
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.

KONTAKT:
ap.nr@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

Ste rozhodnutí podnikať, ale ešte neprišla tá správna 
chvíľa? Pomocnú ruku a aktuálne informácie vám poskytnú 
naši odborníci z oblasti strategického plánovania, financií, 
marketingu, práva obchodných zručností ale aj komunikácie. 
Príďte sa zlepšiť vo vašich podnikateľských zručnostiach. 

Harmonogram kurzu
1. deň (8.3.): Biznis Model Canvas 
2. deň (9.3.): Finančné zručnosti 
3. deň (10.3.): Marketingové zručnosti 
4. deň (11.3.): Špecifické právne zručnosti 
5. deň (12.3.): Komunikačné zručnosti

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/37jnc5I

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 

Malá škola podnikania   
8.-12. 3. 2021
13:00 – 17:00 hod.

KDE?
Online 

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-podnikanie-v-kulture/
https://www.npc.sk/sk/events/mala-skola-podnikania/
https://www.npc.sk/sk/events/mala-skola-podnikania/
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Pavol Duchoň MSc. - konzultant v oblasti 
startupov so skúsenosťami zo Slovenska 

a zahraničia. Má bohaté skúsenosti s komplexným 
poradenstvom pre začínajúce firmy a ich prepojenie 
na väčšie korporáty. Vedenie tímov a projektové 
riadenie potvrdené úspešnými celoeurópskymi 
spoluprácami.

Mgr. Tomáš Kovalinka, PhD. – úspešný grafický 
dizajnér a marketingový stratég. Aktívne sa 

venuje grafickému dizajnu a tvorbe webstránok, 
príprave tlačových a propagačných materiálov. Vedie 
vlastný tím kreatívcov vytvárajúci marketingové 
stratégie pre mnohé spoločnosti. V súčasnosti zastáva 
aj pozíciu Marketing Specialist pre spoločnosť Fores 
Technology Group.

Mgr. Norbert Gyürüsi – v súčasnosti pôsobí ako 
právnik, podnikateľ a lektor, skúsenosti získané 

v oblasti práva, manažmentu a vedenia ľudí dnes 
uplatňuje s tímom profesionálov pri zakladaní firiem 
na kľúč doma i v zahraničí.

Ing. Lucia Richterová, PhD. - skúsená projektová 
manažérka a lektorka. Vytvorila a riadila 

viaceré vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj 
talentu a podnikateľských zručností. Je zakladateľkou 
organizácie SIEDAS, ktorá sa venuje medzinárodnému 
vzdelávaniu a Nitrianskej krajskej rady mládeže.

Biznis Model  
Canvas

 » zhodnotenie nápadu
 » zoznam úloh pred začiatkom realizácie
 » business plán a analýza trhu
 » test zákazníkov
 » vyhodnotenie (NE/ÍSŤ do nápadu)

PONDELOK
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Finančné  
zručnosti 

 » Dôležitosť analýzy uskutočniteľnosti 
 » Správna príprava podkladov
 » Finančná analýza
 » Produktová analýza 
 » Interpretácia výsledkov

UTOROK
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ČO SA DOZVIETE VAŠI LEKTORI SÚ

Marketingové  
zručnosti

 » ako pripraviť správnu marketingovú stratégiu
 » ako zviditeľniť svoj produkt alebo službu
 » kampane na sociálnych sieťach, web
 » UX (User Experience) 

STREDA
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Špecifické  
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

ŠTVRTOK
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Komunikačné  
zručnosti

 » Ako správne odprezentovať svoj nápad
 » Ako komunikovať v tíme, argumentovať  

a presadiť svoj názor
 » Efektívna komunikácia so zákazníkmi 

PIATOK
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