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PRÍHOVOR 

Vážení kolegovia,

1. júla 2016 Slovensko prevzalo 
svoje historicky prvé polročné 
predsedníctvo v Rade Európskej 
únie. Pre našu krajinu to znamená 
jedinečnú príležitosť posilniť svo-
je postavenie a odprezentovať sa 
v rámci EÚ, ako aj v medziná-
rodných inštitúciách, či v tretích 
krajinách. Máme skvelú možnosť 
aktívne sa zapojiť do formovania 
EÚ politík a zatraktívniť projekt EÚ 
medzi domácimi občanmi.

Ako už bolo avizované, asociá-
cia CECGA v rámci predsed-
níctva pripravuje na 27. októ-
ber 2016 Európsku konferenciu 
Corporate Governance s náz-
vom „Digitization and Transpa-
rency – transforming the futu-
re of corporate governance?“, 
ktorá sa koná pod záštitou Minis-
terstva spravodlivosti SR a Minis-
terstva financií SR. Konferenciu 
bude otvárať pán Andrej Kiska, 
prezident Slovenskej republiky.

Taktiež vám dávam do pozor-
nosti, že proces revízie Kóde-
xu správy a riadenia spoločností 
na Slovensku v súlade s novými 
G20/OECD princípmi Corporate 
Governance je v záverečnej fáze  
a bol zadaný na preklad do slo-
venského jazyka. Následne bude 
predložený na pripomienkova-
nie členom CECGA, partnerským 
inštitúciám a kótovaným spo-
ločnostiam. Predstavenie nové-
ho Kódexu spoločnostiam, ktoré 
sa prihlásili k jeho dodržiavaniu, 
bude nosnou témou podujatia 
Corporate Governance Forum. 

Popri týchto hlavných aktivitách 
sa asociácia CECGA venuje aj 

každoročnému prieskumu úrovne 
zverejňovania Vyhlásení o sprá-
ve a riadení spoločnosti vo vý-
ročných správach. Cieľom tohto 
projektu je vyzdvihnúť najlepšie 
spoločnosti, ktoré príkladne plnia 
informačnú povinnosť a prezento-
vať ich ako vzory pre ďalšie spo-
ločnosti, ktoré by sa radi rozvíjali  
a inšpirovali od najlepších. Spo-
ločnostiam s najlepšími výsled-
kami bude v rámci slávnostné-

ho galavečera udelené prestížne 
Ocenenie CECGA. O všetkom 
vás budeme včas informovať. 
Aktuálny newsletter sme sa 
však rozhodli primárne venovať 
pripravovanej konferencii. Ve-
rím, že v ňom nájdete potrebné 
informácie k diskutovanej téme.
Prajem vám podnetné čítanie.

Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady CECGA
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AKTUALITY 

Európska konferencia 
„19th European Corporate Governance Conference“

Významným podujatím, na ktoré sa asociácia CECGA tento rok pripravuje je Európska konferencia Corpora-
te Governance, ktorá sa uskutoční 27. októbra 2016, v hoteli Sheraton, v Bratislave. 

Cieľom konferencie je spojiť zástupcov verejného a súkromného sektora v rámci spolupráce pri hľadaní 
riešení podpory rastu a zvyšovania konkurenčnej výhody EÚ prostredníctvom prezentácií a diskusií o tren-
doch, novinkách či výzvach v oblasti správy a riadenia spoločností. Podujatie je pod záštitou predsedníctva 
SR v Rade EÚ a otvárať ju bude pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky.

Konferencia s názvom „Digitization and Transparency – transforming the future of corporate 
governance?“, je rozdelená do štyroch tematických panelov venovaných:

1. Správa a riadenie spoločnosti v globálnom kontexte,
2. Ciele pre predstavenstvo: vyváženosť a transparentnosť,  
3. Vzťah medzi digitálnou transformáciou a riadením spoločností,
4. Výbory pre audit a nová kontrolná paradigma. 

Vysoká úroveň konferencie je garantovaná účasťou domácich i zahraničných odborníkov zo súkromného 
i verejného sektora, zástupcov slovenskej vlády, OECD, Európskej komisie, členov predstavenstiev, inves-
torov a pod.
 
Nakoľko ide o konferenciu s medzinárodnou účasťou a počet miest je limitovaný, využite možnosť registrácie 
čo najskôr a zabezpečte si svoje miesto na konferencii. 
Vďaka významným sponzorom z radov našich členov a Ministerstva financií SR je účasť na konferencii 
bezplatná.
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Programme

19th European Corporate Governance Conference
27 October 2016, Bratislava

“Digitization and Transparency – transforming the future of corporate governance?” 

    

Organizer

Sponsors
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8.30–9.00 Registration  

9.00–9.30 Opening speeches  Andrej Kiska, President of the Slovak Republic (tbc)
     Ministry of Justice Ms Lucia Žitňanská 
     Deputy Prime Minister and Minister of Justice of the Slovak Republic (tbc)
     Vĕra Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality  
     (tbc)

   
9.30–10.45 Panel discussion 1 Corporate governance in a global context

     Panelists:   Colin Mayer, Professor of Management Studies and Former   
            Dean, Oxford University’s Saïd Business School*
            Amra Balic, Head of Corporate Governance and Responsible   
            Investment [EMEIA]– BlackRock*
            Frank Placenti, Squire Patton Boggs, Partner and Chair*
            Marcello Bianchi,  OECD, Chairman Corporate Governance
                     Committee *
            Natacha Dimitrijevic, Leader on EU law and regulation,
            EU Corporate Governance Expert, Hermes Investment
            Management*

     Moderator: Martin Peter, Ministry of Finance of the Slovak Republic *
  
10.45–11.00 Coffee break 

11.00–12.15 Panel discussion 2 Challenges for the Board: compensation and transparency

     Panelists:  
      Carmine Di Noia, Commissioner, Consob*
      Turid Solvang, EcoDa, Chair*
      Jeroen Hooijer, Acting Director of Civil Justice and Head of Unit   
      Company Law, European Commission*
      Kerrie Waring, Executive Director of ICGN [Global]*
      Katarína Kaszasová, EIB, Luxemburg *

     Moderator: Leena Linnainmaa, Chair ECGCN * 

12.15–13.30 Networking Lunch  
  
13.30–14.45 Panel discussion 3 The relationship between digital transformation and corporate
                     governance: 

     Panelists: 
      Michael Jantzi, CEO, Sustainalytics *
      Jérôme P. Chauvin, Deputy Director General, Businesseurope *
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Partners

      Miroslav Trnka, ESET*
      Markus Kaum, Head of Department, Legal Department, Munich Re* 
      Ann LaFrance, Squire Patton Boggs,     
      Partner and Co-leader, Data Privacy & Cybersecurity practice*

     Moderator: Florence Bindelle, Secretary General, EuropeanIssuers* 

14.45–15.00 Coffee break
 
15.00–16.15 Panel discussion 4 Audit Committees and the new regulatory paradigm  

     Panelists: 
      Auke de Bos, Professor Erasmus University*
      Guylaine Saucier, Board member, AC Chair, Wendel*
      Guy Jubb, Governance & Stewardship expert *
      Carolyn Dittmeier, Generali (tbc) or Dr. DeAnne Julius,
      Roche Holding (tbc)
      David Devlin, ECGI, Chairman*

     Moderator: Jeremy Jennings, Regulatory & Public Policy Leader, EY EMEIA,  
     Belgium*

16.15–16.30 Concluding remarks  Jeremy Jennings, Regulatory & Public Policy Leader, EY EMEIA, Belgium*

16.30   Closing cocktail  

*Invited and initially confirmed
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eNewsletter CECGA vydáva Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností 
(CECGA – Central European Corporate Governance Association)

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

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

eNewsletter CECGA je k dispozícii na webstránke www.cecga.org.

WEBOVÁ STRÁNKA KONFERENCIE 

V súvislosti s pripravovanou konferenciou bola vytvorená 
prehľadná mikrostránka, ktorá postupne sprístupňuje informácie 
o podujatí, jeho programe, o jednotlivých paneloch či samotných 
speakroch. Registrácia účastníkov a rezervácia ubytovania 
vo vybraných hoteloch je možná len online prostredníctvom 
našej mikrostránky.

Viac na:

https://emeia.ey-vx.com/969/46335/june-2016/invitation-slova-
kia(1).asp?sid=cf343a74-fef3-4510-8949-c114d75694a3

REVÍZIA KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU 
V SÚLADE S NOVÝMI G20/OECD PRINCÍPMI CG

Ambíciou asociácie CECGA je povzbudiť spoločnosti, aby sa prihlásili ku Kódexu správy a riadenia spo-
ločností na Slovensku a vo výročných správach reportovali o úrovni jeho dodržiavania. Spoločnosti vďaka 
tomu 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. 

Tak ako uviedla predsedníčka Správnej rady pani Elena Kohútiková, proces revízie Kódexu správy a riadenia 
spoločností na Slovensku v súlade s novými G20/OECD princípmi Corporate Governance je v záverečnej 
fáze a bol zadaný na preklad do slovenského jazyka. Následne, približne začiatkom augusta, bude Kó-
dex predložený na pripomienkovanie členom CECGA, partnerským inštitúciám a kótovaným spoločnostiam, 
s mesačnou lehotou na zaslanie pripomienok. Po zapracovaní pripomienok odbornej verejnosti bude Kódex 
zadaný do tlače. Predstavenie nového Kódexu spoločnostiam, ktoré sa prihlásili k jeho dodržiavaniu, bude 
nosnou témou podujatia Corporate Governance Forum, ktoré sa každoročne koná na jeseň.

https://emeia.ey-vx.com/969/46335/june-2016/invitation-slovakia(1).asp?sid=cf343a74-fef3-4510-8949-c114d75694a3
https://emeia.ey-vx.com/969/46335/june-2016/invitation-slovakia(1).asp?sid=cf343a74-fef3-4510-8949-c114d75694a3

