
Skupinové modulové poradenstvo - Kurz 
podnikateľských zručností - sa organizuje v rámci 
podaktivity 1.2 Akceleračný program Národného 
projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 
313041I861.

ONLINE
Microsoft Teams

4.-8.10.2021
pondelok – piatok 
16:00 – 20:00 hod. každý deň 

KONTAKT:
ap@npc.sk
+421 2 20363224
www.npc.sk
www.sbagency.sk

Za päť dní vás naučíme premýšľať a konať ako podnikateľ. 
Aby ste to zvládli čo najlepšie, dáme vám inšpiratívny 
priestor a piatich skúsených expertov, ktorí vám pomôžu 
krok za krokom získať základné podnikateľské zručnosti 
a nadobudnúť dôveru v úspech vášho plánovaného biznisu. 

Harmonogram kurzu:
1. deň (4.10.): 
Biznis zručnosti / Pavol Duchoň, MSc

2. deň (5.10.): 
Špecifické právne zručnosti / JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. 

3. deň (6.10.): 
Špecifické účtovno - odvodové zručnosti / Ing. Jaroslava Lukačovičová 
Finančné zručnosti / Pavol Duchoň, MSc.

4. deň (7.10.): 
Marketingové zručnosti / Mgr. Tomáš Kovalinka, PhD.

5. deň (8.10.): 
Biznis protokol a Komunikačné zručnosti / Mgr. Linda Hnatová

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba, nepodnikateľ, s  trvalým pobytom 
v Bratislavskom kraji.

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3leRihc

Kurz podnikateľských zručností

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-21/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-23/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-23/
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ČO SA DOZVIETE KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Bloky vedú v rámci 5 dňového harmonogramu rôzni 
lektori. 

Pavol Duchoň, MSc. - konzultant v oblasti startupov 
so skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia. Venoval 

sa komplexnému poradenstvu pre začínajúce firmy 
a ich prepojenie na väčšie korporáty, vedeniu tímov 
a projektovému riadeniu. O jeho odbornosti vypovedá 
viacero úspešných celoeurópskych spoluprác.

Ing. Jaroslava Lukačovičová – dlhoročná úspešná 
podnikateľka. Okrem účtovného a finančného 

poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí 
na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je 
aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových 
organizácií.

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. – aktuálne pracuje ako 
právny expert Licenčného odboru v SOZA (Slovenský 

ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam) 
a ako zodpovedná osoba. Predtým pôsobila ako advokátsky 
koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a pracovala aj 
na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

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

tvorbe webstránok a marketingových kampaní jednotlivých 
projektov a produktovému marketingu pre spoločnosť 
Fores Services.

 Mgr. Linda Hnatová – majiteľka a zakladateľka 
spoločnosti CONCORDIA Agency s.r.o, ktorá bola  

niekoľkonásobne ocenená ako top agentúra v súťaži 
RECRUIT RANK PROFESIA, odborníčka na ľudské zdroje, 
prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako 
koučka manažérov a vedúcich pracovníkov na celosvetovom 
medzinárodnom trhu.   

Biznis  
zručnosti

Viete, čo potrebujete vedieť pred návrhom biznis plánu, na čom 
budete zarábať a kto sú vaši zákazníci? Dozviete sa, čo musí 
obsahovať a čo budete potrebovať k tvorbe Biznis model Canvas. 
Praktické cvičenia vám ukážu ako môžete pomocou Biznis model 
Canvas premeniť váš biznis nápad na skutočnosť.

PONDELO K
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Špecifické  
právne zručnosti

Ozrejmíte si, ako postupovať pri zakladaní nového podnikania 
(živnosť a s.r.o.) i to, aké chyby najčastejšie robia ľudia pri výbere 
a zriadení právnej formy podnikania. Taktiež sa dozviete užitočné 
informácie o autorských právach, patentoch, ochranných známkach 
a o tom, ako si môžete ochrániť vašu podnikateľskú ideu. 

UTOROK
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Špecifické účtovno - odvodové 
zručnosti

Dozviete sa, ako sa čo najefektívnejšie vysporiadať 
s účtovníctvom a aké sú dane a odvody pri jednotlivých typoch 
podnikania.

Finančné zručnosti
Získate vedomosti z finančného manažmentu a dozviete sa 
zaujímavosti o rôznych zdrojoch financovania vášho budúceho 
biznisu. Naučíte sa tiež, ako pripraviť rozpočet a nastaviť 
vyvážený cashflow.

STREDA
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Marketingové zručnosti
Dozviete sa viac o nástrojoch online marketingu a sociálnych 
sieťach, ich logike a možnosti reklám a predaja. Zistíte, aké 
marketingové stratégie existujú.

ŠTVRTOK
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Biznis protokol  
a Komunikačné zručnosti

Získate prípravu na vaše prvé pracovné stretnutia a rady, ako 
vystupovať pri kontakte s budúcimi biznis partnermi alebo 
zákazníkmi. Naučíte sa, ako upútať svoje publikum a zlepšiť 
prezentačné zručnosti a ako správne využiť neverbálnu 
komunikáciu v biznise. Zistíte, prečo je dôležitý prvý dojem 
a ako ho nepokaziť.

PIATOK
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