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Aktuality mesiaca 
• Deň otvorených dverí 

14. decembra 2007 sa Aula D. Ilkoviča na Mýtnej ul. v Brati-
slave zaplnila maturantmi, zvedavými, čo ich čaká, ak sa stanú 
študentmi Fakulty informatiky a informačných technológií STU 
v Bratislave, na čo nemajú zabudnúť pri podávaní prihlášok, 
ako budú prebiehať prijímacie skúšky... 
Žiakov stredných škôl z celého Slovenska privítal dekan fakulty 
prof. Ľudovít Molnár. Pani prodekanka doc. Margaréta Kotočo-
vá ich uviedla do študijných programov, informovala, ako mô-
žu získať bonusové body k prijímaciemu konaniu. Ing. Peter 
Trebatický prezradil termíny súťaže pre stredoškolákov 
v programovaní ProFIIT 2008, úspešní riešitelia ktorej môžu 
získať ďalšie body v prijímacom konaní. Maturanti boli upo-
zornení na výhody elektronickej prihlášky na štúdium.  
Ďalej Ing. Ivan Kapustík vtiahol účastníkov na virtuálny šta-
dión a tí sa v momente zmenili na zanietených fanúšikov pri 
prezentácii súťaže v robotickom futbale RoboCup. Do reality 
ich rýchlo vrátil test - modelová ukážka prijímacej skúšky, kto-
rý si následne aj vyhodnotili.  
Po prestávke pani prodekanka prof. Mária Bieliková pootvorila 
dvierka do oblasti výskumu a projektovania na fakulte a zapá-
jania sa študentov doň. Nasledovali prezentácie projektov vy-
braných úspešných študentov FIIT: Bc. Viktor Tlacháč prezra-
dil „Kde všade sa dá vnoriť s počítačovými systémami“, Bc. 
Marko Divéky porozprával, ako sa dostať do Soulu, pričom 
predstavil úspešný projekt S.M.I.L.E. na podporu vzdelávania 
pomocou hier, Bc. Peter Mesjar – držiteľ certifikátu sieťových 
špecialistov, prezradil, ako sa stať celosvetovým sieťovým ex-
pertom, Ing. Michal Barla a Ing. Michal Tvarožek dali návod na 
to „Čo robiť s obrovským, hlúpym a stále rovnakým Webom?“, 
Bc. Juraj Petráš porozprával, ako si povečerať s Billom Gate-
som, čo si nenechal ujsť počas stáže v Microsofte v americ-
kom Redmonde, Bc. Tomáš Jelínek s Luciou Jastrzembskou sa 
podelili o svoje zážitky z konferencie v kalifornskom Sillicon 
Valley, kde prezentovali svoje „Včielky na Internete“.  
Nakoniec naši nádejní študenti dostali rady od Evy Danillovej 
a Bc. Michala Ďurfinu – zástupcov študentskej časti AS fakulty, 
ako prežiť na škole ☺  

 
Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo takmer 400 maturantov 
z 36 miest z celého Slovenska – 48 gymnázií, 16 SPŠ a 2 SOU. 
Z gymnázií prišlo 61,7 % študentov, z SPŠ 35,8 % a z SOU 

1,8 %. 61 % sa dozvedelo o Dni otvorených dverí z internetu, 
74 % plánuje študovať na FIIT STU, 27 % plánuje stať sa 
programátormi a 78,5 % sa informovalo o možnostiach štúdia 
a študijných programoch z našej webovej stránky. 
Priebeh celého podujatia bolo možné sledovať i online, pro-
stredníctvom internetu. 

• FIIT má mobilné centrum výučby 
Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., odovzdala 
7. decembra 2007 FIIT STU grant v hodnote približne šesťde-
siat tisíc eur v rámci projektu HP Wireless Technology for Tea-
ching. Zriadenie mobilného centra výučby umožní zaviesť nové 
metódy výučby do praxe a rozšíriť možnosti výučby kvantita-
tívne (viac študentov naraz) a kvalitatívne (nové postupy, bez-
drôtové siete, alternatívne projekty v technologicky odlišnom 
prostredí). Taktiež prinesie možnosť na oboznámenie sa štu-
dentov s novými mobilnými komunikačnými platformami 
a implementáciou alternatívnych projektov na báze bezdrôto-
vého prenosu dát.  
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality 

 

Ocenenia 
• Ocenení najlepší študenti STU za rok 2007  

Ešte v novembri, pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov 
sa stretol rektor univerzity s najlepšími študentmi STU za ak. 
rok 2006/07. Na slávnostnom podujatí si prevzali ocenenia aj 
naši študenti:  
− Marko Divéky - najlepší študent bakalárskeho štúdia,  
− Viktor Tlacháč - najlepší študent inžinierskeho štúdia a 
− Michal Tvarožek - najlepší študent doktorandského štú-

dia. 

• Ocenení profesori za rok 2007 
3. decembra 2007 rektor STU na slávnostnom podujatí udelil 
ocenenia najlepším profesorom jednotlivých fakúlt za ich pe-
dagogickú činnosť a výskumnú prácu. Za našu fakultu bola 
ocenená prof. Mária Bieliková. 
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Reprezentovali nás 
• Vianočný tenisový turnaj učiteľov a zamestnancov 

19. decembra 2007 Katedra telesnej výchovy FEI organizovala 
tradičný vianočný turnaj učiteľov a zamestnancov v tenise 
(štvorhra). V zápalistých stretnutiach si nakoniec víťazstvo od-
niesla dvojica Márius Pavlovič (FEI) – Igor Grellneth (FIIT). 

 
• ECA 

10. decembra 2007 sa v Barcelone (Šanielsko) konala konfe-
rencia ECA – European Consortium for Acreditation, na ktorej 
sa aktívne zúčastnil Pavol Návrat ako predseda Akreditačnej 
komisie SR. Cieľom konferencie bola podpora zahraničnej spo-
lupráce v procese akreditácie a zabezpečenia kvality vo vzde-
lávaní. 

• SMAP´07 
17. – 18. decembra 2007 sa v Londýne (UK) konal 2. medziná-
rodný seminár SMAP´07 (Semantic Media Adaptation and Per-
sonalization), na ktorom sa aktívne zúčastnila Mária Bieliková 
s príspevkom: Adaptive Educational Gameplay within Smart 
Multipurpose Interactive Learning Environment (spoluautor M. 
Diveky, P. Jurnečka, R. Kajan, Ľ. Omelina) a s príspevkom: 
Personalized Faceted Navigation for Multimedia Collections 
(spoluautor: M. Tvarožek). 

 

Študenti 
• Promócie doktorandov 

10. decembra 2007 sa v priestoroch Auly D. Ilkoviča konali 
promócie doktorandov STU v Bratislave. Dekan FIIT STU odo-

vzdal diplomy 2 absolventom doktorandského štúdia FIIT STU. 
Titul „philosophiae doctor“ v odbore Počítačové prostriedky 
a systémy získali Ing. Hossam el-ddin Mostafa Husin, MSc. 
a PaedDr. Vladimír Siládi. 

• Zimný semester 
18. decembra 2007 sa skončil zimný semester, študenti odo-
vzdali svoje projekty a začali sa pripravovať na skúškové ob-
dobie. 

Podujatia 
• Súčasnosť a budúcnosť biznis technológií HP 

V decembri 2007 sa ukončila séria prednášok spoločnosti Hew-
lett Packard Slovakia. V decembri sa konali: 
− 04. 12. 2007  Enterprise solution - case study 
− 11. 12. 2007  SW Development Project in Commer-

cial Environment (From the business requirements analy-
sis to the deployment)  

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

Písali o nás 
• STU dostala grant na rozvoj mobilných technológií (ak-

tuality.sk / Ekonomika, 16. 12. 2007) 
• STU dostala grant na rozvoj mobilných technológií 

(Sme / Z domova, 15. 12. 2007) 
• STU dostala grant na rozvoj mobilných technológií 

(Webnoviny / Hi-Tech, 15. 12. 2007) 
• Slovenská technická univerzita dostala grant na mobil-

né technológie (IT NEWS / Tlačový servis PCR, 13. 12. 
2007) 

• Slovenská technická univerzita obdržala grant na mo-
bilné technológie (techsupport.sk, 12. 12. 2007) 

Oznamy 
• IIT.SRC 2008 

20. februára 2008 je uzá-
vierka zaslania abstraktov 
na študentskú vedeckú kon-
ferenciu IIT.SRC 2008. Sle-
dujte stránku IIT.SRC 2008, 
nájdete na nej potrebné in-
formácie o termínoch, vypracovaní a odovzdaní príspevku, 
oceneniach a najnovšie aktuality. 

• Knižnica FIIT STU 
Knižnica FIIT STU je presťahovaná do nových priestorov, na-
chádza sa na 3. poschodí bloku D v miestnosti D 320, telefón-
ny kontakt: (602 91) 869. Úradné hodiny počas akademického 
roka sú v pondelok až piatok v čase od 08:00 do 12:00a od 
13:00 do 16:00. 
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