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Február 2006

Motto: Je lepšie opotrebovať sa, ako zhrdzavieť.
dia a odporúčanými študijnými plánmi študijných programov
na FIIT STU pre akademický rok 2006/07. Študijné programy
sú bodom rokovania vedeckej rady fakulty, ktoré sa uskutoční
7. marca 2006.

Horúce novinky
•

2 % Nadácii pre rozvoj informatiky
Rozhodnite o použití 2 % z vašej zaplatenej dane v prospech
Nadácie pre rozvoj informatiky. V minulom roku, aj vďaka vám,
Nadácia zo získaných prostriedkov zakúpila dva počítače a ďalšiu techniku do študentských laboratórií, zaplatila cestovné pre
študentov na súťaž ACM, podporila našu súťaž v programovaní
stredoškolákov ProFIIT, zakúpila súčiastky a množstvo ďalšieho materiálu pre pedagogiku. Zároveň sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí prispeli v minulom roku a chceli by sme vás aj
v tomto roku poprosiť, aby ste na našu nadáciu nezabudli.
Viac informácií o Nadácii pre rozvoj informatiky a o tom ako
prispieť možno nájsť v Spolupráca → Nadácia pre rozvoj informatiky na www.fiit.stuba.sk.

•

•

Deň otvorených dverí na FIIT bol úspešný
7. februára 2006 sa uskutočnil v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici Deň otvorených dverí našej fakulty. V rámci neho sa
stredoškoláci dozvedeli o systéme štúdia, možnostiach v oblasti
vzdelávania a výskumu, mali možnosť vidieť výsledky zaujímavých projektov, či vypočuť si príbehy našich úspešných študentov. Stredoškolákov zaujala najmä modelová ukážka prijímacej
skúšky. O úspešnosti podujatia svedčí najmä fakt, že aula bola
plná, viacerým sa neušlo miesto v lavici, ale iba na schodoch.

Študentská vedecká konferencia IIT.SRC 2006
Termín na podávanie abstraktov vypršal posledným dňom februára. Do systému pre posudzovanie príspevkov autori vložili
celkovo 48 abstraktov a následne v termíne do 5. marca 2006
vložia samotné príspevky. Z tohto počtu je 10 príspevkov študentov bakalárskeho štúdia, 17 príspevkov študentov inžinierskeho štúdia a 21 príspevkov študentov doktorandského štúdia. Príspevky prijaté po posúdení programovým výborom na
konferenciu budú publikované v zborníku a prezentované na
konferencii IIT.SRC 2006, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2006.
Viac informácií o konferencii možno nájsť v Štúdium → Akcie
pre študentov → IIT.SRC na www.fiit.stuba.sk alebo priamo
na www.fiit.stuba.sk/iit-src.

•

Akademický senát FIIT STU
28. februára 2006 zasadal akademický senát fakulty, ktorý sa
zaoberal najmä pravidlami na utváranie študijných plánov,
podmienkami pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štú-

•

Uplynul termín na podávanie prihlášok na bakalárske
a inžinierske štúdium
28. februára 2006 uplynul termín na podávanie prihlášok na
bakalárske a inžinierske štúdium na akademický rok 2006/07.
Prijímacia skúška na bakalárske štúdium sa bude konať tento
rok v skoršom termíne ako v uplynulých rokoch: 11. – 12. apríla 2006. Dôvodom je zladenie termínu prijímacej skúšky
s termínom externých maturít tak, aby sa uchádzači mohli čo
najlepšie zužitkovať prípravu na maturitné skúšky a preukázať
schopnosti štúdia informatiky a informačných technológií u nás.

Písali o nás
•
•

Návštevný deň u informatikov (Bratislavský Večerník,
8. február 2006)
Príležitosť pre kariéru študentov (SME, 28. február 2006,
1, 2, 3)

Podujatia
•

Konferencia SCO
V dňoch 1. - 2. februára 2006 sa prof. Bieliková aktívne zúčastnila konferencie o elektronickej podpore výučby SCO 2006,
(Sharable Content Objects) v Brne (ČR) nielen ako členka
programového výboru, no zároveň predniesla pozvanú prednášku na tému: Personalizované webové systémy na podporu
vzdelávania.

•

Seminár kognitívnych vied
V dňoch 2. – 3. februára 2006 pred pražskou odbornou verejnosťou z umelej inteligencie a kognitívnej vedy prof. Kvasnička
reprezentoval na pôde FIS VŠE (Praha, ČR) svojou prednáškou
aktuálnu problematiku, ako realizovať ohraničenú racionalitu
v multiagentových systémoch pomocou jednoduchých heuristík.

•

Znalosti 2006
V dňoch 1. - 3. februára 2006 sa prof. Návrat aktívne zúčastnil
konferencie Znalosti 2006, konanej v Hradci Králové (ČR),
s príspevkom (v spoluautorstve s M. Bielikovou) na tému: Nástroje na získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí
v prostredí heterogénnych informačných zdrojov. Taktiež sa
zúčastnil zasadnutia riadiaceho výboru, ktorý poveril náš ústav
(ÚISI FIIT) zorganizovaním konferencie Znalosti v r. 2008.

•

Valné zhromaždenie SISp
7. februára 2006 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti. Na Valnom zhromaždení bola
zhodnotená činnosť spoločnosti za uplynulé tri roky a prebehli
voľby nového výkonného výboru a revíznej komisie. Výsledky
volieb budú známe po obdržaní hlasovacích lístkov od neprítomných členov spoločnosti, ktoré mali možnosť členovia SISp
zaslať poštou v marci 2006.
Valnému zhromaždeniu predchádzali dve zaujímavé prednášky:
−

Jiří Wiedermann: Jak naučit stroje myslet,

−

Andrej Ferko: Virtuálna 3D Bratislava.
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•

Seminár „Personalized Web“
Pravidelný seminár v oblasti adaptívnych hypermédií a personalizovaných webových aplikácií odštartoval v tomto semestri
prvým stretnutím 2. marca 2006. Na seminároch, ktoré sa konajú tento semester každý štvrtok o 10:10h v zasadačke fakulty sa diskutujú témy spojené s bakalárskymi, diplomovými
a dizertačnými projektami v tejto oblasti.

•

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium
14. februára sa uskutočnili prijímacie skúšky na doktorandské
štúdium so začiatkom štúdia od 1. marca 2006. Prijímacej
skúšky sa zúčastnilo 7 uchádzačov, z toho na dennú formu jeden – Ing. Ľubomír Majtás (v odbore softvérové inžinierstvo,
školiteľ prof. Návrat). Vzhľadom na výsledok prijímacieho konania od 1. marca v ÚISI bude pôsobiť nový doktorand.

Viac nájdete na www.fiit.stuba.sk/research/pewe/.

•

Seminár „Web Intelligence“
14. marca o 15:00 sa uskutoční prvý seminár v rámci predmetu
Teória a metodológia softvérového inžinierstva, na ktorom sa
budú postupne preberať pod vedením prof. Návrata vybrané
kapitoly z knihy Zhong, Ning; Liu, Jiming; Yao, Yiyu (Eds.):
Web Intelligence, Springer, 2003.

Zápis študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia
14. februára sa uskutočnil zápis študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. V letnom semestri 2005/06 pokračuje
v štúdiu 294 našich prvákov (204 v študijnom programe Informatika a 90 v študijnom programe Počítačové systémy a siete).

Oznamy

Seminár109
Počas tohto semestra bude pokračovať „seminár109“, tento
krát v termíne vo štvrtok 10:10. Seminár vznikol na základe
potreby výmeny odborných informácií o zaujímavých témach
najmä z oblasti modelovania, simulácie, ale aj ďalších ako LaTeX, Lambda Calculus. Program seminára sa postupne tvorí
na altair.dcs.elf.stuba.sk/wiki/Seminare/Main.

•

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
7. marca 2006 o 8:30 sa uskutoční v miestnosti D 220 verejná
habilitačná prednáška RNDr. Eleny Gramatovej, PhD. z Ústavu
informatiky SAV na tému: „Testovateľnosť digitálnych systémov“ (v odbore počítačové inžinierstvo).

•

Inauguračná prednáška
7. marca 2006 o 11:30 sa pred vedeckou radou fakulty uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Jiřího Pospíchala, DrSc. z Ústavu aplikovanej informatiky FIIT STU na tému: „Evolúcia v multiagentových systémoch“ (v odbore
aplikovaná informatika).

•

Úspešná obhajoba dizertačnej práce
17. februára 2006 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej
práce Ing. Martina Kardoša na tému Automatizovaná formálna
verifikácia UML návrhov vnorených systémov (školiteľ prof.
Frištacký). Komisia mala možnosť vidieť výborné vystúpenie
doktoranda, škoda len, že na obhajobu neprišli podporiť svojho
kolegu naši doktorandi.

•

Rozvojové projekty - Vytváranie podmienok na zvyšovanie úrovne prípravy odborníkov v oblasti informatiky
Ministerstvo školstva SR vydalo „Usmernenie k predkladaniu
rozvojových projektov na rok 2006“. Za fakultu sa pripravuje 5
projektov spadajúcich do oblasti vývoja softvéru pre mobilné
zariadenia, pokročilé komunikačné systémy, vnorené systémy
a tiež projektové štúdio pre bakalárske projekty. Bližšie informácie vám poskytne OOČ fakulty (Mária Hricová, D 221)

•

Zasadnutie Rady pre spoluprácu s praxou FIIT STU
15. marca 2006 sa uskutoční prvé zasadnutie Rady pre spoluprácu s praxou FIIT STU, poradného orgánu dekana fakulty.
Členmi rady sú predstavitelia významných firiem a inštitúcií na
Slovensku, ktoré sa zaoberajú informatikou a informačnými
technológiami. Cieľom prvého stretnutia je predstavenie činností fakulty ako v oblasti vzdelávania, tak aj výskumu a diskusia o možnostiach spolupráce aj v kontexte obsahu štúdia tak,
aby sa v súčasnosti dobré meno našich absolventov v praxi ďalej zlepšovalo.

•

ProFIIT 2006 – finále už 10. – 11. marca 2006
12. februára 2006 sa skončilo korešpondenčné kolo súťaže
v programovaní pre stredoškolákov ProFIIT 2006. 38 najlepších
študentov zo slovenských stredných škôl (11 gymnázií a 1 SPŠ)
si porovnajú svoje schopnosti a vedomosti vo finále, ktoré sa
uskutoční na fakulte v dňoch 10. - 11. marca 2006.

Študenti
•
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Letný semester
20. februára 2006 sa začal letný semester, aktuálny rozvrh výučby sa nachádza na nástenkách fakulty a aj vo webovom sídle
fakulty.
Pozrite v Štúdium → Organizácia štúdia na www.fiit.stuba.sk

•

Odborné praktikum
Študenti inžinierskeho štúdia boli zadelení na absolvovanie odborného praktika. Zoznam sa nachádza v Novinkách webového
sídla fakulty www.fiit.stuba.sk zo dňa 17. februára 2006.

•

Slávnostné promócie inžinierov
15. februára 2006 sa v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave konali promócie absolventov inžinierskeho štúdia FIIT STU. Z rúk promótorky prevzalo diplom 54 inžinierov (6 z odboru Informatika, 9 z odboru Počítačové systémy
a siete a 39 z odboru Počítačové systémy a siete).
Najlepší absolventi boli ocenení:
−

Ing. Ľudovít Lučenič diplomom dekana „Magna Cum Laude“,

−

Ing. Katarína Matušíková, rod. Uherková diplomom dekana „Magna Cum Laude“,

−

Ing. Ladislav Gažo diplomom dekana „Cum Laude“,

−

Ing. Marek Kováč diplomom dekana „Cum Laude“.

Ocenené boli aj vynikajúce diplomové práce: dve boli navrhnuté na cenu SAV, dve na Cenu Tatra banky, osem na cenu Werner von Siemens Excellence Award a dve na Cenu dekana FIIT.
Všetci navrhnutí absolventi dostali Pochvalný list dekana za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu. Ich práce budú vyhodnotené v jednotlivých kategóriách v júni tohto roka, kedy sa
vyberú najlepšie za celý akademický rok. V júni teda spoznáme
napríklad víťaza v súťaži o Cenu Tatra banky, ktorá je spojená
s finančnou odmenou 50 000 Sk.
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