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Je pre vás teraz správny čas na nové začiatky? 
Rozbehnite vlastné podnikanie! Pripravili sme 5 
dňový kurz podnikateľských zručností kde zistíte ako 
rozbehnúť  podnikanie správne. 

Harmonogram kurzu
1. deň (15.2.): Sociálne siete
2. deň (16.2.): Business model CANVAS
3. deň (17.2.): Finančné zručnosti 
4. deň (18.2.): Obchodné zručnosti 
5. deň (19.2.): Špecifické právne zručnosti a duševné
                         vlastníctvo

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/2XZzuv7

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 

Ako si založiť vlastný biznis  

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-ako-si-zalozit-vlastny-biznis/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-ako-si-zalozit-vlastny-biznis/
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Mgr. Art. Ján Baláž – je kreatívnym riaditeľom 
štúdia Cube v Trnave „ precíti každý projekt do 

poslednej kocky“, vyštudoval Vysokú školu výtvarných 
umení so zameraním na Intermédiá a multimédiá 
a Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity so 
zameraním na Animáciu výtvarného umenia. Vytvoril 
grafický dizajn pre historicko-dobrodružnú hru Mocný 
opasok a vedie ateliér Makuki v Trnave.

PhDr. Marián Holienka, PhD. – lektor, školiteľ, 
vysokoškolský pedagóg, ktorý má skúsenosti 

z oblasti súkromnej sféry ako aj vedecké vzdelanie 
z oblasti plánovania a stratégie. V rámci svojej kariéry 
si prešiel súkromnou sférou, v ktorej niekoľko rokov 
pôsobil ako lektor, školiteľ v oblasti poradenstva ako aj 
rozvoja podnikateľských zručností. 

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 daní, účtovníctva a miezd.

Mgr. Ľubomír Žiška – lektor, kouč, podnikateľ 
a odborník na komunikačné a obchodné 

zručnosti, ktorý má viac ako 17 ročné skúsenosti. 
V rámci svojho podnikania spolupracoval s množstvom 
rôznych klientov. Od veľkých firiem so silnou 
značkou na trhu až po menšie, či už začínajúce ale aj 
etablované, firmy. 

JUDr. Roman Hojer – odborník na právne 
činnosti ako aj autorské právo a poradenstvo 

pre autorov.  Má niekoľkoročnú advokátsku prax 
v rôznych advokátskych kanceláriách pričom pracoval 
na rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti je 
konateľom vo svojej advokátskej kancelárii. 

Sociálne siete   
 » ako využiť sociálne siete k podnikaniu
 » aké sú špecifiká jednotlivých sociálnych sietí (FB, 

Instagram, Twitter)
 » aké sú výhody a nevýhody podnikania cez 

sociálne siete 

PONDELOK

15

Business model CANVAS
 » oboznámite sa s Business MODEL Canvas
 » prečo ho budete potrebovať a čo musí obsahovať 
 » praktické cvičenia ako pomocou BMC premeniť 

biznis nápad na skutočnosť

UTOROK
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STREDA

17 Finančné zručnosti
 » ako sa rôzne finančné rozhodnutia odzrkadlia 

v podnikateľskom živote
 » princípy tvorenia finančného plánu

ŠTVRTOK

18 Obchodné zručnosti
 » individuálny prístup ku klientovi/zákazníkovi
 » metódy a techniky predaja

Špecifické právne zručnosti 
a duševné vlastníctvo

 » právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 » ako postupovať pri zakladaní živnosti či s.r.o.
 » téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či 

patentov

PIATOK

19

ČO SA DOZVIETE VAŠI LEKTORI SÚ


