
Kapacita je obmedzená. Účasť je bezplatná.

Ste po letnej dovolenke a oddychu, plný energie 
a nápadov? Máte chuť pustiť sa do niečoho nové-
ho a vlastného? 
Tak práve pre vás sme pripravili týždňový kurz, 
v rámci ktorého behom piatich dní získate 
základné zručnosti pre úspešné naštartovanie 
vášho podnikateľského zámeru. 

Harmonogram kurzu:

1. deň (23.9.): Špecifické právne zručnosti 
             a duševné vlastníctvo

2. deň (24.9.): Biznis zručnosti 

3. deň (25.9.): Finančné zručnosti

4. deň (26.9.): Komunikačné zručnosti

5. deň (27.9.): Marketingové zručnosti  

PODMIENKY 
Fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 
7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského 
samosprávneho kraja.
Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských 
zručností v NPC v celom jeho trvaní.

Účasť je bezplatná.
Počet účastníkov obmedzený.

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ

23.-27.9.2019
16:00 – 20:15 hod.
Aquapolis Business Centrum
NPC Trnava
Piešťanská 3
917 01 Trnava

Kontakt:
ap.tt@npc.sk
www.npc.sk | www.sbagency.sk

REGISTRUJTE SA TU
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-9/ 

Ukončenie registrácie: 23.9.2019 do 14:00 hod.

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských 
zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný 
program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj.
Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-9/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-9/


Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských 
zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný 
program Národného projektu NPC v regiónoch – BB kraj. 
Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

DOZVIETE SA VAŠI LEKTORI BUDÚ

PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD. – odborník 
na exekučnú činnosť a právne činnosti. Zaoberá 

sa zakladaním spoločností a s tým súvisiacich odbor-
ných a právnych činností.  Pôsobí ako lektor v rámci 
Slovenskej komory exekútorov a Spoločnosti mediáto-
rov Slovenska, ktorých je aj členom. 

Ing. Ildiko Hanuliaková – skúsená lektorka 
a manažérka projektov v oblasti služieb zamest-

nanosť, pôsobí ako školiteľka pre oblasti: manažment 
a finančný manažment projektov, príprava projektovej 
žiadosti, základy podnikania a tvorba podnikateľského 
plánu, profesionálna prezentácia. 

Ing. Katarína Štefaničková – podniká vo sfére 
financií, pôsobí v  oblastiach, týkajúodborníčka 

v oblasti účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy bola 
riaditeľkou DÚ Piešťany, odboru priamych daní MF SR 
a momentálne pôsobí v akciovej spoločnosti ako eko-
nómka a členka predstavenstva.

Mgr. Jana Uková – konzultantka, mediátorka 
a lektorka, venuje sa oblasti komunikácie s cie-

ľovým zákazníkom, má dlhoročné skúsenosti v oblasti 
predaja, obchodných jednaní, vyjednávania a prezen-
tácii rôznych spoločností. Taktiež je úspešnou podni-
kateľkou.

Ing. Adela Bednáriková – špecializuje sa na on-
line marketing, na  nastavenia marketingových 

stratégii, analýzu a vyhodnocovaniu úspešnosti mar-
ketingových aktivít, venuje sa tiež  komunikácii s klient-
mi a  dodávateľmi, v  súčasnosti pracuje ako Senior 
Marketing Specialist.

ŠPECIFICKÉ PRÁVNE ZRUČNOSTI 
A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 » právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 » ako postupovať pri zakladaní podnikania
 » téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či 

     patentov

PONDELOK
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BIZNIS ZRUČNOSTI

 » spoločenský protokol a etiketa v praxi
 » osobný image, reprezentácia osoby, firmy
 » protokol pri obchodnom stretnutí a jeho špecifiká 

UTOROK
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FINANČNÉ ZRUČNOSTI

 » finančné a ekonomické hľadisko vášho podnikateľského 
zámeru 

 » príprava finančného rozpočtu, ako analyzovať náklady
 » účtovníctvo a jeho nástrahy

STREDA
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KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

 » prečo je komunikácia so  zákazníkom kľúčovou 
zručnosťou úspešného podnikateľa

 » ako odprezentovať svoj podnikateľský zámer
 » ako tieto zručnosti úspešne a  efektívne aplikovať 

a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám pri  komu-
nikácii so zákazníkmi, či obchodnými partnermi

ŠTVRTOK
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MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI

 » prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom 
identity budúceho podnikateľa

 » ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť 
začiatočníckym chybám

PIATOK
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