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Máte podnikateľskú myšlienku ale neviete presne ako ju 
nakopnúť? Príďte na kurz podnikateľských zručností, kde 
počas piatich dní s expertami z praxe získate všetky potrebné 
informácie pre rozbeh podnikania. 

Harmonogram kurzu
1. deň (26.10.): Biznis zručnosti 
2. deň (27.10.): Špecifické daňovo-odvodové zručnosti
3. deň (28.10.): Online marketingové zručnosti 
4. deň (29.10.): Budovanie značky 
5. deň (30.10.): Finančné zručnosti a plánovanie

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území 
v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského  
samosprávneho kraja. REGISTRÁCIA

https://bit.ly/3ntsW3r

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 

Nakopni to!   

KDE?
Online 

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-podnikanie-v-kulture/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-nakopni-to/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-nakopni-to/
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Ing. Ladislav Tamaši -  lektor a odborný 
konzultant s dlhoročnou praxou v oblasti 

tvorby podnikateľských plánov, stratégií, 
rozvojových projektov a finančných analýz pre 
začínajúcich i existujúcich podnikateľov. 

Ing. Daniela Dobišová – zakladateľka 
a konateľka spoločnosti Option A s.r.o. 

poskytujúcej služby podvojného účtovníctva pre 
spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti 
aktívne podporuje rozvoj a vzdelávanie v regióne 
Hornej Nitry, pôsobí ako lektorka a odborný 
konzultant v oblasti účtovníctva a miezd. 

Mgr. Lenka Lukáčová  – korporátna 
dezertérka a majiteľka spoločnosti LS Online 

s.r.o., ktorá sa venuje online marketingu, najmä 
sociálnym sieťam, WordPressu, SEO, ale aj email 
marketingu. Vo svojom voľnom čase cestuje a píše 
blog o cestovaní Lenka Says.

Norbert Lojko, MBA -  špecialista so 
skúsenosťami marketingového manažéra v 

médiách, mediálnych a reklamných agentúrach, 
medzinárodných a domácich spoločnostiach. Má 
bohaté skúsenosti s budovaním značiek, tvorbou 
marketingových plánov, reklamných a mediálnych 
kampaní. 

Erik Kubička - je vysokoškolský pedagóg, 
manažér a konzultant s viac ako 20-ročnými 

skúsenosťami v podnikateľskej oblasti . V rámci 
poradenskej a vzdelávacej činnosti zameranej na 
menších a začínajúcich podnikateľov spolupracoval 
na desiatkach podnikateľských plánov.  V 
súčasnosti dlhodobo spolupracuje so start-upom 
MoonLab a vedie tiež informačný a poradenský 
portál malepodnikanie.sk.

Biznis 
zručnosti

 » ako a na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci
 » spoznáte rozdiel medzi Business MODEL Canvas  

a biznis PLÁNOM
 » ako a na čo ich budete potrebovať  

a čo musia obsahovať
 » praktické cvičenia vám ukážu ako môžete pomocou 

Business Model Canvas premeniť váš biznis nápad  
na skutočnosť

PONDELOK

26

Špecifické daňovo-odvodové 
zručnosti

 » špecifické právne formy podnikania a ich výhody/
nevýhody

 » ktorá právna forma je najvhodnejšia pre  
vaše podnikanie

 » chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 » ako na účtovníctvo pri začiatku podnikania 

UTOROK
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STREDA

28 Online marketingové  
zručnosti

 » ako sa zviditeľniť ešte pred začatím podnikania
 » podnikanie cez sociálne siete
 » ako na webovú stránku aby zaujala

ŠTVRTOK

29 Budovanie  
značky

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

Finančné zručnosti 
a plánovanie

 » ako vytvoriť podnikateľský plán
 » financovanie začínajúceho podnikateľa
 » manažment podnikateľského rizika 

PIATOK

30

ČO SA DOZVIETE VAŠI LEKTORI SÚ


