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Motto: Človek sa smeje, aby nemusel plakať. Arabské príslovie
network topologies, Juraj Štefanovič: Multiagend model of collaborative wiki-based knowledge workspace (spoluautor
P. Ruttkay-Nedecký), Zuzana Petráková: Automatic number
plate recognition using support vector machines (spoluautor
M. Čerňanský), Branislav Hrúz: Time optimal control of automatic guide, Ján Cigánek: Robust polynomial controller synthesis for unstable systems a Tomáš Chvostek: Design of
communication subsystem for the hybrid vehicles (v oboch
spoluautor Š. Kozák).

Aktuality mesiaca
•

Promócia absolventov inžinierskeho štúdia
22. februára 2008 sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU
v Bratislave konala slávnostná promócia študentov inžinierskeho štúdia. Diplom si z rúk promótorky prevzalo 52 inžinierov
(9 v odbore Informačné systémy, 22 v odbore Počítačové inžinierstvo a 21 v odbore Softvérové inžinierstvo).
Zároveň boli odmenení títo najlepší absolventi inžinierskeho
štúdia:
−

Cenou rektora a diplomom dekana „summa cum laude“

Ing. Bc. Viktor Tlacháč

−

Diplomom dekana „magna cum laude“

−

Diplomom dekana „cum laude“

−

Pochvalným listom dekana za vynikajúco vypracovanú
diplomovú prácu:

Ing. Bc. Pavol Fülöp
Ing. Bc. Lucia Novická
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Ing.
Ing.

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
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Bc.
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Ľuboš Heriban
Juraj Majer
Michal Šimún
Tomáš Tóth

•

Michal Bebjak (Ing. Valentino Vranić, PhD.)
Roland Dobai (doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.)
Matej Haulik (doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.)
Michal Homola (prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.)
Michal Kobza (Ing. Juraj Štefanovič, PhD.)
Miroslav Kropáček (Ing. Tibor Török)
Tomáš Kuzár (RNDr. Anna BouEzzeddine)
Martin Kvasnička (Ing. Igor Grellneth, PhD.)
Juraj Majer (Ing. Michal Čerňanský, PhD.)
Michal Šimún (Ing. Anton Andrejko)
Tomáš Taraba (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.)
Tomáš Tóth (doc. Ing. Martin Šperka, PhD.)

Na konferencii prezentovali príspevky Anton Andrejko: Porovnávanie inštancií ontologických konceptov, Richard Veselý: Reprezentácia ontológií relačným modelom a realizácia dopytovania a Oto Vozár: Príprava dát na analýzu v doméne
publikácií (vo všetkých troch spoluautor M. Bieliková), Marián
Lekavý: Various Uses of Potential Map in a Soccer Game (spoluautor J. Wagner) a Maria Bieliková: Adaptívny webový portál
pre výučbu programovania (spoluator P. Návrat).

Návrhy na ocenenia:
−

Cenou dekana FIIT:

−

Cenou Tatra banky:

−

Cenou SAV:

−

Cenou ÚI SAV:

Znalosti 2008
13. - 15. februára 2008 sa konala v Bratislave 7. konferencia
o najnovších trendoch vo výskume a vývoji v oblastiach objavovania, spracovania, sprístupňovania, organizovania a prezentovania znalostí - Znalosti 2008, na ktorej sa stretávajú
najmä výskumníci a pracovníci firiem, v ktorých sa znalostné
metódy aplikujú.

Ing. Bc. Michal Šimún
Ing. Bc. Tomáš Taraba
Ing. Bc. Tomáš Kuzár
Ing. Bc. Roland Dobai

Podujatia
•

Kybernetika a informatika´08
10. – 14. februára 2008 sa v Ždiari konala už 26.medzinárodná
konferencia Kybernetika a informatika´08, organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku. Jej spoluorganizátormi boli FIIT a FEI STU v Bratislave s cieľom prezentovania najnovších poznatkov v oblasti vývoja a aplikácií
metód automatického riadenia, informačných a komunikačných
technológií a moderných riadiacich systémov.
Na konferencii prezentovali príspevky Štefan Kozák: Nové smery v integrácii informačných riadiacich a komunikačných technológií, Vladimír Kvasnička: Modal logic in informatics and artificial intelligence, Jiří Posíchal: Multicriterialoptimization of

•

ProFIIT 2008
21. januára - 10. februára 2008 sa uskutočnilo korešpondenčné kolo súťaže v programovaní
pre žiakov stredných škôl
ProFIIT 2008. Do súťaže sa za-
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pojilo 177 študentov z 36 miest Slovenska, 14,1 % zo SPŠ a
85,9 % z gymnázií. 35 % boli žiaci bratislavských škôl, 10,7 %
z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.
Víťazom sa stal tím žiakov zo SPŠ elektrotechnickej v Dubnici
nad Váhom – Ján Meravý a Peter Ondruška, druhí boli gymnazisti z Metodovej v Bratislave – Tomáš Javorský a Matej Michalko a tretí skončil Pavol Knapek z Gymnázia v Žiari nad
Hronom.
Finále sa bude konať 28. a 29. marca 2008. Zúčastnia sa ho
34 súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola, ktorí
budú v časovom limite individuálne riešiť zadané problémy.

•

Prihlášky na bakalárske štúdium pre akad. r. 2008/09
29. februára 2008 bola uzávierka na zaslanie prihlášok na bakalárske štúdium v akademickom roku 2008/09 na FIIT STU.
Už piaty rok majú študenti možnosť využiť elektronický systém
na podávanie prihlášok, čím sa im nielen uľahčuje ich vypĺňanie, ale i na poplatku ušetria. V tomto roku túto možnosť využilo 93,55 % uchádzačov o štúdium.

•

Prihlášky na inžinierske štúdium pre akad. r. 2008/09
Od 14. marca 2008 od 10:00 sa uchádzači o inžinierske štúdium na FIIT STU v akademickom roku 2008/09 môžu po prvýkrát prihlásiť elektronicky v systéme AIS. Pozrite si návod na
podávanie elektronickej prihlášky. Záujemcovia si môžu podávať prihlášky až do 16. mája 2008.

Reprezentovali nás
•

•

IB 2008
Dňa 13. marca 2008 sa v Bratislave uskutočnila konferencia
Informačná bezpečnosť´08 - IB 2008, ktorú organizuje Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť (SASIB) a spoločnosť ESET. Konferencia bola určená záujemcom o informačnú bezpečnosť, najmä však pracovníkom, ktorí poskytujú
informačné služby, či prevádzkovateľom a správcom informačných systémov.. Na podujatí sa aktívne zúčastnil Ladislav Hudec, ktorý je zároveň viceprezidentom SASIB, s príspevkom
Bezpečnostné slabiny webových serverov a ich testovanie.
HP Technology for Teaching
V dňoch 17. – 20. 2. 2008 sa v San Diegu (California, USA)
konala konferencia HP Technology for Teaching, venovaná HP
technológiám a zabezpečovala ju medzinárodná spoločnosť
pre technológie vo vzdelávaní - ISTE. Konferencie sa aktívne
zúčastnil dekan fakulty prof. Molnár a riešiteľský kolektív projektu využitia technológie HP na FIIT STU Pavel Čičák, Boris
Dado a Katarína Jelemenská. Viac o projekte bolo uverejnené
v minuloročnom decembrovom vydaní Okienka.
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IIT.SRC 2008
•

Uzávierka zaslania abstraktov
20. februára 2008 bola uzávierka zaslania abstraktov na študentskú vedeckú konferenciu. Spolu bolo prihlásených 68 príspevkov, ktoré
sú na posúdení programovým výborom. 20. marca
2008 dostanú všetci prihlásení informáciu o tom, či
ich príspevok bol (resp.
nebol) prijatý.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Podujatia pre

študentov >> IIT.SRC 2008.

•

Súťaž v programovaní
Chceš si vyskúšať, či si najrýchlejší/ia
v programovaní? Zapoj sa do súťaže
v programovaní, ktorá sa uskutoční
v rámci
programu
konferencie
IIT.SRC 2008 o hodnotnú cenu:
−

Kto rýchlejšie a viac...

−

Zaregistruj sa čo najskôr!

−

Počet účastníkov je limitovaný!

Začiatok registrácie:
Koniec registrácie:

1. apríla 2008 od 12:00
28. apríla 2008

do 12:00

alebo do naplnenia kapacity
Ako na to? Sleduj stránky IIT.SRC 2008 - Aktuálne informácie

Jazykové okienko
Rada nie je rad

Študenti
•

Začiatok výučby v 2. semestri akad. roka 2008
15. februára 2008 sa skončilo skúškové obdobie zimného semestra, študenti si overili svoje vedomosti a tí úspešní 18. februára 2008 zaplnili prednáškové miestností a laboratória a začali letný semester

Keď čakáme na pošte alebo v banke na vybavenie, musíme si stať
do radu, nie do rady. V divadle si takisto kupujeme lístok do prvého či druhého radu, nie do rady. Aj vojaci pochodujú vo vyrovnaných radoch, nie vo vyrovnaných radách. Medzi slovami rad a rada
je rozdiel nielen v gramatickom rode, ale aj vo význame. Podstatným menom mužského rodu rad pomenúvame viac jednotlivcov
alebo vecí usporiadaných v jednej línii, podstatné meno ženského
rodu rada má význam “návod na konanie, poučenie” alebo “poradný orgán”.
Zdroj: Slovenský rozhlas
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