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www.npc.sk
www.sbagency.sk

Počas 5 dní budeme rozvíjať vaše podnikateľské nápady. 
Získať môžete aj nové skúsenosti, zážitky a taktiež spoznať 
nových biznis partnerov.

HARMONOGRAM KURZU
1. deň (20.9.): Plánovanie v biznise   
2. deň (21.9.): Biznis model 
3. deň (22.9.): Metódy a proces vytvorenia BMC 
4. deň (23.9.): Stratégia a praktická tvorba BMC  
5. deň (24.9.): Rekapitulácia a bilancia biznis plánov 

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

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

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3gQuLGi

LETNÁ ŠKOLA BIZNISU

https://www.npc.sk/sk/events/letna-skola-biznisu/
https://www.npc.sk/sk/events/letna-skola-biznisu/


Plánovanie  
v biznise 

 » Prečo v podnikaní plánovať?
 » Ako (ne)plánovať pri rozbiehaní vlastného podnikania?
 » Techniky podnikateľského plánovania.

PONDELOK

20 Biznis  
model 

 » Sila podnikateľských modelov
 » Business Model Canvas (BMC)
 » Ako vytvoriť biznis model budúceho podnikania

UTOROK

21

Rekapitulácia a bilancia  
biznis plánov

 » Nastavenie vlastnej vízie a stratégie
 » Zhodnotene plánovania podnikateľského zámeru

PIATOK

24

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. – 
lektor, školiteľ, vysokoškolský pedagóg, 

ktorý má skúsenosti z oblasti súkromnej sféry 
ako aj vedecké vzdelanie z oblasti plánovania 
a stratégie. 
Mgr. Ján Májek, DiS. Art  –  pôsobil 
vo veľkých nadnárodných firmách, kde ako 
manažér zodpovedal za oblasť marketingu 
a obchodu. Dnes pracuje so svojím 
tímom pre viac ako 300 slovenských 
a medzinárodných klientov, ktorým 
poskytuje komplexné marketingové služby 
(od newslettra až po mobilnú aplikáciu) 
v digitálnom priestore.
Ing. Juraj Kučera -  sa už 10 rokov venuje 
rozvoju podnikania, marketingu, predajným 
stratégiám a inovatívnym biznis modelom. 
Počas svojej pracovnej činnosti pomohol 
desiatkam firiem v rozvoji a pracoval 
na mnohých medzinárodných a výskumných 
projektoch. Autor niekoľkých publikácií, 
majiteľ vinárstva a zakladateľ Inovačnej 
a kreatívnej agentúry.

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Metódy a proces  
vytvorenia BMC

 » Krátke zhrnutie Business Modelu Canvas
 » Prečo ho budete potrebovať a čo musí obsahovať 
 » Dizajnovanie biznis modelu

STREDA

22
Stratégia a praktická  
tvorba BMC 

 » Stratégia pri tvorbe modelu
 » Hodnotene biznis modelov
 » Tvorba konkrétnych modelov

ŠTVRTOK

23
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