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Horúce novinky 
• ProFIIT 2007 

Súťaž stredoškolákov v programo-
vaní, ktorá umožní žiakom stredných 
škôl, ktorí už majú skúsenosti s programovaním a tvorbou al-
goritmov, zmerať si svoje schopnosti. Zároveň víťazi a úspešní 
riešitelia vo finále ProFIIT 2007 môžu získať až 100 % maxi-
málneho bodového hodnotenia prijímacej skúšky na FIIT STU 
v prijímacom konaní pre akademický rok 2007/08. 
Súťaž prebieha v dvoch kolách:  
− korešpondenčné kolo (prebieha prostredníctvom siete In-

ternet počas stanoveného obdobia budú jednotlivci alebo 
dvojčlenné tímy riešiť zadané problémy),  

− finále (zúčastnia sa ho súťažiaci najlepších tímov z ko-
rešpondenčného kola v časovom limite budú individuálne 
riešiť zadané problémy). 

Harmonogram súťaže 
− Registrácia:                od   1. 1. 2007, 16:00 
− Korešpondenčné kolo:      22. 1. - 11. 2. 2007 
− Finále:                            16. - 17. 3. 2007  
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
prijímaní na štúdium >> bakalárske štúdium. 

• IIT.SRC 2007 – www.fiit.stuba.sk/iit-src 
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratisla-
ve usporadúva dňa 18. apríla 2007 študentskú vedeckú konfe-
renciu zameranú na informatiku a informačné technológie – 
IIT.SRC 2007 (Informatics and Information Technologies Stu-
dent Research Conference), ktorej cieľom konferencie prezen-
tácia výskumných projektov študentov informatiky a informač-
ných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia. 
Konferencia sa uskutočňuje v troch kategóriách:  

− bakalárske projekty  
− magisterské/inžinierske 

projekty  
− doktorandské projekty  

a v rámci kategórií najmä 
v týchto oblastiach:  

− informatika  
− softvérové inžinierstvo  
− informačné systémy  
− počítačové systémy  
− počítačové siete  
− umelá inteligencia  
− počítačová grafika a 

multimédiá  
− webové technológie 

Projekty sa na konferencii prezentujú formou príspevku v ang-
lickom jazyku (rozsahu max. 8 strán) v predpísanom formáte. 
 

Dôležité termíny: 
Zaslanie abstraktu            do 19. 2. 2007 
Zaslanie príspevku            do 26. 2. 2007 
Informácia o výsledku posudzovania príspevku  do 27. 3. 2007 
Odovzdanie príspevku do tlače           do   1. 4. 2007 

Reprezentovali nás 
• Poznan Open 2006 

1. – 2. decembra 2006 nás v Poznani (PR) na Poznan Open 
2006 - šampionáte v tímovom programovaní reprezentovali 
naši študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia Jozef Jáno-
šík, Martin Labaj, Karol Rástočný (ReSearch3rs), ktorí sa medzi 
143 poľskými tímami umiestnili na 64. mieste. 

• SMAP 2006 
V dňoch 4. – 5. decembra 2006 sa v Aténach (Grécko) konal 
seminár 1st Int. Workshop on Semantic Media Adaptation and 
Personalization, ktorého cieľom bolo diskutovať otázky prispô-
sobovania informačných zdrojov na webe s dôrazom na médiá 
a s využitím 
opisu sémanti-
ky metadátami 
týchto zdrojov. 
Seminára sa 
aktívne zú-
častnila prof. 
Mária Bieliková 
s príspevkom 
Modeling the 
content of a-
daptive web-
based system 
using an onto-
logy (v spolu-
autorstve s M. Moravčíkom). 

• WI 2006 
18. – 22. decembra 2006 sa v Hong Kongu (Čína) konala 
IEEE/WIC/ACM Int. Conf. on Web Intelligence, zameraná na 
výskum v oblasti nových modelov, metód a nástrojov na budo-
vanie webo-
vých inteligent-
ných informač-
ných systé
mov. Súčasne 
s touto konfe-
renciou usku
točnili ďalšie
dve s príbuzný-
mi témami:
Int. Conf. on 
Intelligent A-
gent Techno-
logy (I
2006) a Int. 
Conf. on Data 
Mining (ICDM 
2006). Na konferencii nás aktívne reprezentoval prof. Pavol 
Návrat s príspevkom Web Search Engine as a Bee Hive (v spo-
luautorstve s M. Kováčikom). 

-

-
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M o t t o :  P o ď t e  c h l a p c i ,  p o ď t e  k  n á m ,  k o l e d y  v á m  d á m ,  p o  j a b ĺ č k u ,  p o  o r i e š k u ,  
o b l e č t e  s a  d o  k o ž u š k u ,  b u d e m  s p i e v a t i ,  k o l e d ú v a t i .  

• Joint Degree in Media Development Engineering 
V dňoch 4. – 5. decembra 2006 sa v Ghent (Belgicko) konalo 
prvé stretnutie vedúcich riešiteľských kolektívov projektu 
JDMDE, ktorého sa zúčastnil doc. Martin Šperka. Cieľom pro-
jektu je príprava bakalárskeho študijného projektu, ktorý u-
možní mobilitu študentov a učiteľov, ako aj novú formu štúdia. 
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Študenti 
• Koniec zimného semestra 

19. decembra 2006 sa skončila výučba v zimnom semestri a-
kad. roka 2006/07. 

• Výmenný semester štúdia v Brne 
Ak si študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia v akad. r. 
2006/07 a chceš študovať 2. semester akad. r. 2007/08 na FIT 
VUT v Brne, potom nepremeškaj túto ponuku. 
V rámci vzájomnej spolupráce majú naši študenti možnosť 
stráviť jeden semester štúdia na Fakulte informačných techno-
lógií VUT v Brne prostredníctvom európskeho výmenného 
programu Erasmus. Záujemci sa môžu prihlásiť do 31. januára 
2007. Potrebné informácie a konzultácie poskytne Juraj Štefa-
novič, D 125 (alebo v zastúpení Monika Csonková, D 215). 

Podujatia 
• Deň otvorených dverí FIIT STU 

Dňa 8. decembra 2006 v Aule Dionýza Ilkoviča STU na Mýtnej 
ulici v Bratislave organizovala Fakulty informatiky a informač-
ných technológií STU svoj Deň otvorených dverí. Maturanti, 
ktorí zaplnili aulu, sa dychtivo oboznamovali s možnosťami 
štúdia na našej fakulte a mali jedinečnú príležitosť na vlastnej 
koži vyskúšať si prijímací pohovor. Dozvedeli sa aj o súťaži 
ProFIIT, ktorá vytvára priestor pre všetkých súťaživých zmerať 
si svoje schopnosti v programovaní a tvorbe algoritmov 
a navyše získať bonusové body k prijatiu na štúdium na fakul-
te. O svoje úspechy sa podelili aj študenti fakulty a predstavili 
svoje projekty, ktoré získali ocenenia i na medzinárodnej úrov-
ni. Veľký úspech mala i simulácia robotického futbalového zá-
pasu – RoboCup, počas ktorej sa aula zmenila na futbalový 
štadión plný po góle dychtivých fanúšikov. Celý priebeh podu-
jatia bolo možné sledovať aj v priamom prenose na Internete. 

 
• Od špecifikácie požiadaviek po údržbu informačných 

systémov 
Dňa 14. decembra 2006 sa v priestoroch fakulty konala pred-
náška RNDr. Slavomíra Gnipa (Softec, spol. s r. o.): Od špecifi-
kácie požiadaviek po údržbu informačných systémov. 

Oznamy 
• Navštívili nás 

8. decembra 2006 privítala FIIT STU na svojej pôde delegáciu 
z lichtenštajnskej univerzity Hochschule Liechtenstein, Institut 
für Wirthschaftsinformatik. Desať študentov bakalárskeho štú-
dia spolu so svojimi pedagógmi sa oboznámili s našimi vý-
skumnými projektmi, technológiami a novinkami STU, pozreli 
si laboratóriá. Prehliadku si spríjemnili aj vôňou Vianoc návšte-
vou vianočných trhov pod hradbami bratislavského hradu. 

• Posedenie pri stromčeku a kapustnici 
12. decembra 2006 
sa zamestnanci 
FIIT-ky stretli na 
vianočnej kapustnici 
a zaspomínali si na 
udalosti končiaceho 
roka. 
 
 
 
 
 
 

Pripomenuli sme si 
• Vianoce 

Vianočné sviatky sú spájané so sviatkom rodiny, pokoja a po-
rozumenia. Každý z nás má svoje vlastné predstavy, založené 
na tradíciách, ako prežiť toto krásne obdobie vrcholiaceho ro-
ka. Vianočné zvyky na našom území patria k najbohatším, naj-
zaujímavejším a hlavne najrozmanitejším. 
No, nie každý vie, že: 
− tradícia vianočného stromčeka u nás siaha sotva do po-

lovice 19. storočia a u našich predkov ostával stromček 
v dome do Troch kráľov, maximálne do Hromníc. 

− jedným z najtypickejších vianočných jedál sú na Sloven-
sku vianočné oblátky. V niektorých dedinách ich piekol 
organista, ale oveľa častejšie to bolo povinnosťou učiteľa 
alebo rechtora, ako sa kedysi nazýval. Typické štedrove-
černé jedlo vyprážaná ryba alebo filé so zemiakovým ša-
látom sa stalo až po druhej svetovej vojne. 

Jazykové okienko 
• Skúšobný a skúškový 

V slovenčine máme dve prídavné mená súvisiace so slovesom 
skúšať. Je to prídavné meno skúšobný, ktoré je utvorené 
priamo od slovesa skúšať a ktoré poznáme napr. zo spojení 
skúšobný ústav, skúšobná prevádzka. Okrem toho máme prí-
davné meno skúškový, ktoré je utvorené od podstatného me-
na skúška a ktoré poznáme zo spojení skúškový poriadok, 
skúšková činnosť. Prídavné meno skúškový používame aj 
v spojení skúškové obdobie na pomenovanie obdobia, v kto-
rom prebiehajú skúšky napr. na vysokých školách. 

Zdroj: Slovenský rozhlas 
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