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CECGA pripravila Seminár Corporate Governance 
 
Povinnosť zverejniť vo výročnej správe Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti vyplýva 
mnohým spoločnostiam zo zákona. 
 
 

Rok 2008 je pre Stredoeurópsku asociáciu správy a riadenia spoločností 
(CECGA) rokom oboznamovania odbornej a laickej verejnosti s obsahom a 
určením nového Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Jedným 
z nástrojov napĺňania tohto zámeru je aj Seminár Corporate Governance, ktorý 
CECGA pripravila s podporou Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory.  

 
Vypracovanie Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku bolo spolu so 

snahou o zvyšovanie všeobecnej úrovne spoločenského vedomia o potrebe kvalitnej správy 
majetku jedným z hlavných minuloročných cieľov asociácie. „Splnenie našich ambícií 
potvrdzuje skutočnosť, že od marca 2008 je kódex súčasťou Pravidiel pre prijatie cenných 
papierov na trhy Burzy cenných papierov, ktoré schvaľuje Predstavenstvo Burzy cenných 
papierov v Bratislave a Národná banka Slovenska,“ povedala predsedníčka Správnej rady 
CECGA Ing. Barbora Lazárová.  

V súvislosti s novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 26. apríla 2007, vznikla spoločnostiam, ktorých cenné 
papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy, povinnosť uviesť ako 
osobitnú časť výročnej správy Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti. Pôvodný úzky 
okruh kótovaných spoločností, ktorým dosiaľ táto povinnosť vyplývala z burzových pravidiel, 
sa tak novelou zákona rozšírila na väčší počet spoločností. Túto povinnosť majú dnes 
v zmysle zákona všetky spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu burzy, t. j. na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom 
voľnom trhu.  

Po prvý raz spoločnosti zverejnia vyhlásenie vo výročnej správe za rok 2007. 
„V súvislosti so zmenou legislatívy upravujúcej problematiku Corporate Governance a z nej 
vyplývajúcimi povinnosťami si asociácia za hlavné poslanie v roku 2008 stanovila predstaviť 
kódex širokej odbornej verejnosti. Jednou z čiastkových aktivít je Seminár Corporate 
Governance určený nielen pre členov orgánov spoločností, ktoré majú zákonnú povinnosť 
prihlásiť sa k ustanoveniam kódexu, ale aj širšiemu podnikateľskému prostrediu,“ doplnila 
Barbora Lazárová. Cieľom seminára je predstaviť zástupcom spoločností nový kódex 
a vyhlásenie, ktoré spoločnosti budú využívať ako vzor pri príprave výročných správ, 
a priblížiť vývoj v oblasti Corporate Governance a praktický prínos dobrej správy a riadenia 
pre spoločnosť. 



 

 
Seminár sa uskutoční 17. júna 2008 v Bratislave. Program a bližšie informácie 
nájdete v prílohe. 
 
Príloha:  
Pozvánka na seminár (Pozvánka CG_17_6_08.doc) a návratka (CECGA návratka.doc) 
 
 
 
 
 
 
 
Ďalšie informácie poskytne: 
 
Ing. Barbora Lazárová, predsedníčka Správnej rady CECGA 
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností 
tel.: 0903 205 036, e-mail: info@cecga.org 
www.cecga.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association - 
CECGA) je neziskové občianske združenie, ktoré zoskupuje jednotlivých členov predstavenstiev a dozorných rád 
spoločností na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance. Poslaním asociácie je 
zvýšiť úroveň vnímania a pochopenia úlohy členov predstavenstiev a dozorných rád na Slovensku, podporovať a 
rozširovať normy najvhodnejšej praxe v oblasti Corporate Governance smerom ku všetkým členom predstavenstiev a 
dozorných rád spoločností bez ohľadu na ich veľkosť. Základnou premisou je, že profesionálni členovia predstavenstiev 
a dozorných rád prostredníctvom vhodnej praxe v oblasti Corporate Governance maximalizujú svoj osobný prínos v 
činnosti týchto orgánov pre jednotlivé spoločnosti, čím sa vytvoria podmienky pre dosiahnutie lepších výsledkov danej 
spoločnosti. Všetky tieto kroky sa budú realizovať s aplikovaním najprísnejších noriem etiky a Corporate Governance a 
so zachovaním maximálnej možnej miery čestnosti. Cieľom asociácie je tiež zoskupiť akademických pracovníkov 
pracujúcich v oblasti Corporate Governance, podporovať interakciu medzi akademickými pracovníkmi z rôznych odborov 
a venovať sa výskumu a šíreniu jeho výsledkov. Asociácia vznikla za podpory a asistencie FIRST INITIATIVE a s 
použitím manuálu GLOBAL CORPORATE GOVERNANCE FORUM. 
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