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Motto: V novom roku veľa lásky, aby nebol taký ťažký, taký, ako bol ten starý, nech sa nám v ňom lepšie darí.
ternational Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science), ktorej hlavné témy určovali programové sekcie: Foundations of Computer Science, Multi-Agent
Systems, Emerging Web Technologies, Dependable Software
and Systems. Konferencie sa aktívne zúčastnili Michal Tvarožek
s príspevkom: Presentation and Personalization in Web-Based
Information Systems (v spoluautorstve s M. Barlom a M. Bielikovou) a Peter Bartalos s príspevkom: Building Ontological Base for Experimental Evaluation of Semantic Web Applications
(v spoluautorstve s M. Barlom, Gy. Frivoltom, M. Tvarožkom,
A. Andrejkom, M. Bielikovou a P. Návratom). M. Bieliková
predsedala už tradičnému študentskému výskumnému fóru,
kde študenti rôznymi formami (ústna prezentácia, poster) prezentovali a diskutovali svoje výsledky. Poster v tejto sekcii mal
J. Máté: Fully Active File System.

Horúce novinky
•

IIT.SRC 2007
Upozorňujeme na uzávierku prihlásenia
sa na študentskú vedeckú konferenciu
IIT.SRC 2007 zaslaním abstraktov prostredníctvom konferenčného systému,
ktorá je 19. februára 2007.
Ďalšie dôležité termíny:
−
Zaslanie príspevku
do 26. 2. 2007
−
Informácia o výsledku
posudzovania príspevku
do 19. 3. 2007
−
Odovzdanie príspevku do tlače
do 23. 3. 2007
−
Konferencia IIT.SRC
18. 4. 2007
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

štúdiu >> podujatia pre študentov >> IIT.SRC

Ocenenia
•

Najlepší profesori STU roka 2006
Rektor STU ocenil dňa 15. decembra 2006 na slávnostnom
podujatí pri ukončení roka 2006 titulom Najlepší profesor STU
siedmich profesorov z jednotlivých fakúlt univerzity. Za našu
fakultu bola ocenená prof. Mária Bieliková. Gratulujeme
a prajeme veľa ďalších úspechov.

Reprezentovali nás
•

Zimná škola projektu TenCompetence
V dňoch 21. – 26. januára 2007 sa v Innsbrucku (Rakúsko)
uskutočnila zimná škola študentov doktorandského štúdia organizovaná v rámci projektu TenCompetence, ktorej sa zúčastnil Michal Barla. Zimná škola bola zameraná na získanie informácií o rôznych prístupoch k vzdelávaniu a softvérových
nástrojoch, ktoré proces vzdelávania podporujú a prehľadu aktuálnych trendov skúmania v tejto problematike. Podujatie bolo spestrené športovými aktivitami a ďalšími akciami, ktorých
cieľom bolo podporiť tvorbu neformálnych kontaktov medzi
účastníkmi.

•

TISSNTE
V dňoch 11. – 14. januára 2007 sa v Leuvene (Belgicko) konalo prvé stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu Teacher
Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in
Europe, na ktorom sa zúčastnila Dr. Viera Rozinajová. Cieľom
projektu je príprava mentorov začínajúcich učiteľov a vývoj
kurzov určených na získanie zručností vo svojej profesii pomocou moderných elektronických prostriedkov.

Podujatia
•

ProFIIT 2007
Dňa 22. januára 2007 sa rozbehlo korešpondenčné kolo súťaže v programovaní pre žiakov stredných škôl ProFIIT 2007,
ktoré prebieha prostredníctvom siete Internet. Do súťaže sa
zatiaľ zapojilo 305 študentov zo 76 škôl 39 miest Slovenska,
ktorí počas stanoveného obdobia budú riešiť zadané problémy.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

prijímaní na štúdium >> bakalárske štúdium >> ProFIIT 2007

•

•

SOFSEM 2007
V dňoch 20. – 26. januára 2007 sa v Harachove (ČR) konala
v poradí už 33. medzinárodná konferencia SOFSEM (33rd In-

Kognícia a umelý život VII
28. február 2007 je konečný termín pre registráciu a poslanie
abstraktov na Kognícia a umelý život VII - slovensko-český
seminár o kognícii a umelom živote, ktorý organizuje Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave, vytvára priestor na
prezentáciu výsledkov a zámerov práce v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie zo Slovenska a Čiech. Cieľom seminára je tiež hľadať styčné body a budúce oblasti spolupráce medzi rôznymi vednými disciplínami spájanými
spoločným záujmom o túto interdisciplinárnu vednú oblasť
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Projekt Zdravé oči
V novembri minulého roka sa rozbehla
spolupráca s firmou Softec na projekte
Zdravé oči, ktorý je zameraný predovšetkým na študentov našej fakulty (o
projekte sme písali v novembrovom
bulletine). O projekt bol z radov študentov veľmi veľký záujem, a tak sa
Softec rozhodol pokračovať v projekte aj vo februári.

Študenti
•

Erasmus štipendijné pobyty pre akad. rok 2007/08
23. februára 2007 je uzávierka prihlášok na výmenný študijný
pobyt v zahraničí pre akad. rok 2007/08 pre študentov FIIT
STU. Koordinátorom programu pre našu fakultu je Ing. Juraj
Štefanovič, PhD. (D 125), príp. Mgr. Monika Csonková (D 215).

Písali o nás
•
•
•
•
•

•

Traja králi
6. januára sme si pripomenuli Troch kráľov, cirkevný sviatok
(Sviatok Zjavenie Pána – Epifánia), ktorý pochádza z 3. storočia. Cirkev si v ňom pripomínala „tri zázraky“: príchod mudrcov
z Východu, Ježišov krst a jeho prvý zázrak v Kána Galilejskej.
Títo učenci z Perzie boli v apokryfných spisoch a náboženských
legendách zobrazovaní ako „traja králi“ s menami Gašpar, Melichar a Baltazár. Kult „troch kráľov“ Bol v stredoveku veľmi
rozšírený. Ich údajné relikvie sú uložené v katedrále v Kolíne
nad Rýnom (kam boli prenesené v 12. storočí z Milána).

•

Fašiangy
Je to obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy a ich dĺžka
je podmienená začiatkom predveľkonočného štyridsaťdňového
pôstneho obdobia. Tradícia fašiangov siaha do antiky, keď sa
oslavovali bakchanálie. Popíjal sa nápoj boha Bakchusa - víno,
hrali sa hry, tancovalo sa. Samotný názov fašiangy má korene
v nemčine. Faschang (pôvodne vastschanc) znamená posledný
predpôstny nápoj.

Štipendium na Kanazawa University, Japonsko
Dňa 21. februára 2007 je uzávierka podávania žiadostí na jednoročný pobyt na Kanazawa University. O štipendium sa môžu
uchádzať študenti všetkých fakúlt STU v Bratislave.
Viac informácií nájdete na stránke STU v Bratislave.

•

Štipendijný pobyt na TU Chemnitz
Dňa 23. februára 2007 je uzávierka podávania žiadostí na jednoročný štipendijný pobyt na Technische Universität Chemnitz.
Štipendijný pobyt je určený pre študentov informatiky, matematiky, inžinierskych a prírodných vied.
Viac informácií nájdete na stránke STU v Bratislave.

•

Štipendijný program HLAVIČKA
Nadácia SPP vyčlenila finančné prostriedky na podporu študentov všetkých stupňov s ambíciou vyniknúť v odbore, ktorý študujú. V rámci štipendijného programu HLAVIČKA budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty / letné školy /
stáže v rámci Európy počas ak. rokov 2006/07 a 2007/08.
Termín na predkladanie žiadostí je 30. máj 2007.

Jazykové okienko
•

O tri roky a v horizonte troch rokov
Slovo horizont a slovné spojenie časový horizont vytláčajú
z používania vžité, významovo priezračné výrazy s časovými
údajmi alebo časovým rozpätím. Preto počujeme alebo čítame
aj takéto vety: Tento úsek diaľnice by mal byť hotový v horizonte troch rokov. Proti slovu vhodne použitému v prenesenom význame sa nedá nič namietať. Pri častom používaní však
hrozí riziko, že sa z takéhoto slova alebo slovného spojenia
stane ošúchaný výraz. Je prirodzenejšie povedať: Tento úsek
diaľnice by mal byť hotový o tri roky alebo Tento úsek diaľnice
by mal byť hotový do troch rokov.

•

O písaní značky slova percento
V písomných prejavoch namiesto toho, aby sme vypísali celé
slovo percento v príslušných pádových tvaroch, zvyčajne po číselnej hodnote napíšeme iba značku tohto slova. Ak sledujeme
rozličné písané texty, môžeme si všimnúť, že značku slova
percento nepíšu všetci rovnako. Niektorí ju oddeľujú medzerou
od číselnej hodnoty zapísanej číslicami, iní ju neoddeľujú medzerou. Podľa slovenskej technickej normy o písomnostiach sa
značky oddeľujú od číselnej hodnoty medzerou, a to platí aj
o značke zastupujúcej slovo percento. Túto zásadu by sme
mali vždy rešpektovať.

Oznamy
•

Plaváreň v letnom semestri ak. roka 2006/07
Plaváreň FEI STU bude otvorená v letnom semestri od 5 februára do 30. júna 2006 v čase:
−
pondelok až štvrtok
6:30 - 7:15 a 16:30 - 18:00
−
piatok
6:30 - 7:15 a 15:00 - 18:00
−
sobotu
8:00 - 13:00
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

dianí na fakulte >> aktuality.

•

Oznam o obhajobe dizertačnej práce
Pozývame všetkých záujemcov dňa 23. februára 2007 o 11:00
na obhajobu dizertačnej práce Ing. Michala Čerňanského: Porovnanie rekurentných neurónových sietí s Markovovými modelmi na komplexných postupnostiach symbolov, ktorá sa bude konať v zasadacej miestnosti Dekanátu FIIT STU (D 220).
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

výskume >> dizertácie.

Zapojte sa do súťaže Imagine Cup! (Svet-komunikacie.sk,
22. 01. 2007)
V Mlynskej doline by mohlo vyrásť slovenské Silicon
Valley (HNonline.sk, 22. 01. 2007)
Microsoft rozbehol súťaž pre študentov Imagine Cup
(aktuality.sk, 19. 01. 2007)
Za dva vysokoškolské tituly sa bude platiť (Pravda,
12. 01. 2007, str. 5)
Študenti FIIT STU najlepší (PC_SPACE, 1.2007, str. 12)

Pripomenuli sme si

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>
štúdiu >> zahraničné študijné pobyty >> program Socrates-Erasmus.
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