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VŠETKO O PODNIKANÍ PRE VŠETKÝCH
4.10.2017 / Twin City, Karadžičova 2, Bratislava



Si podnikateľ, začínajúci podnikateľ alebo máš len záujem dozvedieť sa čo – to o podnikaní? 
Príď stráviť deň s SBA.

Čakajú Ťa rôznorodé aktivity, ktoré Ťa zorientujú, nasmerujú či informujú o svete biznisu. 
Ak podnikneš cestu k nám, my Ťa v SBA naštartujeme, lebo podnikanie môže byť aj zábava 

a životný štýl.

Príď na Deň súkromného podnikania s SBA a môžeš debatovať, vypočuť si zaujímavé príbehy 
rodinných firiem či zaujímavých žien zo sveta biznisu, spoznať molekulárnu gastronómiu
v podaní šéfkuchára Vojta Artza či vyspovedať reálneho startupistu. A ak sa Ti bude máliť,
natoč si vlastnú videovizitku, vytvor si kľúčenku v našom Creative Pointe alebo sa zahraj 

v SBAtlone... a nezabudni nechať svoju stopu na našej stene.

Chceš prísť? Tak si zapamätaj dátum 04.10.2017 a príď!
A na konci dňa pochopíš, že o vlastnom biznise nestačí iba snívať.

Programom Ťa bude sprevádzať moderátor Roman Juraško.



SBATLON

10:00 - 12:00

Zdravý podnikateľ = úspešný podnikateľ. Ak máš bojovného ducha a odvahu, neváhaj a absolvuj náš SBATLON.

V jednotlivých disciplínach zistíš či máš zručnosti úspešného podnikateľa (kreativitu, logické myslenie, trpezlivosť, 

sebakontrolu či rýchlosť). Výherca získa nákupnú poukážku do Metra.



PREZENTÁCIA STARTUPOV

10:00 - 16:00

Vždy je lepšie ich raz stretnúť ako o nich dvakrát počuť, lebo  startup nie je iba cieľ, ale aj cesta a príbeh.

Reč je o úspešných startupistoch, ktorí sa v priestoroch SBA budú prezentovať. Čakajú na Teba nielen klasické 

prezentácie ale aj skutočné zákulisie ich cesty k úspechu. Prečitaj si kto ťa čaká v medailónikoch nižšie.



PREZENTUJÚCI STARTUPISTI

10:00 - 11:00 New Options
Spoločnosť založil v júli 2013 v Žarnovici v spolupráci s Erikom Varhaníkom Lucian Gontko. Neskôr sa k nej pridal aj 
Roman Chrappa, ktorý príde rozprávať do našej panelovej diskusie v rámci Dňa súkromného podnikania. 
Firma začala experimentovať s holografickou technológiou, ktorá funguje na základe princípu projekcie a zrkadlenia. 
Navrhnuté zariadenie dokáže pomocou skenera a zobrazovacieho zariadenia vyrobiť dôveryhodnejšiu kópiu snímok 
v priestore, čím uľahčí lekárom a rádiológom rýchlejšie diagnostikovať zdravotné problémy pacienta. Detailná práca 
New Options s 3D vizualizáciou by mala pomáhať aj chirurgom na sále počas operácií či rýchlejšie posúdiť nádorové 
ochorenie. 

11:00 - 12:00 AMENA smart displays
Mladý slovenský podnikateľ Pavol Amena sa špecializuje na inovatívne LED displeje, ktoré nachádzajú čoraz širšie 
využitie. Prospech z jeho myšlienok majú dnes najmä organizátori, ktorí potrebujú veľmi efektívne a čo najskôr 
šíriť správy veľkému množstvu ľudí. Dnes je z firmy prosperujúci podnik, o ktorý majú záujem veľkí hráči z oblasti 
investovania. 
Na prvom prototype začal pracovať v roku 2010 ešte so spolužiakmi na vysokej škole, o dva roky neskôr už firma 
začala vyrábať tabule vo veľkom. Medzi prvými záujemcami o kúpu boli napríklad organizátori ČSOB maratónu, 
neskôr jeho tabule usmerňovali napríklad 20-tisíc fanúšikov na bratislavskom koncerte skupiny Depeche Mode. 
Sám Pavol Amena bude hosťom nášho Dňa súkromného podnikania. 

PREZENTÁCIA STARTUPOV

Roman Chrappa
Spolumajiteľ

Pavol Amena
Zakladateľ



13:00 - 14:00 Virtual Medicine
Za študentským startupom stoja medik a informatik, alebo ak chcete Tomáš Brngál a Miloš Svrček. Tím študentov 
sa pod vedením Brngála snažil o nevšedné prepojenie medicíny a technológie. S pomocou navrhnutej aplikácie Hu-
man Anatomy VR mohol Anatomický ústav Lekárskej fakulty UK ako prvý na Slovensku zaviesť do výučby predmetu 
anatómia virtuálnu realitu. VR okuliare tak uľahčia študentom zoznámiť sa s každou kostičkou v tele a naučia ich ako 
fungujú vnútorné orgány. Aplikáciu tvorcovia projektu stále vylepšujú. Dnes už umožňuje aj výučbu na diaľku cez 
sieť jednej virtuálnej „pitevne“.  O projekte vám príde porozprávať práve Tomáš Brngál.  

14:00 - 15:00 Bee Safe
Bee Safe je bezpečnostné riešenie novej generácie. Premenené na drobné ide o mobilnú a bezpečnostnú aplikáciu 
pre Vás a Vašich blízkych, ktorá dokáže automaticky privolať pomoc v ohrození. Zároveň môže slúžiť ako platforma 
pre políciu a bezpečnostné služby. 
Musíte si aplikáciu stiahnuť, zaregistrovať sa a nastaviť núdzové kontakty. A následne už len pred každou nebez-
pečnou cestou nastaviť na časovači určený časový interval a vyraziť. Ak si tesne pred uplynutím nastaveného času 
časovač neresetnete, ten okamžite odošle vašim blízkym správu s vašou aktuálnou polohou. 

15:00 Ján Gordulič
O talentovanom scenáristovi (Mafstory, Profesionáli...), moderátorovi (Pošta pre teba) a stand-up komikovi (Silné 
reči) Janovi Gorduličovi vie málokto, že svoje túlanie po svete využíva na obzeranie zaujímavých podnikateľských 
nápadov. Ak chcete zažiť lavínu informácií o tom, kde vás čakajú vaše budúce milióny, nenechajte si ujsť jeho 
emotívny vstup.  

Ján Gordulič
Scenárista, podnikateľ

Tomáš Brngal
Zakladateľ

Jana Hmírová
Riaditeľka spoločnosti



FIRMA = RODINA? RODINA = FIRMA?

16:00 - 17:30 ROMAN BOMBOŠ

Otvorená debata o tom, že existujú rôzne formy podnikania a jedným z najtradičnejších a historicky doložených 

je rodinné podnikanie, ktoré má svoju tradíciu aj na Slovensku. O tom ako sa vyvíjalo, aké má výhody aj nevýhody 

a aké sú príklady rodinných firiem, sa dozvieš v diskusii, kde budú hosťami nielen odborníci na podnikanie, ale aj 

konkrétni zástupcovia rodinných firiem. Prečitaj si kto ťa čaká v medailónikoch nižšie.



FIRMA IDONA S.R.O. (BÁNOVCE NAD BEBRAVOU)

Nábytkáreň Idona z okraja Bánoviec nad Bebravou so svojimi 5O zamestnancami už zariadila interiéry viacerých hotelov v Londýne, 

Mníchove, Stuttgarte, Amsterdame, Viedni či Budapešti. Rast do cudziny odštartovala Idona pred tromi rokmi. Dostala sa tam nielen vďaka 

nábytkárskemu kumštu svojho zakladateľa Jozefa Zajka, ktorý ju vedie 28 rokov, ale aj s významnou pomocou jeho syna Michala a nových 

spoločníkov, ktorých pribrali do Idony práve kvôli rozbehnutiu biznisu v zahraničí. Od roku 2013 zaznamenala Idona nebývalý rast. Jej ročné 

tržby poskočili na skoro štyri milióny eur. Vlani sa už na vyššiu úroveň 105-tisíc eur dostal aj zisk firmy. Dnes tržby z cudziny kryjú 40 % prí-

jmov bánovskej firmy. Cudzina podľa Zajkovcov veľmi ocenila fakt, že nie sú len obchodníkmi bez vlastnej výroby, ale spoľahlivými dodávateľmi 

s vlastnou produkciou nábytku. O ďalších výzvach porozpráva na workshope o rodinnom podnikaní syn zakladateľa a jeden z lídrov spoločno-

sti Idona pán Michal Zajko.

Viac sa dozviete na:

www.idona.sk

Viac sa dočítate tu:

https://www.podnikajte.sk/inspiracia/c/3318/category/domace-pribehy/article/michal-zajko-recept-uspechu.xhtml

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-26/o-firmu-sa-treba-vediet-podelit.html

Michal Zajko
Spolumajiteľ spoločnosti

FIRMA = RODINA? RODINA = FIRMA?

http://www.idona.sk
https://www.podnikajte.sk/inspiracia/c/3318/category/domace-pribehy/article/michal-zajko-recept-uspechu.xhtml
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-26/o-firmu-sa-treba-vediet-podelit.html


FIRMA MÔJ OBCHOD (TRNAVA)

Príbeh firmy Igora Benka sa začal písať v marci 1999, kedy spolu s manželkou začal podnikať v segmente maloobchodného predaja. Bolo to 

prirodzené vyústenie ich predchádzajúcich skúseností. V priebehu nasledujúceho roku, kedy vstúpili na slovenský trh zahraničné reťazce, 

dosahovali progresívny nárast tržieb. Vstupom reťazcov však došlo k masívnemu poklesu tržieb ich obchodu. „Kvôli zabezpečeniu a udržaniu 

si trhovej pozície, sme si s manželkou prerozdelili pôsobenie tak, že ona bude mať zodpovednosť za chod a riadenie prevádzky a ja som sa 

začal venovať smerovaniu firmy, jej stratégii a identite.“ Počas tohto obdobia manželia zvádzali tvrdý boj. „Pôsobenie v tomto trhovom seg-

mente je ťažké a ide nie krok za krokom, ale krôčik za krôčikom,“ hovorí Igor Benko, majiteľ potravín, člen aliancie Môj obchod. Po stabilizácii 

trhu otvorila rodina postupne ešte dve prevádzky. Jednu v roku 2006 a druhú v roku 2007. Jednu z nich však kvôli nerentabilite zatvorili. 

V roku 2014 k dvom doplnili opäť  tretiu. Od roku 2001 spolupracujú Benkovci so spoločnosťou Metro. „Počas tejto spolupráce sme mali vždy 

veľmi korektné vzťahy, čo si dovolím tvrdiť, že je na slovenskom trhu skôr výnimočné. Filozofiou Metra vždy bolo predovšetkým akceptovať 

a chápať naše potreby ako partnera. Vážim si to, pretože aj keď sme malým partnerom, chceme byť spoľahliví pre našich zákazníkov. V roku 

2014 sa výborná spolupráca s Metrom pretavila do vzájomnej spolupráce v aliancii Môj Obchod.

Viac sa dočítate tu:

http://trnava.dnes24.sk/podnikatel-igor-benko-z-trnavy-moj-obchod-je-moj-pocit-bezpecia-271342

Eva a Igor Benkovci

Majitelia

FIRMA = RODINA? RODINA = FIRMA?

http://trnava.dnes24.sk/podnikatel-igor-benko-z-trnavy-moj-obchod-je-moj-pocit-bezpecia-271342


PEKÁREŇ FERTUCHA (BRATISLAVA)

Láska k pečeniu priviedla tri mamičky na materskej k založeniu malej rodinnej pekárne Fertucha. “V našej pekárni používame kvalitné 

suroviny, koláče sú sezónne, nerozmrazujeme a stavili sme na tradičné recepty našich starých mám, “rozprávajú svoj príbeh Biba, Cuca a 

Peťa. Okrem tradičných receptov tu nájdete aj koláče pre tých, ktorí trpia intoleranciou na laktózu či lepok, ale aj obľúbené cheescaky či 

brownies zo zahraničia. O tom, že koláče sú vždy čerstvé a ručne pripravované, sa môžete presvedčiť cez okno, ktoré predeľuje predajnú 

časť s kuchyňou, odkiaľ sa priamo z pece nesú koláče k zákazníkom. Koláče od Fertuchy nájdete aj vo vychytených kaviarňach a reštauráciách 

priamo v centre Bratislavy a v širšom okolí. Momentálne nájdete Fertuchu vo Fresh Markete, ale čoskoro sa rozšíria o ďalšie dve prevádzky. 

Ak teda máte chuť na dobrý koláč ako od babičky, treba zájsť do Fertuchy.

Majiteľky pekárne

Fertucha

FIRMA = RODINA? RODINA = FIRMA?



WOMANOFFICE

17:00 - 18:30 RENÁTA ĎURIŠOVÁ

Téma: Pracovať alebo podnikať?

Zastav sa v našom Womanoffice nielen na diskusii... Okrem iného sa dozvieš či vôbec existuje ženské podnikanie, 

ak áno, čím je špecifické, prečo stále viac žien zvažuje podnikanie ako kariérnu alternatívu, prečo existuje súťaž 

Podnikateľka Slovenska, pre koho je určená a čo nové sa pre Vás chystá v 18. ročníku tejto súťaže. Prečitaj si 

kto ťa čaká v medailónikoch nižšie.



WOMANOFFICE

PREZENTUJÚCE PODNIKATEĽKY

Lenka Pechová 
Vyštudovaná archeologička, dnes spolumajiteľka pojazdnej kaviarne na troch kolesách On the Road, ktorú môžete 
stretnúť v rôznych krajoch a kútoch Slovenska, ale aj v zahraničí a keď je to potrebné, prídu so svojím autíčkom - 
piaggiom aj na najvyššie poschodie mrakodrapu.

Vera Wisterová
Známa moderátorka, cestovateľka ale aj vyštudovaná pedagogička, Vera Wisterová,  nám príde porozpávať nie len o 
svojej práci moderátorky, ale aj o svojom postoji k fenoménu ženského podnikania.

Iveta Hrabovská 
Víťazka v kategórii Podnikateľka Slovenska. Inak bývalá  moderátorka, sa rozhodla pridať do džemu alkohol a 
zmenilo to nielen chuť džemu, ale odštartovalo  to aj jej  podnikanie. Tak vznikol Gentle Jam, unikátna kombinácia a 
produkt, ktorý na Slovensku nemá konkurenciu  a podnikateľský príbeh, ktorý je inšpiráciou pre iné ženy.

Lucia Veselská 
Prečo stále viac žien na Slovensku  zvažuje podnikanie a podniká? Čo je ich hlavnou motiváciou, ale aj prečo ich 
treba podporiť , bude diskutovať riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska, ekonómka a právnička, Lucia Veselská, 
ktorá je sama úspešnou podnikateľkou a poradkyňou generálneho riaditeľa Slovak Bussiness Agency (SBA).



KREATÍVNY MARKET

Ak Ťa už nebaví debatovať, príď si pozrieť priestory Creative pointu, dozvedieť sa niečo viac o práci našich kole-

gov, a ak budeš mať záujem, vyrobíš si svoju vlastnú kľúčenku.

14:00 - 17:00



FRONT OFFICE MARKET

Informácií nie je nikdy dosť. A to aj v podnikaní. Ak teda potrebuješ nejaké horúce aktuálne informácie, alebo 

sa chceš len zorientovať, čakáme Ťa v priestoroch nášho klientskeho centra - Front office, odkiaľ bez informácií 

neodídeš. Heslo dňa: Na jednom mieste, z prvej ruky a aktuálne.

10:00 - 18:00



SBA MENU ALEBO OCHUTNAJ PODNIKANIE S SBA

Čaká Ťa moderované stretnutie s podnikateľmi z oblasti gastronómie, ktorí realizujú svoj zaujímavý podnikateľský 

nápad, podnikajú s rozumom, ale aj so srdcom a záleží im na ich zákazníkovi. Súčasťou  akcie bude aj profesionál-

ny kuchár Vojto Artz, ktorý nám predstaví molekulárnu gastronómiu ako nový trend v gastronómii. Prečitaj si 

kto ťa čaká v medailónikoch nižšie.

17:30 - 19:00 ROMAN JURAŠKO



Samuel Ižar ponúka zdravé možnosti pre zaneprázdnených ľudí vo forme smoothies, štiav a ďalších podobných produktov. Zameriava sa na 

koncového spotrebiteľa, aj na B2B v podobe spolupráce s firmami (donáška, catering na akciách), ktoré chcú poskytnúť takéto benefity svojim 

zamestnancom na zvýšenie produktivity práce. Vyštudoval ekonómiu, napriek tomu úspešne riadi svoj bar s názvom Barbell - smoothie a juice 

bar s ponukou zdravého jedla na priamu konzumáciu. 

Viac sa dozviete na:

www.barbell.sk

Samuel Ižar
Majiteľ

SBA MENU ALEBO OCHUTNAJ PODNIKANIE S SBA

BARBELL SMOOTHIE BAR (BRATISLAVA)

http://www.barbell.sk


SIEŤ RÝCHLEHO OBČERSTVENIA DEAF KEBAB (VEĽKÝ KRTÍŠ)

Projekt Deaf Kebab založili bratia Šarinovci v roku 2012. V našich podmienkach jedinečný koncept predaja rýchleho občerstvenia funguje ako 

sieť chránených dielní, kde priamo v obsluhe pracujú ľudia so sluchovým postihnutím. V predajniach ponúkajú jedlá pripravené z prvot-

riednych surovín najvyššej kvality. Hlavným produktom je kurací kebab, ktorý pripravujú s dôrazom na maximálnu hygienu. Pridanou hod-

notou projektu je sociálny rozmer. Zákazníci svojim nákupom podporujú zamestnávanie ľudí so sluchovým postihnutím. Títo ľudia sú veľmi 

ťažko zamestnateľní, a tak je projekt pre mnohých z nich jedinou možnosťou zamestnať sa. Okrem toho propaguje posunkový jazyk nepoču-

júcich a kultúru nepočujúcich. Pre zamestnancov so sluchovým postihnutím je vytvorený špeciálny program podpory, v ktorom sa im pomáha 

nájsť zamestnanie aj mimo tohto projektu. V Deaf Kebab majú možnosť získať pracovné skúsenosti v prostredí, ktoré je pre ich postihnutie 

prispôsobené. Nič však nemajú odpustené, musia zvládnuť všetko okrem počutia. S tým im pomáhajú asistenti, ktorí sú ich ušami. Jednotlivé 

prevádzky projektu Deaf Kebab prevádzkujú samostatní podnikatelia pod vlastným menom a IČO, avšak pod značkou DEAF KEBAB,

chránenou ochrannou známkou. V rámci partnerstva ponúkajú bratia Šarinovci, majitelia licencie a zakladatelia, kompletné poradenstvo pri 

príprave, spustení a následnom prevádzkovaní predajne. Partnerom pomáhajú nájsť vhodných zamestnancov so sluchovým postihnutím. 

Zabezpečujú komunikáciu s nimi a poskytujú im poradenstvo ohľadne možností finančnej podpory z Úradu práce podľa zákona o službách 

zamestnanosti. Za Deaf Kebab vystúpi Róbert Šarina.

Viac sa dozviete na:

www.deafkebab.eu

Viac sa dočítate tu:

http://www.rimava.sk/do-pozornosti/deaf-kebab-mies-

to-kde-vam-najvacsi-kebab-v-meste-pripravi-nepocujuci/

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/robert-sarina-posunkovy-ja-

zyk-je-nadherny-jeho-vyjadrovacie-moznosti-su-fascinujuce/1067

Róbert Šarina
Spolumajiteľ

SBA MENU ALEBO OCHUTNAJ PODNIKANIE S SBA

SIEŤ RÝCHLEHO OBČERSTVENIA DEAF KEBAB (VEĽKÝ KRTÍŠ)

http://www.deafkebab.eu
http://www.rimava.sk/do-pozornosti/deaf-kebab-miesto-kde-vam-najvacsi-kebab-v-meste-pripravi-nepocuj
http://www.rimava.sk/do-pozornosti/deaf-kebab-miesto-kde-vam-najvacsi-kebab-v-meste-pripravi-nepocuj
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/robert-sarina-posunkovy-jazyk-je-nadherny-jeho-vyjadrovacie-moznosti-su-fascinujuce/1067
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/robert-sarina-posunkovy-jazyk-je-nadherny-jeho-vyjadrovacie-moznosti-su-fascinujuce/1067


PODNIKAJ ONLINE

Máš záujem vzdelávať sa v online technológiách, ktoré Ti pomôžu v Tvojom vlastnom biznise? Ponúkame Ti 

možnosť zapojiť sa do našich kurzov, ktoré budú viesť profesionáli z oblasti online technológií.
10:00 - 17:00



PODNIKAJ ONLINE

PROGRAM

10:00 – 11:00 Perpetuum mobile na online marketing (Zdeno Kuzmány)
Môže za vás online marketing robiť stroj, ktorý sa nikdy neunaví a presne vie, čo má kedy urobiť? Online svet zrodil svoje perpetuum mobile, 
ktoré sa volá marketingová automatizácia. Spoznajte nástroj Mautic, ktorý vám pomôže z anonymných návštevníkov Vašej stránky vytvárať 
kontakty, a tie následne oslovovať už počas návštevy, alebo po odchode pomocou marketingových kanálov ako e-mail, notifikácie, sms, Mes-
senger, vyskakovacie alebo vysúvacie okno.

11:15 – 12:15 Založenie eshopu od A po Z (Ján Kalinovský)
Naučte sa, ako naštartovať podnikanie cez internetový obchod, aký systém zvoliť a ako sa pripraviť na všetko, čo Vás pri eshopovom pod-
nikaní vlastne čaká. Dozviete sa, akú stratégiu musíte mať, aby ste uspeli a prečo eshopy často zlyhávajú, ako na dizajn a použiteľnosť, ako na 
texty a SEO, ako zabezpečiť integráciu platobných brán a integráciu systému na sklad a účtovníctvo, ako pracovať s newslettrami
a porovnávačmi cien či ako analyzovať dáta a zvyšovať konverzie.

Príručka začínajúceho eshopistu

SBA Eboook na stiahnutie

http://podnikaj.online/e-booky/prirucka-zacinajuceho-eshopistu/
http://podnikaj.online/e-booky/prirucka-zacinajuceho-eshopistu/


PODNIKAJ ONLINE

PROGRAM

13:30 – 14:30 Rýchlokurz zvyšovania tržieb cez PPC reklamu (Matúš Lovás)
Čo spraviť pre to, aby k Vám v krátkom čase prišlo z internetu čo najviac nových zákazníkov a aby ste rýchlo zdvihli svoje tržby? Seminár Vám 
za hodinu predstaví základy PPC reklamy, jej tvorby, nastavenia kľúčových slov, bidovania a efektívneho promovania Vášho podni-
kania tak, aby ste pri čo najmenšej investícii dosiahli čo najvyšší zisk. Príďte a absolvujte rýchlokurz systému Google AdWords, ktorý Vás môže 
vystreliť na online marketingové nebo.

14:45 – 15:45 Ovládnite Facebook a Instagram (Simona Mištíková)
Ako robiť dobrý marketing na Facebooku a na Instagrame? Ako tvoriť obsah, ktorý bude virálny a ako ho efektívne podporiť reklamou? Ako 
môže napríklad reštaurácia cez Instagram prilákať nových lokálnych hostí vďaka krásnym fotkám? Seminár bude plný praktických príkladov 
a ukážok, ako na to a pomôže Vám zvládnuť základy firemnej prezentácie na momentálne najaktívnejších sociálnych sieťach na Slovensku.

Content marketing v kocke

SBA Eboook na stiahnutie

http://podnikaj.online/e-booky/content-marketing-v-kocke/
http://podnikaj.online/e-booky/content-marketing-v-kocke/


PODNIKAJ ONLINE

PROGRAM

16:00 – 17:00 Spravte si špičkový dizajn sami (Matej Jonášek) 
Jedálne lístky, promo plagáty k akciám, brožúrky, vizitky, bannery na PPC reklamu či na Facebook a Instagram. Za dizajn už nemusíte platiť 
stovky eur profesionálnym dizajnérom, teraz si ho môžete vďaka skvelému a bezplatnému online nástroju Canva spraviť sami. Za hodinu 
a pol Vás naučíme základy práce s Canvou, ukážeme Vám tvorbu jednotlivých typov vizuálov a poradíme, ako na pekný dizajn tak, aby vyzeral 
naozaj profesionálne.



PODNIKAJ ONLINE

LEKTORI DIGITÁLNYCH WORKSHOPOV

Matej Jonášek 
Matej Jonášek pravidelne školí pre IT Learning Slovakia. Jeho špecializácia je moderný webdesign, kreatívna grafika, 
Wordpress a Google Adwords. Je aktívny webdesignér, grafik a vytvoril stovky webových stránok. Špecializuje sa aj 
na nástroj Canva.

Ján Kalinovský 
Ján Kalinovský, CEO Audito.sk sa roky venoval eshopom a ecommerce ako Head of Content pre jeden z najväčších 
slovenských porovnávačov. Dnes robí analýzy eshopov a pomáha optimalizovať internetové obchody tak, aby 
zarábali viac. Venuje sa aj tvorbe web stránok a školeniam na témy ako je prieskum konkurencie a technických 
riešení eshopov, marketing a analytika návštevnosti.

Zdeno Kuzmány 
Zdeno Kuzmány je expert na marketingovú automatizáciu a nástroj Mautic. Je jedným z najaktívnejších členov Mau-
tic komunity na svete a má viac ako 10 rokov skúseností s online marketingom a ecommerce biznisom. K nástroju 
Mautic robí nielen strategické online marketingové konzultácie, ale aj školenia. 



PODNIKAJ ONLINE

LEKTORI DIGITÁLNYCH WORKSHOPOV

Simona Mištíková
Simona Mištíková je majiteľka a riaditeľka PR agentúry Divino. 7 rokov viedla jeden z troch tímov v najväčšej PR 
agentúre na Slovensku, až kým nezaložila vlastnú. Má za sebou projekty v rôznych branžiach, všetkých veľkostí. 
Klientom pomáha s nastavovaním strategickej komunikácie aj v rámci sociálnych sietí ako Facebook či Instagram.

Matúš Lovás
Matúš Lovás pracuje v online reklamnej agentúry Visibility ako Performance Quality Manažér, kde vedie PPC tím. 
Popri tom naďalej spravuje klientom reklamné kampane v Google Adwords a na Facebooku a podporuje obchodný 
tím pri akvizícii nových klientov a pri návrhu online marketingových stratégií.



PREZENTUJ SA

Prvý dojem na druhýkrát neurobíš. Ponúkame Ti možnosť natočiť si svoju videovizitku v priestoroch štúdia SBA 

a toto prezentačné video môžeš priamo na mieste nechať posúdiť skúsenou odborníčkou z oblasti psychológie 

PhDr. Adelou Makovinskou. Získaš reálnu spätnú väzbu, aby si vedel, kde máš ešte rezervy v prezentácii na 

verejnosti. Trvanie videovizitky v rozpätí 3 – 3,5 min (max. 5 min).

13:00 - 16:00



PREZENTUJ SA

LEKTORKA

PhDr. Adela Makovinská  
Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácie pedagogická psychológia 
(1978) a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na špeciálnu pedagogiku (1983). 
V roku 1997 ukončila špecializačné postgraduálne štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v 
Bratislave.

Od roku 2000 je riaditeľkou vzdelávacej agentúry VAM Consulting. Venuje sa zlepšovaniu manažérskych zručností, 
hlavne riadeniu a vedeniu, časovému manažmentu, budovanie tímu a pod. Ďalšou oblasťou tréningov je komuniká-
cia, asertivita a zvládnutie konfliktu, ďalej predaj, rokovanie s klientom, vyjednávanie a obchodné zručnosti. Zároveň 
sa špecializuje aj na diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenskú etiketu, personalistike, personálnemu 
auditu, tréningu asistentov, správnej korešpondencii a masmediálnej komunikácii.



SPRIEVODNÉ AKTIVITY



SBA STREET ART SHOW COFFEE ON THE ROAD
(TO SUCCESS)

FOTOBÚDKA PODPÍŠ SA
A ZANECHAJ STOPU

Ulica, jedna téma, plátno,  stree-
tartista a  nekonečná inšpirácia... 
Výsledkom bude originálny hap-
pening s ešte originálnejším dielom, 
ktoré nám priamo pred očami vy-
tvorí na tému „podnikanie“ streetar-
tista. Na tejto akcii nesmieš chýbať.

Káva nesmie chýbať. Ak máš na ňu 
chuť, potom určite stretneš štýlové 
kaviarenské autíčko Piaggio s výbor-
nou kávou a svoju kávu si zoberieš 
tam, kde sa budeš cítiť dobre.

Áno, my vieme, že sa chceš aj spolu 
s  kamarátmi na našej akcii odfotiť. 
Pre všetkých fotofanúšikov bude 
k  dispozícii fotobúdka s  originál-
nymi tematickými logami a motívmi.

Chceme, aby o  tebe všetci vedeli, 
že si tu bol. A  preto tu bude pre 
každého, kto sa zúčastní akcie, 
pripravená papierová stena, kde 
môžeš zanechať svoj originálny 
podpis či odtlačok ako svoju stopu.

17:00 - 18:00 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00



PRIHLÁSIŤ SA MÔŽEŠ 

TU

http://www.goo.gl/forms/eRe5YNmIYiN9Kiv12

