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December 2005

P r i an ie : N ec h sa sta r osť všetka zruší a nech vládne po koj v du ši . Č o bo lelo nech sa zhojí, č o t e ši lo nec h sa z d vo jí .
A by bolo v novom roku veľ a šťa sti a v ka ždom o ku.
•

Horúce novinky
•

Výzva na podávanie príspevkov na študentskú vedeckú
konferenciu IIT.SRC 2006
V predvianočný týždeň bola oficiálne zverejnená výzva na podávanie príspevkov na druhý ročník študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2006 – Informatics and Information Technology Student Research Conference. Cieľom konferencie je
prezentácia výskumných projektov študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Dôležité termíny:
Zaslanie abstraktu:

17. 2. 2006

Zaslanie príspevku:

28. 2. 2006

Informácia o výsledku
posudzovania príspevku:

27. 3. 2006

Odovzdanie príspevku do tlače

4. 4. 2006

Konferencia IIT.SRC

26. 4. 2006

Ocenenie rektora STU
Dňa 8. decembra 2005 počas slávnostného vianočného programu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik, ktorý sa
konal v priestoroch novostavby Slovenského Národného
Divadla na Pribinovej ulici, rektor STU odovzdal „Ocenenie
rektora STU“ vybraným profesorom z každej fakulty našej
technickej univerzity. Za Fakultu informatiky a informačných
technológií bol ocenený prof. Vladimír Kvasnička na základe
výsledkov práce vo vede a vzdelávaní počas celého pôsobenia
na STU, ale predovšetkým v roku 2005.

Podujatia
•

Mikuláš
6. decembra zavítal na FIIT-ku Mikuláš a všetkým, čo celý rok
poslúchali a svedomito si plnili svoje pracovné povinnosti priniesol nádielku. Tí sa pri rozbaľovaní darčekov v družnej debate občerstvovali kapustnicou a inými pochúťkami.

Viac informácií o súťaži možno nájsť v Štúdium → Akcie pre
študentov → IIT.SRC na www.fiit.stuba.sk alebo priamo na
www.fiit.stuba.sk/iit-src.

Ocenenia
•

Dekan FIIT prijal víťazov lokálneho kola STU
programátorskej súťaže ACM
Dekan FIIT STU prof. Ľudovít Molnár prijal 14. decembra 2005
tri najlepšie tímy študentov v lokálnom kole STU programátorskej súťaže ACM, ktoré sa konalo v rámci CTU Open Contest
(pozri októbrové číslo bulletinu FIIT):
−

Marek Desatník, Rastislav Barlík, Martin Bartošek
(1. miesto),

−

Richard Schwartz, Ondrej Hirjak, Juraj Petráš
(2. miesto)

−

Michal Poláčik, Jakub Tekeľ (3. miesto).
Zároveň im odovzdal
diplomy a vecné ceny.
Diskusia bola zameraná
najmä na ďalšiu reprezentáciu v tejto prestížnej súťaži a na možnosti zlepšovania tak, aby
študenti FIIT čo najlepšie obstáli v regionálnom kole súťaže.

Reprezentovali nás
•

MS Windows 2003 Server
V dňoch 14. – 16. decembra 2005 sa Ing. Jaroslav Jakubík zúčastnil školenia na tému Microsoft Windows 2003 Server. Školenie organizovala firma Emwac Group v Hradci Králové (Česká
republika) ako partner firmy Microsoft na žiadosť FIIT. Školenie bolo zamerané predovšetkým na sieťovú podporu, vzdialenú správu servera, zálohovanie a administráciu operačného
systému MS Windows 2003 Server. Školenie predchádza
Microsoft certifikácií potrebnej k založeniu Microsoft Akadémie
na našej fakulte.

•

Virtuálna univerzita
V dňoch 15. a 16. decembra 2005 usporiadala FEI STU medzinárodnú konferenciu Virtual University, na ktorej sa stretli
účastníci z dvanástich krajín. Našu fakultu aktívne reprezentovali Ing. Peter Drahoš a docent Martin Šperka s príspevkom
„Animácia výrazov ľudskej tváre“, ktorý sa stretol s priaznivým
ohlasom. Ako odozvu sme dostali ponuku zúčastniť sa veľmi
zaujímavého medzinárodného projektu v oblasti virtuálnej reality koordinovaného Univerzitou leteckých a kozmických zariadení v Sankt Petersburgu (Rusko).
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Valné zhromaždenie IEEE
2. decembra 2005 sa v Prahe na Elektrotechnickej fakulte
ČVUT konalo Valné zhromaždenie Česko-slovenskej sekcie
IEEE. Valnému zhromaždeniu predchádzali zasadnutia jednotlivých spoločností, ktoré v Čs. sekcii fungujú (pre nás je relevantná Počítačová spoločnosť – Computer Society). Na Valnom
zhromaždení bol zvolený výkonný výbor sekcie pre nasledujúce
obdobie. Z FIIT sa akcie zúčastnila prof. Mária Bieliková. Síce
bolo na Valnom zhromaždení konštatovaný nárast členov IEEE
v rámci Česka a Slovenska, na Slovensku a konkrétne aj u nás,
je členov stále málo na to, aby sme vyvíjali väčšiu aktivitu.

Študenti
•

Zimný semester sa skončil
21. december 2005 bol posledným dňom výučby v zimnom
semestri. Študenti odovzdali svoje projekty. Nastal čas príprav
na skúškové obdobie, ktoré začne 9. januára a bude prebiehať
do 17. februára 2006.

•

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia
18. – 19. januára 2006 sa uskutočnia štátne skúšky inžinierskeho štúdia v študijných programoch Počítačové systémy
a siete, Softvérové inžinierstvo a v dobiehajúcom študijnom
odbore Informatika. Súčasťou štátnych skúšok je aj obhajoba
diplomových prác, ktoré bude obhajovať 55 študentov.

•

Obhajoby diplomových projektov
30. januára sa uskutočnia obhajoby diplomových projektov po
druhom semestri riešenia (predmet Diplomový projekt II). Pre
študentov je to dôležitý míľnik v riešení diplomového projektu,
kedy prezentujú dosiahnuté výsledky a smerovanie pre poslednou, náročnou a najintenzívnejšou etapou riešenia. Obhajoby sú verejné a odporúčame študentom inžinierskeho štúdia,
ktorí v súčasnosti majú za sebou prvú etapu riešenia, aby sa
prišli pozrieť na svojich spolužiakov.

•

MSDN Academic Alliance na FIIT STU Bratislava
Študenti FIIT STU, ktorí majú aktívne konto na serveri
student.fiit.stuba.sk boli zaregistrovaní do systému pre elektronické spravovanie licencií pre MSDN. Systém vygeneroval kontá a na zaregistrované adresy poslal prístupové údaje.

točné písmeno. Oficiálny názov sviatkov je Vianoce, preto ho
píšeme s veľkým začiatočným písmenom. Od názvu Vianoce
máme utvorené prídavné meno vianočný, ktoré píšeme s malým začiatočným písmenom nielen v spojeniach vianočný koláč, vianočný stromček, vianočný pozdrav, ale aj v spojení vianočné sviatky.

Viac informácií možno nájsť v Štúdium → Služby → MSDNAA
na www.fiit.stuba.sk.
•

Celosvetová súťaž Imagine Cup 2006
Do 31. januára sa možno prihlásiť do súťaže Imagine Cup
sponzorovanej firmou Microsoft. Rozsah súťažných disciplín je
pomerne veľký. Pokrýva klasické oblasti ako je tvorba softvérových aplikácií, návrh a použitie algoritmov, ale aj oblasti,
ktoré sa prelínajú s umením ako je krátky film, ži návrh používateľského rozhrania aplikácií. Študentom, ktorí sa dostaní do
svetového finále, sponzor hradí cestu a pobyt v indickom Dillí,
kde prebehne súťaž o niektorú z cien: 8000 USD za víťazstvo v
kategórii alebo dokonca 25 000 USD za najlepší softvérový návrh. Viac nájdete na www.microsoft.com/slovakia/imaginecup.

Slovenčina na slovíčko
•

Vianoce a vianočné sviatky
V uplynulých dňoch mnohí z nás posielali pozdravy svojim blízkym a priateľom, aby im zaželali príjemné prežitie vianočných
sviatkov. Niektorí sa však nevedia rozhodnúť, či v slovnom
spojení vianočné sviatky majú napísať veľké alebo malé začia-

•

Nový rok a nový rok
Na začiatku roka si želáme všetko najlepšie v novom roku.
V ústnom prejave s týmto želaním nie sú problémy, inak je to
v písanom texte. Preto je vhodné pripomenúť si: prvý deň
v roku sa volá Nový rok a ako názov sviatku ho píšeme
s veľkým začiatočným písmenom. V želaní všetko najlepšie
v novom roku spojenie v novom roku píšeme s malým začiatočným písmenom, lebo nemáme na mysli iba prvý deň v roku,
ale celý nasledujúci rok a aj toto želanie platí na celý rok.

•

Novákovci sú rodina Nováková
Vianočné a novoročné pozdravy často posielame nie iba za seba samého, ale v menej celej rodiny. V takom prípade môžeme na konci pozdravu použiť súhrnné označenie rodiny utvorené od mužského priezviska príponou -ovci, napríklad Novák
– Novákovci, Medveď – Medveďovci, Jarábek – Jarábkovci.
Môžeme však siahnuť aj za pomenovaniami typu rodina Nováková, rodina Medveďová, kde sa na konci priezviska rodiny píše dlhé -á podobne ako v ženskom priezvisku.

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