O k i e n k o
w
w w
w w
w .. ff ii ii tt .. ss tt u
u b
b aa .. ss k
k

Jún 2006

M o t t o : Predovšetkým kvôli duši je potrebné cvičiť telo. Rousseau
Information and Knowledge from the Web (v spoluautorstve
M. Bielikovou a V. Rozinajovou) a Bee Hive Metaphor for Web
Search.

Horúce novinky
•

Zápis prvákov –
bakalárske štúdium
Dňa 29. júna 2006 sa
konal zápis študentov
do 1. roku bakalárskeho štúdia na ak.
rok 2006/07. Takmer
tri percentá nového
„prírastku“ tvoria príslušníčky nežného pohlavia.

•

ITI 2006
V dňoch 17. – 22. júna 2006 sa Dr. Jana Flochová aktívne zúčastnila v Cavtate (Chorvátsko) konferencie ITI 2006 (Information Technology Interfaces) organizovanou Univerzitou
v Záhrebe s príspevkom: Model Based Diagnosis of Discreteevent Systems (v spoluautorstve s Jiroveanu, Boel) v sekcii
Modelovanie, simulácia a optimalizácia. Cieľom konferencie bolo podporiť vzájomnú komunikáciu medzi vedcami zapojených
do rozvoja a aplikovania metód a techník vo všetkých oblastiach informačných a komunikačných technológií. Nosným
mottom konferencie bolo: „E-learning: Príležitosti a výzvy pre
učenie a vyučovanie“.

•

Adaptive Hypermedia 2006
V dňoch 20. – 23. júna 2006 sa konala v Dubline (Írsko) medzinárodná konferencia Adaptive Hypermedia and Adaptive
Web-Based Systems, ktorá vytvorila príležitosť pre vedeckú
výmenu a prezentáciu výskumu v oblasti adaptívnych hypermédií a adaptívnych webových systémov. Sprievodnými podujatiami nosných vedeckých sekcií boli aj súvisiace semináre,
a tiež aj doktorandské konzorcium. Konferencie sa aktívne zúčastnili s príspevkami prof. Mária Bieliková: Personalized Navigation in Open Information Space Represented by Ontology
(v spoluatorstve s K. Matušíkovou), Michal Tvarožek: Personalized Navigation in the Semantic Web, Michal Barla: Interception of User’s Interest on the Web.

•

Európska spolupráca COST

Ocenenia
•

Teacher´s Cup 2006
Dňa 30. júna 2006 sa konal
v Trnave 6. ročník slovensko–
českého tenisového turnaja učiteľov a pracovníkov vysokých škôl
organizovaný pod záštitou dekana
MtF STU s mottom: M. R. Štefánik: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“. Na turnaji našu fakultu reprezentovala Marta Gnipová,
ktorá si odniesla víťaznú trofej
turnaja v dvojhre žien, a tak dokázala, že naši pracovníci sú nielen dobrí odborníci, ale i športovci.

V dňoch 25. - 28. júna 2006 sa doc. Ladislav
Hudec ako vedúci slovenskej delegácie zúčastnil
v Talline (Estónsko) na 165. zasadnutí Výboru
starších predstaviteľov európskej spolupráce vo
vede a technike COST. COST je nástrojom na
koordináciu národných výskumných projektov v deviatich vybrantých výskumných oblastiach, ako sú napr. informačné a
komunikačné technológie, materiály, fyzika, nanovedy atď.

Reprezentovali nás
•

MENDEL 2006
V dňoch 31. mája – 2. júna 2006 sa konala v Brne 12th Int.
Conf. on Soft Computing MENDEL 2006, na ktorej sa aktívne
zúčastnil doc. Jiří Pospíchal s príspevkom: Local Minority Game
without History (v spoluautorstve s V. Kvasničkom). Cieľom
konferencie bolo vytvoriť priestor pre teoretickú a praktickú
výmenu vedomostí z oblasti teórie evolučných algoritmov.

•

ICSR 9
V dňoch 11. - 16. júna 2006 sa konala v Turíne (Taliansko) 9th
International Conference on Software Reuse s cieľom prezentovať najnovšie výsledky výskumu v oblasti znovupoužitia softvéru, radov softvérových výrobkov a aspektovo-orientovaného
vývoja softvéru. Na konferencii sa aktívne zúčastnil Dr. Valentino Vranić s príspevkom: Binding Time Based Concept Instantiation in Feature Modeling (v spoluautorstve M. Šípkom)

•

DECET a CompSysTech 2006
V dňoch 13. – 16. júna 2006 sa prof. Pavol Návrat zúčastnil vo
Velilkom Tarnove (Bulharsko) stretnutia medzinárodného projektu DECET s cieľom zhodnotiť dosiahnutý stav riešenia projektu, súčasné výsledky a cesty jeho ďalšieho napredovania, a
konferencia CompSysTech 2006, ktorej cieľom bolo zintenzívniť výmenu informácií o teoretických výsledkoch výskumu
a praktického vývoja v oblasti počítačových systémov a technológií s príspevkami: A Tool for Searching the Semantic Web
for Supplies Matching Demands (v spoluautorstve so Z. Halanovou a V. Rozinajovou), Acquiring, Organising and Presenting

Podujatia
•

Zasadnutie akademického senátu FIIT STU
Dňa 9. júna 2006 sa uskutočnilo zasadnutie akademického senátu fakulty, na ktorom dekan fakulty predložil správu
o činnosti fakulty za rok 2005 pre oblasť vzdelávania, výskumu, hospodárenia a investičnej činnosti. Senát schválil
správu o činnosti fakulty a tiež aj návrh rozpočtu fakulty na rok
2006 a Správu o činnosti AS FIIT za rok 2005.

•

Zhromaždenie akademickej obce fakulty
Dňa 9. júna 2006 sa uskutočnilo zhromaždenie akademickej
obce fakulty, na ktorom dekan fakulty predniesol správu
o činnosti fakulty za rok 2005. Zároveň boli ocenení pracovníci
v súvislosti so zabezpečením plnenia úloh fakulty, vedúci ocenených prác na študentskej vedeckej konferencii a vedúci nových grantov vypracovaných v roku 2005 a prijatých na financovanie. Všetci ocenení dostali pamätnú mincu vydanú
Národnou bankou Slovenska pri príležitosti výročia 200 rokov
od úmrtia Wolfganga Kempelena, bratislavského rodáka, priekopníka nových myšlienok, známeho najmä šachovým a hovoriacim automatom.
1
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Stretnutie pracovníkov a doktorandov trochu inak
Je už tradíciou, že každoročne v júni, po skončení akademického roku sa stretnú pracovníci fakulty a doktorandi neformálne v prostredí mimo univerzity. Tento rok, sme vybrali piatok,
9. júna 2006. Bol to náročný deň, keď po zasadnutí senátu fakulty a zhromaždení akademickej obce sa pracovníci a študenti
doktorandského štúdia stretli v príjemnom prostredí ModreHarmónii. Potešila najmä účasť doktorandov a mladých výskumných pracovníkov fakulty.

•

Personalized Web
Dňa 5. júna 2006 sa v rámci seminára Personalized Web, ktorý
sa konal pod záštitou ESF, uskutočnila ďalšia pozvaná prednáška, tento raz Viktora Ziga (Vienna University of Technology,
Rakúsko) na tému: Novel Approaches to Web Data Acquisition
and Building Applications of Top of the Web. The LumberJaczk
project (plné znenie abstraktu v angličtine). Problematika projektu sa týka tvorby aplikácií na platforme webu, konkrétne
s využitím možností ponúkaných v frameworku Mozilla.

•

Technologie pro e-vzdělávání 2006
12. júna 2006 sa v Prahe (ČR) konal 5. ročník seminára
Technologie pro e-vzdělávání, ktorý spoluorganizoval aj UISI
FIIT STU. Seminár bol zameraný na prezentáciu technológií,
postupov a hotových či pripravovaných riešení súvisiacich s evzdelávaním. Na podujatí sa aktívne zúčastnila prof. Mária Bieliková s príspevkom: Použitie ontológie na reprezentáciu obsahu webových systémov pre podporu vzdelávania.

•

Probabilistic Model-Building Genetic Algorithms
Dňa 27. júna 2006 sa v priestoroch UISI FIIT STU konala
prednáška Dr. Martina Pelikána (profesor - asistent na Ústave
matematiky a informatiky, University of Missouri v St. Louis,
USA): Pravdepodobnostné modely genetických algoritmov.
Martin Pelikán je absolventom Umelej inteligencie na FMFI UK,
diplomovú prácu vypracoval pod vedením prof. V. Kvasničku,
doktorandskú dizertáciu vypracoval pod vedením prof. D. Goldberga, Univeristy of Illinois v Urbana-Champaign (USA).

Študenti
•

Úradné hodiny študijného oddelenia
Počas letných prázdnin, to znamená od 1. júla do 31. augusta
2006, budú úradné hodiny na Študijnom oddelení FIIT STU,
iba v stredu, a to od 10:00 do 12:00.
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Oznamy
•

Zmena sídla Podateľne FIIT STU
Od 1. júla 2006 podateľňa FIIT sídli v miestnosti D 011.
Úradné hodiny a tel. kontakt zostávajú nezmenené.

•

ŠJ FEI STU
V termíne od 24. júla do 18. augusta 2006 má jedáleň FEI dovolenku.

Pripomenuli sme si
•

Medzinárodný deň detí
1. jún každoročne patrí deťom – oslavujú Medzinárodný deň
detí MDD) – v mnohých krajinách. História tohto sviatku sa
viaže na World Conference for the Wellbeing of Children, ktorá
sa konala v roku 1925 v Ženeve (Švajčiarsko). Prečo bol práve
1. jún zvolený za MDD nie je jasné, jedna z teórií je, že čínsky
generálny konzul zhromaždil v San Francisku veľký počet čínskych sirôt, aby oslávili tradičný východoázijsky festival Dragon
Boat Festival, ktorý v roku 1925 pripadol na 1. jún a zároveň
sa konala aj konferencia v Ženeve. Odvtedy sa prvý jún oslavuje ako MDD v mnohých krajinách, špeciálne v (bývalých) socialistických krajinách, v dôsledku čoho vznikla nesprávna interpretácia sviatku ako komunistického.

•

Deň otcov
Deň otcov pripadol na 18. 6. 2006 a oslavuje sa od roku 1966,
keď americký prezident L. Johnson podpísal proklamáciu ustanovujúcu tretiu nedeľu v júni ako Deň otcov. Existuje niekoľko
verzií o tom, kde a kto po prvý raz slávil tento sviatok. Jedna
z nich hovorí, že to bolo v roku 1910 v Spokane, v štáte Washington v USA. Iniciátorkou myšlienky bola S. S. Doddová, ktorú
vychoval po matkinej smrti sám otec - H. J. Smart. Bol veteránom občianskej vojny a po smrti svojej mladej ženy sám vychoval šesť detí. Nahradil im lásku oboch rodičov a bol príkladom obetavosti a starostlivosti. Tento muž sa narodil práve
v júni, a preto sa jeho dcéra rozhodla mu zasvätiť prvý Deň
otcov. V tento deň sa konala zvláštna omša, ktorá bola venovaná otcom. Od tých čias sa tretia júnová nedeľa slávila ako
Deň otcov v štáte Washington a neskôr aj v ďalších štátoch
USA. V roku 1924 prezident C. Coodlidge vyhlásil tretiu júnovú
nedeľu za Deň otcov s cieľom upevniť vzťahy medzi otcami a
deťmi a vplývať na otcov, aby si pripomínali svoje povinnosti.

Slovenčina na slovíčko
•

O skloňovaní slova pán
Slovo pán skloňujeme podľa vzoru chlap, preto má v datíve a
lokáli jednotného čísla tvar pánovi, napr. Odovzdali list istému
pánovi. – Rozprávali sa o neznámom pánovi. Ak slovo pán stojí
pre menom, titulom alebo názvom funkcie, používa sa tvar datívu a lokálu s príponou -u, pánu, napr. pánu Novákovi, pánu
profesorovi, pánu poslancovi. No popri tom sa môžeme stretnúť aj s podobami pánovi Novákovi, pánovi profesorovi, pánovi poslancovi. Ani takýto spôsob vyjadrenia, hoci je novší a azda aj menej častý, nie je nesprávny.
Zdroj: Slovenský rozhlas

Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a tešíme sa na vás
v novom akademickom roku, ktorý začína 25. septembra 2006.
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