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PRÍHOVOR

Vážení kolegovia,

začiatkom tohto roka valné zhromaždenie SACG odsúhlasilo zámer 
rozšíriť okruh monitorovaných spoločností a zviditeľniť odovzdávanie 
ocenení najúspešnejším spoločnostiam za dodržiavanie princípov 
Corporate Governance a za transparentné zverejňovanie informácií 
v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku. 
V nadväznosti  s týmto zámerom zástupcovia Správnej rady SACG 
oslovili Nadáciu Pontis s návrhom začleniť hodnotenie a ocenenie 
spoločností z pohľadu dodržiavania princípov Corporate Governance 
do súťaže Via Bona Slovakia.

Teraz, v závere roka, Vám s potešením môžem oznámiť, že súťaž Via 
Bona Slovakia bude rozšírená o čestnú cenu “Dobre spravovaná 
firma za rok 2018”. 

Je dôležité, aby orgány spoločnosti vo svojej činnosti aplikovali 
vysoké etické štandardy. Na Slovensku zatiaľ nie je takýto prístup 
k správe a riadeniu spoločnosti bežný. Preto pokladáme za 

dôležité vyzdvihnúť a zviditeľniť tie spoločnosti, ktoré sa riadia princípmi Corporate Governance vo vnútri 
spoločnosti i vo vzťahu k svojmu okoliu. Zodpovedné správanie týchto inšpiratívnych spoločností presahuje 
rámec zákona v pozitívnom zmysle slova, a malo by slúžiť ako štandard pre konanie ostatných. To je cesta 
k vytvoreniu vyváženého, transparentného a dôveryhodného podnikateľského prostredia na Slovensku.

Oficiálne otvorenie súťaže spojené s možnosťou nominovať spoločnosť je 13. novembra 2018. Srdečne Vás 
pozývam, aby ste sa do súťaže o čestnú cenu “Dobre spravovaná firma za rok 2018”  prihlásili a už teraz sa teším 
na všetky nominované spoločnosti.

Nielen o novej čestnej cene, ale aj o ďalších zaujímavých témach, Vás informuje posledný tohtoročný Newsletter 
SACG.

Drahí priatelia, Prajem Vám podnetné čítanie.

Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady SACG
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PREPOJENIE TÉMY CORPORATE GOVERNANCE SO SÚŤAŽOU 
VIA BONA SLOVAKIA

V tomto roku zaviedla asociácia SACG nový prístup k hodnoteniu a oceňovaniu dobre spravovaných spoločností. 
Doposiaľ bol monitoring a hodnotenie zamerané na spoločnosti registrované na Burze cenných papierov 
v Bratislave, a.s. a „Ocenenia CECGA“ boli odovzdávané pri príležitosti výročnej konferencie Slovenskej 
asociácie podnikových finančníkov. V súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia od roku 2018 otvárame 
okruh hodnotených spoločností, upravujeme kritériá hodnotenia a v záujme zviditeľnenia najlepšie spravovanej 
spoločnosti spájame odovzdanie čestnej ceny „Dobre spravovaná firma za rok 2018“ s odovzdávaním cien 
v rámci kategórie „Zodpovedná veľká firma za rok 2018“ súťaže Via Bona Slovakia 2018, ktorú s výraznou 
mediálnou podporou organizuje nadácia Pontis.

Nadácia Pontis každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré robia poctivý 
a zodpovedný biznis, a menia tak Slovensko k lepšiemu. Prestížne ocenenie Via Bona Slovakia je jediným 
ocenením, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej 
filantropie. Projekty firiem každoročne prejdú kritickým hodnotením a výberom hodnotiacich komisíí. Tie sú 
zložené z odborníkov a expertov z vybraných oblastí týkajúcich sa jednotlivých kategórií. Od roku 1998 sa 
prihlásilo až 410 firiem s 1006 nomináciami, a Nadácia Pontis celkovo udelila 126 ocenení a 41 čestných 
uznaní.

„O tom, ako vyzerá naša krajina, rozhodujeme my všetci. Tým, ako sa správame k ľuďom okolo nás, tým, aké 
produkty a služby kupujeme, tým, koho volíme. Firmy nie sú odlišné od jednotlivcov a dokážu meniť tvár 
Slovenska. A rovnako ako aj jednotlivci aj firmy môžu byť angažovanými občanmi a nahlas sa postaviť za slušnosť, 
férovosť a spravodlivosť. Hľadáme práve tie firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec,“ vysvetľuje Lenka 
Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

nadaciapontis.sk
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DOBRE SPRAVOVANÁ FIRMA ZA ROK 2018 

Zámerom nového ocenenia je vyzdvihnúť a vyjadriť verejné uznanie spoločnostiam, ktoré vo svojich 
firemných hodnotách presadzujú princípy Corporate Governance. To sa týka nielen efektívnej správy 
a riadenia spoločností, ale aj udržiavania vysokej úrovne morálnej a etickej integrity a budovania kultúry 
dôvery, na základe férových a transparentných vzťahov so zainteresovanými stranami.

Cieľom hodnotenia spoločností v tejto súťaži je vyhodnotiť úroveň dodržiavania základných princípov 
Corporate Governance, ktoré upravujú vzťahy vo vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím 
na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti:

Princíp otvorenosti znamená taký prístup k zverejňovaniu informácií o spoločnosti, ktorý vytvára 
dôveryhodné vzťahy  medzi  akcionármi, zamestnancami, veriteľmi, dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími 
zainteresovanými stranami.

Princíp poctivosti si vyžaduje predkladanie pravdivých informácií o hospodárení a zámeroch spoločnosti. 

Princíp zodpovednosti si vyžaduje od členov predstavenstva a členov dozornej rady, aby prijali 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia a vysvetlili svoje konanie akcionárom a ostatným zainteresovaným 
stranám.

Fundamentálnym kritériom hodnotenia spoločností z pohľadu transparentnosti bude včasnosť zverejnenia, 
rozsah a dostupnosť nižšie uvedených informácií pre akcionárov, investorov a zainteresovanú verejnosť 
na oficiálnych internetových stránkach spoločností.

Čoho sa nominácia v súťaži týka
Čestnú cenu „Dobre spravovaná firma za rok 2018“ udelí Nadácia Pontis v spolupráci 
so Slovenskou asociáciou Corporate Governance (SACG) za spravovanie spoločnosti v súlade s princípmi 
kódexu správy spoločností, -  t.j. kódexu Corporate Governance (§20 ods. 6 zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve).
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Aký subjekt môže byť nominovaný
Do súťaže môžu byť nominované spoločnosti, ktoré sa prihlásili k dodržiavaniu princípov Kódexu správy 
spoločností na Slovensku 2016 (www.sacg.sk) alebo k inému kódexu Corporate Governance, ktorý vychádza 
z princípov správy spoločností vydaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Kódexy Corporate Governance sú postavené na zásade „dodržiavaj alebo vysvetli“. Preto spoločnosti, 
ktoré sa prihlásia k dodržiavaniu princípov kódexu, zverejňujú vyhlásenie Corporate Governance. Vo svojom 
vyhlásení sa vyjadria k dodržiavaniu jednotlivých princípov kódexu. V prípade, že spoločnosť niektorý princíp zatiaľ 
neuplatňuje v plnom rozsahu, podá k tomu vo svojom vyhlásení vysvetlenie.

Aké sú kritériá hodnotenia
Odborná komisia SACG bude hodnotiť úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance podľa odpovedí 
na tieto otázky:

1. Prihlásila sa Vaša spoločnosť k dodržiavaniu princípov kódexu Corporate Governance?
Áno/Nie

 Ak áno: Ku ktorému kódexu Corporate Governance sa Vaša spoločnosť prihlásila?
 Ak áno: Je tento kódex verejne dostupný?
 (Pridajte link alebo pošlite kódex za účelom hodnotenia dodržiavania princípov)

2. Vypracováva Vaša spoločnosť vyhlásenie Corporate Governance?
 Áno/Nie
 Ak áno: Je vyhlásenie Corporate Governance súčasťou výročnej správy spoločnosti?
 Ak áno: Kde je toto vyhlásenie verejne dostupné?
 (Pridajte link alebo pošlite vyhlásenie za účelom hodnotenia dodržiavania princípov)

3. Kto vo Vašej spoločnosti zastrešuje agendu Corporate Governance?
	 •	Samostatná	pozícia	Corporate	Governance	Manager
	 •	Agenda	je	súčasťou	náplne	práce	sekretariátu	predstavenstva	a	dozornej	rady
	 •	Agenda	je	súčasťou	pracovnej	náplne	iného	odboru	(uveďte	ktorého)
 

4. Ako často komunikujete s akcionármi?
	 •	Na	pravidelnej	(mesačnej,	štvrťročnej)	báze
	 •	Nepravidelne,	len	o	významných	skutočnostiach
	 •	Raz	ročne	na	valnom	zhromaždení

5. Sú nasledovné informácie o Vašej spoločnosti verejne dostupné?
 • Významné vlastnícke podiely, vrátane konečných užívateľov výhod
    Ak áno: Ako ich sprístupňujete (pridajte link alebo pošlite informáciu)
 • Informácie o členoch orgánov spoločnosti vrátane ich kvalifikácie, vlastníctva akcií 
    v spoločnosti, o ich členstve v iných orgánoch a o ich iných výkonných funkciách
    Ak áno: Ako ich sprístupňujete (pridajte link alebo pošlite informáciu)
 • Informácia o odmeňovaní v spoločnosti vrátane informácií o odmenách členov orgánov 
    a manažmentu spoločnosti a o politike odmeňovania vo vzťahu k zamestnancom 
    Ak áno: Ako ich sprístupňujete (pridajte link alebo pošlite informáciu)
 • Transakcie spriaznených osôb
    Ak áno: Ako ich sprístupňujete (pridajte link alebo pošlite informáciu)
 • Predvídateľné rizikové faktory, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie alebo lokalitu, v ktorej 
    spoločnosť pôsobí, vrátane systému monitoringu rizika
    Ak áno: Ako ich sprístupňujete (pridajte link alebo pošlite informáciu)
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Ako spoločnosť nominovať
Spoločnosť sa môže prihlásiť do súťaže sama alebo ju môže odporučiť partnerská inštitúcia, ktorá dobre pozná 
jej systém správy a riadenia a má zato, že spoločnosť spĺňa kritériá hodnotenia. Do súťaže o čestnú cenu „Dobre 
spravovaná firma za rok 2018“ sa môžu spoločnosti prihlásiť na stránke www.viabona.sk, kde si v rámci kategórie 
„Zodpovedná veľká firma za rok 2018“ vyhľadajú dotazník k čestnej cene „Dobre spravovaná firma za rok 2018“. 
Po vyplnení a odoslaní dotazníka je spoločnosť do súťaže nominovaná.

Dokedy je potrebné poslať nominačný hárok
Oficiálne otvorenie súťaže spojené s možnosťou nominovať spoločnosť je 13. novembra 2018. Nominácie budú 
prijímané	do	25.	 januára	2019	do	18:00	hod.	Rozhodujúca	 je	hodina	prijatia	nominácie	na	e-mailovú	adresu	
viabona@nadaciapontis.sk. Potvrdenie o zaradení do nominácií na Via Bona Slovakia 2018 dostane nominovaný 
subjekt e-mailom, do týždňa od termínu uzávierky. V prípade, že v zaslanom hárku chýba niektorá požadovaná 
informácia, konzultant môže kontaktovať nominovanú spoločnosť ohľadom doplnenia v termíne od 28. januára 
do 31. januára 2019.

Aký je harmonogram súťaže
Termín výberu finalistov, ich zverejnenie či termín prezentácie, uvádza nasledovný harmonogram súťaže:

•	13.	november	2018	
oficiálne otvorenie možnosti nominovať sa na Via Bona Slovakia 2018

•	25.	január	2019
uzávierka prijímania nominácií

 28. – 31. január: revízia hárkov konzultantami
1. – 8. február: hodnotenie hárkov komisiami

•	12.	–	13.	február	2019
prvé kolo hodnotenia/výber finalistov

•	18.	február	2019
zverejnenie finalistov

•	19.	–	20.	február	2019
prezentácie finalistov pred hodnotiacou komisiou
výber víťazov (Satori Stage, Bratislava)

•	marec	–	apríl	2019
hlasovanie verejnosti cez portál mediálneho partnera (Cena verejnosti)

•	apríl	2019
slávnostný galavečer v Bratislave

Kto sú členovia komisie
Hodnotiaca komisia je zložená z renomovaných odborníkov a expertov v jednotlivých oblastiach, ktoré sú 
predmetom ocenenia. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Zloženie hodnotiacej komisie navrhuje 
a	 zostavuje	 Nadácia	 Pontis.	 Mená	 členov	 hodnotiacej	 komisie	 zverejňujeme	 vždy	 až	 po	 udelení	 cien	
na slávnostnom galavečeri.

Kde sa o súťažnej kategórii dozvedieť viac
Asociácia SACG bude na svojej webovej stránke www.sacg.sk priebežne zverejňovať všetky relevantné informácie 
týkajúce sa novej čestnej ceny Via Bona Slovakia (vrátane spôsobu, rozsahu a formy zasielania nominácií, času, 
v akom je možné nominácie organizátorovi zasielať, časového plánu – od momentu vyhlásenia ocenenia do 
oficiálneho	udelenia	ocenenia	Via	Bona	Slovakia	v	 rámci	novej	kategórie,	príp.	ďalšie	organizačné	záležitosti	
týkajúce sa procesu nominácií alebo čestnej ceny), s odvolaním sa na informácie zverejnené vyhlasovateľom/
organizátorom ocenenia, Nadáciou Pontis, na webovej stránke www.viabona.sk. Informácie o víťazovi čestnej 
ceny zverejní asociácia SACG deň po ich zverejnení organizátorom. V prípade otázok súvisiacich s čestnou 
cenou, je možné kontaktovať organizátora súťaže na e-mailovej adrese viabona@nadaciapontis.sk, prípadne 
priamo asociáciu SACG, na adrese office@sacg.sk.
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KÓDEX SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU ŠTÁTU 
NA SLOVENSKU 

Keď	v	roku	2015	OECD	vydalo	princípy	Corporate	Governance	pre	spoločnosti	s	majetkovou	účasťou	štátu	bolo	
to impulzom  pre asociáciu SACG pripraviť slovenský kódex.
 
Asociácia iniciovala vytvorenie Prípravného výboru zo zástupcov ministerstva hospodárstva, ministerstva 
spravodlivosti,	 ministerstva	 financií,	 BCPB,	 Ekonomickej	 univerzity	 v	 Bratislave,	 EXIMBANKY	 SR	 a	 SACG.	
Členovia Prípravného výboru pripravili návrh nového Kódexu pre spoločnosti s majetkovou účasťou štátu 
na	Slovensku	(ďalej	len	“Kódex”).
 

Finálny text Kódexu je v súčasnosti predmetom rokovania 
na	 úrovni	 doktnutých	 ministerstiev	 -	 MFSR,	 MHSR	
a	 MSSR.	 V	 ďalšej	 fáze	 bude	 Kódex	 predložený	 na	 verejné	
pripomienkovanie na web stránke asociácie www.sacg.sk 
s príslušnou medializáciou pre odbornú verejnosť. 
Následne	bude	Kódex	predložený	vláde	SR.	V	prípade	prijatia	
Kódexu	 vládou	 SR,	 jednotlivé	 ministerstvá	 určia,	 na	 ktoré	
spoločnosti sa bude v prvej etape Kódex vzťahovať (napr. 
100% účasť štátu, výška obratu, objem majetku). V spolupráci 
so zástupcami dotknutých spoločnstí bude pripravené 
Vyhlásenie Corporate Governance. V záverečnej fáze SACG 
zabezpečí organizáciu seminárov, na ktorých predstaví Kódex 
a Vyhlásenie dotknutým spoločnostiam a verejnosti.

STRETNUTIE ČLENOV EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CODES 
NETWORK VO VIEDNI

Dňa 5. Októbra 2018 sa vo Viedni konalo pracovné stretnutie European Corporate Governance Codes Network 
(ECGCN), ktorej je SACG členom. 

Hlavnými témami stretnutia boli:

•	 výkonné	 predpisy	 Európskej	 komisie	 k	 Shareholder	 Rights	 Directive	 (SHRD	 II)	 vydané	 3.septembra	
2018, ktoré nadobudnú účinnosť v septembri 2020

•	 pripravované	nezáväzné	usmernenie	Európskej	komisie	v	súvislosti	so	SHRD	II	k	reportovaniu	o	odmeňovaní,	
ktoré bude vydané v prvej polovici budúceho roka

•	 návrh Európskej komisie k implementácii pravidiel tzv. „whistelblowing“
•	 návrh Európskej komisie k rámcu udržateľného financovania spoločností
•	 návrh nových smerníc Európskej komisie k digitalizácii, a k cezhraničným fúziám a rozdeleniam spoločností.

Ďalšie stretnutie členov ECGCN sa bude konať pri príležitosti Európskej konferencii Corporate Governance
v rámci rumunského predsedníctva v Bukurešti. Konferencia je naplánovaná na 2. apríla 2019 a ECGCN 
Meeting	na	1.	apríl	2019	popoludní.
V druhom polroku 2019, v rámci predsedníctva Fínska, sa bude Európska konferencia Corporate Governance 
konať v Helsinkách 12. decembra 2019	a	ECGCN	Meeting	13.	decembra	2019	dopoludnia.
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KOFERENCIA “OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI S ÚČASŤOU ŠTÁTU” 
V SMOLENICIACH

V dňoch 10 – 11. októbra 2018 sa v Smoleniciach konal 4. ročník konferencie Obchodné spoločnosti s účasťou 
štátu. Konferenciu pravidelne organizuje Trnavská Univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SAV 
a	Akademie	věd	ČR.	

Konferencia pozostávala zo siedmich tematických blokov:

•	 Systémové a politické východiská – priestor fungovania SOE
•	 SOE medzi súkromnoprávnou osobou a verejnoprávnou entitou
•	 Transparentnosť SOE
•	 Výkon práv spoločníkov a akcionárov v SOE
•	 Orgány SOE a ich zodpovednosť I
•	 Orgány SOE a ich zodpovednosť II
•	 Hybridné útvary a SOE s účasťou jednotiek územnej samosprávy

V	rámci	prvého	bloku	pán	Andrej	Naščák,	štátny	radca	MHSR	a	člen	asociácie	SACG,	odprezentoval	aktivity	
SACG, Kódex správy spoločností na Slovensku, ako aj pripravovaný Kódex správy spoločností s majetkovou 
účasťou štátu na Slovensku a OECD princípy, z ktorých oba kódexy vychádzajú.

eNewsletter 
SLOVENSKÁ	ASOCIÁCIA	CORPORATE	GOVERNANCE	
(SLOVAK	ASSOCIATION	of	CORPORATE	GOVERNANCE) 

KONTAKTNÉ	INFORMÁCIE:
kontakt: Ing. Barbora Lazárová, výkonná riaditeľka a podpredsedníčka Správnej rady SACG

e-mail: lazarova@sacg.sk, office@sacg.sk, tel.: +421 903 205 036, web: www.sacg.sk
adresa: Poštový priečinok  813 78 Bratislava 1

eNewsletter SACG je k dispozícii na webstránke www.sacg.sk.


