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Cash flow a včasné opatrenia v kríze 
Pozvánka na online webcast 

 

 
Kríza. Slovo, ktorému sa dnes nedá vyhnúť. Musíme sa však krízy báť? 
  
Pozývame Vás na náš online webcast na tému Cash flow a včasné opatrenia 
v kríze, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28. mája 2020 o 10.00 hod. 
 
Naši odborníci z Deloitte Advisory a Deloitte Legal Vám predstavia opatrenia, ako 
krízu zvládnuť tak, aby Vás zasiahla čo najmenej, a čo robiť preto, aby ste o kríze len 
počúvali od iných a nemuseli o nej sami hovoriť. 
 
Čo sa dozviete: 

• Dopad krízy na podnikateľské prostredie 
• Aké finančné a právne nástroje sú dostupné a ako ich efektívne využívať 
• Ako s krízou bojovať a ako jej predchádzať  

 
Odkaz na sledovanie webcastu Vám pošleme deň vopred. 
Registrácia je otvorená do 27. mája 2020. 
  
 

 

Registrácia 

http://www2.deloitte.com/us/en.html
https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=262
https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=262


Kedy: 28. máj 2020, 10.00 – 10.45 hod. 
Kde: online 
Jazyk: slovenský 
Kontakt: Martin Lukáč 

Radovan Šavolt 

Riaditeľ na oddelení transakčného poradenstva v 
Deloitte. Má skúsenosti v oblasti korporátneho 
bankovníctva a transakčného poradenstva. Podieľal sa 
na transakciách v odvetví priemyslu a v sektoroch 
obchodu, finančných služieb a TMT. 

Martin Lukáč 

Managing Associate v spoločnosti Deloitte Legal. Vedie 
tímy a poskytuje právne poradenstvo najmä 
v oblastiach fúzií a akvizícií, bankovníctva a financií, 
insolvencie, reštrukturalizácie a podnikového riadenia. 

Dagmar Yoder 

Local Partner v spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné 
skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v 
oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a 
financií, projektov investičnej pomoci a ďalších. 

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti 
s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem 
predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas. 

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom 
v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 
150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim 
klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa 
usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží. 
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