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Október 2009 

M o t t o :  C e s t a  j e  c i e ľ .  K o n f u c i u s  

Aktuality mesiaca 
• Výsledky volieb do AS FIIT STU 

14. októbra 2009 sa konali doplňujúce voľby do zamestnanec-
kej i študentskej časti Akademického Senátu FIIT STU v Brati-
slave. Boli zvolení 
− do zamestnaneckej časti: 

Ing. Juraj Štefanovič, PhD. (31 hlasov) 
Ing. Miroslav Galbavý (29 hlasov) 
Mgr. Alena Kovárová (26 hlasov) 
Ing. Ivan Kotuliak (26 hlasov) 

Počet oprávnených voličov: 46 
Počet vydaných volebných lístkov: 40 
Počet platných volebných lístkov: 40 

− do študentskej časti: 
Ing. Jaroslav Abaffy (86 hlasov) 
Alojz Gomola (55 hlasov) 

Počet oprávnených voličov: 1135 
Počet vydaných volebných lístkov: 111 
Počet platných volebných lístkov: 106 

• Návšteva z Poľska 
5. októbra 2009 prijal prodekan fakulty, Pavel Čičák, žiakov 
Združenej školy v Polianeci z Poľska, zapojenej do programu 
Sieťových akadémií, ktorí majú záujem o štúdium na našej fa-
kulte. Žiaci spolu so svojimi učiteľmi absolvovali exkurziu prie-
rezom štúdia, študentských aktivít ako i učebňami a labora-
tóriami fakulty. 

 

Ocenenia 
• Diplomová práca roka 2009 v odbore Informatika 

Marko Divéky, absolvent Softvérového inžinierstva, sa so svo-
jou diplomovou prácou: Generovanie dynamických interaktív-
nych príbehov (vedúca prof. Mária Bieliková) dostal do finále 
súťaže Diplomová práca roka 2009 v odbore Informatika.  
Všetci finalisti sa zišli 17. septembra 2009 na finále v Hradci 
Králové (ČR) a obhajovali svoje práce v piatich kategóriách. 
Marko Divéky sa umiestnil 3. vo svojej kategórii a okrem fi-
nančnej odmeny dostal i ponuku pracovného miesta.  

V tomto roku sa do súťaže zapojilo 70 diplomantov. 

 
• Šanca pre talenty 

Klaudia Konôpková, študentka inžinierskeho štúdia Počítačové 
a komunikačné systémy a siete, získala grantovú podporu na 
realizáciu svojho projektu weboit.sk. Nadácia Orange pripravila 
program Šanca pre talenty, zameraný na podporu talentova-
ných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dosahujú 
v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a chcú napredovať 
v rámci svojho štúdia. Cieľom programu je napomôcť študen-
tom k osobnostnému odbornému rastu a rozvoju ich nadania.  
Portál weboit.sk umožňuje zadať 
dopyt/zákazku, na ktorú sa pri-
hlásia uchádzači systému spolu 
s cenovou ponukou, za ktorú sú 
ochotní zákazku spracovať. Pomocou systému je následne 
možné vykonať analýzu a vyhodnotenie prihlásených kandidá-
tov spolu s výberom a pridelením zákazky. 

Reprezentovali nás 
• EC-TEL 2009 

29. septembra – 2. októbra 2009 v Nice (Francúzsko) na EC-
TEL 2009 - 4th European Conference on Technology Enhanced 
Learning "Learning in the Synergy of Multiple Disciplines" pre-
zentovali príspevky Marko Divéky: Generating Educational In-
teractive Stories in Computer Role-playing Games a Marián 
Šimko: Automated Educational Course Metadata Generation 
Based on Semantics Discovery (spoluautorka  M. Bieliková).  

• ICCCI´09  
5. – 7. októbra 2009 bola vo Vroclavi (Poľsko) 1st International 
Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI09) 
- Semantic Web, Social Networks & Multiagent Systems, na 
ktorej prezentoval Michal Barla príspevok: On Deriving Tagso-
nomies: Keyword Relations coming from the Crowd (spoluau-
torka M. Bieliková). 

• DATAKON 2009 
10. - 13. októbra 2009 sa v Srní (ČR) konala česká a slovenská 
konferencia Datakon 2009, na ktorej sa so svojimi príspevkami 
zúčastnili Ján Suchal a Peter Vojtek: Navigácia v sociálnej sieti 
obchodného registra SR a Michal Barla: Sociálna sieť ako pod-
pora vytvárania pracovných tímov (spoluautorka M. Bieliková). 

• KEOD 
6. – 8. októbra 2009 nás v Madeire (Portugalsko) na medziná-
rodnej konferencii KEOD (Knowledge Engineering and Ontolo-
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http://www.diplomovaprace.cz/index.php
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gy Development) reprezentoval Ivan Polášek s príspevkom: 
Ontologies in Knowledge Office Systems (spoluautor J. Kele-
men). 

• CGW´09 
12. – 14. októbra 2009 sa v Krakove (Poľsko) zúčastnil na 
CGW´09 (Cracow Grid Workshop) Marián Knězek s príspev-
kom: Blended Metrics Comparative Algorithm: Initialization 
Phase. 

• CEE-SET 
12. – 14. októbra 2009 sa v Krakove (Poľsko) uskutočnila 
4th IFIP TC2 Central and East European Conference on Softwa-
re Engineering Techniques, CEE-SET 2009, na ktorej prezento-
vali príspevky Pavol Mederly: Construction of Messaging-Based 
Enterprise Integration Solutions Using AI Planning (spoluautori 
M. Lekavý, M. Závodský, P. Návrat) a Valentino Vranić: Aspect-
Oriented Change Realization Based on Multi-Paradigm Design 
with Feature Modeling (spoluautor R. Menkyna). 

• Stretnutie informatických pracovísk TU ČR a SR 
22. – 23. októbra 2009 sa zástupcovia vedenia a ústavov našej 
fakulty zúčastnili v Herľanoch pravidelného stretnutia informa-
tických pracovísk technických univerzít ČR a SR. 

• GCCP 2009  
26. – 28. októbra 2009 Peter Bartalos prezentoval v Bratislave 
príspevok: Semantic web services based crisis information sys-
tem exploiting automated workflow composition (spoluautor 
M. Gažák) na medzinárodných tvorivých dielňach GCCP 2009. 

Oznamy 
• Mysli a vyhraj 3-mesačnú stáž v americkej pob. AVG! 

Spoločnosť AVG Technologies CZ predlžuje až do 30. novem-
bra 2009 termín súťaže pre študentov vysokých škôl v ČR a SR 
o najlepšie spracovanú ľubovoľnú tému z oblasti bezpečnosti 

IT. Pozri výzvu 

Podujatia 
• Akadémia & Vapac 2009 

 
6. - 8. októbra 2009 sa v Bratislave konal veľtrh pomaturitné-
ho vzdelávania Akadémia & Vapac 2009, na ktorom sa v rámci 
STU prezentovala i naša fakulta. 

• Seminár umelej inteligencie 
Od 12. októbra do 3. decembra 2009 pripravil ÚAPI pod vede-
ním Vladimíra Kvasničku Semináre umelej inteligencie v spolu-

práci s KAI FMFI UK pravidelné stretnutie pracovníkov a štu-
dentov obidvoch pracovísk, ktorí majú záujem o informatický 
vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách od ria-
denia až po kognitívnu vedu. Semináre sa konajú vždy 
v pondelok o 1400 v CD 35 (prízemie v bloku D) na FIIT STU. 

• Programátorská súťaž ACM ICPC 2009 na STU 

 
16. - 17. októbra 2009 sa konala programátorská súťaž ACM 
ICPC CTU Open Cntest 2009 na piatich univerzitách Česka 
a Slovenska v Prahe, Brne, Ostrave, Bratislave a Žiline. Náš tím 
(Michal Lohnický, Márius Šajgalík, Daniel Švoňava) dosiahol 
najlepšie výsledky z technických univerzít ČR a SR a umiestnil 
sa na celkovom 6.mieste z 92 zúčastnených tímov z 11 univer-
zít. Pozrite si kompletné výsledky. 

Písali o nás 
• Cyberellas sú in (diva.sk, 12. 10. 2009) 

FIITAPIXEL 
• 1. kolo súťaže sa končilo 

19. októbra 2009 sa uzavrelo 1. kolo fotografickej súťaže FII-
TAPIXEL. Víťazi budú vyhlásení po 11. novembri 2009, do ke-
dy sa bude môcť hlasovať. Viac na stránke súťaže FIITAPIXEL. 

• FIITAPIXEL otvorila svoje druhé kolo 
12. novembra 2009 sa rozbehne 
2. kolo súťaže už s novými témami: 
− Farebná príroda 

Príroda často dokáže vykúzliť čarokrásne farby alebo ich 
kombinácie. Dokážeme túto atmosféru zachytiť fotogra-
fiou? 

− Krajina znakov 
Krajina je prostredím pre interakciu prírody a človeka 
a je súčasne jej výsledkom. Prihovára sa nám jazykom 
znakov. Rozumieme tomuto jazyku? Vieme prečítať jej 
príbeh? 

− Pôvab maličkosti 
Krása architektonického detailu, čaro živého mikrosveta, 
pohladenie jemným úsmevom alebo drobným gestom. 
Vieme nájsť ich skrytú krásu? 

− Výpoveď o človeku 
Jeden obrázok môže o človeku, ktorý je na ňom, veľa 
povedať. Výraz tváre, gesto, reč tela. Dokážeme fotogra-
fiou o človeku podať výpoveď?  

Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na foto.fiit.stuba.sk.  
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