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Október 2010 

 Aktuality mesiaca 

 Nová budova fakulty je zastrešená, riešia sa interiéry 

 
Októbrové pracovné rokovanie k interiérom stavby nasej fakulty. 

 Akadémia & Vapac 2010 

5. - 7. októbra 2010 sa opäť otvorili brány veľtrhu pomaturit-
ného vzdelávania Akadémia & Vapac 2010, na ktorom mala 
svoj prezentačný stánok aj naša fakulta v rámci prezentácie 
celej STU. Naši doktorandi i pracovníčky študijného oddelenia 
s úsmevom zvládali nápor študentov. Čo ponúka naša fakulta 
a za akých podmienok prezentovala prodekanka pre vzdeláva-
nie v sekcii seminárov.  

 

Ocenenia 

 ACM ICPC 2010 

22. - 23. októbra 2010 sa uskutočnila prog-
ramátorská súťaţ ACM ICPC - lokálne kolo 
v rámci univerzít Česka a Slovenska. Súťaţ 
sa konala súčasne v štyroch mestách: v 
Prahe, Brne, Ostrave, Bratislave a Ţiline, a preto bola zahájená 
videokonferenciou.  

Víťazom česko-slovenského kola ACM súťaţe sa stal tím 
z FMFI UK v Bratislave. 

Tím FIIT STU bol najlepším medzi technickými univerzitami na 
Slovensku a v Česku. 

Do súťaţe sa prihlásilo 99 tímov z českých a slovenských uni-
verzít. Do lokálneho kola súťaţe CTU Open Contest 2010 na 

FIIT STU sa prihlásilo 15 tímov (z toho 1 nesúťaţne) z brati-
slavských a mimobratislavských univerzít. 

Pozrite si výsledky tohtoročnej súťaţe. 

 E-learning Competition Winner - ICETA 2010 

29. októbra 2010 sa v Starej Lesnej 
uskutočnil 7. ročník súťaţe eLearning 
v praxi 2010, ako súčasť medziná-
rodnej konferencie ICETA 2010. Ví-
ťazom kategórie Podporný materiál 
pre on-line vzdelávanie sa stal Ma-
rián Šimko (a kol.), ktorý prezentoval 
projekt: ALEF - Adaptive Learning 

Framework a zároveň získal špeciál-
nu cenu ministra školstva za významný prínos do vzdelávania. 

 FIIT má troch kandidátov na Študentský projekt roku 
2010 (ACM SPY) 

11. októbra boli vyhlásení finalisti súťaţe Študentský projekt 
roku 2010. Uţ sú známi piati finalisti bakalárskych prác a piati 
finalisti diplomových prác v súťaţi o najlepšiu diplomovú prácu 
a o najlepšiu bakalársku prácu v oblasti informatiky a infor-
mačných technológií. FIIT má zastúpenie 1 + 2. Kto si odnesie 
najvyššie ocenenie? Drţíme palce Marošovi Unčíkovi, Michalovi 
Holubovi a Jakubovi Šimkovi. 

Reprezentovali nás 

 ACM Recommender Systems 2010 

24. -30. septembra 2011 sa v španielskej Barcelone sa usku-
točnila konferencia ACM Recommender Systems 2010, z ktorej 
si Pavel Michlík odniesol ocenenie Best award Paper za príspe-
vok: Exercises Recommending for Limited Time Learning. Na 
konferencii prezentovali príspevky aj Michal Holub: Behavior 
Based Adaptive Navigation Support a Dušan Zeleník News Re-
commending Based on Similarity Relations (spoluautorkou 
všetkých troch príspevkov M. Bieliková). 

 EC-TEL 2010 

28. septembra – 1. októbra 2010 bola v Barcelone (Španiel-
sko) European Conference on Technology Enhanced Learning 
EC-TEL 2010, na ktorej prezentoval Jozef Tvaroţek svoj prí-
spevok: Enhancing Learning with Off-Task Social Dialogues 
(spoluautorka M. Bieliková). 

 NAEC 2010 

7. – 10. októbra 2010 sa v talianskom Riva del Garde uskutoč-
nila NAEC 2010 (Networking and Electronic Commerce Rese-
arch Conference 2010), kde v sekcii IP networks and e-
learning prezentoval Tomáš Kováčik svoj príspevok: Sharing 
Multimedia Services in Interconnected IMS Domains - Enhan-
cing User Experience (spoluautor I. Kotuliak). 

 Datakon 2010 

16. – 19. októbra 2010 sa v Mikulove (ČR) uskutočnila česká 
a slovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Datakon 
2010. Na konferencii sa zúčastnila Daniela Chudá s pozvanou 
prednáškou: Podobnosť textov: modely, metódy, nástroje vy-
hodnocovania a vyuţitie. Z konferencie si odniesli ocenenie 
Cenu mediálneho partnera konferencie na základe ankety 
účastníkov príspevky: Jakuba Šimka: Little Google Game: 
Tvorba siete pojmov prostredníctvom vyhľadávacej hry (spolu-

Mott o:  Zis t i l  som,  že  m orá lka  j e  nást ro j ,  k t orým t í  s i l ne j š í  ov lád a jú  tý ch  s labš í ch .  K.  Pet era j  

http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3236
http://www2.fiit.stuba.sk/acm/ctu2010-rank.pdf
http://www.iceta.sk/_archiv/2010/main.php?pgID=uvod&lang=sk&subID=-1&sub=none&progID=0
http://recsys.acm.org/2010/
http://www.ectel2010.org/
http://www.atsma.org/Conferences/NAEC_2010/index.html
http://www.datakon.cz/
http://www.datakon.cz/
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autori M. Tvaroţek, M. Bieliková) a Pavla Mederlyho: Automa-
tizovaný návrh integračných riešení zaloţených na posielaní 
správ (spoluautor: P. Návrat). V posterovej sekcii prezentoval 
Peter Marko príspevok: Formal verification of network proto-
cols using SPIN automated tool (spoluautor L. Hudec). 

 WNC 2010 

13. – 15. októbra 2010 sa v Budapešti (Maďarsko) uskutočnila 
WMNC 2010: Third Joint IFIP Wireless and Mobile Networking, 
na ktorej Ivan Kotuliak prezentoval príspevok: Service Availabi-
lity Enhancement in Multimedia Networks (spoluautori T. Ko-
váčik, K. Konôpková, J. Murány). 

 WWW/Internet 2010 

14. – 17. októbra 2010 sa v rumunskom Temešvári konala IA-
DIS International Conference WWW/Internet 2010. Na konfe-
rencii Michal Barla prezentoval svoj príspevok Ordinary Web 
Pages as a Source for Metadata Acquisition for Open Corpus 
User (spoluautorka M. Bieliková) a získal ocenenie „Outstan-
ding Paper Award“. 

 ICETA 2010 

27. - 29. októbra 2010, sa v Starej Lesnej uskutočnil 8. ročník 
medzinárodnej konferencie ICETA 2010 venovanej novým e-
learningovým technológiám. Na konferencii sa zúčastnili so 
svojimi príspevkami Mária Bieliková: Personalized Web-Based 
Learning 2.0 a Peter Kapec: Exploring And Understanding Sof-
tware Behaviour Using Interactive 3d Visualization (a kol.). 
V posterovej sekcii: Pavel Čičák: Computer Network Simulation 
Too (a kol.). 

Októberfest 2010 

 

12. októbra 2010 sa uskutočnil v Mlynskej doline športový deň 
FEI a FIIT - Októberfest 2010 - októbrové slávnosti elektro-
technikov a informatikov pod záštitou dekanov FEI a FIIT. Bol 
to deň plný hudby, tanca, športu a zábavy. Priestor pred A-
čkom bol zaplnený, všetci čakali na avízované prekvapenie. 
Pódium roztancovali tanečníci z tanečnej školy Laciho Strika. 

Podujatie otvorili dekani oboch fakúlt. Ján Vajda i Ľudovít Mol-
nár všetkých privítali a vyjadrili presvedčenie, ţe takýchto spo-
ločných podujatí bude viac. Na pódiu sa podelili o svoje úspe-
chy študenti FIIT aj FEI. Vzduchom lietali tanečníci akrobatic-
kého rock´n´rollu, krv divákom rozohriali latino tanečníci 
a temperamentné juţanské rytmy i muzikáloví herci s ukáţkou. 

Po kultúrnom programe prišli na rad športové disciplíny. Zú-
častniť sa mohol kaţdý, súťaţne alebo rekreačne. Zbierali sa 
body a ţetóny, ktoré sa menili v stánkoch na občerstvenie. 

Okrem stánkov s občerstvením, najokupovanejším bol stánok 
so streľbou z plynovej pištole na „hocičo“ – či klasický terč, 
alebo vajíčka visiace na špagáte. Majstrovstvo si vyţaduje udr-
ţať rovnováhu na napnutom lane. Ďalšia disciplína bola - chô-
dza po slackline, tá je podobná chôdzi po lane. Najadrenalíno-
vejšia disciplína bolo zlaňovanie z bloku A. Svojich priaznivcov 
si našiel i petanque, ktorý sa hrá s ťaţkými kovovými guľami a 
terčom je malá drevená guľôčka. Súťaţilo sa i v speedminto-
ne, streľbe na futbalovú bránku, basketbalový kôš a florbalo-

vých autobrankárov. Poniektorí si zahrali futbal, vzduchom lie-
tala aj lopta na rugby. Priestor dostal i streetball. Alebo len tak 
oddychovali na slniečku v tráve. 

Na záver cena pre víťaza - let v balóne nad Karpatmi a bodkou 
za podujatím rockerka LeRa s kapelou. 

FIITAPIXEKL  

 Vyhodnotenie fotografickej súťaže 

10. 10. 2010 do 10 h 10 min bol magic-
kým dátumom pre uzávierku na pridávanie 
fotiek a hlasovanie za najlepšiu 
z uverejnených v súťaţi. 

Súťaţiaci boli hodnotení odbornou porotou. 
Doc. Horník, predseda odbornej poroty, oce-
nil nielen kvalitu fotografií, ale aj nápaditosť 
a talent súťaţiacich. 

Prvenstvo v jednotlivých kategóriách získali: 

1. Pôvab maličkostí 
J. Belanji: Srdce v prsteni  

2. Farebná príroda 
P. Bartoš: Dozrievajúci jačmeň... 

3. Výpoveď o človeku 
M. Bieliková: Ten zver vyzerá nebezpečne...  

4. Krása pohybu, čaro okamihu 
I. Barlog: Ľudská fontána - Letavy '08  

Celkový rebríček: 
 1. Mária Bieliková 
 2. Pavel Bartoš 
 3. Marián Hönsch 

Pozrite si kompletné výsledky súťaţe. 
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Oznamy 

 TP Cup 2011 

Opäť je tu výzva pre budúcich IKT profesionálov – 
súťaţ o najlepší tím roka pri tvorbe jedinečných 
softvérových riešení v rámci predmetu Tímový 
projekt. Uzávierka prihlášok do súťaţe TP Cup 
2011 je 24. novembra 2010. Finále bude 
v júni 2011. 

 Čo očakávam od slovenskej vlády? 

15. novembra 2010 je uzávierka 5. ročníka súťaţe „Študentská 
esej 2010“ s témou: Čo očakávam od slovenskej vlády? Všetky 
potrebné informácie nájdete na stránke súťaţe. 

http://www.fiit.stuba.sk/
mailto:okienko@fiit.stuba.sk
http://regi.kvk.uni-obuda.hu/wmnc2010/
http://www.internet-conf.org/
http://www.internet-conf.org/
http://www.iceta.sk/_archiv/2010/
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3240
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3240
http://foto.fiit.stuba.sk/gallery/top/3
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2638
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2638
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3566

