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Projekt Mapz a iTransit podporené grantom Nadácie Tatra banky vyhrali slovenské súťaže. Jeden
má možnosť zabodovať aj v New Yorku.
Grantom E-Talent Nadácia Tatra banky každoročne podporuje študentov, učiteľov a výskumných
pracovníkov v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Minulý rok medzi takéto projekty patrili
online aplikácie iTransit a projektové riešenie Mapz.
Projekt iTransit, Sprievodcu mestskou hromadnou dopravou, pripravili študenti FIIT STU. Aplikácia
obsahuje cestovné poriadky pre MHD Bratislava, rýchle zobrazenie aktuálnych odchodov z najbližších
zastávok, zobrazenie zastávok na mape, prehľadné zobrazenie cestovných poriadkov a trasy spoja, či
vyhľadávanie spojení.
V rámci slovenskej súťaže AppsRulezz bola vybraná za najlepšiu v kategórii nebrandovaných
aplikácií ako aj najlepšia smartphone aplikácia. Odborná porota hodnotila najlepšie mobilné aplikácie
vytvorené na Slovensku v priebehu uplynulého kalendárneho roka. Hlavnými kritériami boli inovatívnosť
aplikácie a jej exekúcia (technické, grafické prevedenie) a potenciál aplikácie zaujať spotrebiteľa.
Druhým oceneným projektom je projekt študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej
univerzity Košice (TUKE) Michala Pristáša, Tomáša Staníka, Mareka Šuščáka a Mareka Tomáša. Tento
rok ich projekt Mapz vyhral celoslovenské kolo Software Design súťaže Imagine Cup 2011.
Projekt, ktorý rieši problém orientácie v priestore zrakovo postihnutých ľudí, tak bude reprezentovať
Slovensko na celosvetovom finále 8. – 13. júla v New Yorku. Témou súťaže je v tomto roku „Predstavte
si svet, v ktorom technológie pomáhajú vyriešiť tie najťažšie problémy“. Každoročne sa súťaže
zúčastňuje viac ako 300 000 študentov z viac ako sto krajín.
Projektové riešenie Mapz je integrovaný systém, ktorý rieši najväčší problém zrakovo postihnutých ľudí orientáciu v priestore. Okrem aplikácií určených na dopĺňanie záujmových bodov do máp metódou
crowdsourcingu, je súčasťou systému aj súbor nástrojov pre nevidiacich používateľov. Pomocou
technológie Blind View nevidiaci používateľ získa presné priestorové informácie o záujmových bodoch
vo svojom okolí. Pre zrakovo postihnutých ľudí je však najdôležitejšou súčasťou systému Vzdialený
asistent. Ide o navádzanie na diaľku druhou osobou pomocou inteligentných mobilných telefónov.
Nadácia Tatra banky úspešne uzavrela v roku 2010 všetky 4 grantové programy E-Talent, Kvalita
vzdelania, Vedieť viac a Študenti do sveta, ktoré tento rok zaznamenali nárast v počte i kvalite
prihlásených projektov. Podporila tak spolu 70 projektov v celkovej výške 193 523 €.
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