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KDE?
Online

12. – 16.4.2021
16:00 – 20:00 hod.

KONTAKT:
ap.tt@npc.sk 
www.npc.sk
www.sbagency.sk

Chcete začať podnikať ale máte mnoho otázok 
z oblasti financií, práva či marketingu? Získajte 
odpovede od skúsených lektorov na 5 dňovom 
bezplatnom kurze. 

Harmonogram kurzu
1. deň (12.4.): Business model CANVAS
2. deň (13.4.): Špecifické právne zručnosti
                          a duševné vlastníctvo
3. deň (14.4.): Finančné zručnosti
4. deň (15.4.): Marketingové zručnosti 
5. deň (16.4.): Business zručnosti

Účasť je bezplatná, kapacita je obmedzená. Účastník  
sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

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/394xWWG

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 

Podnikanie v kocke  

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-podnikanie-v-kocke-2/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-podnikanie-v-kocke-2/
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PhDr. Marián Holienka, PhD. – lektor, 
školiteľ, vysokoškolský pedagóg, ktorý 

má skúsenosti z oblasti súkromnej sféry ako 
aj vedecké vzdelanie z oblasti plánovania 
a stratégie. V rámci svojej kariéry si prešiel 
súkromnou sférou, v ktorej niekoľko rokov 
pôsobil ako lektor, školiteľ v oblasti poradenstva 
ako aj rozvoja podnikateľských zručností. 

JUDr. Vojtech Milošovič – odborník na 
právne činnosti, ktorý má niekoľkoročnú 

prax z rôznych spoločností, v ktorých mal na 
starosti právne otázky. Zároveň má za sebou aj 
skúsenosť ako podnikateľ. V súčasnosti pôsobí 
ako právny poradca v spoločnosti na ktorej 
založení sa podieľal.

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 daní, 
účtovníctva a miezd.

Mgr. Ľubomír Žiška – lektor, kouč, 
podnikateľ a odborník na komunikačné 

a obchodné zručnosti, ktorý má viac ako 17 
ročné skúsenosti. V rámci svojho podnikania 
spolupracoval s množstvom rôznych klientov. Od 
veľkých firiem so silnou značkou na trhu až po 
menšie, či už začínajúce ale aj etablované, firmy. 

Ing. Mária Kubišová – je odborníčkou 
na soft skills, kariérne poradenstvo 

a venuje sa oblasti bilancie kompetencií. Je 
tvorcom niekoľkých vzdelávacích metodík a má 
dlhoročné skúsenosti s poradenskou činnosťou, 
zároveň je riaditeľkou a koordinátorkou 
niekoľkých projektov zameraných na rozvoj 
odborných, osobnostných, sociálnych 
a metodických kompetencií. 

Business model CANVAS 
 » oboznámite sa s Business MODEL Canvas
 » prečo ho budete potrebovať a čo musí obsahovať 
 » praktické cvičenia ako pomocou BMC premeniť biznis 

nápad na skutočnosť

PONDELOK

12

Špecifické právne zručnosti 
a duševné vlastníctvo

 » právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 » ako postupovať pri zakladaní živnosti či s.r.o.
 » téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či 

patentov

UTOROK

13

STREDA

14
Finančné zručnosti

 » ako sa rôzne finančné rozhodnutia odzrkadlia 
v podnikateľskom živote

 » princípy tvorenia finančného plánu

ČO SA DOZVIETE VAŠI LEKTORI SÚ

ŠTVRTOK

15 Marketingové zručnosti
 » prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom 

identity budúceho podnikateľa
 » ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť 

začiatočníckym chybám
 » modelovanie rôznych marketingových stratégií na 

praktických príkladoch

PIATOK

16 Business zručnosti
 » individuálny prístup ku klientovi/zákazníkovi
 » metódy a techniky predaja


