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M o t t o :  A b y  e x i s t o v a l i  v e ľ k í  b á s n i c i ,  m u s i a  b y t  a j  v e ľ k í  č i t a t e l i a .  ( W .  W h i t m a n )  

Aktuality mesiaca 
• Začiatok výučby 

Prázdninám odzvonilo, tiché priestory fakulty ožili, učebne sa 
zaplnili. 22. septembra 2008 FIIT otvorila už svoj 5. akademic-
ký rok - 2008/09.  
„Vítam na našej fakulte nových študentov i tých, ktorí sa in-
formatike a informačným technológiám upísali skôr a prajem 
Vám, aby ste sa na našej a teraz i Vašej fakulte cítili dobre, 
aby ste tu našli prostredie, ktoré Vás obohatí odborne 
i ľudsky.“ Toľko na začiatok z príhovoru prof. Ľudovíta Molná-
ra, DrSc., dekana FIIT STU. 

• Promócie absolventov bakalárskeho štúdia  

 
18. septembra 2008 sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU 
v Bratislave konala slávnostná promócia študentov bakalárske-
ho štúdia. V akademickom roku 2007/08 získalo diplom z rúk 
promotorky 187 bakalárov (128 v odbore Informatika, 
59 v odbore Počítačové inžinierstvo). Zároveň boli odmenení tí-
to najlepší absolventi bakalárskeho štúdia: 
− Diplom dekana „Magna Cum Laude“  

Bc. Igor Andruška Bc. Vladimír Michalec 
Bc. Peter Fillo  Bc. Pavel Michlík 
Bc. Michal Haluška Bc. Michal Olšovský 
Bc. Juraj Kollár Bc. Peter Smolinský 
Bc. Michal Kottman  

− Pochvalný list dekana za vynikajúco vypracovanú baka-
lársku prácu 
Bc. Peter Fillo Bc. Miroslav Repaský 
Bc. Peter Fridrich Bc. Dušan Rodina 
Bc. Peter Holic Bc. Ondrej Ševce 
Bc. Marián Hönsch Bc. Jakub Šimko 
Bc. Juraj Kollár Bc. Stanislav Tkáč 
Bc. Michal Kompan Bc. Jozef Tomek 
Bc. Tomáš Kramár Bc. Ján Turoň 
Bc. Ladislav Martinský Bc. Ľuboš Ukrop 
Bc. Jakub Marton Bc. Dušan Zeleník 

a navrhnutí na ocenenie: 
− Cenou dekana FIIT“  

Bc. Pavel Michlík Bc. Michal Olšovský 

• Imatrikulácia  
18. septembra 2008 sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU 
v Bratislave konala slávnostná imatrikulácia študentov bakalár-
skeho štúdia Na imatrikulácii sa zúčastnilo 179 študentov štu-
dijného programu Informatika a 82 študentov študijného prog-
ramu Počítačové systémy a siete. 

Reprezentovali nás 
• ICANN 2008 

3. - 6. septembra 2008 sa konala v Prahe (ČR) 18. medziná-
rodná konferencia ICANN 2008 (International Conference on 
Artificial Neural Networks), na ktorej sa s príspevkami aktívne 
zúčastnili Peter Lacko: Mixture of Expert Used to Learn Game 
Play (spoluautor V. Kvasnička), Matej Makula: Alnalysis and Vi-
sualization of The Dynamics of Reccurent neural networks for 
symbolic sequences Processing (spoluautor Ľ. Beňušková), Má-
ria Bieliková: Investigating Similarity of Ontology Instances 
and its Causes (spoluautor A. Andrejko), Michal Čerňanský: 
Predictive Modeling with Echo State Networks (spoluautor 
P. Tiňo) a Peter Trebatický: Neural Network with Extended 
Kalman Filter Using Graphics Processing Unit (spoluautor 
J. Pospíchal). 

• WCC 2008 
7. – 10. septembra 2008 sa v Miláne konal už 20. svetový po-
čítačový kongres – IFIP World Computer Congress, WCC 2008, 
ktorý pozostáva z viacerých konferencií, organizovaných tech-
nickými výbormi a pracovnými skupinami spoločnosti IFIP. Na 
podujatí sa so svojimi príspevkami aktívne zúčastnili: Pavol 
Návrat (a kol.): Context Search Enhanced by Readability In-
dex, Mária Bieliková (a kol.): Maintenance of Learner’s Charac-
teristics by Spreading a Change, Marko Divéky (a kol.): Consi-
dering various Learner’s Abi-
lities within Smart Multipur-
pose Interactive Learning 
Environment - Education for 
all, Marek Braun, Viera Rozi-
najová (a kol.): Bridging the 
Gap Between Service-
Oriented and Object-
Oriented Architectures in In-
formation Systems Development, Michal Tvarožek (a kol.): Le-
arning to Live in the Knowledge society. 

• Applied Electronics 2008 
10. – 11. septembra 2008 sa v Plzni (ČR) konala medzinárodná 
konferencia Applied Electronics 2008, s cieľom vytvoriť fórum 
pre výskumníkov a odborníkov zaoberajúcimi sa pokrokom 
v celej škále elektrických obvodov a systémov, špeciálne ne-
tradičnými aplikáciami výskumu. Konferencie sa so svojim prí-
spevkom aktívne zúčastnil Attila Štrba: Software Design Chal-
lenges for Self-sustaining Embedded Systems (spoluautor 
T. Krajčovič). 

• ICETA 2008 
11. - 13. septembra 2008 sa v Starej Lesnej konal 6. ročník 
medzinárodnej konferencie venovanej progresívnym informač-
ným a komunikačným technológiám ICETA 2008 (Informačné 
a komunikačné technológie vo vzdelávaní). Konferencie sa ak-
tívne s príspevkom zúčastnili Štefan Beleš, Matej Jurikovič To-
máš Polák (a kol.): Mobile Testing System. V posterovej časti 
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boli prezentované príspevky: IPV6 Security Issues and Consi-
derations. Duplicate Address Detection Mechanism Security 
Problem (I. Grellneth, T. Schwandner), Mobile Education Cen-
tre (P. Čičák, K. Jelemenská, B. Dado) a Remote Control of 
Cell Phone Via Blouetooth Interface by Computer (M. Jurikovič, 
T. Krajčovič, P. Pištek). 

• Kognice 2008 
18. a 19. septembra 2008 sa konala v Hradci Králové (ČR) 
konferencia s medzinárodnou účasťou Kognice 2008, na ktorej 
sa aktívne zúčastnil Vladimír Kvasnička s vyžiadanou prednáš-
kou: Vzťah medzi symbolizmom a konekcionizmom v kognitív-
nej vede. 

• ELMAR 2008 
10. - 12. septembra 2008 sa konalo v Zadare (Chorvátsko) už 
50. medzinárodné sympózium ELMAR-2008, významná vedec-
ká konferencia v oblasti multimediálnej komunikácie, spraco-
vania obrazu a videa, navigačných systémov, spracovania reči 
a zvuku, telekomunikácií, bezdrôtovej komunikácie, elektroniky 
v námorníctve, architektúry vojenských lodí, ekológie oceánov 
a ďalších oblastiach. Sympózia sa aktívne so svojimi príspev-
kami zúčastnili Peter Trúchly (a kol.): Simulation of IMS Using 
Current Simulators a Ivan Kotuliak (a kol.): New Trends in 
NGN Technologies and Network Platforms. 

• ITAT 2008 
22. - 26. septembra 2008 sa na Hrebienku konala konferencia 
s medzinárodnou účasťou ITAT 2008 (Information Technolo-
gies - Applications and Theory), venovaná celej šírke infor-
mačných technológií, na ktorej odznel i príspevok Petra Draho-
ša, Petra Kapca: Knowledge Based Programming 
Environments. 

• 10 rokov programu Erasmus na Slovensku 
25. septembra 2008 sa v Bratislave konala konferencia, urče-
čená pre univerzitných a fakultných koordinátorov programu, 
učiteľov a pracovníkov vysokých škôl, ktorí sa priamo podieľa-
jú na realizácii programu, alebo majú záujem aktívne sa do 
programu Erasmus zapojiť. Zúčastnil sa jej i Juraj Štefanovič, 
koordinátor za našu fakultu. 
Bolonská deklarácia v roku 1999 si položila za cieľ do roku 
2010 vytvoriť spoločný európsky priestor všetkých vysokých 
škôl, v rámci ktorého majú mať všetci študenti možnosť počas 
štúdia prechádzať medzi univerzitami. Vytvorenie takéhoto 
spoločného európskeho priestoru je dlhodobý proces, počas 
ktorého sa postupne zlaďujú študijné programy, vzájomné 
uznávanie výsledkov a podmienky na školách do tej miery, aby 
bola možná priama výmena študentov. Toto je i náplňou prog-
ramu Erasmus, v rámci ktorého vycestovalo do Európy už 6300 
slovenských študentov pri priemernej dĺžke študijného pobytu 
6,5 mesiaca. Bližšie informácie na http://www.saaic.sk/. 

• Noc výskumníka 
26. a 27. septembra 2008 sa v Bratislave konala Noc vý-
skumníka - vedecká show VEDA NA ŽIVO, na ktorej sa prezen-
tovali aj úspešné projekty našich študentov: 
− Energy Consumption Manager (Analyzátor spotreby 

energie), ktorým sa tím študentov Housekeepers 
(J. Šimko, M. Hönsch, D. Zeleník a M. Kompan pod od-
borným dohľadom prof. M. Bielikovej) prebojoval do ce-

losvetového finále súťaže Imagine Cup 2008 a umiestnil 
na 2. mieste >>>>> 

− icPoint: Interactive Night Sky Observation, za ktorý tím 
študentov Netrollers (M. Dobiš, V. Hlaváček, L. H. Xuan, 
M. Jajcaj, D. Lamoš pod vedením Mgr. A. Kovárovej) zís-
kal v medzinárodnej súťaži Europrix Multimedia Top Ta-
lent Award 2007 Top Talent Quality Seal (pečiatku kvali-
ty) >>>>>  

− Bloodlezzz, za ktorý tím študentov Gang4six (S. Kiselkov, 
B. Kováčová, M. Kozmon, L. Litvová, M. Poláčik, J. Tekeľ 
pod vedením Mgr. A. Kovárovej) získal na IIT.SRC 2008 - 
študentskej vedeckej konferencii zameranej na informa-
tiku a informačné technológie, ocenenie profesijnej spo-
ločnosti Czechoslovak Section IEEE Award a cenu Best 
Poster Award >>>>>  

− Laser Pointer Map Interaction študentov V. Mészárosa 
a A. Zelmana (pod vedením Mgr. A. Kovárovej) 

 

Študenti 
• Noví študenti 

Akademický rok 2008/09 sa oficiálne začal až 22. septembra, 
no študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia skončili prázdniny 
o celý týždeň skôr. Od 16. do 19. septembra 2008 mali na 
programe Úvod do štúdia.  

Oznamy 
• Global Entrepreneurship Week 

17. - 23. november 2008 sa bude realizovať medzinárodný 
projekt na podporu podnikania medzi študentmi - Global En-
trepreneurship Week. Zaregistrovať sa môžete do 25. októbra 
2008 na stránke GEW. 

• Plaváreň v zimnom semestri ak. roka 2008/09 
Od 22. septembra 2008 do 15. februára 2009 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. 

Písali o nás 
• Energy Consumption Manager (PC REVUE / predstavujeme 

talenty, 09/2008, str. 36, 37) 
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