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Vyplnením a zaslaním tohto formulára účastník udeľuje súhlas organizátorovi a spoluorganizátorom podujatia na zaradenie do databázy inovatívnych 

technických podnikateľských a študentských tímov pre potreby organizácie podujatia TECH INNO DAY 2019, s jeho uverejnením na internetovej stránke, s 

oslovením za účelom ponuky investície do podnikania a zároveň so spracovaním a použitím osobných údajov.  

 

Údaje o spoločnosti 

Obchodné meno spoločnosti Financie.online SK s.r.o. 

Dátum vzniku 11. júna 2015 

IČO 48180343 

Sídlo spoločnosti Ruskov 246, 044 19 Ruskov 

Web stránka https://Financie.online 

Hlavný predmet podnikania Financie.online je prvá aplikácia na 
Slovensku, ktorá vám pomôže optimalizovať 
vašu finančnú situáciu pomocou umelej 
inteligencie. 

 

 

Kontaktné údaje 

Kontaktná osoba – meno a funkcia Ján Široký, konateľ 

Telefónne číslo 0910 433 940 

Email jansiroky@jansiroky.sk 

Kontaktná adresa Ruskov 246, 044 19 Ruskov 

 

 

Identifikácia produktu 

Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši) Mobilná aplikácia Financie.online vám 
prináša nový spôsob spravovania vašich 
peňazí. 
 
Či už ide o vašu hypotéku, pôžičku, sporenie 
alebo dôchodok, získajte vždy 
najvýhodnejšiu ponuku a tipy ako získať viac. 

V čom je riešenie unikátne/inovatívne? Digitálny finančný asistent 
 
Financie.online je prvá aplikácia na 
Slovensku, ktorá vám pomôže optimalizovať 
vašu finančnú situáciu pomocou umelej 
inteligencie.  
 
Denne aktualizované tipy, vďaka ktorým 
máte vždy prehľad o tom, kde môžete získať 
lepšiu ponuku a ako môžete získať zo svojich 
peňazí ešte viac. 

V akých odvetviach je produkt využiteľný? Ekonomika a vzdelávanie. 

Je dané riešenie chránené právami duševného 
vlastníctva? (ak áno, uviesť druh duševného vlastníctva a komu 

patrí) 

Registrovaná ochranná známka, zdrojové 
kódy aplikácie, server a weby, grafika. 

Štádium vývoja produktu (prototyp, beta verzia, 
hotový produkt, ...) 

Hotový produkt. 

Ako dlho pracujete na vývoji produktu? 1.1. 2017 viac ako 2 roky 

Aký počet ľudí pracuje na danom projekte? 6 

Má spoločnosť platiacich zákazníkov? 100+ 

 

 

Popis a analýza trhu 

V ktorých geografických regiónoch chcete pôsobiť Slovensko, online finančné sprostredkovanie 
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a aký trhový podiel chcete dosiahnuť? 30% z trhu za 4 roky. 

Uveďte dôvody orientácie na dané trhy Nespokojnosť obyvateľstva s ich finančnou 
situáciou, skvelý team expertov po celom 
slovensku. Rast tržieb za posledný rok. 

 

 

Popis konkurencie 

Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu, 

nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu. 

 Totalmoney (iba porovnanie finančných 
produktov) 

V čom sa odlišuje Váš produkt od konkurencie? 

Aká je jeho konkurenčná výhoda? 

Jediná aplikácia s automatizovanou analýzou 
finančnej situácie, tipmi na ušetrenie na 
platbách za finančné produkty a dosiahnutie 
stanovených finančných cieľov, online 
konzultácie s expertmi aj cez víkend. 

 

 

Definícia zákazníkov/odberateľov 

Popíšte, kto je Váš cieľový zákazník/odberateľ 18 - 40  rokov – dnešný použivatelia internet 
bankingu – teda ľudia dôverujúci 
technológiám tak, že  s nimi nemajú problém 
spravovať svoje financie  

 
 

Financovanie 

Štádium financovania (seed, start-up, expanzia, ...) 
 

Vlastné financovanie projektu: 35 000 € 

Akým spôsobom je v súčasnosti zabezpečené 
financovanie (vlastné finančné prostriedky, cudzie 
zdroje – investor, úver, ...) 

Odmena za uzavretie nových výhodnejších 
produktov. PZP 10% Hypotéka 0,3%.  
Vo všeobecnosti 30% z provízie vyplatenej 
fin. inštitúciou.  

Ak hľadáte investora, aká je celková potrebná suma 
investície (cudzieho kapitálu) a na aký účel by bola 
použitá? 

150 000 € 
Urýchlenie vývoja produktov a zlepšenie 
marketingu. 

  


