Vás pozývajú
na piaty ročník medzinárodnej odbornej konferencie
o kolektívnom investovaní.

„Next Steps
in Asset Management“
ktorá sa uskutoční

29. mája 2014
V konferenčnej sále Austria Trend Hotel v Bratislave
Konferencia je určená predovšetkým pre vedúcich manažérov a zamestnancov
správcovských a investičných spoločností, pracovníkov bánk, depozitárov, odborných pracovníkov regulátorov (NBS, ČNB) ministerstiev ako aj pre odborníkov z poradenských spoločností a firiem, zaoberajúcich sa legislatívou a činnosťou v oblasti správy finančných aktív. Spoluorganizátormi konferencie sú
Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) a Asociace pro kapitálový
trh (AKAT), ktoré sú zároveň odbornými garantmi konferencie.
Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o vývoji súčasnej
a budúcej legislatívy v oblasti Kolektívneho investovania v ČR a SR, o skúsenostiach s aplikáciou nových informačných technológií pri marketingu podielových
fondov, o smeroch ďalšieho vývoja a nových produktových možnostiach v podielových fondoch. Predpokladá sa možnosť aktívneho podelenia sa o praktické
poznatky a inšpirácie a zároveň možnosť nadviazania aktívnejšej spolupráce firiem
a inštitúcií pôsobiacich v SR a ČR.
Program bude celodenný s večerným spoločenským stretnutím.
Vystupujúci budú poprední odborníci z radov spoločností pôsobiacich na kapitálovom trhu, regulátorov – Ministerstvo financií SR a ČR, Národná banka Slovenska,
Česká národní banka, aj z radov renomovaných poradenských spoločností.
Reklamný partneri
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P r o g r a m k o n f e r e n c i e ( štvrtok 29. mája 2014)
10:00 – 10:30

Prezentácia účastníkov

10:30 – 11:00

Otvorenie konferencie

Príhovor

11:00 – 12:30
Panel
Vedúci panel diskusie
Diskutujúci

Vladimír Dvořáček | výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom, člen bankovej rady NBS
Roman Vlček | predseda predstavenstva SASS
Josef Beneš | predseda Výkonného výboru AKAT

Aktuálne problémy posilnenia rozvoja kapitálového trhu v SR a ČR.
Roman Vlček | predseda predstavenstva SASS
Jiří Krol | deputy CEO, Alternative Investment Management Association, Veľká Briánia
Roman Turok Heteš | generálny riaditeľ sekcie finančných trhov, MF SR
Tomáš Ambra | bankový špecialista NBS
Jana Michalíková | výkonná riaditeľka AKAT
Michal Franěk | riaditeľ odboru finančné trhy, MF ČR

12:30 – 14:00

Spoločný obed

14:00 – 15:00

Inovatívne prístupy pri nasadzovaní informačných technológií
v marketingu podielových fondov

Panel
Vedúci panel diskusie
Diskutujúci

Ivan Znášik | výkonný riaditeľ SASS
David Bahenský | account manager, H1.cz
Bartosz Czyż | Comarch SA, Poľsko
Vladimír Karásek | CEO, FINAMIS s.r.o

15:00 – 15:30

Prestávka na kávu

15:30 – 16:45

Nové produktové možnosti podielových fondov ako dôsledok
pripravovaných regulačných predpisov na európskej aj národnej úrovni.

Panel
Vedúci panel diskusie
Diskutujúci

16:45 – 17:00

Jana Michalíková | výkonná riaditeľka AKAT
Júlia Čillíková | riaditeľka odboru regulácie a fin. analýz NBS
Jan Šovar | oddelenie legislatívy kapitálového trhu, MF ČR
Alena Šebestová | odbor regulácie finančného trhu, ČNB
Petr Očko | riaditeľ sekcie EU fondov, MPO ČR

Záver konferencie
Ivan Znášik | výkonný riaditeľ SASS
Jana Michalíková | výkonná riaditeľka AKAT
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Podmienky prihlášky a praktické informácie:
Termín konania:

29. máj 2014, od 1000 hod

Miesto konania:

Konferenčná sála Austria Trend Hotel
Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

Cena pre členov:
Cena pre nečlenov:

€ 175 (plus DPH 20%)
€ 275 (plus DPH 20%)
Cena zahŕňa účasť na konferencii vrátane stravy a večerného rautu dňa 29. mája.

Spôsob platby:		Poplatok za konferenciu v stanovenej výške môžete poukázať na číslo účtu:
266 0455 034/1100 Tatra Banka, IBAN: SK 20 1100 0000 0026 6045 5034,
BIC (SWIFT): TATRSKBX oproti zálohovej faktúre, ktorá Vám bude
doručená pred platbou, mailom a následne poštou.
Zrušenie účasti:

Prihlásenie:

V prípade zrušenia účasti na konferencii účtujeme storno poplatky.
Zrušenie účasti do 3 pracovných dní pred začiatkom konferencie
znamená storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny konferencie.
V prípade zrušenia účasti neskôr Vám bude účtovaný storno poplatok
vo výške 100% z ceny konferencie.
Vyplnenú prihlášku zasielajte e-mailom alebo faxom na adresu:
Slovenská asociácia správcovských spoločností
Fax: +421 2 446 32 542
E-mail: hlozkova@sass-sk.sk
Tel.: +421 2 446 32 543

Uzávierka prihlášok:		26. mája 2014. Počet miest na konferencii je obmedzený, preto sú
prihlášky evidované podľa ich prijatia. V prípade vyčerpania kapacity
budete informovaní.
Možnosť ubytovania:

Účastnici si hradia ubytovanie individuálne.
Ubytovanie je možné priamo v Austria Trend Hotel za nasledovné ceny:
jedno, dvojposteľová izba:
89,00 EUR
miestny poplatok:
1,65 EUR

		 Web adresa: www.austria-trend.at/Hotel-Bratislava/sk/
Cena zahŕňa:

DPH, bufetové raňajky, fitnes a wellness centrum, bezdrôtové
vysokorýchlostné internetové pripojenie a welcome drink.

Spôsob nahlasovania rezervácií:
Rezervácie vykonávajte individuálne telefonicky alebo mailom s informáciou o návšteve konferencie
Next Steps in AM 2014			
		
Tel.: 00421 2 5277 5818
		
Fax: 00421 2 5277 5826
e-mail: reservations.bratislava@austria-trend.at
Prosíme účastníkov, aby si ubytovanie objednali čo možno najskôr z dôvodu obmedzenej ubytovacej kapacity.
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Záväzná prihláška na konferenciu:
Meno, priezvisko, titul:

...

Spoločnosť:

...

Funkcia:

...

Ulica:

...

Mesto/PSČ:

...

Člen SASS alebo AKAT:

áno

Fakturačná adresa:

...

Ulica:

...

Mesto/PSČ:

...

nie

IČO:
DIČ:
E-mail:

...

Telefón:
Kontaktná osoba:

...

E-mail:

...

Telefón:

Ďalší účastníci/e-mail/telefón:

...
...
...

...

Celkom uhradené:

€0,00

Dňa:

15/05/2014

Z účtu:
Pečiatka, podpis:

Meno

Odoslať

