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M o t t o :  Zo všetkých živočíchov sa len človek vie smiať i napriek tomu, že má na to najmenej dôvodov. E. Hemingway 

Horúce novinky 
• Deň otvorených dverí FIIT STU 

Pre študentov stredných škôl, ako aj 
iných záujemcov o bakalárske štú-
dium v ak. roku 2007/08, sme pri-
pravili dňa 8. decembra 2006 v aule 
Dionýza Ilkoviča STU na Mýtnej ulici v 
Bratislave od 10:00 do 14:00 Deň 
otvorených dverí (DOD), na ktorom sa návštevníci dozvedia 
podrobné informácie o možnostiach štúdia a študentských ak-
tivitách na fakulte, ako aj o prijímacej skúške, ktorú budú 
môcť nielen odskúšať, ale aj spoznať celý jej priebeh. DOD 
bude vysielaný aj v priamom prenose na internete.  
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
prijímaní na štúdium >> bakalárske štúdium>> deň otvorených dverí. 

Ocenenia 
• Stretnutie so študentmi pri príležitosti 17. novembra 

 
Dňa 14. novembra 2006 sa v priestoroch Klubu FEI stretli štu-
denti FIIT STU s dekanom fakulty pri príležitosti 17. novembra. 
Na podujatí si prevzali ocenenia: 
− Cenu dekana sponzorovanú firmou Tempest, a. s. 

Ing. Peter Trnovský - cenu odovzdal Ing. Peter Kotuliak, 
konateľ firmy Tempest 

− Cenu dekana sponzorovanú firmou Softec, spol. s r. o. 
Ing. Peter Nagy - cenu odovzdal Ing. Anton Scheber, ria-
diteľ Softecu 

− Cenu Tatra banky Ing. Ľubomír Majtás - cenu odovzdal 
Ing. Karel Fíla, člen predstavenstva Tatra banky 

− Cenu SAV Ing. Peter Argaláš - cenu odovzdal 
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., riaditeľ ÚI SAV 

− Cenu ÚI SAV Ing. Jakub Mažgut - cenu odovzdal 
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., riaditeľ ÚI SAV 

− za úspešnú reprezentáciu fakulty v súťažiach CSIDC 
2006, WESC 2006, Imagine Cup 2006 a študijné výsledky 
Bc. Michal Dobiš, Bc. Marek Tomša, Bc. Richard Veselý, 
Bc. Oto Vozár 

− za úspešnú reprezentáciu fakulty v súťaži Europrix Top 
Talent Award 2006 Bc. Jozef Beňo, Bc. Andrej Fiflík, 
Bc. Martin Darula, Bc. Martin Komara, Bc. Jozef Kriška, 
Bc. Ivan Škovran 

− úspešní študenti fakulty lokálneho kola ACM súťaže na 
STU v rámci CTU Open Contest Bc. Tomáš Hajas, Jozef 
Jánošík, Peter Kuma, Martin Labaj, Martin Petráš, Michal 
Poláčik, Karol Rástočný, Jakub Tekeľ 

− absolventi bakalárskeho štúdia za vynikajúce plnenie si 
študijných povinností Bc. Stanislav Angelovič, Bc. Viktor 
Bachratý, Bc. Michal Bebjak, Bc. Zuzana Božoňová, 
Bc. Andrej Frlička, Bc. Vladimír Hlaváček, Bc. Ivan Kišac, 
Bc. Michal Kurťák, Bc. Ľudovít Lučenič, Bc. Michal Mako-
vý, Bc. Michal Okresa, Bc. Juraj Staník, Bc. Richard 
Schwartz, Bc. Michal Šimún, Bc. Viktor Tlacháč 

Dekan nezabudol poďakovať tým, ktorí viedli študentov v ich 
úspešných projektoch, ako i sponzorom, ktorí podporujú aj 
vzdelávanie. Celý priebeh podujatia zachytili objektívy našich 
šikovných fotografov. V galérii fakulty nájdete dosiahnuté ús-
pechy našich študentov i ďalšie ocenenia. 

• Študenti FIIT STU obhájili prvenstvo vo finále ACM SRC 
24. novembra 2006 sa konalo v Prahe (ČR) finále česko-
slovenskej vedeckej súťaže študentských projektov ACM SRC 
2006 (Student Research Competition), ktorú zorganizovali FEL 
ČVUT v Prahe, FEI VŠB-TU Ostrava, FIIT STU v Bratislave pod 
patronátom firmy Microsoft. Naši študenti vynikajúco obstáli 
v pomerne náročnej konkurencii. Z desiatich najlepších projek-
tov zo siedmych univerzít z Čiech a Slovenska naši študenti 
obsadili prvé dve a piatu priečku.  
1. miesto: Marek Tomša, Michal Dobiš, Richard Veselý 

s projektom NatuLore System for Collaborative Publis-
hing and Sharing of Contextual Information for Protec-
ting Environment (študenti bakalárskeho štúdia) 

2. miesto: Michal Tvarožek s príspevkom Personalized Naviga-
tion in the Semantic Web (študent inžinierskeho štúdia) 

5. miesto: Michal Barla s príspevkom Interception of User’s In-
terests on the Web (študent inžinierskeho štúdia) 

Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy. 

 
• Pohár dekana FEI v streľbe vzduchovou pištoľou 

To, že naši študenti nie sú len „prilepení na monitoroch“, ale 
majú aj rôzne iné záujmy, potvrdil náš doktorand Martin Šech-
ný, ktorý obsadil druhú priečku v súťaži o Pohár dekana FEI 
v streľbe vzduchovou pištoľou. 

Reprezentovali nás 
• ACM ICPC 

V dňoch 17. - 19. novembra 2006 nás v Budapešti (MR) repre-
zentovali dva najlepšie tímy súťaže ACM na STU v rámci CTU 
Open Contest v zložení Jozef Janošík, Martin Labaj, Karol Rás-
točný a Tomáš Hajas, Michal Poláčik, Jakub Tekeľ na ACM IC-
PC - The Central European Programming Contest 2006, kde si 
spolu s ďalšími 61 tímami z ôsmich krajín z centrálnej Európy 
„zmerali svoje sily“. Slovensko reprezentovalo šesť tímov zo 
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štyroch univerzít, z ktorých naše 2 tímy boli na 1. a 4. mieste 
(celkovo na 28. a 47.).  

• Objekty 2006 
V dňoch 23. – 24. novembra 2006 sa konala v Prahe (ČR) kon-
ferencia Objekty 2006 ako odborná platforma na výmenu skú-
seností a poznatkov z oblasti objektovo orientovaných techno-
lógií a ich najnovších trendoch medzi odborníkmi z praxe 
a akademického prostredia. Na konferencii nás aktívne repre-
zentoval doktorand Ľubomír Majtás s príspevkom Určenie 
vhodného spôsobu ukladania modelov návrhových zdrojov. 

• EADIM Academic Network Conference 
V dňoch 25. – 26. novembra 2006 sa doc. Martin Šperka zú-
častnil vo Viedni (Rakúsko) konferencie EADIM Academic Ne-
twork Conference, ktorá bola zameraná na „dobré praktiky“ 
v interaktívnom dizajne, kreativite, nových rozhraniach digitál-
nych médií, mobilných hier a riadenia študentských tímových 
projektov týkajúcich sa interaktívnych médií. 

• WIKT 2006 
V dňoch 28. - 29. novembra 2006 sa v Bratislave konal semi-
nár 1st Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Tech-
nologies, ako sprievodné podujatie GCCP 2006, s cieľom pod-
poriť spoluprácu a výmenu informácií medzi výskumníkmi 
a študentmi zo SR a susedných krajín zaoberajúcich sa danou 
problematikou. Na seminári prezentoval Michal Barla príspevok 
Aké charakteristiky jednotlivca pri hľadaní vo veľkom infor-
mačnom priestore dokážeme zachytiť automaticky? Koľko ich 
potrebujeme? (v spoluautorstve s M. Bielikovou) a Michal Tva-
rožek príspevok Personalizovaná navigácia pre podporu vyhľa-
dávania a pochopenia informácií v priestore webu so sémanti-
kou (v spoluautorstve s M. Bielikovou). 

Podujatia  
• November s technológiami IBM 

− Prístup mobilných zariadení k webovým aplikáciám 
14. 11. 2006 (Ing. Bohuš Pollak, IBM Slovakia) 

− Pokročilé databázové technológie IBM 15. 11. 2006 
(Ing. František Lévárdy, IBM Slovakia) 

− Životný cyklus veľkého projektu 16. 11. 2006  
(Ing. Roman Kňažko, IBM Slovakia) 

− Dátové modelovanie s IBM Data Architectom 
16. 11. 2006 (Ing. Miroslav Petrek, IBM Slovensko) 

− IBM Tivoli - produkty pre bezpečnosť a manažment IS 
21. 11. 2006 (Ing. Juraj Polák, IBM Slovakia) 

− Operačné systémy Linux a z/OS v top technológiách IBM 
22. 11. 2006 (Ing. Marián Gašparovič, IBM Slovakia) 

− Operačný systém i5/OS s praktickými ukážkami 
29. 11. 2006 (Ing. Roman Horský, IBM Slovakia,  
Ing. Richard Šefčík, CEMAAS) 

• Academic Developer Days 
14. novembra 2006 usporiadala FIIT STU v spolupráci so spo-
ločnosťou Microsoft v Bratislave Academic Developer Days - 
seminár o najnovších Microsoft technológiách a vývojárskych 
nástrojoch. 

• Týždeň vedy na Slovensku 2006 
20. - 26. november 2006 patril Týždňu vedy na Slovensku, 
v rámci ktorého sa uskutočnili rôzne zaujímavé podujatia. Cie-

ľom tohtoročného bolo upriamiť pozornosť spoločnosti na 
mladú generáciu ako na hlavný pilier jej prosperity, na vzbu-
denie záujmu mladých ľudí o vedeckú kariéru a zlepšenie spo-
ločenského postavenia vedy a výskumu, ako aj vedeckých 
a výskumných pracovníkov. Do projektu sa zapojila aj naša fa-
kulta podujatiami: 
− 24. 11. 2006 študentskou vedeckou súťažou: ACM SRC 

2006 (v Prahe, ČR) 
− 27. 11. 2006 seminárom: Moderné trendy výskumu sof-

tvérových a informačných systémov (v Bratislave) 
− 28. - 29. 11. 2006 seminárom: 1st Workshop on Intelli-

gent and Knowledge oriented Technologies (v Bratislave) 
• Moderné trendy výskumu softvérových systémov a in-

formačných systémov  
27. novembra 2006 sa v priestoroch FIIT STU uskutočnil semi-
nár k najnovším trendom v informačných a softvérových sys-
témoch. Hlavnou témou seminára bol príspevok doc. J. Parali-
ča (FEI TU v Košiciach): Vybrané smery výskumu a aplikácií 
v oblasti objavovania znalostí/analýzy dát. Na seminári odzneli 
aj ďalšie príspevky - Ing. J. Mažgut: Odporúčanie informácií, 
Mgr. Gy. Frivolt: Zhlukovanie a vytváranie komunít, Ing. M. 
Lekavý: Plánovanie pre multiagentové systémy (FIIT STU 
v Bratislave). 

• GCCP 2006 
V dňoch 27. - 29. novembra 2006 SAV v spolupráci s FIIT STU 
v Bratislave, FEL TU v Košiciach, FRI ŽU v Žiline, ÚFV UPJŠ 
v Košiciach, FEI STU v Bratislave a FHI EU v Bratislave zorga-
nizovali konferenciu 2nd International Workshop on Grid Com-
puting for Complex Problems, ktorej cieľom bolo prezentovať 
výsledky výskumu v oblasti gridového počítania pre komplexné 
problémy, ako aj výsledky prevádzkových IT projektov. 

Študenti 
• Adresy elektronickej pošty študentov FIIT STU 

Od 13. novembra 2006 sa pracovníkmi fakulty pre potreby 
kontaktovania sa so študentmi vo veci štúdia používa výhradne 
adresa e-pošty v tvare meno [zavináč] student.fiit.stuba.sk. 
Informácie o prístupe k pošte a o možnosti jej presmerovania 
nájdete na stránke http://student.fiit.stuba.sk/. 

• Vážené študentky, vážení študenti, 
v záujme skvalitňovania výučbového procesu na našej fakulte 
boli by sme radi, keby ste využili vaše právo - právo vyjadriť 
sa ku kvalite výučby, a to vyjadrením vašich podnetov, názo-
rov, kritických stanovísk formou anonymného dotazníka, ktorý 
máte možnosť vyplniť do konca zimného semestra. 

• Projekt Zdravé oči 
Počítače môžu poškodiť váš zrak! Projekt 
ZDRAVÉ OČI je iniciatíva Softecu zameraná 
na študentov Fakulty informatiky a 
informačných technológií STU v Bratislave, 
ktorí sa rozhodnú pre odborné vyšetrenie 

svojho zraku. Softec uhradí 100 záujemcom z radov študentov 
odborné očné lekárske vyšetrenie a v prípade potreby okulia-
rov poskytne 40 % z ich ceny (až do výšky 5 000 Sk). Váš 
termín vyšetrenia u očného lekára si môžete rezervovať na 
stránkach Softecu. Projekt prebieha do 31. januára 2007. 
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