
Naučte sa lepšie riadiť nielen svoj biznis, ale aj seba samého. Spoznaj-
te svoje silné a slabé stránky, odhaľte svoje bloky, pochopte svoju mo-
tiváciu a napokon obnovte a reštartujte seba samého. Metódou hier 
zistíte, ako na nás vplýva stres a aký má dopad na osobný a pracovný 
život. Stanovíte si ciele a získate motiváciu na ich dosiahnutie.

ČO SA DOZVIETE
 » ako identifikovať svoje mentálne brzdy
 » ako reagujete pod stresom 
 » ako rozpoznať, že zažívate stres 

 »10 techník zvládania stresu  
 »ako prekonať strach z prezentovania na verejnosti

VAŠA LEKTORKA
Mgr. Henrieta Holúbeková – autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež 
a dospelých. Ostatných 20 rokov učí odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje 
tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií. 
Tvorkyňa náuky o SEBE = vodcovstvo zajtrajška.

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

AKO BYŤ ZERO 
WASTE V BIZNISE NETWORKING 
Chystáte sa podnikať alebo už podnikáte a nie je vám ľaho-
stajná ekológia? Zistite aké podmienky sú v tomto smere 
u nás. Lektorky vám vysvetlia ako naštartovať zero waste 
biznis, aké boli ich začiatky a chyby.  

ČO SA DOZVIETE
 » rady a tipy ako začať podnikať v súlade so zero waste
 » prečo je dôležité podnikať bez odpadu
 » ako sa dá recyklovať a renovovať v biznise

  
KTO SÚ VAŠI LEKTORI

Denisa Rášová – projektová manažérka SBA, ktorá sa venuje téme obehovej ekonomiky. Ne-
dávno sa stala koordinátorkou vzniku platformy pre obehovú ekonomiku - Circular Slovakia. 

Alena Horváthová – spoluzakladateľka občianskeho združenia sobi, ktoré podporuje výrobu 
produktov z recyklovaného textilu a plastov znevýhodnenými ľuďmi na Slovensku. 

Martina Matejíčková – je zakladateľka značky Kakaw Co+, ktorá zlepšuje kvalitu životov farmárov, 
ich rodín, komunít žijúcich v Latinskej Amerike. Sympatickým spôsobom – biznisom s kakaom. 

Martina Mareková Kuipers – je majiteľkou značky Bartinki, ktorá vyrába oblečenie „upcyclingo-
vo“, vyrába nové kusy zo starých. 

Martina Horváthová - je zakladateľkou kozmetickej značky two cosmetics, ktorá vyrába 
produkty z poctivej ručne vyrábanej prírodnej kozmetiky. 

Ivana Krištofíková – spoluzakladateľka značky nosha, ktorá vyrába školské aktovky a bato-
hy bez kúska plastu, z prírodných materiálov, rozložiteľné prirodzenými procesmi.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba, nepodnikateľ, s trvalým pobytom v 
Bratislavskom kraji. Alebo začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci 
definíciu MSP, so sídlom v Bratislavskom kraji. 

Networking, ako skupinové poradenstvo - informačné a popularizačné aktivity: 
podpora sieťovania, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný pro-
gram, Národného projektu NPC II – BA kraj. Networking, ako jedna z foriem 
informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci podaktivity 
1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu 
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28.10.2019
13:00 - 16:00 hod.
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Kontakt:
nepodnikatelia: ap@npc.sk 
podnikatelia: rp@npc.sk 
www.npc.sk | www.sbagency.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.

NEPODNIKATELIA:
https://bit.ly/35JBwCf

PODNIKATELIA:
https://bit.ly/31vSLUt

REGISTRUJTE SA TU

Ukončenie registrácie: 28.10.2019 do 12:00 hod.

Ukončenie registrácie: 28.10.2019 do 10:00 hod.


