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2. 7. 2012 15:13 pridal: Michal Čabák
http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/Imagine-Cup?l=1&c=0&i=40538&p=1&q=1

Imagine Cup
Aj pre vysokoškolákov sú letné prázdniny vytúženým časom oddychu. Väčšina z nich však voľné dni využije na
brigádu či cestovanie. Na opačný koniec sveta - do austrálskeho Sydney - sa vyberie aj štvorica študentov Fakulty
informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Nepôjdu však relaxovať, ale súťažiť a reprezentovať
Slovensko na finále najväčšej technologickej súťaže na svete Imagine Cup. Jej cieľom je prinášať riešenia, ktoré
môžu pomôcť riešiť globálne problémy našej spoločnosti. Viac povie Michal Čabák:
Pripojené súbory:

Imagine Cup2 MB

10. 7. 2012 14:47 pridal: Michal Čabák
http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/Imagine-Cup?l=1&c=0&i=41085&p=1&q=1

Imagine Cup
Zlepšenie kvality života ľudí so zrakových či telesným postihnutím či uľahčenie diagnostiky chorôb pomocou
mobilných telefónov. Nielen tieto problémy riešia projekty, ktoré súťažia vo finále najväčšej technologickej súťaže
Imagine Cup. Dejiskom desiateho ročníka je austrálske Sydney a svojich zástupcov tu má aj Slovensko - tím
OwNet z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. V tvrdej celosvetovej konkurencii sa
im síce nepodarilo postúpiť do užšieho výberu, no Imagine Cup si užili až do konca. Viac nám povie Michal Čabák
z Centra publicistiky, ktorý je v Sydney spolu s nimi:
Pripojené súbory:
Pripojené súbory:

Imagine Cup1,548 MB
Imagine Cup557 kB

23. 7. 2012 10:15 pridal: Michal Čabák
http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/Pribeh-na-tyzden---Imagine-Cup?l=1&c=0&i=41554&p=1&q=1

Príbeh na týždeň - Imagine Cup
Aj pre vysokoškolákov sú letné prázdniny vytúženým časom oddychu. Väčšina z nich
však voľné dni využije na brigádu či cestovanie. Na opačný koniec sveta - do Austrálie
sa vybrala aj štvorica študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU
v Bratislave. Nešli však relaxovať, ale súťažiť a reprezentovať Slovensko na finále
najväčšej technologickej súťaže na svete Imagine Cup. Jej cieľom je prinášať nápady,
ktoré môžu pomôcť riešiť globálne problémy našej spoločnosti a zároveň podporovať
kreativitu študentov. Príbeh slovenského tímu OwNet v Sydney vám priblíži Michal
Čabák.

23. 7. 2012 11:36 pridal: Michal Čabák
http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/ImagineCup---1.-cast?l=1&c=0&i=42103&p=1&q=1

ImagineCup - 1. časť
Aj pre vysokoškolákov sú letné prázdniny vytúženým časom oddychu. Väčšina z nich však voľné dni využije na
brigádu či cestovanie. Na opačný koniec sveta - do Austrálie sa vybrala aj štvorica študentov Fakulty informatiky a
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informačných technológií STU v Bratislave. Nešli však relaxovať, ale súťažiť a reprezentovať Slovensko na finále
najväčšej technologickej súťaže na svete Imagine Cup. Jej cieľom je prinášať nápady, ktoré môžu pomôcť riešiť
globálne problémy našej spoločnosti a zároveň podporovať kreativitu študentov. Príbeh slovenského tímu OwNet
mapoval Michal Čabák:
ImagineCup - 1. časť2 MB

Pripojené súbory:

24. 7. 2012 11:36 pridal: Michal Čabák
http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/ImagineCup---2.-cast?l=1&c=0&i=42185&p=1&q=1

ImagineCup - 2. časť
Dá sa zmeniť život na Zemi sedením pred počítačom a navrhovaním rôznych programov, hier a aplikácií? Podľa
organizátorov najväčšej študentskej technologickej súťaže na svete - je to nielen možné, ale aj potrebné. Presvedčiť
sa o tom môžete aj vy prostredníctvom Príbehu slovenských študentov vo finále 10.ročníka Imagine Cupu, ktorého
dejiskom bolo tentoraz Sydney v Austrálii. Tím OwNet z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v
Bratislave nás reprezentoval s projektom, ktorý zlepšuje prístup k internetu v oblastiach so slabším alebo pomalším
pripojením - napríklad v rozvojových krajinách. Pokračuje Michal Čabák:
Pripojené súbory:

ImagineCup - 2. časť2 MB

25. 7. 2012 11:36 pridal: Michal Čabák
http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/ImagineCup---3.-cast?l=1&c=0&i=42268&p=1&q=1

ImagineCup - 3. časť
Mapujeme účasť slovenského tímu OwNet vo finále najväčšej študentskej technologickej súťaže na svete Imagine
Cup. Štvorica študentov z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave reprezentovala nielen
svoju školu ale aj Slovensko s projektom, ktorý zlepšuje prístup k internetu a teda aj vzdelaniu v oblastiach so
slabším alebo pomalším pripojením - napríklad v rozvojových krajinách. Dejiskom 10.ročníka bolo 16 000 km
vzdialené Sydney - mesto, ktoré ponúka množstvo lákadiel a zaujímavostí. Toto všetko však muselo počkať prednosť dostala práca. Konkrétne posledné vylepšenia prezentácie, s ktorou vynálezcovia predstúpili pred
medzinárodnú odbornú porotu. Pri dolaďovaní detailov bol aj Michal Čabák:
Pripojené súbory:

ImagineCup - 3. časť2 MB

26.7.2012 11:36 pridal: Michal Čabák
http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/ImagineCup---4.-cast?l=1&c=0&i=42365&p=1&q=1

ImagineCup - 4. časť
Chcelo by sa Vám počas prázdnin myslieť na školu? Jedine ak by ste sa mohli pochváliť výsledkami
svojej celoročnej práce a porovnať si ich s kolegami z celého sveta. No a presne táto úloha stála aj pred
štvoricou študentov z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave vo finále
najväčšej technologickej súťaže na svete - Imagine Cup. Tento rok bola v austrálskom Sydney a svoje sily
si zmerali najlepšie tímy zo 106 krajín. Pôsobenie slovenského tímu - OwNet - mapujeme v Príbehu na
týždeň. Aby sa Ľuboš Demovič, Martin Konôpka, Marek Láni a Matúš Tomlein dostali medzi najlepších
z najlepších, museli svoj projekt obhájiť na prezentácii pred odbornou porotou. Nahrával Michal Čabák:
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Pripojené súbory:

ImagineCup - 4. časť2 MB

27.7.2012 11:36 pridal: Michal Čabák
http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/ImagineCup---5.-cast?l=1&c=0&i=42465&p=1&q=1

ImagineCup - 5. časť
Zlepšenie kvality života ľudí so zrakových či telesným postihnutím a uľahčenie diagnostiky chorôb
pomocou mobilných telefónov. Nielen tieto problémy riešia projekty, ktoré súťažia vo finále najväčšej
technologickej súťaže Imagine Cup. Dejiskom desiateho ročníka bolo austrálske Sydney a svojich
zástupcov tu malo aj Slovensko - tím OwNet z Fakulty informatiky informačných technológií STU v
Bratislave, ktorý je aj hlavným hrdinom nášho Príbehu na týždeň. A hoci sa slovenským študentom v
tvrdej celosvetovej konkurencii nepodarilo postúpiť do užšieho finále, Imagine Cup si užili až do konca.
Jeho neoficiálnym vyvrcholením bola veľká študentská party. Samozrejme, predchádzalo jej slávnostné
vyhlasovanie výsledkov na ktorom sa zúčastnil aj Michal Čabák:
Pripojené súbory:

ImagineCup - 5. časť2 MB

28.7.2012 15:10 pridal: Michal Čabák
http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/ImagineCup---projekty?l=1&c=0&i=42477&p=1&q=1

ImagineCup - projekty
Celý tento týždeň sme v našom príbehu hovorili o tom, či sa dá zmeniť život na Zemi sedením pred
počítačom a navrhovaním rôznych programov, hier či aplikácií? Podľa organizátorov najväčšej
študentskej technologickej súťaže na svete - Imagine Cup - je to nielen možné, ale aj potrebné. Dôkaz
ponúklo aj tohtoročné finále v Sydney, kde si svoje sily zmeralo 106 tímov zo 75 krajín. Projekty, ktoré
tu študenti predstavili sa zameriavali najmä na zlepšenie kvality života ľudí so zrakových, sluchovým či
telesným postihnutím, na uľahčenie diagnostiky chorôb pomocou mobilných telefónov a ochranu
životného prostredia. Niektoré z aplikácií zaujali aj Michala Čabáka:

