
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Čoho sa má nominácia týkať  
  
Cenu „Dobre spravovaná firma – Corporate Governance Leader“ udeľujeme v spolupráci so Slovenskou asociáciou 
Corporate Governance (SACG) za spravovanie spoločnosti v súlade s princípmi kódexu o riadení spoločností, -  t.j. 
kódexu Corporate Governance (§20 ods. 6 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve). Cena je zameraná na vyzdvihnutie, 
poďakovanie a verejné uznanie firmám, ktoré vo svojich firemných hodnotách presadzujú princípy Corporate Governance. Týka 
sa to nielen efektívnej správy a riadenia, ale aj udržiavania vysokej úrovne morálnej a etickej integrity a budovania kultúry 
dôvery, na základe férových a transparentných vzťahov so zainteresovanými stranami. Odborná komisia vyhodnocuje úroveň 
dodržiavania základných princípov Corporate Governance, ktoré upravujú vzťahy vo vnútri firmy a vzťahy firmy s jej okolím na 
princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti: 
 

 princíp otvorenosti: znamená taký prístup k zverejňovaniu informácií o firme, ktorý vytvára dôveryhodné vzťahy 

medzi akcionármi, zamestnancami, veriteľmi, dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami. 

 princíp poctivosti: vyžaduje si predkladanie pravdivých informácií o hospodárení a zámeroch spoločnosti. 

 princíp zodpovednosti: vyžaduje od členov predstavenstva a členov dozornej rady, aby prijali zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia a vysvetlili svoje konanie akcionárom a ostatným zainteresovaným stranám.  

Špeciálna cena 
 

Dobre spravovaná 

firma 
 

za rok 2020 



 

 

 
Inštrukcie k vypĺňaniu:  
Vypĺňajte stručne. Rozsah odpovedí je obmedzený počtom znakov (počet znakov spolu s medzerami). S vašimi otázkami 
ohľadom nominácie na špeciálnu cenu Vám rada pomôže Zuzana Kováčová (zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk, mobil – 
0905 449 289.  
Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia. 
 

 
Názov nominovanej firmy (zapísaný v OR SR): ...... 
 

Kontaktné údaje  
 
Kontaktná osoba 
 
Meno: 
Priezvisko:  
Pozícia: 
Adresa firmy – ulica: 
Mesto: 
PSČ: 
Telefónne číslo: 
E-mail: 
Webová stránka firmy: 
 
 

Základné údaje o firme 
 

Veľkosť a zameranie firmy: 
 

Obchodné aktivity, ktorým sa firma venuje: 
Odkedy firma pôsobí na Slovensku: 
 
Pôsobenie firmy: 

 Pôsobí iba na lokálnom trhu (nie na celom Slovensku) 

 Pôsobí celoslovensky 

 Pôsobí vo viacerých krajinách s centrálou v SR 

 Medzinárodná firma (firma je súčasťou nadnárodného reťazca) 
 

Počet zamestnancov na Slovensku: ..................... 
 
Finančné a nefinančné údaje: 
 
Ročné tržby (za posledný uzavretý účtovný rok; údaj dostupný na FinStat.sk): 
Ročný zisk (za posledný uzavretý účtovný rok; údaj dostupný na FinStat.sk): 
Výška a forma podpory zo strany verejnej správy alebo EÚ (za posledný uzavretý účtovný rok): 
 
Mediálne kauzy: 

Spájali sa počas uplynulých troch rokov (2018 - 2020) s firmou medializované kauzy? 

Áno / Nie     
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Ak áno: Heslovito uveďte, o čo išlo a stanovisko firmy: 
                               ...2000  
 
Firma sa môže nominovať, len ak spĺňa tieto podmienky: 

  Firma nebola za posledné tri roky právoplatne odsúdená v súvislosti s jej podnikateľskými aktivitami. 

  Aktivity popísané v nominácii sú nad rámec legislatívnych požiadaviek v SR a EÚ. 

  Firma nevyhrala v tejto kategórii ocenenie v predchádzajúcom ročníku. 

 
Popíšte vašu nomináciu odpovedaním na 

nižšie uvedené otázky: 
 
 

Corporate Governance: 

 
1. Prihlásila sa vaša spoločnosť k dodržiavaniu princípov Kódexu Corporate Governance 

a vypracuváva vaša spoločnosť Vyhlásenie Corporate Governance, alebo obdobný dokument, 

v ktorom je popísané, akým spôsobom vaša spoločnosť dodržiava princípy Corporate Governance? 

Áno 

Nie 

 

Ak áno: Ku ktorému Kódexu Corporate Governance sa vaša spoločnosť prihlásila? 

Ak áno: Je tento kódex verejne dostupný? (pridajte link) 

Ak áno: Akým spôsobom sprístupňujete Vyhlásenie Corporate Governance, alebo obdobný dokument, 

verejnosti? (pridajte link alebo popíšte...500) 

 

2. Má vaša spoločnosť vypracovaný Etický kódex pre manažment spoločnosti? Áno/Nie 

Ak je tento kódex verejne dostupný, uveďte link... 

 

3. Umožňuje vaša spoločnosť elektronické hlasovanie alebo iné dištančné spôsoby hlasovania na 

valných zhromaždeniach. Áno/Nie 

Ak áno: popíšte...500 

 

4. Sú nasledovné informácie o vašej spoločnosti verejne dostupné? 

 Informácie o členoch orgánov spoločnosti vrátane ich kvalifikácie, vlastníctva akcií 

v spoločnosti, o ich členstve v iných orgánoch a o ich iných výkonných funkciách. 

Áno 

Nie 

Ak áno: Akým spôsobom ich sprístupňujete? (pridajte link alebo popíšte...500) 

 

 Informácia o odmeňovaní v spoločnosti vrátane informácií o odmenách členov orgánov 

a manažmentu spoločnosti a o politike odmeňovania vo vzťahu k zamestnancom.  

Áno 

Nie 

Ak áno: Akým spôsobom ich sprístupňujete? (pridajte link alebo popíšte...500) 



 

 

 

 Predvídateľné rizikové faktory, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie alebo lokalitu, v ktorej 

spoločnosť pôsobí, vrátane systému monitoringu rizika. 

Áno 

Nie 

Ak áno: Akým spôsobom ich sprístupňujete? (pridajte link alebo popíšte...500). 

 

5. Akým spôsobom má vaša spoločnosť zabezpečenú diverzitu v orgánoch spoločnosti? 

Aký je podiel mužov a žien v orgánoch Vašej spoločnosti? (popíšte...500) 

 

6. Má vaša spoločnosť v dozornej rade alebo v inom orgáne tzv. nezávislých členov? 

(nezávislých v zmysle odporúčaní CG) Áno/Nie 

Ak áno: (popíšte...500) 

 

7. Zriadila vaša spoločnosť niektorý z odporúčaných výborov  - Výbor pre audit, Výbor pre nominácie 

a výber členov orgánov, Výbor pre odmeňovanie, resp. iné pomocné orgány, ktoré neukladá zákon? 

Áno/Nie  

Ak áno: (popíšte...500) 

 

8. Akým spôsobom politika odmeňovania manažérov vašej spoločnosti podporuje dlhodobo udržateľný 

rozvoj, resp. dlhodobé ciele spoločnosti? 

(popíšte...1500) 

 

9. Ako má vaša spoločnosť nastavenú rotáciu audítorov v interných pravidlách? 

(popíšte...1500) 

 

10. Má vaša spoločnosť interné pravidlá na ochranu oznamovateľov (whistleblowers)? 

Áno/Nie  

Ak áno: (popíšte...500) 

 

11. Ktoré princípy Corporate Governance vníma vaša spoločnosť ako prioritné a akú má vaša 

spoločnosť vypracovanú stratégiu v tejto oblasti? 

(popíšte...1500) 

 

12. Ktoré prvky a procesy z oblasti Corporate Governance implementovala vaša spoločnosť do svojich 

interných procesov? 

(popíšte...1500) 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Záverečné vyhlásenia 

 
 
SÚHLAS VÝKONNÉHO RIADITEĽA FIRMY 
(Toto je vyhlásenie CEO/riaditeľa nominujúcej sa firmy k téme zodpovedného podnikania. Nominácia nemusí byť 
vlastnoručne podpísaná, ale uvedenie mena a priezviska a citácie znamená, že riaditeľ spoločnosti s nomináciou 



 

 

súhlasí. Zaslaním citátu tiež vyjadrujete súhlas s jeho možným uverejnením v súvislosti s ocenením Via Bona 
Slovakia.) 
 
... Znenie citácie ... 
 
Výkonný riaditeľ (meno, presný názov funkcie) 
 
 
VYHLÁSENIE NOMINOVANEJ FIRMY 
(Toto je vyhlásenie o pravdivosti údajov od toho, kto zodpovedá za prihlášku vo firme.) 

 
 Vyhlasujeme, že všetky údaje uvedené v nominačnom hárku a identifikačnom liste sú pravdivé. Súhlasíme 
s našou nomináciou na ocenenie Via Bona Slovakia 2020. Súhlasíme aj s uverejnením uvedených informácií. 
 
 
VYHLÁSENIE PARTNERA 
(Ak sa v nominácii odvolávate na výraznejšie partnerstvo firmy s inou organizáciu, v tomto vyhlásení partner potvrdí, 
že uvedené informácie sú pravdivé.) 
 
Vyhlasujeme, že v nominačnom hárku sú podľa našich vedomostí uvedené pravdivé informácie týkajúce sa nášho 
partnerstva. Súhlasíme s nomináciou firmy na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2020. 
 
Zástupca partnera (meno, funkcia, telefónne číslo, e-mail): ... 
 
 

Inštrukcie k odoslaniu 
Nominačný hárok vyplňte elektronicky na webovej stránke www.viabona.sk do pondelka 15. marca 2021 do 12:00. 
Ak nedostanete do 2 pracovných dní notifikačný e-mail s potvrdením prijatia prihlášky, kontaktujte Nadáciu 
Pontis na čísle 02 / 5710 8111 alebo 0905 449 289. 
 

http://www.viabona.sk/

