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nými úlohami v tomto roku budú revízia
Kódexu správy a riadenia spoločností na
Slovensku v súlade s novými G20/OECD
princípmi Corporate Governance a zorganizovanie Európskej predsedníckej konferencie Corporate Governance, ktorá sa
bude konať 27. októbra 2016 v Bratislave.

PRÍHOVOR
Vážení kolegovia,
úspechy dosiahnuté v minulom roku nás
povzbudili do ďalšej činnosti a stanoveniu
ambicióznych plánov do roku 2016. Hlav-

EUROPEAN CORPORATE
GOVERNANCE CONFERENCE
V LUXEMBURGU
V roku 2004 bola v holandskom Haagu
založená tradícia organizovania konferen-

Popri hlavných úlohách budeme pokračovať v úsilí posilniť členskú základňu a rozšíriť ju aj o zástupcov štátnych
podnikov, nakoľko po ukončení revízie
Kódexu správy a riadenia spoločností na
Slovensku budeme s Ministerstvom hospodárstva SR spolupracovať na príprave
Kódexu správy a riadenia spoločností
s majetkovou účasťou štátu na Slovensku. Taktiež plánujeme zorganizovať
každoročné podujatie Corporate Governance Forum, ktorého nosnou témou
bude predstavenie nového Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

spoločnostiam, ktoré sa prihlásili k jeho
dodržiavaniu. V súvislosti s prípravou
Európskej predsedníckej konferencie
Corporate Governance na Slovensku
Vás chcem tiež informovať o poznatkoch
získaných na Európskej predsedníckej
konferencii Corporate Governance 2015,
ktorá sa konala 15. decembra 2015 v Luxemburgu. Nových poznatkov, ako aj nových aktivít a podujatí je v skutku mnoho.
Verím, že tohtoročný – prvý CECGA Newsletter Vám pomôže rýchlo sa v týchto
novinkách zorientovať.
Som presvedčená, že vzájomnou podporou a nadšením prispejeme k transparentnejšiemu a dôveryhodnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku.
Prajem Vám príjemné čítanie.
Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady CECGA

cií Corporate Governance predsedajúcou
krajinou Rady Európskej únie. Hneď nasledujúci rok 2005 hostilo túto konferenciu Luxembursko, ktoré teraz po desiatich
rokoch, ako predsedajúca krajina, zorganizovalo 17. Európsku konferenciu Corporate Governance.

vystúpili 4 – 5 domáci a zhraniční akademici a špecialisti, vrátane odborných moderátorov. Témy panelov boli nasledovné:

V máji 2016 bude konferenciu hostiť Holandsko a 27. októbra 2016 bude v rámci
predsedníctva Slovenska konferenciu organizovať CECGA. Aj preto sme podrobne sledovali nielen obsahovú, ale aj organizačnú
stránku oboch podujatí – stretnutie členov
ECGCN a Európsku konferenciu Corporate
Governance. Konferencia sa konala v priestoroch Obchodnej komory Luxemburska
v administratívnej štvrti Kirchberg.

2) Správa dcérskych spoločností nadnárodných skupín

Konferenciu otvoril minister spravodlivosti
Luxemburska pán Félix Braz a video príhovor pani Věry Jourovej, eurokomisárky
pre justíciu, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. Program konferencie bol rozvrhnutý
do štyroch diskusných panelov, v ktorých

www.cecga.org

1) Vplyv nových foriem financovania (venture capital, crowdfunding) na Corporate
Governance

3) Vývoj Corporate Governance v úverových a investičných spoločnostiach –
úloha členov orgánov
4) Vývoj Corporate Governance v úverových a investičných spoločnostiach –
odmeňovanie v inštitúciách finančného
sektora.
Konferenciu ukončil záverečnými poznámkami pán Jeremy Jennings, Regulatory & Public Policy Leader, EY EMEIA
Belgium.
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REVÍZIA KÓDEXU SPRÁVY
A RIADENIA SPOLOŇOSTÍ
NA SLOVENSKU V SÚLADE
S NOVÝMI G20/OECA
PRINCÍPMI CG
Rovnako ako pri vzniku platného Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku vydaného v roku 2008, aj teraz
CECGA prizvala k spolupráci na revízii
kódexu Ministerstvo spravodlivosti SR,
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Burzu cenných papierov
v Bratislave, a.s. (BCPB) a Ekonomickú
univerzitu v Bratislave (EUBA). Všetky
oslovené inštitúcie delegovali svojich zástupcov do Riadiaceho výboru revízie
kódexu, ktorý pripraví prvý návrh nového
kódexu a následne odkonzultuje s relevantnými subjektami finančného trhu.
Začiatkom februára sa konalo prvé zasadnutie členov Riadiaceho výboru, v rámci
ktorého bol zdôraznený zámer CECGA
vydať nový Kódex v prvom polroku 2016,

PROCES PRÍPRAVY
PREDSEDNÍCKEJ
KONFERENCIE 2016
Ako bolo už niekoľkokrát spomenuté,
Slovensko bude v druhom polroku 2016
predsedať Rade Európske únie. Kedže ide
o historicky prvé slovenské predsedníctvo,
jeho príprava sa začala už v roku 2012.
V rámci predsedníctva aj CECGA pripravuje Európsku konferenciu Corporate Governance, ktorá sa bude konať pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky, ministra
financií a ministra spravodlivosti, 27. októbra 2016 v Bratislave. Nosnou témou
konferencie bude „TRANSPARENTNOSŤ“.
V úvode tohto roka zasadol Organizačný
výbor Európskej predsedníckej konferencie Corporate Governance 2016, v rámci
ktorého bol zhodnotený priebeh Európ-

aby ho bolo možné prezentovať na Európskej predsedníckej konferencii Corporate
Governance v októbri 2016 v Bratislave.
Na úvod zasadnutia boli členovia Riadiaceho výboru oboznámení s hlavnými zmenami, ktoré priniesli G20/OECD
princípy Corporate Governance vydané
v septembri 2015 v Ankare. Následne sa
dohodli, že každé ministerstvo bude podľa obsahovej príslušnosti garantom revízie
dvoch princípov a BCPB, EUBA, CECGA
zo svojho pohľadu prierezovo posúdia
a spripomienkujú návrhy, ktoré pripravia
jednotlivé ministerstvá.
Okrem nových G20/OECD princípov
CG je potrebné do Kódexu premietnuť
aj 5 odporúčaní Európskej komisie podľa
príslušnosti k obsahu jednotlivých princípov. Členovia Riadiaceho výboru sa
zhodli na tom, že revízia Kódexu bude
pripravená v jazyku anglickom a až pred
jeho rozoslaním na pripomienkovanie domácim subjektom bude preložený do slovenčiny. Čo sa týka časového rámca, bolo
dohodnuté, že spracovanie jednotlivých
princípov aj so zapracovaním odporúčaní

skej konferencie CG v Luxemburgu, organizačne zabezpečovanej spoločnosťou
Ernst & Young, ktorá bude organizačne
zabezpečovať aj konferenciu v Bratislave.
Výbor predislutoval a schválil témy jednotlivých panelov, ktoré budú venované
G20/OECD princípom Corporate Govergance po prvom roku od ich vydania; Úlohe a proporcionalite správnych orgánov;
Súčasným trendom v digitalizácii a úlohe
správnych orgánov v kybernetickej bezpečnosti a Efektivite výborov pre audit.
Aktuálne sa členovia Organizačného výboru venujú naplneniu programu a príprave pozvania speakrov a účastníkov
konferencie. Okrem nových G20/OECD
princípov CG je potrebné do Kódexu premietnuť aj 5 odporúčaní Európskej komisie
podľa príslušnosti k obsahu jednotlivých
princípo. Členovia Riadiaceho výboru sa
www.cecga.org

Európskej komisie jednotliví garanti pripravia do polovice marca kedy sa uskutoční ďalšie rokovanie Riadiaceho výboru.

zhodli na tom, že revízia Kódexu bude pripravená v jazyku anglickom a až pred jeho
rozoslaním na pripomienkovanie domácim
subjektom bude preložený do slovenčiny.
Čo sa týka časového rámca, bolo dohodnuté, že spracovanie jednotlivých princípov
aj so zapracovaním odporúčaní Európskej
komisie jednotliví garanti pripravia do polovice marca kedy sa uskutoční ďalšie rokovanie Riadiaceho výboru.
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EURÓPSKA KONFERENCIA CORPORATE GOVERNANCE A STRETNUTIE ČLENOV ECGCN
V AMESTERDAME
Dňa 25. mája 2016 sa bude konať Európska predsednícka konferencia Corporate Governance a stretnutie členov European Corporate Governance Codes Network v Amsterdame, ktorá bude vo viacerých smeroch určujúca aj pre následnú konferenciu v Bratislave.

ANGLICKÁ VERZIA WEBOVEJ
STRÁNKY CECGA.ORG
V súvislosti s pripravovanou konferenciou
bude v prvom štvrťroku 2016 spustená
anglická verzia webovej stránky CECGA,
kde budú k dispozícii základné informácie
o činnosti asociácie a organizácii predsedníckej konferencie.

www.cecga.org

ŠTVRŤROČNÍK

Prihláste sa na odber noviniek CECGA e-mailom.
ODOBERAŤ

1/ 2016
Február 2016

PODPORA ČINNOSTI
CECGA 2% Z DANÍ

z daní. Ak to prichádza z Vašej strany
do úvahy, budeme veľmi radi ak podporíte našu činnosť aj touto formou.

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás infor-

Údaje o prijímateľovi
Obchodné meno: Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností

movať, že asociácia CECGA je aj pre rok
2016 zaregistrovaná ako prijímateľ 2 %

O ZDRUŽENÍ CECGA:
CECGA zoskupuje členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov,
manažérov a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade
s modernými princípmi Corporate Governance, ktorými sa riadia a rozvíjajú
ich. Jedným z cieľov asociácie je šíriť
medzi predstaviteľmi spoločností osve-

tu o prínose dodržiavania štandardov
Corporate Governance, vďaka čomu
spoločnosti získajú pridanú hodnotu
v komunikácii s obchodnými partnermi,
bankami, akcionármi, zamestnancami
a celým vonkajším prostredím. Touto pridanou hodnotou je dôvera partnerov, kredit a v konečnom dôsledku
vplyv na ziskovosť spoločnosti. Preto je
našou ambíciou povzbudiť spoločnos-

Sídlo: Vysoká 17, 811 06 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30856582
Ďakujeme za poporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ti, aby sa prihlásili ku Kódexu správy
a riadenia spoločností na Slovensku
a reportovali jeho dodržiavanie. Z dôvodu uľahčenia prihásenia a oznamovacej
povinnosti spoločnostiam je súčasťou
tohto newslettra Žiadosť o členstvo
v CECGA, Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku a samozrejme aj samotný Kódex.
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