
1. E‑mail *

Nápad v kocke

2.

3.

4.

Označte jen jednu elipsu.

A // idea v hlave alebo v dokumente

B // podniknuté prvé kroky

C // získané prvé objednávky

Rozbiehátor // prihláška nápadu 2021
Ahoj, rozbiehač!  

Tešíme sa, že si sa rozhodol prihlásiť nápad do Rozbiehátora.  
Veríme, že ti pomôžeme rozbehnúť a otestovať tvoj nápad.  

Prihlás svoj nápad vyplnením prihlášky nižšie.  
Po 24. októbri sa ti ozveme ohľadom procesu selekcie. 

Rozbehnutiu zdar! 
Juraj Kováč  
juraj.kovac@rozbehnisa.sk

*Povinné pole

Názov nápadu *
1-3 slovný názov nápadu, môže byť aj pracovný

Opis nápadu v 1 vete *
Použite maximálne 5-8 slov

Fáza nápadu *

mailto:juraj.kovac@rozbehnisa.sk


5.

Biznis model

6.

7.

8.

9.

Tím

10.

web, facebook, instagram stránka nápadu* *

* ak neexistuje napíšte "neexistuje"

Produkt // Čo predávate? *
Čo je vašim produktom alebo službou? Čo zákazník presne dostane, keď si váš produkt, alebo službu
kúpi?

Zákazník // Komu predávate?
Kto všetko môže váš produkt lebo službu kúpiť? Na koho sa zameriavate?

Odlíšenie // V čom ste lepší? *
Napíšte 1-3 argumenty, prečo je vaše riešenie lepšie ako existujúce altermatívy.

Konkurencia // Kto sú vaši hlavní konkurenti? *
Ukáže nám, že poznáte svoju konkurenciu a vymenujte tých konkurentov, ktorých považujete za
relevantných

Koľko členov má váš tím? *



11.

12.

Označte jen jednu elipsu.

žiaci strednej školy

študenti vysokej školy

mladí do 30 rokov

mladí nad 30 rokov

13.

14.

Označte jen jednu elipsu.

1-2 hodiny týždenne

3-5 hodín týždenne

6-10 hodín týždenne

11-15 hodín týždenne

16-20 hodín týždenne

20+ hodín týždenne

15.

Mesto, kde pôsobíte *
mesto v ktorom žijete, pracujete, alebo sa najčastejšie zdržiavate. Ak je vás v tíme viac, odpovedajte za
lídra tímu.

Jadro tímu tvoria *

Názov a adresa školy *
uveďte názov a adresu strednej alebo vysokej školy na ktorej študujete. Ak ste absolventi, tak napíšte
"absolvent"

Koľko hodín týždenne môžete v nasledujúcich 3 mesiacoch venovať svojmu
nápadu? [orientačne] *
Ak je vás v tíme viac, odpovedajte za lídra tímu.

Motivácia // Prečo chcete začať podnikať s týmto nápadom? *



16.

Označte jen jednu elipsu.

áno

nie

Kategórie
Pre potreby udelenia štipendia potrebujeme vedieť nasledovné informácie

17.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

BA kraj

BB kraj

KE kraj

NR kraj

TN kraj

TT kraj

PO kraj

ZA kraj

ČR

Súhlasíme s mikroblogovaním na R! LIVE *

Každý týždeň pridáte krátky textový alebo video príspevok o svojich aktivitách a ponaučeniach. Váš
profil bude chránený heslom a prístup k nemu budú mať len vybraní študenti na školách. Plné
zverejnenie príbehu prebehne až po spustení predajného webu, kedy už nebude dôvod nápad chrániť.

Kraj, kde pôsobíte *
VÚC v ktorej žijete, pracujete, alebo sa najčastejšie zdržiavate. Ak bývate v jednom kraji a študujete v
druhom, tak vyznačte prosím obe možnosti. Ak je vás v tíme viac, odpovedajte za lídra tímu.



18.

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

inovácia (nápad prináša niečo inovatívne)

smart (nápad je v niečom "chytrý")

sales (nápad sa odlišuje v spôsobe predaja)

online (nápad je možné prevádzkovať na internete)

eko (nápad chráni životné prostredie a je udržateľný)

social (nápad je spoločensky prospešný)

výrobok (nápad ponúka hmotný produkt)

služba (nápad ponúka nehmotnú službu)

aplikácia (nápad je postavený na aplikácii)

Možnost 10

technológia (nápad je postavený alebo ponúka technológiu)

19.

Označte jen jednu elipsu.

áno

nie

neviem

Kontakt

20.

21.

Označte všetky kategórie, ktoré spĺňa váš nápad *

Môžeme váš nápad zaradiť do zoznamu nápadov pre vzájomný networking,
ktorý uvidia ostatné tímy v programe? *
Zverejnením v zozname budete môcť spolupracovať s ostatými nápadmi. Zverejníme len 4 veci - názov
nápadu, opis nápadu v jednej vete, emailový kontakt a región.

Meno a priezvisko lídra tímu *

Kontaktný email *



22.

23.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

od učiteľa na strednej alebo vysokej škole

odporučenie od známych

info na webe alebo sociálnych sietiach

Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.

Kontaktný telefón *
aby sme sa s vami vedeli spojiť ohľadom výsledkov a prípadných dodatočných informácií

Ako ste sa o programe dozvedeli *
označte všetky zdroje

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

