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Marec 2007

M o t t o :  Teória bez praxe ako voz bez osi, prax bez teórie ako voz bez cesty. Latinské príslovie 

Horúce novinky 
• Súťaž v rýchlostnom programovaní 

28. marca 2007 sa začala registrácia do Sú-
ťaže v rýchlostnom programovaní, ktorá sa 
uskutoční 18. apríla 2007 v rámci programu 
konferencie IIT.SRC 2007. Registrácia potr-
vá  do 16. apríla 2007. Súťaž je určená štu-
dentom FIIT STU, ktorí dostanú priestor 
zmerať si sily v programovaní a zároveň bo-
jovať o hodnotnú cenu. 
Viac informácii nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
dianí na fakulte >> prehľad podujatí. 

• IIT.SRC 2007 
18. apríla 2007 pozývame všetkých na štu-
dentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC 2007, 
ktorá sa bude konať od 9:00 v priestoroch 
respírií D na 1. a 2. poschodí našej fakulty. Konferencia sa pr-
výkrát koná formou posterovej prezentácie. Príďte podporiť 
svojich študentov, kolegov, budúcich kolegov....  
− Môžte sa stať porotcami a rozhodnúť, kto získa ocenenie 

The Best Poster.  
− Na 1. poschodí, okrem prezentácií, môžte sledovať Súťaž 

v rýchlostnom programovaní v priamom prenose a tiež si 
zatipovať víťaza.  

− Zaujímavé budú aj prezentácie v BC 300 (RoboCup, IBM) 
Viac informácii nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> štú-
diu >> podujatia pre študentov >> IIT.SRC >> Aktuálne informácie. 

Reprezentovali nás 
• SOFTECON 2007 

Dňa 1. marca 2007 sa v Bratislave uskutočnil už piaty ročník 
odbornej konferencie o víziách a trendoch v moderných infor-
mačných technológiách Softecon 2007, ktorej cieľom bolo pri-
blížiť odbornej verejnosti aktuálny stav a trendy vo viacerých 
kľúčových oblastiach informačných technológií. Na konferencii 
vystúpili prof. Mária Bieliková spolu s Ing. Petrom Nagyom 
s pozvanou prednáškou: Adaptívny web. 

 
• Prednáška na podujatí JuniorInternet 

Od 30. marca do 1. apríla 2007 prebiehal v Bratislavskom ho-
teli Barónka 2. ročník konferencie JuniorInternet. JuniorInter-
net je projekt, ktorý sa sústreďuje na snahu mladých ľudí (do 

18 rokov), ktorí sa angažujú v tvorbe webových stránok. Cie-
ľom je ukázať, že Internet nie je niečo vzdialené a nepochopi-
teľné, ale že aj mladí ľudia sa môžu podieľať na jeho tvorbe. 
V rámci konferencie vystúpili naši dvaja doktorandi – Michal 
Barla a Michal Tvarožek a svojim mladším kamarátom veľmi 
zaujímavo porozprávali o možnostiach webu so sémantikou. 
Prednáška bola pripravená v spolupráci s Gratexom - prevádz-
kovateľom internetového obchodu realshop.sk. 

 
• 167. zasadnutie Výboru starších predstaviteľov COST 

V dňoch 20. - 22. marca 2007 sa v Štrasburgu 
(Francúzsko) zúčastnil doc. Ladislav Hudec, 
národný koordinátor európskej spolupráce vo 
vede a technike, 167. zasadnutia Výboru star-
ších predstaviteľov COST, ktoré sa konalo 
v budove W. Churchilla v Európskom parla-
mente. Hlavnými bodmi boli voľba prezidenta 

COST na najbližšie 3 roky a hodnotenie spolupráce COST 
z pohľadu zapojenia do európskeho výskumného priestoru 
ERA (European Research Area). Nasledujúce 168. zasadanie sa 
uskutoční 20. - 21. júna 2007 v Malmö (Švédsko). 

• Konferencia o výskume STU 
STU v Bratislave usporiadala dňa 29. marca 2007 v aule 
A. Stodolu SjF STU v Bratislave konferenciu Partnerstvo pre 
inovácie - Výskumný potenciál a expertíza Slovenskej technic-
kej univerzity v Bratislave, ktorej cieľom bolo prezentovať vý-
skumné aktivity a kooperačný potenciál STU a podnietiť nad-
väzovanie nových kontaktov v záujme rozvoja ďalšej 
spolupráce univerzity s podnikateľským prostredím. Podujatie 
sa konalo v rámci prezentačno-kontraktačných dní (27. –
 29. marca 2007) pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku, po-
čas ktorých sa naša fakulta prezentovala spolu s ostanými 
5 vedeckými posterami výskumných projektov riešených na 
ÚISI, vystavenými vo vstupnej hale SjF STU. 

Podujatia 
• Cisco Olymp 2007 

Regionálna sieťová akadémia FIIT STU v Bratislave pripravila 
pre študentov Cisco NetAcad, Cisco Olymp 2. ročník súťaže 
Cisco Olymp 2007. Univerzitné kolo súťaže prebehlo dňa 
15. marca 2007 v priestoroch FIIT, v rámci ktorého účastníci 
súťažili v kategórii UNI, kde si zmerali sily na zadaniach obsa-
hujúcich témy prvých štyroch semestrov CCNA. Víťazmi sa stali 
Peter Magula, študent bakalárskeho štúdia programu Počítačo-
vé systémy a siete FIIT STU a Martin Koštial, študent inžinier-
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http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/IIT.SRC/2007-04-18_letak_IIT-SRC2007_sutaz.pdf
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skeho štúdia programu Telekomunikácie FEI STU, ktorí si ok-
rem zaujímavých vecných cien vybojovali postup do medziná-
rodného kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. a 30. júna 2007 
za účasti študentov z Čiech, Rumunska a Ruska. Víťazom 
blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. 
Viac informácií nájdete na stránke http://www.cisco.fiit.stuba.sk/. 

• ProFIIT 2007 
V dňoch 16. – 17. marca 2007 sa konalo finále súťaže ProFIIT 
2007. Finále sa zúčastnilo 41 najlepších účastníkov - jednotlivci 
aj tímy - z korešpondenčného kola z 19 škôl (18 gymnázií 
a 1 SPŠ) 13 miest Slovenska. Tentoraz všetci súťažili ako jed-
notlivci, teda sami za seba a mali k dispozícii päť hodín na vy-
riešenie šiestich zadaní. Ich úlohou bolo vytvoriť počítačové 
programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problé-
mov a prostredníctvom systému ich odovzdať v čo najkratšom 
čase. Víťazom súťaže ProFIIT 2007 sa stal Kezes Balázs, žiak 
Gymnázia P. Pázmáňa VJM v Nových Zámkoch, ktorý si obhájil 
svoje postavenie z korešpondenčného kola, 2. v poradí sa stal 
Jakub Vojtko, žiak Gymnázia J. Hronca v Bratislave a 3. prieč-
ku obsadil Peter Ondrúška zo SPŠ v Dubnici nad Váhom. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
prijímaní na štúdium >> bakalárske štúdium >> ProFIIT 2007. 

 
• Programovanie v jazyku F# 

29. marca 2007 sa uskutočnila v rámci predmetu Funkcionálne 
a logické programovanie prednáška Tomáša Petříčeka (Mate-
maticko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej v Prahe): Progra-
movanie v jazyku F#, ktorej obsahom bolo funkcionálne prog-
ramovanie v F#, .NET a F#, metaprogramovanie v F#. 

Študenti 
• Súťaž pre študentov VŠ 

Poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký vyhlasuje Súťaž 
pre študentov VŠ. Súťažné eseje, ktoré by mali byť samostat-
nou prácou študenta a prezentovať jeho názor na dané témy, 
treba poslať do 1. mája 2007. 

Oznamy 
• Modelovanie a simulácia v prostredí Matlab-Simulink 

V letnom semestri sa začala séria seminárov Modelovanie 
a simulácia v prostredí Matlab-Simulink, ktorých cieľom je vý-
učba metód a algoritmov modelovania, riadenia, spracovania 
signálov a simulácie v prostredí Matlab-Simulink, "toolboxy" 

v Matlabe a naučiť používateľov tohto systému využívať ho vo 
výučbe a výskume na fakulte. Semináre sa konajú každý pia-
tok o 10:30 v miestnosti: D 124 (teoretické základy Matlabu) 
a T 15 (laboratórne praktické overenie techník a metód). 
Viac informácii nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

• Preteky Streleckého klubu STU 
V dňoch 26. – 30. marca 2007 sa konali klubové preteky Stre-
leckého klubu STU v Bratislave. Našu fakultu reprezentovali až 
štyria zástupcovia – Martin Šechný, ktorý si znova obhájil pr-
venstvo, Peter Polačko, ktorý sa umiestnil štvrtý, Zuzana 
Schusterová (11.) a Ján Kvak (12). Tešíme sa z ich úspechu. 

• Technológie pre e-vzdelávanie 
28. apríla 2007 je uzávierka príspevkov na 6. ročník seminára 
Technológie pre e-vzdelávanie, ktorý sa bude konať v Prahe 
(ČR) 15. júna 2007. Seminár, ktorý organizujú KP FEL ČVUT 
v Prahe, KIP PřF Ostravské univerzity a ÚISI FIIT STU 
v Bratislave sa zameriava na technológie a postupy súvisiace 
so softvérovou podporou vzdelávania. 
Viac informácii nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
dianí na fakulte >> prehľad podujatí. 

Písali o nás 
• ProFIIT – finále súťaže stredoškolákov v programova-

ní (IT NEWS, 15. 03. 2007) 
• Najmladší držiteľ certifikátu sieťových špecialistov 

v Európe (Svet-komunikacie.sk, 14. 03. 2007) 
• Študenta STU ocenili v Bruseli (Pravda/Bratislava, 13. 03. 

2007) 
• Študent STU je najmladším držiteľom certifikátu sie-

ťových špecialistov v Európe (SME/Počítače, 12. 03. 2007) 
• Študent STU je najmladším držiteľom certifikátu sie-

ťových špecialistov v Európe (HNonline, 12. 03. 2007) 

Pripomenuli sme si 
• Marec – mesiac internetu 

Marec je známy ako mesiac knihy, no v ČR sa už niekoľko ro-
kov spája s internetom, a taktiež u nás nie je novinkou. Aj na-
še knižnice ponúkajú rôzne zaujímavé akcie pod hlavičkou Ma-
rec – mesiac internetu či už formou bezplatného prístupu do 
knižničných systémov, alebo vypisovaním súťaží napr. o naj-
lepšie www stránky knižníc a pod. používajúc rôzne sloga-
ny: od Hrebendu k internetu, všetko nájdeš na webe... 

Jazykové okienko 
• Doktorand – doktorandský – doktorandúra 

Vysokoškolský študent môže po skončení magisterského štúdia 
pokračovať v štúdiu, ktorým sa pripravuje aj na vedeckú prá-
cu. Takáto forma štúdia sa nazýva doktorandské štúdium 
a ten, kto absolvuje doktorandské štúdium, je doktorand. Na 
konci slova doktorand aj v prídavnom mene doktorandský pí-
šeme 'd'. Spoluhláska 'd' je aj v odvodenom slove doktorandú-
ra, ktorým sa jednoslovne pomenúva doktorandské štúdium, 
ale aj miesto na doktorandskom štúdiu, napr. Pred rokom na-
stúpil na doktorandúru. 

Zdroj: Slovenský rozhlas 
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