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Jún 2007

Motto: Naozaj múdry je ten, kto pozná sám seba. L. N. Tolstoj
vateľa a adaptívnych webových systémov, ako i praktické skúsenosti z rozvoja adaptívnych a personalizovaných systémov.
Súčasťou konferencie bol aj seminár Data Mining for User Modeling, ktorého sa aktívne zúčastnil Ing. Michal Barla
s príspevkom: Estimation of User Characteristics Using Rulebased Analysis of User Logs (spoluautor M. Bieliková).

Aktuality mesiaca
•

•

Modra-Piesok 2007
Dňa 15. júna 2007 sa v Penzióne Plus v Modre-Piesku zišli pracovníci, doktorandi, absolventi a priatelia FIIT STU v Bratislave
na neformálnom stretnutí, ktoré sa koná každoročne po skončení akademického roka mimo priestorov fakulty.

Zápis prvákov na bakalárske štúdium
29. júna 2007 sa konal zápis študentov do 1. roka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2007/08.

•

Process Control 2007
11. – 14. júna 2007 sa na Štrbskom Plese konala medzinárodná konferencia Process Control 2007, s cieľom spojiť odborníkov v oblasti systémov riadenia, na ktorej sa aktívne zúčastnil
prof. Štefan Kozák s príspevkom: Fuzzy Logic Autotuning Methods for Pid Controller Applied to Nonlinear Process (spoluautori J. Paulusová, M. Dúbravská).

•

CompSysTech´07
14. – 15. júna 2007 sa v Rousse (Bulharsko) konala konferencia CompSysTech´07 (Computer Systems and Technologies) zameraná na výmenu informácií o výsledkoch výskumu
v oblasti informačných technológií. Na konferencii sa aktívne
zúčastnila Dr. Daniela Chudá s príspevkom: Vizualization in
Education of Theoretical Computer Science.

•

Socrates/Erasmus
18. – 21. júna 2007 sa Dr. Katarína Jelemenská zúčastnila pracovného stretnutia ohľadne učiteľských mobilít na parížskej
univerzite ISEP (Francúzsko).

•

Zasadanie Výboru starších predstaviteľov COST
19. - 22. júna 2007 zasadal v Malmö
(Švédsko) Výbor starších predstaviteľov
COST – CSO, na ktorom sa zúčastnil doc.
Ladislav Hudec (národný koordinátor Európskej spolupráce vo vede a technike
COST, zástupca SR vo Výbore starších
predstaviteľov COST). Najvážnejšie výsledky rokovania boli rozhodnutia podporovať
rozvoj spolupráce s Indiou a spoluúčasť indických vedcov a výskumníkov na relevantných akciách COST
a užšiu interakciu medzi iniciatívami COST a EUREKA. CSO prijalo odporúčanie JAF (Justice, Administrative and Finance Group) na konanie ministerskej konferencie COST v druhej polovici roka 2009.

Reprezentovali nás
•

KES AMSTA 2007
31. mája – 1. júna 2007 sa vo Wroclawi (Poľsko) konalo
1. medzinárodné vedecké sympózium pre výskum v oblasti
agentových a multiagentových systémov KES AMSTA 2007, na
ktorom vystúpil Ing. Marián Lekavý s príspevkom: Expressivity
of STRIPS-like and HTN-like Planning (spoluautor P. Návrat)

•

Konferencia o znalostnom manažmente
11. – 12. júna 2007 pod záštitou podpredsedu Vlády SR usporiadala v Bratislave VŠM 2. ročník Konferencie o znalostnom
manažmente, ktorá bola venovaná problematike výskumu
a výchove pedagogickej činnosti v oblastiach súvisiacich so
znalostnou spoločnosťou, znalostným manažmentom, znalostnou ekonomikou a technickou podporou uskutočňovania cieľov. Na konferencii vystúpil prof. Pavol Návrat s vyžiadaným
príspevkom: Metódy a softvérové nástroje pre prácu
s informáciou v sémanticky obohatenom priestore celosvetovej
pavučiny (spoluautori M. Bieliková, V. Rozinajová).

•

User Modeling 2007
25. - 29. júna 2007 sa na Korfu (Grécko) konala medzinárodná
konferencia User Modeling 2007, zameraná na prezentáciu
a diskusiu najnovšieho výskumu v oblasti modelovania použí-

Podujatia
•

Technologie pro e-vzdělávání

15. júna 2007 zorganizovala v Prahe KP FEL ČVUT v Prahe
v spolupráci s KIP PřF Ostravské Univerzity a UISI FIIT STU
v Bratislave 6. ročník seminára Technologie pro e-vzdělávání,
zameraný na prezentáciu technológií, postupov a hotových
1
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alebo pripravovaných riešení súvisiacich s e-vzdelávaním. Seminára sa aktívne zúčastnila prof. Mária Bieliková
s príspevkom: Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov (spoluautor P. Návrat).

•

Informatika 2007
21. – 22. júna 2007 sa v Bratislave konala 9. medzinárodná
konferencia Informatics 2007, s cieľom poskytnúť medzinárodné fórum pre odborníkov z priemyslu, vysokých škôl a praxe na výmenu názorov a prezentovanie výsledkov výskumu v
informatike. Konferenciu organizovala SSAKI Bratislava
v spolupráci s FIIT STU v Bratislave a ÚI SAV Bratislava. Na
konferencii odzneli aj príspevky: Embedded Systems with Limited Power Source (A. Štrba, T. Krajčovič), Rule Based Software
Generator for Co-design (E. Csókás, P. Čičák), Digital Design
Verification Using Model-Checking (D. Kotmanová), Dynamic
Workflow Harmonogram Adjusting (M. Lekavý, P. Návrat), An
“Ecosystem” of Healthy Grid Maintenance (J. Hasan).
•

Podpora vzdelávania
28. júna 2007 sa konal seminár, určený pre učiteľov a výskumníkov pôsobiacich vo výučbe na FIIT STU v Bratislave, na
ktorom boli prezentované príspevky: Moodle: ako ho použiť na
podporu manažmentu predmetu a komunikácie so študentmi
(D. Chudá, K. Jelemenská, B. Dado) a Tímová práca: ako pôsobiť v predmete "Tímový projekt" (M. Bieliková).

Jún 2007

Cisco Olymp
29. a 30. júna 2007 sa v Košiciach
uskutočnilo národné a medzinárodné finále
súťaže Cisco Olymp, ktorá umožňuje
študentom overiť si svoje vedomosti v
oblasti počítačových sietí. Súťaž prebieha
v troch kolách – školskom, regionálnom a
národnom. Najlepšie tímy a jednotlivci
postupujú do medzinárodného. Finále Cisco Olymp International 2007 sa zúčastnili študenti stredných a vysokých škôl z
Bulharska, Česka, Maďarska, Nemecka, Ruska, Rumunska,
Slovenska a Ukrajiny zapojení do programu Cisco Networking
Academy. Súťažiaci riešili teoretické úlohy formou vedomostného on-line testu v angličtine zameraného na znalosti základných koncepcií sieťovej techniky, v praktickej časti preukázali
svoje schopnosti pri prepájaní a konfigurácii sieťových komponentov a odstraňovaní chýb. Študenti našej CISCO akadémie
sa v národnom kole umiestnili na 3. mieste Peter Magula (študent bakalárskeho štúdia PSS na FIIT STU) a na 4. mieste
Martin Koštial (študent inžinierskeho štúdia TLK na FEI STU).

Oznamy
•

Cena SAV 2007

Študenti
•

Tímové projekty študentov FIIT STU
V dňoch 11., 13. a 14. júna 2007 sa konali v priestoroch B klubu FEI STU obhajoby tímových projektov študentov inžinierskeho štúdia. Študenti sa popasovali s rôznymi zaujímavými
témami, ktoré by sa mohli po dopracovaní uplatniť nielen na
prezentačné účely fakulty, ale i uľahčiť prácu vo výučbe
a slúžiť ako špecifikácia či inšpirácia pre tvorcov akademického
systému. Na webovej stránke softvérového štúdia nájdete prezentácie jednotlivých projektov.

Kolektív prof. Baltazára Frankoviča po prevzatí ocenenia. Zľava Ján Liguš, Ivana Budinská, prof. Gabriel Hulkó, Jolana Sebestyénová, prof.
Ján Sarnovský, prof. Štefan Kozák a prof. Baltazár Frankovič

21. júna 2007 sa v Kongresovom centre SAV Smolenice konalo
slávnostne odovzdávanie Ceny SAV tohtoročným laureátom
v štyroch kategóriách: za vedeckovýskumnú činnosť, za výsledky v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, za výsledky spolupráce s vysokými školami a za vedeckopopularizačnú činnosť. Cenu SAV za výsledky spolupráce s vysokými školami získal riešiteľský kolektív, ktorého členom bol
aj prof. Štefan Kozák, za prácu: Modulárny agentový distribuovaný riadiaci systém s akronymom MARABU.
•

•

Štátne skúšky
11. – 14. júna 2007 prebehli štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia. Slávnostná promócia bude 20. septembra 2007
v Aule Aurela Stodolu SjF STU v Bratislave.

Teacher´s Cup 2007
22. júna 2007 sa pod záštitou dekana MTF STU uskutočnil
v Trnave už 7. ročník tenisového turnaja Teacher´s Cup 2007.
Na turnaji nás úspešne reprezentovala Marta Gnipová, ktorá
obsadila v kategórii dvojhier žien 2. miesto za I. Mencerovou
(PF UK v Bratislave) a pred E. Hodúlovou (MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave).

16. – 18. júna 2007 sa uskutočnili štátne skúšky inžinierskeho
štúdia. Slávnostná promócia bude 10. júla 2007 v Aule Aurela
Stodolu SjF STU v Bratislave.
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