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Október 2006

M o t t o :  Každá vec má niekoľko príčin. Goethe 

Horúce novinky 
• Doplňujúce voľby do Akademického senátu FIIT STU  

− Dňa 9. októbra 2006 sa konali doplňujúce voľby do za-
mestnaneckej časti AS FIIT STU, na ktorých bola zvolená 
Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 

− Dňa 16. októbra 2006 sa uskutočnili voľby do študen-
tskej časti AS FIIT STU. Zvolený bol Bc. Michal Ďurfina. 

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
akademickej samospráve >> akademický senát. 

Ocenenia 
• Strelecké preteky 

Strelecký klub STU usporiadal v rámci univerzity v dňoch 
16. – 20. októbra 2006 klubové preteky v streľbe zo vzducho-
vej pištole, z ktorých si víťazstvo odniesol Martin Šechný, náš 
študent doktorandského štúdia. V 46. týždni (13. – 16. no-
vember 2006) sa bude konať ďalšia súťaž o Pohár dekana FEI, 
informácie nájdete v klubovej výveske medzi blokmi B a C. 

Reprezentovali nás 
• EC-TEL 2006 

1. – 4. októbra 2006 sa konala na Kréte (Grécko) medzinárod-
ná konferencia o technológiach vo vzdelávaní EC-TEL 2006. 
Hlavnými témami konferencie boli využitie informačných tech-
nológií pre podporu vzdelávania s dôrazom na nové technoló-
gie, ako je web so sémantikou, infraštruktúry pre zdieľanie ve-
domostí a kolaboratívne učenie, personalizácia. Na konferencii 
prezentovali zástupcovia najväčších súčasných európskych 
projektov z oblasti e-vzdelávania výsledky projektov a tiež zá-
stupcovia Európskej komisie načrtli možnosti v oblasti techno-
lógií pre vzdelávanie v rámci európskych programov. Konfe-
rencie sa zúčastnila prof. Mária Bieliková s príspevkom (v 
spoluautorstve s P. Nagyom): Considering Human Memory As-
pects for Adaptation and Its Implementation in AHA!. Príspe-
vok získal ocenenie Best Paper Award. 

• EKAW 2006 
2. – 6. októbra 2006 sa v Poděbradoch (ČR) konala 15. medzi-
národná konferencia o znalostnom inžinierstve a znalostnom 
manažmente riadenia znalostí vo svete sietí - EKAW 2006, kto-
rá sa zaoberala všetkými aspektmi zisťovania, nadobúdania 
modelovania, riadenia a využívania vedomostí a úlohou týchto 
aspektov v budovaní znalostných systémov a služieb. Na kon-
ferencii sa zúčastnil György Frivolt s príspevkom (v spolu-
autorstve s M. Bielikovou): Growing World Wide Social Ne-
twork by Bridging Social Portals Using FOAF.

• Kognice 2006 
6. – 7. októbra 2006 sa konala v Prahe (ČR) konferencia 
Kognice 2006 zameraná na aktuálne otázky výskumu ľudskej 
kognícii z rôznych názorových hľadísk. Na konferencii sa zú-
častnil prof. Vladimír Kvasnička s príspevkom: Kognitívna veda, 
umelá inteligencia a teória ohraničenej racionality. 

• Chaos a řád ve společnosti a v sociologii 
12. – 14. októbra 2006 sa prof. Vladimír Kvasnička zúčastnil 
v Prahe (ČR) konferencie Chaos a řád ve společnosti a v socio-
loogii s príspevkom: Emergencia kooperácia a teórie konfliktov. 

• Datakon 2006 
14. – 17. októbra 2006 sa konala v Brne (ČR) česká a sloven-
ská konferencia s medzinárodnou účasťou Datakon 2006 za-
meraná na teoretické a technické princípy, najlepšie postupy a 

vývojové trendy v oblasti informač-
ných systémov vrátane výsledkov 
ich aplikáce v praxi. Konferencie sa 
aktívne zúčastnila prof. Mária Bieli-
ková s príspevkom (v spoluautor-
stve s P. Návratom, P. Vojtášom, L. 
Hluchým a P. Bartošom): 
Softvérové nástroje pre získavanie, 
organizovanie a prezentáciu pra-
covných ponúk na webe a Michal 
Barla s Michalom Tvarožkom 
s príspevkom (v spoluautorstve s M. 
Bielikovou a A. Andrejkom): Softvé-
rové nástroje pre získavanie charak-
teristík používateľa. 

• „Setkanie“ informatických pracovísk univerzít 
s technickou orientáciou SR a ČR 
V dňoch 26. – 27. októbra 2006 zorganizovala FIIT STU 
v Gabčíkove stretnutie informatických pracovísk univerzít 
s technickou orientáciou SR a ČR s cieľom výmeny skúseností 
s organizáciou, metódami a náplňou výučby, posilnenia spolu-
práce vo výskume a koordinácie ďalšieho spoločného postupu 
v jednotlivých oblastiach pôsobnosti. Na stretnutí sa zúčastnili 
zástupcovia informatických pracovísk zo siedmich fakúlt uni-
verzít ČR as SR (FEL ČVUT v Prahe, FIT VUT v Brne, FAV ZU 
v Plzni, FEI VŠB v Ostrave, FIIT STU v Bratislave, FRI ŽU 
v Žiline, FEI TU v Košiciach). 

 

Podujatia  
• Akadémia - veľtrh pomaturitného vzdelávania 

V dňoch 10. - 12. októbra 2006 sa mohli záujemci o štúdium 
dozvieť viac v stánku FIIT STU o možnostiach štúdia na fakul-
te na veľtrhu pomaturitného vzdelávania –- Akadémii, ktorý sa 
konal v PKO v Bratislave. 

• Cyklus prednášok venovaných technológiám IBM 
Dňa 12. októbra 2006 sa začal ďalší cyklus prednášok firmy 
IBM v priestoroch FIIT STU: 
− 12. októbra 2006 

Ing. M. Petrek: Business analýza informačného systému, 
Servisne orientovaná architektúra tvorby IS (SOA) 

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 • 
 
 

http://www.fiit.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1722
http://www.ectel06.org/
http://ekaw.vse.cz/
http://www.psu.cas.cz/kognice2006/Home.html
http://www.datakon.cz/index.html
http://www.datakon.cz/zvane.html#3
http://www.datakon.cz/zvane.html#3
http://www.datakon.cz/zvane.html#3


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

 

 2 

Október 2006

− 19. októbra 2006 
Ing. R. Šufliarsky: Prostriedky business modelovania 

Pozývame záujemcov aj na sériu prednášok „November s tech-
nológiami IBM“, na ktorých sa dozviete viac o webových tech-
nológiach, technologických novinkách, prístupe mobilných za-
riadení k webovým aplikáciám a pod. 
Viac nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> dianí na 
fakulte >> prehľad podujatí. 

• Lokálne kolo ACM súťaže na STU 
27. – 28. októb-
ra 2006 prebeh-
lo univerzitné 
kolo súťaže ACM 
na STU v rámci 
CTU Open Con-
test. Súťaže sa 
zúčastnilo celko-
vo 49 tímov 
z desiatich uni-
verzít z ČR a SR. 
Z toho v Brati-
slave súťažilo 13 
tímov z troch u-
niverzít: Žilinskej 
univerzity, Uni-
verzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity.  
Víťazstvo si odniesol tím z FMFI UK v Bratislave: Burger-
Macko. Súťaž v rámci STU vyhral tím: Janošík-Labaj-Rástočný 
(celkovo 9.) pred tímom: Hajas-Poláčik-Tekeľ (celkovo 12.) 
a tímom: Petráš-Kuma (celkovo 14.). Prvé dva tímy nás budú 
reprezentovať 17. - 19. novembra 2006 na regionálnom kole 
ACM ICPC v Budapešti. Držíme im palce! 
Viac informácií nájdete na webovej stránke súťaže. 

Študenti 
• Zadania bakalárskych projektov 

Študenti 3. ročníkov bakalárskeho štúdia si v termíne do 
16. novembra 2006 majú osobne prevziať zadania bakalár-
skych projektov od Ing. K. Pribišovej (D 120). 

• Diplomový projekt I a Diplomový projekt II 
Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí si v zimnom se-
mestri akad. roka 2006/07 zapísali predmet DP I a študenti 
pokračujúci po prerušení DP II, si v termíne do 20. novembra 
2006 majú prevziať zadania takto: 
− študijný program PSS u Ing. K. Pribišovej (D 120), 
− študijné programy IS a SI u. Z. Mackovej (D 101). 

• MONDIALOGO Engineering Award 2006/07 
Program MONDIALOGO je určený na podporu dialógu medzi 
kultúrami formou spolupráce študentov vysokých škôl technic-
kého zamerania. Prihlásiť sa môžu tímy zaregistrovaním sa 
v termíne do 30. novembra 2006 na portáli MONDIALOGO, kde 
nájdu aj bližšie informácie o programe. Projekty bude posu-
dzovať tím expertov a 10 najlepších projektov bude ocenených 
každý sumou 20 tis. eur. 
 

Oznamy 
• Obhajoby dizertačných prác 

Dňa 6. októbra 2006 sa na FIIT STU v Bratislave úspešne ob-
hájili dizertačné práce: 
− PaedDr. Ladislav Huraj: Implantovaný reťazcový certifi-

kát v distribuovanom prostredí (školiteľ doc. L. Hudec) 
− RNDr. Zolán Fazekas: Improving Variability in Software 

Configuration by Separation of Concerns  
(školiteľ prof. P. Návrat) 

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
výskume >> dizertácie. 

• Seminár z Umelej inteligencie 
Pozvánka pre všetkých záujemcov o moderné trendy AI, ktorý 
sa pravidelne koná každý piatok o 14:00 v zasadačke D 124. 
Na seminári sa preberá dlho očakávaná a ohlasovaná kniha Pei 
Wang: Rigid Flexibility. The Logic of Intelligence. Springer, 
2006. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke seminára. 

• Electrical Engineering & Information Technology 2006 
Kníhkupectvo Malé centrum usporiada v dňoch 14. – 15. no-
vembra 2006 už 10. ročník predajnej výstavy zahraničných 
odborných kníh, ktorá sa uskutoční v študovni FEI STU 
v utorok: 10:00 – 17:00 a v stredu: 8:30 – 16:00. 

Pripomenuli sme si 
• Deň obetí Dukly 

Dňa 6. októbra sme si pripomenuli 62. výročie Karpatsko–
duklianskej operácie, pamiatku padnutých vojakov, v rámci 
Dňa obetí Dukly. Tento deň sme si donedávna pripomínali ako 
Deň armády. 

• Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu 
Dňa 28. októbra 1918 vznikla Československá republika, spo-
ločný štát Čechov a Slovákov, ako jeden z nástupníckych štá-
tov po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie. O dva dni nato 
v Martine vznikla Slovenská národná rada, ktorá sa prijatím 
Deklarácie slovenského národa prihlásila k novému štátu. 

• Výročie deklarácie slovenského národa 
Dňa 30. októbra sme si pripomenuli Martinskú deklaráciu alebo 
Deklaráciu slovenského národa, dokument prijatý na zhromaž-
dení v Martine (1918), kde sa účastníci prihlásili k sebaurčova-
ciemu právu národov a ustanovili SNR ako jedinú predstaviteľ-
ku oprávnenú vystupovať v mene slovenského národa. 

Slovenčina na slovíčko 
• Závisieť od niečoho a záležať na niečom 

Slovesá v našom jazyku sa vyznačujú okrem iného špecifickou 
väzbou a tá sa najmä v prípadoch slovies s blízkym významom 
v bežnej reči niekedy kríži. Napr. na sloveso závisieť od niečo-
ho sa prenáša väzba na niečom, ktorá pochádza od slovesa zá-
ležať, a tak vznikajú slovesá s prekríženými väzbami typu závi-
sieť na niečom a záležať od niečoho. Kríženie väzieb však 
neprispieva k presnej a jasnej komunikácii, preto sa mu treba 
v reči vyhýbať. Dodržiavajme teda pôvodné a ustálené väzby 
závisieť od niečoho a záležať na niečom. 

Zdroj: Slovenský rozhlas 
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