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Elitní odborníci Česko-Slovenska diskutujú o budúcnosti ekonomík

Súčasná kríza je iná 
najmä v tom, že je to 
kríza na ponukovej aj 
na dopytovej strane.

Nová ekonomika prichádza 
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Budúcnosť ekonomík centrálnej Európy je téma, 
ktorá si podľa organizátorov z Techsummit Events® 
zaslúži osobitú pozornosť. Aj preto jej dali podobu 
úplne nového autorského formátu a odštartovali 
ňou sériu pravidelných diskusných relácii s názvom 
(za)Horizont udalostí. „Myšlienka zorganizovať 
diskusný formát o víziách, stratégiách a o hľadaní 
lídrov, v nás driemala už niekoľ ko rokov, do reality ju 
však dostala až situácia s COVID 19. Tento centrálny 
priestor, ktorého nedostatky sa vplyvom koronavíru-
su dokonale vykrištalizovali, je naším domovom. 
Diskusii (za)Horizont udalostí  sme preto venovali 
oveľa väčšiu pozornosť, než ktorejkoľvek pred-
chádzajúcej diskusii. Veľ ká vďaka patrí rečníkom, s 
ktorými sme otvorili množstvo strategických otázok, 
na ktorých riešeniach stojí celá naša budúcnosť. 
Čím skôr sa nám podarí ich spoločne pretaviť do 
praxe, tým skôr môže Slovenská republika a Česko 
nadobudnúť unikátny význam centrálnej Európy,“ 

hovorí Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, 
ktorá diskusiu (za)Horizont udalostí organizuje.

Diskusia Virtualtechsummitvol. 3 - (za)Horizont 
udalostí odštartovala nový formát pravidelných 
diskusných relácií. Konala sa 29. júna 2020 a v 
jej virtuálnom štúdiu sa tentokrát stretli elit-
ní odborníci z Česka a Slovenska, ktorí disku-
tovali na tému Reštrukturalizácia prístupov: 
Inovatívna ekonomika v srdci Európy?!. Spolu s 
moderátorom Viliamom Stankayom diskutova-
li o víziách ekonomík, strategických krokoch a 
o možných kľúčových rozhodnutiach budúcno-
sti, ktoré z rôznych uhlov pohľadu ovplyvňujú 
naše budúce generácie. Výsledkom diskusie je 
množstvo retrospektívnych zhodnotení no najmä 
vizionárskych odporúčaní, ktoré môžu praxi prin-
iesť množstvo efektívnych a strategických riešení.

Slovenská a Česká republika sú krajinami v srdci Európy, ktoré sa napriek 
svojej centrálnej polohe ocitli na jej okraji. Vplyvom koronavírusu sú nútené 
čeliť nielen poklesu exportu, ale aj ďalším hrozbám, ktoré vyplávali na 
povrch. Cieľom diskusie (za)Horizont udalostí bolo preto otvoriť viacero 
dôležitých otázok týkajúcich sa úloh vlády a parlamentu pri tvorbe vízií, ale 
aj problémov plynúcich z nedostatočnej podpory vedy a výskumu či ne-
správne nastaveného vzdelávacieho procesu, pretože “piliere, na ktorých 
boli obe ekonomiky postavené, sa vyčerpali a my nevieme, čo ďalej.” (L. 
Kovanda)
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Ako špičkoví odborníci  
vnímajú naše chyby minulosti?

Súčasnosť býva ovplyvnená chybami z minulosti. A kým 
v Česku je podľa Lukáša Kovandu, hlavného ekonóma 
Czech Fund, jednou z najväčších chýb príliš zastaralý 
ekonomický model, tak na Slovensku medzi ne patria 
napríklad nesprávne rozhodnutia vlády. Za jedno z 
takýchto rozhodnutí považuje Viliam Páleník, samo-
statný vedec Slovenskej akadémie vied, podporu 4. 
automobilky. „Podpora štvrtej automobilky bola hrubá 
hospodárska chyba. Nepotrebovali sme ju. Ak sem 
chcela prísť, mohla, ale prečo ju vláda musela podporiť 
priamou investíciou vo výške 700 mil. EUR? Do rozvoja 
všetkých zaostávajúcich regiónov celkovo investovala 
len desatinu z toho a firmu ESET, ktorá je perspektívnou 
inovačnou firmou s potenciálom naviazať na seba ďalšiu 
produkciu, tú nepodporila vôbec,” uviedol svoj nesúhlas 

s vládnymi rozhodnutiami Páleník. Jeho tvrdenie sa 
však mierne líši od  názoru Ivana Mikloša, MESA 10 a ex-
ministra financií Slovenskej republiky, ktorý za najväčší 
problém považuje nevyužitý, premrhaný čas a obrovské 
prostriedky, ktoré spôsobila absencia reforiem. „Chyba 
nebola v tom, že sa podporila automobilka. Chybou bolo, 
že sa nediali aj iné reformy a opatrenia. Efekt reforiem 
dvoch vlád Mikuláša Dzurindu postupne vyprchával 
a od roku 2012-2013, dokedy sme Česko dobiehali, sa 
rozdiel medzi ním a Slovenskom zväčšuje v náš ne-
prospech,” poznamenal Mikloš, ktorý zároveň doplnil, 
že za posledných 15 rokov sa na Slovensku zhoršova-
la aj kvalita podnikateľského prostredia, a to najmä v 
širšom slova zmysle súvisiacim s vynútiteľnosťou práva.

„Chyba nebola v tom, že sa 
podporila automobilka. Chybou 
bolo, že sa nediali aj iné reformy 
a opatrenia. Efekt reforiem dvoch 
vlád Mikuláša Dzurindu postupne 
vyprchával a od roku 2012-2013, 
dokedy sme Česko dobiehali, sa 
rozdiel medzi ním a Slovenskom 
zväčšuje v náš neprospech”
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„Česko aj Slovensko má potenciál 
stať sa vzdelanostným centrom 
strednej a východnej Európy. 
Ak dokážeme na naše územie 
prilákať múdre mozgy, tak 
niektoré z nich tu zostanú. Musia v 
tom však vidieť zmysel a pridanú 
hodnotu, k čomu potrebujeme 
nielen kvalitný vzdelávací systém, 
ale aj dobrú infraštruktúru.”

Aká je naša rola vo  
vzdelávacom systéme?

Podľa Mikloša je jedným z hlavných pilierov 
reštrukturalizácie ekonomiky práve kvalita 
vzdelania, do ktorého podľa Kovandu po-
trebuje investovať celá Európa. „Česko aj 
Slovensko má potenciál stať sa vzdelanost-
ným centrom strednej a východnej Európy. 
Ak dokážeme na naše územie prilákať múdre 
mozgy, tak niektoré z nich tu zostanú. Musia 
v tom však vidieť zmysel a pridanú hod-
notu, k čomu potrebujeme nielen kvalitný 
vzdelávací systém, ale aj dobrú infraštruk-
túru,” poznamenal Kovanda. S jeho názorom 
sa stotožňuje aj Michal Vašečka, sociológ, 
Bratislava Policy Institute, podľa ktorého je 
región strednej Európy obrovskou zásobárňou 
mozgov, problém je v tom, že naši šikovní 
ľudia dosiahnu úspech len vtedy, keď z tohto 
regiónu odídu. Okrem toho je problémom 
n Slovensku aj zlý proces celoživotného 

vzdelávania a nárast počtu vysokoškolákov, 
ktorých kvalita má inflačný charakter, na čo 
upozorňuje Páleník. „Slovensko potrebuje 
reformu a konsolidáciu vysokého školstva,” 
hovorí Radoslav Danilák, CEO Tachyum, 
ktorého s príkladom dobrej praxe dopĺňa 
opäť Vašečka: „Ja osobne som fascinovaný 
Estónskom. Je to maličká ekonomika, ktorá 
investovala do Knowlegde Based Society 
a výsledky PISA u ich žiakov sú najlepšie z 
celej strednej a východnej Európy.” Chybou 
v nastavení vzdelávacieho procesu je podľa 
Slaného akýsi dvojpólový smer, z ktorých 
jeden má snahu o celoplošné vzdelávanie, 
kým cieľom toho druhého je vzdelávanie 
cielené. „Nedá sa robiť oboje, musíme si 
vybrať jeden smer,” uvádza Martin Slaný, 
ekonóm Vysokej školy ekonomickej v Prahe.
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„Zameraním sa na sociálne 
inovácie by sme vyriešili nielen 
svoje problémy, ale aj problémy 
všetkých solventných krajín sveta. 
Faktom totiž je, že so zlepšovaním 
ekonomického prostredia začína 
obyvateľstvo starnúť. A presne 
tam potrebujeme sociálne inovácie 
smerovať, pretože najúspešnejšie 
inovácie sú tie, ktoré smerujú tam, 
kde rastie trh a dopyt,”

Ako by mohlo vyzerať  
hospodárstvo našich krajín?
Hospodárstvo sa s vypuknutím koronavírusu stalo 
veľ kou neznámou. Mnohí začali presadzovať názor, 
že krajiny by sa mali zameriavať najmä na dosi-
ahnutie potravinovej sebestačnosti. Slovenská a 
Česká republika sú však krajinami závislými na 
exporte, ktorého automobilovou zložkou sa stávame 
tieňom nemeckej ekonomiky. Je to tak správne? „My 
ako krajina nemáme na výber, musíme sa zameriavať 
na export. Zároveň by sme sa však mali zameriavať 
aj na veci, ktoré vieme vyrobiť sami, aby sme mohli 
obmedziť import,” poznamenal Danilák a zároveň 
si vôbec nemyslí, že priniesť výrobu na Slovensko 
je chyba: „Ľudia by mali byť vďační každej vláde, 
ktorá na Slovensko prinesie ekonomickú aktivi-
tu.” Podľa Vašečku však nevyhnutne potrebujeme 
zistiť, čo je naším novým rozvojovým impulzom. 
„Spoločnosť dospela do stavu, ktorý sme nikdy ne-
zažili. Pre Slovensko je to zvrat, o ktorom dosta-
točne ani len nediskutujeme. Oveľa viac než to, že 
nemáme odpovede, ma trápi, že žijeme v ilúziách 

plnej zamestnanosti. V predstavách o tom, že všetky 
segmenty, dokonca aj tie úplne nevzdelané, budeme 
môcť zamestnať napr. pri čistení lesa. Zabúdame 
však, že automatizácia už prenikla aj tam. Máme 
naozaj problém, ale aspoň ho začnime definovať, 
pretože spoločnosť sa naozaj veľmi zmenila,” uvád-
za Vašečka. Na ďalšiu hrozbu, tentokrát však na 
celoeurópsku, upozorňuje aj Kovanda: „Európa 
možno patrí k významným hospodárskym častiam 
sveta, ale tempo, akým stráca svoj význam je ex-
trémne rapídne. Celá Európa má zlý ekonomický 
model a nie je schopná inovovať.” Práve preto by 
mali byť podľa Vašečku pri tvorbe slovenskej ino-
vatívnej ekonomiky prítomné aj firmy. „Víziu predsa 
nemôže zostavovať a plánovať len vláda na základe 
svojich ideologických predstáv,” dopĺňa Vašečka. 
Karin Kubelková z Českej hospodárskej komo-
ry však zároveň upozorňuje, že zmena štruktúry 
ekonomiky je beh na dlhú trať: „Zmena nenastane 
behom roka, toto je vízia na celé desaťročia.”
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„Zmena nenastane behom roka, 
toto je vízia na celé desaťročia.”

Ktorým smerom by sme  
mohli orientovať inovácie?

Ďalším z hlavných pilierov Miklošovho modelu reštruktural-
izácie ekonomiky sú okrem kvalitného vzdelávacieho procesu 
aj inovácie. „Inováciu chápem ako súčasť normálneho správa-
nia sa konkurencie na trhu, niečo, čo je pri podnikaní úplne 
prirodzené. Stojí za ňou chcenie podnikateľa a snaha získať na 
trhu nových zákazníkov,” poznamenala Kubelková. Podľa Vašečku 
si však mnohí pod pojmom inovácie predstavujú len startupy a 
technológie, okrem nich sem však patria aj sociálne inovácie, v 
ktorých Slovensko vyniká a je v nich ukrytý náš veľ ký potenciál. 
„Zameraním sa na sociálne inovácie by sme vyriešili nielen svo-
je problémy, ale aj problémy všetkých solventných krajín sve-
ta. Faktom totiž je, že so zlepšovaním ekonomického prostredia 
začína obyvateľstvo starnúť. A presne tam potrebujeme so-
ciálne inovácie smerovať, pretože najúspešnejšie inovácie sú tie, 
ktoré smerujú tam, kde rastie trh a dopyt,” vysvetľuje Páleník.
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„Z hľadiska vývoja spoločnosti 
je veľmi dôležité, aby sme 
všetkým ľuďom, vrátane tým z 
marginalizovaných skupín, vrátili 
dôstojnosť.“

Ako môžeme dosahovať 
sociálnu inklúziu?
Dôležitým predpokladom pre prosperitu krajiny je 
aj zjednotená spoločnosť. „Ak budú jednotlivé časti 
spoločnosti proti sebe bojovať, stratíme na tom 
všetci,” uvádza Danilák. Na Slovensku sa problém 
z hľadiska sociálnej inklúzie vynára v súvislosti s 
marginalizovanými skupinami obyvateľstva. „Z 
hľadiska vývoja spoločnosti je veľmi dôležité, aby 
sme všetkým ľuďom, vrátane tým z marginalizo-
vaných skupín, vrátili dôstojnosť. Jedným z riešení 
sú sociálne inovácie, ktoré hovoria o spoločen-
skej integrácií rôznych skupín obyvateľstva v tom 
najširšom slova zmysle. Mnohé z tých inovácií 
fungujú, stačí ich len prehlbovať. V sociálnej oblasti 
sme za posledných 30 rokov ukázali nesmiernu 

inovatívnosť. Index pre túto oblasť síce neexistuje, 
ale myslím si, že v ňom by bolo Slovensko ako krajina 
pomerne vysoko,” uvádza Vašečka, ktorého názor 
doplnil Mikloš o konkrétny príklad dobrej praxe. 
„Veľmi dobrým príkladom sociálnej inovácie je obec 
Spišský Hrhov, kde starosta dokázal pomerne veľ ké 
zastúpenie rómskeho obyvateľstva vtiahnuť do 
života obce tak, že to naozaj funguje,” uvádza Mikloš 
a zároveň dopĺňa, že riešením integrácie marginal-
izovaných skupín obyvateľstva by mohla byť zmena 
systémových podmienok tak, aby sa zrušili prekážky, 
a aby sa vytvorila motivácia nielen pre miestnych 
politikov, ale aj občanov pre zapojenie ľudí do aktivít.
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„Ak chceme, aby podniky mali 
záujem podnikať, potrebujeme 
im vytvoriť vhodné prostredie - 
ideálne také, že začnú podnikať 
aj ľudia, ktorí boli doteraz 
zamestnanci.“

Na aké oblasti by sme mali 
zamerať naše vízie a reformy?

Pozitívnym dôsledkom správne nastavených 
vízií a reforiem je napredovanie celej spoločnos-
ti. Podľa Mikloša by sme mali všetky tieto kroky 
upriamiť k dosiahnutiu jedného veľ kého cieľa, 
ktorým je reštrukturalizácia slovenskej ekono-
miky. Tú by sme podľa Kovandu mali postaviť na 
silnom vzdelanostnom základe. „Okrem kvalit-
ného vzdelávacieho systému tu však musí tu byť 
vytvorená dobrá infraštruktúra - nielen dopravná, 
ale aj digitálna, aby sem mohli ľudia cestovať v 
relatívne krátkom čase,” poznamenal Kovanda. 
Podľa Daniláka by sme mali väčšiu pozornosť 
venovať umelej inteligencii, pretože v priebehu 
najbližších 10 rokov bude na ňu napojená viac 
ako polovica rastu HDP. „Predpokladá sa, že do 
roku 2040 pohltí produkcia napojená na umelú 

inteligenciu celú spotrebu Zeme,” doplnil Danilák. 
Dôležitou otázkou je, či je však Slovensko a Česko 
na takúto obrovskú výzvu pripravené? Odpoveď 
na túto otázku poskytol Vašečka, ktorý sa opiera 
o Global inovative index: „Ten však nemilosrdne 
hovorí, že nielen Slovensko, ale aj celá stredná 
Európa ba dokonca aj celá Európska únia výrazne 
zaostáva za vyspelými technologickými krajina-
mi sveta,” poznamenal Vašečka. A kým Slovensko 
vzbudzuje dojem technologickej zaostalosti, 
Česká republika podľa Kubelkovej zatiaľ bojuje 
s hrozbou, že skončí ako krajina zamestnancov. 
„Ak chceme, aby podniky mali záujem podnikať, 
potrebujeme im vytvoriť vhodné prostredie - 
ideálne také, že začnú podnikať aj ľudia, ktorí boli 
doteraz zamestnanci,” poznamenala Kubelková.
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„Čas sú peniaze, ktoré nemôžeme 
získať, len stratiť. A premrhať 
ich kvôli pomalosti a zložitosti 
byrokracie je hriech.”

Ktoré kroky by sa mali stať 
súčasťou vládnutia?
Ak chceme, aby sa spoločnosť posunula vpred, musia 
sa všetky odporúčania pretaviť do krokov vlády, a 
teda do praxe. Podľa Mikloša je nevyhnutné robiť 
reformy, ktorými má vláda vytvárať také systémové 
podmienky, aby dosiahla zdravé a udržateľné verejné 
financie, makroekonomickú stabilitu a udržateľnosť, 
s čím sa zhodol so všetkými ďalšími rečníkmi. 
„Reformy potrebujeme upriamiť na dosiahnutie 
makrostability, na skvalitnenie verejných služieb a 
verejného sektora, kam nepatrí len verejná správa, 
ale aj zdravotníctvo. Potom je to podnikateľské 
prostredie a jeho debyrokratizácia a liberalizá-
cia, a následne vzdelanie, veda, výskum, inovácie a 
všetko, čo súvisí so vzdelanostnou ekonomikou,” 
zhrnul nevyhnutné vládne kroky Mikloš. Ďalej ho 
dopĺňa Danilák, podľa ktorého musí vláda konať 
rýchlo a efektívne, bez nezmyselnej byrokracie. „Čas 

sú peniaze, ktoré nemôžeme získať, len stratiť. A 
premrhať ich kvôli pomalosti a zložitosti byrokra-
cie je hriech,” poznamenal Danilák. Vašečka ďalej 
upozorňuje na ďalší nevyhnutný krok súvisiaci s 
naším posunom od završovania národných inštitúcií 
smerom vpred. „Slovensko je na rozdiel od Českej 
republiky ešte stále vo fáze završovania budova-
nia štátu a budovania národných inštitúcii. Už to 
dokončme, lebo krajinu to už začne sťahovať ku 
dnu,” uviedol Vašečka. Z Kubelkovej pohľadu na 
situáciu v Českej republike, by sa mala vláda sús-
trediť najmä na zlepšenie podnikateľského pros-
tredia. „Dosiahnuť to nie je jednoduché, je to však 
jeden z úplne banálnych predpokladov pre prevenciu 
voči ďalším krízam a ich zvládnutiu bez väčších 
spoločenských otrasov,” poznamenala Kubelková.
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audio podcast

video streamy

Všetky vyššie uvedené revolučné myšlienky sú len zlo-
mkom toho, čo diskusná relácia (za)Horizont udalostí 
priniesla. Je to dôkazom toho, že o potrebe reštruk-
turalizácie našich ekonomík je naozaj potrebné in-
tenzívne diskutovať. „Diskusnou reláciou (za)Horizont 
udalostí sme vytvorili unikátny koncept, kde s elitnými 
odborníkmi diskutujeme o absolútne kľúčových otázk-
ach. Presne takýto celospoločenský diskurz nám doteraz 
na Slovensku celé roky chýbal. Spoločnosť sa výrazne 
zmenila a práve teraz je ten správny moment, kedy je 
absolútne nevyhnutné diskutovať o tom, v akej kvalite 
budeme na Slovensku a v Čechách žiť v priebehu ďalších 
desiatok rokov. Potrebujeme o týchto témach diskutovať 
a urobiť tak prvý krok ku zmene. Aktualne žijeme v dobe, 
kedy by sa mali robiť zásadné rozhodnutia. Všetko, čo 
dnes zanedbáme, totiž ovplyvní nielen našu budúcnosť, 

no hlavne budúcnosť ďalších generácií,” dodáva Čajko.

Vizionársku diskusiu (za)Horizont udalostí sa podari-
lo zorganizovať vďaka podpore partnerov, ktorými 
sú Optikavion, FINAS- Fintech&Insurtech asociácia 
Slovensko a Upcoming. Celú diskusiu si zároveň môžete 
pozrieť aj vo forme videa, prípadne pohodlne vypočuť 
aj vo forme podcastu. Okrem toho sa verejnosť môže 
tešiť aj na rozšírenú verziu – seriál diskusie rozdelený 
do troch tematických okruhov. Rozšírená verzia bude 
dostupná na YouTube kanáli Techsummit Events® vo 
forme videa, rovnako si ju však budete môcť vypočuť aj 
vo forme podcastov. O jednotlivých častiach rozšírenej 
verzie vás budeme včas informovať, všetky dôležité in-
formácie sú však dostupné aj na www.virtualtechsummit.
com, ako aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Špeciálna vďaka patrí  
stream partnerovi

Sumárum

https://open.spotify.com/show/1ezGt7MGyLkEAd4Q7GGzsQ
https://open.spotify.com/show/1ezGt7MGyLkEAd4Q7GGzsQ
https://open.spotify.com/show/1ezGt7MGyLkEAd4Q7GGzsQ
https://anchor.fm/techsummit-events
https://open.spotify.com/show/1ezGt7MGyLkEAd4Q7GGzsQ
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZTI5MjQxYy9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZTI5MjQxYy9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber


11

HORIZONT 
UDALOSTÍ

ZA

www.virtualtechsummit.com

Conferences
Expert discussions 
Business Learning

VIRTUAL
VIRTUÁLNE EVENTY

Zorganizujeme Vám 
profesionálny event / konferenciu

Výhody  
virtuálneho eventu

Kto som? 
Ktorú službu potrebujem?

Kreatívna časť Programová časť

Technická časť Virtuálne štúdio Efektívnosť nákladov Časová efektívnosť

Podstatne väčší mediálny reach Kreativita

Zorganizujeme Vám virtuálne podujatie!

Kontakt 
ceo@techsummit.sk 

+421 903 429 190

Chcem organizovať  
školenie pre svojich  
zákazníkov

Chcem organizovať  
webinár pre potenciálnych 
zákazníkov

Potrebujem 
sa stretnúť 
s partnermi
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HORIZONT 
UDALOSTÍ

ZA

www.virtualtechsummit.com

Centrálne krajiny na okraji európy

TECHSUMMIT EVENTS
GO VIRTUAL

Nastaviť vzťah medzi človekom a technológiou je kľúčové 
pre našu budúcnosť. Už dnes technologické inovácie vo 
veľkej miere ovplyvňujú náš každodenný život v podnikaní, 
v práci, ale aj v bežnom živote. Aké príležitosti pre rozvoj, 
spoluprácu a uplatnenie inovácie ponúkajú. Techsummit 
Events Vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike, 
zistiť, kde sa nachádzame  
a kam smerujeme. Ako rýchlo meniaci svet technológií 
uchopiť, aby slúžil on nám a nie my jemu a to z pohľadu 
podnikania, zákonodarcov, ale aj bežných užívateľov.

Prostredníctvom našich konferencií chceme 
dosiahnuť náš dlhodobý cieľ, ktorým je rozvíjať, 
podporovať a vytvárať príležitosti pre presadzovanie 
inovácií v celej škále biznisu aj spoločnosti.

O všetkých témach, ktoré odborne spracovávame a 
otvárame v rámci našej siete autorských konferencií pod 
značkou Techsummit Events si môžete prečítať na stránke 

www.techsummitevents.sk

O organizátorovi

BY TECHSUMMIT EVENTS WWW.VIRTUALTECHSUMMIT.COM

VIRTUALTECHSUMMIT VOL. 2



CONFERENCE OVERVIEW 
August / September 2020

URBANSUMMIT 
SUSTAINABLE MOBILITY OF SLOVAKIA

25. 08. 2020

Main topics

• Building rail V4 connected Smart Region
• Interconnected regions = development of Slovakia
• Transportation in Bratislava
• Financing of projects
• Door 2 door transportation

FINWEEK. 
THE FIRST FOUR-DAY FINANCE  
EVENT FROM EVERY PERSPECTIVE

21. –  24. 09. 2020

Main topics of the day

First day

• FINANCE IN CRISIS – „COVID-19 & payments – is cash over?“

Second day

• INVESTSUMMIT – Saving and investment opportunities - company presentations

Third day

• FINANCIAL LITERACY
PANEL I. –  The level of financial literacy in Slovakia is low and has a declining level. How to stop it?
PANEL II. –  The consequences of poor financial literacy are a serious problem for the whole economy.
PANEL III. – How to set up financial education in schools (where we can be inspired)?
PANEL IV. – Can financial literacy be considered a global problem?

Fourth day

• FINTECH & INSURTECH
STREAM I. –  The world of finance rapidly changing
STREAM II. –  Digital transformation – new ways to do old things

(ZA) HORIZONT UDALOSTÍ 2
29. 09. 2020

Main topics

• We continue to discuss further strategic steps for Slovakia


