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Víťaz Víťaz Víťaz Víťaz StartupStartupStartupStartup    WeekendWeekendWeekendWeekenduuuu    Žilina Žilina Žilina Žilina vás ochráni vás ochráni vás ochráni vás ochráni     

        

Druhý ročník žilinského Startup Weekendu je úspešne za nami. Podľa mentorov 

aj účastníkov dopadol nad očakávania. Startup Weekend Žilina obsiahol vďaka organizátorom, 

účastníkom a hosťom všetko, čo sa očakáva od podujatia tohto typu – množstvo inšpirácie, 

kontaktov, zábavy, tvrdej práce, spolupráce, ale predovšetkým vyniesol na svetlo sveta dobré 

nápady, ktoré získali počas víkendu zdokonaľovania a vylaďovania, šancu uspieť v tvrdých 

podmienkach biznisu.  

    

Začína sa odpočítavanie 54 hodínZačína sa odpočítavanie 54 hodínZačína sa odpočítavanie 54 hodínZačína sa odpočítavanie 54 hodín                                                                                                                                                                                                    

        Startup Weekend Žilina 2, ktorého základňou sa na 54 hodín stala Fakulta riadenia 

a informatiky ŽU, začal v piatok 29.novembra 2013 večernou prezentáciou nápadov účastníkov. 

Ich úlohou bolo ten ich predstaviť, obhájiť a nadchnúť svojou myšlienkou ostatných. Mali na to 

„až“ 1 minútu.  

    

Postupujúce projPostupujúce projPostupujúce projPostupujúce projektyektyektyekty 

Z prezentovaných projektov vybrala porota desať. K tímom týchto projektov sa mohli 

pripojiť nepostupujúci účastníci. Úspešným startupom nechýbal správny základ – dobrý nápad. 

Cieľom prvého prezentovaného projektu Daj šancu ITDaj šancu ITDaj šancu ITDaj šancu IT je zlepšenie IT zručností a vedomostí detí zo 

sociálne slabších rodín. Ďalším postupujúcim projektom v poradí boli povinnosti.compovinnosti.compovinnosti.compovinnosti.com....    Startup chce 

pomáhať užívateľom plniť si svoje povinnosti načas. Tím projektu Path!Path!Path!Path! zase vyvinul fľašu, ktorej 

špecifikum spočíva v jej vnútornom rozložení, ktoré má umožniť vo fľaši uschovať viacero 

rôznych tekutín. Cieľovou skupinou startupu MySexyStoryMySexyStoryMySexyStoryMySexyStory majú byť nevidiace ženy, produktom 

nahovorené erotické príbehy. Projekt s názvom 2done2done2done2done by mal pomôcť jeho používateľom 

zefektívniť svoj time management v každodennom živote prostredníctvom aplikácie, ktorá sleduje 
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plnenie jednotlivých úloh. Mobilná aplikácia UNI BikeUNI BikeUNI BikeUNI Bike sa zase týka systému prenájmu bicyklov, 

ktoré by sa v mestách využívali ako alternatíva k cestovaniu verejnou dopravou. Aplikácia Credit Credit Credit Credit 

HHHHelperelperelperelper má pomôcť s vybavovaním úveru v banke. „Party produkt“ ClickClickClickClick----NightNightNightNight by mal záujemcov 

o zábavu informovať napríklad aj o tom, v ktorom podniku to aktuálne „žije“ a oplatí sa doň 

zavítať. Tím, ktorý stojí za bezpečnostnou mobilnou aplikáciou    BeeSBeeSBeeSBeeSafeafeafeafe    zaujal  počas prezentácie 

aj názornou ukážkou jej aplikovania v praxi. Produkt má pomôcť svojmu užívateľovi v prípade, že 

sa dostane do nebezpečenstva.              

 

Mentoring, motivačné prezentácie, finálne rozhodnutieMentoring, motivačné prezentácie, finálne rozhodnutieMentoring, motivačné prezentácie, finálne rozhodnutieMentoring, motivačné prezentácie, finálne rozhodnutie    

Tímy pracovali na zdokonaľovaní svojich nápadov počas piatku a celej soboty. Zapracovávali výzvy 

mentorov a od svojich projektov si odbiehali pre inšpiráciu na prednášky zaujímavých a úspešných 

ľudí z biznisu. V nedeľu sa dolaďovali posledné detaily a členovia tímov pracovali hlavne na 

najdôležitejšom bode programu celého Startup Weekendu, finálnej 4-minútovej prezentácii. 

Nekompromisná porota zhodnotila všetky projekty a nakoniec rozhodla o víťazoch 2. ročníka 

Startup Weekendu Žilina nasledovne: na treťom mieste sa umiestnil projekt UNI BikeUNI BikeUNI BikeUNI Bike, druhú 

priečku obsadili povinnosti.compovinnosti.compovinnosti.compovinnosti.com a hlavným víťazom sa stal startup projekt BeeSafeBeeSafeBeeSafeBeeSafe. Cenu sympatie 

si odniesli 2done2done2done2done.  

“V posledný novembrový víkend sa v Žiline stretli kreatívni a húževnatí ľudia, ktorí neváhali 

obetovať celý víkend tvrdej práci a spoločnému úsiliu. Víťazné tímy si odniesli vecné ceny, no 

všetci si odniesli uznanie mentorov, poroty aj organizátorov. A v neposlednom rade aj projekt, 

ktorý sa za 54 hodín posunul míľovými krokmi, a na ktorom hodlajú pracovať ďalej“, zhodnotil 

Startup Weeken Žilina 2 jeho hlavný organizátor Daniel Harcek. „Záujem účastníkov, ich výsledky, 

ale aj vyjadrenia mentorov a poroty nás presvedčili, že obrovské množstvo energie, ktoré sme 

nielen my investovali do prípravy podujatia, sa zúročili. Počas celého žilinského Startup Weekendu 

vládla fantastická atmosféra, stretli sa výnimoční ľudia a záverečné projekty boli na vysokej úrovni. 

Za toto patrí vďaka všetkým, ktorí boli toho súčasťou. Veríme, že o rok sa vidíme opäť“ doplnili 

spokojní spoluorganizátori podujatia. 

 

 Na záver by sme chceli poďakovať našim partnerom a sponzorom, bez ktorých pomoci by 

podujatie nemohlo byť zorganizované. Veľká vďaka patrí: Azet.sk, Davinci, Hour software, 
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Transcat, Filter technik Slovakia, Living centrum, Google Slovensko, Eset, Autocont, Web support, 

Žilinskému samosprávnemu kraju, VTP Žilina, Žilinskej univerzite v Žiline a špeciálne Fakulte 

riadenia informatiky ŽU, kde sa podujatie uskutočnilo.  

    

    

Kontaktná osoba:Kontaktná osoba:Kontaktná osoba:Kontaktná osoba:    

Daniel HarcekDaniel HarcekDaniel HarcekDaniel Harcek    

hlavný organizátor 

EEEE----mail: mail: mail: mail: daniel@harcek.info 

http://zilina.startupweekend.org/http://zilina.startupweekend.org/http://zilina.startupweekend.org/http://zilina.startupweekend.org/    


