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Progressbar

●Prvý a najväčší slovenský Hackerspace
●Priestor na spoločné 

ostretnutia priateľov
o učenie (sa) nových zručností
ospoznávanie sa so zaujímavými ľuďmi
oprojekty, ktoré sami doma nepostavíte
o trávenie času pre všetkých tvorivých ľudí!
ocez deň slúži aj ako coworking

●Bratislava, Michalská 3
●www.progressbar.sk



Naše laboratórium v starom priestore



Naše typické osadenstvo pri práci



Progressbar: Princípy

●Závislý iba od členov a návštevníkov
●Čo robíme?

oTo čo sa členom robiť chce
oAktokracia

●Organizovanie akcií (prednášok, 
workshopov)
oOd bicyklovania cez IT bezpečnosť až po ekonómiu 

a neurovedy...
● Podpora rôznych umeleckých projektov, 

začlenenie sa medzi podobne zmýšľajúcich 
ľudí v komunite



Progressbar: Vstup, členstvo

●Zastrešený občianskym združením
●Členovia platia 20 eur mesačne 

(študenti 10 eur) - hradí sa tým nájom a 
prevádzka priestorov
oČlenovia majú hlasovacie práva a kľúče

●Bezplatný vstup takmer na všetky akcie
oSme radi, keď si u nás ľudia dajú nápoj a prispejú do 

pokladničky





Elektronika

●Workshopy
●Experimentovanie s elektronikou
●Zlepšováky



Kryptoanarchia - cryptoparty

●Čo spravíme, keď prídu pre nás?
●Ako ostať anonymný?
●Ako si zabezpečiť komunikáciu?
●Čo všetko sa o nás zbiera?
●Ako si ochrániť majetok?
●Ako anonymne platiť?
●Čo štáty robia proti tomu? Keď bude treba, 

budeme sa vedieť brániť?



Biohacking

●Cca 250 ľudí hlavná akcia
●Nootropics session
●Soylent-clones, Keto, Food hacking
●EEG, TcDCS



Večer najbizarnejšieho porna

●Bol som chorý, ale počul som že fail 



Whitebikes

●neformálna spolupráca
●open-source bike sharing systém
●komunitný model
●Používa open-streetmaps



OpenStreetMap

● Občas Freemap Hacking akcie
● Rôzne témy stretnutí:
● - ako tagovať
● - renderovanie
● - vylepšenie vlastností
● - spolupráca s lokálnými prevádzkami



Hackerspaces na Slovensku!

Náš Progressbar žije a teší aktivite!

Neváhajte založiť hackerspace aj vo 
Vašom meste! 







Paralelní Polis (Institute of 
Cryptoanarchy)













Kaviareň

● Super káva
● “Open-source” prístup – 

barist(k)a vás rovno učí 
o Bitcoine aj o príprave 
kávy, bar je 
nasetupovaný 
kolaboratívne (barista 
nie je za pultom)

● Veľa príjemných 
rozhovorov, 
inšpiratívnych ľudí, ktorí 
by do štandardného 
hackerspace neprišli





Polargraf



Čipovanie ľudí

● Chceme zaviesť čipovú totalitu – platba 
rukou na kase v Polis (pomocou BTC), 
otváranie dverí a podobne

● Je fajn s takýmito vecami experimentovať





Hackers Congress Paralelní Polis

● Hcpp.cz
● 30.9. – 2.10.
● Super spíkri

o Timothy C. May (via videocall)
o Paul Rosenberg (Cryptohippie, Freeman’s 

Perspective)
o Andreas Antonopolous
o Smuggler & Frank Braun – cryptoanarchist ninjas
o Sam Patterson (OpenBazaar)




	Slide 1
	Progressbar
	Slide 3
	Slide 4
	Progressbar: Princípy
	Progressbar: Vstup, členstvo
	Slide 7
	Elektronika
	Kryptoanarchia - cryptoparty
	Biohacking
	Večer najbizarnejšieho porna
	Whitebikes
	OpenStreetMap
	Hackerspaces na Slovensku!
	Slide 15
	Slide 16
	Paralelní Polis (Institute of Cryptoanarchy)
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Kaviareň
	Slide 24
	Polargraf
	Čipovanie ľudí
	Slide 27
	Hackers Congress Paralelní Polis
	Slide 29

