
Kapacita je obmedzená. Účasť je bezplatná.

Mnohí podnikavci majú dobré nápady na vlastné podni-
kanie, len nevedia ako ich zrealizovať. Počas piatich dní 
získate všetky potrebné informácie pre rozbeh vášho 
podnikania. Spravte prvý krok k rozbehnutiu vlastného 
biznisu!

HARMONOGRAM KURZU
1. deň (9.12.): Právne zručnosti  
2. deň (10.12.): Obchodné zručnosti 
3. deň (11.12.): Marketingové zručnosti
4. deň (12.12.): Finančné zručnosti 
5. deň (13.12.): Komunikačné zručnosti

PODMIENKY
Fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom 
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského 
samosprávneho kraja.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ
Rozbehnite svoj biznis

9.-13.12.2019
9:00 – 13:00 hod.
Národné podnikateľské centrum 
Soblahovská 6688 
911 01 Trenčín

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

REGISTRUJTE SA TU
https://bit.ly/35DXZ2T

Ukončenie registrácie: 6.12.2019 do 12.00 hod.

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

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-rozbehnite-svoj-biznis/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-rozbehnite-svoj-biznis/
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ČO SA DOZVIETE KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Norbert Gyürüsi – pôsobí ako právnik, podnikateľ 
a  lektor, vo svojich pracovných pozíciách nadobu-

dol analytické myslenie, schopnosť samostatnej práce, 
rozhodnosť a iniciatívu v konaní.

Erik Kubička – je vysokoškolský pedagóg, mana-
žér a konzultant s viac ako 20-ročnými skúsenosťa-

mi v podnikateľskej oblasti . V rámci poradenskej a vzde-
lávacej činnosti zameranej na  menších a  začínajúcich 
podnikateľov spolupracoval na  desiatkach podnika-
teľských plánov.  V  súčasnosti dlhodobo spolupracuje 
so start-upom MoonLab a vedie tiež informačný a pora-
denský portál malepodnikanie.sk.

Norbert Lojko – špecialista so skúsenosťami mar-
ketingového manažéra v  médiách, mediálnych 

a reklamných agentúrach, medzinárodných a domácich 
spoločnostiach. Má bohaté skúsenosti s  budovaním 
značiek, tvorbou marketingových plánov, reklamných 
a mediálnych kampaní.

Katarína Štefaničková – odborníčka v oblasti úč-
tovníctva, mzdovej a daňovej agendy bola riaditeľ-

kou DÚ Piešťany, odboru priamych daní MF SR a  mo-
mentálne pôsobí v akciovej spoločnosti ako ekonómka 
a členka predstavenstva.

Jana Uková – konzultantka, mediátorka a lektorka, 
venuje sa oblasti komunikácie s  cieľovým zákaz-

níkom, má dlhoročné skúsenosti v oblasti predaja, ob-
chodných jednaní, vyjednávania a  prezentácii rôznych 
spoločností. Taktiež je úspešnou podnikateľkou.

PRÁVNE ZRUČNOSTI

 » špecifické právne formy podnikania
 » ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie
 » aké majú jednotlivé formy výhody a nevýhody
 » na čo si dať pozor pri zakladaní a vedení firmy

PONDELOK
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OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

 » ako sa rodí podnikateľský zámer
 » financovanie začínajúceho podnikateľa
 » manažment podnikateľského rizika

UTOROK
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KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

 » prečo je komunikácia so zákazníkom kľúčovou zručnosťou 
úspešného podnikateľ

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

sa vyhnúť začiatočníckym chybám pri komunikácii so 
zákazníkmi, či obchodnými partnermi

STREDA
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MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI

 » ako pripraviť správnu marketingovú stratégiu
 » ako zviditeľniť svoj produkt alebo službu
 » ako správne nastavený marketing pomáha s úspešným 

rozbehom vlastného podnikania

ŠTVRTOK
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FINANČNÉ ZRUČNOSTI   

 » finančné a ekonomické hľadisko vášho podnikateľského 
zámeru

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

PIATOK
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