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August 2006 

Horúce novinky 
• Nové publikácie 

FIIT STU pripravila dve nové publikácie, jednu v edícii vý-
skumných textov, druhú v edícii učebných textov, ktoré budú 
k dispozícii v priebehu septembra 2006: 
Bieliková, M., Návrat, P. a kol.:  
Štúdie vybraných tém softvéro-
vého inžinierstva 

 

Kvasnička, V., Pospíchal, J.: 
Matematická logika 
 

 
Viac sa dozviete vo webovom sídle fakulty >> FIIT >> edičná 
činnosť>> edícia učebných textov. 

• AIS – akademický informačný systém 
V priebehu septembra 2006 by sa mala zahájiť prevádzka a-
kademického informačného systému - AIS. AIS je webovým in-
formačným systémom, určeným pre riešenie študijnej agendy 
a výskumnej činnosti na STU. Systém je určený nielen študij-
ným referentkám, ale umožňuje komunikáciu všetkým typom 
používateľov. Medzi nich patria uchádzači o štúdium (informá-
cia o študijných programoch, e-prihláška), študenti (rozvrhy, 
skúšky, evidencia priebehu štúdia), pedagógovia (záznamník 
učiteľa) a absolventi (evidencia a vydávanie dokumentov). 
O pridelení prístupových práv do systému vás budeme infor-
movať. Podrobnú dokumentáciu nájdete na http://is.stuba.sk/. 

Reprezentovali nás 
• JCKBS´06 

V dňoch 28. – 31. augusta 2006 sa v Talline (Estónsko) konala 
The Joint Conference on Knowledge-Based Software Enginee-
ring, na ktorej sa aktívne zúčastnili Ľubomír Majtás 
s príspevkom Catalogue of Design Patterns a Jaroslav Jakubík 
s príspevkom Reuse of patterns' source code (v spoluautorstve 
s P. Návratom). Hlavné témy konferencie boli metódy, techni-
ky, nástroje a aplikácie znalostných softvérových systémov. 

Účastníci letnej školy rozpoznávania vzorov v Plymouth, kde sa  
zúčastnili v júli P. Lacko, P. Trebatický a M. Makula 

Študenti 
• Termíny zápisov na štúdium v akad. r. 2006/07 

− Bakalárske štúdium 
do 2. roku      11. 9. 2006 pondelok - 9:00, DE 300 
do ďalších rokov     12. 9. 2006 utorok     - 9:00, DE 300 

− Inžinierske štúdium 
do 1. roku      13. 9. 2006 streda      - 9:00, DE 300 
do 2. a 3. roku      14. 9. 2006 štvrtok     - 9:00, DE 300 

− Doktorandské štúdium 
do 1. roku        21. 9. 2006 štvrtok   -   9:00, D 220 
(štúdium od 1. 10. 2006) 
do ďalších rokov       21. 9. 2006 štvrtok   - 13:00, D 220 

Úradné hodiny Študijného oddelenia FIIT STU nebudú v dňoch 
11. až 14. septembra 2006 z dôvodov zápisov študentov. 

• Nová pracovníčka na študijnom oddelení FIIT STU 
Študijné oddelenie „sa rozrástlo“ o novú pracovníčku – pani 
Zlaticu Mihinovú, ktorá má na starosti prijímacie konanie na 
1. a 2. stupeň štúdia na fakulte. 

• Obhajoby dizertačných prác 
Dňa 6. októbra 2006 sa bude konať na FIIT STU v Bratislave 
obhajoba dizertačných prác PaedDr. Ladislava Huraja a RNDr. 
Zolána Fazekasa. Viac sa dozviete vo webovom sídle fakulty 
>> výskum >> dizertácie. 

• Promócie absolventov a slávnostná imatrikulácia prvá-
kov bakalárskeho štúdia 
Dňa 20. septembra 2006 sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU 
v Bratislave budú konať promócie absolventov a imatrikulácia 
študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia FIIT STU. 

• Registrácia diplomových projektov 
Odporúčame študentom prvého ročníka 1,5-ročného inžinier-
skeho štúdia sledovať aktuality webového sídla FIIT STU, kde 
sa dozvedia informácie o registrácii a prideľovaní diplomových 
projektov, ktoré sa uskutoční ešte pred začiatkom semestra. 

• Študijný pobyt v zahraničí očami Michala Jemalu 
Pre všetkých študentov, ktorí majú záujem okúsiť štúdium 
a tiež študentský život aj mimo teritória našej fakulty, priná-
šam niekoľko informácií a postrehov. Jedinečnou šancou, ako 
zrealizovať spomenutý cieľ, je zapojiť sa do programu Socra-
tes/Erasmus, na základe ktorého sa pod záštitou EÚ môžete 
vybrať „do sveta“ a nahradiť si jeden či dva semestre štúdia 
na niektorej z európskych vysokých škôl alebo univerzít. 
Ja som mal možnosť stráviť uplynulý semester v Dánsku, na 
Odense University College of Engineering (v súčasnosti už Fa-
culty of Engineering, University of Southern Dennmark). Štu-
dijný pobyt trval 5 mesiacov, počas ktorých som absolvoval 3 
kurzy a spolu s ďalšími piatimi študentmi z rôznych európskych 
krajín sme sa taktiež podieľali na riešení projektu, akejsi obdo-
be tímového projektu u nás. Všetky kurzy prebiehali v anglic-
kom jazyku, pričom boli ukončené ústnou skúškou alebo pre-
zentáciou. 
Pýtate sa, čo môžete získať z takéhoto pobytu? Takže v prvom 
rade je to jedinečná možnosť, ako sa zdokonaliť v cudzom ja-
zyku, a to v reálnych podmienkach každodenného života. 
V mojom prípade to bola angličtina. Ďalším nemenej dôležitým 
prínosom je možnosť rozšíriť svoje technické znalosti. Avšak 

M o t t o :  V e c i  n a d o b u d n ú  s k u t o č n ú  c e n u  i b a  v t e d y ,  a k  o  n e  m u s í m e  b o j o v a ť .  

http://www.fiit.stuba.sk/
http://is.stuba.sk/
http://ioc.ee/jckbse06/
http://ioc.ee/jckbse06/
http://www.fiit.stuba.sk/
http://www.fiit.stuba.sk/


Okienko FIIT vydáva Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave •  
Okienko FIIT je dostupné na http://www.fiit.stuba.sk • Príspevky, názory, postrehy posielajte na adresu 

okienko@fiit.stuba.sk • Redakčná rada: Zuzana Marušincová, Mária Bieliková, Mária Hricová • 

OOO    kkk    iii    eee    nnn    kkk    ooo    
www www www ... fff iii iii ttt ... sss ttt uuu bbb aaa ... sss kkk    

 

 2 
 
 

August 2006 

zrejme to najzaujímavejšie, je možnosť spoznať kultúru, zvyky 
a správanie študentov z ostatných európskych aj mimoeuróp-
skych krajín. Zážitky, ktoré si odnesiete alebo priateľstvá, kto-
ré získate z takéhoto pobytu môžu byť na celý život. Študent-
ský život je v skutku veľmi bohatý. Zo všetkého spomeniem 
len stretnutia všetkých medzinárodných študentov, na ktorých 
sa každé dva týždne prezentovala jedna z európskych krajín. 
Študenti z tejto krajiny vlastnoručne pripravili pre ostatných 
rôzne národné špeciality a program na celý večer. 
A ak si myslíte, že by to mohla byť pre vás cenná skúsenosť, 
o čom nepochybujem, skúste sa trochu poobzerať na univer-
zitných stránkach v sekcii medzinárodné aktivity. 

Oznamy 
• KEGA – výzva na podávanie projektov 

Žiadatelia o dotáciu MŠ SR na nový projekt KEGA so začiatkom 
riešenia od roku 2007 môžu predkladať žiadosti do 29. sep-
tembra 2006. Formulár žiadosti o dotáciu a tematické okruhy 
sú zverejnené na webovej stránke MŠ SR. Prvé kolo výberu 
nových projektov na financovanie sa uskutoční už v októbri 
2006. Návrhy treba konzultovať s riaditeľom ústavu 
a informovať o nich OOČ (M. Hricová) najneskôr 18. septem-
bra 2006, kde možno získať aj informácie o ďalšom postupe. 

• IBM System Technology Truck Day 
Dňa 13. septembra 2006 bude v Slávičom údolí, na konečnej 
zastávke MHD, v čase od 14:00 do 20:00 pristavený IBM Sys-
tem Technology kamión, v ktorom si môžete naživo prísť po-
zrieť a dozvedieť sa viac o IBM produktoch (ako Systém x, 
Storage či BladeCenter) a technológiách (ako Virtualizácia 
a Systém Management) na IBM systémoch. O kultúrne vyžitie 
sa postará hudobný hosť DJ Mike Wazovsky. 

• WIKT 2006 
SAV v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných tech-
nológií STU v Bratislave, FEI TU v Košiciach a ÚI PF UPJŠ v 
Košiciach organizuje v dňoch 28. - 29. októbra 2006 1st Wor-
kshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies.  
Uzávierka podávania príspevkov je 13. októbra 2006. 

• Bufet „Relka“ 
Od 7. septembra 2006 sa budeme môcť znova občerstviť 
v priestoroch prízemia bloku E – otvorí sa nový bufet. Pohľad 
do priestorov bufetu nasvedčuje zaujímavým zmenám nielen 
interiéru, ale i v ponúkanom sortimente.  
Plánované otváracie hodiny:  
− pondelok až piatok od 7:30 do 16:30. 

Pripomenuli sme si 
• Matica slovenská 

4. august je pamätným Dňom Matice slovenskej. Pred 143 rok-
mi sa v tento deň uskutočnilo v Turčianskom sv. Martine prvé 
valné zhromaždenie Matice slovenskej. Matica slovenská je ce-
lonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine.  
Založená bola roku 1863 v Martine. Prvým predsedom sa stal 
Štefan Moyzes a podpredsedom Karol Kuzmány. 6. apríla 1875 
bola činnosť Matice zastavená a nariadením ministra vnútra 
Tiszu z 12. novembra 1875 bola Matica slovenská rozpustená a 
jej majetok zhabaný. Koloman Tisza v rozhodnutí, ktoré uve-

rejnili aj Národné noviny č. 143 z roku 1875 dôvodí, že činnosť 
Matice nezodpovedala stanovám a po dlhé roky jej trvania bola 
protivlastenecká a protištátna. Svoju činnosť Matica obnovila 
1. januára 1919 po vzniku Česko-Slovenska na základe roz-
hodnutia Dr. Vavra Šrobára, ministra pre správu Slovenska. Od 
roku 1990 je predsedom Matice slovenskej Jozef Markuš. 

• Invázia vojsk Varšavskej zmluvy 
21. august 1968 ČSSR obsadili „spojenecké vojská armád Var-
šavskej zmluvy“. Vojenským vpádom bola obsadená väčšina 
dôležitých miest v ČSSR. Invázia si k 3. septembru 1968 vyžia-
dala 72 mŕtvych (z toho 19 na Slovensku), 266 ťažko a 436 
ľahko ranených československých občanov. Po zmarenom po-
kuse o vytvorenie prosovietskej tzv. robotnícko-roľníckej vlády, 
ktorý stroskotal okrem iného vďaka spontánnemu nenásilnému 
odporu obyvateľstva, boli proreformní politickí predstavitelia 
KSČ na čele s A. Dubčekom odvlečení do ZSSR. Vpádu do Čes-
koslovenska sa zúčastnilo 27 bojových divízií (12 tankových, 
13 motostreleckých, 2 výsadkové) a 1 letecká armáda. Skupina 
A (sovietske a poľské jednotky) zahájili nástup z priestoru 
Legnice - Krakov (Poľsko); Skupina B (jednotky ZSSR a NDR) z 
Görlitz, Zittau, Drážďan a Kliegenthalu (NDR); Skupina C (so-
vietske, maďarské a bulharské jednotky) z oblasti Györu (Ma-
ďarsko). Intervenčným jednotkám v počte 750 tisíc vojakov s 
800 lietadlami, 6 300 tankami a 2 000 delami a raketami velil 
generál J. G. Pavlovskij. 

• Slovenské národné povstanie 
SNP bolo vyhlásené 29. augusta 1944, zúčastnili sa v ňom prí-
slušníci 32 národov a národností. SNP malo vplyv aj na povoj-
nové usporiadanie stredoeurópskeho priestoru a nás Slovákov 
zaradilo medzi víťazov protihitlerovskej koalície. 

Jazykové okienko 
• Skratky titulov docent a profesor 

Je všeobecne známe, že slovom docent sa označuje nižší a 
slovom profesor vyšší vedecko-pedagogický titul vysokoškol-
ského učiteľa. V písomnom styku, ale aj v akomkoľvek písa-
nom texte pred menom nevypisujeme celé slová docent a pro-
fesor, ale používame skratky doc. a prof. Skratky doc. a prof. 
sa uprostred vety, ale aj v adresách po oslovení píšu malým 
začiatočným písmenom. 

Zdroj: Slovenský rozhlas 
 

 

 

 

Veríme, že leto 
všetkým pomohlo 
k oddychu  
a novým silám  
do nadchádzajúceho 
akademického roka 
2006/07. 
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