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Naštartujte vaše podnikanie, čo najlepšie hneď na začiatku! 
Na online kurze podnikateľských zručností počas piatich dní 
s expertami z praxe získate všetky potrebné informácie  
pre rozbeh podnikania. 

HARMONOGRAM MODULOV:
1.deň (23.5.):
Biznis zručnosti 
2.deň (24.5.):
Účtovné zručnosti
3.deň (25.5.): 
Obchodné zručnosti
4.deň (26.5.): 
Marketingové zručnosti
5.deň (27.5.): 
Právne 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/3OFC56A

Naštartujte sa! 
KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 

ONLINE

23.- 27.5.2022
16.00 – 20.00 hod.
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PhDr. Erik Kubička, PhD., MBA - pracoval 
na Vysokej škole manažmentu/City 

University ako prodekan a vedúci Katedry 
informačných technológií a pedagóg. Od roku 
2006 vedie vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá 
podnikateľským poradenstvom. Ako riaditeľ 
neziskovej organizácie vedie informačný 
portál pre malých a začínajúcich podnikateľov 
malepodnikanie.sk

Ing. Denisa Hollá - zakladateľka úspešného 
portálu UčtoNaNete, ktorý je zameraný 

na efektívne vedenie účtovníctva a taktiež na 
digitalizáciu účtovníctva. Zakladateľka a konateľka 
spoločnosti OLLO s.r.o., poskytujúca služby a 
poradenstvo v oblasti účtovníctva a miezd. Dlhé 
roky pôsobila ako špecialista pre metodológiu 
účtovníctva ako aj hlavný ekonóm pre menšie  
a väčšie spoločnosti.

Ing. Dušan Straňák - pracoval na viacerých 
manažérskych pozíciách na Slovensku 

a vo Veľkej Británii. Spolupracuje s belgickou 
spoločnosťou Centre of Body Language, v ktorej 
je jedným z hlavných lektorov a zodpovedá za 
výber a rozvoj lektorov v Európe. V oblasti školení 
sa sústreďuje na prezentačné zručnosti, riešenie 
konfliktných situácií, efektívnu komunikáciu, 
na oblasť predaja a predajných techník.  
Je certifikovaným lektorom v oblasti reči tela  
a mikroexpresií.

Ing. Marek Plachý - Automatizátor 
marketingových, predajných a 

administratívnych procesov obzvlášť v oblasti 
správy sociálnych sieti, email marketingu, konta 
GMB, či chatbotov. Online marketingu sa venuje 
už viac ako 10 rokov. Počas svojho štúdia bol 
nominovaný medzi top študentov podnikateľov 
organizáciou JCI Slovensko a je aj víťaz marketéra 
roku organizovaného Českou Marketingovou 
spoločnosťou.

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. - je zakladateľom 
a riadiacim advokátom Advokátskej 

kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.  
Už 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu 
v súdnych sporoch, v správnych konaniach so 
štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné 
právo, ochranu osobných údajov, e-commerce, 
BOZP, obchodné právo, trestné právo a pod.

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
 » Ukážky a prípadové štúdie, vám ukážu ako môžete pomocou Business 

Model Canvas premeniť váš biznis nápad na skutočnosť
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Účtovné zručnosti
 » Špecifické právané formy podnikania a ich výhody/nevýhody
 » Ktorá právna forma je najvhodnejšia pre podnikanie
 » Na ktoré zákonné povinnosti v oblasti daní a účtovníctva   

by ste nemali zabudnúť
 » Ako na účtovníctvo pri začiatku podnikania
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Obchodné zručnosti
 » Môže nám stres v budúcom podnikaní pomôcť?
 » Ako pracovať s prekážkami, ktoré nám bránia v dosahovaní cieľov
 » Čo je to 5 sekundové pravidlo
 » Aké sú skutočné dôvody našich zlyhaní
 » Ako nepanikáriť, keď sa objaví prekážka
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Marketingové zručnosti
 » Úloha sociálnych sieti v marketingovom mixe začínajúceho podnikateľa
 » Význam emailovej databázy v online podnikaní
 » Ako zbierať recenzie a budovať komunitu na sociálnych sieťach
 » Sociálne siete pre lokálneho podnikateľa
 » Ďalšie možnosti propagácie v online prostredí
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Právne zručnosti
 » Základné povinnosti a požiadavky na podnikanie v off-line svete 

(kamenná prevádzka)
 » Základné povinnosti a požiadavky na podnikanie v on-line svete 

(e-shop)
 » Minimálne právne zručnosti a limity pre každého podnikateľa
 » Minimálny rozsah právnych dokumentov potrebných    

pre každodenné podnikanie 
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