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Naším cieľom je vytvoriť z Bratislavy 

centrum pre inovácie, ktoré prilákajú 

investorov. S týmto cieľom sme na Sloven-

sku vytvorili ekosystém pozostávajúci 

z 50 spoločností, v rámci ktorého spúšťame

iniciatívu The Fintech Valley a začíname 

vzájomnú kooperáciu medzi krajinami V4

Slovensko ako možný ťahúň 

fintech regiónu krajín V4
Šiesty ročník konferencie Finweek Bratislava, ktorý sa konal 20. až 22. septembra, 
potvrdil že Slovensko má potenciál byť fintech lídrom krajín V4 a zapísať sa tak 
na svetovú mapu finančných inovácií. Na najväčšej sektorovo orientovanej konfe-
rencii na Slovensku vystúpilo až 55 zahraničných a slovenských odborníkov 
a inovátorov z bankového a IT sektora vrátane štátnych zástupcov, ktorí okrem 
najnovších trendov finančného sveta hovorili aj o úskaliach a nevyhnutných 
legislatívnych zmenách s cieľom podporiť vznik nového stredoeurópskeho 
inovačného centra. 

Digitálne finančné nástroje a služby sa vyvíjajú neuveriteľným tempom, čo však 
potrebujeme, je, aby boli nielen inovatívne, ale aj bezpečné a užívateľsky dostupné. 
Týmto témam sa venoval 6. ročník Finweek Bratislava – trojdňový finančný 
maratón, ktorý sa od 20. do 22. septembra konal v Bratislavskom HubHub Twin 
City. 

„Tak ako sme sa pred pár rokmi rozprávali o online trvalom príkaze v banke, ktorý 

si sami vystavíme, dnes hovoríme o  blockchain riešeniach, decentralizovaných 

financiách či o kryptomenovom trhu – o úplne novom sektore, ktorý je pre 
Slovensko obrovskou príležitosťou. Aj preto sa snažíme získať podporu pri budovaní 

technologickej infraštruktúry, ktorej súčasťou bude blockchain centrum fungu-

júce na báze najrýchlejšieho superpočítača na svete od spoločnosti Tachyum. 
Primárnym cieľom je prilákať zahraničných investorov a mladé mozgy, vrátane 
tých, ktoré pred rokmi odišli do zahraničia,“ hovorí Davy Čajko, zakladateľ FINAS 
- Fintech & Insurtech asociacie Slovenska, ktorého víziu podporuje aj samotná 
spoločnosť Tachyum. „Držím palce FINASu, aby naplnil svoju ambíciu vytvoriť 
v Bratislave inovačný hub zameraný na nové finančné technológie, ktorý bude mať 
presah Slovenska. Konkurencia v regióne je veľká, preto som rád, že Tachyum môže 
v tomto smere poskytnúť jedinečnú technologickú výhodu, ktorou je superpočítač 
s umelou inteligenciou v rozsahu ľudského mozgu,“ reaguje Robert Cisár, Business 
Development Manager, Tachyum.

Dôležitou časťou konferencie bola najmä diskusia – CEE: opportunities in the 
innovation region, ktorej cieľom bolo otvoriť dialóg o novom inovačnom regióne 
v oblasti fintech, ktorý má vzniknúť na území V4 a susedných krajín, a ktorého 
potenciál vidí Shmuel Ben-Tovim, President & CEO, The Fintech Community of 
Israel, aj v spolupráci s izraelskými spoločnosťami. Podľa Pavla Čverhu, Vice presi-
dent at FINAS association & Lawyer at Prosman & Pavlovič, môže Slovensko ťažiť 
najmä vďaka svojej centrálnej polohe v rámci Európy: “Naším cieľom je vytvoriť 
z Bratislavy centrum pre inovácie, ktoré prilákajú investorov. S týmto cieľom sme 
na Slovensku vytvorili ekosystém pozostávajúci z 50 spoločností, v rámci ktorého 
spúšťame iniciatívu The Fintech Valley a začíname vzájomnú kooperáciu medzi 
krajinami V4.”
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Chceli by sme 
podnietiť záujem 

slovenských firiem 
o blockchain

Výsledkom tohto dialógu môžu byť skutočne veľké príležitosti. Jednou z nich je aj spolupráca 
s ukrajinskou fintech asociáciou pri tvorbe spoločného fintech hubu v Bratislave, o ktorej počas 
diskusie informoval Pavol Čverha. “Tento hub je súčasťou nášho nového projektu “The Fintech 
Valley Europe, zároveň krokom, ktorým aspoň čiastočne pomôžeme našim kolegom na Ukrajine,” 

hovorí Čverha. Slovenské a ukrajinské startupy chce podporovať aj Binance. „Na vzniku takého-

to hubu by sme radi spolupracovali. Zamerať sa predovšetkým musíme na podporu IT sektora,” 

hovorí Daniel Fekete, Binance. 

Vzájomnú kolaboráciu považuje Shmuel Ben-Tovim v aktuálnej situácii za extrémne dôležitú. 
Iniciatívu spájania sa krajín vo fintech sektore podporuje aj Benjamin Berényi, PastPay.io | Hun-
garian Fintech Association, ktorý sa tohto projektu rád zúčastní aj v budúcnosti, a to isté si myslí 
aj Rostyslav Dyuk, ktorý si takéto kroky voči Ukrajine nesmierne váži. „Podporujem iniciatívu 
spájania krajín vo fintech a určite uvítam aj myšlienku založenia slovensko-ukrajinského fintech 
hubu na Slovensku,“ hovorí Dyuk, ktorý však za prvoradé považuje najmä vzdelanie, s ktorého 
nárastom bude podľa neho rásť aj úroveň regulácie. Rovnaký názor zdieľa aj FINAS, ktorá má 
spolu s EUBA v pláne pripraviť nový predmet zameraný na fintech inovácie.

Fintech spoločnosti by podľa Shmuela Ben-Tovima mali cítiť silnú podporu vlády. 
Tá je spolu s dobrou spoluprácou s európskymi krajinami typická aj pre izraelské fintech 
spoločnosti. 

“Izraelu však chýba sandbox, v rámci ktorého 
by sme mohli testovať svoje nápady a produkty, 
a ktorý by bol pre Slovensko výhodou,” hovorí 
Ben-Tovim. Podľa Rostyslava Dyuka sú však nové 
výzvy vo fintech sektore závislé najmä od rýchlosti 
reakcie vlády. Vidíme to aj v prípade vojny na 
Ukrajine, kde môžu nové technológie doslova 
zachraňovať životy. Už nejde len o akúsi zábavu, 
preto bude podľa neho potrebná nová európska 
legislatíva digitálnych aktív. 

Sektor bankovníctva, finančných služieb 
a poisťovníctva aktuálne tvorí až 14,3 %-ný 
podiel na celkovom HDP Slovenska a v porovnaní 
s ostatnými segmentmi tvoriacimi národné 
hospodárstvo je tak najväčším tvorcom HDP. 
Aj napriek tomu mu však chýbajú jasné 
legislatívne pravidlá, ktoré by správne uchopili 
finančné technológie a zatraktívnili tak Slovensko 
aj pre zahraničných investorov. Spoločnosť 
Binance vidí v slovenských startupoch veľký 
potenciál a v budúcnosti by chcela do niektorých 
z nich investovať. „Chceli by sme podnietiť záujem 
slovenských firiem o blockchain,” hovorí Daniel 
Fekete a dodáva, že regulácie spoločnosť víta.

Podľa Martina Petra, vedúceho Centra pre 
inovácie pri Ministerstve financií SR, si problémy 
s reguláciami uvedomuje aj MFSR a je v jeho zá-
ujme sa nimi zaoberať. Riešením by podľa Mar-
tina Petra mohol byť PSD3 a skvelé by bolo aj digi-
tálne ID, ktoré by efektívne využili viaceré sektory. 
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 Všetky doterajšie konferenčné 
formáty a ich jednotlivé diskusie 
nájdete spracované v archívoch 

ako podcasty alebo ako videá na 
YouTube kanáli organizátora

„Všetky naše kroky pripravujeme v kontexte priorít súvisiacich so zavedením budúcej regulá-

cie MICA. Aktuálne potrebujeme zintenzívniť komunikáciu s vládou ohľadom legislatívneho 
prostredia a získať podporu pre fungovanie nášho rastúceho ekosystému. Za ďalší kľúčový 
krok považujeme úspešné umiestnenie superpočítača na Slovensku. Domáci fintech sektor by 
tým totiž získal jedinečnú konkurenčnú výhodu, vďaka ktorej by sa Slovensko stalo lídrom CEE 
regiónu, z čoho by čerpala celá generácia digitálneho hospodárstva, ktoré tu vzniká. Verím 
preto, že dokážeme naplniť potenciál, ktorý máme,“ dodáva na záver Čajko.

 V roku 2024 očakávame spustenie európskej regulácie MiCA, ktorá prinesie 
do “krypto sveta” množstvo zmien. Aj o nich bola septembrová konferencia 
Finweek Bratislava 2022, ktorá spojila svetových finančných expertov a reguláto-
rov a poukázala tak na nutnosť spolupráce štátu a súkromného sektora pri riešení 
otázok finančnej budúcnosti. Tú bude, rovnako ako krypto, formovať aj CBDC 
- nový finančný systém, ktorý je jednou z najväčších výziev od zavedenia samot-
ného eura. Finweek tak aj tento rok otvoril zásadné témy fintech sektora, ktorý 
by mal do roku 2030 dosiahnuť 698,48 miliárd USD, pričom len od roku 2021 
do roku 2030 porastie o 20,3 %.

Trojdňová konferencia Finweek Bratislava 2022 pritiahla finančných lídrov zo sveta 
priamo do Bratislavy. Konferenciu zameranú na finančné inovácie otváral Martin 
Peter, vedúci Centra pre inovácie pri Ministerstve financií SR, ktorý Finweek vníma 
najmä v týchto ťažkých časoch za mimoriadne dôležitý. Jeho význam vidí v nových, 
inovatívnych myšlienkach, ktoré nás ako spoločnosť posunú o krok vpred 
a prispejú tak k lepšej budúcnosti.

Zdrojom inovatívnych myšlienok bola hneď 1. diskusia – A time of reflection on 
current global development - Towards a new paradigm of the global financial 
ecosystem, v ktorej Petia Niederländer, Austrian National Bank, spomenula viaceré 
faktory, ktoré by nás mali motivovať k zavedeniu CBDC. Patrí medzi ne finančná 
odolnosť, menová suverenita a strategická autonómnosť. Anikó Szombati, Cen-
tral Bank of Hungary, k nim pridala aj finančnú inkluzívnosť, konkurenciu platob-
ného trhu, ktorej výsledkom budú lepšie finančné služby, či potrebu celoštátneho 
finančného systému a Peter Paluš, Permanent Representation of Slovakia to the 
European Union, zmienil aj finančnú stabilitu a transformáciu platieb. “Zavedenie 
CBDC neznamená, že súčasný systém prestane fungovať. veľkoobchod,” vysvetľuje 
Anikó Szombati.

Marcus Härtel na konferencii 

Finweek 2022: “Jednou z 

najväčších výziev CBDC bude 

nájsť riešenie najvhodnejšie z 

hľadiska budúcnosti. Máme 

totiž len jednu šancu urobiť to 

správne.”
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S pilotným pro-
gramom zatiaľ 

začalo len veľmi 
málo krajín - 

menších aj väčších 
ako napríklad Čína 

či Bahamy. Žiaľ, 
veľkú kooperáciu v 
tomto smere nevi-
dím ani medzi kra-
jinami V4, čo dú-

fam, že sa v blízkej 
budúcnosti zmení,

Takzvané “stabilné 
mince” viazané na euro 

už fungujú a čoskoro 
začnú získavať čoraz 

väčšiu popularitu

Podľa Anikó Szombati všetci očakávajú, že CBDC 
bude realitou najbližších 10 rokov, zatiaľ však 
nikto nevie, ako sa k nemu dopracovať. “S pilot-

ným programom zatiaľ začalo len veľmi málo 
krajín - menších aj väčších ako napríklad Čína 
či Bahamy. Žiaľ, veľkú kooperáciu v tomto smere 
nevidím ani medzi krajinami V4, čo dúfam, že 
sa v blízkej budúcnosti zmení,” uvádza Anikó 
Szombati. Martin Bruncko, viceprezident Binance 

pre Európu, je však iného názoru. 

Vývoju CBDC v Európe podľa neho chýba dynami-
ka a rýchlosť. “Prvé, zatiaľ neúspešné pokusy 
v Európe, poznáme zo Švédska. Domnievam sa, 
že rozvoj CBDC bude taký pomalý, že ho s veľkou 
istotou predbehne súkromný sektor. Takzvané 
“stabilné mince” viazané na euro už fungujú 
a čoskoro začnú získavať čoraz väčšiu popularitu.,”

upozorňuje Martin Bruncko, podľa ktorého je dôležité, aby bolo digi-
tálne euro vybudované na báze blockchain-u. Bruncko tiež priznáva, 
že nevidí rozdiel medzi CBDC a digitálnymi peniazmi, ktoré už v súčas-
nosti používame, Petia Niederländer však tvrdí, že CBDC má úplne iný 
model než digitálne peniaze komerčných bánk.

Podľa Jonasa Grossa, Digital Euro Association, by mal význam CBDC 
spočívať v tom, že ekonomike prinesie niečo navyše v porovnaní 
so súčasným finančným systémom. Inak povedané, CBDC by malo prísť 
s vlastnosťami, ktoré súčasnému finančnému systému chýbajú. Každý 
CBDC projekt je tak podľa Jonasa Grossa trochu iný a len na danej krajine 
záleží, ako ho chce použiť. Aj podľa Petra Paluša je preto cieľom najmä 
správne nastavenie CBDC a nie rýchlosť jeho zavedenia. 

Marcus Härtel, European Central Bank, vníma digitálne euro ako 
jednu z najväčších výziev od zavedenia eura, ktorej výsledkom by 
mal byť nový platobný systém umožňujúci platiť eurom kdekoľvek v 
rámci EÚ. “Mimoriadne dôležité pre tento finančný systém bude nájsť 
najvhodnejšie riešenie aj z hľadiska budúcnosti. Máme totiž len jednu 
šancu urobiť to správne,” upozorňuje Marcus Härtel. 

Jonas Gross pripomína, že digitálne euro má pamätať aj na súkromie 
užívateľov, schopnosť rozlišovať medzi nižšími a vyššími platbami a podľa 
Petra Paluša má byť aj environmentálne udržateľné.
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2. diskusia – Regulations & MiCA – sa venovala pripravovanej európskej regulácii, ktorá podľa 
Roka Žvelca, DG FISMA, European Commission, prinesie reguláciu krypto aktív, a ktorej cieľom 
je podporovať inovácie prostredníctvom rôznych nástrojov. Plnohodnotné spustenie MiCA 
máme podľa Daniela Ďuriača, National Bank of Slovakia, očakávať v polovici roka 2024. 
“Slovensko zatiaľ nemá žiadnu komplexnú reguláciu a zmenu prinesie práve MiCA. Poskytovatelia 
služieb kryptoaktív môžu po jej spustení získať licenciu od národného orgánu dohľadu, ktorá im 
umožní vstup do každej EÚ krajiny. Regulácia by mala pomôcť predchádzať podvodom a priniesť 
by mala aj väčšiu transparentnosť. Potenciálny zákazník si vďaka nej bude môcť overiť konkrétne 
spoločnosti a národným orgánom dohľadu dá právomoc tieto pravidlá vymáhať,” vysvetľuje 
Daniel Ďuriač. Lynn T. McConnell, vedúca oddelenia pre dodržiavanie predpisov Binance, 
len pripomína, že niektorí regulátori majú už zoznam podvodníkov zverejnený na svojich 
webstránkach a podľa Roka Žvelca MiCA prinesie aj zoznam regulovaných a neregulovaných 
spoločností na úrovni celej EÚ, nielen v jednotlivých krajinách.

Slovensko zatiaľ nemá 
žiadnu komplexnú
 reguláciu a zmenu 

prinesie práve MiCA.

Projekt MiCA víta podľa Romana Chandogu, Ministry of Finance of the Slovak Republic, aj 
samotné Ministerstvo financií SR. MiCA podľa neho ujasní legislatívny rámec a prinesie aj 
viaceré výzvy, ktorým sa MF SR bude musieť venovať. Roman Chandoga tiež uvádza, že aj keď 
sa európsky trh môže zdať preregulovaný, v skutočnosti je veľmi ťažké držať s ním krok, pretože 
sa veľmi rýchlo vyvíja. Podľa Daniela Ďuriača sa však európsky trh pox zavedení MiCA stane 
prvým veľkým trhom s reguláciou tohto typu služieb, čo bude v porovnaní s inými trhmi jeho 
silnou konkurenčnou výhodou. Rovnaký názor má aj Lynn T. McConnell, potrebná však bude 
správna implementácia pri presadzovaní regulácii. “Vieme, že pre niektoré oblasti MiCA nie je 
vhodná. Ide najmä o DEFI a NFT sektor, ktoré preto nebudú súčasťou MiCA, aj pre ne však bude 
treba v budúcnosti uvažovať o prípadnej regulácii. Teraz je dôležité, aby MiCA priniesla jasnosť 
aj v tom, čo sú stablecoiny, a ktoré stablecoiny možno zaradiť medzi e-money,” približuje cieľ 
regulácie Daniel Ďuriač.

Podľa Roka Žvelca je v tejto oblasti veľmi dôležitá aj medzinárodná spolupráca, nakoľko regulá-
cie sa týkajú celého sveta, nielen Európy. Tie v Singapure a v Hongkongu sa podľa Lynna T. Mc-
Connella zameriavajú najmä na AML, kým mnohé ďalšie krajiny ich podľa Roka Žvelca zavádzajú 
najmä v súvislosti so stablecoinmi: “MiCA bude na rozdiel od nich komplexnou reguláciou a týkať 
sa bude všetkých krypto aktív.” 
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Ozajstnou aktuálnou výzvou bude však podľa Daniela Ďuriača a Romana Chandogu najmä 
krypto zdaňovanie, ktorému sa na Slovensku popri MiCA venuje aj FINAS. “Môžem potvrdiť, 
že riešenie krypto zdaňovania je aj v záujme MFSR, preto sme s asociáciou FINAS absolvovali 
už niekoľko diskusií,” hovorí Roman Chandoga.

Pretrvávajúcim problémom v rámci krypto aktív je okrem už spomínaného aj nedostatok edu-
katívnych expertov, ktorí reguláciám rozumejú, preto je podľa Lynn T. McConnellovej dôležité 
aj zvyšovanie edukovanosti regulátorov, ktorí budú zdrojom kvalitnejšej regulácie. Edukácia
je však dôležitá aj z hľadiska odolnosti voči podvodom, ktoré môžu mať podľa Lynn T. McConnel-
lovej veľmi negatívny vplyv na životy ľudí: “V Binance preto spolupracujeme s rôznymi hráčmi 
na trhu a snažíme sa ľudí edukovať.” A aj toto je podľa Romana Chandogu dôvod, prečo je regu-
lácia potrebná. Lebo aj keď sa niekomu môže zdať, že je európsky trh preregulovaný, dôkazom 
opaku je množstvo podvodov, ku ktorým v tomto priestore dochádza, vysvetľuje Chandoga.

Môžem potvrdiť, že riešenie 
krypto zdaňovania je aj 

v záujme MFSR,
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Druhý deň konferencie priniesol až 5 diskusných panelov a prvý sa venoval téme 
Challenges of the Banking & Fintech sector. 

Jeho regulačné prostredie vníma Sam Boboev, StormPay, ako veľkú výzvu, pretože 
ešte stále nie je hybnou silou inovácií, ktoré na trhu máme. Dôvodom sú podľa 
Subhobrotoa Chakrobortyho, The Digital Fellow, najmä ľudia s nedostatočnými 
vedomosťami na vedúcich pozíciách. Tí totiž nevedia držať krok so zákazníkmi, 
ktorí sa rýchlejšie adaptovali na dnešnú dobu: “Covid zrýchlil digitálnu transfor-

máciu obyvateľov a nezmenilo sa to ani po covide. Ľudia stále využívajú digitálne 
produkty.” 

Potenciál v tom vidí aj Piotr Pietrzak, BLIK, ktorý sa snaží zameriavať najmä 
na nárast investícií a potenciál inovatívnych nápadov, ktoré formujú náš CEE 
región. “V Londýne založíte firmu v priebehu 5 minút a stačí vám na to smartfón. 
Ak chceme podnietiť rozvoj inovácií, musia regulátori a vláda vytvoriť prostredie 
vhodné pre vznik startupov aj u nás,” vysvetľuje Beer. Na to však podľa Martina 
Horvátha, 365.bank, potrebujeme výborný e-government, jasnú inovačnú víziu 
nášho smerovania a aktuálnych potrieb CEE, a podľa Boboeva aj lepšie vzdelávať 
všetkých zainvolvovaných, t. j. zákazníkov, spoločnosti a regulátorov. 

Podľa Pietrzaka to platí aj o open bankingu, ktorého potenciál zostáva nevyužitý. 
Riešením môžu byť podľa Tomáša Pristáča, CRIF – Slovak Credit Bureau, aj kvalitné 
dáta a API, ktoré v EÚ máme, a ktoré banky môžu používať. Podľa Horvátha však 
potrebujeme, aby banky do open bankingu vpustili aj tretiu stranu, napr. fintechy, 
ktoré môžu byť zdrojom inovácií a lepších produktov pre používateľov. 
Zaujímavé pritom je, že v oblasti identity a identifikácie cez ID považujeme za om-

noho dôveryhodnejšie banky než štát. “V Poľsku sa identifikácia cez štátny web 
absolútne neujala. Keď však prišla možnosť identifikácie cez banku, bol to začiatok 
úspechu,” hovorí Pietrzak. Beer tvrdí, že to potvrdzujú aj výskumy s cieľom zistiť, 
kde by ľudia chceli skladovať svoje dáta. “V budúcnosti bude väčšina procesov 
automatizovaná a PZP poistenie si napr. zaplatí vaše auto. Ušetrí to čas, musí to 
však ísť ruka v ruke s vysokou dôverou vo finančné inštitúcie,” vysvetľuje Beer.

 “Spolupráca bánk a fintechov 

v rámci open bankingu môže 

klientom  priniesť nielen 

inovatívnejšie produkty, 

ale aj rozvoj digitálneho 

hospodárstva.”
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https://youtu.be/wIR6B_Kbdes
https://www.youtube.com/watch?v=wIR6B_Kbdes&list=PL-PPPzM876s2fkkJLmhMAh54ztfhuYHjZ&index=4
https://anchor.fm/techevents/episodes/Thanks-to-innovations--payments-will-be-automated-so-people-have-more-time-for-themselves--B--Beer-e1ph8bk/a-a8ni9r3


“Bohužiaľ, výhľad do 
budúcnosti komplikuje 

AML 6, ktorý predstavuje 
ešte striktnejšiu reguláciu 
ako tie predošlé. Verím, že 

EÚ jeho prijatie ešte 
prehodnotí,

Pre EÚ fintech je mimo-
riadne komplikované ísť 
do zahraničia a zmena 

je naozaj nutná.

Druhou diskusiou bolo Security in Finance. 
Juraj Forgács, Fumbi, počas nej poznamenal, že realizá-
cia AML je veľmi zložitá, ak banky a crypto spoločnosti 
nespolupracujú. “Dôležitá je okrem toho aj edukácia 
spoločností, pretože máloktorá vie, ktoré povinnosti z 
oblasti ochrany financií sa na ne vzťahujú,” vysvetľuje 
Lukáš Bonko, AML expert.

Forgács, ktorý ako jedno z riešení pre zníženie chybovosti 
vidí aj regtech, pritom navrhuje edukovať spoločnosti aj 
v rámci AML sandboxu, vďaka čomu budú mať priestor 
učiť sa aj na svojich chybách. Forgács, Mária Potančoková, 
Experienced AML professional, a aj Bonko sa zhodujú v 
tom, že nie všetko je o reguláciách. Nepotrebujeme ich 
viac, ale menej a kvalitnejšie. V rámci EÚ by mali platiť 
jednoduchšie predpisy - najmä pre startupy, a na hra-
niciach, naopak, tvrdšie kontroly. “Bohužiaľ, výhľad do 
budúcnosti komplikuje AML 6, ktorý predstavuje ešte 
striktnejšiu reguláciu ako tie predošlé. Verím, že EÚ jeho 
prijatie ešte prehodnotí,” hovorí Bonko, podľa ktorého
 je AML dobrá vec, no aj bez nej máme v rámci efektívnosti 
čo vylepšovať.

Príkladom je podľa Forgácsa aj otvorenie bežného účtu v banke pri 
založení krypto spoločnosti, ktoré je na Slovensku extrémne náročné 
a v krajinách V4 je ešte náročnejšie, preto si účet musíte otvoriť v Litve, 
UK alebo v Nemecku. “Dôležité je preto prepojiť banky, spoločnosti 
a AML tak, aby bol celý proces jednoduchší,” konštatuje Lukáš Steiniger, 
STEINIGER | law firm.

Tretia diskusia sa venovala téme Transformation of international pay-
ments. Jednou z jej výziev je podľa Branislava Beera, Visa, aj to, ako 
zjednodušit a zrýchliť cezhraničné platby. Jana Malečková, Everifin, 
vidí najväčší potenciál v rámci EÚ práve v PSD2, podľa ktorej sú banky 
povinné zdieľať dáta svojich zákazníkov s 3. stranami - tými, ktoré majú 
licencie. “Musíme si uvedomiť, že EÚ má veľký problém, nakoľko až 80 
% retailových platieb kontrolujú len 2 zahraničné firmy - Visa a Master-

Card, nehovoriac o vysokých transakčných poplatkoch pre obchodníkov. 
Európske práva na toto nestačia a práve s tým by mohla PSD2 pomôcť,” 
hovorí Malečková. O ďalších problémoch hovorí aj Adam Šoukal, Roger: 
“Pre EÚ fintech je mimoriadne komplikované ísť do zahraničia a zmena 
je naozaj nutná. Prevod medzi ČR a HU trvá 5 dní, založiť účet v HU 
sa nám nepodarilo ani po 9 mesiacoch. Podobné to bolo aj Chorvátsku. 
Problém je najmä v tom, že banky začlenené v SEPA si navzájom 
nedôverujú.” 

Okrem PSD2 vidí Michał Szymański, BLIK aj iné riešenie - CBDC, ktoré 
môže vyriešiť poplatky za platby, no zatiaľ je ešte veľmi ďaleko od 
realizácie. Beer vidí veľké znevýhodnenie fintech spoločností v tom, 
že majú problém začať podnikať v inej krajine. A toto sa musí zmeniť. 
Szymański tvrdí, že veľký záujem o zmenu má aj ECB, preto bude 
Európska komisia aj naďalej podporovať okamžité platby s možnosťou 
ich využitia aj vo viacerých oblastiach. Dovtedy však podľa Malečkovej 
potrebujeme vylepšiť úroveň dát, pretože tie, ktoré banky aktuálne 
posielajú, nie sú kvalitné.
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https://www.youtube.com/watch?v=f67xr710Y_0&list=PL-PPPzM876s2fkkJLmhMAh54ztfhuYHjZ&index=5
https://anchor.fm/techevents/episodes/AML-should-simplify-the-creation-of-crypto-companies-by-connecting-banks-and-companies-L-Steiniger-e1pr0b6/a-a8ood5c
https://www.youtube.com/watch?v=f67xr710Y_0&list=PL-PPPzM876s2fkkJLmhMAh54ztfhuYHjZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4dt5X6m7y4k
https://www.youtube.com/watch?v=4dt5X6m7y4k


4. diskusia – Insurtech – sa venovala sektoru, ktorý podľa Rastislava Sojku, EUROLIVE plus, 
zažíva celosvetový boom. Objem jeho trhu tento rok dosiahol 3,7 mld $ a očakávaný objem pre 
rok 2030 je až 140 mld $. Ako však uviedol Gabriel Jaščur, SWELL Financial Group, slovenský trh 
je malý, čo je podľa Martina Haladu, Union poisťovňa, a.s., do veľkej miery spôsobené nedostat-
kom insurtech startupov: “V rozvinutejších krajinách je insurtech omnoho väčší. Platí teda, 
že ak chce firma na Slovensku preraziť, musí byť pripravená expandovať do ďalších krajín.”

Jaroslav Mikulič, itgo!, vidí aj problém plynúci zo skostnatených systémov väčšiny poisťovní. 
Nefunguje vzájomné zdieľanie informácií medzi poisťovňami, a práve tu vidí Halada priestor 
pre zlepšenie. Dôkazom je aj fakt, o ktorom hovoril Jaščur, že vo vyspelých krajinách za posledný 
rok stúpla ochota zdieľať svoje osobné údaje o 19 % výmenou za lacnejšiu službu, samozrejme 
s podmienkou toho, že klient chce vedieť, čo sa bude s jeho údajmi diať. Halada preto ako jedno
z riešení navrhuje hodnotenie poistenia podľa kritérií, ako to funguje napr. v Holandsku, 
a Mikulič odporúča integrovať do aktuálnych systémov aj najnovšiu technológiu ako napr. 
blockchain.

Posledná diskusia 2. dňa – The institutional adoption of cryp-
tocurrencies – sa venovala kryptosvetu, v rámci ktorého rečníci 
očakávajú vysokú mieru inštitucionálnej adopcie.

Tá je podľa Richarda Fetyka, altFINS, už v procese, pričom 
neustály progres adopcie vidíme aj vo viacerých sektoroch, a to 
sme podľa Petra Krisa, Mangata Finance, stále len na začiatku. 
Aby však inštitucionálna adopcia naďalej pokračovala, potrebu-
jeme podľa Rastislava Vasilišina, Virtuse Exchange, aj fungujú-
cu finančnú infraštruktúru s tromi hlavnými piliermi - pridať sa 
musia aj účtovnícke spoločnosti ako KPMG, správcovia krypto 
aktív musia pracovať na svojom rozvoji a nevyhnutná bude aj 
správna regulácia. 

Podľa Georga Brameshubera, Blockchain for Europe, s tým 
môže pomôcť práve MiCa, ktorá prinesie aj potrebné záko-
ny, a Jakub Jedlinský, Altlift, verí, že nápomocná by bola aj 
všeobecná akceptácia krypto aktív. Ďalšej adopcii krypta môže 
však podľa Davida Stancela, Fumbi, a Fetyka uškodiť zle nas-
tavená regulácia. “Som zvedavý, čo prinesie pripravovaná 
MiCA,” hovorí Stancel.  

Ďalšou z hrozieb je podľa Fetyka aj bezpečnosť v DeFi sektore 
a zlý “use experience”, ktorý ponúka priestor pre zlepšenie. 
Jedlinský hovorí aj o kolísavej hodnote krypta, pričom 
spomínaná regulácia podľa neho prinesie skôr benefity než 
problémy. Kris pritom vníma ako dobrý krok aj CBDC, nakoľko 
legitimizuje blockchain technológiu, Jedlinský má však na 
vec iný názor: “Bohužiaľ, krajiny, ktoré plánujú zaviesť CBDC, 
ako napr. Čína, Nigéria či Ekvádor, majú voči kryptu dosť 
nepriateľský postoj a budú sa snažiť vytlačiť ho z trhu. Ja 
preto CBDC nevnímam ako dobrý nápad.” “Správne by bolo, 
ak by vlády umožnili súboj medzi štátnymi CBDC a súkrom-

nými krypto aktívami s tým, 
že si klient sám vyberie, čo je preňho vhodnejšie. 
Takýto konkurenčný boj by okrem toho mohol byť zdrojom 
aj viacerých inovácií,” hovorí Fetyko a podľa Krisa ako ďalšiu 
z výziev spomín aj svetovú, politicky neutrálnu finančnú 
infraštruktúru.

“V rozvinutejších krajinách je insurtech om-
noho väčší. Platí teda, že ak chce firma na 

Slovensku preraziť, musí byť pripravená 
expandovať do ďalších krajín.”

S jasnejšími regulačnými pravidlami 
je možné širšie prijatie kryptomien 

inštitúciami.
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https://www.youtube.com/watch?v=F7YM4jhdYg4
https://www.youtube.com/watch?v=qnRO5uTUGu4
https://www.youtube.com/watch?v=qnRO5uTUGu4
https://www.youtube.com/watch?v=F7YM4jhdYg4&list=PL-PPPzM876s2fkkJLmhMAh54ztfhuYHjZ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qnRO5uTUGu4&list=PL-PPPzM876s2fkkJLmhMAh54ztfhuYHjZ&index=8
https://anchor.fm/techevents/episodes/Slovensko-m-mal-trh--me-vak-sli-na-testovanie-novch-npadov-s-cieom-expandova--G-Jaur-e1q0nl2/a-a8pehgk
https://anchor.fm/techevents/episodes/DEFI-can-bring-a-political-neutral-financial-infrastructure-helpful-for-global-settlements--P-Kris-e1qc6r8/a-a8qndl9


Naším cieľom je, 
aby ľudia vedeli 
otázky finančnej 

gramotnosti 
implementovať 

do reálneho 
života, a nie aby 

správne odpoveda-
li na otázky pri jej 

meraní,”

Finančná gramotnosť je jednou z otázok, ktoré na Slovensku rezonujú už niekoľko rokov. 
Domácnosti sa nerozvážne zadlžujú a nemyslia na rezervu ani na poistenie pre prípad 
kritických situácií. Mladá generácia sa o svoje financie síce zaujíma, no chýba jej základ 
finančnej gramotnosti, ktorý má plynúť najmä z výchovy. Okrem rodinného prostredia však 
na Slovensku zlyhávajú aj školy a štát. Je preto na čase začleniť finančnú gramotnosť do výučby 
na školách a podporovať jej vzdelávanie aj v rámci verejného a súkromného sektora, kým e
šte nie je neskoro.

Celý 3. deň Finweek konferencie bol venovaný finančnej gramotnosti. Na úvod 1. diskusie – 
Zlepšenie finančnej gramotnosti na Slovensku - od vízii k realite? Roman Fusek, National Bank 
of Slovakia, uviedol, že ho teší, že dospelá populácia sa neustále učí, aj keď pomaly a často 
na vlastných chybách. Andrea Kasanická Straková, PARTNERS GROUP, považuje preto za dôležité 
začať s budovaním finančnej gramotnosti už v rodine, spolu s Petrom Miklošom, Ministry of 
Finance of the Slovak Republic, však súhlasí, že extrémne dôležitá je aj práca na základných,  
stredných a vysokých školách. 

“Riešením má byť pripravovaná kurikulárna reforma, ktorá ukáže, ako finančnú gramotnosť 
vyučovať v rámci rôznych predmetov. Nemyslím si, že vytvoriť samostatný predmet je dobrý 
nápad,” hovorí Erika Pastoráková, The University of Economics in Bratislava, oponuje jej však 
Milan Pavlík, Finančný lekár, podľa ktorého si komplexnosť tejto problematiky samostatný pred-
met vyžaduje. Na viacerých školách už vznikajú vzdelávacie programy, vďaka ktorým deti učia 
finančnej gramotnosti svojich rodičov. 

Júlia Čillíková na konferencii 

Finweek 2022: “Z pohľadu centrálnej 

banky má finančná gramotnosť 

dopad aj na finančnú stabilitu štátu. 

Domácnosti a ľudia sa enormne 

zadlžujú až do dôchodkového veku, 

nešetria si na dôchodok a nemyslia 

na zabezpečenie pre prípad 

kritických situácií.”

Podľa Fuseka by to však malo byť naopak. 
Problém je, že na Slovensku máme generácie do-
spelých ľudí, ktorí si takouto výchovou neprešli. 
Podľa Pastorákovej tomu neprospieva ani fakt, 
že finančný svet sa skomplikoval, a pre ľudí, ktorí 
ho nepoznajú, je ťažké udržať krok, nehovoriac 
o často absentujúcom kritickom myslení, ktoré 
je neodmysliteľnou súčasťou finančnej gramot-
nosti. “Naším cieľom je, aby ľudia vedeli otázky 
finančnej gramotnosti implementovať do reálne-

ho života, a nie aby správne odpovedali na otáz-

ky pri jej meraní,” hovorí Pastoráková. Jedným zo 
spomínaných vzdelávacích programov je aj projekt 
FinQ, do ktorého by podľa Fuseka mala byť do 5 
rokov zapojená ⅓ všetkých škôl na Slovensku: “Ide 
o veľmi ambiciózny cieľ, v rámci ktorého chceme 
finančnú gramotnosť inštitucionálne zaviesť ako 
súčasť každodenného vyučovania na školách. Ide 
o projekt, ktorý spĺňa všetky parametre súvisiace 
s národným štandardom, a ktorý do istej miery su-

pluje štátne inštitúcie.” 
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https://www.youtube.com/watch?v=bTX8RPdY4P0&feature=youtu.be


Bojujeme s nezáujmom 

štátu, ministerstvo 

školstva sa napríklad 

nezapojilo ani do po-

sledného PISA tes-

tovania. Máme ak-

tívne školy, kde vidíme 

zlepšenie, ale, bohužiaľ, 

drvivá väčšina je stále 

pasívna - buď im je to 

jedno, alebo nevedia, 

aké sú možnosti.

O programe FinQ hovorí aj Eva Vargová, Junior 
Achievement Slovensko: “Často vidíme, že víťazi 
rôznych študentských olympiád sú deti začlenené 
do našich programov., Ak má dobré vedomostné 
základy učiteľ, tak aj deti, ktoré učí, vykazujú 
omnoho lepšie výsledky. Dopad našej práce však 
môže byť ešte väčší, potrebujeme však silnejšiu 
podporu štátu a súkromného sektora. Namiesto 
duplicitných iniciatív sa potrebujeme viac spájať.” 
Učiteľa vníma ako kľúčovú osobnosť pri dosahovaní 
finančnej gramotnosti aj Kasanická Straková 

a Pavlík, a aj podľa Mikloša je vzdelávanie učiteľov 
a budúcich učiteľov na pedagogických školách 
veľmi dôležité. 

Vargová však poukazuje na fakt, že prieskum PISA 
za najdôležitejší faktor vyhodnotil socioeko-
nomické zázemie rodiny. A keďže na Slovensku 
máme veľmi nízku úroveň vzdelávania dospelých, 
treba popremýšľať aj o tom, čo v tejto oblasti 
zmeniť. Pastoráková preto navrhuje urobiť pries-
kum, ktorý by zachytil úroveň finančnej gramotnosti 
podľa vekových segmentov, napr. 20-30 roční, 30-
45 roční, na základe čoho by sme dokázali vytvoriť 
cielenejšie vzdelávanie. 

Fusek však poukazuje na ďalší problém - chýba nám totiž analýza finančnej gramotnosti zo strany 
štátu. “Bojujeme s nezáujmom štátu, ministerstvo školstva sa napríklad nezapojilo ani do posled-

ného PISA testovania. Máme aktívne školy, kde vidíme zlepšenie, ale, bohužiaľ, drvivá väčšina 
je stále pasívna - buď im je to jedno, alebo nevedia, aké sú možnosti. Naša dospelá populácia sa 
nechce vzdelávať, a tak sa to mnohí naučia až keď ich niekto oklame a prídu o peniaze. Mnohí sa 
mylne domnievajú, že peniazom úplne rozumejú, často sa však preceňujú,” hovorí Fusek a súhlasí s 
ním aj Kasanická Straková a Pastoráková, ktorá za kľúčovú pri zlepšení finančnej gramotnosti považuje 
aj prácu s dátami. Podľa Mikloša v rámci snáh o dosahovanie lepšej finančnej gramotnosti chýba aj 
spoločná platforma, ktorá by dávala viacerým organizáciám priestor stretnúť sa, vzájomne zdieľať 
poznatky a plánovať ďalšie kroky. Podľa Daniela Ďuriača, Národná banka Slovenska, sa takou usiluje 
byť práve platforma „5peňazí“. 

Takúto spoluprácu pritom oceňuje aj Vargová. “Problém je, že každý by chcel spolupracovať, 
ale zároveň si chce zachovať svoju značku a nezdieľať úplne všetko. Školy pritom zaujíma jediné 
- kde si môžu objednať dôveryhodné vzdelávanie, počas ktorého im nik nebude predávať svoje 
produkty. Kľúčom je preto integrovať tých, ktorí sú dôveryhodní, a nechcú na školách predávať 
finančné produkty,” vysvetľuje Fusek. Kasanická Straková však vidí aj iný problém. “Stále sa točíme 
okolo vedomostí, ale finančná gramotnosť má byť o schopnosti aplikovať vedomosti do praxe. 
Národnú stratégiu finančnej gramotnosti máme od roku 2008, no z meraní PISA 2018 vidíme, 
že sme na tom úplne rovnako. Keď sa pozrieme na zostatky fyzických osôb na bankových účtoch, 
ktoré v čase terajšej inflácie dosahujú hodnotu 44 mld, tak vidíme, že riešením nie je vzdelávanie, 
ale to, aby sme boli konečne aktívni,” upozorňuje Kasanická Straková. 

Inšpirovať by sme sa podľa Fuseka mohli v Holandsku, ktoré má na trhu jednu overenú inštitúciu 
a tá koordinuje všetko, čo sa týka finančnej gramotnosti. Školy aj ľudia vedia, že všetkému, čo vystu-
puje pod touto “značkou” môžu dôverovať. Táto inštitúcia okrem toho funguje nezávisle od štátu, 
a tak nie je závislá ani od toho, aká vláda je momentálne pri moci.

Naša dospelá populácia sa 
nechce vzdelávať, a tak sa to 

mnohí naučia až keď ich niekto 
oklame a prídu o peniaze. Mno-
hí sa mylne domnievajú, že pe-
niazom úplne rozumejú, často 

sa však preceňujú
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https://www.youtube.com/watch?v=bTX8RPdY4P0&list=PL-PPPzM876s2fkkJLmhMAh54ztfhuYHjZ&index=9
https://anchor.fm/techevents/episodes/DEFI-can-bring-a-political-neutral-financial-infrastructure-helpful-for-global-settlements--P-Kris-e1qc6r8/a-a8qndl9
https://anchor.fm/techevents/episodes/Vzdelvanie-uiteov-je-kov---uitelia-maj-obas-horiu-fin--gramotnos-ako-deti--P--Miklo-e1pp7vp/a-a8oho3q


Tretí deň pokračoval diskusiou Finančná gramotnosť & Ženy a investovanie, v ktorej Júlia 
Čillíková, National Bank of Slovakia, pripomenula, že z pohľadu centrálnej banky má tento 
aspekt dopad aj na finančnú stabilitu štátu. Domácnosti a spotrebitelia sa enormne zadlžujú až 
do dôchodkového veku, nešetria si na dôchodok a nemyslia ani na zabezpečenie pre prípad krit-
ických situácií. Podľa Petra Pašeka, Accace, táto situácia vyplýva z chýbajúcich vzorov u rodičov, 
ktorého dôsledkom je aj nedostatok skúseností z oblasti investovania, čo sa odráža aj na absencii 
kapitálového trhu na Slovensku. 

“Finančnej gramotnosti sa učíme zväčša doma, od rodičov, nie v škole. Aj ona zohráva dôležitú 
úlohu, najdôležitejší sú však rodičia,“ hovorí Pašek. Podľa Tomáša Barbariča, 365.bank, by však 
finančné vzdelávanie malo plynúť z viacerých smerov a nemôžeme ho nechať na rodinu, ktorá 
ak žije v chudobe, z pohľadu finančnej gramotnosti nemá svojim deťom čo odovzdať. Dôležitú 
úlohu tu majú podľa Pašeka zohrávať aj médiá, ktoré napr. v Nemecku vysvetľujú v rámci reklám 
investičné príležitosti a riziká. Jana Merunková, Yourchance, si okrem toho myslí, že správne 
rozhodnutia  by mali zdôrazňovať aj známe osobnosti. Niekedy totiž vidíme opak, ktorý, ak 
je mierený na zraniteľnejšie komunity obyvateľstva, môže mať katastrofálne následky. 

Na tie nadväzuje aj chýbajúce kritické myslenie, ktoré vidí ako problém aj Terezia Jacová, LU-
MUS Investment Collective. “Ak máme kritické myslenie, aplikujeme ho aj na ďalšie oblasti 
života, pri jeho absencii však nie sme schopní vyhodnotiť množstvo informácií, ktoré 
sú v súčasnosti dostupné,” hovorí Jacová, i keď podľa Čillíkovej by sme si mali najskôr osvojiť 
základné princípy finančnej gramotnosti a až potom sa venovať nadstavbe, ako napr. investova-
niu. Podľa Martina Luňáčeka, PORTU, sa nám tak jasne ukazuje, že čím viac aktivít na rôznych 
úrovniach podnikneme, tým lepšiu úroveň finančnej gramotnosti dosiahneme, pričom treba 
s rôznymi skupinami obyvateľstva pracovať rôznymi spôsobmi. 

Spomedzi jednotlivých skupín obyvateľstva si pritom záujem zaslúžia aj ženy, ktoré si podľa 
Luňáčeka v rámci investovania omnoho menej veria, preto je tu veľký priestor pre ich podporu 
a vzdelávanie. “Ženy - investorky tvoria len 10 až 15 % v porovnaní s mužmi a otázkou je, 
ako ich vieme motivovať,” hovorí Jacová.

“Finančnej gramotnosti sa 
učíme zväčša doma, od rodičov, 

nie v škole. Aj ona zohráva 
dôležitú úlohu, najdôležitejší sú 

však rodičia,“

Podľa Merunkovej je pritom dôležité, aby ženy investovali nielen 
do akcií či krypta, ale aj do svojich vlastných biznis nápadov. 

Podľa Čillíkovej však môžeme za pozitívne považovať, že vzniká 
všeobecný dopyt po informáciách a ľudia sa začínajú o svoje financie 
zaujímať, i keď je to zrejme spôsobené dnešnou krízou. Posúvať by 
sme sa však mali presne týmto smerom, pretože najlepším ochrancom 
spotrebiteľa je spotrebiteľ sám.
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https://youtu.be/Lz95T4Cgyas
https://www.youtube.com/watch?v=bTX8RPdY4P0&list=PL-PPPzM876s2fkkJLmhMAh54ztfhuYHjZ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Lz95T4Cgyas&list=PL-PPPzM876s2fkkJLmhMAh54ztfhuYHjZ&index=10
https://anchor.fm/techevents/episodes/Zodpovednos-za-fin--gramotnos-nemu-ma-len-koly--dleit-faktor-zohrva-aj-rodina--T-Jacov-e1qjecr/a-a8ri98h
https://anchor.fm/techevents/episodes/Vzdelvanie-uiteov-je-kov---uitelia-maj-obas-horiu-fin--gramotnos-ako-deti--P--Miklo-e1pp7vp/a-a8oho3q


http://www.techevents.eu
http:/


 Všetky doterajšie konferenčné formáty 
a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované 

v archívoch ako podcasty alebo ako videá 
na YouTube kanáli organizátora

Tohtoročný Finweek nastavil laťku kvality skutočne vysoko, no podľa organizátorov to stále nie 
je všetko. “Už v máji pripravujeme 3. ročník investične orientovanej konferencie a zároveň 
vás už teraz pozývame na budúcoročný Finweek, ktorý by sa mal predbežne konať 10.októbra 
2023. Jeho súčasťou bude opäť súťaž Zlatá minca a množstvo noviniek. Chceme totiž, aby bol 
7. ročník tejto konferencie doterajším vrcholom nielen z hľadiska účasti svetových lídrov, ale aj 
počtom účastníkov. Dôležitým faktorom bude aj spolupráca s Prahou, vďaka ktorej budeme už 
v roku 2023 spolupracovať pri tvorbe Finweek Česká republika!” hovorí o ďalších plánok Davy 
Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Finweek organizuje.

https://anchor.fm/techevents
 https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg

