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FIN.TECHSUMMIT 2018
Druhý ročník projektu Fin.Techsummit predstavuje príležitosť na otvorené diskusie o budúcnosti
finančníctva, ktoré dnes vo veľkom ovplyvňujú nové technológie a digitalizácia.
Za účasti renomovaných hostí zo Slovenska, strednej Európy či ostatných krajín Európskej únie
budeme diskutovať o aktuálnych výzvach spojených s implementáciou prvkov umelej inteligencie do
bankovníctva a finančného trhu, behaviorálnych aspektoch poskytovania finančných služieb, či
regulácii prostredia, ktoré je silno ovplyvnené automatizáciou a disruptívnymi hráčmi a prvkami.
Okrem toho bude tento rok výrazne posilnený priestor pre predstaviteľov start-upov, ktorí budú mať
možnosť odprezentovať svoje unikátne biznis plány s cieľom získať podporu.

Kto sa konferencie zúčastní?

Konferencia je určená pre zástupcov verejnej sféry, biznisu, start-upov, inovátorov ale najmä
všetkých tých, ktorí sa chcú aktívne podieľať na tvorbe nových riešení a vzniku atraktívneho a
funkčného finančného prostredia.

ORGANIZÁTOR
Spoločnosť Future Proof vznikla v roku 2013.
Jej hlavnou náplňou je organizovať inovatívne
podujatia. Prioritným cieľom je vytváranie
dialógu medzi konzervatívnym prístupom
tradičných inštitúcií a dynamickými firmami,
ktoré menia štandardizované prístupy.
V stredoeurópskom regióne ide o unikátnu
platformu konferencií s rôznym tematickým
zameraním, ktorých ambíciou je podpora
zdieľania vedomostí a vytváranie nových
prístupov a business modelov. O jednotlivých
podujatiach sa môžete dozvedieť viac na
www.techsummitevents.sk
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AGENDA
Stream 1 - Automatizácia ﬁnančného trhu
ROBOTIZÁCIA FINANČNÉHO SEKTORA
- Kde všade sa dá implementovať umelá inteligencia?
- V čom konkrétne digitalizácia zlepší fungovanie finančného trhu
a akých aspektov sa bude týkať?
- Čo prinesú tieto zásadné zmeny klientovi, a čo budú naopak najväčšie
benefity pre inštitúcie pôsobiace na finančnom trhu?

FINTECH A NAŠE SPRÁVANIE NA FINANČNOM TRHU
- Ako bude sféra behaviorálneho výskumu transformovaná pod vplyvom nových
aktérov na trhu z prostredia fintechu?
- Ako dokážu nové technológie v oblasti financií pomôcť pri lepšom pochopení
zámeru klientov, ich profilovaní a teda aj poskytovaní čo najefektívnejších riešení,
ktoré sú skutočne ušité na mieru?
- V čom je pridaná hodnota umelej inteligencie a digitálneho prostredia pri motivovaní
zákazníkov rozumnejšie hospodáriť s vlastnými financiami?

AGENDA
Stream 1 - Automatizácia ﬁnančného trhu
BLOCKCHAIN TRENDY
- Čo priniesol rok 2018 v technológii blockchain a na čo sa môžeme tešiť v
roku 2019?
- Do akej miery je reálna vízia „cashless society“ a čo to bude znamenať
pre sektor bankovnícva a poskytovanie finančných služieb?
- Čo by znamenalo implementovanie blockchainu pre verejnú správu na
Slovensku?

AGENDA
Stream 2 - Regulátory budúcnosti vs. inovácie
FINTECH VS TRADIČNÍ HRÁČI – AKO VYTVORIŤ ZDRAVÉ PROSTREDIE
- Ako by mali reagovať tradiční aktéri finančného trhu na nový ekosystém, ktorého súčasťou sú
fintech spoločnosti?
- Čo v praxi znamená regulovanie takéhoto prostredia, a ako sa dajú čo najefektívnejšie
fintechy integrovať tak, aby vzniklo komplementárne a zdravé konkurenčné prostredie?
- Aké opatrenia v tomto smere by mali regulátory prijímať tak, aby eliminovali riziká a pomohli
maximalizovať príležitosti vznikajúce v novom ekosystéme?

ÚLOHA FINTECHOV V OBLASTI VÝSKUMU
A VÝVOJA: OUTSOURCING VS. INTERNÝ VÝVOJ
- V čom predstavujú fintechy pridanú hodnotu a ako dokážu čo najefektívnejšie
podporiť tradičné inštitúcie miesto toho, aby ich z trhu vytlačili?
- Existujú cesty, kedy by tradiční aktéri miesto interného dlhodobého výskumu
integrovali do svojich riešení návrhy fintechov?
- V čom sú benefity a naopak nástrahy takejto spolupráce?

AGENDA
Stream 2 - Regulátory budúcnosti vs. inovácie
'SANDBOX' - TESTOVACIE PROSTREDIE PRE FINTECHY
- Ako v praxi vyzerá nový nástroj umožňujúci fintechom v simulovanom prostredí otestovať trh
a vyskúšať, či je nastavený biznis model schopný adaptovať sa reálnemu prostrediu?
- Aká je pridaná hodnota tohto nástroja?
- Do akej miery je reálna jeho implementácia v globálom meradle?

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Súťaž pre start-upy
Začínajúce spoločnosti z prostredia fintechu budú súťažiť formou
pitchingu o zaujímavú výhru. Viac informácií
prinesieme neskôr.
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