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A.1. návrh pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch 

spoločností s majetkovou účasťou štátu s pripomienkou prijatou na rokovaní 

vlády; 

B. ukladá 
ministrom 

B.1. zabezpečiť implementáciu schválených pravidiel pri nominácii zástupcov štátu do 

orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, v ktorých má ministerstvo 

túto kompetenciu 
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Návrh pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností 

s majetkovou účasťou štátu 

Úvod 
Spôsob výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v spoločnostiach s 

majetkovou účasťou štátu sa v súčasnosti ukazuje ako nesystémový.  

Doposiaľ boli do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu nominovaní ľudia 

blízki vládnym stranám, pričom činnosť týchto zástupcov nebola zo strany štátu aktívne 

monitorovaná, ani riadená, čo v mnohých prípadoch malo za následok, že  

v orgánoch spoločností zostávali pracovať ľudia, ktorí nepreukázali dostatočnú odbornosť. 

Táto situácia tak vytvárala priestor pre možnú korupciu a klientelizmus a preto vznikla 

potreba definovať transparentný spôsob výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v 

spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu tak, aby bolo zo strany štátu zabezpečené 

efektívne vykonávanie práv akcionára. 

Výber zástupcov štátu 
Základným atribútom procesu výberu zástupcov štátu do orgánov spoločností s 

majetkovou účasťou štátu musí byť transparentnosť a základnou požiadavkou na kandidáta 

jeho odbornosť. Jednotliví zástupcovia sú štátom nominovaní do nasledovných orgánov 

spoločností.  

Dozorná rada 
Dozorná rada predstavuje vo väčšine prípadov kontrolný orgán, ktorý priamo 

nezasahuje do operatívneho riadenia spoločnosti, a preto nie je potrebné od zástupcu štátu 

vyžadovať úroveň odbornosti v odbore podnikania danej spoločnosti na takej úrovni, ako sa 

vyžaduje v prípade zastúpenia štátu v predstavenstve alebo vo výkonnom manažmente 

spoločnosti.  

Do dozornej rady preto nebude potrebné realizovať výberové konanie a zástupcu štátu 

môže priamo navrhnúť akcionár, resp. vykonávateľ akcionárskych práv. Práve preto je 

potrebné stanoviť určité, všeobecné podmienky, ktoré by mal spĺňať zástupca štátu 

nominovaný do dozornej rady. 

Všeobecné podmienky pre zástupcu štátu v dozornej rade sú nasledovné: 

- bezúhonnosť (výpis z registra trestov) a spôsobilosť na právne úkony, 

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo 

získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti, 

- znalosť anglického jazyka v spoločnostiach so zahraničným akcionárom (prípadne 

jazyka zahraničného akcionára; požadovaná jazyková úroveň bude súčasťou 

odborných podmienok), 

- preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov, 

- dôveryhodnosť, 

- odborná spôsobilosť (odborné podmienky budú stanovené pre každú funkciu 

individuálne).  

Predstavenstvo 
Predstavenstvo je orgán spoločnosti zodpovedný za jej riadenie. Úlohou členov 

predstavenstva je zvyšovať hodnotu spoločnosti a zabezpečovať návratnosť investícií. 

Zákonnou povinnosťou každého člena predstavenstva je konať v súlade so záujmami 

spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Člen predstavenstva nesmie uprednostňovať svoje 

záujmy, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. 

Na výber zástupcu štátu do tohto orgánu bude potrebné povinne realizovať riadne 

výberové konanie, zverejnené v súlade so stanovami danej spoločnosti. V prípade, že v 



stanovách danej spoločnosti nie je definovaný postup realizácie výberového konania, bude 

vykonávateľ akcionárskych práv v danej spoločnosti povinný zverejniť podmienky a priebeh 

výberového konania na svojej webovej stránke, vrátane pravidiel nominácie členov 

výberových komisií. Tohto výberového konania sa bude môcť zúčastniť každý, kto bude 

spĺňať podmienky definované v podkladoch výberového konania.  

Výberové konanie bude realizované výberovou komisiou, ktorú určí vykonávateľ 

akcionárskych práv. Zastúpenie v tejto komisii môže mať i spoločnosť, do ktorej orgánov 

výberové konanie prebieha. 

Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, ktorí sa do 

výberového konania prihlásili a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné 

predpoklady. Následne výberová komisia predloží takto zostavený zoznam ministrovi, do 

pôsobnosti ktorého daná spoločnosť patrí. Keďže minister plne zodpovedá za fungovanie 

spoločností patriacich do pôsobnosti jeho rezortu, bude konečné rozhodnutie o obsadení 

zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu na jeho rozhodnutí s tým, 

že jeho povinnosťou zároveň bude vybrať týchto zástupcov zo zoznamu tých uchádzačov, 

ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania. 

Všeobecné podmienky pre zástupcu štátu v predstavenstve sú nasledovné: 

- bezúhonnosť (výpis z registra trestov) a spôsobilosť na právne úkony, 

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo 

získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti“, 

- znalosť anglického jazyka v spoločnostiach so zahraničným akcionárom (prípadne 

jazyka zahraničného akcionára; požadovaná jazyková úroveň bude súčasťou 

odborných podmienok), 

- preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov, 

- dôveryhodnosť, 

- odborná spôsobilosť (odborné podmienky budú stanovené pre každú funkciu 

individuálne).  

Spôsob riadenia zástupcov štátu 
Zástupcovia štátu sú poverení vykonávať akcionárske práva v spoločnostiach, do 

ktorých boli vybraní a menovaní. Riadenie a monitorovanie týchto zástupcov patrí výlučne do 

kompetencií príslušného vykonávateľa akcionárskych práv. Po nástupe do funkcie je každý 

zástupca štátu povinný oboznámiť sa s dôležitými informáciami a dokumentmi nevyhnutnými 

pre odborný výkon jeho činností. Ide najmä o analýzy hospodárskych výsledkov za posledné 

obdobie, o stanovy spoločnosti a štatút orgánu, do ktorého bol nominovaný.  

Vykonávateľ akcionárskych práv, pred nástupom zástupcu štátu do orgánov 

spoločnosti určí kľúčové ukazovatele výkonnosti danej spoločnosti, ktoré bude povinný 

sledovať. Zástupca štátu bude tiež povinný pravidelne informovať príslušného vykonávateľa 

akcionárskych práv o vývoji kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti, ako aj  

o závažných skutočnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť hospodársky výsledok 

spoločnosti, prípadne o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať zásadné hospodárske, 

ekonomické, sociálne a politické dôsledky.  

Zástupca štátu je povinný zastupovať záujmy Slovenskej republiky v orgánoch 

spoločnosti s maximálnou zodpovednosťou. 

Odmeňovanie zástupcov štátu 
Súčasný spôsob odmeňovania zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou 

štátu nezodpovedá princípu zásluhovosti a nie je žiadnym spôsobom naviazaný na výkonnosť 

a význam danej spoločnosti v štruktúre národného hospodárstva Slovenskej republiky.  

Preto je potrebné spôsob odmeňovania zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou 

účasťou štátu stransparentniť a navrhnúť tak, aby bol v kontexte s trhom práce. Každý 



vykonávateľ akcionárskych práv bude povinný vyvinúť maximálne úsilie zabezpečiť, aby 

stanovy jednotlivých spoločností boli upravené takým spôsobom, aby bolo možné zverejniť 

odmeny zástupcov štátu v orgánoch spoločností v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 

602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z.. Keďže záujmom je, aby 

zástupcovia štátu boli odborníci a vykonávali svoju prácu s maximálnym nasadením, je 

potrebné navrhnúť výšku ich odmien dostatočne motivujúco tak, aby o tieto funkcie prejavili 

záujem ľudia na požadovanej kvalitatívnej a odbornej úrovni. Súčasne je však potrebné vziať 

do úvahy situáciu na trhu práce a všeobecnú makroekonomickú situáciu v Slovenskej 

republike.  

Návrh štruktúry odmien pre zástupcov štátu v orgánoch spoločností s 

majetkovou účasťou  
Štruktúru odmien pre členov dozorných rád navrhuje ministerstvo hospodárstva 

stanoviť dvojzložkovo, t. j. odmena bude pozostávať z pevnej zložky, vypočítanej ako 

násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej 

republiky podľa údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len 

„priemerná mzda v Slovenskej republike“) a zložky ekonomického významu, stanovenej na 

základe veľkosti spoločnosti a jej ekonomického významu v štruktúre národného 

hospodárstva Slovenskej republiky.  

Štruktúru odmien pre členov v predstavenstvách navrhuje ministerstvo hospodárstva 

stanoviť trojzložkovo, t. j. odmena bude pozostávať z pevnej zložky, zložky ekonomického 

významu a z variabilnej zložky. Rovnako aj v tomto prípade bude zložka ekonomického 

významu stanovená na základe veľkosti spoločnosti a jej ekonomického významu v štruktúre 

národného hospodárstva Slovenskej republiky. Variabilná zložka odmien bude závislá od 

plnení kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti, ktoré boli zástupcovi štátu určené na 

sledovanie.  

Návrh výšky pevnej zložky odmeny pre členov dozornej rady  
- predseda – 0,75-násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike 

- podpredseda –0,6-násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike 

- člen – 0,5-násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike. 

Odmena členom dozornej rady bude vyplácaná mesačne. 

Návrh výšky pevnej zložky odmeny pre členov predstavenstva  
- predseda – 2-násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike 

- podpredseda – 1,75-násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike 

- člen – 1,5-násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike. 

Odmena členom predstavenstva bude vyplácaná mesačne. 

Určenie výšky zložky ekonomického významu 
Každý ústredný orgán štátnej správy, v ktorého kompetencii je nominácia zástupcov štátu 

do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, je povinný vypracovať zoznam týchto 

spoločností. Stanovenie výšky zložky ekonomického významu vychádza  

z posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti, ako sú výška obratu, výška rentability tržieb 

(čistý zisk/tržby) a počet zamestnancov[1]. Na základe týchto ukazovateľov bude pripravený 

tzv. skóring jednotlivých spoločností podľa nasledovného kľúča: 

Výška obratu  
Výška obratu je diskontovaná podielom Slovenskej republiky v spoločnosti, t. j. ak má 

podnik obrat 1 mil. Eur a Slovenská republika má podiel 51 %, do skóringu sa počíta objem 

tržieb 510 tis. Eur. Návrh bodovania podľa výšky obratu sa stanovuje nasledovne: 

0 – 50 mil. Eur 1 bod 

nad 50 mil. – 100 mil. Eur 2 body 

nad 100 mil. – 200 mil. Eur 3 body 
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nad 200 mil. – 500 mil. Eur 4 body 

nad 500 mil. – 1 mld. Eur 5 bodov 

viac ako 1 mld. Eur 6 bodov 

Rentabilita tržieb  
Rentabilita tržieb predstavuje podiel čistého zisku ku konsolidovaným tržbám spoločnosti. 

Návrh bodovania podľa výšky rentability sa stanovuje nasledovne: 

Menej ako 0% 0 bodov 

nad 0 – 2 % 1 bod 

nad 2 – 5 % 2 body 

nad 5 – 8 % 3 body 

nad 8 – 12 % 4 body 

nad 12 – 16 % 5 bodov 

nad 16 – 20 % 6 bodov 

nad 20 – 25 % 7 bodov 

nad 25 – 30 % 8 bodov 

nad 30 – 35 % 9 bodov 

viac ako 35% 10 bodov 

Počet zamestnancov  
Do skóringu sa počíta celkový počet zamestnancov spoločnosti k 31. decembru 

predchádzajúceho roka. Návrh bodovania sa stanovuje nasledovne: 

0 – 500 1 bod 

nad 500 – 1000 2 body 

nad 1000 – 1500 3 body 

nad 1500 – 2000 4 body 

nad 2000 5 bodov 

Na základe skóringu, ktorého maximálny počet bodov je 21, sa zložka ekonomického 

významu stanoví podľa nasledovného vzorca: 

 
Zložka ekonomického významu sa vypočíta ako y-násobok pevnej zložky po vložení sumy 

skóringu do vyššie uvedeného vzorca ako premennej x. [2]) 

Zložka ekonomického významu bude zástupcovi štátu vyplácaná mesačne. 

Variabilná zložka  
Kľúčovým problémom odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch obchodných 

spoločností s účasťou štátu je vágny a netransparentný vzťah medzi výškou odmeny a 

výkonom ich činnosti. Rovnako problematické sú aj kritériá, na základe ktorých sú zástupcom 

štátu vyplácané pohyblivé častí odmien a koncoročné bonusy. Vykonávateľ akcionárskych 

práv má za povinnosť stanoviť kritériá na vyplatenie variabilnej zložky odmeny vždy 

najneskôr do jedného mesiaca od schválenia podnikateľského plánu spoločnosti a tieto 

kritériá zverejniť na svojej webovej stránke. Takisto má vykonávateľ akcionárskych práv 

povinnosť vyhodnotiť splnenie kritérií a priznať variabilnú zložku odmeny zástupcovi štátu 

po schválení účtovnej úzavierky spoločnosti predstavenstvom spoločnosti a nechať schváliť 

výšku týchto odmien na valnom zhromaždení spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti 

takisto schvaľuje štruktúru navrhovanej variabilnej zložky na prebiehajúci rok. 

Variabilná zložka sa stanovuje ako maximálne 50 % súčtu pevnej zložky a zložky 

ekonomického významu. Kľúčové ukazovatele výkonnosti, na ktorých základe môže byť 

zástupcovi štátu priznaná variabilná zložka, stanovuje pre predstavenstvo vykonávateľ 

akcionárskych práv[3]. Odporúča sa, aby minimálne 70 % variabilnej zložky tvorili 

dynamické ukazovatele výkonnosti spoločnosti. Týmito ukazovateľmi bude možné reálne 

merať zlepšenie, príp. zhoršenie výkonnosti spoločnosti vplyvom zásahov manažmentu. 

Medzi tieto ukazovatele sa odporúča zaradiť nasledovné ukazovatele: 
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- zmena tržieb (rok vs. rok), 

- zmena pridanej hodnoty (rok vs. rok), 

- zmena tokov hotovosti (rok vs. rok). 

Variabilná zložka bude zástupcovi štátu vyplácaná ročne, na základe vyhodnotenia 

kľúčových ukazovateľov výkonnosti. 

Návrh na zmenu výšky odstupného pre zástupcov štátu v orgánoch spoločností s 

majetkovou účasťou  
Rovnako ako spôsob odmeňovania zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou 

štátu, ani stanovenie výšky odstupného pre týchto zástupcov nie je transparentné a systémové. 

Na základe toho ministerstvo hospodárstva navrhuje, aby zástupca štátu, nominovaný do 

orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, po skončení jeho funkčného obdobia nemal 

nárok na žiadne odstupné.  

Pre zástupcu štátu, ktorý vykonáva kumulovanú funkciu t. z., že je zároveň v 

pracovnoprávnom vzťahu s danou spoločnosťou, výšku odstupného, okrem obligatórnych 

ustanovení Zákonníka práce, vo väčšine prípadov čiastočne upravuje kolektívna zmluva. V 

zmysle tohto návrhu bude vykonávateľ akcionárskych práv povinný zabezpečiť úpravu 

kontraktuálneho vzťahu z pracovnoprávneho vzťahu na vzťah založený Manažérskou 

zmluvou. Kontraktuálny vzťah založený Manažérskou zmluvou je vhodným spôsobom 

úpravy práv a povinností zástupcov štátu k danej spoločnosti aj k vykonávateľovi 

akcionárskych práv. Úprava benefitov zástupcu štátu v orgánoch spoločností v Manažérskej 

zmluve bude zahŕňať finančnú odmenu delenú na fixnú a variabilnú zložku, nefinančné 

benefity, ale aj prípadnú úhradu nákladov na stravovanie a ubytovanie, cestovných nákladov, 

pričom je možné taktiež dohodnúť model prispievania do systémov sociálneho a zdravotného 

zabezpečenia.  

Riešením netransparentnosti a nesystémovosti odstupného zástupcov štátu je, aby 

takíto zástupcovia štátu nemali vôbec s danou spoločnosťou založený pracovný pomer, ale 

aby mali uzatvorené Zmluvy o výkone funkcie za účelom výkonu funkcie štatutárov a 

Manažérske zmluvy za účelom výkonu manažérskych postov v danej spoločnosti. Predmetné 

zmluvy budú uzatvorené v súlade s ustanovením § 269 Obchodného zákonníka, a explicitne 

budú definovať, že zástupca štátu nemá nárok na odstupné. 



Záver 
Súčasný model odmeňovania zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou 

štátu žiadnym spôsobom neberie do úvahy ekonomický význam spoločnosti, v ktorej zástupca 

štátu pôsobí. Odmeny pre zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu 

boli doposiaľ stanovené na základe nejasných pravidiel a kritérií. 
 

 
 

 
Pri aplikácii nového modelu je zrejmé, že medzi ekonomickým významom a odmenou 

za výkon funkcie je jasne stanovený vzťah. Ako už bolo uvedené zložka ekonomického 

významu v systéme odmeňovania je zložená z troch častí, pričom najväčší význam pre jej 

výpočet bude mať rentabilita tržieb spoločnosti. Týmto spôsobom bude zabezpečené, aby 

motivácia členov orgánov smerovala k vykazovaniu čo najvyššieho podielu zisku spoločnosti 

na svojich tržbách.  

Pre zástupcov štátu v orgánoch spoločností bude zložka ekonomického významu 

každoročne upravovaná na základe auditovaných výsledkov jednotlivých spoločností za 

predchádzajúce účtovné obdobie. 

Určitým motivačným prvkom bude aj možnosť vykonávateľa akcionárskych práv 

požiadať spoločnosť o pozastavenie vyplácania odmien zástupcovi štátu v prípade jeho 

neospravedlnenej účasti na zasadnutí orgánu spoločnosti, do ktorej bol menovaný.  

Okrem dodržiavania pravidiel pri výbere, riadení a odmeňovaní bude potrebné 

rešpektovať ustanovenia príslušných zákonov upravujúcich členstvo a odmeňovanie štátnych 

zamestnancov v orgánoch obchodných spoločností, pričom ustanovenia zákonov sú 

nadradené týmto pravidlám (napr. pravidlá výberu do predstavenstiev finančných inštitúcií s 

majetkovou účasťou štátu).  

Navrhované pravidlá sú záväzné pre všetky spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu. 

V spoločnostiach, ktorých štát nie je 100 % vlastníkom, vykonávateľ akcionárskych práv 

prerokuje s inými akcionármi pravidlá tak, aby sa tieto stali súčasťou vnútorných predpisov 



obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu a odmeny zástupcov štátu boli stanovené 

v súlade s týmto návrhom. 

V súlade s navrhnutým spôsobom riadenia a odmeňovania zástupcov štátu  

v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, vykonávateľ akcionárskych práv zabezpečí 

realizáciu nasledujúcich opatrení: 
1. predloží valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie „Zásady 

odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov“ v súlade s 
princípmi, ktoré schválila vláda SR,  

2. zabezpečí, že odmeňovanie zástupcov štátu bude upravené Zmluvami o 
výkone funkcie za účelom výkonu funkcie štatutárov a Manažérskymi 
zmluvami v súlade s ustanovením § 269 Obchodného zákonníka, ktoré okrem 
iného explicitne zadefinujú, že zástupca štátu nemá nárok na odstupné, 

3. na svojom webovom sídle vykonávateľ akcionárskych práv zverejní: 

a) “Zásady odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov“ schválené 

valným zhromaždením každej spoločnosti, 

b) vzor Manažérskej zmluvy, Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a 

Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, 

c) profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločností, 

d) každoročne najneskôr do jedného mesiaca po schválení podnikateľského 

plánu spoločnosti presné merateľné kritériá, ktorých plnenie bude 

podmienkou na vyplatenie variabilnej zložky odmeny zástupcov štátu  

v spoločnosti, vrátane navrhovanej výšky odmeny v prípade ich plnenia, 

e) vyhodnotenie plnenia kritérií na vyplatenie pohyblivej zložky odmeny 

zástupcov štátu v spoločnosti za predchádzajúci rok, navrhovanú aj 

schválenú výšku odmeny. 
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[1] Výška obratu a rentabilita tržieb je vypočítaná na základe auditovanej účtovnej uzávierky spoločnosti 

za predchádzajúci kalendárny rok. 

[2]) Príklad: Ak vyjde podniku v skóringu skóre 15 bodov, po vložení do vzorca . 

Zložka ekonomického významu je vypočítaná ako 2.163-násobok pevnej zložky. 
[3] Doporučuje sa, aby medzi kľúčové ukazovatele výkonnosti neboli stanovené výška obratu a rentabilita 
tržieb, keďže tieto sú súčasťou výpočtu zložky ekonomického významu. Kľúčové ukazovatele výkonnosti 
môžu byť stanovené kvalitatívne aj kvantitatívne.  
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