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Keď sa povie podnikanie, ako prvé vás určite napadne slovo živnosť alebo jedna z foriem obchodnej 
spoločnosti. Podnikanie však môže mať aj iné podoby. Rozmýšľali ste už nad franchisingom? Ak nie, 
príďte na náš seminár, kde sa dozviete oveľa viac:

√    výhody/nevýhody podnikania na živnosť zo života živnostníka 
√    čo je to franchising, obchodná licencia a ako to funguje v praxi
√    výhody/nevýhody podnikania v oblasti sieťového marketingu a pre koho je vhodný 

PODMIENKY:
Účastník podujatia musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo  7 samosprávnych krajov 
Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

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

KTO PRÍDE?
Mgr. Dušan Briatka - prešiel si viacerými pozíciami, od brigádnika cez zamestnanca, živ-
nostníka až po freelancera. Dlhodobo sa venuje tvorbe webov a webových aplikácií vrátane 
e-shopov.
Ing. Rastislav Štalmach – zanechal pozíciu riaditeľa hypotekárneho centra VÚB a v roku 
2006 založil spolu s manželkou realitnú kanceláriu Archeus. O dva roky neskôr sa spoločnosť 
stala riadnym členom Národnej asociácie realitných kancelárií a od roku 2011 je členom jej 
predstavenstva, rovnako ako aj členom Slovenskej franchisingovej asociácie. 
Miroslav Hruška - podnikateľ telom aj dušou. Roky sa pohybuje v oblasti farmácie a výži-
vových doplnkov. V novembri 2017 pretavil všetky svoje skúsenosti do podnikania v oblasti 
sieťového marketingu.

KEDY?
13. 3. 2018 
16:00 - 19:00 hod.

KDE?
UniCentrum, Národný projekt NPC v regiónoch, 
Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, 2. poschodie

PODNIKANIE NA MIERU


