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Horúce novinky 
• IIT.SRC 2006 

Dňa 26. apríla 2006 sa na FIIT konala študentská vedecká 
konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie 
IIT.SRC 2006 (Informatics and Information Technologies Stu-
dent Research Conference). Cieľom konferencie bola prezen-
tácia výskumných projektov študentov vo všetkých troch stup-
ňoch štúdia. Príspevky konferencie sú publikované v zborníku, 
ktorý je v anglickom jazyku. Konferencia prebiehala v štyroch 
sekciách:  
− Artifical Intelligence and Computer Science 
− Software Engineering and Multi-agent Systems 
− Security, Computer Networks, E-learning, Information 

Systems 
− Information Processing, Web Technologies - Spracovanie 

informácií, webové technológie.  
Ocenenia získali: 
Cena dekana FIIT STU – Dean’s Award: 
− Marek Neupauer (pod vedením Dr. R. Jakšu), 
− Jozef Slezák (pod vedením Ing. R. Filkorna), 
− Martin Adam, Imrich Balko, Rudolf Dačo, Michal Habala, 

Ondrej Hluchý, Tomáš Klempa (pod vedením 
Ing. V. Grlického)  

− Michal Barla (pod vedením prof. M. Bielikovej). 
Cena za najlepší príspevok – Best Paper Award: 
− Michal Dobiš, Marek Tomša, Richard Veselý (pod vede-

ním prof. M. Bielikovej), 
− Michal Tvarožek (pod vedením prof. M. Bielikovej), 
− Michal Takács (pod vedením prof. V. Vojteka) a Ján Máté 

(pod vedením prof. J. Šafaříka). 
Cena Slovenského centra The Institution of Engineering and 
Technology – SC IET Award: 
− Ladislav Rado (pod vedením Dr. G. Koskovej), 
− Jozef Hamar (pod vedením Ing. D. Bernáta), 
− Ľubomír Majtás (pod vedením prof. P. Návrata), 

− Peter Sýkora, Andrej Janžo, Peter Kasan, Michal Jemala, 
Igor Berta, Vojtech Szöcs (pod vedením 
Mgr. Gy. Frivolta). 

Cenu Československej sekcie IEEE – CS Section IEEE Award: 
− Peter Trebatický (pod vedením doc. J. Pospíchala), 
− Michal Takács (pod vedením prof. V. Vojteka), 
− Marián Lekavý (pod vedením prof. P. Návrata), 
− Vladimír Grlický (pod vedením prof. P. Návrata). 
Cenu Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu - Slovak 
Artificial Intelligence Society Award: 
− Dušan Medera (pod vedením prof. P. Sinčáka, FEI TU 

Košice). 
V rámci konferencie sa konali aj zaujímavé sprievodné odborné 
podujatia. Záujemci sa mohli dozvedieť o architektúre najvý-
konnejších superpočítačov IBM (prednášateľ: Ing. Ján Papou-
šek IBM), taktiež o súčasných IT technológiách vo Všeobecnej 
úverovej banke (prednášateľ: Ing. Juraj Ondriš: VÚB).  
Program spestrili ukážky zo súťaže RoboCup pod vedením 
Ing. Ivana Kapustíka. 
Viac informácií o celom podujatí sa nachádza v Informácie 
o štúdiu → Podujatia pre študentov  na www.fiit.stuba.sk. 

Reprezentovali nás 
• DDECS 2006 

V dňoch 19. – 21. apríla 2006 sa Ing. Ján Hudec zúčastnil na 
9th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic 
Circuits and Systems v Prahe (ČR), ktorý organizovala ČVUT 
Praha pod záštitou IEEE Computer Society. V rámci sekcie New 
trends in Testing vystúpil s príspevkom riešenia zaujímavých 
tém diagnostiky a návrhu funkčných testov systémov na na-
šom pracovisku a ich použitia aj v pedagogike. Na podujatí 
obnovil aj nadviazal kontakty s odbornou vedeckou komunitou 
v oblasti návrhu a diagnostiky elektronických obvodov 
a systémov. 

• CISCO EXPO 2006 
V dňoch 25. – 27. apríla 2006 sa Pavel Čičák zúčastnil v Prahe 
(ČR) konferencie CISCO EXPO 2006. Viac informácii nájdete na 
stránkach konferencie. 

• Konferencia ISIM 2006 
V dňoch 25. – 26. apríla 2006 sa v Přerove (ČR) so svojimi prí-
spevkami aktívne zúčastnili Valentino Vranić (spoluator V. Mar-
ko: Dealing with Unstable Domains in Product-Line Architectu-
re Development ) a Juraj Štefanovič (An Operating System 
Model with the Process Control at the Level of Programming 
Statements) na konferencii ISIM (Information Systems Imple-
mentation and Modelling). Príspevky boli venované témam: 
Software development, UML-based development, Object-
Oriented design, Process-oriented models, Verification and Va-
lidation, Information retrieval, Web-based technologies, Se-
mantic web and Ontologies. Paralelne s touto konferenciou 
prebiehala 40. jarná medzinárodná konferencia Modelovanie 
a Simulácia Systémov (Simulation tools, Methods, Techniques 
and many Application-reports) a Medzinárodný workshop 
o formálnych modeloch. 

M o t t o :  Nič na svete nie je bezvýznamné. Schiller 

http://www.fiit.stuba.sk/
http://ddecs06.felk.cvut.cz/
http://ddecs06.felk.cvut.cz/
http://www.ciscoexpo.cz/expo/default.asp
http://www.isim.cz/2006/index.php
http://www.isim.cz/2006/index.php
http://www.isim.cz/mosis2006/
http://www.isim.cz/mosis2006/
http://www.isim.cz/wfm2006/
http://www.isim.cz/wfm2006/
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• ISIE 2006 
V dňoch 3. – 7. apríla 2006 sa Michal Tvarožek a Martin Adam, 
študenti inžinierskeho štúdia, zúčastnili sympózia ISIE 2006 
(International Symposium on Intelligent Environments) 
v Cambridge (VB). V rámci podujatia sa so svojim príspevkom 
(spoluautori M. Barla, P. Sivák a M. Bieliková: SPOT-IT: Going 
beyond the vision loss boundaries) aktívne zúčastnili aj semi-
nára na tému Create, Play and Learn, ktorý sa konal 
v laboratóriach spoločnosti Microsoft. Informácia z konferencie 
bude prezentovaná na seminári PeWe 18. mája 2006. 

Ocenenia 
• Imagine Cup  

V česko-slovenskom finále súťaže Imagine Cup 2006, ktorá sa 
konala 28. apríla 2006 v Bratislave, bola štvorica študentov 
bakalárskeho štúdia v študijnom programe Informatika Michal 
Dobiš, Marek Tomša, Richard Veselý, Oto Vozár pod vedením 
prof. Márie Bielikovej s projektom e-Motion vyhodnotená ako 
najlepší tím zo Slovenska (celkovo na 2. mieste) a postúpila do 
stredo-východoeurópskeho kola v Maribore. 

Podujatia  
• Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium 

V dňoch 11. a 12. apríla 2006 sa v priestoroch Auly A. Stodolu 
(SjF STU) konali prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalár-
skeho štúdia FIIT STU v ak. r. 2006/07. Na skúšku bolo po-
zvaných 1181 uchádzačov o štúdium, celkový predpokladaný 
počet prijatých uchádzačov v oboch študijných programoch je 
530. Výsledok skúšky sa nachádza v Informácie o prijímaní na 

štúdium → Bakalárske Štúdium  na www.fiit.stuba.sk. 12. aprí-
la 2006 sa súčasne konal test z matematiky, ako náhrada ex-
ternej maturity z matematiky pre tých uchádzačov, ktorí matu-
rovali v predchádzajúcich rokoch.  

Študenti 
• Priznanie sociálneho štipendia študentom VŠ 

Dňa 1. apríla 2006 nadobudla platnosť Vyhláška MŠ SR 
z 15. februára 2006 o priznaní sociálneho štipendia študentom 
vysokých škôl. Odporúčame pozrieť Informácie o štúdiu → Ú-
radná tabuľa  na www.fiit.stuba.sk, kde nájdete i usmernenie 
pre žiadateľov. 

• Registrácia projektov 
Dňa 4. mája 2006 začne registrácia Bakalárskych projektov. 
Sledujte aktuality webového sídla FIIT STU. 

• Ubytovanie 
Sledujte aktuality webového sídla FIIT STU. Začiatkom mája 
tam nájdete informácie o nových kritériách pre prideľovanie 
ubytovania v ak. r. 2006/07. 

• Predregistrácia predmetov na a. r. 2006/07 
17. mája 2006 sa začne predregistrácia predmetov na ak. r. 
2006/07. Sledujte aktuality webového sídla FIIT STU. 

Písali o nás 
• Ako snaživí „ciscovia“ žeravili intelekt (Bratislavský Ve-

černík, 3. apríl 2006, str.9) 

Slovenčina na slovíčko 
• Nie doporučovať, ale odporúčať 

Slovesá doporučiť a doporučovať, s ktorými sa niekedy môže-
me stretnúť aj vo verejných rečových prejavoch, nepatria me-
dzi spisovné jazykové prostriedky, preto by sme sa im mali vo 
svojej reči vyhýbať. Namiesto nich máme spisovné slovesá od-
poručiť a odporúčať, napr. odporučiť niekomu niečo do pozor-
nosti, odporúčali mi prečítať si najnovší román, odporúčali 
nám učiť sa cudzie jazyky. 

• List, písať si, nie dopis, dopisovať si 
Občas môžeme počuť, že niekto napísal alebo poslal dopis 
svojmu priateľovi, že si s priateľom dopisuje. Slová dopis a 
dopisovať si sú však nespisovné, preto by sme sa im mali vo 
svojej reči vyhýbať. Namiesto nich máme spisovné podstatné 
meno list a sloveso písať si. Vravme teda, že sme napísali dlhý 
list, že sme hodili list do schránky, že sme poslali list a že si 
s priateľom píšeme. 

• Nie obdržať, ale dostať, prijať, prevziať, získať 
Nielen v súkromných, ale aj vo verejných najmä administratív-
nych rečových prejavoch a v reklame môžeme občas počuť 
sloveso obdržať. Sloveso obdržať však nepatrí medzi spisovné 
jazykové prostriedky, je to iba mechanicky preložené nemecké 
sloveso erhalten. Namiesto neho máme dosť vhodných pro-
striedkov, predovšetkým sloveso dostať a podľa potreby mô-
žeme siahnuť aj za slovesami prijať, prevziať, získať, napr. 
dostať vyznamenanie, dostať list, prijať zásielku, prevziať 
predvolanie, získať ocenenie. 

Zdroj: Slovenský rozhlas 
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