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Október 2007 

M o t t o :  Č o  s i  v  m i n ú t e  p r e m á r n i l ,  t o  s a  n e v r á t i  z a  c e l ú  v e č n o s ť .  S c h i l l e r  

Aktuality mesiaca 
• Slávnostné tvorenie Združeného výskumno-výučbové-

ho a školiaceho laboratória  
Dňa 9. októbra 2007 bolo v priestoroch FEI STU slávnostne 
otvorené Združené výskumno-výučbové a školiace laborató-
rium, zriadené na základe dohody medzi firmou Schneider-
Electric Slovakia, s. r. o, FEI STU a FIIT STU za účelom podpo-
ry výučby, riešenia výskumných úloh a organizovania seminá-
rov a kurzov. Laboratórium je vybavené najmodernejšou výpo-
čtovou a riadiacou technikou umožňujúcou pripravovať 
študentov v oblasti nových integrovaných informačných, ko-
munikačných a riadiacich systémov.  

 
• Voľby do Akademického senátu FIIT STU 

Dňa 8. októbra 2007 sa konali na pôde FIIT voľby do zamest-
naneckej aj študentskej časti Akademického Senátu FIIT STU 
v Bratislave. Do zamestnaneckej časti AS FIIT STU boli zvole-
ní: doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.,  prof. Ing. Pavol Návrat, 
PhD., Mgr. Daniela Chudá, PhD., Ing. Katarína Jelemenská, 
PhD. Do študentskej časti AS FIIT STU boli zvolení: Bc. Eva 
Danillová, Ondrej Bellay. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

• Zasadnutia Akademického senátu FIIT STU 
− 19. októbra 2007 zvolili členovia Akademického senátu 

FIIT STU za kandidáta na dekana FIIT prof. RNDr. Ľudo-
víta Molnára, DrSc. 

− 29. októbra 2007 prebehla voľba predsedu AS FIIT STU, 
ktorým sa stal prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a boli schvá-
lené ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium 
študijných programov uskutočňovaných fakultou. 

Ocenenia 
• Europrix Multime a

Už s dky súťaže: tím Netrol-
di  Top Talent Award 2007 

ú známe výsle
lers - Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček, Linh 
Hoang Xuan, Michal Jajcaj, Dušan Lamoš 
(študenti inžinierskeho štúdia v odbore sof-
tvérové inžinierstvo) získali v súťaži ocene-
nie Top Talent Quality Seal (pečiatku kvali-
ty, ktorá je potvrdením, že projekt je 

vysoko inovatívny a kreatívny) s projektom: icPoint: Interacti-
ve Night Sky Observation pod vedením Mgr. Aleny Kovárovej. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

CHC• 
rodná súťaž Počítačovej spoločnosti IEEE v návrhu 

ty >> informácie o >> 

61 
Medziná
webových sídiel CHC61 vyhlásila svojich víťazov a odmenila 
najlepšie tímy v „top nine teams“ kde sa prebojovali naši štu-
denti Matej Jariabka, Michal Kajaba a Ivana Krátka so svojim 
projektom – webovou stránkou venovanou prof. N. Frištacké-
mu, pod vedením doc. Martina Šperku. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakul
dianí na fakulte >> aktuality. 

 
• Programátorská súťaž ACM ICPC 2007 na STU 

 Ostrave 19. - 20. októbra 2007 sa v Prahe, Bratislave, Brne a
uskutočnila tímová programátorská súťaž ACM CTU Open Con-
test 2007. V súťaži zvíťazil tím z MFF UK v Prahe (ČR) pred tí-
mom FMFI UK v Bratislave. Na 3. mieste skončil tím FIIT STU 
v Bratislave, ktorý tvorili študenti bakalárskeho štúdia študij-
ného programu Informatika - Daniel Švoňava a Michal Lohnic-
ký. 11. miesto si vybojoval tím študentov bakalárskeho štúdia 
študijného programu Informatika - Karol Rástočný, Jozef Jano-
šík, Martin Labaj. Oba tímy budú reprezentovať našu univerzi-
tu na stredoeurópskom regionálnom kole ACM ICPC v Prahe 
v novembri tohto roku. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

tovali nás Reprezen
• ADBIS 2007 

29. septembra – 3. októbra 2007 sa vo Varne (Bulharsko) ko-
nala Eleventh East-European Conference on Advances in Da-
tabases and Information Systems - ADBIS 2007, na ktorej sa 
aktívne zúčastnila Pavol Návrat ako člen riadiaceho výboru. 
Akadémia 2007 • 

7 sa v Bratislave konal veľtrh pomaturitné-2. – 4. októbra 200
ho vzdelávania, na ktorom pracovníčky študijného oddelenia 
prezentovali štúdium na našej fakulte. 
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http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2504
http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2006/team12/home.html
http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2006/team12/home.html
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2505
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2445
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2488
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2488
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2512
http://www.adbis.org/
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• 10. výročie Cisco Network Academy 
8. októbra 2007 sa stretlo v Istanbule (Turecko) viac ako 500 
inštruktorov, študentov a delegátov z Európy, blízkeho výcho-
du a Afriky pri príležitosti osláv 10. výročia vzniku Cisco Ne-
tworking Academy. Našu fakultu reprezentovali jej dekan - Ľu-
dovít Molnár a riaditeľ našej RCNA - Pavel Čičák. 

• HP Technology for Teaching 
10. - 12. októbra 2007 sa konala v Londýne (UK) konferencie 
HP Technology for Teaching, na ktorej sa zúčastnili zástupco-
via univerzít zapojených do riešenia projektu HP Technology 
for Teaching. Našu fakultu zastupoval Pavel Čičák. 

• CEE-SET 2007 
10. - 12. októbra 2007 sa v Poznani (Poľsko) uskutočnila 
2nd IFIP Central and East European Conference on Software 
Engineering Techniques CEE-SET'2007 zameraná na softvéro-
vé inžinierstvo, na ktorej sa aktívne zúčastnili Marián Lekavý 
s príspevkom: Dynamic Rescheduling as a Minimal Graph Cut 
Problem (spoluautor P. Návrat) a Peter Bartalos s príspevkom: 
An Approach to Object-ontology Mapping (spoluautor M. Bieli-
ková). 

• Datakon 2007 
20. – 23. októbra 2007 sa v Brne (ČR) konala česká a sloven-
ská konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na vý-
skum v oblasti informačných systémov vrátane výsledkov ich 
aplikácií v praxi DATAKON 2007, na ktorom sa zúčastnila Mária 
Bieliková ako členka riadiaceho a programového výboru. 

• JDMDE 
25. – 26. októbra 2007 sa Martin Šperka zúčastnil v Barcelone 
(Španielsko) pracovného stretnutia vedúcich riešiteľských ko-
lektívov projektu JDMDE (Joint Degree in Media Development 
Engineering), ktorého cieľom je vyvinúť spoločný bakalársky 
stupeň štúdia "technika návrhu digitálnych médií", ktorý sa 
bude realizovať súbežne na šiestich školách v Európe. 

• „Setkanie“ informatických pracovísk technických uni-
verzít ČR a SR 
25. – 26. októbra 2007 sa zástupcovia vedenia a ústavov našej 
fakulty zúčastnili na stretnutí informatických pracovísk technic-
kých univerzít ČR a SR v Peršlaku (Nová Bystrica, ČR). Stretnu-
tie sa uskutočňuje každoročne s cieľom výmeny informácií 
o spôsoboch vedenia výučby, obsahu študijných programov, 
mobilít študentov, kvality štúdia a výskumu vrátane zapojenia 
do výskumných projektov. 

 

• MEMICS 2007 
26. – 28. októbra 2007 sa Michal Zimen zúčastnil 3. dokto-
randského seminára MEMICS 2007 (Mathematical and Engine-
ering Methods in Computer Science), ktorý sa uskutočnil 
v Znojme (ČR) a bol zameraný na matematické a inžinierske 
metódy v informatike. 

Podujatia 
• Seminár z umelej inteligencie 

5. októbra 2007 bol na FIIT STU v D 124 zahájený pravidelný 
doktorandský Seminár z Umelej inteligencie, ktorý je určený 
nielen pre doktorandov študujúcich v odboroch umelá inteli-
gencia a aplikovaná informatika, ale aj pre všetkých záujemcov 
o túto perspektívnu oblasť informatiky. 

• Súčasnosť a budúcnosť biznis technológií HP 
23. októbra - 18. decembra 2007 vás vždy v utorok od 17:00 
do 18:30 pozývame na prednášky spoločnosti Hewlett Packard 
Slovakia v CD 150: 
− 23. 10. 2007 HP Sessions on FIIT 
− 30. 10. 2007 Solution Architect Profession 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >> 
dianí na fakulte >> aktuality. 

Študenti 
• Majstrovstvá STU študentov o Pohár rektora 

23. -24. októbra 2007 sa konali Majstrovstvá STU študentov 
o Pohár rektora. Do podujatia sa zapojili aj naši študenti. I keď 
v celkovom hodnotení sme skončili ako 7. v poradí , no niekto-
ré výsledky presvedčili, že naši sú šikovní nielen v rôznych in-
formatických súťažiach: 
− v basketbale sa delia o 5. - 7. miesto spolu MtF a SjF, 
− vo volejbale si vybojovali 3. miesto, 
− v plaveckých pretekoch 5. miesto (50 m prsia muži 3. 

a 50 m muži voľný spôsob 4.) 

Oznamy 
• Moodle 

Pre študentov a vyučujúcich na FIIT STU je dostupný systém 
Moodle. Do systému sa možno prihlásiť prostredníctvom pri-
hlasovacieho mena z AIS (prihlásenie v pravom hornom rohu). 
Pre vstup do jednotlivých kurzov sa možno prihlásiť aj ako 
hosť, ale treba získať prihlasovací kľúč od vyučujúceho. 

Jazykové okienko 
• E-mail – v e-maile 

Slovo anglického pôvodu e-mail [vysl. imejl], ktorým pomenú-
vame elektronickú poštu alebo správu poslanú elektronickou 
poštou, skloňujeme podľa vzoru dub. V lokáli jednotného čísla 
má tvar s príponou -e, teda o e-maile ako o dube, napr. o po-
slednom e-maile, v krátkom e-maile. V nominatíve množného 
čísla je tvar e-maily, napr. dostať dva e-maily. Popri pôvodnej 
pravopisnej podobe písanej s e na začiatku, so spojovníkom a 
s písmenami ai, používame aj skrátenú zdomácnenú podobu 
mejl, ktorú píšeme v zhode s výslovnosťou s písmenami e a j. 
Aj v tomto prípade je lokálový tvar zakončený na -e, teda 
v tomto mejle.    Zdroj: Slovenský rozhlas 

Okienko FIIT vydáva Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave •  
Okienko FIIT je dostupné na http://www.fiit.stuba.sk • Príspevky, názory, postrehy posielajte na adresu okien-

ko@fiit.stuba.sk • Redakčná rada: Zuzana Marušincová, Mária Bieliková, Mária Hricová • 
 
 

http://www.hp.com/hpinfo/grants/us/programs/tech_teaching/hied_global.html
http://www.hp.com/hpinfo/grants/us/programs/tech_teaching/hied_global.html
http://cee-set.org/
http://www.datakon.cz/
http://www.jdmde.eu/
http://www.memics.cz/
http://www2.fiit.stuba.sk/%7Ekvasnicka/Seminar_of_AI
http://www.fiit.stuba.sk/docs/podujatia/2007-10-23_Plagat-HP-seminare-FIIT.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/docs/podujatia/2007-10-23_Plagat-HP-seminare-FIIT.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2513
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2508
http://moodle.fiit.stuba.sk/moodle
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