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Január 2008

Motto: Práca býva často matkou radosti. Voltaire

Aktuality mesiaca

Podujatia

•

•

Inaugurácia dekana FIIT STU v Bratislave
Pozývame vás na slávnostnú inauguráciu
dekana
FIIT
STU
v Bratislave, ktorá sa bude konať
v utorok
11.
marca
2008
o 13:00 hod. v Aule Ľ. Kneppa (BC
300), FIIT/FEI STU v Bratislave.

ProFIIT umožňuje žiakom stredných škôl, ktorí už majú skúsenosti s programovaním a tvorbou algoritmov, zmerať si svoje
schopnosti v súťaži a zároveň víťazi vo finále ProFIIT 2008 získajú 100 % a úspešní riešitelia 80 % maximálneho bodového
hodnotenia prijímacej skúšky na FIIT STU v prijímacom konaní
pre akademický rok 2008/09.

Po
inaugurácii
bude
rektor
univerzity odovzdávať pamätné
madaile vydané pri príležitosti 70.
výročia STU.
Viac informácií nájdete vo webovom
sídle fakulty >> Informácie o >> dianí

Súťaž prebieha v dvoch kolách:

na fakulte >> aktuality

−

SOFSEM´08
19. - 25. januára 2008 sa konala v Novom Smokovci už tretia
medzinárodná konferencia o súčasných trendoch v informatike
SOFSEM 2008, na ktorej sa prezentovali príspevky:

Korešpondenčné - 21. januára až
10.februára 2008 - prebieha prostredníctvom siete Internet - počas stanoveného obdobia budú jednotlivci alebo
dvojčlenné tímy riešiť zadané problémy

−

−

v sekcii Foundations of Computer Sciences: Marián Lekavý s príspevkom Extension of rescheduling based on minimal graph cut (spoluautor P. Návrat)

Finále 28. - 29. marca 2008 - zúčastnia sa ho súťažiaci
najlepších tímov z korešpondenčného kola v časovom limite budú individuálne riešiť zadané problémy

Viac informácií nájdete na stránkach súťaže.

−

v sekcii Networks, Security and Cryptography: Dušan
Bernát s príspevkom Domain name system as a memory
and communication medium a Matej Košík s príspevkom
Taming of Pict.

−

v sekcii Web Technologies: Peter Vojtek s príspevkom
Creation, population and preprocessing of experimental
data sets for evaluation of applications for the semantic
web (spoluautor J. Suchal, M. Bieliková, Gy. Frivolt,
R. Veselý, O. Vozár), Michal Tvarožek s príspevkom Improving semantic search via integrated personalized faceted and visual graph navigation (M. Barla, M. Bieliková,
Gy. Frivolt a M. Tomša).

Reprezentovali nás
•

ProFIIT 2008
10. januára 2008 sa začala registrácia do súťaže v programovaní pre žiakov stredných škôl ProFIIT 2008. Cieľom súťažiacich je vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo
najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického
systému ich odovzdať v čo najkratšom čase.

−

v sekcii Student Research Forum: Peter Bartalos s príspevkom (S)CRUD pattern support for semantic web applications (spoluautor M. Bieliková) a Ján Suchal s príspevkom On finding power method in spreading
activation search.

Študenti
•

Skúškové obdobie
7. januára 2008 sa začalo skúškové obdobie, každodenný ruch
na chodbách univerzity dočasne utíchol.

•

Obhajoby diplomových projektov
Študenti inžinierskeho štúdia obhajovali v januári svoje diplomové projekty:
Diplomovú prácu
−
16. - 17. 1. 2008 – študijných programov IS, SI
−
16. - 17. 1. 2007 - študijného programu PSS
Diplomový projekt II
−
21. 1. 2008 - študijného programu PSS
−
30. 1. 2008 - študijných programov IS, SI

•

Dizertačná skúška
31. januára 2008 sa konala dizertačná skúška doktorandov
denného štúdia, ktorú všetci úspešne absolvovali.

Oznamy
•

CVKS
Od 1. januára 2008 bol poverený vedením Centra výpočtových
a komunikačných služieb doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.

•

Kognícia a umelý život 2008
28. februára 2008 je konečný termín na zaslanie prihlášky
a abstraktu na seminár Kognícia a umelý život 2008, ktorý sa
bude konať v Prahe (ČR) v dňoch 26. - 29. mája 2008
s cieľom poskytnúť priestor na prezentáciu výsledkov a zámerov odborníkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie z Česka a Slovenska.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

dianí na fakulte >> aktuality.
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•

Cisco Olymp 2008
5. marca 2008 je uzávierka prihlásenia sa do tretieho ročníka
medzinárodnej súťaže Cisco Olymp 2008 zaslaním e-mailu na
adresy: grellneth@fiit.stuba.sk alebo pmesjar@centrum.sk.
Harmonogram súťaže:
−
7. 3. 2008
univerzitné kolo (FIIT STU v Bratislave)
−
3. 4. 2008
regionálne a národné kolá (FIIT STU v Bratislave a FEI TU
v Košiciach
−
23. – 24. 4. 2008
medzinárodné kolo (FIT VUT v Brne, ČR)

−
•

Postup do ACM Student Research Competition (československá študentská vedecká súťaž)

Všeobecné pravidlá
Záväznou prihláškou je elektronické odovzdanie príspevku.
Príspevky treba spracovať v MS Word alebo v LaTeXu podľa
šablóny. Prečítajte si pozorne požiadavky editorov a dodržujte
ich nemodifikujte, nevytvárajte ďalšie štýly a pod. Šablóny na
vypracovanie príspevku:
−
šablóna v MS Word [.dot]
−

štýl v LaTeX

Snažte sa dodržiavať základné typografické pravidlá. V citáciách literatúry je potrebné držať sa normy STN ISO 690. Používajte len čiernobiele obrázky alebo obrázky v odtieňoch šedej. Príspevky, ktoré nebudú spĺňať formálne požiadavky,
nebudú zahrnuté do zborníka, a teda ani na konferenciu.

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Pracoviská >>

Regionálna sieťová akadémia >> Aktuality.

Chcete vedieť viac o sieťových technológiach? Pozývame vás
12. marca 2008 od 9:30 do 14:00 do Auly Ľudovíta Kneppa na
Ilkovičovej ul. 3 v Bratislave (v budove FEI a FIIT STU
v Bratislave) na prezentáciu najnovších sieťových technológií,
technologických platforiem a riešení spoločnosti Cisco Systems
a možnosti budovania kariéry sieťového profesionála na báze
programu NetAcad – na Cisco University Networking Technology Roadshow 2008.

Január 2008

•

Požadovaný rozsah príspevku
Projekty sa prezentujú formou príspevku v anglickom jazyku
v rozsahu max. 8 strán.
V príspevku treba uviesť vedúceho projektu (z radov učiteľov
a výskumných pracovníkov a v prípade študentov 1. a 2. stupňa aj doktorandov).
Pozor na gramatickú stránku práce, nezabudnite na kontrolu
pravopisných chýb a preklepov, pretože vaša práca je zároveň
vašou vizitkou a chyby znižujú pre čitateľa aj obsahovú kvalitu
diela. Po dokončení príspevku je dôležité skontrolovať, či
vzhľadovo rešpektuje vzorový príspevok v konferenčnom systéme, aby sa nestalo, že váš príspevok nebude prijatý.
V prípade akýchkoľvek nejasností, čo sa týka vzhľadu, kontaktujte redaktorov zborníka - pozri kontakty.

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Pracoviská >>

Regionálna sieťová akadémia >> Aktuality

IIT.SRC 2008
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave usporadúva študentskú vedeckú konferenciu zameranú na
informatiku a informačné technológie – IIT.SRC 2008, ktorej
cieľom je prezentácia výskumných projektov študentov FIIT
STU vo všetkých troch stupňoch štúdia.

•

Odovzdanie príspevku
Príspevok na posudzovanie, ktorý vyhovuje požiadavkám, treba odovzdať do konferenčného systému vo formáte pdf alebo
doc. Je nevyhnutné dodržať dané termíny.
Príspevok vo verzii na tlač treba odovzdať do konferenčného
systému v tvare doc alebo zip obsahujúci všetky zdrojové súbory v LaTeXu spolu s náhľadom v pdf.

Konferencia sa bude konať v stredu 30. apríla 2008.
•

Dôležité termíny:
20. 2. 2008 Zaslanie abstraktu
1. 3. 2008 Zaslanie príspevku
20. 3. 2008 Informácia o výsledku posudzovania príspevku
27. 3. 2008 Odovzdanie príspevku do tlače
30. 4. 2008 Konferencia IIT.SRC
Príspevky bude posudzovať programový výbor konferencie.
Prijaté príspevky budú publikované v zborníku konferencie.
Účastníci konferencie dostanú certifikát o účasti. Najlepší študenti budú ocenení diplomom dekana a vecnými cenami.

•

Ocenenia
−
Cena dekana FIIT STU - DEAN'S AWARD
−
Cena BEST PAPER AWARD
−
Ceny profesijných spoločností
−
Cena literárneho fondu

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Podujatia pre

študentov >> IIT.SRC 2008.
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