INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY 2017
Údaje o študentskom tíme
Patronus
Názov študentského tímu
Názov vysokej školy/univerzity (ak sú študenti
Slovenská technická univerzita - Fakulta
v tíme z rôznych VŠ, prosím uveďte všetky)
informatiky a informačných technológií
Ústav informatiky, informačných systémov a
Pracovisko vysokej školy (fakulta a katedra)
softvérového inžinierstva
Informačné systémy
Študijný program
Web stránka (ak je vytvorená)
http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2015/t
eam20is-si/
Kontaktné údaje
Zora Moravčíková
Kontaktná osoba – meno a funkcia
0902670621
Telefónne číslo
zora.moravcikova@gmail.com
Email
Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava 4
Kontaktná adresa
Identifikácia a inovatívnosť produktu/myšlienky
Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši)

Rieši výskumný problém na rozmedzí
lingvistiky, psychológie a informatiky, ktorým
je hľadanie takých parametrov reči umelej
inteligencie, ktoré podnecuje dôveru u
človeka v kolaborácií s ňou.
Využíva prvky gamifikácie na získavanie dát
V čom je riešenie unikátne/inovatívne?
pre experimentálne overenie výskumných
hypotéz.
Výskum a vývoj
V akých odvetviach je produkt využiteľný?
Je dané riešenie chránené právami duševného Dielo bolo vypracované študentmi Fakulty
vlastníctva? (ak áno, uviesť druh duševného informatiky a informačných technológií v
Bratislave na objednávku Doc. Mgr. Štefana
vlastníctva a komu patrí)
Beňuša, PhD. pôsobiaceho na katedre
Anglistiky a Amerikanistiky Filozofickej
Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre, v spolupráci s Ústavom informatiky
Slovenskej akadémie vied. Produkt bol
vytváraný na základe zmluvy a v spolupráci
týchto troch strán, takže tieto strany majú
zdieľané duševné vlastníctvo, pričom sa dielo
nebude voľne šíriť alebo predávať bez
vzájomného súhlasu všetkých troch strán.
Autorské práva teda zdieľajú tieto tri strany,
avšak zároveň žiadna zo strán sa neplánuje
hlásiť o patent, dizajn alebo inú formu
priemyselného duševného vlastníctva.
Štádium vývoja produktu (prototyp, beta verzia,
Produkt je stále vo vývoji, no prototyp je už
hotový produkt, ...)
vo fáze beta testovania.
1,5 roka
Ako dlho pracujete na vývoji produktu?
6 pracovali, momentálne cca 3
Aký počet ľudí pracuje na danom projekte?
áno
Máte pre produkt platiacich zákazníkov?
Vyplnením a zaslaním tohto formulára účastník udeľuje súhlas organizátorovi a spoluorganizátorom podujatia na zaradenie do databázy inovatívnych
technických podnikateľských a študentských tímov pre potreby organizácie podujatia TECH INNO DAY 2017, s jeho uverejnením na internetovej stránke, s
oslovením za účelom ponuky investície do podnikania a zároveň so spracovaním a použitím osobných údajov.
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Podnikanie a analýza trhu
Uvažujete nad založením vlastnej firmy?
Ak áno, aký geografický trh by ste chceli osloviť?
Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu,
nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu.
Popíšte, kto je alebo bude Váš cieľový
zákazník/odberateľ
Financovanie
Štádium financovania (seed, start-up, expanzia, ...)
Akým spôsobom je v súčasnosti zabezpečené
financovanie (vlastné finančné prostriedky, cudzie
zdroje – investor, úver, ...)

Ak hľadáte investora, aká je celková potrebná
suma investície (cudzieho kapitálu) a na aký účel
by bola použitá?

Nie
-

Financovanie našej strany je ukončené. Bolo
vyplatené jednorázovou platbou po zhotovení
prototypu diela.
V súčasnosti je vývoj financovaný aj naďalej
z prostriedkov uvedeného grantu:
“This material is based upon work supported
by the Air Force Ofﬁce of Scientiﬁc Research,
Air Force Material Command, USAF under
Award No. FA9550-15-1-0055”
-

Vyplnením a zaslaním tohto formulára účastník udeľuje súhlas organizátorovi a spoluorganizátorom podujatia na zaradenie do databázy inovatívnych
technických podnikateľských a študentských tímov pre potreby organizácie podujatia TECH INNO DAY 2017, s jeho uverejnením na internetovej stránke, s
oslovením za účelom ponuky investície do podnikania a zároveň so spracovaním a použitím osobných údajov.

