
Kapacita je obmedzená. Účasť je bezplatná.

POTREBUJETE ODPOVEDE NA OTÁZKY SÚVISIACE S ROZ-
BEHNUTÍM VÁŠHO PODNIKANIA? POČAS PIATICH DNÍ 
VÁS NAŠI LEKTORI – SKÚSENÍ ODBORNÍCI – ZORIENTUJÚ 
V ZÁKLADNÝCH OBCHODNÝCH ZRUČNOSTIACH, VO SVE-
TE FINANCIÍ A DANÍ, AJ V PRÁVNYCH OTÁZKACH, DUŠEV-
NOM VLASTNÍCTVE ALEBO MARKETINGU.

Účastník sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní. 
Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

20.-24.5.2019
15:45 – 20:00 hod.
Creative industry Košice, n.o.
Kasárne/Kulturpark – budova Alfa
Kukučínova 2, 040 01 Košice

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

REGISTRUJTE SA TU
https://www.npc.sk/sk/events/kpz-vsetko-pre-dobry-rozbeh/

Ukončenie registrácie: 16.5.2019 do 12.00 hod. 

Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové 
poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC 
v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. 
Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:
Fyzická osoba – nepodnikateľ s  trvalým pobytom v  niektorom 
zo  7 samosprávnych krajov Slovenska s  výnimkou Bratislavského 
samosprávneho kraja.
 
Výnimku tvoria študenti s  trvalým pobytom na  území BSK, ktorí sa 
preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít 
(vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a  pôsobiacich na  území 
v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, 
ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o  prechodnom pobyte 
na území Slovenska (okrem BSK).

KPZ  VŠETKO PRE DOBRÝ ROZBEH
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Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové modulové 
poradenstvo, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC 
v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. 
Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

ČO SA DOZVIETE VAŠI LEKTORI

Každý blok v rámci 5 dňového 
harmonogramu vedie iný lektor. 

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – pôsobí ako 
advokátka a odborná asistentka na Právnickej fakulte 

UPJŠ v  Košiciach. Od  roku 2016 prednáša pre  Svetovú 
organizáciu duševného vlastníctva (WIPO), lektoruje tiež 
pre Úrad priemyselného vlastníctva SR a Centrum vedecko-
technických informácií SR, špecializuje sa na  občianske, 
obchodné právo a duševné vlastníctvo. 

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. – - je vedúcou 
Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde 

vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, 
účtovníctvo bánk, dane a  audítorstvo a  podnikanie v  SR. 
Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické 
skúsenosti z  verejného a  súkromného sektoru v  oblasti 
účtovníctva, daní, audítorstva a finančného riadenia.

Mgr. Ing. Kamil Kubík – odborník pre  Európske 
štrukturálne a  investičné fondy odkonzultoval vyše 

100 projektov so  subjektmi z  neziskového, verejného 
a  súkromného sektora, ktorým pomáhal pri  vypracovaní 
žiadostí o  nenávratný finančný príspevok. Je víťazom 
celoslovenskej súťaže Tatra banky a.s. cez  platformu 
Challengest a  je držiteľom viacerých manažérskych 
certifikátov z  oblasti riadenia finančných nástrojov, 
projektového manažmentu, financií, riadenia procesov 
a ďalších. 

Ing. Radovan Sidor – v  roku 2011 založil spoločnosť, 
ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, 

mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby, či pražiareň kvalitnej 
kávy. Má viac ako 15 ročnú prax v  manažovaní rôznych 
projektov - v neziskovom, verejnom aj súkromnom sektore. 

Ing. Viliam Vajda, PhD. – spoluzakladateľ startupového 
a  co-workingového centra, pôsobí v  organizačných 

tímoch, ktoré v  Košiciach organizujú hackathon a  Startup 
Weekend. Pracoval ako odborný asistent Ekonomickej 
fakulty TUKE, dlhodobo sa venuje mentoringu v  oblasti 
rozvoja biznis nápadov. 

Ing. Marek Lavčák – začínal ako hlavný marketingový 
pracovník národného rozvojového projektu Aktivita 

zvyšuje úspech (AZU), v roku 2013 sa stal spoluzakladateľom 
startupového a  co-workingového centra, ktorého je 
výkonným riaditeľom. V biznis sektore je brand konzultantom 
a členom organizačných tímov, ktoré v Košiciach organizujú 
hackathon a Startup Weekend. 

ŠPECIFICKÉ PRÁVNE ZRUČNOSTI 
A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 » praktický prehľad v právnych formách podnikania
 » ako si vybrať vhodnú právnu formu podnikania
 » ako ochrániť svoj podnikateľský nápad - čo sú autorské 

práva a práva priemyselného vlastníctva                          

PONDELOK
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     ŠPECIFICKÉ DAŇOVO-ODVODOVÉ 
     ZRUČNOSTI

 » základy účtovníctva vrátane praktických tipov z praxe
 » prehľad v oblastí daní a odvodov
 » zorientovanie sa v špecifickej terminológii

UTOROK
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PLÁN V BIZNISE 
A OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

 » špecifický plán v  biznise a  jeho praktický význam 
pre podnikateľa

 » základné obchodné zručnosti potrebné pri začatí podnikania
 » prípadová štúdia z  vlastnej praxe lektora so  založením 

a rozbiehaním firmy

STREDA
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BUSINESS 
ZRUČNOSTI

 » ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a určiť cieľovú 
skupinu potenciálnych zákazníkov

 » ako využiť nástroj Business Model Canvas (BMC) - čo musí 
obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete po-
trebovať 

 » praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis 
nápad na realitu

ŠTVRTOK
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MARKETINGOVÉ 
ZRUČNOSTI  

 » ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis 
 » ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov 
 » overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

PIATOK
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