
Kapacita je obmedzená. Účasť je bezplatná.

Päť novembrových dní vám bude stačiť na získanie uži-
točných a cenných informácií pre vaše nové podnikanie. 
Každý deň sa k danej téme predstaví jeden z našich ex-
pertov a pomôže vám ľahšie naštartovať podnikanie. 

HARMONOGRAM KURZU
1. deň (25.11.): Prezentačné zručnosti  
2. deň (26.11.): Biznis zručnosti 
3. deň (27.11.): Právne zručnosti 
4. deň (28.11.): Obchodné zručnosti 
5. deň (29.11.): Marketingové zručnosti
 
PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom 
na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem 
Bratislavského samosprávneho kraja.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ
Naštartujte svoje podnikanie

25.-29.11.2019
16:30 – 20:30 hod.
Obecný úrad
Mirka Nešpora 1/17
972 45 Bystričany

Kontakt:
ap.tn@npc.sk
www.npc.sk | www.sbagency.sk

REGISTRUJTE SA TU
https://bit.ly/33kS2qQ

Ukončenie registrácie: 25.11.2019 do 10.00 hod.

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských 
zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC 
v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projek-
tu ITMS2014+: 313031I870.

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-nastartujte-svoje-podnikanie/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-nastartujte-svoje-podnikanie/


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských 
zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC 
v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program.
Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

ČO SA DOZVIETE KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Nikola Sedláčková – odborníčka na tréningy spo-
ločenského protokolu a  biznis etiketu vedie vlast-

nú firmu zameranú na poradenstvo v oblasti ľudských 
zdrojov a prípravu eventov pre klientov, a má skúsenosti 
aj z akademickej sféry a  riadenia európskej neziskovej 
organizácie.

Raduz Dula – člen predstavenstva Asociácia ho-
telov a reštaurácií SR, člen Sektorovej rady pre ob-

chod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a pred-
seda dozornej rady Zväzu cestovného ruchu. Má viac 
ako 20 ročné skúsenosti v  najvyššom managemente 
v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. 

Norbert Gyürüsi – pôsobí ako právnik, podnikateľ 
a  lektor, vo svojich pracovných pozíciách nadobu-

dol analytické myslenie, schopnosť samostatnej práce, 
rozhodnosť a iniciatívu v konaní.

Erik Kubička – je vysokoškolský pedagóg, mana-
žér a konzultant s viac ako 20-ročnými skúsenosťa-

mi v podnikateľskej oblasti . V rámci poradenskej a vzde-
lávacej činnosti zameranej na  menších a  začínajúcich 
podnikateľov spolupracoval na  desiatkach podnikateľ-
ských plánov.  

Marek Plachý – študent na PhD. a podnikateľ v ob-
lasti marketingu. V  roku 2017 ho organizácia JCI 

Slovensko nominovala medzi top 5 študentov podnika-
teľov roku. Venuje sa predovšetkým online marketingu, 
manažmentu sociálnych sieti,  chatbotom a  SEO opti-
malizáciam v google maps.

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

 » ako predstaviť seba alebo svoju firmu 
 » čo o nás prezrádza naša reč tela – neverbálna komunikácia 
 » zásady správnej verbálnej a neverbálnej komunikácie 
 » ako sa pripraviť na prvé stretnutie

PONDELOK
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BIZNIS ZRUČNOSTI

 » základné predpoklady pre začatie
 » legislatíva a inštitucionálny rámec podnikania 
 » čo je kľúčom k úspešnému podnikaniu
 » úspešné aj neúspešné gastronomické prevádzky a príklady 

z domácej a medzinárodnej praxe

UTOROK
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MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI

 » ako pripraviť správnu marketingovú stratégiu
 » ako zviditeľniť svoj produkt alebo službu
 » ako správne nastavený marketing pomáha s úspešným 

rozbehom vlastného podnikania

STREDA
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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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OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

 » ako sa rodí podnikateľský plán
 » financovanie začínajúceho podnikateľa
 » manažment podnikateľského rizika

PIATOK
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