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Študentská súťaž ACM SPY o 1 000 EURO je zahájená 
Študentská súťaž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the 
Year) pre rok 2010 bola spustená tento mesiac. Súťaží sa o najlepšiu diplomovú a o najlepšiu bakalársku 
prácu v oblasti informatiky a informačných technológií, víťazi získajú finančnú odmenu vo výške 1 000 
€ a 300 €. Súťaž Súťaž organizujú v spolupráci české a slovenské univerzity a súkromné firmy s cieľom 
podporiť študentov pri venovaní väčšieho úsilia v štúdiu, ktorého výsledky neskôr uplatnia v praxi. 

Študentská dúťaž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the 
Year) pre rok 2010 bola spustená tento mesiac. Súťaží sa o najlepšiu diplomovú a o najlepšiu bakalársku 
prácu v oblasti informatiky a informačných technológií, víťazi získajú finančnú odmenu vo výške 1 000 
€ a 300 €. €. Ale nie len to, získajú ďaleko viac v podobe prestíže umiestnením v galérii najlepších. 
Súťaž organizujú v spolupráci české a slovenské univerzity a súkromné firmy s cieľom podporiť 
študentov pri venovaní väčšieho úsilia v štúdiu, ktorého výsledky neskôr uplatnia v praxi. Do súťaže sa 
môžu prihlásiť študenti českých a slovenských univerzít, ktorí dokončia svoju diplomovú prácu na 
magisterskom (inžinierskom) stupni štúdia alebo bakalársku prácu na bakalárskom stupni štúdia v 
akademickom roku 2009/2010, téma nimi zvolenej práce zapadá do oblasti informatiky a informačných 
technológií a do 6. 7. 2010 podajú prihlášku.  

Súťaž je rozdelená do 2 kategórií: 
• Magisterská (inžineirska): víťaz získa finančnú odmenu 1 000 €, vedúci jeho diplomovej práce 

200 € 
• Bakalárska: víťaz získa finančnú odmenu 300 €, vedúci jeho diplomovej práce 100 € 

Víťazi oboch kategórií budú vyhlásení vo finálovom kole, ktoré prebehne na prelome októbra/novembra 
2010 v Prahe. Do finálového kola postúpi z každej kategórie 5 finalistov.  

Súťaž inicializovala a záštitu nad súťažou prevzala česká a slovenská pobočka celosvetovej profesijnej 
organizácie ACM (Association for Computing Machinery) – Czech ACM a Slovakia ACM. ACM SPY 
nadväzuje na tradíciu súťaže ACM Student Research Competition, ktorú od roku 2003 organizovala 
Czech ACM a vysoké školy v ČR a SR, od roku 2009 aj Slovakia ACM, a na tradíciu súťaže IT 
diplomky roku, ktorú najprv organizovala spoločnosť Profinit. Hlavným organizátorom ročníku 2010 je 
firma Profinit, partnerom je Microsoft a mediálnym partnerom PC revue.  

„Firma Profinit najprv organizovala v spolupráci s vysokými školami súťaž IT diplomka roka, čo bola 
súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti Software Engineering a Computer Science. Úlohu hlavného 
organizátora súťaže ACM SPY pre rok 2010 sme prijali okrem iného preto, že súťaže sú veľmi 
podobné, majú rovnaký cieľ, oslovujú rovnykých študentov a s vysokými školami dlhodobo 
spolupracujeme na rôznych projektoch„ vysvetľuje zapojenie firmy do súťaže Tomáš Pavlík, CEO, 
Profinit.  

Súťaž priamo podporujú, zabezpečujú hodnotenie jednotlivých prác a prevzali zodpovednosť za kvalitu 
tieto české a slovenské univerzity, ktoré pre ročník 2010 organizačne zastrešuje Slovenská technická 
univerzita v Bratislave: 
• České vysoké učení technické Praha 
• Univerzita Karlova v Praze 
• Vysoké učení technické v Brně 
• Masarykova univerzita v Brně 
• Západočeská univerzita v Plzni 
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave 
• Univerzita Komeského v Bratislave 
• Žilinská univerzita 
• Technická univerzita v v Košiciach 
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  


