
Naučte sa lepšie riadiť nielen svoj biznis, ale aj seba samého. Spoznaj-
te svoje silné a slabé stránky, odhaľte svoje bloky, pochopte svoju mo-
tiváciu a napokon obnovte a reštartujte seba samého. Metódou hier 
zistíte, ako na nás vplýva stres a aký má dopad na osobný a pracovný 
život. Stanovíte si ciele a získate motiváciu na ich dosiahnutie.

ČO SA DOZVIETE
 » ako identifikovať svoje mentálne brzdy
 » ako reagujete pod stresom 
 » ako rozpoznať, že zažívate stres 
 » 10 techník zvládania stresu  
 » ako prekonať strach z prezentovania na verejnosti

VAŠA LEKTORKA
Mgr. Henrieta Holúbeková – autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež 
a dospelých. Ostatných 20 rokov učí odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje 
tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií. 
Tvorkyňa náuky o SEBE = vodcovstvo zajtrajška.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území 
v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského 
samosprávneho kraja.

EKO PODNIKANIE 
Chcete podnikať alebo už podnikáte a nie je vám ľaho-
stajná budúcnosť planéty? Ani nám. Našli sme ďalších 
takto naladených ľudí, ktorým sa ekologické podnikanie 
podarilo už rozbehnúť a radi sa s vami podelia o skúse-
nosti. 

ČO SA DOZVIETE
 » ako podnikať ekologicky /zákon o odpadoch 
 » ako nastaviť upcycling v biznise
 » ako prispieť k svojmu „zelenému statusu“ 
 » na aké chyby si dávať pozor

  
VAŠE LEKTORKY

Katarína Kožená/SEKÁČ – Majiteľka Katarína organizovaním tzv. swapov oblečenia tvorí ko-
munitu a priestor, kde spája ľudí s vášňou k móde a ekológii. 

Beáta Gajdošová/GRAMOVO –  biologička a technik, ktorí svoju vášeň zmenili na realitu a jej 
prvé podnikanie začalo rovno bezobalovým obchodom. 

Zuzana Knollová/ŠPAJZA – zakladateľka bezobalového obchodu v Nitre, ktorá stála pri zro-
de bezobalovej vlny v Nitre. 

Nina Oravcová/JRK –  so  spolužiakmi z  vysokej školy založili spoločnosť, pôsobiacu 
v oblasti inovatívnych technológii pre odpadové hospodárstvo, s cieľom znižovať zme-
sový komunálny odpad.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže nepodnikateľ i začínajúci podnikateľ do 3 rokov od vzni-
ku firmy, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samospráv-
nych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 

Networking - podpora sieťovania ako forma informačnej a popularizačnej 
aktivity sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program a ako 
forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje 
v rámci podaktivity 1.7 Rastový program v rámci Národného projektu NPC 
v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. 

19.11.2019
NEPODNIKATELIA 17:00 - 20:00 hod.
PODNIKATELIA 17:00 - 19:00 hod.

NPC Nitra
SODA Business Park
Novozámocká 67
949 05 Nitra
Kontakt:
Tím Akceleračného programu 
NPC Nitra: ap.nr@npc.sk 
Tím Rastového programu 
NPC Nitra: rp.nr@npc.sk 
www.npc.sk | www.sbagency.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.

Tím Akceleračného programu NPC Nitra
https://bit.ly/2ChsPBB

Tím Rastového programu NPC Nitra
https://bit.ly/2WNMse1

REGISTRUJTE SA TU

Ukončenie registrácie: 15.11.2019 do 15:00 hod.


