
Činnosť GDG na Slovensku
Vitajte na prezentácií!



Prečo budovať siete kontaktov a ako 

to robíme my? 
Samuel Morihlatko, GDG Poprad-Tatry



Čo je Google Dev. Group? 

• Voľne prepojená sieť ľudí 

• Nezisková skupina

• Cieľavedomí ľudia

• Skupina It nadšencov, 

vývojárov, geekov, učiteľov, 

marketérov a ďalších..

• Sme príležitosť spoznať a zažiť 

moderné technológie na 

Slovensku. 

www.poprad-gdg.sk3

http://www.poprad-gdg.sk/


No a prečo to robíme?!
Naším cieľom je vytvoriť miesto, kde sa o 

technológiách môžete dozvedieť viac..

Naším hlavným cieľom je rozšíriť 

povedomie o technológiách nie len googlu 

tak, aby sa vám s google a internetom 

lepšie pracovalo

Baví nás to!

Lebo chceme spájať vývojárov/it nadšencov 

a poskytovať im priestor na šírenie 

myšlienok, nápadov a skúseností medzi 

sebou.  

naši partneri



My nie sme..
Reklamný a marketingový nástroj 

googlu. Google z nás nepriamo 

profituje. 

Nie sme a nikdy nebudeme firma. 

Nie sme organizácia založená 

prevažne na jednosmernom toku 

informácií (ako napr. TED a blogy) 

naši partneri



Moderné technológie, moderné skupiny!

www.poprad-gdg.sk

sami toho veľa 

nedokážete  :)

Budeme si vykať/ kľudne si tykajme

Zväčšujeme komfortné zóny vývojárom..

..ale pracujeme mimo nej :) 

Prečo nadväzovať kontakty?

skutočné bohatstvo je 

v mennom zozname

silná značka je len vďaka ľuďom 

Produktom predávate 

seba, nie vec/ službu
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http://www.poprad-gdg.sk


Hlavní organizátori skupín

Janka VLnková

GDG Bratislava

Samuel Morihlatko

GDG Poprad-Tatry

Dávid Kováč

GDG Košice
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ďalej organizujeme..

www.poprad-gdg.sk8

workshopy
networkingové eventy

I/O extended párty 
hackathony

vývojárske festivaly 

príležitostné eventy

Robte pre druhých viac a buďte

prvý, kto podá pomocnú ruku

http://www.poprad-gdg.sk


Na záver niekoľko rád od nás! 

www.poprad-gdg.sk

Vytváranie väzieb a 

vzťahov je nadôležitejšia 

schopnosť, akú sa 

môžete naučiť :)

Vzťahy sú ako svaly

Premýšľajte nad tým, ako pomôcť..

riešte DÚ vzťahov poctivo! 

Starajte sa o svoj menný zoznam
Buďte medzi ľuďmi .. a to stále! 

Nebojte sa zdieľať pocity..

Nechoďte na párty s prázdnymi rukami 
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Dávajte kontaktom feedback..

Stante sa spojencom strážcov brán! 

postavte si vlastnú 

“jednotku rýchleho nasadenia” 

http://www.poprad-gdg.sk


Ďakujem za pozornosť

© 2010 Digit, s.r.o.

“Chudoba nie je len nedostaok peňazí, 

ale je to aj izolácia od ľudí,

ktorí by vám pomohli dostať sa ďalej… “


