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M o t t o :  A k  n á j d e š  v  ž i v o t e  c e s t u  b e z  p r e k á ž o k ,  u r č i t e  n e v e d i e  n i k a m .  

Aktuality mesiaca 
• Stretnutie dekana s najlepšími študentmi fakulty pri 

príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 
20. november 2008 sa stretli študenti FIIT STU v Bratislave 
s dekanom fakulty pri príležitosti Medzinárodného dňa študent-
stva. Na slávnostnom podujatí prof. Ľudovít Molnár ocenil naj-
lepších z nich nielen za výborné študijné výsledky, ale i za vý-
borne vypracované bakalárske či diplomové práce, za 
reprezentáciu na odborných domácich i celosvetových súťa-
žiach, za výsledky vo výskume i v športových aktivitách. 

 

Ocenenia si prevzali: 
za najlepšie diplomové práce a vynikajúce študijné výsledky: 
− Cenu dekana sponzorovanú firmou Soitron, a. s. Michal 

Šimún (vedúci DP Ing. Anton Andrejko), 
− Cenu dekana sponzorovanú firmou Accenture, s. r. o. 

Marián Šimko (vedúca DP prof. Mária Bieliková), 
− Cenu dekana sponzorovanú spoločnosťou Tatra banka, 

a. s. Ivan Kišac (vedúci DP Ing. Peter Drahoš), 
− Cena SAV Tomáš Kuzár (vedúca DP RNDr. Anna Bou Ezzed-

dine), 
− Cena SAV Marek Tomša (vedúci DP prof. Mária Bieliková), 
− Cena ÚI SAV Roland Dobai (vedúca DP doc. Elena Gramato-

vá), 
− Cena ÚI SAV Tomáš Selnekovič (vedúci DP prof. Vladimír 

Kvasnička), 
za najlepšie bakalárske práce a vynikajúce študijné výsledky: 
− Cenu dekana sponzorovanú firmou Soitron, a. s. Michal 

Olšovský (vedúci BP Ing. Ján Hudec), 
− Cenu dekana sponzorovanú firmou SOFTEC, spol. s r. o. 

Pavel Michlík (vedúci BP Ing. Branislav Steinmüller), 
− za postup do finále v kategórii C – diplomové práce v sú-

ťaži Werner von Siemens Excellence Award Michal Dobiš 
(vedúci DP Ing. Ľubomír Majtás), 

− za 2. miesto v celosvetovom finále súťaže Imagine Cup 
2008 a 1. miesto v slovenskom finále Marián Hönsch, 
Michal Kompan, Jakub Šimko, Dušan Zeleník (pod 
vedením prof. M. Bielikovej), 

− za reprezentáciu fakulty na medzinárodnej súťaži Euro-
prix Top Talent Award 2008 a na vedeckej show Noc vý-
skumníka 2008 Lenka Litvová, Bianka Kováčová, Martin 

Kozmon, Sašo Kiselkov, Michal Poláčik, Jakub Tekeľ  
(pod vedením Mgr. Aleny Kovárovej), 

− za 1. miesto v medzinárodnej súťaži NAG 2008 (Cisco 
Olymp) a 1. miesto v celoštátnej súťaži Vladimír Michalec 
a za 2. miesto v celoštátnej súťaži Štefan Gula (pod vede-
ním doc. Pavla Čičáka), 

− za reprezentáciu fakulty na vedeckej show Noc vý-
skumníka 2008 Viktor Mészáros, Andrej Zelman (pod ve-
dením Mgr. Aleny Kovárovej), 

− za 4. miesto v česko-slovenskej súťaži a 1. miesto v uni-
verzitnom kole programátorskej súťaže ACM ICPC 2008 
Michal Lohnický, Márius Šajgalík, Daniel Švoňava, 
za 6. miesto v česko-slovenskej súťaži a 2. miesto 
v univerzitnom kole súťaže Jozef Janošík, Martin Labaj, 
Karol Rástočný (pod vedením Ing. Mariána Lekavého a Mgr. 
Jozefa Tvarožka), 

− za reprezentáciu fakulty v medzinárodnej súťaži Google 
Code Jam 2008 Daniel Švoňava, 

− Cenu rektora Najlepší študent doktorandského štúdia Mi-
chal Tvarožek, 

− Cenu rektora Najlepší študent inžinierskeho štúdia Marko 
Divéky, 

− Cenu rektora Najlepší študent bakalárskeho štúdia Vla-
dimír Michalec, 

− za výsledky dosiahnuté v študijnej a výskumnej časti 
doktorandského štúdia Michal Barla, Michal Tvarožek 
(školiteľka prof. Mária Bieliková), Ján Suchal (školiteľ prof. Pa-
vol Návrat), 

− za študijné výsledky dosiahnuté v celom inžinierskom 
štúdiu Jaroslav Abaffy, Mária Pohronská (školiteľ doc. Tibor 
Krajčovič), 

− za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v celom ba-
kalárskom štúdiu Igor Andruška, Michal Haluška, Michal 
Kottman, Peter Smolinský, 

− za odborné práce vykonané pri príprave a v priebehu sú-
ťaže ProFIIT 2008 Michal Lohnický, Márius Šajgalík, Da-
niel Švoňava (pod vedením Ing. Petra Trebatického), 

− za 3. miesto na majstrovstvách STU 2007 vo volejbale 
Roman Kažimír, Michal Gregor, Marek Hruška, Peter Ku-
banda, Michal Kurtý, Tomáš Lysý, Jozef Orgonáš, Hana 
Pifková, Daniel Slamka, Adam Štipák, Miroslav Šulek, 
Martin Zavada. 

• Zasadnutie Akademického senátu FIIT STU 
18. novembra 2008 sa AS fakulty zaoberal okrem ďalších bo-
dov novými pravidlami pre priznanie motivačných štipendií 
študentom fakulty a doplnením disciplinárnej komisie fakulty. 

Oznamy 
• IIT.SRC 2009 

29. apríla 2009 FIIT STU v Bratislave 
usporadúva študentskú vedeckú 
konferenciu IIT SRC 2009, zameranú 
na informatiku a informačné techno-
lógie. Cieľom konferencie je prezen-
tácia výsledkov výskumu študentov 
informatiky a informačných technológií vo všetkých troch 
stupňoch štúdia. Sledujte aktuálne informácie.  
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Podujatia 
• Kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov 

V dňoch 14., 21. a 28. novembra 2008 sa uskutočnil Kurz počí-
tačovej gramotnosti, ktorý pre seniorov z Karlovej Vsi zorgani-
zovala FIIT STU v Bratislave. Veľa z účastníkov kurzu dovtedy 
nemalo (takmer) žiadne skúsenosti s počítačom, preto im za-
meranie pre úplných začiatočníkov maximálne vyhovovalo. Pod 
odborným vedením Marty Gnipovej, Romana Stovíčka, Jany 
Parízkovej a Jany Flochovej sa naučili, ako pracovať s počíta-
čom a myšou (ukladanie súborov), na internete (prezeranie 
stránok, vyhľadávanie cez Google), ako funguje e-mail (vytvo-
renie vlastného e-mailového konta na verejnom mailovom ser-
veri, odosielanie a čítanie prijatého mailu), ako pracovať s MS 
Word (úpravy textu a na záver vyplnenie dotazníka a jeho za-
slanie mailom ako prílohy).  
Účastníci okrem získaných vedomostí si so sebou odniesli bro-
žúru s prehľadom preberaných oblastí a 1 GB USB kľúč. 

• ISI TP Cup 2009 
Na predmete Tvorba softvérového/informačného systému 
v tíme bol vyhlásený prvý ročník súťaže ISI TP Cup pre štu-
dentov inžinierskeho štúdia študijných programov Informačné 
systémy a Softvérové inžinierstvo. 25. novembra 2008 bola 
uzávierka prihlásenia sa do súťaže. Do súťaže boli akceptova-
né prihlášky 8 tímov. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
štúdiu >> podujatia pre študentov >> ISI TP Cup. 

Ocenenia 
• Lokálne kolo ACM ICPC  

V dňoch 31. októbra - 1. novembra 2008 sa v Prahe, Bratisla-
ve, Brne a Ostrave uskutočnila tímová programátorská súťaž 
ACM CTU Open Contest 2008.  
Na 4. mieste skončil tím FIIT STU v Bratislave, ktorý tvorili 
študenti bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika, 
Michal Lohnický, Márius Šajgalík a Daniel Švoňava (2. miesto 
v SR). Rovnako aj na 6. mieste Jozef Jánošík, Martin Labaj 
a Karol Rástočný (3. miesto v SR). Naši študenti skončili naj-
lepšie z technických univerzít ČR a SR. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

• Pamätný list sv. Gorazda 
18. novembra 2008 na slávnostnom podujatí v Bratislave pod-
predseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj odovzdal 
žiakom a študentom Pamätné listy sv. Gorazda za úspešnú re-
prezentáciu Slovenska v medzinárodných olympiádach a špor-
tových súťažiach. Medzi ocenenými bol aj Vladimír Michalec, 
študent inžinierskeho štúdia FIIT STU za úspešnú reprezentá-
ciu školy na súťaži NAG 2008 a víťazstvo v kategórii UNI. 

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

• ACM Student Research Competition 2008 
27. novembra 2008 sa konalo v Prahe (ČR) 6. ročník česko-
slovenského finále medzinárodnej súťaže projektov študentov 
bakalárskeho a magisterského štúdia z oblasti informatiky a in-
formačných technológií. Študenti FIIT STU si odniesli víťaz-
stvo: 
− 1. miesto Marian Hönsch, Michal Kompan, Jakub Šimko, 

Dušan Zeleník s projektom Intelligent Household: Energy 
Consumption Manager, 

− 3. miesto Marián Šimko E-Course Authoring: Method for 
Automated Metadata Generation. 

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

Reprezentovali nás 
• WIKT 2008 

06. - 07. novembra 2008 sa konala v Smoleniciach 3. dielňa 
o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách 
WIKT 2008, na ktorej sa so svojimi príspevkami aktívne zú-
častnili Michal Tvarožek: Integrované prehliadanie webu a we-
bu so sémantikou pomocou prehliadača novej generácie, Mi-
chal Barla: Využitie sociálnych sietí pri inicializácii modelu 
používateľa pre personalizované webové systémy, Peter Voj-
tek: Zvýšenie robustnosti relačnej klasifikácie v slabo homofíl-
nych dátach a Marián Šimko: Zisťovanie vzájomnej podobnosti 
výučbových konceptov (spoluautorka príspevkov M. Bieliková), 
Ivan Kapustík: Podpora kolaborácie používateľov rozšírením 
komunikačného nástroja na báze sémantického spracovania 
(spoluautori P. Bartalos, V. Rozinajová), Tomáš Kuzár: Virtuál-
ny znalostný priestor so sémantikou pre zjednodušenie sprís-
tupňovania informácií. 

 
• Memics 2008 

14. – 16. novembra 2008 sa v Znojme (ČR) konali pracovné 
dielne doktorandov Memics 2008, ktoré poskytli fórum pre 
doktorandov zaoberajúcimi sa aplikáciami matematických 
a technických metód v počítačovej vede. Na podujatí sa so 
svojimi príspevkami aktívne zúčastnili Matej Košík: Strategies 
for Memory Accounting of Cooperating Pi-Calculus Processes 
a Ján Máté: Versioning with Security Enhancement in Standard 
Relational Databases (spoluautor oboch príspevkov Jiří Šafa-
řík), Viliam Solčány: The Lookahead in a User-Transparent 
Conservative Parallel Simulator.
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