
 

 

 

Tlačová informácia 
 
 
 
Od: Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností 
Počet strán: 2 
Dátum vydania: 3. apríla 2008, Bratislava  
 
 
CECGA chce Kódexu uľahčiť cestu do praxe  
 
Na valnom zhromaždení asociácie vytýčili plán na rok 2008 a zvolili nové orgány 
 

 
Rok 2008 bude rokom oboznamovania odbornej a laickej verejnosti 

s obsahom a určením nového Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. 
Tak znie jeden z hlavných záverov valného zhromaždenia, na ktorom sa 1. apríla 
v Bratislave stretli členovia Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia 
spoločností (CECGA). Jedným z programov stretnutia bola aj voľba nových 
orgánov asociácie. Novou predsedníčkou Správnej rady sa stala Ing. Barbora 
Lazárová, zástupkyňa generálnej riaditeľky Burzy cenných papierov v Bratislave. 
Za nového podpredsedu zvolili Mgr. Radomíra Maka, Senior Partnera spoločnosti 
AMROP HEVER Slovakia a člena Správnej rady JENEWEIN GROUP.  

 
Ako po skončení valného zhromaždenia informovala Ing. Barbora Lazárová, 

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 Burzových pravidiel pre prijímanie cenných 
papierov na regulované trhy, ktoré schvaľuje Predstavenstvo Burzy cenných papierov 
v Bratislave a Národná banka Slovenska,“ povedala B. 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, 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 
novelou zákona rozšírila aj na spoločnosti prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom 
trhu, čo je približne 250 spoločností.  

Po prvý raz spoločnosti zverejnia vyhlásenie vo výročnej správe za rok 2007. 
„V súvislosti s novými legislatívnymi úpravami a z nich vyplývajúcimi povinnosťami si 
asociácia za hlavné poslanie v roku 2008 stanovila predstaviť kódex širokej odbornej 
verejnosti a pripraviť publikácie, odborné semináre a konferenciu na tému Corporate 
Governance nielen pre spoločnosti, ktoré majú zákonnú povinnosť prihlásiť sa 
k ustanoveniam kódexu, ale aj smerom do širšieho podnikateľského prostredia,“ doplnila B. 



Lazárová. Rovnako dôležité je, že asociácia plánuje pripraviť autorizačné kurzy a skúšky 
CECGA, ktorých absolventi budú oprávnení vystavovať nezávislé posudky vyhlásení orgánov 
spoločností.  
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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