
      
 

INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI                   
TECH INNO DAY 

2019

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 študentskom tíme 

Názov študentského tímu  Cezmesto.sk 

Názov vysokej školy/univerzity (ak sú študenti v tíme 
z rôznych VŠ, prosím uveďte všetky) 

 

Pracovisko vysokej školy (fakulta a katedra) 
 

Študijný program   

Web stránka (ak je vytvorená)  www.cezmesto.sk – v príprave 

 

Kontaktné údaje 

Kontaktná osoba – meno a funkcia  Juraj Pekarek – vedúci projektu 

Telefónne číslo 0903 676 054 

Email Juraj.pekarek@gmail.com 

Kontaktná adresa   

 

Identifikácia produktu 

Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši) Vrátenie strateného času pri cestovaní 
v meste a jeho okolí. Našim  sharingom 
elektrických skútrov umožnime ľudom dostáť 
sa skôr na miesto určenia. Eliminujeme 
taktiež potrebu hľadania parkovacieho 
miesta. 

V čom je riešenie unikátne/inovatívne? Alternatívne ekologické dopravne prostriedky 

V akých odvetviach je produkt využiteľný? B2C, B2B 

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

nie 

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

Projekt je vypracovaný do finálnej podoby 
a hľadáme investorov 

Ako dlho pracujete na vývoji produktu? 6 mesiacov  

Aký počet ľudí pracuje na danom projekte? 4 

Máte pre produkt platiacich zákazníkov? Zatiaľ ešte nie 

 

Podnikanie a analýza trhu 

Uvažujete nad založením vlastnej firmy? Ano 

Ak áno, aký geografický trh by ste chceli osloviť?  Slovensko a Východnú a južnú Európu 

Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu, 

nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu. 

MHD, Taxi len nepriama 

Popíšte, kto je alebo bude Váš cieľový 

zákazník/odberateľ 

V podstate všetci ľudia pohybujúci sa 
v mestách a okolí vo veku od 18-40 

 

Financovanie 

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

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

Na vypracovanie projektu, štúdiu 
a oslovovanie  spolupracovníkov boli 
vynaložene vlastne zdroje 

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

 300 000 je to na nákup dopravných 
prostriedkov 100 kusov a príslušenstva, 
zakúpenie aplikácia, servisného vozidla, IT 
vybavenia 

 

http://www.cezmesto.sk/
http://www.cezmesto.sk/

