
Workshop, ako forma jednorazového skupinového 
odborného poradenstva, sa organizuje v rámci 
Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 
1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 
313031I870.

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3ECwU2g

AKO ÚSPEŠNE VYBUDOVAŤ 
SOCIÁLNY PODNIK
Podnikatelia, uvažujete o založení a prevádzkovaní sociálneho 
podniku (SP) a presne neviete, čo tento proces zahŕňa? 
Témou online workshopu bude získanie informácií o založení 
a úspešnom fungovaní sociálneho podniku aj za účasti 
prizvaných hostí – odborníkov z praxe. 

Čo sa dozviete
 » v čom sa sociálny podnik odlišuje od štandardného podnikania
 » ako a kde sa registruje SP
 » byť sociálny neznamená nemať zisk
 » podmienky  a najčastejšie chyby pri registrácii sociálneho podniku
 » ako zmeniť živnosť alebo obchodnú spoločnosť na sociálny podnik
 » financovanie sociálneho podniku

Kto je váš lektor
Magdaléna Čurillová, DiS. – pôsobila 5 rokov v obecnom sociálnom podniku Hrhovské služby, 
s.r.o., poskytuje poradenstvo pri zakladaní sociálnych podnikov a tiež v oblasti účtovníctva a daní 

pre sociálne podnik. V súčasnosti vedie 2 sociálne podniky.

HOSŤAMI SÚ
PhDr. Vladimír Ledecký – 21 rokov pôsobil ako starosta Spišského Hrhova. Vyštudoval sociálnu prácu 
na UKF v Nitre. Je autorom 3 kníh a spoluautorom desiatok kníh o sociálnom podnikaní v znevýhodnených 
skupinách.
Mgr. Zuzana Kučerová –  súčasná starostka Spišského Hrhova. 
Melinda Mikleová – prevádzkuje chránenú dielňu viac ako 12 rokov a zároveň je majiteľkou registrovaného  SP.
PhDr. Michal Smetanka - stál pri tvorbe legislatívy v oblasti SP a zároveň pomáhal zakladať jeden z prvých SP.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Podmienky
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom 
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 Online 
Microsoft Teams

 23.11.2021
09:00 - 12:00 hod.

Kontakt:
Tím RP NPC Trnava: rp.tt@npc.sk 
Tím RP NPC Nitra: rp.nr@npc.sk
Tím RP NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk
Tím RP NPC Žilina: rp.za@npc.sk
Tím RP NPC Košice: rp.ke@npc.sk
Tím RP NPC Prešov: rp.po@npc.sk
Tím RP NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

https://www.npc.sk/sk/events/ako-uspesne-vybudovat-socialny-podnik/
https://www.npc.sk/sk/events/ako-uspesne-vybudovat-socialny-podnik/

