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Ako tímy študentov dávajú softvéru dušu s potenciálom
prežiť vo svete biznisu
Chcete vidieť nápady, ktoré majú potenciál a sú "Made in FIIT STU"?
Chcete spoznať FIITkárov, ktorých tím patrí medzi päť najlepších na svete?
Pozývame Vás na finále súťaže o tím roka na FIIT STU – TP Cup 2011, spojenú s exhibičnou
akčnou prezentáciou zaujímavých projektov softvérových a informačných systémov.
Už po tretíkrát, prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) v oblasti
informačných systémov a softvérového inžinierstva príležitosť preukázať svoje schopnosti pri
tvorbe jedinečných riešení.
TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich profesionálov, ktorí si chcú zmerať svoje schopnosti
s ostatnými, preukázať, že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré
neskončia zabudnuté v zásuvke.
Prezentácia najlepších projektov a finále súťaže bude 14. júna 2011 v sídle FIIT STU
(Ilkovičova 3, 831 02 Bratislava, BC 300). Pred samotným finále sa uskutoční séria akčných 90
sekundových prezentácií projektov všetkých 20 tímov –
„bude to ako prehliadka malej fabriky na softvér, ktorá zasahuje do najrôznejších oblastí, ako
napr. prehliadka virtuálnou budovou FIIT, počítačová hra, platforma pre realizáciu transakcií
prostredníctvom mobilných zariadení, evolučný simulátor umelého života založený na
heuristických pravidlách či dizajn s použitím obohatenej reality alebo adaptívny proxy server, ktorý
umožní prispôsobenie webu na mieru každému používateľovi alebo identifikácia používateľa na
základe biometrických dát“.
Program finále 14. 6. 2011 (uverejnený aj http://www.fiit.stuba.sk/tp-cup/)

9:00 – 9:15 Otvorenie

9:15 – 10:20 Akčné prezentácie všetkých tímov (každý tím 90 sekúnd)
 10:30 – 11:20 Prezentácie troch finalistov
 11:20 – 11:30 Prezentácia minuloročného víťaza súťaže TP Cup 2010, náš tím
Quegee Team, ktorý sa dostal medzi päť najlepších na svete
v medzinárodnej súťaži Imagine Cup 2011 a postúpil do celosvetového finále súťaže v New Yorku
 11:30
Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov spojené so sladkou odmenou
pre všetkých zúčastnených
 Tombola
losovanie o hlavnú cenu SAMSUNG Galaxy P1010 TAB Chic White pre
jedného zo zúčastnených študentov a žiakov
Ceny pre víťazov
• Malý pohár pre každého člena víťazného tímu
• Záznam na veľký pohár
• Šek v hodnote min 1 k€ = 1 024 €
• Prednostný zápis predmetov do rozvrhu pre nasledujúci akademický rok
Nepochybne, jednou z najväčších výhod, je záznam do životopisu, ktorý má potenciál otvoriť
dvere pre dobré uplatnenie vrátane potenciálu pre budúce podnikanie.
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Do semifinále postúpilo 5 tímov (poradie je podľa čísel tímov a samotná prezentácia všetkých
bude deň pred finále 13. 6. 2011 v sídle FIIT STU, v zasadačke fakulty D 220 od 15:00 do 18:00):
•
•
•
•
•

Tím 01 - CPO Entertainment - Počítačová hra Heritage
Tím 02 – SW7D - Virtuálna FIIT
Tím 13 - Old School Brothers - Adaptívny proxy server
Tím 12 - Výnimoční - Model používateľa biometriX
Tím 18 - Space Invaders - Interaktívna nadstavba katalógu nábytku

Porota TP CUP 2011
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)
Martin Hrnko (QBSW)
Jana Dvořáková (New Frontier Slovakia)
Ondrej Macko (PC Revue)
Štefan Mlynárik (PosAm)
Juraj Červeň (Softec)
Alojz Časný (Tempest)

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