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Máj 2007

M o t t o : Gýče vyrábajú optimisti s veľkým a dobrým srdcom. K. Peteraj
−

Aktuality mesiaca
•

Akademický senát FIIT STU
4. mája 2007 AS FIIT STU schválil na svojom zasadnutí výročnú správu o činnosti FIIT STU v oblasti vzdelávania, výskumu
a vývoja, hospodárenia a investičnej činnosti za rok 2006, vyhodnotil a aktualizoval Dlhodobý zámer rozvoja FIIT STU a na
základe výzvy z Rady vysokých škôl schválil prof. Máriu Bielikovú za zástupcu fakulty do RVŠ na nasledujúce obdobie.

•

Zhromaždenie akademickej obce
17. mája 2007 sa konalo zhromaždenie akademickej obce fakulty, na ktorom sa okrem iného účastníci oboznámili s výročnou správou o činnosti FIIT STU za rok 2006 a boli ocenení
najlepší pracovníci fakulty.

Viac informácii nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>
dianí na fakulte >> prehľad podujatí.

Reprezentovali nás
•

•

2. miesto - tím študentov inžinierskeho štúdia FIIT STU:
Andrej Frlička, Richard Veselý, Oto Vozár a Marek Tomša
s projekt Omega (Online Multiplayer Educational Game)

WWW2007
Banff (Alberta, Kanada) 16th International World Wide Web
Conference (WWW2007) Ide o najvýznamnejšiu konferenciu
s témou jednotlivých aspektov vývoja webových aplikácií, ale
aj tém ohľadne použitia webu ako platformy či vplyvu webu na
spoločnosť. Témy konferencie sú spojené s výskumom vo viacerých projektoch riešených na ÚISI FIIT STU. V rámci konferencie M. Bieliková prezentovala poster s názvom Adaptive Faceted Browser for Navigation in Open Information Spaces
(spoluautor M. Tvarožek). Na konferencii sa zúčastnili výskumníci z viac ako 40 krajín z celého sveta.

Myseľ, inteligencia a život
Pri príležitosti konania konferencie Kognícia
a umelý život VII bola vydaná kniha obsahujúca
vybrané príspevky z predchádzajúcich konferencií
- V. Kvasnička, P. Trebatický, J. Pospíchal a J. Kelemen: Myseľ, inteligencia a život (STU vydavateľstvo, Bratislava, 2007).
Viac informácii nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

FIIT >> edičná činnosť >> edícia výskumných textov informatiky a informačných technológií

•

Doktorandské štúdium na FIIT STU v akad. r. 2007/08
Do 22. júna 2007 je termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium so začiatkom štúdia v prvom semestri akademického roka 2007/08 (s nástupom od 1. októbra 2007). Prijímacia skúška sa uskutoční 2. júla 2007
Viac informácii nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

prijímaní na štúdium >> doktorandské štúdium

Ocenenia
•

Imagine Cup 2007
4. mája 2007 sa uskutočnilo v Prahe (ČR) finále medzinárodnej
študentskej súťaže Imagine Cup 2007, na ktorom sa zúčastnilo
celkom osem študentských tímov. Úspešné projekty slovenského finále Imagine Cup 2007 v kategórii Softvérový návrh:
−
1. miesto - tím študentov bakalárskeho štúdia FIIT STU:
Marko Divéky, Rudolf Kajan, Peter Jurnečka a Ľuboš
Omelina s projektom S.M.I.L.E. (Smart Multipurpose Interactive Learning Environment)

Podujatia
•

Kognícia a umelý život VII
28. – 31. mája 2007 sa v Smoleniciach konal Slovensko-český
seminár Kognícia a umelý život VII, organizovaný FIIT STU
v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre umelú inteligenciu, FIIT STU v Bratislave a FPF SU v Opave (ČR), ktorý vytvoril priestor na prezentáciu výsledkov práce v oblasti kognície,
umelého života a umelej inteligencie zo Slovenska a Čiech. Na
seminári sa aktívne zúčastnili P. Návrat s príspevkom: Metafora včelieho úľa – model vyhľadávania a odporúčania informácií
(spoluautori M. Kováčik, A. Bou Ezzeddine, V. Rozinajová),
M. Čerňanský s príspevkami: Adaptácia vhodnej dynamiky
v neurónových sieťach založených na echo stavoch (spoluautor M. Habala) a Spracovanie postupností symbolov pomocou
ESN sietí (spoluautor M. Makula), L. Jastrzembská a T. Jelínek:
Vyhľadávanie stránok inšpirované správaním včiel, J. Štefano-
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vič: Kolaboratívne komunikujúce agenty pre správu distribuovaných znalostí (spoluautor V. Vojtek), P. Trebatický: Modifikácie Kalmanovho filtra pre trénovanie neurónových sietí,
J. Pospíchal: Optimalizácia topológie sietí, P. Kasan: Hierarchická časová pamäť a I. Kapustík s príspevkom: RoboCup,
ktorý so svojimi študentmi aj naživo predviedol 3D simuláciu.

Máj 2007

tenciál u ľudí, ktorí majú podnikateľský nápad a priviesť ich
k prvému kroku na jeho realizáciu - napísať podnikateľský
plán. Do 12. júna 2007 registrácia do súťaže.
Viac informácií nájdete na stránke IDEA.

•

International Essay Contest 2007 for Young People
30. júna 2007 je posledný termín doručenia príspevkov do súťaže International Essay Contest 2007 for Young People, organizovanej The Goi Peace Foundation and UNESCO, na tému:
"The role of media and information and communication technologies in building a peaceful world".

Študenti
•

•

•

Koniec výučby a začiatok skúškového obdobia
V máji sa skončila výučba v letnom semestri
15. mája 2007 sa začalo skúškové obdobie.

a

od

Harmonogram štátnych skúšok
Diplomové práce:
−
6. 6. 2007
študijné programy IS, SI
−
7. 6. 2007
študijný program PSS
Bakalárske práce II / ZPII:
−
11. - 12. 6. 2007 študijný program INFO
−
13. - 14. 6. 2007 študijný program PSS

RoboCup
24. - 25. mája 2007 sa konal RoboCup, regionálny turnaj v simulovanom robotickom futbale zameranom na návrh a overenie algoritmov inteligentného správania sa robotov v reálnom
prostredí, v ktorom sa súťažilo vo viacerých kategóriách s rôznymi typmi robotov (rôznych veľkostí). Víťazom sa stal tím
Gang of SIX - Peter Kohaut, Martin Kováčik, Tomáš Selnekovič,
Ladislav Lenčucha, Juraj Somorovský, Juraj Staník.

Tímové projekty:
−

11. 6. 2007

študijný program PSS

−

13. - 14. 6. 2007

študijné programy IS, SI

Písali o nás
•
•
•

Oznamy
•

•

EUROPRIX Top Talent Award
Od 1. mája 2007 sa môžte zaregistrovať do EUROPRIX Top
Talent Award - súťaže pre študentov a mladých profesionálov,
ktorí pracujú v oblasti e-obsahu a návrhu s využitím multimédií. Konečný termín registrácie je 15. júl 2007.

•

Voľby do AS STU v študentskej časti AO – 2. kolo
V dňoch 2. - 3. mája 2007 sa uskutočnilo druhé kolo volieb do
študentskej časti AS STU v Bratislave. Zvoleným členom AS
STU sa stal Ján Máté.

•

NOVATech Competition
Národná súťaž v podnikateľských plánoch NOVATech je súčasťou medzinárodnej aktivity spoločnosti INTEL / Univerzity
BERKELEY. Cieľom tejto súťaže je aktivovať podnikateľský po-

Kde je prekrásny nový softvérový svet (SME / Kariéra,
29. 05. 2007, str. 38)
Víťazi súťaže Imagine Cup 2007 sa už balia do Soulu!
(hardware.sk, 10. 05. 2007)
Víťazi súťaže Imagine Cup 2007 sa už balia do Soulu!
(IT NEWS, 09. 05. 2007)
Pod záštitou ministryně školství proběhla soutěž Imagine Cup 2007 (webfeeder, 04. 05. 2007)

Jazykové okienko
•

Kláves, nie klávesa
Na klavíri aj na niektorých iných hudobných nástrojoch je
klapka, ktorú stláčame, aby sme vylúdili nejaký tón. Táto klapka sa volá kláves. Je to podstatné meno mužského rodu, ktoré
skloňujeme podľa vzoru dub. Správne teda vravíme stlačiť kláves, z čiernych klávesov, o bielych klávesoch, so všetkými klávesmi. Kláves, resp. klávesy ako súčiastky, ktoré stláčame,
máme aj na rozličných strojoch a prístrojoch, napr. na písacom
stroji, na klávesnici počítača a pod. Aj v tomto prípade používame podstatné meno mužského rodu kláves.
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