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Vyrastá na Slovensku konkurencia pre Google? 
Alebo prehliadka malej fabriky na softvér na STU 

 
Od októbra 2008 až do mája 2009 mali študenti inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky 
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) príležitosť na 
to, aby v rámci prvého ročníka súťaže TP-CUP o najlepší tím vytvorili zaujímavé softvérové 
aplikácie, ktoré by sa mohli dať „predať“ ako použiteľné riešenia. Je to súťaž, ktorá 
prostredníctvom zaujímavých projektov umožní študentom naučiť sa vytvárať softvérové aplikácie 
v tíme. Nápad je dôležitý, ale vyhráva tím, ktorý presvedčí, že je životaschopný, má potenciál a 
vytvorí použiteľné riešenie. 

Prezentácia najlepších projektov a finále súťaže bude 19. 6. 2009, v sídle FIIT STU (Ilkovičova 3, 
842 16 Bratislava 4, BC300). Pred samotným finále sa uskutoční séria akčných dvojminútových 
prezentácií projektov 20 tímov – bude to ako prehliadka malej fabriky na softvér, ktorá zasahuje 
do najrôznejších oblastí, ako napr. rozšírenie známej službu Googlemaps o personalizáciu alebo 
programovanie futbalových robotov v simulačnej lige medzinárodnej súťaže RoboCup, ktorej 
cieľom je niekedy poraziť majstrov sveta vo futbale, či systém na prezentáciu časopisu Krásy 
Slovenska, ktorá môže onedlho prezentovať všetkých Slovákov aj v zahraničí. 

Program finále (pozri aj http://www.fiit.stuba.sk/tp-cup/)  
•   8:30 -   9:20 Akčné prezentácie všetkých tímov (po 2 minúty) 
•   9:30 - 10:30 Prezentácie troch finalistov 
• 10:50             Vyhlásenie výsledkov 

Pre víťazný tím je pripravený: 
• šek v hodnote príznačnej pre informatikov – jedno kilo eur, t. j. 1 024 eur 
• ako trofej, pohár pre najlepší tím, na ktorý sa postupne budú gravírovať mená členov 

víťazných tímov a ich vedúcich  
• torta s logom súťaže TP-CUP 
• študentské výhody, ako napr. možnosť si zostaviť rozvrh na budúci rok 

Nepochybne jednou z najväčších výhod, je záznam do životopisu, ktorý má potenciál otvoriť 
dvere pre dobré uplatnenie vrátane potenciálu pre budúce podnikanie. 
Do semifinále postúpilo 7 tímov (prezentácia všetkých bude deň pred finále 18. 6. 2009 v sídle 
FIIT STU, B-klub od 15:00 do 18:15): 

• Tím 2 - Simulátor teórie automatov 
• Tím 5 - Digitálne mapy 
• Tím 6 - Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov 
• Tím 7 - Robocup tretí rozmer 
• Tím 9 - Báza znalostí a zručností študentov 
• Tím 11 - Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie študentských zadaní 
• Tím 19 - Študentská digitálna knižnica 

Porota, ktorá bude posudzovať projekty je zložená najmä z expertov z IT priemyslu (spoločností, 
ktoré aktívne pôsobia na trhu):  

• Mária Bieliková (FIIT STU), predseda 
• Pavol Frič (Ditec) 
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• Martin Hrnko (QBSW) 
• Nadežda Andrejčíková (Cosmotron, FIIT STU) 
• Alojz Časný (Tempest) 
• Tomáš Kysela (PosAm) 
• Juraj Červeň (Softec) 
• Vladimír Šikura (Soitron) 
• Ladislav Silarzsky (Unicorn) 

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.fiit.stuba.sk/tp-cup/ 
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