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M o t t o :  Predovšetkým kvôli duši je potrebné cvičiť telo. Rousseau 

Horúce novinky 
• Písomné prijímacie skúšky na bakalárske štúdium 

v akademickom roku 2007/08 
V dňoch 25. a 26. apríla 2007 sa konali prijímacie skúšky na 
bakalárske štúdium. Celkovo sa hlásilo 912 uchádzačov (z toho 
3,2 % dievčat) z 219 škôl 91 obcí Slovenska a 11 škôl zo za-
hraničia. Z gymnázií sa hlásilo 74,9 %, SOŠ 22,8 %, SOU 
2,3 %. Najviac uchádzačov bolo z Bratislavy - 25 %, z Banskej 
Bystrice 3,9 % a z Nitry 2,9 %. Najsilnejšie bola zastúpená 
SPŠ elektrotechnická na Adlerovej ulici (34 žiakov), Gymná-
zium na Novohradskej ul. (26 žiakov) a SPŠ elektrotechnická 
na Zochovej ul. (21 žiakov) – všetky tri školy sú v Bratislave.  

 
Graf výsledkov prijímacej skúšky na bakalárske štúdium na FIIT STU, 
25. –26. apríl 2007 (vertikálna os: počet uchádzačov; horizontálna os: 
počet bodov (0-65) získaných za prijímaciu skúšku) 

Ocenenia 
• CESCG 2007 - Úspech FIIT STU na Stredoeurópskom 

seminári o počítačovej grafike  
V dňoch 23. - 25. apríla 2007 sa v Budmericiach konal už je-
denásty ročník medzinárodnej konferencie CESCG 2007 (Cen-
tral European Seminar on Computer Graphics), ktorú organizu-
je TU Viedeň v spolupráci s FMFI UK Bratislava a bola určená 
pre študentov magisterského štúdia. Našu fakultu a univerzitu 
veľmi úspešne reprezentoval Bc. Igor Jánoš, s príspevkom: 
Multi-CPU video processing, ktorý dosiahol doposiaľ najväčší 
úspech našej univerzity počas jedenásťročnej histórie tejto 
konferencie – 3. cenu za najlepší príspevok (za vedecký prínos 
článku v zborníku konferencie vyhodnotený programovým vý-
borom) a prvú cenu za najlepšiu prezentáciu príspevku (hlaso-
vali účastníci konferencie). Zástupcom STU v Bratislave v prog-
ramovom výbore bol doc. Martin Šperka. 

Reprezentovali nás 
• Zasadnutie výkonnej rady UNESCO 

V dňoch 14. – 20. apríla 2007 sa prof. Ľudovít Molnár zúčastnil 
v Paríži (Francúzsko) rokovaní Výkonnej rady UNESCO zame-

raných na priority organizácie pre najbližšie obdobie, jej prog-
ramy a ich financovanie. 

• ISIM '07 
23 – 25 apríla 2007 sa v Hradci nad Moravicou (ČR) konala 
medzinárodná vedecká konferencia ISIM´07 (Information Sys-
tem Implementation and Modeling) zameraná na modelovanie, 
vývoj a zavádzanie informačných systémov. Na konferencii nás 
aktívne reprezentoval Ing. Michal Barla s príspevkom: User 
Characteristics Acquisition from Logs with Semantics v spolua-
utorstve s A. Andrejkom, M. Bielikovou, M. Tvarožkom). 

 

Podujatia 
• IIT.SRC 2007 

18. apríla 2007 zorganizovala FIIT STU študentská vedeckú 
konferenciu, ktorej sa venuje mimoriadne vydanie bulletinu. 

• Cisco Olymp 
19. apríla 2007 zorganizovala Sieťová akadémia FIIT STU re-
gionálne kolo súťaže Cisco Olymp, ktorej cieľom bolo umožniť 
žiakom stredných škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti 
počítačových sietí získaných štúdiom v rámci programu vzdelá-
vania NetAcad v Slovenskej republike. Víťazi si okrem zaujíma-
vých cien odniesli i bonusové body na prijímacie konanie na 
bakalárske štúdium. 

• Spring Conference on Computer Graphics 2007 
26. – 28. apríla 2007 sa v Budmericiach konala Spring Confe-
rence on Computer Graphics 2007, najstaršia konferencia 
o počítačovej grafike v strednej Európe, kde sa každoročne zú-
častňujú špičkový experti z oblasti syntézy obrazu, geometric-
kého modelovania, počítačového videnia a pod., organizovaná 
FMFI UK v Bratislave, FIIT STU v Bratislave, Slovenskou infor-
matickou spoločnosťou v spolupráci s Eurographics a The Eu-
ropean Association for Computer Graphics. Členom programo-
vého výboru konferencie je doc. Martin Šperka. Tohto roku sa 
konala ako súčasť konferencie výstava počítačovej estetiky, na 
ktorej boli vystavené estetické obrázky, vytvorené za účelom 
prezentácie elektronického umenia, ako aj obrázky generované 
počas výskumu v počítačovej grafike a príbuzných disciplínach. 

Študenti 
• RoboCup 2007 

V dňoch 24. – 25. mája 2007 sa bude konať v priestoroch FIIT 
STU v Bratislave regionálny turnaj v simulovanom robotickom 
futbale RoboCup 2007. Hlavným cieľom tejto súťaže je rozví-
jať umelú inteligenciu, predovšetkým znalosti z oblasti multia-
gentových systémov. Turnaj je otvorený pre tímy študentov zo 
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http://www.cescg.org/CESCG-2007/
http://www.isim.cz/2007/
http://www.sccg.sk/pages/welcome/welcome.php
http://www.sccg.sk/pages/welcome/welcome.php
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Slovenska, Českej republiky a iných krajín strednej Európy od 
stredoškolákov po doktorandov. Do turnaja sa môžu prihlásiť 
všetci, ktorí majú vlastného hráča a chcú si zmerať svoje sily 
s inými hráčmi, najneskôr však 23. mája 2007 e-mailom na ad-
rese: lekavy@fiit.stuba.sk.  
Viac informácií nájdete na stránkach RoboCupu alebo vo webovom síd-
le fakulty >> Informácie o >> štúdiu >> podujatia pre študentov >> 
RoboCup

• Obhajoby projektov 
V máji končí výučba v letnom semestri, odovzdávajú sa projek-
ty, ktoré budú študenti obhajovať v júni takto: 
− Tímové projekty II:  

        11. 6. 2007 (pondelok)  – študenti PSS 
13. – 14. 6. 2007 (streda – štvrtok) – študenti SI, IS 

− Diplomové projekty II: 
20. – 21. 6. 2007 (streda – štvrtok) – študenti SI, IS 
         21. 6. 2007 (štvrtok)  – študenti PSS 

Oznamy 
• Voľby do AS STU 

17. apríla 2007 sa konali voľby do AS STU v zamestnaneckej 
časti Akademickej obce Fakulty informatiky a informačných 
technológií STU v 
Bratislave. Platnými 
členmi akademického 
senátu STU sa za 
FIIT STU stali zvolení 
členovia: prof. Ing. 
Milan Kolesár, CSc., 
prof. Ing. Vladimír 
Kvasnička, DrSc.,  
prof. Ing. Pavol Ná-
vrat, PhD., Ing. Va-
lentino Vranič, PhD. 

• Voľby do AS STU a AS FIIT STU v študentskej časti AO 
V dňoch 17.  a 18. apríla 2007 sa uskutočnili doplňujúce voľby 
do študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky 
a informačných technológií a súčasne voľby do študentskej 
časti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity. 
V prvom kole do AS STU bola zvolená Eva Danillová, do 
AS FIIT STU bola zvolená Eva Danillová. 

 
• Spolupráca so švédskymi univerzitami 

V dňoch 23. – 24. apríla 2007 sa konal seminár programu E-
rasmus, na ktorom sa stretli zástupcovia slovenských univerzít 
a vybraných firiem so zástupcami švédskych univerzít. Poduja-
tia sa zúčastnil Dr. Juraj Štefanovič, ktorý nadviazal kontakty 
pre ďalšiu spoluprácu v rámci tohto programu s Växjö Univer-
sity vo Växjö, Göteborg University v Göteborgu, Dalarna Uni-
versity College vo Falune, University West in Sveden 
v Trollhättane, Lulea University of Technology v Lulea. 

Písali o nás 
• JuniorInternet – webdizajn a tvorba web stránok 

v podaní mladých (inet.sk, 06. 04. 2007)  

Pripomenuli sme si 
• Veľkonočné zvyky a obyčaje 

Naši predkovia nepovažovali zmenu ročných období za zákoni-
tosti prírody, ale za dôsledok pôsobenia nadprirodzených síl, 
a tak sa dodnes zachovalo veľa pekných a veselých obyčajov: 
Smrtná nedeľa - Kvetná nedeľa - Zelený štvrtok - Veľký piatok 
- Biela sobota - Veľkonočná nedeľa - Veľkonočný pondelok. 
− Na Smrtnú nedeľu sa lúčili so zimou pochovaním alebo 

pálením Moreny veriac, že sa počasie naozaj zmení.  
− Na Kvetnú nedeľu si ľudia do kostola doniesli rozvinuté 

vŕbové prútiky, ktoré im kňaz svätil modlitbami a tie 
chránili pred búrkami prebúdzali prírodu, bahniatka 
uzdravovali chorých. V kostoloch čítali pašie - state z e-
vanjelia hovoriace o utrpení Ježiša. Verilo sa, že počas 
pašií bolo možné odkryť poklady ukryté v zemi. Aj pokr-
my mali v týchto dňoch svoju čarovnú moc.  

− Na Zelený štvrtok či Bielu sobotu sa muži, ženy aj do-
spievajúca mládež chodili umývať do potoka, ľudia si čis-
tili príbytky, stajne. V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký 
piatok sa schádzali strigy, a preto ľudia natierali večer 
dvere stajní kolomažou alebo cesnakom, aby ochránili 
dobytok.  

− Jedálny lístok na Veľký piatok bol podobne ako na Zelený 
štvrtok zastavený so zámerom vplývať na úrodu. Na Bie-
lu sobotu sa ľudia venovali vareniu a pečeniu obradných 
jedál. Významnú úlohu mal oheň, ktorým zapálili večnú 
lampu a veľkonočnú sviecu zvanú paškál. Oheň mal mať 
magicko-ochrannú silu.  

− Biela sobota sa považovala za šťastný deň na sadenie 
a siatie. 

− Na Veľkonočnú nedeľu založili dospievajúcim dievčatám 
po prvý raz na hlavu partu. Cez omšu sa svätili veľko-
nočné jedlá. Všetci sa mali dobre najesť, aby boli sýti po 
celý rok. omrvinky zo stola odkladali na liečenie, do sia-
tin, alebo ich dali sliepkam - mali lepšie niesť.  

− Na Veľkonočný pondelok sa niekde šibalo, inde šibalo aj 
polievalo. Chlapci šibali najmä gazdiné, aby vraj neopra-
šiveli. Odmenou im boli vajíčka a koláče. 

Jazykové okienko 
• Webová stránka, nie webovská stránka 

Kto používa internet, často siaha za prídavným menom nazna-
čujúcim súvislosť s názvom celosvetovej informačnej služby 
v rámci internetu. V jazykovej praxi sa používa prídavné meno 
webový utvorené príponou -ový, ktorou sa tvoria vzťahové 
prídavné mená od názvov vecí, niekedy však aj prídavné meno 
webovský utvorené príponou -ovský, ktorou sa však v sloven-
čine tvoria vzťahové prídavné mená od názvov osôb. Keďže 
v tomto prípade nejde o naznačenie vzťahu k osobe, za správ-
ne sa pokladá iba prídavné meno webový a slovné spojenie 
webová stránka. 

Zdroj: Slovenský rozhlas 
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http://www2.fiit.stuba.sk/robocup/
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http://www.hv.se/
http://www.ltu.se/
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs//media/2007-04-06_inet-sk_JuniorInternet.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs//media/2007-04-06_inet-sk_JuniorInternet.pdf
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