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T L A Č O V Á    S P R Á V A  

Svetoznámy projekt Startup Weekend už po tretíkrát v Banskej Bystrici  

Po vydarených dvoch ročníkoch hosťujeme opäť Startup Weekend v meste Banská Bystrica. Na tri 

dni zábavy, pracovného nasadenia, nových skúseností a stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi sa 

Banskobystričania a všetci startupoví nadšenci môžu tešiť v dňoch 17. – 19. apríla 2020.  

Princíp podujatia Startup Weekend, ktoré sa pravidelne koná v rôznych mestách po celom svete je 

zhromaždiť počas 54 hodín účastníkov rôznych povolaní, znalostí a záujmov, ktorí chcú vyskúšať svoje 

podnikateľské zručnosti. Doteraz sa na viac ako 4000 rôznych podujatiach vo viac ako 150 krajinách 

zúčastnilo viac ako 300 000 účastníkov. 

Na začiatku vytvoria tímy podľa svojich preferencií a sympatií k prezentovaným nápadom a v priebehu 

nasledujúcich hodín tvoria svoje projekty za pomoci viacerých mentorov. V roku 2018 súťažilo 

v Banskej Bystrici 40 šikovných ľudí, ktorí vytvorili 6 výnimočných tímov pod vedením 11 skúsených 

mentorov. 

Startup Weekend Banská Bystrica je otvorený pre všetkých. Hlavnou cieľovou skupinou sú aktívni, 

podnikaví jednotlivci alebo skupiny, ktorí majú záujem overiť si svoje zručnosti, resp. získať nové a 

spolu s nimi aj skúsenosti a kontakty s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. „Zaregistrovať sa môžu 

profesionáli aj študenti z rôznych oblastí, dizajnéri, vývojári, projektoví manažéri, právnici, účtovníci, 

marketingoví odborníci. Ak chcú inovovať a uspieť, musia sa spojiť, vytvoriť tímy a spolupracovať,“ 

uvádzajú organizátori. 

Registrácia prebieha na webovej stránke: http://communities.techstars.com/slovakia/banska-

bystrica/startup-weekend/15899 

„Pripravili sme si pre vás Valentínku 50% zľavu na lístky, čiže prvých 10 lístkov získate za 10 eur. V cene 

budú mať účastníci zahrnuté jedlo od piatkového večera do nedeľného večera (raňajky, obed a večera), 

mentoring od skúsených profesionálov a možnosť vyhrať zaujímavé ceny,“ dopĺňajú organizátori. 

3. ročník Startup Weekend Banská Bystrica organizuje občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica 

v spolupráci s BIC Banská Bystrica. Podujatie je súčasťou projektu Social Impact Academy, ktorý realizuje 

občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica spolu s partnermi Rada mládeže Banskobystrického 

kraja a Språk og kulturforening z Nórska. Projekt Social Impact Academy je podporený z programu ACF - 

Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia 

Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Pre viac informácií: Nora Bělousovová, nora.belousovova@gmail.com, +421 910 329 451 

Oficiálne internetové stránky: http://communities.techstars.com/slovakia/banska-bystrica/startup-

weekend/15899 

Facebook: https://www.facebook.com/StartupWeekendBanskaBystrica/ 
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