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

Národné podnikateľské 
centrum v Prešove 
Budova UniCentrum 
(2. poschodie)
Kúpeľná 6, 080 01 Prešov

17. – 21.2.2020
9.00 – 13.00 hod.

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

Ako zrealizovať váš podnikateľský nápad, kde zohnať 
peniaze a komu svoj produkt či službu ponúknuť. To 
všetko a ešte viac sa dozviete na kurze podnikateľských 
zručností. Spoznajte nových ľudí či možných budúcich 
obchodných partnerov.
 
HARMONOGRAM KURZU
1. deň (17.2.): Prezentácia podnikateľského nápadu 
2. deň (18.2.): Tvorba business modelov
3. deň (19.2.): Účtovníctvo v praxi jasne a zrozumiteľne  
4. deň (20.2.): Právne zručnosti a duševné vlastníctvo 
5. deň (21.2.): Manažment a predajné zručnosti

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/3aLnmD5
Ukončenie registrácie: 
13.2.2020 do 14.00 hod.

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ

ZVÝŠTE VAŠE ŠANCE NA ÚSPECH

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-vedomosti-v-kocke-2/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-vedomosti-v-kocke-2/
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ČO SA DOZVIETE KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Ľuboš Marcinek – preferuje techniky a metódy 
neformálneho vzdelávania založeného na zážitku 

a zameriava sa na problematiku rozvoja sociálnych zručností. 
V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, 
aktívnych občanov, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu a menia 
Slovensko. 

Ing. Marián Tkáčik – Podnikateľ, konzultant a manažér 
s viac ako 20 ročnými skúsenosťami s riadením 

firiem rôzneho zamerania a vedením menších a stredných 
pracovných tímov. Kladie zreteľný dôraz na používanie 
,,zdravého rozumu“. Nech rieši čokoľvek, vždy ide po podstate 
a okolie podnecuje k hľadaniu odpovede na otázku „Prečo ?“.

Ing. Mária Nazarejová – inžinierka ekonómie, v oblastí 
účtovnej, mzdovej a daňovej pôsobí 22 rokov. Zaoberá 

sa vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva 
pre podnikateľské subjekty, spracúva mzdovú agendu, 
účtovné závierky a daňové priznania.

Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD.,L.L.M. – pôsobí ako 
advokátka a vysokoškolská učiteľka, špecializuje sa 

na občianske, obchodné právo, právo duševného vlastníctva, 
ako aj na ochranu osobných údajov či mediálnemu 
právu. Venuje sa publikačnej činnosti a prednáša doma aj 
v zahraničí.

Mgr. Michal Rohrböck. – lektor a biznis konzultant, 
podnikateľ, manažér s viac ako 14 ročnými 

skúsenosťami s predajom služieb a produktov z rôznych 
oblastí. Ako konzultant sa špecializuje predovšetkým 
na komunikáciu a psychologické aspekty v predajnom 
procese. Radšej ako vygooglené poučky odovzdáva praktické 
skúsenosti.         

PREZENTÁCIA 
PODNIKATEĽSKÉHO NÁPADU

 » ako „predať“ svoj podnikateľský nápad
 » ako získať sebavedomie pri vystupovaní 

PONDELOK

17

TVORBA BUSINESS MODELOV

 » čo je business model a prečo je dôležitý
 » prvky business modelu a ich účel
 » Business Model Canvas ako nástroj na zostavenie business 

modelov
 » ako si pripraviť a vyhodnotiť vlastný business model

UTOROK

18

MANAŽMENT A PREDAJNÉ ZRUČNOSTI

 » marketing – čo sa skrýva za týmto cudzím slovom? 
 » ja  a môj biznis – stručne a jasne 
 » čo ma odlíši od konkurencie
 » komunikácia šitá na mieru zákazníka
 » emócie vs. rozum v predajnom procese
 » marketingová a predajná stratégia 

STREDA
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ÚČTOVNÍCTVO V PRAXI 
JASNE A ZROZUMITEĽNE

 » špecifiká účtovníctva 
 » účtovné výkazy v praxi
 » daňové povinnosti podnikateľa

ŠTVRTOK
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PRÁVNE ZRUČNOSTI 
A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO   

 » špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania
 » rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 » povinná elektronická komunikácia so štátom cez 

     www.slovensko.sk
 » vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva 

o dielo)
 » ochrana duševného vlastníctva a GDPR

PIATOK
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