
Inkubátor NPC: Aj najmenší úspech 
posúva vpred 
Podnikanie nie je pre všetkých, je však pre tých, ktorí sa neboja trošku riskovať. Napríklad opustiť svoju 

komfortnú zónu stáleho zamestnania. Pre tých, ktorých láka predstava byť sám sebe šéfom. Čo však môže 

po čase podnikateľovi chýbať sú kolegovia. 

Víziou Inkubátora NPC je pomôcť podnikateľom v počiatočných fázach podnikania, pričom hlavným 

zámerom je vytvorenie príjemného pracovného prostredia, v ktorom si podnikatelia okrem iného aj 

zazdieľajú všetky svoje skúsenosti. Ak si si prečítal predošlé rozhovory s Andrejom a Natáliou, určite 

nevynechaj ani ten s VÍTOM KYSILKOM, konateľom spoločnosti 3DMsys analysis s.r.o., ktorá sa 

stala členom Inkubátora NPC v januári 2019.   

 

Vít, tvoje podnikanie je trochu odlišné od tých ostatných, ktoré v Inkubátore máme. Skús pár vetami 

opísať v čom spočíva tvoj biznis?  

Už více než 6 let pracuji v leteckém a automobilovém vývoji. Když jsem nastoupil do Inkubátoru, tak mi 

skončila výpovědní doba u minulého zaměstnavatele. Začal jsem pracovat sám na sebe, co bylo mým snem. 

Byl to velký krok do neznáma a chtělo to odvahu. Rozhodl jsem se založit firmu ze 2 důvodu. Na jedné 

straně jsem chtěl zúročit a vzít do svých rukou zkušenosti pevnostních výpočtu, na straně druhé to byla 

touha dělat svět lehčím, pevnějším a ekologičtějším. Dnes poskytuji služby v oblasti virtuálního testováni a 

optimalizace výrobku, díky kterému lze eliminovat množství chybných návrhu a šetřit tak finanční i 

materiální zdroje. 

CHCEŠ ZÍSKAŤ AJ TY ČLENSTVO V INKUBÁTORE? KLIKNI SEM A PRIHLÁS SA HNEĎ  

Ako vnímaš projekt podnikateľského Inkubátora? 

Inkubátor hodnotím vysoce pozitivně a jsem velice rád, že jsem dostal tuto životní zkušenost. Když jsem 

poprvé podával přihlášku do něho, byl jsem plný očekávání a strachu z podnikatelského neznáma. 
Očekávání se postupně plní a každý překonaný a vyřešený problém mě posouvá vpřed. Cítím to tak, že za 

to vděčím Inkubátoru, svému mentorovi a konzultantům. 

http://www.sbagency.sk/inkubator-npc-na-jednej-lodi#.Xcv9AVdKhaR
http://www.sbagency.sk/inkubator-npc-profesionalny-i-osobnostny-rozvoj#.Xcv831dKhaQ
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/inkubator-npc-je-opat-otvoreny-novym-projektom/


Spomenul si svojho mentora a konzultantov. V čom ti najviac pomohli? 

Schůzky s mentorem a konzulanty vnímám jako nejpraktičtější službu na celém Inkubátoru. Vždy přijímám 

rady od zkušenějších s pokorou, protože oni si cestu už vyšlapali. A každý konzultant je odborník na něco 

jiného. Absolvoval jsem střetnutí s právníkem a GDPR poradcem, s marketérem, či skvělým odborníkem 

na sales. Každá jedna schůzka mi pomohla otevřít oči a zase se přiučit něčemu novému. Mnohokrát jsem se 

snažil vyřešit problém svépomocí, ale potom stačila jedna schůzka a hned byl problém vyřešen. S mým 

mentorem, Tomášem Srokom, aktuálně řešíme především marketing společnosti. Chceme totiž, aby byly 

kampaně skvěle nastavené. Na začátku naše spolupráce jsme si okrem jiného zanalyzovali a nastavili 

strategii podniku, nastavili cenotvorbu i řešili web. 

Má členstvo v komunite Inkubátora NPC nejaké výhody? 

Projekt Národního podnikatelského centra poskytuje široké spektrum podpory od zasedacích místností, 

konzultací přes možnost zúčastnit se různých konferencí, workshopů a školení pro lehčí posun vpřed. 

Jednou z mnoha výhod je pro mě řešení kancelářského prostoru, kde se soustřeďují na jedním místě různě 

zaměřené začínající firmy. Můžeme tak řešit každodenní podnikatelské problémy efektivněji a navzájem se 

tak motivovat. Komunita je pro mně velmi důležitá. 

Čo si za rok v Inkubátore už stihol a čo ešte plánuješ?  

Rok je pro začínajícího podnikatele krátká doba. Začal jsem pracovat na formování a budování své vize. 

Hlavně do budoucna plánuji rozšířit své působení v evropských zemích jako Německo či Rakousko. Za 

sebe mužů říct, že vstupem do podnikatelského světa jsem udělal velký krok do neznáma. V prvé řadě jsem 

začal pracovat na vylepšování svých komunikačních zkušeností z oblasti obchodu. Postupně nabírám nové 

klienty ze Slovenska a České republiky. Každý, i ten nejmenší úspěch mě posouvá vpřed. 

Čo by si odkázal začínajúcim podnikateľom, ktorí majú pred sebou výzvu či vstúpiť alebo nevstúpiť 

do programu?  

Odkázal by jsem, že pokud májí myšlenku a cíl, Inkubátor dokáže velice rychle posunout dopředu. Musí 

jenom chtít a samozřejmě makat, protože nikdo za nich práci neudělá.   

Určite ste si pri čítaní rozhovoru všimli, že VÍT KYSILKO hovorí po česky a napriek tomu sa mohol 

stať členom Inkubátora NPC v Bratislave. Chceš vedieť aké podmienky musíš splniť, ak 

nepochádzaš zo Slovenska? Za akých podmienok môžeš žiadať o účasť v Inkubátore? KLIKNI SEM 

a zisti viac! 

 

https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/inkubator-npc-je-opat-otvoreny-novym-projektom/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/inkubator-npc-je-opat-otvoreny-novym-projektom/

