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Marec 2008

Motto: Čo vyšleme, to príde späť. Všetko sa človeku vráti. Skôr či neskôr. O. Záblacká

Aktuality mesiaca

Ocenenia

•

•

Inaugurácia dekana FIIT STU
11. marca 2008 bol slávnostne inaugurovaný dekan FIIT STU
– prof. RNDr. Ľudovít Molnár, PhD.
Za zvuku fanfár vošli do Auly prof. Ľ. Kneppa v Mlynskej doline
prodekani FIIT, za nimi dekani fakúlt STU, prorektori univerzity, nasledovali predsedovia AS FIIT a STU s prof. Molnárom.
Nakoniec pedel uviedol rektora STU.
Celú inauguráciu moderoval predseda AS FIIT STU, prof. Pavol
Návrat, ktorý privítal zúčastnených, oboznámil ich s priebehom
volieb a predstavil zvoleného dekana. Požiadal rektora STU,
prof. Vladimíra Báleša, o súhlas s inauguráciou dekana fakulty
na štvorročné funkčné obdobie, ktorého následne požiadal
o zloženie inauguračného sľubu.

„Sľubujem na svoju česť, že povinnosti dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU budem vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a vynaložím sily na prospech
našej Alma mater v duchu všeľudských zásad etiky, humanizmu a demokracie.“
Po tomto sľube rektor dekoroval dekana reťazou a odovzdal
menovací dekrét. Predseda AS poblahoželal novému dekanovi
v mene celej akademickej obce veľa úspechov v práci. Nasledoval príhovor rektora, prihovoril sa novovymenovaný dekan,
ktorý okrem iného predstavil aj vedenie fakulty. Za ostatné
univerzity sa ujal slova dekan FChPT, prof. Dušan Bakoš. Potom dostal slovo jeden z najúspešnejších absolventov našej
univerzity – Dr. Robert Šimončič, generálny riaditeľ Microsoft
Slovakia.

•

Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí
11. marca 2008 odovzdal rektor STU v Bratislave na návrh dekana FIIT pamätné medaile pripomínajúce 70. výročie založenia univerzity ako prejav vďaky a uznania týmto významným
osobnostiam v oblasti informatiky a informačných technológií:
−

Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD. (riaditeľ ÚI SAV Bratislava), ktorý dlhodobo spolupracuje pri budovaní
a rozvíjaní študijných odborov a výskumu v oblasti informatických vied, informačných a komunikačných technológií, najmä v pozícii externého učiteľa, spolupráce na
výskumných projektoch, člena vedeckej rady fakulty

−

prof. Ing. Tomášovi Hruškovi, CSc. (prodekan a vedúci
výskumnej skupiny Hardvér-softvér codesign, FIT VUT
v Brne), ktorý významne spolupracoval pri vzniku, budovaní a rozvíjaní FIIT STU a jej študijných odborov
a programov, pôsobí v komisiách pre štátne skúšky

−

doc. RNDr. Josefovi Kolářovi, CSc. (KP FEL ČVUT
v Prahe), ktorý spolupracuje s fakultou od jej vzniku,
v súčasnosti najmä v pozícii člena vedeckej rady fakulty,
člena komisií pre štátne skúšky; spolupráca však siaha
ďalej, ešte do obdobia existencie Katedry informatiky
a výpočtovej techniky, kedy prispieval počas dlhého obdobia k spolupráci našich pracovísk informatiky na ČVUT
a STU

−

prof. Ing. Ján Kolenička, CSc. (KI FPV UMV v Banskej
Bystrici), ktorý dlhé roky spolupracoval pri budovaní
a rozvíjaní študijných odborov v oblasti informatických
vied, informačných a komunikačných technológií, najmä
v pozícii spoluautora učebných pomôcok a člena viacerých komisií nevyhnutných pre úspešné plnenie hlavných
úloh fakulty

−

prof. Ing. Milan Krokavec, PhD. (KPI FEI TU v Košiciach),
ktorý dlhé roky spolupracoval pri budovaní a rozvíjaní
študijných odborov v oblasti informatických vied, informačných
a komunikačných
technológií
na
STU
v Bratislave, najmä v pozícii člena vedeckej rady fakulty
a člena viacerých komisií nevyhnutných pre úspešné plnenie hlavných úloh fakulty

−

doc. Ing. Karol Matiaško, PhD. (dekan ŽU v Žiline), ktorý
spolupracuje s fakultou dlhšie obdobie, v súčasnosti

Nové vedenie FIIT STU

Prodekani
−

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. – prodekanka pre výskum, pre rozvoj ľudských zdrojov; štatutárny zástupca
dekana

−

doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. – prodekan pre domácu
a zahraničnú spoluprácu, pre propagáciu fakulty

−

doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD. – prodekanka pre
vzdelávanie, pre sociálny program študentov

−

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. – prodekan pre materiálne
zdroje fakulty a pre výstavbu novej budovy fakulty
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najmä v pozícii člena vedeckej rady fakulty a člena viacerých komisií nevyhnutných pre úspešné plnenie hlavných
úloh fakulty
−

−

•

prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD. (prodekan ZČU v Plzni a vedúci OPSS KIVT FAV ZČU; dlhoročný pracovník STU, prodekan FEI STU v Bratislave, bývalý vedúci KIVT FEI
STU), ktorý ako dlhoročný pracovník STU v Bratislave sa
významným spôsobom podieľal na budovaní a rozvíjaní
študijných programov v oblasti informatických vied, informačných a komunikačných technológií; aj v súčasnosti
pôsobí externe na fakulte, vedie doktorandov, je členom
vedeckej rady fakulty a komisií pre štátne skúšky

•

Reprezentovali nás
•

SOFTECON 2008
6. marca 2008 sa konala v Bratislave odborná konferencia
o víziách a trendoch v moderných informačných technológiách
SOFTECON 2008, na ktorej Mária Bieliková prezentovala svoj
príspevok: Technológie pre e-vzdelávanie alebo škola hrou
(spoluautori M. Divéky, R. Kajan, P. Jurnečka, Ľ. Omelina).

Podujatia
•

Viac o súťaži sa dozviete z tlačovej správy (zo dňa 14. 04.
2008), ktorú nájdete na stránkach súťaže vo webovom sídle
fakulty.

prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. (akademik, Computer pioneer CS IEEE (1996) a bývalý rektor TU A. Dubčeka
v Trenčíne), ktorý dlhé roky spolupracuje pri budovaní
a rozvíjaní študijných odborov v oblasti informatických
vied, informačných a komunikačných technológií na STU
v Bratislave; spolupráca siaha ešte do čias rozvíjania študijných odborov v oblasti elektronických počítačov, najmä v pozícii externého učiteľa, koordinátora spoločných
výskumných úloh a člena viacerých komisií nevyhnutných
pre úspešné plnenie hlavných úloh fakulty

Na záver k slávnostnej atmosfére prispeli svojím vystúpením
umelci vokálnej skupiny SKLO.

ProFIIT 2008 – finále súťaže
V dňoch 28. a 29. marca 2008 sa
konalo finále súťaže pre stredoškolákov ProFIIT 2008. Dvadsať sedem študentov z celého Slovenska, ktorí sa doň prebojovali v regionálnom kole, si vzájomne zmerali svoje sily. Prvenstvo z korešpondenčného kola si obhájil Peter Ondruška zo
SPŠ elektrotechnickej v Dubnici nad Váhom pred Tomášom
Matulom z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave a Jánom Súkeníkom z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.

Marec 2008

CISCO Roadshow
12. marca 2008 sa v Aule prof. Ľudovíta
Kneppa FEI STU v Bratislave konala Cisco
Roadshow - prezentácia najnovších sieťových technológií
a technologických platforiem a riešení spoločnosti Cisco Systems a možnosti budovania kariéry sieťového profesionála na
báze programu NetAcad, ktorú organizovala Sieťová akadémia
pri FIIT STU v Bratislave.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> informácie o >>

dianí na fakulte >> aktuality.

CISCO Olymp 2008
7. marca 2008 sa v priestoroch sieťových
laboratórií FIIT STU sa konalo univerzitné kolo
súťaže pre študentov Cisco NetAcad slovenských stredných
a vysokých škôl Cisco Olymp 2008. Postup do regionálneho kola si vybojovali v kategórii UNI: Vladimír Ďuriš a Štefan Gula
(obaja študenti FIIT STU), v kategórii PT: Ahmed Al-Hafoudh
(študent FIIT STU) a Marcel Ďuriš (študent FMFI UK).

IIT.SRC 2008
•

Program konferencie
Tak ako v minulom roku, tohtoročná
študentská vedecká konferencia
bude formou posterovej prezentácie, tentokrát v priestoroch prízemia
medzi blokmi E až B a je prístupná
pre širokú verejnosť.
Najlepšie práce budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení
konferencie. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch
štúdia a Deans Award a ocenenia profesijných spoločností.
Príspevky konferencie budú rozdelené do piatich sekcií:
−
Software Engineering, Multi-agent Systems
−
Information Processing, Web Technologies
−
Computer Graphics, Multimedia, Artificial Intelligence
−
Computer Science, IT Applications
−
Computer Systems, Computer Networks, Security and
Grids
Príspevky konferencie budú hodnotiť dve poroty: odborná
a verejnosť. Všetci, ktorí sa zapoja do hodnotenia verejnosťou
o Best Poster, môžu získať hodnotnú cenu.
Aj v tomto roku si budeme môcť zasúťažiť v rýchlostnom
programovaní a tipovať svojho kandidáta na najrýchlejšieho
programátora, zároveň i získať hodnotné ceny.
Všetkých čakajú zaujímavé prezentácie. Obľúbená súťaž v robotickom futbale RoboCup opäť premení poslucháreň na futbalový štadión. Odborníci z Hewlett-Packard Slovakia pripravili
prezentáciu: From Graduate Entry to Corporate Expert / Solution Architect Profession.

Vo finále sa stretli žiaci 15 stredných škôl z 11 miest Slovenska. 2 žiaci boli zo SPŠ, ostatní gymnazisti. 44,44 % boli žiaci
bratislavských škôl. Najviac zastúpené bolo Gymnázium Jura
Hronca v Bratislave (29,63 % súťažiacich).

A nakoniec, na slávnostnom vyhodnotení konferencie, budú
zverejnené mená víťazov a ocenených.
Sledujte Aktuálne informácie na stránky konferencie, rámcový
program je už zverejnený.
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