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Za 5 dní si prejdeme tie najdôležitejšie KROKY, bez ktorých 
sa nemôžeš pohnúť, ak chceš rozbehnúť ONLINE 
PODNIKANIE. Neváhaj a prihlás sa na našu Letnú školu, 
keďže už zajtra ráno sa môžeš prebudiť s novou energiou 
a chuťou začať podnikať.

HARMONOGRAM KURZU
1. deň (19.7.): Vytvor si web stránku pre svoj biznis   
2. deň (20.7.): Vytvor si Facebook a Instagram konto 
3. deň (21.7.): Daj si pozor na GDPR a obchodné podmienky 
4. deň (22.7.): Nauč sa písať a vytvárať kreatívny obsah  
5. deň (23.7.): Bezpečnosť pri online podnikaní 

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

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

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3dHWlnp

LETNÁ ŠKOLA 
5 KROKOV K ONLINE PODNIKANIU

https://www.npc.sk/sk/events/letna-skola-5-krokov-k-online-podnikaniu/
https://www.npc.sk/sk/events/letna-skola-5-krokov-k-online-podnikaniu/


Vytvor si web stránku pre svoj 
biznis 

V prvý deň si vytvoríš vlastnú webstránku - inštalácia 
WordPressu, ssl certifikát, nahratie témy a základného obsahu, 
inštalácia pluginov a woocomerce. NEZABUDNI si doniesť vlastný 
notebook, pretože odídeš už s vlastným webom.

PONDELOK
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Vytvor si Facebook a Instagram 
konto 

Na druhom dni Letnej školy sa dozvieš, čo by si mal vedieť ešte 
pred založením konta na sociálnej sieti, a aj to, aké sociálne siete 
poznáme a aká je ich využiteľnosť z hľadiska biznisu. Na podujatí 
si prejdeš aj založenie firemnej stránky na Facebooku/ 
Instagrame či spravovanie firemnej stránky na sociálnych sieťach.  
Dostaneš aj informácie, ako zarábať pomocou sociálnych sietí.

UTOROK
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Bezpečnosť pri online 
podnikaní

V posledný deň zistíš informácie, ako sa ubrániť bezpečnostným 
incidentom tak, aby to tvoje budúce podnikanie zvládlo. Lektor 
ozrejmí, ako neprísť o všetko pre pár ušetrených eur, ako aj to, že 
GDPR nie je jediným problémom, s ktorým sa pri online podnikaní 
musíte vysporiadať.

PIATOK
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O ČOM BUDEME HOVORIŤ

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.

Ing. Marek Bellay – v súčasnosti freelancer, digitálny 
marketér, ktorý sa špecializuje na komunikačnú stratégiu 

firiem a pomáha pri budovaní nových značiek. K marketingu ho 
priviedla chuť skúšať stále niečo nové a hľadať nové spôsoby 
komunikácie. Jeho obľúbený digitálny nástroj je SEO a sociálne 
siete.

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

ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam) aj 
ako zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov. 
Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného práva, 
autorského práva, ochrany osobných údajov, občianskeho 
práva.

Mgr. Júlia Micháleková - 8 rokov bola verná online 
marketingovej agentúre Visibility, kde začínala  

s manažovaním SEO projektov. Firmu pomáhala budovať 
a rozvíjať a takmer 3 roky ju viedla. Taktiež pracovala na pozícii 
Head of Digital Marketing&Sales v Tatra banke. V súčasnosti 
vedie agentúru DASE, kde sa venuje výhradne digitálnej 
a webovej analytike.

Ing. Jaroslav Oster – pôsobí ako konzultant pre oblasť 
informačnej bezpečnosti a súdny znalec pre informačné 

technológie. Vyštudoval odbor Technickej kybernetiky 
na Technickej univerzite v Košiciach a postgraduálne štúdium 
súdneho inžinierstva v Žiline. Podieľal sa na mnohých 
vzdelávacích projektoch zameraných na témy informačnej 
a kybernetickej bezpečnosti a boja proti počítačovej kriminalite. 
Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií.

Každý blok v rámci 5 dňového harmonogramu 
vedie iný lektor. 

Daj si pozor na GDPR 
a obchodné podmienky

V tretí deň sa dozvieš, aké má prevádzkovateľ/spotrebiteľ 
povinnosti a práva pri online podnikaní, prostredníctvom e-shopu. 
Lektorka objasní, aké sú povinnosti pri ochrane a spracúvaní 
osobných údajov podľa nariadenia GDPR a aké sú obchodné 
podmienky - obsahové náležitosti.

STREDA
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Nauč sa písať a vytvárať 
kreatívny obsah 

V predposledný deň zistíš čo je content marketing a ako zapadá 
do celkovej digitálnej stratégie. Prejdeš si proces tvorby kvalitného 
obsahu ako aj to, ako má vyzerať dobrý článok. Lektorka na podujatí 
prezradí, ako písať titulky či zaujímavé texty.

ŠTVRTOK
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KTO BUDÚ VAŠI LEKTORI


