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Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem 
skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci 
podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC 
II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, 
sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného 
projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

4.12.2018
16:00 - 20:00 hod.

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC, Karadžičova 2 
Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

REGISTRUJTE SA TU
NEPODNIKATELIA:
http://bit.ly/InovacieNepodnikatelia

PODNIKATELIA:
http://bit.ly/InovaciePodnikatelia

(Ukončenie registrácie: 3.12.2018 do 15:00 hod.)

INOVÁCIE3 EKOLOGICKÉ
SOCIÁLNE
DIGITÁLNE

Chcete inovovať váš biznis a hľadáte inšpiráciu? Inovovať neznamená len 
vymýšľať vynálezy, každá inovácia by mala nasledovať hneď po objavení 
hodnoty. Dozviete sa prečo je dôležité inovovať a  ako prísť na niečo 
prelomové a byť krok pred konkurenciou. 

PROGRAM:
16:00 – 17:00 - Juraj Blichár vám ukáže proces inovovania od základu - 
z pohľadu tých, ktorí za to platia - používateľov. Ako začať s inováciami už zajtra, 
cez konkrétny proces a lean uvažovanie.
17:00 – 18:00 - Juraj Gombík vám porozpráva, ako podnikať ekologicky 
a zodpovedne. Dozviete sa, ako správne redukovať odpad, o začiatkoch obchodu 
Vani (eko-čapovaná drogéria), a čo bolo prvotným impulzom k jeho založeniu. 
18:00 – 19:00 - Tomáš Horváth vám predstaví projekt recyklovaného šatstva, ktoré 
sa mení na dizajnové kúsky. Ako vznikla eko-sociálna značka sobi.eco, a  spolupráca 
s dielňami, ktoré zamestnávajú zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí.
19:00 – 20:00 - Zuzana Božíková s  kolegom vám predostrie vznik konceptu Slido, 
webovej aplikácie na podporu interaktivity s publikom, ktorá bola doteraz použitá na viac 
ako 160 000 eventoch.

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?
Juraj Blichár je manažér dodávky v Lighting Beetle*, najväčšom UX štúdiu na Slovensku. Venuje 
sa budovaniu tímov a nastavovaniu spoluprác podľa lean a agile procesov. 
Juraj Gombík je spoluzakladateľ obchodu Vani na trhovisku Miletičova v Bratislave, podniká 
v oblasti bezobalovej drogérie a zero waste. 
Tomáš Horváth je skúsený manažér, koordinátor rozvojových a humanitárnych projektov, 
konzultant národných stratégií a  odborník na neziskový sektor. Je zakladateľ eko-
sociálnej značky sobi.eco a absolvent medzinárodných programov OSN zameraných 
na udržateľné riešenia. 
Zuzana Božíková je vedúcou vzdelávania klientov a  kreatívec v  Slido. Je tiež 
zapojená do facilitovania interných stretnutí, moderovaní konferencií a vedenia 
Masterclasses-vzdelávacie stretnutia v mestách Toronto, Londýn, Sydney.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba, nepodnikateľ, s trvalým pobytom 
v Bratislavskom kraji. Alebo začínajúci i etablovaný podnik, 
spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v Bratislavskom kraji.

https://goo.gl/forms/kOIGXYrH5rMCPQBB2

