
 

    

   

 

 

 

 
 

PODPORA PODNIKANIA V REGIÓNE HORNÁ NITRA 
           17. decembra 2018 o 8:30 hod. 

Miesto: zasadačka MsÚ Bojnice, Sládkovičova 1, Bojnice 
 

Program: 
8: 30 hod.  - prezentácia účastníkov. 
   
9:00 hod. - otvorenie komorového dňa a príhovory   
Ing. Jozef Takács - riaditeľ Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra (ZRRHN) 
PhDr. František Tám - primátor  mesta Bojnice  
JUDR. Katarína Macháčková – primátorka mesta Prievidza 
Ing. Ján Václav- riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK)  
 
9:30 hod. – aktuálne služby SOPK a príležitosti pre spoluprácu   

- priemyselné trendy, vzdelávanie, kontakty a spolupráca so strednými odbornými školami 
- služby siete Enterprice Europe Network pre podniky 

Ing. Jaroslav Šmíd, PhD., Ing. Ján Václav, Trenčianska regionálna komora SOPK 
 

10:00 hod. –  aktuálne možnosti  zapojenia sa do duálneho vzdelávania  
- charakteristika a výhody systému duálneho vzdelávania, aktuálny stav  
- zmeny v duálnom vzdelávaní, proces náboru žiakov v duálnom vzdelávaní 

Ing. Richard Hančin, PhD. , Bc. Gabriel Kovács, odborní zamestnanci, Dual point – Trenčiansky kraj, 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 

                  
10:30 hod. – Národné podnikateľské centrum (NPC) - Trenčiansky kraj   

- predstavenie bezplatne poskytovaných služieb určených malým a stredným podnikom, možnosti 
podpory malých a stredných podnikateľov, internacionalizácia a medzinárodná spolupráca v rámci 
podnikania  
Ing. Ján Havier, PhD., hlavný regionálny odborný koordinátor, Národné podnikateľské centrum – 
Trenčiansky kraj 
                               

11:00 hod. – podpora  obchodných a prezentačných aktivít slovenských firiem na zahraničných trhoch  
Alexandra Gačevičová- regionálny manažér, Odbor regionálnych kancelárií SARIO 

 
11:15 hod. – nové trendy v odmeňovaní zamestnancov 

Martin Marek– managing partner, Balanced HR, s.r.o. 
 

11:45 hod. – superodpočet  na výskum a vývoj (VaV), navýšenie odpočtu na 100% od roku 2018 
- podpora financovania inovatívnych projektov a možnosti zhodnotenia výdavkov pri VaV  
- druh daňovej optimalizácie 

Ingrid Fischerová- Senior Business Developer, Ayming, s,r,o 
 

12:15 hod. – diskusia a individuálne konzultácie expertov a účastníkov  
  
13:00 hod. – záver a občerstvenie 
 

Podujatie je bezplatné pre registrovaných účastníkov. 
Prosíme o nahlásenie  účasti do  12.12.2018,  ,  Tel.: 032 652 3834,   E-mail: martiskova@sopk.sk 
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