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Aktuality mesiaca 
• Stretnutie so študentmi pri príležitosti Medzinárodného 

dňa študentstva 

22. novembra 2007 sa stretli študenti FIIT STU v Bratislave 
s dekanom fakulty pri príležitosti 17. novembra – Medzinárod-
ného dňa študentstva. Na slávnostnom podujatí prof. Ľudovít 
Molnár, dekan fakulty, ocenil tých najlepších. Ocenení boli štu-
denti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia za výborné študijné 
výsledky, za výborne vypracované bakalárske a diplomové 
práce, za účasť a úspešné reprezentovania na odborných do-
mácich i celosvetových súťažiach. Ocenenia finančne podporili 
vybrané slovenské spoločnosti pôsobiace v oblasti informačno-
komunikačných technológií.  
V neposlednom rade dekan poďakoval tým, ktorí viedli študen-
tov v ich úspešných projektoch, ako i sponzorom, ktorí podpo-
rujú aj vzdelávanie. 
Na podujatí si prevzali ocenenia: 
za najlepšie diplomové práce a vynikajúce študijné výsledky: 
− Cenu dekana sponzorovanú firmou Ditec, a. s.  

Michal Barla - cenu odovzdal Pavol Frič, riaditeľ pre stra-
tégiu (vedúca DP prof. M. Bieliková) 

− Cenu dekana sponzorovanú spoločnosťou Tatra banka, 
a. s. Ľuboš Hanuliak - cenu odovzdala Lucia Štěfánková, 
programová riaditeľka Nadácie TB (vedúci DP Ing. A. Baga-
la) 

− Cenu dekana sponzorovaná firmou Soitron, a. s. 
Michal Tvarožek - cenu odovzdal Vladimír Šikura, gene-
rálny riaditeľ (vedúca DP prof. M. Bieliková) 

za najlepšie bakalárske práce a vynikajúce študijné výsledky: 
− Cenu dekana sponzorovanú firmou Q-Products Industrial 

Computer Lenka Litvová - cenu odovzdal František Györ-
gy, riaditeľ (vedúci DP Dr. M. Čerňanský) 

− Cenu dekana sponzorovanú firmou QBSW, a. s. 
Juraj Michalák - cenu odovzdal Vladimír Raučina, gene-
rálny riaditeľ (vedúci DP doc. L. Hudec) 

− Cenu dekana sponzorovanú firmou Asseco Slovakia, a. s. 
Marko Divéky - cenu odovzdal Peter Morávek raditeľ diví-
zie (vedúca DP prof. M. Bieliková) 

− Cenu SAV Peter Bartalos - cenu odovzdal dekan fakulty 
v poverení Štefana Lubyho, predsedu SAV (vedúci DP  
Mgr. M. Nehéz) 

− Cenu ÚI SAV Martin Adam - cenu odovzdala Ivan Budin-
ská v zastúpení ústavu (vedúci DP prof. P. Návrat) 

− za 1. miesto v česko-slovenskom finále celosvetovej sú-
ťaže Imagine Cup (v softvérovom dizajne) a účasť 
v celosvetovom finále súťaže v Soule (Južná Kórea) Mar-
ko Divéky, Peter Jurnečka, Rudolf Kajan, Ľuboš Omelina  
(povedením prof. M.  Bielikovej) 

− za 2. miesto v česko-slovenskom finále celosvetovej sú-
ťaže Imagine Cup a 1. miesto v medzinárodnej súťaži 
ACM SRC Andrej Frlička, Marek Tomša, Richard Veselý, 
Oto Vozár (povedením prof. M.  Bielikovej) 

− za pečiatku kvality v medzinárodnej súťaži multimediál-
nych produktov Europrix Multimedia TTA a 4. miesto 
v medzinárodnej súťaži ACM SRC Michal Dobiš, Vladimír 
Hlaváčeki, Linh Hoang Xuan, Michal Jajcaj, Dušan Lamoš  
(povedením Mgr. A. Kovárovej) 

− za umiestnenie v „top nine teams“ medzinárodnej súťaže 
v návrhu webových sídiel CHC61 Matej Jariabka, Michal 
Kajaba a Ivana Krátka (povedením doc. M. Šperku) 

− za úspešnú reprezentáciu fakulty v medzinárodnom kole 
odbornej súťaži ACM ICPC Jozef Jánošík, Martin Labaj, 
Karol Rástočný a Michal Lohnický, Daniel Švoňava, ktorí 
sa umiestnili 3. v česko-slovenskom univerzitnom kole 

− za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v bakalár-
skom štúdiu: Miroslav Bartoš, Tomáš Labuda, Michal Po-
láčik, Alexander Šimko a výborne vypracovanú bakalár-
sku prácu Tomáš Mózes  

− za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v inžinier-
skom štúdiu Peter Mesjar, Viktor Tlacháč a vynikajúco 
vypracovanú diplomovú prácu Peter Kiselkov  

− za odbornú prípravu a organizačne zabezpečenie celého 
priebehu súťaže v programovaní pre stredoškolákov Pro-
FIIT 2007 Peter Fillo a Martin Kvasnička  (povedením 
Ing. P. Trebatického) 

− za úspechy nášho volejbalového tímu jeho kapitán Ro-
man  Kažimír  

Dobrú náladu a úsmevy na tvárach prinášali najmä diskusie medzi 
„skoršími“ absolventmi ešte bývalej KIVT, dnes úspešnými manažérmi 
spoločností pôsobiacich v oblasti informačno-komunikačných technoló-
gií a ich pedagógmi či bývalými spolužiakmi 

Ocenenia 
• Česko-slovenské finále ACM SRC 

Študenti FIIT STU vyhrali česko-slovenské finále medzinárod-
nej súťaže projektov študentov bakalárskeho a magisterského 
štúdia z oblasti informatiky a informačných technológií, ktoré 
sa konalo 9. novembra 2007 v Prahe (ČR). 
1. miesto: Oto Vozár, Andrej Frlička, Marek Tomša, Richard 
Veselý s projektom: Role-playing game as an adaptive educa-
tional system 
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4. miesto: Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček, Linh Xuan Hoang, 
Michal Jajcaj, Dušan Lamoš s projektom: icPoint - Interactive 
Night Sky Observation. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality

• Werner von Siemens Excellence Award 
15. novembra 2007 spoločnosť Siemens, s. r. o., vyhlásila vý-
sledky 7. ročníka súťaže. V kategórii C bol ocenený Michal 
Tvarožek za diplomovú prácu: Personalizovaná navigácia v in-
formačnom priestore reprezentovanom ontológiou (pod vede-
ním prof. M. Bielikovej).  
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality

Reprezentovali nás 
• IEEE/WIC/ACM International Conferences on 

WI/IAT 2007 
2. – 5. novembra 2007 sa v Silicon Valley (California, USA) ko-
nala medzinárodná konferencia Web Intelligence 2007 a Intel-
ligent Agent Technology 2007. Súčasťou bolo 13 „worshopov“. 
Podujatia sa aktívne zúčastnili Pavol Návrat a Tomáš Taraba, 
ktorí prezentovali svoj príspevok: Context Search na WPRS 
2007 (Workshop on Web Personalization and Recommender 
Systems) a Lucia Jastrzembská a Tomáš Jelínek s príspevkom: 
Social Behaviour of Honey Bees Searching on the Web (spolu-
autori P. Návrat, A. B. Ezzeddine a V. Rozinajová) na WImBI 
2007 (International Workshop on New Computing Paradigms 
for Web Intelligence meets Brain Informatics Exploring).  

• Tech ED Developers 2007 
5. – 9. novembra 2007 sa konala v Barcelone (Španielsko) 
konferencia Tech ED Developers 2007 organizovaná spoloč-
nosťou Microsoft s cieľom poskytnúť vývojárom technologický 
tréning, informácie a komunitné zdroje sústrediac sa na vývoj 
softvérových riešení s využitím vývojárskych nástrojov spoloč-
nosti Microsoft pre dnešné účely a technológie, na ktorej sa 
zúčastnil Marek Tomša. 

• ACM ICPC 
10. – 11. novembra 2007 sa konalo v Prahe (ČR) 
stredoeurópske kolo súťaže v programovaní ACM 
ICPC, v ktorom nás reprezentovali 2 trojčlenné 
tímy v zložení Karol Rástočný, Jozef Jánošík, Martin Labaj 
(38. miesto) a Daniel Švoňava, Michal Lohnický, Márius Šajga-
lík (44. miesto) pod vedením Petra Trebatického, ktoré postú-
pili na základe výsledkov súťaže ACM CTU Open Contest 2007. 
Súťaže sa zúčastnilo 67 tímov z Česka, Chorvátska, Maďarska, 
Poľska, Rakúska, Slovenska a Slovinska. Výsledky sa nachá-
dzajú na stránkach súťaže. 

• Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2007 
12. – 18. novembra 2007 sa uskutočnil 4. ročník Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku, ktorého cieľom je vytvárať podmien-
ky pre rozvoj vedy a techniky v spoločnosti, stimulovať záujem 
mladých ľudí o vedu, kariéru vo výskume a zvýšiť informova-
nosť verejnosti o úlohe vedy a techniky v každodennom živote. 
STU v Bratislave sa taktiež zapojila do podujatia a prezentova-
la svoje výskumné a vzdelávacie aktivity na veľtrhu Veda - 
technika – vzdelávanie v Nitre, kde sa prezentovali jednotlivé 
fakulty postermi a prezentáciami. 

• WIKT 2007 
15. - 16. novembra 2007 sa v Košiciach konal - seminár zame-
raný na oblasti inteligentných a znalostne orientovaných tech-
nológií WIKT 2007, na ktorom aktívne prezentovali študenti 
prof. Bielikovej Marek Tomša príspevok: Adaptívna navigácia 
v ontológiách, Anton Andrejko príspevok: Porovnávanie inštan-
cií ontologických konceptov pre potreby personalizácie, Michal 
Barla príspevok: Využitie technológií webu so sémantikou 
v personalizovanom vzdelávaní, Peter Bartaloš príspevok: Sé-
mantické webové služby s podporou kolaborácie, Michal Tva-
rožek príspevok: Adaptívna navigácia, prezentácia a vyhľadá-
vanie vo veľkom informačnom priestore webu so sémantikou. 

• EADiM 
23. - 24. novembra 2007 sa v Grazi (Rakúsko) Martin Šperka 
zúčastnil EADiM Academic Network Conference on Multimedia 
and e-content, 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 a Top Talent Fes-
tival and Gala - slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže 
TTA 2007, na ktorej naši študenti získali ocenenie.  

Podujatia 
• Súčasnosť a budúcnosť biznis technológií HP 

23. októbra - 18. decembra 2007 vás vždy v utorok od 17:00 
do 18:30 pozývame na prednášky spoločnosti Hewlett Packard 
Slovakia v CD 150. V novembri sa konali: 
− 06. 11. 2007 Way from the Graduate Entry to the 

Corporate Expert (Area SW Development) 
− 14. 11. 2007 New trends in Application Management 

(SAP used as reference example) / ITIL/ITSM processes 
/ OVSD 

− 20. 11. 2007 Most important milestones by mySAP 
upgrade project by worldwide company 

− 27. 11. 2007 SAP Project manager profession 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

Písali o nás 
• Projekt študentov FIIT STU získal pečiatku kvality (Ži-

vé.sk, 26. 11. 2007) 
• Dekan FIIT STU ocení najlepších študentov (SME / 

Z domova, 21. 11. 2007) 
• Virtuálny les pomôže výskumu (SME / Z domova, 

16. 11. 2007) 

Oznamy 
• IIT.SRC 2008 

Sledujte stránku IIT.SRC 
2008. Študentská vedecká 
konferencia je zameraná na 
informatiku a informačné 
technológie. Už sú zverejnené 
aktuálne termíny. Priebežné 
aktuálne informácie nájdete 
nielen na stránkach konferencie, no i v aktualitách fakulty. 
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