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• 13:35 –14:00    | Kristína Tormová 

Jedna z najúspešnejších slovenských herečiek, moderátoriek 
a v neposlednom rade úspešná podnikateľka vám porozpráva, 
aké boli jej začiatky podnikania, ako zvládala a zvláda svoje 
podnikateľské a pracovné aktivity aj popri deťoch. 

• 14:00 –14:45   | 	 Prerazte	v handmade	
biznise

Je niečo vašou srdcovkou a baví vás, keď pracujete na svojich 
produktoch? Predstavíme vám viaceré úspešné handmade 
podnikateľské príbehy. Naši spíkri vám predstavia s  akými 
výrobkami prerazili  na slovenskom trhu a  ako sa buduje 
úspešný biznis.
Spíkri: Ján Jánoši –  SANT – výrobca drobných umeleckých 
predmetov, šperkov z dreva, puzdier na okuliare, ktoré majú 
svoju dušu. Každý šperk je výnimočný a vyrábaný s láskou.
Matilda Dlhopolčeková – zakladateľka značky Matilda 
Makes, ktorá vlastnoručne vyrába (nielen) motané 
náhrdelníky z farebného lana od výmyslu sveta. Každý kus 
je originál!
Martina Horváthová – spoluzakladateľka 2sis cosmetics, 
poctivej ručne vyrábanej prírodnej kozmetiky. Jej produkty 
sú vhodné hlavne pre ľudí, ktorí nechcú kŕmiť svoju pokožku 
chémiou.

• 14:45 –15:00   |  Prestávka

• 15:00 –15:45   | 	 Začnite	s podnikaním	na	
výške,	dá	sa	to!

Myslíte si, že s podnikaním môžete začať až po škole? Omyl! 
Predstavíme vám študentov, ktorí popri tom ako študovali, 
dokázali rozbehnúť svoj podnikateľský zámer a  úspešne 
pokračovať vo svojom štúdiu.
Spíkri: Tomáš Smutný – spoluzakladateľ HUMANex, líder na 
trhu personálnych, cateringových a upratovacích služieb pre 
hotelierstvo a oblasť HORECA. 

PROGRAM
• 12:00 –13:00   | Otvorenie	 priestorov	 NPC	

pre	verejnosť	–	predstavenie	NPC(registrácia)
Cieľom Dňa otvorených dverí je predstavenie našich 
top služieb, ktoré budúcim podnikateľom môžu uľahčiť 
založenie biznisu a  podnikateľom pomôcť s  riešením ich 
špecifických situácií. Počas tohto dňa máte možnosť nielen 
nahliadnuť do našich priestorov, ale tiež príležitosť zoznámiť 
sa s úspešnými podnikateľmi z rôznych oblastí. 

• 12:15 –12:45   | 1.	Exkurzia	do	Creative	
Pointu	–	kreatívna	dielňa

Zamýšľali ste sa nad tým, ako je možné vytlačiť na 3D 
tlačiarni celý dom? Objavte čaro našej kreatívnej dielne, 
o ktorej vám, kolegyňa Natália, s nadšením porozpráva. 

• 12:45	–13:30				|	 Podnikanie	na	materskej/
rodičovskej	dovolenke?	Žiadny	problém!

Blok je zameraný na všetky ženy, najmä mamičky na 
materskej/rodičovskej dovolenke, ktoré uvažujú o vlastnom 
podnikaní. Mamy podnikateľky vám ukážu, ako sa to dá 
zvládnuť aj popri deťoch. Rovnako, nahliadneme aj do 
zákonných možností podnikania na materskej.
Spíkri:  Veronika Kopecká – zakladateľka Lady Boss Diár, 
ktorej víziou a poslaním je inšpirovať ľudí – špeciálne ženy, 
aby svoj život žili s chuťou a naplno.
Martina Bálint Ľochová – zakladateľka Planetky Mia, ktorá 
prostredníctvom edukačných kurzov pre deti od 2 rokov 
a ich mamičky formou zážitkového učenia a hry podporuje 
sociálnu integráciu dieťaťa.
Jaroslava Lukačovičová – dlhoročná úspešná podnikateľka, 
prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových 
organizácii, ktorá sa okrem ekonomického a  daňového 
poradenstva venuje tiež práci v treťom sektore. 

• 13:30 –13:35    | Prestávka
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Martin Pekarčík – spoluzakladateľ a CEO startupu S-Case,  
medicínsko – technologického zariadenia schopného 
merať fyziologické funkcie človeka.
Rebeka Farkašová a Vasilija Jovanovič – zakladateľky 
projektu eDETOX, ktorého cieľom je organizácia 
teambuildingov a detských táborov bez elektroniky či 
internetu.

• 15:45 –16:15   | 	 Marek	Fašiang

Úspešný podnikateľ a herec, ktorý podniká už 13 rokov 
a je spolumajiteľom 9 kaviarní na Slovensku a jednej vo 
Viedni. Ich filozofiou je, že úspešné podnikanie závisí od 
kvalitného personálu.

• 16:15 –17:00   | 	 Učarovala	mi	
gastronómia

Podnikáte alebo by ste chceli podnikať v  gastronómií? 
Táto oblasť je veľmi špecifická nakoľko sa zahrávate 
s  chuťovými pohárikmi vašich zákazníkov. Naši experti 
vám ozrejmia, čo všetko je pre tento typ podnikania 
dôležité a na čo si treba dávať pozor.
Spíkri: Oto Kóňa – zakladateľ Regal Burger a  majiteľ 
NYC Corner. Na svojom webe pomáha začínajúcim 
podnikateľom svojimi radami pri rozbehu ich biznisu. 
Radúz Dula – člen dozornej rady Zväzu cestovného 
ruchu SR. Od roku 1999 sa venuje cestovnému ruchu, 
gastronómii, športovým podujatiam, ale hlavne 
hotelierstvu. 
Michal Šramko & Karol Gálik – zakladatelia EDO-KIN 
SUSHI, kvalitnej japonskej gastronómie. Reštaurácia 
funguje už od novembra 2012 a  má otvorených už 5 
prevádzok. 
Kristína Kissová – spoluzakladateľka bistra Žufaňa. Toto 
tradičné bistro, ktoré sa v dnešnej dobe teší veľkej obľube 
založila so svojimi dvoma kamarátkami.

• 17:00 –17:15   |  Prestávka

• 17:15	–17:45			|		 Ako	vám	vieme	pomôcť?	
Dozviete	sa	všetko	o našich	službách

Predstavíme vám služby Národného podnikateľského 
centra a  spôsoby, ktorými vám vieme pomôcť. 
Nevynecháme ani startupy či financovanie. Taktiež sa 
vám predstavia klienti, ktorí využili naše služby.

• 17:45 –18:00   | Prestávka

• 18:00	–19:00			|	 Rozbehnite	svoj	biznis	na	
sociálnych	sieťach	

Naši experti vám poradia ako správne pracovať so 
sociálnymi sieťami a využiť ich vo svoj prospech nakoľko 
sú v dnešnej dobe každodennou súčasťou nášho života. 
Spíkri: Ladislav Bóna – Manažér stratégie YouTube 
a konzultant pre digitálne video v spoločnosti Markíza - 
Slovensko (CME) / freelance. 
Tomáš Kovalinka – grafický dizajnér a  marketingový 
stratég, CEO v  spoločnosti Concinnity s.r.o, kde riadi 
vlastný tím kreatívcov.
Ivana Brutenič – LinkedIn konzultantka a  kariérna 
expertka. Je tiež majiteľkou personálnej konzultačnej 
spoločnosti EXACT RECRUITMENT.

• 18:45	–	19:15			|	 Workshop	Creative	Point
• 19:00	–	20:00			|	 Networking		-	podnikanie	

v zahraničí
Budete mať jedinečnú možnosť konzultovať s  našimi 
expertmi, ktorí podnikajú v  tejto oblasti. Dozviete sa 
všetko, čo obnáša dovoz produktov zo zahraničia a vývoz 
produktov do zahraničia.


