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Aktuality mesiaca 
• Imagine Cup 2007 

5. – 11. augusta 2007 sa v Soule (Južná Kórea) uskutočnilo 
celosvetové finále súťaže Imagine Cup 2007, na ktorom sa zú-
častnili naši študenti bakalárskeho štúdia: Marko Divéky, Ru-
dolf Kajan, Peter Jurnečka a Ľuboš Omelina s prof. Máriou Bie-
likovou s víťazným projektom slovenského finále Imagine Cup 
2007 v kategórii Softvérový návrh: S.M.I.L.E. 

• CHC61 
Naši študenti sa v prvom kole medzinárodnej súťaže Počítačo-
vej spoločnosti IEEE v návrhu webových sídiel CHC61 dostali 
medzi "top nine teams". 1. októbra 2007 budú známi víťazi. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality >> CHC61

Ocenenia 
• Majstrovstvá sveta v raftingu na divokej vode 

27. júna - 2. júla 2007 sa na rieke Naerinchon (Južná Kórea) 
konali Majstrovstvá sveta v raftingu na divokej vode. Sloven-
sko reprezentovala posádka Hazard team, ktorej polovicu tvo-
rili študenti všetkých troch stupňov štúdia FIIT STU - Jozef 
Szadvári, Jozef Kytka a Ján Suchal. Súťažilo sa v troch disciplí-
nach (paralelný šprint, slalom, zjazd), kde si v rekordnej kon-
kurencii 28 mužských posádok z celého sveta Slovensko vybo-
jovalo bronzovú medailu v paralelnom šprinte a dve štvrté 
miesta v ďalších disciplínach. 

 

Reprezentovali nás 
• e-Learning '07 Conference 

27. – 28. augusta 2007 sa v Istanbule (Turecko) konala konfe-
rencia E-Learning '07, na ktorej prezentovali svoje príspevky 
Daniela Chudá: Evaluation and Security Features in e-Learning 
a Pavol Návrat: Adaptive Web-Based Portal for Effective Lear-
ning Programming (spoluautor M. Bieliková).  

• EANN 2007 
29. – 31. augusta sa v Thessalonikách (Grécko) konala medzi-
národná konferencia  EANN 2007 – 10th International Confe-
rence on Engineering Applications on Neural Networks. Témou 
konferencie boli techniky neurónových sietí s dôrazom na pou-
kázanie na skutočnosť, že neurónové siete umožňujú praktické 

riešenia v technických aplikáciách. V sekcii Data Mining pre-
zentoval Michal Čerňanský príspevok: Text Correction Using 
Approaches Based on Markovian Architectural Bias (spoluautori 
M. Makula, P. Trebatický, P. Lacko). 

Študenti 
• Harmonogram Úvodu do štúdia 

17. -21. septembra 2007 bude v DE 300 prebiehať Úvod do 
štúdia pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia akademic-
kého roka 2007/08.  

• Začiatok výučby v zimnom semestri akad. r. 2007/08 
24. septembra 2007 sa na FIIT STU začína výučba v zimnom 
semestri akad. r. 2007/08.  
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
o štúdiu >> organizácia štúdia  

• Prihlasovanie sa na cvičenia  
18. septembra 2007 o 11:00 sa začína prihlasovanie na cviče-
nia a končí 20. septembra 2007 o 23:00. Rozvrh v AIS bude 
dostupný 17. septembra 2007 od 12:00. Na základe tohto roz-
vrhu sa študenti budú prihlasovať na cvičenia. Podrobnejšie in-

formácie 

Písali o nás 
• Biele, čierne, hnedé: vzdelávanie... (SME / Vzdelávanie, 

30. 08. 2007, str. 4) 
• Kde nájdete nekonvenčného génia (SME / Kariéra, 

21. 08. 2007) 
• Študenti STU Bratislava budú reprezentovať Slovensko 

vo finále súťaže Microsoft Global Technology Design 
Competition v Soule (Microsoft, 07. 08. 2007) 

Oznamy 
• WIKT 2007  

30. septembra 2007 je termín odoslania príspevkov na WIKT 
2007 – 2nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented 
Technologies 2007. Cieľom pracovnej dielen je výmena infor-
mácií o výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v oblasti 
inteligentných a znalostne-orientovaných technológií a mož-
ných spôsoboch ich riešenia, ale aj skúseností s použitím rele-
vantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a 
spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh praxe. 

• Znalosti 2008 
30. septembra 2007 je termín odoslania abstraktov na konfe-
renciu Znalosti 2008 – v poradí už siedmu, ktorej cieľom je vy-
tváranie a diskutovanie najnovších trendov vo výskume a vý-
voji v oblastiach objavovania, spracovania, sprístupňovania, 
organizovania a prezentovania znalostí. 

• Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce 
2. októbra 2007 o 11:00 sa bude konať na FIIT STU v Brati-
slave v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce PaedDr. 
Vladimíra Siládiho: Paralelný hybridný genetický algoritmus na 
optimalizáciu neregulárnych topológií prepojovacích sietí v od-
bore: Počítačové prostriedky a systémy (školiteľ: prof. Ing. Ján 
Kolenička, PhD., FPV UMB v Banskej Bystrici). 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
výskume >> dizertácie >> Vladimír Siládi  
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Imagine Cup 2007, Kórea, Soul 
Informácie od vyslaného spravodajca 
Soul1 - nálada dobrá, slniečko v nedohľadne 
Nedeľa, 5. augusta 2007 11:14  
Ahojte, 

posielam pozdrav zo Soulu, hlásim, že sme šťastlivo dorazili 
v počte kusov 5 ľudí a 4 kufre, piaty kufor je na ceste – snáď príde 
dostatočne zavčasu na to, aby sme mohli využiť aj jeho obsah. Sú 
v ňom okrem iného nejaké veci potrebné pre súťaž (našťastie však 
vcelku dobre rozdistribuované po našej batožine, takže zatiaľ je to 
v pohode. Keďže som dokonca aj ja zobrala pár veci Peťovi, ktoré-
ho kufor nemáme, do môjho, tak má aspoň pyžamo a nejaké trič-
ká. Hovoril, že mu už chýbajú len ponožky :-)))  

Atmosféra je tu zatiaľ taká príchodzia, myslím, že sme sa vcelku 
dobre aklimatizovali a dnes usilovne pracujeme na tom najdôleži-
tejšom - prezentácii. Chlapcov pripravujem na to, že sa môže stať 
aj, že nevyhráme :-)) zároveň robíme všetko preto, aby sme sa 
dostali čo najďalej. Prvé informácie o postupe ďalej budú 
v utorok.... 

Inak, zatiaľ nemôžem veľa hodnotiť. Pár postrehov:  v Dubaji na 
letisku, kde sme boli okolo 
polnoci (od cca 23:00 do 
3:00), bolo totálne živo. 
Vychutnali sme si atmosféru – 
skutočne niečo jedinečné.  

Cesta spoločnosťou Emirates 
bola zaujímavá, najmä do 
Dubaja. Doteraz asi na 
najvyššej úrovni, ako som v 

lietadlách zažila vrátane Boeningu, kde bolo asi tak 30 cm miesta 
na nohy viac ako zvyčajne... Po zhasnutí svetiel bola na stropoch 
simulácia nočnej oblohy:-))) Akurát sedenie nad krídlom neumožni-
lo nejakú slušnejšiu fotku ani na jednom z letov :-( 

Kórejskí študenti, ktorí nás čakali sú veľmi milí a je ich veľa. Vše-
tci sa neustále klaňajú a vysvetľujú, že nevedia dobre anglicky a 
po každej pol vete híkajú, inak v pohode. 

Ochutnali sme ich "kimči", čo je štipľavá kapusta, ku ktorej dáva-
jú aj štipľavú papriku, no nemusím to jesť... Pýtali sa nás, ako nám 
chuti jedlo v Kórei. Tak po tých nejakých dvoch pokusoch v lietad-
le, sme odpovedali, že je to fajn :-))  

Trénujeme prezentáciu (tuším som to už písala, ale od prvých 
odstavcov potiaľto prešli nejaké skúšky :-)) Už asi hrozí pretréno-
vanie, tak si musíme dať na chvíľu pauzu...  
Držte nám palce. 
Srdečne 
M. 
 
Soul2 - stále nálada dobrá, stále slniečko v nedohľadne 
Utorok, 7. august 2007 3:51 
Ahojte, 

máme za sebou druhú prezentáciu. Chlapci boli vynikajúci, po-
rotcovia sa najmä pri druhej prezentácii tvárili prívetivo a systém 
S.M.I.L.E. sa rozhodol, že nás tiež podporí, aj keď kufor stále ne-
prišiel :-)) Mám z toho výborný pocit, verím, že aj študenti a nielen 
oni. Takže ostáva počkať, či sa dostaneme do ďalšieho kola. Urobi-
li sme "our best", takže nezávisle od celkového výsledku som odvo-
lala svoju hrozbu, že študentov deportujeme do Severnej Kórei :-)) 

Inak nemáme nič nové, až na mediálne šialenstvo, ktoré tu pre-
bieha. To je naozaj zážitok, híkanie Kórejcov mierne ustáva... 

Zrejme, večer prvýkrát vytiahneme nohy z hotela a verím, že sa 
nám podarí aj trafiť späť. 

Slniečko sme ešte nevideli, vraj tu o ňom už počuli... 
Majte sa pekne 
M. 

PS1: Sondovala som "pijacie" zvyky, tvrdili, že majú tu vraj nejaký 
super tvrdý alkohol až nejakých 25 %. Po spomenutí našej slivovi-
ce ich híkanie nemalo konca kraja - a majú to aj na videu, keďže 
natáčajú tuším úplne všetko, takže je možné, že sa objavíme vo 
svetových správach ako malá krajina plna alkoholikov, inak prezen-
tujeme Slovensko ako úžasnú krajinu:-)) 

PS2: Foto krátko pred prvou prezentáciou: 

 
 
Seoul3 - stále prší, nálada aj tak dobrá - ideme piť :-)) 
Utorok, 7. august 2007 9:36 

Ahojte, 
ozývam sa krátko – ne-

viem, či sa ešte ozvem, 
lebo odteraz už len pijeme 
:-)) 

Naši študenti boli 
perfektní, chválili nás kade-
tade. K fotke zo včerajšej 
prezentácie pridávam 
ďalšiu pred prezentáciou dnešnou –  v pozadí je spustená hra, 
ktorú študenti vytvorili. 

Síce sme urobili, čo sme mohli, do ďalšieho kola sme nepostúpili. 
Z našej skupiny postúpili veľkí favoriti - Rusi a Kórejci Pri každom 
veľkom „športe“ treba mať aj trochu šťastia :-(( Chlapci sú v po-
hode, ešte bude v piatok showcase, kde projekt ukážeme a pred 
tým finále, kde si budeme môcť pozrieť konečne aj šesť najlepších 
projektov (teraz z 12 z tohto kola vyberú 6). Doteraz sme sa ne-
mohli pozrieť na žiadne prezentácie. 

Naši českí kolegovia postúpili do semifinále. Držíme im palce, aby 
sme ich uvideli vo finále. 
A všetkým ďakujeme za podporu 
Majte sa 
M. 

(z mailov Márie Bielikovej) 
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