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

Národné podnikateľské 
centrum
(polyfunkčná budova JOPA)
Nám. Ľ. Štúra 31
974 05  Banská Bystrica

23. – 27.3.2020
16.00 – 20.00 hod.

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

Rozhodnutie podnikať je silne ovplyvnené presvedčením 
vo vaše schopnosti. Nadobudnite väčšiu sebadôveru 
získaním potrebných podnikateľských zručností.  
Pripravte sa zodpovedne na svoju podnikateľskú 
budúcnosť.

HARMONOGRAM KURZU
1. deň (23.3.): Biznis zručnosti 
2. deň (24.3.): Marketingové zručnosti
3. deň (25.3.): Právne formy podnikania 
   a daňovo odvodové zručnosti 
4. deň (26.3.): Komunikačné zručnosti
5. deň (27.3.): Obchodné 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://lnk.sk/ijJ4
Ukončenie registrácie: 
20.3.2020 do 13:00 hod.

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 
Udržateľné podnikanie

https://lnk.sk/ijJ4
https://lnk.sk/ijJ4
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Lukáš Franko – zakladateľ a líder agentúry 
Digitálny Nomád, ktorá sa riadi rovnicou 

1+1=3. V agentúre tvoria a implementujú 
udržateľný marketing (1), pridávajú agilné 
riadenie a rámce (1), pričom výsledkom 
rovnice je skokový rast značky a jej hodnoty (3). 
Prepája dobrovoľníctvo a mladých ľudí s jeho 
podnikateľskou činnosťou, konzultuje, vedie 
workshopy, prednáša. 

Peter Brozman – podniká v konzultačných 
a poradenských firmách v oblasti malého 

a stredného podnikania. Venuje sa najmä analýze 
a návrhom riešení rôznorodých praktických 
problémov z oblasti práva a ekonómie, s ktorými 
sa v praxi stretávajú živnostníci a podnikatelia.

Ailina Hanková – daňová a ekonomická 
poradkyňa, odborníčka v oblasti účtovníctva, 

od roku 2009 sa venuje ekonomickému 
a daňovému poradenstvu pre začínajúcich 
podnikateľov, živnostníkov a podnikateľov 
zo segmentu malých a stredných podnikov

Martina Harazinová – podnikateľka, 
talentová a kariérna poradkyňa, lektorka, 

motivátorka, inšpirátorka. Špecializuje sa na rozvoj 
mäkkých zručností a kompetencií, odhaľovanie 
a podporu talentov, výnimočnosti, pomáha 
realizovať podnikateľské nápady. 

Lucia Kazdová – trénerka, lektorka, školiteľka. 
Svoje skúsenosti využíva v odhaľovaní 

potenciálu ľudí. Riadi sa presvedčením, že 
lídrom sa môže stať každý. V rámci vzdelávacieho 
programu pre manažérov  odovzdáva iný uhol 
pohľadu a zároveň inšpiruje. Pracuje interaktívne, 
hravo, s koučovacím prístupom.

BIZNIS 
ZRUČNOSTI

 » čo je udržateľná značka
 » prečo je udržateľnosť potrebná v biznise
 » biznis model udržateľnej značky
 » návod na vytvorenie biznis modelu – biznis model Canvas
 » reálne vytvorenie biznis modelu 

PONDELOK
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MARKETINGOVÉ 
ZRUČNOSTI

 » čo je udržateľný marketing
 » prečo ho zapojiť do podnikania
 » udržateľná marketingová stratégia
 » definovanie kampane, publika a persón 
 » nastavenie cieľov, obsahu a reklamy

UTOROK
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STREDA

25
PRÁVNE FORMY PODNIKANIA 
A DAŇOVO ODVODOVÉ 
ZRUČNOSTI

 » akú formu podnikania si vybrať a prečo
 » aké povinnosti vás čakajú pri zakladaní podnikania
 » vedenie účtovníctva a daňovo-odvodové povinnosti 

pri začatí podnikania
 » chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť

ŠTVRTOK

26 KOMUNIKAČNÉ 
ZRUČNOSTI

 » poznajte základy a zásady biznis komunikácie
 » neverbálna komunikácia -  reč tela  
 » sedem elementov úspešnej interpersonálnej komunikácie
 » tréning komunikácie  

OBCHODNÉ 
ZRUČNOSTI

 » prečo sú osobný prístup k zákazníkovi a dôvera v 
podnikaní dôležité

 » využívanie aktívneho počúvania pri obchodnom jednaní
 » 5 krokov k uzatvoreniu predaja
 » metódy a techniky obchodného jednania, zvládanie 

námietok  

PIATOK

27

ČO SA DOZVIETE VAŠI LEKTORI SÚ


