
ti je jednoducho kritick˘m bodom dosiahnutia
maximálnej hodnoty spoloãnosti pre jej akcio-
nárov.

Rozdiely – a jeden cieº
SkvalitÀovanie správy spoloãností, v kto-

r˘ch má svoj podiel na vlastníctve ‰tát (tzv. SOE
– state owned enterprise), moÏno najr˘chlej‰ie
dosiahnuÈ ich privatizáciou súkromn˘mi spoloã-
nosÈami, ktoré sa uÏ dlh‰í ãas riadia najlep‰ími
praktikami v oblasti správy a riadenia spoloã-
nosti. VÏdy v‰ak budú existovaÈ spoloãnosti, v
ktor˘ch ‰tát bude chcieÈ maÈ svoj podiel, a je
nielen jeho záujmom, ale aj záujmom celej ve-
rejnosti, aby sa aj tieto spoloãnosti spravovali
s cieºom dosiahnuÈ ich maximálnu hodnotu pre
spoloãnosÈ ako takú. 

Správa tak˘chto spoloãností sa v porovnaní
so spoloãnosÈami, ktoré sú úplne v rukách sú-
kromného kapitálu, vyznaãuje viacer˘mi ‰pe-
cifikami. Zatiaº ão súkromné firmy sa zameria-
vajú na maximalizáciu hodnoty akcií, ‰tátom
vlastnené spoloãnosti obvykle okrem komerã-
n˘ch cieºov sledujú aj nekomerãné, tzv. spolo-
ãenské ciele definované politikmi. Tento prístup
a priority sa prejavujú aj na úrovni správy a ria-
denia spoloãnosti, k˘m v súkromn˘ch firmách
je záujem ich ‰tatutárnych orgánov a manaÏ-
mentu motivovan˘ len záujmom akcionárov
dosiahnuÈ maximálnu hodnotu ich akcií. V ‰tá-
tom vlastnen˘ch spoloãnostiach sú ‰tatutárne
orgány i manaÏment pri v˘kone správy a riade-
nia ãasto motivovaní nielen maximalizáciou
hodnoty spoloãnosti, ale aj záujmami politic-
k˘ch síl, ktoré vykonávajú záujem ‰tátu v da-
n˘ch spoloãnostiach. 

Dobrá správa spoloãnosti sa o. i. vyznaãuje
vysokou mierou zverejÀovania informácií o
fungovaní, ktorá sa veºmi prísne vyÏaduje naj-
mä v spoloãnostiach kótovan˘ch na burze. Ta-
kúto úroveÀ transparentnosti moÏno pri ‰tá-
tom vlastnen˘ch spoloãnostiach dosiahnuÈ ove-
ºa ÈaÏ‰ie, a to najmä preto, Ïe tie prihliadajú na
záujmy ‰ir‰ieho spektra na spoloãnosti zainte-
resovan˘ch skupín.

Zásadn˘m problémom správy ‰tátom vlast-
nen˘ch spoloãností je otázka zodpovednosti
za ich v˘kon a fungovanie. Tieto spoloãnosti
majú v˘hodu v tom, Ïe sú zvyãajne chránené
pred dvoma základn˘mi hrozbami, ktor˘m ãe-
lia súkromné spoloãnosti – proti prevzatiu a
bankrotu. ZodpovednosÈ za ich správu, riade-
nie a v˘kon sa navy‰e rozdrobuje v „reÈazci zod-
povedn˘ch“ (manaÏment, predstavenstvo, do-
zorná rada, vlastníci, ministerstvá, vláda) bez
moÏnosti presne a adresne vyvodzovaÈ zodpo-
vednosÈ. 

Základné odporúãania
Dosiahnutie skvalitnenia správy ‰tátom vlast-

nen˘ch spoloãností je v zásadnom záujme ‰i-
rokej verejnosti. Kvalitnej‰iu správu a riadenie
moÏno okrem ich privatizácie dosiahnuÈ apli-
kovaním princípov corporate governance pouÏí-
van˘ch v súkromnom sektore. Touto témou sa
zaoberá viacero medzinárodn˘ch organizácií.
Jednou z nich je napríklad OECD, ktorá v roku
2005 vydala odporúãanie pravidiel pre správu
‰tátom vlastnen˘ch spoloãností. Pri ich zosta-
vovaní vychádzala z revidovan˘ch princípov
pre dobrú správu spoloãnosti, ktoré vydala rok
predt˘m. OECD kladie dôraz najmä na tieto ob-
lasti:
• právny a regulaãn˘ rámec v oblastiach, kde

pôsobia SOE, by mal zabezpeãovaÈ rovnaké
moÏnosti na pôsobenie pre SOE i súkromné
spoloãnosti tak, aby sa predi‰lo neÏelan˘m
deformáciám trhu,

• ‰tát by mal konaÈ ako informovan˘ a aktív-
ny vlastník a mal by si stanoviÈ jasnú a kon-
zistentnú vlastnícku politiku tak, aby zabez-
peãil, Ïe správa ‰tátom vlastnen˘ch spoloã-
ností sa vykonáva transparentn˘m a zodpo-
vedn˘m spôsobom s nevyhnutnou úrovÀou
profesionalizmu a efektívnosti,

• ‰tát a ‰tátom vlastnené spoloãnosti by mali
re‰pektovaÈ práva v‰etk˘ch akcionárov a v
súlade s princípmi OECD pre dobrú správu
spoloãnosti zabezpeãiÈ rovnaké zaobchádza-
nie so v‰etk˘mi akcionármi a rovnak˘ prístup
k informáciám o spoloãnosti,

• politika ‰tátneho vlastníctva by mala jasne
stanovovaÈ zodpovednosÈ ‰tátom vlastne-
n˘ch spoloãností smerom k v‰etk˘m na spo-
loãnosti zainteresovan˘m skupinám a mala
by vyÏadovaÈ pravideln˘ reporting o jej vzÈa-
hoch s t˘mito skupinami,

• ‰tátom vlastnené spoloãnosti by mali apliko-
vaÈ vysok˘ ‰tandard vlastnej transparentnos-
ti,

• orgány ‰tátom vlastnen˘ch spoloãností by
mali maÈ nevyhnutnú autoritu, kompetencie
a nestrannosÈ pre v˘kon strategického vede-
nia spoloãnosti a pre kontrolu manaÏmentu,
ich konanie by mala determinovaÈ vlastná in-
tegrita a mali by sa zodpovedaÈ za svoju ãin-
nosÈ.
Na dosiahnutie zmeny v spravovaní spoloã-

ností s úãasÈou ‰tátu sa treba postupne zaobe-
raÈ predefinovaním kºúãov˘ch oblastí, v ktor˘ch
treba dosiahnuÈ zmenu správy:

Jasne definované ciele spoloãnosti – je po-
trebné dosiahnuÈ stav, v ktorom majú ‰tatutár-
ne orgány danej spoloãnosti jasne definovan˘
mandát, ciele, ktoré majú dosiahnuÈ, a ocene-
né náklady spojené s nekomerãn˘mi cieºmi.

Disciplína a zainteresovanosÈ na v˘sledku –
odmeÀovanie a rast v rámci spoloãnosti by
mali byÈ zaloÏené na v˘kone, dosiahnutej po-
zícii na trhu a dosiahnut˘ch v˘sledkoch. Záro-
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Spoloãnosti plne vlastnené ‰tátom alebo také,

v ktor˘ch má ‰tát podiel, sa v mnoh˘ch kraji-

nách v˘znamnou mierou podieºajú na tvorbe

HDP a zamestnanosti. Je známe, Ïe táto forma

vlastníctva prevaÏuje najmä v sektoroch ener-

getiky a infra‰truktúry. Aj na Slovensku e‰te

vÏdy existuje pomerne znaãná ãasÈ spoloãnos-

tí v˘znamn˘ch pre slovenské hospodárstvo,

ktoré úplne alebo aspoÀ sãasti vlastní ‰tát.

Otázka ich správy sa preto celkom logicky ne-

ustále dostáva do centra pozornosti nielen po-

litikov, ale aj verejnosti.

Kvalita správy spoloãnosti, tzv. corporate

governance, má bez ohºadu na formu vlast-

níctva v˘znamn˘ vplyv na zvy‰ovanie efekti-

vity a hodnoty spoloãností. Odbornej‰ie defi-

nície vymedzujú tento pomerne nov˘ pojem

ako súbor pravidiel, ktoré definujú vzÈahy me-

dzi exekutívnym vedením spoloãnosti a jej ‰ta-

tutárnymi orgánmi, akcionármi a ostatn˘mi za-

interesovan˘mi stranami. Zavedenie t˘chto

princípov do praxe a ich legislatívna implemen-

tácia zv˘‰ia nielen efektívnosÈ a transparentnosÈ

súkromného sektora, ale napomôÏu zlep‰iÈ

správu aj ‰tátom kontrolovan˘ch alebo úãast-

níckych spoloãností. Dobrá správa spoloãnos-
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Nov˘ vietor vo vlastníckej
politike ‰tátu

Princípy kvalitnej správy musia platiÈ rovnako v súkromnom sektore, 
ako aj v ‰tátom vlastnen˘ch spoloãnostiach 
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veÀ v‰ak je potrebné dosiahnuÈ aj konzekvent-
nosÈ v zodpovednosti pri neadekvátnom v˘ko-
ne spoloãnosti a zl˘ch v˘sledkoch.

Odizolovanie od politiky – je Ïiaduce dosiah-
nuÈ stav, v ktorom sa vytvorí odstup v‰etk˘ch
zloÏiek verejnej správy od spoloãnosti sme-
rom k podobnému monitoringu a kontrole, aké
orgány verejnej správy vykonávajú v ostatn˘ch
súkromn˘ch spoloãnostiach. ZároveÀ je po-
trebné dosiahnuÈ, aby spoloãnosÈ viedol manaÏ-
ment bez politick˘ch zásahov ako ‰tandardnú
komerãnú firmu a aby bola spravovaná pro-
stredníctvom profesionálne zloÏen˘ch a fungu-
júcich ‰tatutárnych orgánov.

TransparentnosÈ – treba zv˘‰iÈ mnoÏstvo
zverejÀovan˘ch informácií o spoloãnosti s cie-
ºom dosiahnuÈ kon‰truktívny dialóg medzi vlá-
dou, SOE a verejnosÈou.

Niekoºko konkrétnych rie‰ení
·tát má viacero moÏností, ako ovplyvniÈ spô-

sob v˘konu správy spoloãností, v ktor˘ch má
svoj podiel. Medzi tieto moÏnosti moÏno zara-
diÈ:
• úpravy legislatívy, ktoré by predefinovali

vzÈah medzi ‰tátom ako vlastníkom a dan˘-

mi spoloãnosÈami s cieºom posilniÈ vplyv ko-
neãn˘ch vlastníkov, t.j. obãanov voãi v˘ko-
nom správy povereného vlastníka, t.j. vlády,

• posilnenie transparentnosti sprísnením a roz-
‰írením zverejÀovan˘ch informácií o spo-
loãnosti,

• pristúpenie k posilneniu kultúry podnikania
v t˘chto spoloãnostiach napríklad prostred-
níctvom menovania nezávisl˘ch ãlenov ‰ta-
tutárnych orgánov t˘chto spoloãností z úspe‰-
n˘ch súkromn˘ch firiem,

• v spoloãnostiach s plnou kontrolou ‰tátu od-
predanie aspoÀ men‰inového balíka akcií s
cieºom umoÏniÈ kontrolu nad spoloãnosÈou aj
prostredníctvom iného akcionára,

• zníÏenie konfliktu záujmov oddelením auto-
rity, ktorá zodpovedá za tvorbu pravidiel pre
realizáciu záujmu ‰tátu v t˘chto spoloãnos-
tiach, a autority, ktorá v nich zodpovedá za
realizáciu v˘konu záujmov ‰tátu.

Tri piliere zodpovednosti
Dobrá správa spoloãnosti nie je v‰eliekom na

odstránenie v‰etk˘ch problémov, ktoré môÏu
maÈ ‰tátom vlastnené spoloãnosti. Je v‰ak dob-
r˘m nástrojom na zvy‰ovanie transparentnosti

a efektivity. Dobre spravované spoloãnosti sa
v princípe správajú zodpovednej‰ie voãi vlast-
níkom a voãi v‰etk˘m na nich zainteresovan˘m
skupinám. V prípade ‰tátom vlastnen˘ch spo-
loãností to znamená najmä voãi obãanom. A o
to by malo ísÈ predov‰etk˘m.

Definovanie v˘konu vlastníckej politiky ‰tá-
tu by sa malo staÈ súãasÈou ‰ir‰ej tvorby tzv. pri-
ncípov public governance, teda princípov v˘-
konu správy verejn˘ch vecí. Tieto by sa moh-
li, podobne ako napríklad vo Veºkej Británii,
opieraÈ o tri piliere: otvorenosÈ, ktorá zabezpe-
ãí potrebnú dôveru zainteresovan˘ch strán v ap-
likované rozhodovacie mechanizmy a konanie
orgánov verejnej správy, integritu, ktorá je za-
loÏená na aplikovaní nároãn˘ch ‰tandardov na
spravovanie verejn˘ch zdrojov, a o riadenie
záleÏitostí v rámci dan˘ch orgánov verejnej
správy a zodpovednosti, ktorú musia cítiÈ ºudia
v dan˘ch orgánoch za svoje konanie a rozho-
dovanie. V̆ sledkom je kvalitne fungujúci ‰tát,
ktor˘ zodpovednej‰ie vykonáva svoju rolu pri
správe verejn˘ch vecí a v rámci definovanej
vlastníckej politiky ‰tátu aj pri správe spoloã-
ností, ktoré vlastní alebo v ktor˘ch má svoj
podiel.

Program KSS 
do parlamentn˘ch volieb –

podpora chudobn˘ch vrstiev 
a skutoãné ºavicové reformy

Komunistická strana Slovenska patrí medzi ºavicové strany s najdlh‰ou tradíciou. Napriek
zakolísaniu niektor˘ch v˘skumov predvolebn˘ch voliãsk˘ch preferencií ráta so svojou

prítomnosÈou v Národnej rade Slovenskej republiky. Nepochybne bude v˘sledok júnov˘ch volieb
veºmi tesn ,̆ nie je teda vylúãené, Ïe niektoré z potenciálnych vládnych koalícií budú moÏné iba 

s podporou KSS. S jej predsedom Ing. Jozefom ·EVCOM sa zhováral ná‰ redaktor Peter Gregu‰.

Ak˘ má KSS názor na okolnosti, ktoré
viedli k vládnej kríze ústiacej do predãas-
n˘ch parlamentn˘ch volieb? Nebola to
skôr zámienka?

IsteÏe, je za t˘m politikárãenie pravico-

v˘ch strán a ich nemilosrdn˘ boj o voliãa. Obe

strany, tak SDKÚ ako aj KDH, sa tesne pred

voºbami museli hraÈ na principiálne, aj keì

‰tyri roky robili oportunistickú a pragmatic-

kú politiku. Keì si obe strany zrátali, Ïe pár

mesiacmi uÏ predãasn˘mi voºbami niã nestra-

tia a politické body z tejto kauzy by im moh-

li ch˘baÈ vo voºbách, pragmaticky sa roz-

hodli. Zabudnite na to, Ïe i‰lo o hodnoty, ãi

o ideov˘ spor. Ide o stranícke záujmy, propa-

gandu a politickú lesÈ. SDKÚ aj KDH mno-

hokrát dokázali, ão sú to za zoskupenia, tak-

Ïe o nich nemáme Ïiadne ilúzie. Rozpad koa-

lície bol jednoducho súãasÈou predvolebnej

kampane. PravdaÏe, mohli existovaÈ aj iné prí-

ãiny vládnej krízy. MoÏno i‰lo aj o plán niek-

torej z t˘chto strán. NemoÏno vylúãiÈ, Ïe po-

vedzme SDKÚ sa potrebovala pri zostavova-

ní svojej kandidátky zbaviÈ nepohodln˘ch

primárnych volieb a krízov˘ reÏim predãas-

n˘ch volieb im umoÏnil ako-tak legitímne

centralizovaÈ rozhodnutie o kandidátke. Ale

nechcem ‰pekulovaÈ. Predãasné voºby sú na

stole a pre Slovensko je iba dobré, Ïe sa ne-

kompetentná pravicová koalícia koneãne roz-

padla. 

Ak˘ je názor KSS na zmluvu o v˘hrade
svedomia?

KSS povaÏuje zmluvu o v˘hrade svedomia

za absolútne neprijateºnú. V zahraniãí sa pra-

videlne stretávame s predstaviteºmi rôznych

ºavicov˘ch obãianskych hnutí a môÏem vám

povedaÈ, Ïe Európa je z tejto zmluvy zhroze-

ná. Zmluva je diskriminaãná, rozdeºuje spo-

loãnosÈ, zavádza princíp nadradenosti kresÈan-

ského „svedomia“ nad svedomím neveria-

cich, posilÀuje moc Cirkvi v Ïivote spoloãnos-

ti a mohol by som pokraãovaÈ. Zmluvy s Va-

tikánom vo v‰eobecnosti povaÏujeme za nie-

ão bezprecedentne mylné. Slovensko by sa

malo zaãaÈ koneãne pozeraÈ vpred a nie vra-

caÈ sa niekam do stredovek˘ch totalitn˘ch

praktík. 

Mohli by ste charakterizovaÈ zásady voleb-
ného programu KSS? Na ktorú ãasÈ voliã-
stva sa orientuje a rie‰enie ktor˘ch problé-
mov povaÏuje za najdôleÏitej‰ie? 


