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KOMUNITY A STARTUPY 
• SMARTT CITY HUB

KONFERENČNÝ EKOSYSTÉM
• PLATFORMY V  CEE REGIÓNE

SEMINÁRE A VZDELÁVANIE
•TECH ACADEMY

SIEŤ KONZULTANTOV
•PROFESIONÁLI 
Z CELÉHO SVETA

DOSAH
•B2B, VLÁDA,  
MUNICIPALITY, VEREJNOSŤ,

Ekosystém – platformy

consultants & associations

TECHEVENTS

ŠTRUKTÚRA

http://techsummitevents.sk
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O nás
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. Techevents 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 
Techevents si môžete prečítať v tomto dokumente

TECHEVENTS

ŠTRUKTÚRA

http://techsummitevents.sk
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EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

HISTÓRIA TECHSEVENTS

2019 2020

VOL.2

VOL.3

201820172016

share techsummit .sk
bratislav a

Doterajšie konferencie 2016 – 2020

side event

Conference

Conference

side event

http://techsummitevents.sk
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Platformy

Úspešných 
konferencií

Počet
rečníkov

Počet
návštevníkov

20 707 4000

Odbornosť Komunita

Prínos konferencií 2016 – 2020

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

VÝSLEDKY TECHEVENTS

http://techsummitevents.sk
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Case study
prezentácií

B2B stretnutí CEO, CTO, CIO, 
zakladateľ,

riaditeľ

320
VIAC AKO

1100 45 %

Odbornosť Business Business

Prínos konferencií 2016 – 2020

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

VÝSLEDKY TECHEVENTS

http://techsummitevents.sk
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52%

22%

14%

7%
5%

Prínos konferencií 2016 – 2020

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

VÝSLEDKY TECHEVENTS

http://techsummitevents.sk


TECHEVENTS | 8

Fintech & 
Insurtech News

STIAHNUŤ BROŽÚRU

www.fintechsummit.sk

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

ODBORNÉ MATERIÁLY

http://techsummitevents.sk
https://fintechsummit.sk/2019/wp-content/uploads/2019/11/casopis-fintech-min-1.pdf
http://fintechsummit.sk
http://urbansummit.sk
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STIAHNUŤ BROŽÚRU

Návrhy pre 
Bratislavu I.
www.urbansummit.sk

www.navrhyprebratislavu.sk

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

ODBORNÉ MATERIÁLY

http://techsummitevents.sk
https://urbansummit.sk/wp-content/uploads/2019/11/Návrhy-pre-Bratislavu_web.pdf
http://urbansummit.sk
http://navrhyprebratislavu.sk/
http://urbansummit.sk
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Návrhy pre 
Bratislavu II.

STIAHNUŤ BROŽÚRU

www.urbansummit.sk

www.navrhyprebratislavu.sk

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

ODBORNÉ MATERIÁLY

http://techsummitevents.sk
http://bit.ly/navrhypreba2
http://urbansummit.sk
http://navrhyprebratislavu.sk/
http://urbansummit.sk
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Virtualtechsummit 
Vol. 1 Magazín

STIAHNUŤ BROŽÚRU

www.virtualtechsummit.com

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

ODBORNÉ MATERIÁLY

http://techsummitevents.sk
https://www.flipsnack.com/techsummitevents/virtualtechsummit-ts-final.html
http://urbansummit.sk
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Reakcia FINAS  
na výzvu NBS  
k regulačnému  
sandboxu

STIAHNUŤ BROŽÚRU

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

ODBORNÉ MATERIÁLY

http://techsummitevents.sk
https://finas.sk/wp-content/uploads/2020/11/finas-sandbox.pdf
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Media reach prehľad 

Urbansummit 2019

Techsummit 2016

Techsummit 2019

Techsummit 2017 Fintechsummit 2017

Share.techsummit 2018

Fintechsummit 2019

Fintechsummit 2018Urbansummit 2018Techsummit 2018

Finálna tlačová správa

Finálna tlačová správa

Finálna tlačová správa

Finálna tlačová správa

Finálna tlačová správa Finálna tlačová správa

Finálna tlačová správa

Finálna tlačová správa

Finálna tlačová správa

Finálna tlačová správa

Cleantechsummit 2020 Virtualtechsummit vol. 1 Virtualtechsummit vol. 2

Virtualtechsummit vol. 3 Za Horizont udalostí Finweek. Investsummit.

Finálna tlačová správa Finálna tlačová správa Finálna tlačová správa

Finálna tlačová správa Finálna tlačová správa Finálna tlačová správa Finálna tlačová správa

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

VÝSLEDKY TECHEVENTS

http://techsummitevents.sk
https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/1313/tech-summit-2016
https://www.startitup.sk/techsummit-2019-ako-ide-vyvoj-cestami-umelej-inteligencie-priemyslu-4-0-a-inteligentnych-miest/
https://www.startitup.sk/1-rocnik-fintech-summitu-prilakal-bratislavy-zastupcov-z-takmer-celej-europy-ake-moderne-technologie-ovplyvnia-financny-svet/
https://fintechsummit.sk/2019/svet-miliardoveho-biznisu-v-podobe-bankovnictva-a-poistovnictva-sa-nam-vdaka-fintech-a-insuretech-meni-priamo-pred-ocami/
https://www.startitup.sk/zdielana-ekonomika-ma-stupajuci-potencial-je-prioritou-ju-podporovat/
https://www.startitup.sk/aka-bude-bratislava-urbansummit-hladal-odpovede/
https://www.startitup.sk/urbansummit-opat-priniesol-navod-na-zlepsenie-zivota-v-bratislave/
http://fintechsummit.sk/2018/europa-v-brandzi-fintech-zaostava-za-zamorim-bratislavsky-fin-techsummit-to-chce-pomoct-zmenit/
http://techsummit.sk/2017/en/press-release-techsummit-2017-outcome-data/
http://techsummit.sk/2018/2018/06/15/press-release-only-by-innovations-and-leadership-we-grow-and-are-competitive/?lang=en
https://www.pcrevue.sk/a/Cleantechsummit-priniesol-novy-prival-informacii
https://www.startitup.sk/krizova-konferencia-virtualtechsummit-bude-prvou-odbornou-virtualnou-konferenciou-v-strednej-europe/
https://www.webnoviny.sk/bratislava-v-kontexte-dvoch-nadvaznych-konferencii-urbansummit-prinasa-navod-na-zlepsenie-zivota-v-bratislave-virtualtechsummit-vytvoril-platformu-pre-najvacsie-krizove-virtualne-stretnutie-municipa/
https://www.webnoviny.sk/mobilita-musi-ist-v-sulade-s-viziou-krajiny-no-nam-hrozi-ze-pri-tvorbe-tej-nasej-nebudeme-vo-vysledku-sa-tak-za-3-hodiny-do-kosic-dostaneme-ale-cez-madarsko/
https://virtualtechsummit.com/ivan-miklos-v-diskusnej-relacii-zahorizont-udalosti/
https://www.startitup.sk/je-na-financne-otazky-ktore-covid-prinasa-pripravene-aj-slovensko-s-nizkou-urovnou-financnej-gramotnosti/
https://www.startitup.sk/eduard-heger-osobne-otvoril-konferenciu-finweek-silnejsimi-sa-stavame-vdaka-spravnym-rozhodnutiam-jednotlivcov-preto-si-posun-vpred-vyzaduje-vedomosti/
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Regionálny líder

1 RAKÚSKO
2 BULHARSKO
3 ČESKÁ REPUBLIKA
4 EGYPT
5 FRANCÚZSKO
6 GRÉCKO

7 MAĎARSKO
8 TALIANSKO
9 LITVA
10 MOROKO
11 HOLADNSKO
12 NÓRSKO

13 POĽSKO
14 SRBSKO
15 SINGAPUR
16 SLOVINSKO
17 VEĽKÁ BRITÁNIA
18 USA

15

6

15

16

17
18

7

8

3 13

9

10

14

11

12

4

2

VÝSLEDKY TECHSUMMIT

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

http://techsummitevents.sk
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EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

SUMÁRUM VIRTUALTECHSUMMIT VOL. 1

31 
KRAJÍN ONLINE

6 
PANELOVÝCH DISKUSIÍ

29 
REČNÍKOV

10 000 
VIDENÍ

http://techsummitevents.sk
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http://techsummitevents.sk
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www.virtualtechsummit.com

Virtualtechsummit vol. 4 
Udržateľná mobilita Slovenska

25. 08. 2020

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

O KONFERENCIÁCH

4 
PANELOVÉ DISKUSIE

27 
REČNÍKOV

15 000 
VIDENÍ

http://techsummitevents.sk
https://virtualtechsummit.com/
http://urbansummit.sk
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https://virtualtechsummit.com/
za-horizont-udalosti/

Za Horizont udalostí
Big Debate 29. 06. 2020

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

O KONFERENCIÁCH

8 
ELITNÍ ODBORNÍCI 
ČESKO-SLOVENSKA

20 000 
VIDENÍ

http://techsummitevents.sk
https://virtualtechsummit.com/
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Finweek.
Financie v kríze 
Finančná gramotnosť 
Investsummit 
Fintechsummit

“Finweek brings questions and 
answers that help us under-
stand the challenges of today.“ 
Eduard Heger Minister of Finance of SR

21. – 24. 09. 2020

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

O KONFERENCIÁCH

9 
PANELOVÝCH 
DISKUSIÍ

53 
REČNÍKOV

15 000 
VIDENÍ

http://techsummitevents.sk
https://finweek.sk/
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https://finweek.sk/

Investsummit.
Ako začať s invesotvaním? 
Tradičné Investovanie  
(diskusia a investičné príležitosti) 
Alternatívne investovanie  
(diskusia a investičné príležitosti) 

29. 10. 2020

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

O KONFERENCIÁCH

7 
INVESTIČNÝCH 
PRÍLEŽITOSTÍ

23 
REČNÍKOV

15 000 
VIDENÍ

http://techsummitevents.sk
https://finweek.sk/
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https://fintechsummit.sk/2019/welcome-vitajte/hackaton-2/

Hackathon
Úspešne sme každý rok realizovali 1 Hackaton. 

Posledné dva ročníky sme pre exkluzívneho sponzora 
Tatrabanka zrealizovail Hackaton, ktorého víťazné riešenie 
z oboch ročníkov Tatrabanka naintegrovala do živého pros-
tredia tzn. aktuálne výhercove nápady využívajú zákazníci 
Tatrabanky.

Partneri doterajších Hackathonov

EKOSYSTÉM KONFERENCIÍ

O NÁS

http://techsummitevents.sk
https://fintechsummit.sk/2019/welcome-vitajte/hackaton-2/
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Smart City Hub

Smart City HUB je unikátna platforma, ktorá v sebe spá-
ja komunitu Smart City co-workingu a zároveň inovuje 
a hľadá riešenia cez Smart City facility management. 
Vd’aka týmto segmentom môže nie len Obchodná, ale 
celá Bratislava napredovať a rásť.
Náš co-workingový priestor spája inovatívnych ľudí z 
rôznych profesií, ktorí vytvárajú komunitu pre rozvoj št-
vrte s priamou podporou
lokálnych subjektov. V našom priestore tak máte 
možnosť napredovať v inšpiratívnom tíme po boku 
profesionálov.

ZISTIŤ VIAC

www.smartcityhub.sk

KOMUNITY A STARTUPY

http://techsummitevents.sk
http://smartcityhub.sk
http://smartcityhub.sk
http://urbansummit.sk
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ZAKLADATELIA

FINAS slúži svojim členom ako platforma na komu-
nikáciu, zdielanie vedomostí a výmenu ideí v oblas-
tiach sektorov Fintech a Insurtech. Zároveň šíri, 
integruje a rozvíja moderné technológie medzi člen-
mi ako aj v širšej verejnosti s cieľom prinášať rieše-
nia prostredníctvom  moderných, progresívnych a 
konkurencieschopných  technológií v oblastiach fi-
nancií, bankovníctva a poisťovníctva.

FINAS prepája tradičné finančné inštitúcie s posky-
tovateľmi moderných technológií. Slúži ako platfor-
ma na definovanie požiadaviek trhu a prezentovanie 
možností progresívnych riešení z oblasti Fintech a 
Insurtech.

FINAS podporuje inovácie v oblasti Fintech a 
Insurtech sektorov na Slovensku cez aktívne ovply-
vňovanie kvality vzdelávania a kvality podmienok 
podnikania.

FINAS aktívne zvyšuje povedomie odbornej a laickej 

verejnosti o pozitívach implementovania moderných 
a inovatívnych technológií z Fintech a Insurtech 
sektorov.

FINAS aktívne zastupuje záujmy členov a Fintech 
a Insurtech spoločností pred inými asociáciami, 
spoločnosťami, investormi a regulátormi na lokálnej 
ako aj medzinárodnej úrovni.

FINAS aktívne podporuje budovanie komunity záu-
jemcov o Fintech a Insurtech problematiku spájaním 
záujmových skupín ako aj zdieľaním skúseností a ideí 
v dotknutých oblastiach.

FINAS aktívne vyvíja úsilie o vytváranie a zlepšovanie 
legislatívnych a vedomostných podmienok tak, 
aby sa stalo primárnou krajinou záujmov investor-
ov v sStrednej Európe na zakladanie progresívnych 
tehcnologických spoločností v oblasti financií a 
poisťovníctva.

ZISTIŤ VIAC PREČÍTAŤ ČASOPIS

DAVY ČAJKO
President a zakladateľ

PAVOL ČVERHA
1. Vicepresident 

KENNETH KUMOR
2. Vicepresident

ZDENKO BANCI 
Člen

Fintech & Insurtech
asociácia Slovenska

www.finas.sk

BUSINESS KOMUNITNÉ PLATFORMY

http://techsummitevents.sk
http://finas.sk
https://fintechsummit.sk/2019/wp-content/uploads/2019/11/casopis-fintech-min-1.pdf
http://finas.sk
http://urbansummit.sk
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Reakcie

Ondřej Dufek (CZ)
CMO & CO-Founder, Flatio

Aleš Rod (CZ)
Lehner Executive Partners

Lívia Vašáková (SK)
Economic Counsellor, Representation  
of the European Commission in Slovakia

Ján Horvát (SK)
PEWAS

Milan Beláček (SK)
Oddelenie územného rozvoja
MČ Bratislava – Dúbravka

„Dekuji za pozvání na Share.Techsummit. Byla to 
výborná událost a rád jsem zůstal po celou dob-
ru a vyslechl si názory přednášejících i účastníků.“

„Velice Vám děkuji za možnost účastnit se konfer-
ence a složit poklonu Vám i Vaším kolegům za 
perfektní organizaci. Bylo mi ctí, že jsem na akci 
mohl participovat.“

„Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Share.
Techsummit bol pre mňa veľmi prínosný. O ďalší 
ročník mám určite záujem.“

„Touto cestou by som Vám chcel poďakovať 
za organizáciu TechSummit a pozvanie našej 
spoločnosti. Je super, že sa Vám podarilo prilákať 
toľko zaujímavých firiem a speakrov. Držíme 
palce pri ďalších ročníkoch.“

„Ďakujem za možnosť zúčasniť sa v diskusnom 
paneli. Konferencia bola skvelá, perfektne zorga-
nizovaná, podarila sa Vám úžasná vec.“

TECHEVENTS

REFERENCIE

http://techsummitevents.sk
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Igor Hajdušek (SK)
Ministerstvo zahraničných vecí  
Slovenskej republiky

Jozef Petráš (SK)
GO4 kurier  
& cyklokurier Švihaj Šuhaj

Jan-Lamber Voortman (NL)
DaVinci software, výkonný riaditeľ

Peter Jedinák (SK)
Allen & Overy, právnik

Tomáš Reytt (CZ)
MBANK CZ/SK, riaditeľ predaja a dis-
tribučných kanálov

„Dobre pripravené podujatie, radi budeme 
spolupracovať! “

„Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť vášho 
podujatia, ktoré malo mnohé zaujímave témy  
a bolo niekedy ťažké vybrať si medzi miestnosťa-
mi, kde program prebiehal. Na konci dňa (7/6) 
som už ľutoval, že som nemal priestor zúčastniť 
sa aj toho prvého dňa (6/6)...“

„Thanks again for having me, it was a pleasure to be 
there! I was feeling very comfortly during panel dis-
cussion and meeting with attendants and speakers. I 
will gladly join next summits in the future.“

„It was a great event for me, we met a few old ac-
quaintances and some new contacts, and I hope that 
our contribution was interesting and beneficial in 
terms of content.
We perceive Fintech globally as a strategic area for 
development, so we are glad to be able to get in-
volved with your help.“

„Communication with organizer before and 
after conference was very good. I was pleasently 
satisfied with topics and interactions from audi-
ene as well. During summit I had opportunity to 
meet with potential partners.“

Reakcie

TECHEVENTS

REFERENCIE

http://techsummitevents.sk
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Martijn Lambarts (NL)
Zástupca veľvyslanca Holandského 
kráľovstva na Slovensku

Michal Jesenič (SK)
ENERGOKLUB, špecialista

Gizela Nevická (SK)
Kancelária predsedu - referent pre zahraničné 
vzťahy Košický samosprávny kraj

Viliam Stankay (SK)
Moderátor RTVS

„S potešením sme sa spolupodieľali na orga-
nizácii úplne prvého Clean Tech Summitu  
v Košiciach. Región má obrovský potenciál ob-
zvlášť v technologickom sektore a myslím si, že 
je dôležité to zdôrazňovať. Takisto plne podporu-
jeme ambície mesta Košice zabojovať o titul 
Európskeho hlavného zeleného mesta. Veríme, 
že to prispeje k profilovaniu Košíc ako mod-
erného a inovatívneho mesta.“

„Skvelá akcia. Tešíme sa na spoluprácu  
aj v budúcnosti.“

„Aj ja by som sa Vám chcela poďakovať za spoluprá-
cu pri organizovaní Clean.techsummitu 2020. Sme 
radi, že sa takéto podujatie uskutočnilo v našom kraji 
a že sme mohli byť partnerom konferencie. V rám-
ci našich možností sa radi budeme podieľať aj na 
príprave  podujatia v budúcom roku. “

„Ďakujem za profesionálny a priateľský prístup 
z Vašej strany. Verím, že odozvy boli prevažne 
pozitívne. Ide o vynikajúcu myšlienku a projekt.“

Reakcie

TECHSUMMIT EVENTS

REFERENCIE

http://techsummitevents.sk
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Katarína Touquet Jaremová (SK)
Representation of the European 
Commission in Slovakia

Lydia Goutas (US)
Lehner Executive Partners

Jesper van der Heiden (NL)
J&T real estate 

Robert Miskuf (SK)
PEDAL Consulting

„First of all I would like to thank you and your 
entire team, on behalf of our head of EC 
Representation in the SR Dušan Chrenek for 
the excellent organization of the successful 
Techsummit 2017 event.“

„Many thanks for letting me be part of the Fin Techs 
ummit I felt it was even better than the prior year 
and that the interest was fantastic I also believe the 
attendance was much better and more relevant 
crowd for all participants panelists fintechs. Thank 
you also for your support and coordination I know 
there is a lot of hard work behind what works!

„I am happy at least I managed to fulfill my 
promise and present I would like to thank you 
for your help and congratulate you with the 
nicely organized conference.“

„Once again, I would like to sincerely congratu-
late you for a very successful conference

Reakcie

TECHSUMMIT EVENTS

REFERENCIE

http://techsummitevents.sk
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Doterajší partneri konferencií

TECHEVENTS

REFERENCIE

http://techsummitevents.sk
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http://techsummitevents.sk

