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September 2005

Motto: Dôležitá vec je neprestať sa pýtať. A. Einstein
−

Tomáš Backo, Juraj Buno, Jozef Burák, Daniel Katana,
Marek Koprla, Peter Pullman
(vedúca projektu: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.),
−
Adrián Slavkovský
(vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.)
a doktorandského štúdia:

Horúce novinky
•

•

Dňa 9. 9. 2005 na slávnostnom zasadnutí VR TU v Košiciach
bol udelený Ľudovítovi Molnárovi, dekanovi FIIT STU
v Bratislave, čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.).
Dňa 26. 9. 2005 rektor STU v Bratislave, za účasti prezidenta
Slovenskej republiky, na slávnostnom zhromaždení otvoril akademický rok 2005/06 v aule univerzity na Mýtnej ulici. Súčasne
na podujatí odhalili pamätnú tabuľu Dionýzovi Ilkovičovi
a pomenovali aulu jeho menom.

−

Peter Trebatický
(vedúci projektu: doc. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.),
−
Ján Žiak (vedúci projektu: doc. Martin Šperka, PhD.),
−
Hossam el-ddin Mostafa
(vedúci projektu: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.),
−
György Frivolt
(vedúca projektu: doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.),
−
Jaroslav Kuruc
(vedúca projektu: doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.) a
−
Radovan Semančík (vedúca projektu:
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.).
Ocenení boli navrhnutí na cenu LF ako úspešní účastníci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2005 (27. 4. 2005),
zameranej na informatiku a informačné technológie (IIT)
s cieľom prezentovať výskumné projekty študentov IIT vo
všetkých troch stupňoch štúdia.

Ocenenia
•

Študent FIIT STU - víťaz súťaže spoločnosti Microsoft
o najlepšieho IT profesionála Gatekeeper Test za Slovensko a ČR
Súťaže Gatekeeper Test sa na Slovensku a v Českej republike
zúčastnilo viac ako 1 800 súťažiacich. Úlohou súťažiacich nebolo len preukázať znalosť počítačovej bezpečnosti, ale svoje
schopnosti a vedomosti aj ďalej rozvíjať. Najviac znalostí a
skúseností v oblasti počítačovej bezpečnosti preukázal Martin
Jenčo, študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia na FIIT STU
v Bratislave. 6. septembra 2005 na slávnostnom odovzdávaní
cien si prevzal hlavnú cenu za víťazstvo v tejto súťaži z rúk
obchodného riaditeľa spoločnosti Microsoft Slovakia.
Viac v Základné info → Galéria fakulty na www.fiit.stuba.sk.

Viac na v Akcie pre študentov na www.fiit.stuba.sk.

Reprezentovali nás
•

V dňoch 6. - 9. 9. 2005 sa v prekrásnom Salzburgu (Rakúsko)
konal 16. ročník konferencie Hypertext 2005 - najstaršia
konferencia, ktorá sa venuje otázkam hypertextu v súčasnosti
rozšíreným o hypermédiá a web.
Konferencia sa konala pod vedením záujmovej skupiny ACM ACM SIG WEB. Našu fakultu reprezentovala Mária Bieliková,
ktorá vystúpila s príspevkom "Improving Adaptation in Web-

Based Educational Hypermedia by means of Knowledge Discovery" (autori: Andrej Krištofič, Mária Bieliková), ktorý bol prija-

•

Študentské práce vedeckej konferencie FIIT STU ocenené prémiou Literárneho fondu
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové
programy Literárneho fondu (LF) na svojom zasadnutí 12. 9.
2005 udelil prémie za najlepšie práce študentskej vedeckej
konferencie.

tý v kategórii "full papers". Z konferencie je zborník vydaný
ACM Press v elektronickej podobe a plánuje sa vydať aj DVD
so všetkými prezentovanými príspevkami v už zmienenej kategórii. Informácie o konferencii možno nájsť na www.ht05.org.

•

V dňoch 6.-9. 9. 2005 sa konala vo Valencii (Španielsko)
5. medzinárodná konferencia CISCO akadémií CISCO ACADEMY CONFERENCE 2005, na ktorej sa aktívne zúčastnila
aj naša Regionálna CISCO akadémia RCNA FIIT STU
v Bratislave. Predmetom rokovaní bola výmena informácií
o spôsoboch vedenia školení v rámci programu, ako aj výmena
skúseností týkajúca sa budovania a prepájania laboratórií. Bohatý odborný program podujatia bol zameraný na najnovšie
trendy a technológie v oblasti počítačových sietí. Na konferencii boli okrem iného dohodnuté jednotné kritériá a postupy pri
hodnotení a certifikovaní absolventov CNA programu.
Výsledky a závery konferencie majú význam pre budúce profilovanie viacerých odborných disciplín a predmetov zabezpečujúcich našou fakultou. Cieľom je zakomponovať výsledky do
pedagogického procesu, odbornej práce a najmä činnosti
RCNA FIIT STU v Bratislave.

•

V dňoch 20. – 23. 9. 2005 sa Katarína Jelemenská zúčastnila
v Abingdone (VB) kurzu „Using Handel-C with DK“, ktorý

Medzi ocenenými boli aj naši študenti bakalárskeho štúdia:
−

Martin Adam, Michal Barla, Peter Sivák, Michal Tvarožek
(vedúca projektu: doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.),
−
Peter Sýkora
(vedúci projektu: doc. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.),
−
Peter Bartalos (vedúci projektu: Mgr. Martin Nehéz),
inžinierskeho štúdia:
−
−

Marek Gregor, Ondrej Mikita
(vedúci projektu: Ing. Ivan Kapustík),
Peter Lacko (vedúci projektu:
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.),
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usporiadala firma Celoxica Ltd. Obsah kurzu pokrýval samotný
jazyk Handel-C, návrhové prostredie DK a praktické cvičenia.
Návrhový systém je veľmi perspektívny, pretože výrazne skracuje čas návrhu v porovnaní s inými používanými systémami.
Navyše, základom jazyka Handel-C je jazyk ANSI-C, rozšírený
o niekoľko nových konštrukcií a údajových typov a dá sa predpokladať, že ho študenti zvládnu oveľa ľahšie než napr. VHDL,
ktorý sa v súčasnosti u nás vyučuje.

Podujatia

Študenti
•

•

(viac v Udalosti na www.fiit.stuba.sk):
•

•

V dňoch 13. a 14. 9. 2005 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia ICETA 2005 (4th International Conference
on Emerging e-learning Technologies and Applications; Information and Communications Technologies in Education) pod
záštitou ministrov školstva a dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR a rektora TU v Košiciach. Spoluorganizátormi o i. bola aj
FIIT STU v Bratislave. Konferencia uviedla technológie na podporu e-stratégií a vytvorila diskusné fórum a priestor na výmenu informácií v oblasti výskumu, rozvoja a aplikácií v multimediálnej komunikácii a e-vzdelávania.
Na konferencii mali viacerí príspevok, viac informácií možno
nájsť na webe www.elfa.sk/ICETA-2005/en/
V dňoch 20. – 25. 9. 2005 usporiadala UI PF UPJŠ Košice
v spolupráci s našou fakultou, UI AV ČR Praha, MFF UK Praha
a Slovenskou Spoločnosťou pre Umelú Inteligenciu v Račkovej
doline konferenciu s medzinárodnou účasťou ITAT 2005 (Informačné (inteligentné) technológie - aplikácie a teória). Hlavná téma konferencie bola Dáta, informácie, znalosti (napr.
XML, sémantický web, modelovanie dát, približné dopytovanie,
nepresné informácie, vyhľadávanie, lingvistika). Viac nájdete
na ics.upjs.sk/itat.
V rámci konferencie ITAT 2005 sa konalo aj pracovné stretnutie projektu „Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov“ štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie
informačnej spoločnosti.

September 2005

•

•

V septembri sa konali na FIIT STU v Bratislave zápisy študentov:
−
6.-7. 9. na bakalárske štúdium,
−
8.-9. 9. na inžinierske štúdium,
−
13. a 30. 9. na doktorandské štúdium.
V akademickom roku 2005/06 študuje na FIIT STU v Bratislave
1 043 študentov, z toho
−
814 na bakalárskom a
−
229 inžinierskom štúdiu a
−
42 doktorandov, z toho 26 dennou a 16 externou formou
štúdia.
21. 9. 2005 v Aule Aurela Stodolu SjF STU v Bratislave boli
slávnostne promovaní absolventi bakalárskeho štúdia. Odbor
Informatika ukončilo 115 študentov, z toho boli 4 vyznamenaní, 4 ocenení cenou IEEE, 13 boli odmenení Pochvalným listom
dekana a 11 Pochvalným uznaním dekana.

21. 9. 2005 sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU v Bratislave konala slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalár–
skeho štúdia FIIT STU v Bratislave.

Viac informácií o projekte nájdete
na www.uisi.fiit.stuba.sk/znalosti/.
•

V dňoch 18. - 20. 9. 2005 sa
v Herľanoch konal 1st Slovak Japanese Seminar on Intelligent Systems, usporiadaný TU
Košice v spolupráci s našou fakultou a z japonskej strany zastrešený
inštitútom Humanoid Robotics Institute
z Waseda
University
v Tokiu. Na seminári boli prezentované z japonskej strany témy, ako
sú dvojnásobne rýchla kompresia na www alebo ontologické
siete v prepojených robotických systémoch, z našej strany odzneli prednášky o holografickej reprezentácii pamäte, evolúcii
stratégie hier, spracovaní signálov neurónovými sieťami
a problematike spolupráce agentov. Cieľom seminára bolo
prehĺbenie spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami hlavne
v oblasti využitia výpočtovej inteligencie.

Oznamy
•

Od 26. 9. 2005 je opäť v prevádzke plaváreň. Prevádzkové
hodiny pre verejnosť:
Po - Štv: 630 - 715 a 1630 - 1800
Pi:
630 - 715 a 1500 - 1800
So:
800 - 1300
Vstup do plavárne je možný len s platnou permanentkou.
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