
Hack Kosice 2019 
 
Čo je to Hack Kosice 2019? 
Hack Kosice je víkendové podujatie, na ktorom počas 24 hodín postavíš a otestuješ 
technologický prototyp svojho nápadu. Svoje inovatívne technologické riešenie 
následne odprezentuješ pred odbornou porotou a zasúťažiš si o hodnotné ceny. Tvoja 
práca bude prebiehať v malých tímoch, no popri tom jednoznačne spoznáš veľa 
nových, zaujímavých ľudí s rovnakou vášňou pre pokrok a technológie ako máš Ty. 
Vyskúšaš si množstvo zábavných aktivít, vypočuješ si zaujímavé prednášky, zúčastníš 
sa množstva kvalitných workshopov a užiješ si kopec srandy. Rovnako budeš môcť 
využiť účasti kvalitných mentorov, ktorí ti poskytnú odborné rady a profesionálne 
skúsenosti z prvej ruky. 
Počas Hack Kosice zakúsiš jedinečnú atmosféru, inšpirujúcu k vlastnému sebarozvoju 
a hlbšiemu angažovaniu sa v oblasti informatiky. Jednoznačne si odnesieš množstvo 
cenných skúseností, nových vedomostí a celkovo nezabudnuteľný zážitok z celého 
podujatia. 
 
Prečo sa mám prihlásiť na Hack Kosice 2019? 
Existuje hneď niekoľko dôvodov, prečo sa oplatí na vlastnej koži zažiť Hack Kosice 
2019: 

 medzinárodný hackathon na svetovej úrovni tak blízko! 
 nový zážitok a cenná skúsenosť 
 cool nezabudnuteľná atmosféra 
 veľké plus pre tvoj životopis 
 možnosť zapožičania revolučného hardware a senzorov 
 odborné workshopy 
 možnosť porozprávať sa s top domácimi i medzinárodnými firmami 
 inšpiratívni mentori 
 súťaženie o hodnotné ceny 
 zábavné aktivity 
 vynikajúce jedlo zadarmo 
 spoznaj kultúru komunity Major League Hacking, prvýrát na Slovensku 

 
Je Hack Kosice 2019 aj pre mňa? 
Hack Kosice je pre všetkých študentov! Účasť prinesie množstvo cenných skúseností 
nielen študentom IT, ale aj študentom inžinierstva, designu, businessu, manažmentu, 
marketingu a iných vedných odborov. Prihlásiť sa môžeš ako jednotlivec alebo v 
tímoch, s nápadom alebo aj bez. 
Prihlasovací formulár nájdeš na stránke: hackkosice.com 
 
Hack Košice 2019 - niečo nové a výnimočné 
Ako prvému slovenskému hackathonu, sa Hack Kosice podarilo získať prestížnu 
akreditáciu od svetovej organizácie MLH (Major League Hacking), a tak sa zaradiť do 
najvyššej kvalitatívnej triedy študentských hackathonov na svete. Záštitu nad akciou 
prebral aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, rektor UPJŠ v Košiciach prof. 
Pavol Sovák. 
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