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Júl 2007

Motto: Gýče vyrábajú optimisti s veľkým a dobrým srdcom. K. Peteraj
Ing. Bc. Kristián Szobi (Ing. Michal Čerňanský, PhD.)

Aktuality mesiaca
•

Ing. Bc. Michal Tvarožek (prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.)

Promócia absolventov inžinierskeho štúdia
10. júla 2007 sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU v Bratislave
konala slávnostná promócia študentov inžinierskeho štúdia.

Návrhy na ocenenia:
−

Cenou dekana FIIT:

V akademickom roku 2006/07 (promócie sa konali v dvoch
termínoch: 9. februára a 10. júla 2007) získalo diplom z rúk
promotérky 100 inžinierov (18 v odbore Informačné systémy,
32 v odbore Počítačové inžinierstvo a 50 v odbore Softvérové
inžinierstvo).

−

Cenou Tatra banky:

−

Cenou SAV:

−

Cenou ÚI SAV:

Ing. Bc. Michal Barla
Ing. Bc. Peter Bartalos
Ing. Bc. Ľubomír Hanuliak
Ing. Bc. Michal Tvarožek
Ing. Bc. Peter Kiselkov
Ing. Bc. Martin Komara
Ing. Bc. Martin Adam

Reprezentovali nás

Zároveň boli odmenení títo najlepší absolventi inžinierskeho
štúdia:
−

Diplomom dekana „magna cum laude“
Ing. Bc. Michal Barla

Ing. Bc. Michal Tvarožek
−

Diplomom dekana „cum laude“
Ing. Bc. Martin Adam
Ing. Bc. Imrich Balko
Ing. Bc. Peter Bartalos
Ing. Bc. Michal Jemala
Ing. Bc. Peter Kasan
Ing. Bc. Peter Kiselkov
Ing. Bc. Martin Komara
Ing. Bc. Martin Kováčik

•

2007 American Control Conference
11. – 13. júla 2007 sa konala v New York City (USA) ACC 2007
(American Control Conference), zameraná na dosiahnuté úspechy v teórii a praxi v oblasti automatického riadenia. V sekcii
Discrete Event Systems prezentovala Jana Flochová príspevok:
On Probabilistic Diagnosis for Free-choice Petri Nets (spoluautori R. Boel, G. Jiroveanu).

•

ICWE'07
16. – 20. júla 2007 sa v Como (Taliansko) konala už siedma
medzinárodná konferencia vo webovom inžinierstve ICWE'07
(International Conference on Web Engineering). Konferencia
sa zameriava na oblasť webového inžinierstva, návrhu
a vývoja webových aplikácií s využitím najnovších technológií.
Druhá medzinárodná pracovná dielňa Adaptation and Evolution
in Web Systems Engineering - AEWSE'07 - bola jedna
z piatich, ktoré boli v rámci konferencie organizované. Na
AEWSE´07 sa aktívne zúčastnili Peter Bartalos s príspevkom:
Adaptive portal framework for Semantic Web applications
(spoluautori M. Barla, M. Bieliková, R. Filkorn, M. Tvarožek)
a Valentino Vranic s príspevkom: Evolution of Web Applications
with Aspect-Oriented Design Patterns (spoluautori M. Bebjak,
P. Dolog). V sekcii „Demonstrations“ prezentovali Michal Tvarožek a Mária Bieliková príspevok: Personalized Faceted Navigation in the Semantic Web.

Ing. Bc. Ján Suchal
−

Pochvalným listom dekana za vynikajúco vypracovanú
diplomovú prácu:
Ing. Bc. Martin Adam (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.)
Ing. Bc. Imrich Balko (Ing. Miroslav Líška)
Ing. Bc. Michal Barla (prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.)
Ing. Bc. Peter Bartalos (RNDr. Martin Nehéz)
Ing. Bc. Michal Habala (Ing. Michal Čerňanský, PhD.)
Ing. Bc. Ľubomír Hanuliak (Ing. Adrian Bagala)
Ing. Bc. Peter Kiselkov (Ing. Juraj Štefanovič, PhD.)
Ing. Bc. Martin Komara (prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.)
Ing. Bc. Peter Polačko (Ing. Katarína Jelemenská, PhD.)
Ing. Bc. Ján Suchal (Mgr. Gabriela Kosková, PhD.)
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Júl 2007

Študenti
•

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium
4. júla 2007 sa konala v priestoroch FIIT STU prijímacia skúška
na inžinierske štúdium pre akademický rok 2007/08. Zápis novoprijatých študentov bude 4. septembra 2007 o 9:00
v DE 300.
Výsledky prijímacieho konania sú zverejnené vo webovom sídle fakulty
>> Informácie o >> prijímaní na štúdium >> inžinierske štúdium alebo >> Informácie o >> štúdiu >> novinky (13. 07. 2007).

•

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
2. júla 2007 sa konala v priestoroch FIIT STU prijímacia skúška
na doktorandské štúdium pre akademický rok 2007/08. Prijatí
boli 5 noví doktorandi, z toho 3 na dennú formu a 2 na externú formu štúdia. Zápis novoprijatých študentov bude 14. septembra 2007 o 9:00 v D 220.

Oznamy
•

•

EUROPRIX Multimedia Top Talent Award 07
31. júla 2007 bola uzávierka podávania projektov do súťaže
pre študentov a mladých profesionálov, ktorí pracujú v oblasti
e-obsahu a návrhu s využitím multimédií - EUROPRIX Multimedia Top Talent Award 07. Do súťaže sa prihlásil tím Netrollers:
Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček, Linh Hoang Xuan, Michal Jajcaj, Dušan Lamoš (študenti inžinierskeho štúdia v odbore Softvérové inžinierstvo) pod vedením Mgr. Aleny Kovárovej
s projektom: icPoint: Interactive Night Sky Observation, ktorý
je v zameraný na hľadanie hviezd na nočnej oblohe a mal by
slúžiť pre amatérskych a začínajúcich astronómov. Stačí ukázať na oblohe hviezdu a systém im poskytne o nej informácie
zaujímavou multimediálnou formou. Víťazný tím bude oznámený v septembri 2007. Držíme im palce.

CHC61
CHC61 - The IEEE Computer Society Web Design Competition
je medzinárodná súťaž Počítačovej spoločnosti IEEE v návrhu
webových sídiel. Úlohou súťažiacich je vytvoriť webové sídlo
v anglickom jazyku na zadanú tému z histórie počítačov a počítania. Témou tohto ročníka je „Unsung Hero“ Motiváciou je objavenie informácií o osobnostiach informatiky doteraz skrytých
a nie celkom širšie známych, ktoré však mali v určitej oblasti
informatiky či regionálne významný vplyv. Táto téma je výzvou
pre študentov bakalárskeho štúdia zviditeľniť tých menej známych, alebo tých, pochádzajúcich z krajín, ktoré priamo nezasiahli do vývoja prvých počítačov.

Do súťaže sa zapojili aj naši študenti Matej Jariabka, Michal
Kajaba a Ivana Krátka (3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika) pod vedením doc. Martina Šperku. V rámci tejto súťaže vytvorili webovú stránku venovanú
nášmu prof. Norbertovi Frištackému, a tak nielen reprezentujú
našu univerzitu v medzinárodnej súťaži, ale i vytvorili peknú
prezentáciu takej významnej osobnosti, akou bol profesor Frištacký. Momentálne sa jednotlivé webové stránky vyhodnocujú,
víťazný tím bude vyhlásený 1. októbra 2007. Držíme im palce.
Projekt nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> dianí

na fakulte >> Galéria zamestnancov >> Osobnosti

•

SOFSEM 2008
22. august 2007 je konečný termín odoslania abstraktov na
34. medzinárodnú konferenciu o súčasných trendoch v teórií
a praxi v informatike SOFSEM (SOFtware SEMinar).

•

Jazykové centrum
Jazykové centrum ponúka v zimnom semestri akademického
roka 2007/08 jazykové kurzy. Zápis do kurzov prebieha od
3. septembra 2007 na FCHPT STU v Bratislave. Kurzy zimného
semestra sa začínajú 24. septembra 2007. Podrobné informácie nájdete na stránke Jazykového centra.

•

Jedáleň FEI STU
Od 20. augusta 2007 sa začne variť v školskej jedálni. Aktuálny týždenný obedový lístok môžete nájsť vo webovom sídle
fakulty v aktualitách.

Jazykové okienko
•

Kotník je členok
V reklamnom materiáli, ktorý nám vhodili do poštových schránok, sme sa dočítali, že istý druh obuvi chráni kotník. V materiáli zároveň ponúkali kotníkovú obuv. Podstatné meno kotník
ani prídavné meno kotníkový v našich kodifikačných príručkách
nenájdeme, lebo ide o nespisovné slová. V spisovnej slovenčine namiesto nich máme podstatné meno členok, ktoré je aj
oficiálnym anatomickým termínom, a prídavné meno členkový.
V reklamnom texte sa malo hovoriť o tom, že istá obuv chráni
členok, a ponúkať sa mala členková obuv.
Zdroj: Slovenský rozhlas
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