
 
 

 

ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD” 
4. DECEMBER, UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK TECHNICOM, NEMCOVEJ 5, KOŠICE 
 

Chceš si vyskúšať podnikanie, ale chýba ti dobrý nápad? Máš nápad a nie si si istý, či je ten 
pravý? Príď na roadshow do tvojho regiónu, kde zistíš ako rozpoznávať nové biznis nápady 
a rozbiehať ich so 100€. A dostaň k tomu porciu nadupaných workshopov. 
 

PROGRAM 
 

08:30-09:00 Príchod a registrácia 

09:00-10:15 Workshop I: Rozbehni sa! – Ako nájsť & rozbehnúť dobrý nápad 
10:15-10:30 Prestávka s občerstvením 
10:30-12:30 Workshop II: Inovujme.sk – Ako byť kreatívny 
12:30-13:00 Príbeh: Zero2hero.sk – inšpiratívny príbeh úspešného podnikateľa 
13:00-13:15 Ďalšie kroky & bageta na cestu:) 
  

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE 
Pre koho: prihlás sa ako jednotlivec, alebo ako školská delegácia (maximálne 8 členov). 
Prihláška: registruj sa tu do 28. novembra 2019 
Kontaktná osoba: Juraj Kováč, juraj.kovac@rozbehnisa.sk, +420 773 876 828 
 

POPIS WORKSHOPOV 
Ako nájsť & rozbehnúť dobrý nápad 
Naučíš sa ako objavovať nové podnikateľské nápady a rýchlo posudzovať ich potenciál. Zistíš ako premyslieť nápad tak, aby ťa 
vedel uživiť od prvých dní. Dozvieš sa, ktoré nápady sú pre začiatočníka v podnikaní zbytočne rizikové a ako nápad rozbehnúť so 
100€. Workshopom ťa prevedie Juraj Kováč, zakladateľ Rozbehni sa!. 
 

Inovujme.sk // Naučte sa techniku na generovanie nových nápadov 
Na inovačnom workshope sa naučíš techniku na generovanie nových nápadov. Na konkrétnom zadaní z reálneho prostredia zistíš 
ako netradičným spôsobom prichádzať na nové riešenia. Neskôr ju môžeš využiť v štúdiu, podnikaní a každodennom živote. 
Workshopom ťa prevedú odborníci z inovujme.sk.  
 

Príbeh: Zero2hero.sk – inšpiratívny príbeh úspešného podnikateľa 
Jedinečné partnerstvo, ktoré trvá viac ako 29 rokov. Ako začali tento "startup", ako uspeli v súboji so zahraničnými hráčmi, ako 
predali firmu a kúpili ju späť, ako sú na tom dnes? Vypočuj si inšpiratívny a motivačný príbeh predajcu elektroniky, slovenskú 
firmu NAY a dvojice zakladateľov, Peter Zálešák a Ján Tomáš. 

https://forms.gle/4GCuJ4gCE4Cz2uJU6

