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29. februára 2016 

 

KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU 

 

Ohľadom Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, správa a riadenie spoločnosti Tatry mountain 

resorts a.s. sa odchyľuje od tohto kódexu v nasledujúcich bodoch: 

 

• I.A.5. Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti:   

Spĺňa čiastočne. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov dozornej rady a výboru pre audit. 

Predstavenstvo volí a odvoláva dozorná rada. 

 

• I.C.1. Bez ohľadu na prerozdelenie moci v spoločnosti by mala byť stratégia odmeňovania a akákoľvek 

jej zásadnejšia zmena samostatným bodom rokovania VZ: 

Spĺňa čiastočne. Spoločnosť postupuje v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami. Valné 

zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov dozornej rady. Pravidlá odmeňovania členov 

predstavenstva a výboru pre audit schvaľuje dozorná rada. 

 

• I.C.3. Akcionári by mali dostať dostatočné informácie umožňujúce im dôkladne zvážiť rozhodnutie o 

odmeňovaní viazanom na akcie: 

Spĺňa čiastočne. Spoločnosť postupuje v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami. Valné 

zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov dozornej rady. Pravidlá odmeňovania členov 

predstavenstva a výboru pre audit schvaľuje dozorná rada. 

 

• I.D.3. Akcionárom by mala byť uľahčená účasť na kľúčových rozhodnutiach týkajúcich sa správy 

spoločnosti, ako napríklad navrhovanie a voľba členov orgánov spoločnosti. Akcionári by mali mať 

možnosť vyjadriť svoj názor na politiku odmeňovania členov orgánov spoločnosti a kľúčových osôb 

exekutívy. Akciovú zložku (opcie na akcie) schém odmeňovania členov orgánov spoločnosti a 

zamestnancov by mali schváliť akcionári: 

Spĺňa čiastočne. V rozsahu podľa platných právnych predpisov, v rámci diskusie k prerokovávanému 

bodu programu valného zhromaždenia majú akcionári právo vyjadriť svoj názor písomne alebo ústne. 

Toto právo nie je obmedzené. Navrhovanie a voľbu členov predstavenstva vykonáva dozorná rada. 

 

• II.A.4. Prekážky spojené s cezhraničným hlasovaním by mali byť odstránené: 
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Spĺňa čiastočne. Lehoty umožňujú reakcie ako domácich, tak aj zahraničných akcionárov. Spoločnosť 

zatiaľ neumožňuje elektronické hlasovanie na valnom zhromaždení.  

 

• IV.A.4.Spoločnosti by mali zverejňovať aspoň nasledovné podstatné informácie:  

- d) hlavné podmienky a zdôvodnenie získania ročných prémií a nepeňažných výhod: 

Spĺňa čiastočne. Pohyblivú zložku odmeňovania predstavenstva určujú pravidlá odmeňovania 

predstavenstva. Pravidlá odmeňovania predstavenstva schvaľuje Dozorná rada. Pravidlá 

odmeňovania nezahŕňajú nepeňažné výhody. 

- e) základný opis doplnkového dôchodku alebo odmien v prípade predčasného odchodu z 

funkcie: 

Nespĺňa. Spoločnosť nemá schválené pravidlá doplnkového dôchodku alebo odmien v prípade 

predčasného odchodu z funkcie. 

- f) informáciu o prípravných prácach a o rozhodovacom procese týkajúcom sa stratégie 

odmeňovania: 

Nespĺňa. Pohyblivú zložku odmeňovania predstavenstva určujú pravidlá odmeňovania 

predstavenstva, ktoré sa viažu na dosiahnuté výsledky spoločnosti. Pravidlá odmeňovania 

predstavenstva schvaľuje Dozorná rada. 

- g) súhrn odmien poskytnutých za služby poskytnuté mimo rámca funkcie, f. súhrn príspevkov 

do doplnkového dôchodkového systému, g. odhadovaný súhrn nepeňažných výhod 

poskytnutých v rámci odmeňovania: 

Nespĺňa. Doteraz to nebolo významné. 

 

• IV.A.9. Vnútorné usporiadanie orgánov a stratégiu v oblasti správy a riadenia spoločnosti, najmä obsah 

Kódexu správy a riadenia spoločností, postup pri jeho implementácií: 

Spĺňa čiastočne. Správa a riadenie spoločnosti vychádza z Kódexu správy a riadenia spoločností na 

Slovensku, z Etického kódexu Skupiny TMR a zo Stanov a interných smerníc/zdokumentovaných 

procesov platných v Spoločnosti. 

 

• IV.F. Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal byť doplnený o efektívny postup, ktorý určuje a 

podporuje obstarávanie analýz a poradenstva od analytikov, obchodníkov s cennými papiermi, 

ratingových agentúr a iných. Tieto analýzy  a poradenstvo, relevantné pre rozhodovanie investorov, by 

nemali byť zaťažené konfliktom záujmov, ktorý by mohol znehodnotiť ich integritu: 
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Nespĺňa. Súčasní externí poradcovia v oblasti vzťahov s investormi sú zároveň zamestnancami jedného 

z akcionárov (J&T Banka, a.s.).  Avšak prípadný konflikt záujmov je zmluvne ošetrený prostredníctvom 

"Chinese walls" zo strany poradcov, ako aj etickým kódexom spoločnosti poradcov, ktorí konajú 

výlučne v najlepšom záujme klienta.  

 

• V.E.1. Dozorná rada by mala pozostávať aj z nezávislých členov, aby mohla kontrolu manažmentu 

vykonávať efektívne. Predseda dozornej rady by mal byť vždy nezávislý: 

Spĺňa čiastočne. V dozornej rade sú traja nezávislí členovia - zástupcovia zamestnancov Spoločnosti, 

ktorí nie sú členmi top manažmentu. Predseda Dozornej rady má ako fyzická osoba a cez svoje 

spoločnosti významný akcionársky podiel v Spoločnosti a zasahuje do manažmentu Spoločnosti. 

 

• V.E.4.A. Výbor pre menovanie môže pozostávať tak z členov dozornej rady, ako aj z členov 

predstavenstva, resp. manažmentu, avšak väčšinu jeho členov by mali tvoriť nezávislí členovia dozornej 

rady. Jeho hlavnou úlohou by malo byť dávať odporúčania týkajúce sa voľby a odvolávania členov 

orgánov spoločnosti a hodnotiť celkové zloženia orgánov, ako aj jednotlivých členov týchto orgánov: 

Nespĺňa. V Spoločnosti neexistuje výbor pre menovanie. O menovaní členov predstavenstva rozhoduje 

dozorná rada. 

 

• V.E.4.B. Výbor pre odmeňovanie by sa mal skladať výlučne z členov dozornej rady, z ktorých väčšinu by 

mali tvoriť nezávislí členovia dozornej rady. Jeho hlavnou úlohou by malo byť podávanie návrhov a 

odporúčaní týkajúcich sa pravidiel všetkých foriem odmeňovania členov predstavenstva a prípadne aj 

ďalšieho kľúčového manažmentu spoločnosti, ako aj dohliadať, aby bolo odmeňovanie jednotlivcov v 

súlade s pravidlami odmeňovania spoločnosti: 

Spĺňa čiastočne. V Spoločnosti neexistuje výbor pre odmeňovanie. O odmeňovaní predstavenstva 

rozhoduje dozorná rada. 

 

• V.E.4.C. Výbor pre audit by sa mal skladať výlučne z členov dozornej rady a z členov menovaných 

valným zhromaždením, z ktorých väčšinu by mali tvoriť nezávislí členovia dozornej rady. Jeho hlavnou 

úlohou by malo byť dávanie návrhov a odporúčaní týkajúcich sa výkonu vnútornej kontroly a externého 

auditu a dohliadanie nad dodržiavaním právnych predpisov a odporúčaní týkajúcich sa finančného 

výkazníctva a auditu v spoločnosti. Výbor by mal o svojej činnosti a zisteniach podávať dozornej rade 

správy aspoň raz za šesť mesiacov. 
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Spĺňa čiastočne. Výbor pre audit sa skladá z dvoch členov: z člena predstavenstva a nezávislého člena 

menovaného valným zhromaždením. 

 

 


