Skvelé softvérové nápady pre prax
Tlačová správa
Bratislava, 8. júna 2012 ‐ Pozývame vás na prehliadku toho najlepšieho na Fakulte informatiky
a informačných technológií STU v Bratislave

finále súťaže tímových projektov – TP Cup 2012
15. júna od 9,00 hod do 12,00 hod
FIIT STU Ilkovičova 3, poslucháreň BC 300
V krátkych a dynamických 90 sekundových vstupoch prezentujú študenti inžinierskeho štúdia
výsledky práce svojich tímov. Cieľom je vytvoriť zaujímavé a inovatívne softvérové aplikácie, ktoré sú
zároveň použiteľné v praxi.
TP CUP je určitou mini‐simuláciou fungovania skupiny vývojárov. Študenti majú možnosť počas
riešenia okúsiť inšpiratívnu a dynamickú atmosféru tímovej spolupráce, zažijú si tímové búrky, ale aj
zábavu a radosť, keď sa im darí.
Do semifinále sa prepracovali nasledovné projekty:
- odhaľovanie plagiátov na webe,
- počítačová hra,
- monitorovanie pohybu mobilom,
- prehliadka virtuálnou budovou FIIT,
- digitálne divadlo,
- podpora tvorby webového obsahu,
- štatistický preklad voľného textu,
- simulácia davu,
- personalizované odporúčanie informácií,
- organizácia znalostí a zručností študentov,
- textový editor obohatený o grafické prvky.
Čerešničkou na torte bude prezentácia víťaza slovenského kola súťaže Imagine Cup 2012, ktorý sa
začiatkom júla zúčastní celosvetového finále v austrálskom Sydney, tímu OwNet z FIIT STU. Ich
aplikácia zlepšuje prístup k internetu v oblastiach s obmedzenými možnosťami, ako napríklad
v rozvojových krajinách alebo lokalitách so slabším alebo pomalším internetovým pokrytím.
Tohtoročná porota je zložená najmä z expertov z IT priemyslu: Ján Bahidský (New Frontier Slovakia),
Alojz Časný (Tempest), Pavol Frič (Ditec), Dalibor Rak (QBSW), Tomáš Kysela (PosAm), Richard
Schwartz (Unicorn), Juraj Červeň (Softec). Predsedom poroty je prof. Mária Bieliková z FIIT STU.
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU) pokrýva oblasť
informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní a je prvou fakultou na Slovensku
s týmto poslaním. Vznikla na základe požiadaviek trhu a časť jej študijného programu je tvorená
priamo s partnerskými organizáciami. V súčasnosti vychováva tisícku študentov v troch stupňoch
štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). Akademický rok 2012/13 plánuje otvoriť
v novopostavenej budove v Mlynskej doline, kde chce vybudovať centrum výskumu a vzdelávania
v informačných a komunikačných technológiách na Slovensku.
Ďalšie informácie vám poskytne:
Zuzana Marušincová, FIIT STU v Bratislave
marusincova@fiit.stuba.sk, 0918 563 084
Ing. Petra Kotuliaková, Verrity. s.r.o.
kotuliakova@verrity.sk, 0902 273 128
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