
Slovak Compliance Days 2016
Hlavná téma konferencie

Trestná zodpovednosť právnických osôb -
compliance súvislosti

 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb vstúpil
do platnosti. Posvietime si na praktické dopady. Aké sú 
očakávania a aká je skúsenosť našich susedov? 
Zbavenie sa trestnej zodpovednosti – možnosti a riziká 
pre firmy a spoločnosť.

 Potrebuje Slovensko compliance štandardy a ako k ním 
pristúpiť? Komu a ako môžu pomôcť? 

 Našlo Slovensko recept na boj s netransparentným 
biznisom so schránkovými firmami? 

 Inovácie v oblasti compliance (Zabudnite na nudu!)

NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Dátum

7. - 8. november 2016
Miesto konania

Hotel Holiday Inn, Trnava



Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Program konferencie*

7. november 2016, 10:00 – 16:30

Prednášky a diskusie

• Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb vstúpil do 
platnosti. Čo prináša - pohľad zákonodarcov a orgánov činných 
v trestnom konaní. 

• Súčasný rozsah trestných činov právnických osôb je rozsiahly. 
Aké pravidlá prijať za účelom minimalizovania rizika vzniku 
zodpovednosti a najmä ako nastaviť vo firme vnútornú štruktúru 
a procesy, aby sa tieto pravidlá efektívne dodržiavali?

• Čo prinieslo zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb 
za päť rokov existencie podobnej legislatívy v Českej republike?
Aké boli očakávania a aká je realita? 

• Vznikajú slovenské compliance štandardy. Aký je potenciál ich 
využitia pri liberácii?

8. november 2015, 9:30 – 16:00

Prednášky a diskusie

• Pripravovaný zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv.
protischránkový zákon“) má ambíciu obmedziť priestor pre 
korupciu. Čo nové prináša? Aký bude mať praktický dopad na 
firmy obchodujúce s verejným sektorom? 

• V čom vidia odborníci a mimovládne organizácie prínosy a riziká 
zákonov o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb a 
registri partnerov verejného sektora?

• Súčasné registre konečných vlastníkov nedokážu úplne odhaliť 
skutočných poberateľov výhod. Aké sú skúsenosti z praxe a čo 
prinesie najnovší online register partnerov verejného sektora?

Workshopy

• Môže byť compliance zaujímavou témou aj pre masy? Ako
zaujať a efektívne komunikovať dôležité odkazy zamestnancom? 

• Európska únia sa zaujíma o ďalšie aspekty podnikania. Poznáte 
už smernicu o vykazovaní nefinančných informácií?

• Tvoríme slovenské compliance štandardy. Buďte toho súčasťou!

*Zmena programu vyhradená

Prednášať a diskutovať s Vami budú: ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská; odborníci z inštitúcií verejného sektora (Úrad pre 
verejné obstarávanie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave); odborníci z biznis komunity (TaylorWessing e/n/w/c advokáti, Heineken 
Slovensko, Tatra banka, Engage Hill a ďalší); predstavitelia Slovak Compliance Circle a organizácií tretieho sektora (Via Iuris, Aliancia Fair-play, 
Business Leaders Forum, Nadácia Zastavme korupciu) a ďalší odborníci a predstavitelia verejného života na Slovensku. 



Návratka
Vyplnenú návratku prosím zašlite emailom na 
tajomnik@slovakcompliancecircle.sk

Jaroslav Juriga
Tajomník predstavenstva SCC
tajomnik@slovakcompliancecircle.sk
+421 903 946 747

Spoločnosť, IČO

Meno a priezvisko

Pozícia

Email

Telefón

Dátum, podpis

Slovak 
Compliance 
Days 2016
Dátum: 7. – 8. november 2016

Miesto: Hotel Holiday Inn
Hornopotočná 5
Trnava

Zadarmo* EUR 79,-
Členovia SCC Nečlenovia SCC

* Počet účastníkov konferencie je pre jednotlivých členov stanovený 
podľa pravidiel SCC. Prosíme, vyplňte návratku pre každého účastníka 
konferencie zvlášť.

Sponzori:

Organizátor:

Registračné údaje účastníka: Účastnícky poplatok:

Svojím podpisom potvrdzujem, že podľa ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení súhlasím s tým, aby Slovak Compliance Circle - záujmové združenie
právnických osôb, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, číslo
registrácie OU-BA-OVVS1-2013/14537 ako prevádzkovateľ spracúvala moje vyššie
uvedené osobné údaje za účelom uskutočnenia konferencie, ako aj za účelom
informovania o aktivitách združenia SCC a zasielania informácii obchodného
charakteru. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ
elektronickej pošty podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách platnom znení.
Súhlas je platný na dobu neurčitú, resp. až do jeho odvolania. Osobné údaje je
možné zmeniť alebo doplniť a súhlas s ich spracovávaním odvolať alebo požiadať
o ich likvidáciu kedykoľvek zaslaním správy elektronickej pošty na adresu
tajomnik@slovakcompliancecircle.sk. V takom prípade budú osobné údaje
aktualizované, blokované alebo zlikvidované. Rovnakým spôsobom je možné
odmietnuť zasielanie správ elektronickej pošty.

NA CESTE K TRANSPARENTNOSTI

Účastnícky poplatok zahŕňa, okrem možnosti
zúčastniť sa zaujímavých prednášok a
workshopov počas oboch dní konferencie, aj
večerný raut v prvý deň konferencie.

Indikujte preto, prosím, svoj záujem zúčastniť sa 
na večernom programe: 

mám záujem sa zúčastniť,

nemám záujem sa zúčastniť.

Účastnícky poplatok pre nečlenov EUR 79,-
uhraďte, prosím, na bankový účet: 
SK8509000000005053393699. Ako variabilný 
symbol uveďte IČO a ako účel platby názov 
spoločnosti. Tešíme sa na Vašu účasť.


