
25 rokov 

od založenia SAF
1996 - 2021

1



25 rokov od založenia 

Výhľad ekonomiky Slovenska v roku 2022 – čo nás čaká?

Digitálna mena centrálnej banky – CBDC

• Kryptomeny,  Digitálne euro

• Čo je kryptomena, aký má význam pre ekonomiku, pre 

firmy?

• Je digitálne euro kryptomena?

• Čo prinesie digitálne euro pre firmy, pre fyzické osoby, 

pre biznis? 

• Zanikne hotovosť? 
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25 rokov od založenia 

- 1996 Založenie SAF (podpora AFTE)

- 2000 vstup do IGTA (International group of treasury association) 

- 2003 Daňová reforma   

- 2003 zasadnutie IGTA na Slovensku

- 2004 Reforma účtovníctva (finančné výkazy dôležité pre investorov, IFRS) 

- 2005Vstup do EACT

- 2009 zavedenie EUR-a na Slovensku

- 2010 – 11 Zavádzanie SEPA 

- 2011 zavedenie Registra účtovných závierok (pokiaľ je viem aj od kolegov, je 

takýto register, v takomto ponímaní jediný v Európe)

- Súčasnosť - odborné diskusie podnikových finančníkov s ministerstvami a za 

účasti nezávislých ekonómov, podpora investícií podnikov do preferovaných 

oblastí, inovácií,  zelenej ekonomike a digitalizácii

- Daňový manifest 
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25 rokov od založenia 

Zameranie činnosti SAF v roku 2022

- CEE webinár Kyriba „Banková konektivita pre podnikové treasury – „Ako môžu 

podniky      využiť bankovú konektivitu“ T.: 10.2.2022

- Digitálne EUR - Prečo CBDC, kryptomeny, Výhľad ekonomiky Slovenska 2022 

- EACT Summit   17. – 18. marec, Brusel  (na pozvanie, 3 zástupcovia SAF)

- Spolupráca SAF s vybranými fakultami univerzít, ekonomického zamerania, 

orientovanej ku skvalitneniu absolventov finančných odborov štúdia: ponuka 

výberového predmetu SAF s prípadovými štúdiami z oblasti finančného riadenia.  

- Spolupráca SAF  s vybranými vzdelávacími inštitúciami  (univerzity, Akadémia 

policajného zboru ...) v oblasti vzdelávania AML Priebežne 

- Empowering treasurers through digitalization,  Kyriba webinar 24.3.2022  

14,00 

- Daňová reforma – spoločná odborná diskusia zástupcov Apríl

- Finančná akadémia – Prečo je e-commerce dôležitý, aktuálne trendy a ako e-

commerce nakopla pandémia, partner Slovenská Sporiteľňa Apríl

- Brainstorming FS, MF, podnikatelia - ako v praxi využiť  „Superodpočet“   Máj 4



25 rokov od založenia 

- XX. ročník konferencie FRP 2022,  Dostanú reformy slovenskú ekonomiku

do kondície? Ako čelíme rastúcim cenám a neistote? 22.6.2022

- Vplyv legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie - aktuálne problémy 

súčasnosti, dôsledky legislatívnych zmien  na fungovanie podnikateľských 

subjektov (Zmeny vo verejnom obstarávaní, Smernica  AMLD5 a jej 

implementácia,  zmeny v Obchodnom zákonníku...). 9-10.6.2022

- Alternatívne zdroje  financovania a ich využívanie v podmienkach SR, možnosti 

podpory podnikateľského sektora, návratné zdroje, poisťovanie.  Október

- Anketa CFO roka 2021, 13. ročník, v spolupráci s CFO klubom 22.9.2022

- Digitalizácia v riadení podnikových financií, inovatívne finančné služby 

- EACT Monitoring finančnej legislatívy EU T.: mesačne

- Imperiál club - Diskusia na vybrané spoločensko - ekonomické problémy 5



25 rokov od založenia 

Ocenenie spolupráce   

Poďakovanie 

Pozývame Vás na občerstvenie

6


