
Kurz podnikateľských zručností, ako skupinové 
modulové poradenstvo, sa organizuje v rámci 
Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 
1.4 Akceleračný program. Kód projektu 
ITMS2014+: 313031I870.

KDE?
Online

8. – 12.3.2021
8:30 – 12:30 hod.

KONTAKT:
ap.po@npc.sk 
+421 948 076 423 
www.npc.sk
www.sbagency.sk

Naštartujte svoj biznis na kurze, ktorý vám 
ponúka vedomosti v kocke potrebné na rozbeh 
podnikania.  

Harmonogram kurzu
1. deň (8.3.): Prezentačné a komunikačné zručnosti
            podnikateľa
2. deň (9.3.): Plán v biznise
3. deň (10.3.): Finančný plán 
4. deň (11.3.): Právne zručnosti a duševné vlastníctvo 
5. deň (12.3.): Marketing nie je iba reklama

Účasť je bezplatná, kapacita je obmedzená. Účastník  
sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

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/2M0zWqI

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ 

Vedomosti v kocke  

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-vedomosti-v-kocke-3/
https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-vedomosti-v-kocke-3/
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Mgr. Jana Kostovčáková – skúsenosti 
nazbierala počas stáži na Ministerstve 

hospodárstva, Ministerstve zahraničných 
vecí a Úrade vlády. Pracovala v Inštitúte 
ekonomických a spoločenských analýz 
(INESS) a Nexterii pri produkcii kariérnych 
podujatí. Momentálne pôsobí ako fundraising 
a programová koordinátorka v projekte 
Zmudri.sk

Ing. Stanislav Ditte – už viac ako 20 
rokov sa venuje školeniu, vedeniu 

a riadeniu obchodných tímov v rámci celej SR. 
Externe prednáša na stredných a vysokých 
školách na témy Podnikanie a Finančná 
gramotnosť.  

JUDr. Matej Biroš - vyštudovaný právnik, 
lektor a podnikateľ, momentálne pôsobí 

v advokátskej kancelárii, kde dlhodobo 
pracuje s malými a strednými podnikateľmi 
a vo svojej praxi sa zameriava na obchodné 
právo a právo obchodných spoločností, najmä 
zakladanie, zmeny a zrušenie spoločností.

Mgr. art. Martin Marton – freelancer 
a odborník v oblasti marketingu 

a vývoja produktu. Na problematiku nahľadá 
z pohľadu dizajnu a rovnako aj brand 
manažmentu. Pohybuje sa v oblasti predajnej 
stratégie a dosahovania výsledkov za využitia 
marketingových nástrojov v online priestore. 

Prezentačné a komunikačné 
zručnosti podnikateľa  

 » Príprava prezentácie podnikateľského nápadu (cieľ, štruktúra)
 » Neverbálna stránka prezentácie (reč tela)
 » Verbálna stránka prezentácie ( práca s hlasom, aktívne počúvanie)
 » Argumentácia s úžitkom 
 » Chyby v prezentovaní 
 » Zvládanie trémy  

PONDELOK
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Plán v biznise
 » Čo treba vedieť pred návrhom biznis plánu (aký model mám 

použiť)
 » Rozdiel medzi Lean Canvas, Biznis Model Canvas a Value 

Proposition Canvas
 » Štruktúra Biznis Model Canvas – ako pristúpiť k jeho tvorbe 

a zodpovedať jednotlivé otázky 
 » Nástroje pre vizualizáciu a prezentáciu plánu 

UTOROK
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STREDA
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Finančný plán

 » Ako hospodáriť s financiami 
 » Finančné a ekonomické hľadisko Vášho podnikateľského 

zámeru 
 » Príprava finančného rozpočtu ako analyzovať náklady  

ŠTVRTOK

11 Právne zručnosti a duševné 
vlastníctvo

 » Špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania
 » Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 » Povinná elektronická komunikácia so štátom cez www.slovensko.sk
 » Vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva 

o dielo)
 » Ochrana duševného vlastníctva a GDPR

Marketing nie je iba reklama
 » Marketing – čo sa skrýva za týmto cudzím slovom?  Všeobecné pojmy 

o marketingu
 » Cieľové skupiny – spoznaj svojich zákazníkov v ich komfortnej zóne
 » Kampaň – celok marketingového mixu pre dosiahnutie výsledku 
 » Komunikačné kanály – možnosť ako šíriť svoj podnikateľský príbeh 
 » Využitie marketingu v praxi  
 » Produkt – ako si zvoliť a nastaviť centrálny bod svojho podnikania
 » Vizuálna identita, Brand manažment
 » Analýza a vyhodnotenia – každý marketingový počin je nová skúsenosť 

PIATOK
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ČO SA DOZVIETE VAŠI LEKTORI SÚ


