
Čo tak opustiť svoju komfortnú zónu a vyplávať z bezpečného prístavu? Veď univerzita je ideál-
nym obdobím na začatie podnikania. Príďte sa o podnikaní dozvedieť viac. Počas 5 dní si mô-
žete overiť svoju pripravenosť na podnikanie prostredníctvom stretnutí s lektormi, ktorí vám 
poskytnú praktické rady k naštartovaniu vášho podnikania. Profitujte zo stretnutia s  ľuďmi 
s rovnakým podnikateľským zmýšľaním. 

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ
Je podnikanie naozaj pre vás?

KEDY?
19. 3. - 23.3.2018 
9:00 - 13:00 hod.

KDE?
Centrum ďalšieho vzdelávania 
pri Technickej univerzite vo Zvolene, 
Budova Slovenskej a drevárskej knižnice TU Zvolen, 
T.G.Masaryka 20, 962 01 Zvolen, učebňa L5 - prízemie

HARMONOGRAM KURZU:
• 1. deň (19.3.): Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo
• 2. deň (20.3.): Business zručnosti
• 3. deň (21.3.): Finančné zručnosti, špecifické daňovo-odvodové zručnosti
• 4. deň (22.3.): Marketingové zručnosti
• 5. deň (23.3.): Obchodné zručnosti 

ŠPECIFICKÉ PRÁVNE ZRUČNOSTI 
A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Znalosť právnych predpisov má nezastupiteľné miesto 
v podnikaní. JUDr. Tomáš Klinka pomôže zorientovať sa 
v právnych formách podnikania, ich výhodách, resp. ne-
výhodách, vrátane povinností s nimi súvisiacimi. Vysvetlí, 
ako si ochrániť svoj podnikateľský nápad, ozrejmí, čo sú 
autorské práva.

BUSINESS  
ZRUČNOSTI

Ako správne uchopiť podnikateľskú kariéru?  Vla-
dimír Schneider ukáže z vlastnej praxe, že podni-
kateľom sa človek nerodí, ale sa ním stáva a kto-
ré schopnosti sú pre podnikanie dôležité, ako 
si správne pripraviť biznis plán/model, čo musí 
obsahovať, ako ho zrealizovať. 

TVOJE PODNIKATEĽSKÉ MENU
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PREDSTAVENIE LEKTOROV
JUDr. Tomáš Klinka – renomovaný právnik pôsobiaci v advokátskej kancelárii Bukovinsky & Chlipala, s.r.o. Je 
odborníkom na oblasť ochrany duševného vlastníctva a inovácií. Pôsobí ako člen Slovenskej komory patentových 
zástupcov. Zároveň pracuje na Úrade priemyselného vlastníctva SR. 

Mgr. Elena Mašlonková, MBA – popri úspešnom podnikaní v oblasti stavebno-plynárenského odvetvia pomáha ľudom roz-
víjať sa prostredníctvom vzdelávania a poradenstva. Vo svojej profesionálnej lektorskej činnosti sa zameriava na vzdelávanie 
a rozvoj mäkkých zručností. Pracuje ako koučka, krízová manažérka, mediátorka a mentorka  v programe Women Entrepre-
neurshipForum.

Vladimír Schneider Dip. Mgmt. - má bohaté skúsenosti z komerčnej sféry ako poradca, konzultant pre podnikanie, keyac-
count manažér v oblasti riadenia distribučnej siete v poisťovníctve, má dlhoročné skúsenosti so strategickým riadením vlastnej 
spoločnosti.

Ing. Zuzana Trnková – má dlhoročnú prax v  oblasti účtovníctva 
a daní v súkromnom sektore. Okrem poskytovania daňového pora-
denstva, pôsobí aj ako interný školiteľ pre účtovné a finančné záleži-
tosti v spoločnosti MAKITA pre región strednej a východnej Európy 
a metodik pre vedenie účtovníctva.

Ing. Matej Brečka – je úspešný marketingový odborník, zakladateľ 
coworkingového centra, ktorému sa podarilo do jedného roka dostať 
sa na Startup Awards. Znalec digitálneho marketingu. Je zakladate-
ľom startup konceptu karmadilo na zber marketingových dát pro-
stredníctvom spoločenskej zodpovednosti. Pohybuje sa v  pestrých 
vodách kreatívneho priemyslu, a  to ako vedúci pre kreativitu v  re-
klamnej agentúre Vizua.

Mgr. Mária Krajanová – skúsená lektorka, koučka, manažérka, ktorá 
sa viac ako 20 rokov venuje aktívnemu predaju v komerčnej sfére. Má 
bohaté skúsenosti s vytváraním, školením aj riadením obchodného 
tímu.

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.
Kód projektu ITMS2014+: 313031I870 .

PODMIENKY:
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnika-
teľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 
7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bra-
tislavského samosprávneho kraja. 

Výnimku tvoria študenti s  trvalým pobytom na 
území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrde-
ním o  dennom štúdiu na niektorej z  univerzít 
(vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pô-
sobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych kra-
jov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preu-
kážu potvrdením/záznamom o  prechodnom 
pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

FINANČNÉ  
ZRUČNOSTI

Financie sú krvným obehom každého podnikania. 
K  tomu, aby podnikateľský nápad dosiahol života-
schopnosť a  zamieril k  zisku, sú potrebné finančné 
zručnosti. Lektorka Mgr. Elena Mašlonková objasní 
základné princípy finančného manažmentu – prípra-
va rozpočtu, cashflow, analýza nákladov. Ozrejmí, ako 
pomedzi riadky čítať súvahu a výkaz ziskov a strát. Na 
základe príkladov z praxe odprezentuje, ako zhodno-
tiť podnikateľský zámer z finančného a ekonomického 
hľadiska.

MARKETINGOVÉ  
ZRUČNOSTI

Že marketing nie je len reklama a aj o tom ako pritiah-
nuť pozornosť potenciálneho klienta, porozpráva Ing. 
Matej Brečka. Ďalej sa dozviete, ako zvoliť správnu 
marketingovú stratégiu, ako budovať značku, ktoré ko-
munikačné kanály sú vhodné pre váš produkt/službu, 
aké marketingové nástroje použiť v praxi.

ŠPECIFICKÉ DAŇOVO-ODVODOVÉ  
ZRUČNOSTI
Účtovníctvo a  dane sa prelínajú celým priebehom 
podnikania. Sú povinnosti, ktoré musia byť splnené 
hneď na začiatku podnikania. Ako nič nepodceniť, 
akým spôsobom si splniť svoje základné povinnosti 
voči štátnym inštitúciám a na čo klásť dôraz pri účto-
vaní, prezradí Ing. Zuzana Trnková. 

OBCHODNÉ  
ZRUČNOSTI

Máte v sebe talent obchodníka? Viete vytvoriť a viesť 
vlastný obchodný tím a akými zručnosťami disponu-
je dobrý obchodník? Na tieto otázky budete hľadať 
odpovede spolu s Mgr. Máriou Krajanovou. Naučte 
sa zručnosti definovania cieľov obchodu, umeniu vy-
hľadávania potenciálnych klientov a vytvárania dôve-
ry u klienta. 
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ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ! | Kontakt: ap.bb@npc.sk

Registrácia: https://goo.gl/forms/KCXGKbu4jSFsqMeL2  | Ukončenie registrácie: 18.3.2018
Účastník sa registruje na celý Kurz podnikateľských zručností v celom jeho trvaní.


