
    Finančné riadenie podnikov 2022 

XX. ročník   Program   
 
Dostanú reformy slovenskú ekonomiku do kondície?  Ako čelíme rastúcim cenám a neistote? 

 

Miesto: Hotel Sheraton, Bratislava 

Termín: 22.6.2022  

  

10,30 – 12,00 Workshop  Líderstvo ako úspešná expedícia.  Vlado Zboja 

• Líderstvo a jeho základný atribút sebapoznanie 

• Vyber tímu a motivácie 

• Komunikácia a jej dôsledky 

• Rizikový manažment 

 

12,00 – 12,45  Obed 

 

12,45 – 12,55 Otvorenie konferencie – Anton Ondrej, Prezident SAF 

  

12,55 – 14,10  Blok Makroekonomický blok 

Výhľad ekonomiky Slovenska, Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS 

Ako reformy ovplyvnia Slovensko – panelová diskusia, moderuje Elena Kohútiková, predsedníčka 
zboru poradcov predsedu vlády SR: 
Lívia Vašáková, Úrad vlády SR, generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy, Vladimír Šucha, predseda 
EK na Slovensku,  Karol Galek, štátny tajomník MH SR 
- Štrukturálne a energetické výzvy Slovenskej ekonomiky 
- Dajú sa ceny energií skrotiť? 
 

14,10 – 15,30  Blok financovanie vo firmách  - Udržateľné financie  

Energetická kríza vs Zelené záväzky 

Slavomír Beňa, člen predstavenstva a riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva UniCredit 

Bank Czech  Republic and Slovakia, Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, 

Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a generálna právna zástupkyňa U. S. 

Steel, , Vladimír Lukáč – člen predstavenstva, finančný riaditeľ OLO, a.s., Kvetoslava Trenčianska – 

členka predstavenstva, finančná riaditeľka Duslo a. s.  

- Ako ovplyvní súčasná situácia taxonómiu (jadrová energia, plyn, ťažobné a poľnohospodárske 

činnosti)?  

- Politika presadzovania udržateľných financií – rôzna úroveň ekonomík krajín  EU  a Slovenska, 

environmentálne dane, ESG index, bonifikácia úroku, bonifikácia investície zo zisku, 

- Zdroje financovania z plánu obnovy vs energetická kríza? 

- Finančná regulácia - green bonds (štandardizácia, bezpečnosť emisií, príležitosť zhodnotenia),  

zelené fondy (investičná príležitosť), emisné povolenky 

 

15,30 – 15,50  Prestávka  

 

15,50 – 17,20   Blok inovatívne finančné služby  

Radek Havlín, Citibank Europe plc, Branislav Sandtner riaditeľ Citibank Europe plc, pobočka 

zahraničnej banky, Marian Bátovský, generálny riaditeľ pobočky Colonnade Insurance na Slovensku, 

Maroš Barabas, vedúci produktového manažmentu AEC 

- Digitálne riešenia pre finančné a treasury oddelenia podniku – prípadová štúdia 

- Cybersecurity: Kyberneticky útok: čo by sme urobili inak a ako sa poistiť? 

- Panelová diskusia: digitalizácia riadenia podnikových financi 

 

17,30  Motivačné vystúpenie osobnosti - Vlado Zboja  Ako prekonať sám seba. 

Projekcia dokumentu z expedície na Puncak Yaja na Papui- Novej Guinei,  následná beseda,   

Odovzdanie ocenenia SAF, catering 

 

Generálny partner : UniCredit Bank  

Hlavný partner : Citibank Europe plc 

Partner:  Colonnade Insurance S.A.  


