
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.

ÚSPEŠNÁ ŽENA V PODNIKANÍ 
V podnikaní majú ženy napriek svojim nesporným kva-
litám stále menšie zastúpenie, hoci aj tu sa dominancia 
mužov postupne vytráca. Ukazuje sa, že ženy sú skvelý-
mi podnikateľkami. Potrebujú však iný prístup a možno 
viac podpory. Milé dámy, príďte načerpať inšpiráciu, nájsť 
motiváciu a získať nové kontakty pre vaše podnikanie.

ČO SA DOZVIETE
 » neformálne stretnutie v príjemnom prostredí na Kruháči
 » zistite, čo je dôležité pre štart a rozvoj vlastného podnikania
 » získajte inšpiráciu a nové kontakty pre váš biznis
 » podnikateľské výzvy ľahšie zdoláte vďaka sieti kontaktov

  
KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Ľudmila Andrejková – zakladateľka projektu Jedinečné ženy, or-
ganizátorka konferencií na sebarozvoj, motiváciu a kvalitnejší život, lek-

torka zameraná na podporu a rozvoj podnikania, osobnostný rozvoj a motivá-
ciu, zakladateľka stretnutí Jedinečných podnikavých žien.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže nepodnikateľ i začínajúci podnikateľ do 3 rokov od vzniku 
firmy, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samospráv nych 
krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Networking, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity 
sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 
1.4. Akceleračný program a Networking (podpora sieťovania) 
ako skupinové odborné poradenstvo v rámci podaktivity 1.7. a 2.1. 
Rastový program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

21.11.2019
Nepodnikatelia: 16:30 - 19:30 hod.
Podnikatelia: 16:30 - 18:30 hod.
Kruháč – coworking&startup 
centrum
B. Bartóka 20/A
979 01  Rimavská Sobota

Kontakt:
Tím Akceleračného programu 
NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Tím Rastového programu 
NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk

www.sbagency.sk | www.npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.

NEPODNIKATELIA:
https://bit.ly/2BJ0lR0

PODNIKATELIA:
https://bit.ly/2ogJ3aK

REGISTRUJTE SA TU

Ukončenie registrácie: 18.11.2019 do 12:00 hod.

Ukončenie registrácie: 20.11.2019 do 12:00 hod.


