
Kapacita je obmedzená. Účasť je bezplatná.

Máte nápad? Premeňte ho v  prosperujúci projekt! Tak 
ako sa rozbieha nový rok, môžete aj vy rozbehnúť svo-
je nové podnikanie naplno. Na  kurze podnikateľských 
zručností, počas piatich dní získate všetky potrebné in-
formácie pre rozbeh podnikania. 

Harmonogram kurzu
1. deň (20.1.): Biznis zručnosti  
2. deň (21.1.): Obchodné zručnosti 
3. deň (22.1.): Marketingové zručnosti  
4. deň (23.1.): Právne zručnosti a Time management 
5. deň (24.1.): Prezentačné zručnosti

Podmienky
Fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 
samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samo-
správneho kraja.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ
Rozbehnite svoj biznis

20.-24.1.2020
16:00 – 20:00 hod.
Národné podnikateľské centrum 
Soblahovská 6688 
911 01 Trenčín

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

REGISTRUJTE SA TU
https://bit.ly/2Ex78yv

Ukončenie registrácie: 17.1.2020 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 
projektu ITMS2014+: 313031I870.

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-rozbehnite-svoj-biznis-2/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-rozbehnite-svoj-biznis-2/
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ČO SA DOZVIETE KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. ANDREJ RYBOVIČ – sa venuje rozvoju podnikania 
a  podpore podnikateľov viac ako 5 rokov. Pôsobil 

ako lektor a  koordinátor univerzitného programu Povolanie 
podnikateľ. V  súčasnosti je v  rámci startupu MindBox 
zodpovedný za business development, marketing, komunikáciu 
s partnermi a predaj.

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.

Norbert Lojko  –  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.

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

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

Nikola Sedláčková – certifikovaná konzultantka 
pre Lumina Learning meranie, špecialistka na spoločenský 

protokol a  biznis etiketu. Zároveň aj konzultantka a  trénerka 
mäkkých zručností vo firemnom prostredí aj v neziskovej sfére. 
Venuje sa dobrovoľníctvu v projektoch Lesný klub Handrbolka, 
Trenčianska nadácia a  Životológia. Je aj spoluzakladateľka 
spoločnosti eventive.

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
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OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

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

UTOROK
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MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI 

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

STREDA
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ŠTVRTOK

23 PRÁVNE ZRUČNOSTI 
A TIME MANAGEMENT

 » špecifické právne formy podnikania a ich výhody / 
nevýhody

 » ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie
 » ako si zorganizovať čas a priority pre podnikanie
 » ako ľahko a rýchlo dosahovať podnikateľské ciele

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI   

 » ako správne prezentovať 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

PIATOK
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