
V rámci medzinárodnej iniciatívy Globálny týždeň podnikateľstva 

 
 

organizujú spoločnosť STU Scientific, s.r.o.  
a Ústav manažmentu Slovenskej technickej  
univerzity dňa 14. novembra 2011  
druhý ročník konferencie:  
 

  
 

„OKNO DO PODNIKANIA“ 
 
na tému: Podnikanie – možná životná dráha a uskutočnenie svojich snov. 
 

Miesto uskutočnenia: Vazovova 5, Bratislava, Rektorát STU, Pravé krídlo, Ústav manažmentu 
STU, 2. poschodie, UC 301 
Čas: od 10.00 hod. do 16.00 hod. 

 
Počet miest na konferencii je obmedzený, preto vás žiadame prihlásiť sa čo najskôr formou  
„Prihlasovacieho formulára“ – TU alebo jednoducho na info@stuscientific.sk.  
 

Program konferencie: 
► Príbeh úspechu I.  – pozvanie podnikateľa  
Ing. Michal Král, riaditeľ Digital Dreams, s.r.o. 
„Ako vybudovať portál z nuly na 1 mil. návštev mesačne za 3 roky“  
► Podnikanie – Áno alebo Nie?  
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. MBA , Ústav manažmentu STU 
► Využitie vzdelávacieho programu Povolanie podnikateľ na FCHPT STU 

Ing. Jana Plchová, PhD., Ústav manažmentu STU 
Bc. Juraj Vika, študentský podnikateľ 
► Podpora pre začínajúcich podnikateľov od spoločnosti Microsoft  
Prednášajúci – Ing. Roman Russev, PhD. 
► Inkubátor – úspešný štart podnikania 
Ing. Lenka Mikulíková, riaditeľka Technologického inkubátora STU 
► Príbeh úspechu II. – pozvanie podnikateľa  
Natália Vicsápiová, majiteľka, Navi Graf, s.r.o., Víťazka kategórie Vynikajúca podnikateľka 2010 
„Za úspechom stojí vždy odhodlanie, túžba a vízia“ 
► Financovanie inovatívnych podnikateľských nápadov 
Ing. Ján Solík, PhD., Združenie mladých podnikateľov Slovenska 
► Veda a výskum v MSP – výsledky projektu MAPEER SME 
Ing. Ľubomír Lisičan, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
► Právne aspekty podnikania v SR – výhody jednotlivých foriem podnikania 
JUDr. Tímea Kovácsová a JUDr. Zuzana Bartová – advokátky a konateľky advokátskej spoločnosti 
Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o. 
► Bez základov účtovníctva sa podnikať nedá 

Ing. Blažena Szabová,   konateľka a spoločník firmy SAHESA s.r.o., . audítorská a účtovná spoločnosť 
 

Prihlasovací formulár  
 
Z Globálneho týždňa podnikateľstva vám dávame ešte do pozornosti: 

- 15.11.2011 na FEI STU, Prednášku výkonného riaditeľa a spoluzakladateľa ACE enterprise 
Slovakia - Alexandra Cimbaľáka, Kreatívne podnikanie. Buďte iní a nebojte sa inovovať!  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dHBTTE5Pd3d3ZjFrMG9QTk53eFpPQmc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dHBTTE5Pd3d3ZjFrMG9QTk53eFpPQmc6MQ#gid=0


- 15.11.2011 na FEI STU, Workshop marketéra na voľnej nohe - Jana Šifru, Ako začať 
podnikať? S marketingom od Baťu! 

 

Viac informácií o konferencii a ostatných aktivitách počas Globálneho týždňa 
podnikateľstva nájdete na www.gew-slovakia.sk. 
 

 
Tešíme sa na vás! 
  

 

http://www.gew-slovakia.sk/

