
 

Študentská súťaž ACM SPY 2011 pozná víťaza 
 

Študentská súťaž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student 
Project of the Year) už pozná svojho víťaza pre rok 2011. S najlepšou diplomovou 
prácou zvíťazila Barbora Micenková z VUT v Brne a získala finančnú odmenu vo výške 
1 000 €, jej vedúci Adam Herout 200 €. Pavol Bielik z STU v Bratislave získal za 
najlepšiu bakalársku prácu finančnú odmenu 300 € a jeho vedúci Michal Barla 100 €. 
Praha 31. október 2011 – Koncom októbra prebehlo sa na Českém vysokém učení technickém 
v Praze uskutočnilo dlho očakávané finálové kolo študentskej súťaže ACM SPY 2011 (Czech 
ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year). Najlepší študenti 
z Českej a Slovenskej republiky súťažili so svojimi diplomovými a bakalárskymi prácami 
v oblasti informatiky a informačných technológií. Do tohtoročného kola sa prihlásili študenti 
z 13 českých a slovenských univerzít. Do druhého kola postúpilo 17 bakalárskych 
a 22 diplomových prác a do finále bolo vybraných 5 finalistov z magisterskej/inžinierskej 
a 5 finalistov z bakalárskej kategórie. Odborná porota,  zložená z odborníkov z akademického 
prostredia i praxe, vybrala z finalistov víťazov, ktorí spolu s vedúcimi svojich prác získali aj 
finančnú odmenu. 

Hodnotenie prác v prvom a druhom kole zabezpečili české a slovenské univerzity, ktoré 
organizačne pre ročník 2011 zastrešila Slovenská technická univerzita v Bratislave. 
Predsedkyňou poroty bola prof. Mária Bieliková, ktorá sa k súťaži vyjadrila: „Spojením 
študentskej vedeckej súťaže s dlhoročnou tradíciou organizovanou českou pobočkou ACM 
a slovenskými a českými univerzitami so súťažou, organizovanou komerčnou firmou, vznikla 
jedinečná súťaž ako spojenie akademického sveta a sveta praxe. Každý prispel práve tým, čo 
vie najlepšie. Po druhom roku spojenia sa vytvorili predpoklady pre rozšírenie zastúpenia 
praxe tak, aby boli podobne reprezentatívne, ako sú už dnes zastúpené univerzity v súťaži. 
Práve silná pozícia univerzít Česka a Slovenska umožnila, že práce sú na veľmi vysokej 
úrovni. 39 najlepších z najlepších projektov je natrvalo umiestnených v galérii ACM SPY, 
ktorá reprezentuje to najlepšie, čo máme. Všetci finalisti sú víťazi, aj keď šek s odmenou 
mohol získať len jeden študent a jeho vedúci v každej kategórii.“ 

Za najlepšiu diplomovú prácu uznala odborná porota prácu „Verification of Authenticity of 
Stamps in Documents“ Barbory Micenkovej, VUT v Brne, ktorá vyhrala 1000 eur a jej vedúci 
diplomovej práce Adam Herout 200 eur. Barbora Micenková sa ku svojmu víťazstvu 
vyjadrila: „ACM SPY je velmi prestižní studentská soutěž. Je mi ctí, že jsem se mohla této 
soutěže účastnit a dokonce ji i vyhrát. Přijela jsem na finále až z Dánska a opravdu této 
daleké cesty nelituji. Úroveň celé soutěže i ostatních prací byla vysoká a výhry si velmi 
považuji.“ 

Víťazom bakalárskej kategórie sa stal Pavol Bielik, STU v Bratislave, so svojou prácou 
„Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie 
kvality života“, a získal tak finančnú odmenu vo výške 300 eur. Vedúci jeho bakalárskej práce 
Michal Barla získal 100 eur. „Do súťaže som sa prihlásil, aby som porovnal úroveň svojej 
práce s ostatnými študentmi. Finále prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére v priestoroch 
ČVUT a mohol som si vypočuť práce ostatných finalistov. Víťazstvo je odmenou nielen pre 
mňa, ale aj pre vedúceho mojej bakalárskej práce.“ prezradil Pavol Bielik . 

Súťaž inicializovala a záštitu nad súťažou prevzala česká a slovenská pobočka celosvetovej 
profesijnej organizácie ACM (Association for Computing Machinery) - Czech ACM 
a Slovakia ACM. Hlavným organizátorom ročníku 2011 je softvérová spoločnosť Profinit 
a partnerom je Microsoft. Tretí ročník odštartuje začiatkom roku 2012.  



 

Viac informácií o súťaži, organizátoroch, partneroch a spolupracujúcich vysokých školách je 
k dispozícii na adrese: www.acm-spy.cz, www.acm-spy.sk.  
 
ACM 
ACM (Association for Computing Machinery) je najväčšia svetová vzdelávacia a vedecká spoločnosť, ktorá 
pôsobí v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií, kde podporuje šírenie znalostí v tejto oblasti so 
zvláštnym dôrazom na vývoj a vedu. Činnosť ACM je organizovaná v rámci pobočiek (Chapters) v USA 
i v zahraničí. V Českej republike pôsobí ako Czech ACM Chapter a na Slovensku ako Slovakia ACM Chapter. 
Pre študentov organizuje ACM študentské pobočky. Okrem toho existuje aj viac než 30 záujmových skupín 
(Special Interest Groups).  

České a slovenské univerzity 
    * České vysoké učení technické v Praze 
    * Univerzita Karlova v Praze 
    * Vysoká škola ekonomická 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 Komenského v Bratislave 
    * Žilinská univerzita 
    * Technická univerzita v Košiciach 
    * Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Profinit 
Profinit je softvérová spoločnosť s desaťročnou históriou na stredoeurópskom trhu IT. Sídlo spoločnosti je 
v Prahe, pobočku má na Slovensku v Bratislave. Firma pre svojich zákazníkov vyvíja riešenia na mieru ich 
špecifickým potrebám. Portfólio služieb zahrňuje vývoj softvéru na zákazku, dátové sklady a business 
intelligence, integrácie softvérových systémov a data management. V októbri 2007 sa Profinit stal členom 
nadnárodného holdingu NFG.  
 
 
 
 
Kontakt: 
Za Profinit: Kateřina Jeníková  
Email:  katerina.jenikova@profinit.eu 
Tel.  +420 224 316 016, Mob.: +420 725 420 120 
 
Za univerzity: Mária Bieliková 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Email: bielik@fiit.stuba,sk 
Tel.:  +421 2 602 91 473 


