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Naštartujte svoje podnikanie čo najlepšie 
už na začiatku! Zúčastnite sa online kurzu 
podnikateľských zručností, kde počas piatich 
dní s expertami z praxe získate všetky potrebné 
informácie pre rozbeh podnikania. 

Harmonogram kurzu
1. deň (17.5.): Business model CANVAS
2. deň (18.5.): Právne zručnosti
3. deň (19.5.): Špecifické daňovo-odvodové zručnosti
4. deň (20.5.): Komunikačné a prezentačné zručnosti 
5. deň (21.5.): Marketingové zručnosti

Účasť je bezplatná, kapacita je obmedzená. Účastník  
sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

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/3arvvOw

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 

Váš podnikateľský štart   

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-vas-podnikatelsky-start/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-vas-podnikatelsky-start/
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PhDr. Erik Kubička, PhD., MBA – pracoval 
na Vysokej škole manažmentu/City 

University ako prodekan a vedúci Katedry 
informačných technológií a pedagóg. Od roku 
2006 vedie vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá 
podnikateľským poradenstvom. Ako riaditeľ 
neziskovej organizácie vedie informačný 
portál pre malých a začínajúcich podnikateľov 
malepodnikanie.sk

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je zakladateľom 
a riadiacim advokátom Advokátskej 

kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Už 
11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu 
v súdnych sporoch, v správnych konaniach so 
štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné 
právo, ochranu osobných údajov, e-commerce, 
BOZP, obchodné právo, trestné právo a pod.

Ing. Daniela Dobišová – zakladateľka 
a konateľka spoločnosti Option A s.r.o. 

poskytujúcej služby podvojného účtovníctva pre 
spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti 
aktívne podporuje rozvoj a vzdelávanie v regióne 
Hornej Nitry, pôsobí ako lektorka a odborný 
konzultant v oblasti účtovníctva a miezd. 

Mgr. Nikola Sedláčková, PhD., zakladateľka 
a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. 

o., autorka vzdelávacieho programu Leadership 
2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe 
lídra, trénerka zručností v oblasti prezentácie 
a biznis etikety. Okrem toho, že pomáha ľuďom 
v sebarozvoji, v súkromnom živote sa realizuje vo 
viacerých dobrovoľníckych projektoch.

Norbert Lojko, MBA –  špecialista so 
skúsenosťami marketingového manažéra 

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

Business model CANVAS 
 » ako a na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci
 » spoznáte rozdiel medzi Business Model Canvas a biznis 

plánom
 » ako a na čo ich budete potrebovať a čo musia obsahovať
 » cez ukážky a prípadové štúdie si povieme, ako pomocou 

BMC premeniť nápad na skutočnosť

PONDELOK

17

Právne zručnosti
 » základné povinnosti a požiadavky na podnikanie v off-line 

svete (kamenná prevádzka)
 » základné povinnosti a požiadavky na podnikanie v on-line 

svete (e-shop)
 » minimálne právne zručnosti a limity pre každého 

podnikateľa
 » minimálny rozsah právnych dokumentov potrebných pre 

každodenné podnikanie

UTOROK

18

STREDA

19 Špecifické daňovo-odvodové 
zručnosti

 » špecifické právne formy podnikania a ich výhody/
nevýhody

 » ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie
 » chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 » ako na účtovníctvo pri začiatku podnikania 

ČO SA DOZVIETE VAŠI LEKTORI SÚ

ŠTVRTOK

20 Komunikačné a prezentačné 
zručnosti

 » ako sa predstaviť a čo povedať na úvod stretnutia
 » ako odprezentovať vlastnú značku, produkt/službu
 » neverbálna a verbálna stránka komunikácie 

a prezentácie
 » ako sa dobre pripraviť a obchodné stretnutie

PIATOK

21 Marketingové zručnosti
 » ako pripraviť správnu marketingovú stratégiu
 » ako zviditeľniť svoj produkt alebo službu
 » ako správne nastavený marketing pomáha značke


