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September 2007

Motto: Veda je spojením vedomostí a duše. Lykofron

Aktuality mesiaca
•

Promócia absolventov bakalárskeho štúdia FIIT STU
20. septembra 2007 v Aule Aurela Stodolu SjF STU v Bratislave
sa konala slávnostná promócia študentov bakalárskeho štúdia.
V akademickom roku 2006/07 získalo diplom z rúk promotorky
167 bakalárov (117 v odbore Informatika, 50 v odbore Počítačové inžinierstvo). Zároveň boli odmenení títo najlepší absolventi bakalárskeho štúdia:
Diplomom dekana „magna cum laude“
−
Bc. Marko Divéky
Bc. Alexander Šimko
Bc. Jakub Kožíšek
Bc. Miroslav Śtolc
Bc. Dušan Kysel
Bc. Jakub Tekeľ
Bc. Tomáš Labuda
Bc. Miroslav Bartoš
Bc. Lenka Litvová
Bc. Juraj Michalák
Bc. Michal Poláčik
Bc. Tomáš Mózes
−

Pochvalným listom dekana za vynikajúco vypracovanú
bakalársku prácu:

Roman Červenák
Marko Divéky
Ivan Gál
Jozef Hopko
Peter Jurnečka
Rudolf Kajan
Lenka Litvová
Bc. Maroš Majerčík
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

Radoslav Menkyna
Omelina Ľuboš
Peter Magula
Juraj Michalák
Tomáš Mózes
Tomáš Polák
Igor Sečanský

Juraj Petráš: „Počas stáže som spolupracoval so skúseným odborníkom, ktorý ma viedol pracovným procesom a pomohol mi uplatniť môj
potenciál. Je to fantastický človek, od ktorého som sa veľmi veľa naučil a ktorý mi veľmi ochotne odovzdával svoje vedomosti a skúsenosti,
čo som si naozaj veľmi cenil.“

•

Reasoning Web 2007
3. – 7. septembra 2007 sa Michal Tvarožek zúčastnil
v Drážďanoch (NSR) letnej školy pre doktorandov Reasoning
Web 2007, zameranej na témy súvisiace s problematikou odvodzovania a webu so sémantikou.

•

Applied Electronics 2007
5. – 6. septembra 2007 sa v Plzni (ČR) konala medzinárodná
konferencia Applied Electronics 2007, na ktorej sa aktívne zúčastnil v sekcii Teaching of electronics at universities Tibor
Krajčovič s príspevkom: Support Tools for Embedded Systems.

•

ICETA 2007
6. – 8. septembra 2007 sa v Starej Lesnej konal 5. ročník medzinárodnej konferencie venovanej e-learningovým technológiám a ich aplikáciám, spojenej so súťažou e-learningových
projektov ICETA 2007 (Informačné a komunikačné technológie
vo vzdelávaní), na ktorej sa aktívne zúčastnili M. Šperka,
A. Kovárová: Digital Media Engineering and Design: Proposals
for Interdisciplinary Study Program, M. Šimún, M. Bieliková:
Ontology – Based Models for Personalized e-Learning Environment (spoluautor A. Andrejko), A. Kovárová, M. Dobiš,
V. Hlaváček, L. X. Hoang, M. Jajcaj, D. Lamoš: IcPoint – Interactive Night Sky Observation. V posterovej prezentácii E. Csókás, P. Čičák: Process Visualization System Design Based on
Co-design Methodology.

•

ICANN 2007
8. - 14. septembra 2007 sa konala v Porto (Portugalsko) medzinárodná konferencia o umelých neurónových sieťach
ICANN 2007, na ktorej sa aktívne zúčastnil Michal Čerňanský
s príspevkom: Comparison of Echo State Networks with Simple
Recurrent Networks and Variable-Length Markov Models on
Symbolic Sequences (spoluautor Peter Tiňo).

•

Eurosim 2007
9. – 13. septembra 2007 sa v Ľubľane (Slovinsko) konal
6. kongres v modelovaní a simulácii Eurosim 2007, na ktorom
sa aktívne zúčastnili Viliam Solčány s príspevkom: Experimen-

Návrhy na ocenenia:
−

Cenou dekana FIIT:
Bc. Marko Divéky

•

Bc. Juraj Michalák

Imatrikulácia
20. septembra 2007 sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU
v Bratislave konala slávnostná imatrikulácia študentov bakalárskeho štúdia Na imatrikulácii sa zúčastnilo 196 študentov študijného programu Informatika a 96 študentov študijného programu Počítačové systémy a siete.

Ocenenia
•

Pamätná medaila
27. septembra 2007 na zasadnutí VR STU v Bratislave bola
udelená pamätná medaila rektorom univerzity pri príležitosti
70. výročia jej založenia. Medzi ocenenými bol aj
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., ktorý viedol univerzitu
v rokoch 2000-2003.

Reprezentovali nás
•

Stáž v sídle Microsoftu
26. júna – 14. septembra 2007 sa Juraj Petráš, náš študent inžinierskeho štúdia, zúčastnil v Redmonde (Washington, USA)
stáže, ktorú Microsoft každoročne organizuje pre študentov.
Zúčastnilo sa jej 58 študentov z celého sveta (okrem USA),
ktorí mali možnosť tri mesiace pracovať spolu so zamestnancami firmy v jednotlivých produktových skupinách s novými
technológiami a najlepšími odborníkmi v danom obore
a rozšíriť si svoje osobné a profesijné skúsenosti.
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tal Evaluation Of Cumulative Lookahead In Conservative Parallel Simulation (spoluautor J. Šafařík) a Štefan Kozák
s príspevkom: Virtual Pid Toolbox (VPT).
•

•

•

•

•

Hypertext 2007
10. – 12. septembra 2007 sa konala v Manchester (UK) konferencia Hypertext 2007 s témou Adaptive incremental browsing
of ontology structure, na ktorej sa aktívne zúčastnila Mária
Bieliková s príspevkom: Hypertext and Hypermedia Involve
a Diverse Range of Technologies that Support Structured
Knowledge (spoluautor M. Jemala).
ECDL 2007
16. - 21. septembra 2007 sa konala v Budapešti (Maďarsko)
11th European Conference on Research and Advance Technology for Digital Lbraries – ECDL 2007, na ktorej sa aktívne zúčastnil Michal Tvarožek v s príspevkom: Personalized Faceted
Browsing for Digital Libraries (spoluautor M. Bieliková).
Valné zhromaždenie ENQAAHE
20. - 21. septembra 2007 sa konalo v Oslo (Nórsko) valné
zhromaždenie združenia ENQA, ktoré združuje akreditačné
komisie a agentúry zabezpečujúce kvalitu vysokého školstva
v Európe. Za Slovensko je členom združenia Akreditačná komisia Slovenskej republiky, ktorú zastupoval jej predseda
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
ITAT 2007
21. - 27. septembra 2007 sa v Horskom hoteli Poľana konala
konferencia ITAT 2007 (Information Technologies - Applications and Theory), na ktorej organizácii sa podieľal ÚISI FIIT
STU. Na konferencii sa aktívne zúčastnil v sekcii pôvodné vedecké práce Marián Lekavý s príspevkom: Expresivita plánovania založeného na STRIPS a HTN (spoluautor P. Návrat)
a v študentskej sekcii Marián Lekavý s príspevkom: Dynamická
zmena harmonogramu pomocou minimálneho rezu grafu (spoluautor P. Návrat) a Anton Andrejko s príspevkom: Udržiavanie
charakteristík v modeli používateľa kladením otázok využívajúcich koncepty doménovej ontológie (spoluautori T. Klempa,
M. Bieliková).
Workshop NAZOU
21. - 27. septembra 2007 v čase konania konferencie ITAT
v Horskom hoteli Poľana uskutočnila pracovná dielňa
k projektu NAZOU - Nástroje pre získavanie, organizovanie
a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných
zdrojov, na ktorom sa aktívne zúčastnili viacerí riešitelia projektu z ÚISI. Z pracovnej dielne vznikol zborník vydaný STU
v edícii zborníkov v IIT.

•
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Kognice 2007
28. – 30. septembra 2007 sa v Olomouci (ČR) konala konferencia Kognice 2007 venovaná súčasným problémom a možnostiam vied o mysli, na ktorej sa aktívne zúčastnil Vladimír
Kvasnička s príspevkom: Logika a kognitívna veda.

Študenti
•

Eurographics ´07
3. – 7. septembra 2007 sa v Prahe (ČR) konala konferencia
o počítačovej grafike Eurographics ´07, na ktorej sa zúčastnil
Marián Vašš, náš študent inžinierskeho štúdia, ako dobrovoľník
pri jej organizovaní.

•

Začiatok akademického roka 2007/08
24. septembra 2007 sa začal zimný semester akad. r. 2007/08
a končí 18. decembra 2007.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >>
štúdiu >> organizácia štúdia.

•

Programátorská súťaž ACM ICPC 2007 na STU
19. - 20. októbra 2007 sa koná lokálne kolo STU súťaže ACM
ICPC v rámci CTU Open Contest. Súťaž bude prebiehať súčasne v štyroch mestách: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava. V Bratislave budú súťažiť tímy z troch univerzít: Žilinská Univerzita,
Univerzita Komenského (FMFI), STU (FIIT). Všetky tri univerzity budú súťažiť v priestoroch FIIT STU. 18. októbra 2007 do
18:00 je uzávierka prihlásenia sa do súťaže.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >>
štúdiu >> podujatia pre študentov >> podujatia pre študentov.

Oznamy
•

Plaváreň v zimnom semestri ak. roka 2007/08
Od 1. októbra 2007 do 16. februára 2008 bude v prevádzke
plaváreň FEI STU od pondelka do štvrtka v časoch 6:30 - 7:15
a 16:30 - 18:00, v piatok 6:30 - 7:15 a 15:00 - 18:00
a v sobotu 8:00 - 13:00.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> aktuality.

•

Kybernetika a informatika
16. november 2007 je termín odoslania rozšírených abstraktov
na medzinárodnú konferenciu Kybernetika a informatika, ktorá
je zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komunikačných
technológií a ich využitie v priemysle a službách.

•

Obhajoba dizertačnej práce PaedDr. Vladimíra Siládiho
2. októbra 2007 o 11:00 sa bude konať na FIIT STU v Bratislave v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce
PaedDr. Vladimíra Siládiho: Paralelný hybridný genetický algoritmus na optimalizáciu neregulárnych topológií prepojovacích
sietí v odbore Počítačové prostriedky a systémy (školiteľ: prof.
Ing. Ján Kolenička, PhD., FPV UMB v Banskej Bystrici).

•

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Hossama el-ddin Mostafa Husina, MSc.
23. októbra 2007 o 13:00 sa bude konať na FIIT STU v Bratislave v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce Ing. Hossama el-ddin Mostafa Husina, MSc.: New Communication Metods in Mobile Computer Networks v odbore Počítačové
prostriedky a systémy (školiteľ: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.,
FIIT STU v Bratislave).
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