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Október 2008

Motto: Priateľom je ten, kto o vás vie všetko, a predsa vás má rád.

Aktuality mesiaca
•

Od Uralu k všadeprítomnému počítaniu
45 rokov informatiky na STU a 5 rokov FIIT STU
1. októbra 2008 oslavovala FIIT STU svoje piate narodeniny.
Oslavovali i študenti. Nielen prácou, teda vzdelávaním sa, no
tentoraz ich v posluchárňach čakala i sladká odmena
a očakávanie, či sa poobede na nich usmeje šťastena
a odnesú si aj nejaký zaujímavý darček. Študijné oddelenie
hralo veselými farbami, zo stropov sa na všetkých usmievali
balóny. Oplatilo sa prísť do školy!

Študijné oddelenie hralo farbami.

Medaila Wolfganga Kempelena je najvyšším ocenením udeleným fakultou za prínos k rozvoju vedeckého poznania v oblasti informatiky
a informačných technológií všeobecne alebo špeciálne vo vzťahu
k rozvoju na STU alebo na FIIT, ktorej udelenie schvaľuje Vedecká rada FIIT STU.

Medailu z rúk dekana fakulty si prevzali:
−
prof. Ján Blatný,
−
prof. Milan Češka,
−
prof. Bořivoj Melichar,
−
Ing. Anton Scheber.

Aula sa zapĺňa, napätie pred
tombolou narastá...

Humor a dobrá nálada nechýbali ani na javisku. Zľava: prof. V. Báleš,
prof. Ľ. Molnár a prof. P. Návrat.

Po príhovore pána rektora dostal slovo Ing. Andrej Kadlic, bývalý kolega a v súčasnosti predstaviteľ jednej z firiem pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.
O kultúrny zážitok sa postaralo divadelné predstavenie, komédia Mauricea Hennequina: Klamárka Ketty.
Slávnostná narodeninová oslava pokračovala bohatou recepciou, ktorá potešila všetkých gurmánov a samozrejme diskusiou do neskorých nočných hodín.
1. októbra sa oplatilo ísť do školy.

Foto: kolektív autorov

Hlavná oslava však vypukla až vo večerných hodinách. Divadlo
West sa naplnilo informatikmi a sieťovými odborníkmi
z akademickej pôdy i praxe. Stretli sa tu pedagógovia, študenti, akademickí funkcionári, top manažéri i radoví pracovníci...
Všetci so spoločným menovateľom – FIIT STU. Hostí privítal
predseda AS fakulty prof. Pavol Návrat. Po ňom nám dekan
fakulty, prof. Ľudovít Molnár, pripomenul vývoj informatiky na
STU, od jej prvých počiatkov až po súčasnosť - teda od Uralu
k všadeprítomnému počítaniu.
Po zaujímavej prezentácii pána dekana, nastal čas i na ocenenie práce – udeľovanie medailí Wolfganga Kempelena.

Kempelenova medaila – líc a rub

Viac o podujatí si môžete prečítať v univerzitnom časopise Spektrum
2/2008 na str. 21.
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tvára priestor na výmenu informácií o spôsoboch vedenia výučby, obsahu študijných programov, mobilít študentov, kvality
štúdia a výskumu vrátane zapojenia do výskumných projektov.

Reprezentovali nás
•

Október 2008

Google Code Jam
6. októbra 2008 sa v Zürichu (Švajčiarsko) konalo finále súťaže spoločnosti Google v kódovaní Google Code Jam pre profesionálov a študentov programátorov, zameraná na riešenie
komplexných algoritmických zadaní v limitovanom čase.
Súťaže sa zúčastnil i Daniel Švoňava, študent bakalárskeho
štúdia FIIT STU. Postúpil z 11 tisíc účastníkov cez sériu vyraďovacích kôl medzi 500 najlepších. Tí potom súťažili v kontinentálnych finálových kolách. Až sem sa zo Slovenska prebojovalo 8 ľudí, z toho 3 študujú na oxfordskej univerzite, 4 na
bratislavskej UK a pražskej UK a 1 študent na bratislavskej
STU, čím sa naša krajina zaradila medzi tie s najväčším pomerom postupujúcich na počet obyvateľov (napríklad z Česka postúpil len 1 informatik, z Maďarska 3 a z Nemecka 10).
Finále v Mountain View (California, USA) sa zúčastnila stovka
najlepších z nich, no tento rok sa to Slovákom nepodarilo.
Viac v univerzitnom časopise Spektrum 3/2008 na str. 29.

•

Akadémia 2008
7. - 9. októbra 2008 Akadémia 2008 sa v Bratislave konal veľtrh pomaturitného vzdelávania, na ktorom pracovníčky študijného oddelenia prezentovali štúdium na FIIT STU.

•

CEE SET 2008
13. – 15. októbra 2008 sa v Brne (ČR) konala medzinárodná
konferencia 3rd IFIP TC2 Central and East European Conference on Software Engineering Techniques CEE SET 2008, zameraná na oblasť softvérového inžinierstva. Na konferencii sa so
svojimi príspevkami aktívne zúčastnili: Viliam Solčány: Ascella A Framework for Automated Testing of GUI Applications (spoluautor M. Okresa), Valentino Vranić: Developing Applications
with Aspect-Oriented Change Realization (spoluautori
M. Bebjak, R. Menkyna, P. Dolog), Ľubomír Majtás: Tool Based
Support of the Pattern Instance Creation, Michal Dobiš: Mining
Design Patterns from Existing Projects using Static and RunTime Dynamic Analysis (spoluautor a Ľ. Majtás).

•

CGW 2008
13. – 15. októbra 2008 sa v Krakove (Poľsko) konala konferencia CGW´08 (Cracow Grid Workshops), ktorej cieľom bolo
podporiť komunitu vedeckých pracovníkov a odborníkov
v oblasti e-výskumu, gridových systémov a ich aplikovania. Na
podujatí sa aktívne zúčastnil Marián Knězek so svojim príspevkom Blending Routing Metrics for Optimalization the Best Path
Selection in Multiple Protocol Environment.

•

JDMDE
13. – 19. októbra 2008 sa Miroslav Galbavý a Juraj Štefanovič
zúčastnili stretnutia vedúcich riešiteľských kolektívov projektu
JDMDE (Joint Degree in Media Development Engineering), ktoré sa konalo v Ghente (Belgicko).

•

Výkonná rada UNESCO
15. - 18. októbra 2008 sa Ľudovít Molnár zúčastnil v Paríži
(Francúzsko) rokovaní Výkonnej rady UNESCO.

•

Stretnutie informatických pracovísk TU ČR a SR
23. – 24. októbra 2008 sa zástupcovia vedenia a ústavov našej
fakulty zúčastnili každoročného stretnutia informatických pracovísk technických univerzít ČR a SR v Šachtičkách, ktoré vy-

•

Datakon 2008
18. - 21. októbra 2008 sa v Brne (ČR) konala konferencia Datakon 2008 s medzinárodnou účasťou, ktorá priniesla najnovšie výsledky z oblasti informačných systémov a ich aplikácií
v praxi. Sekciu pozvaných prednášok viedla Mária Bieliková.

•

Quo vadis vzdelávanie IT odborníkov
21. októbra 2008 sa v Košiciach konala prvá celoslovenská
konferencia pod záštitou podpredsedu vlády SR, ktorej cieľom
bol dialóg univerzít profilujúcich budúcich IT odborníkov, so
zamestnávateľmi. Panelovú diskusiu "Čo očakávajú vysoké
školy od IT zamestnávateľov“ viedol Ľudovít Molnár.

Podujatia
•

Seminár umelej inteligencie
3. októbra - 19. decembra 2008 sa každý druhý piatok vždy
o 13:30 v D 124 na FIIT STU konajú Semináre umelej inteligencie organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT
STU. Témy predstavujú oblasti blízke umelej inteligencii v jej
rôznych podobách od riadenia až po kognitívnu vedu.

•

Seminár o personalizovanom webe
1. októbra – 10. decembra 2008 sa každú stredu vždy o 12:00
v D220 na FIIT STU konajú Semináre o personalizovanom webe organizované na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU.

Oznamy
•

Oznam o obhajobe dizertačnej práce
11. decembra 2008 sa bude konať na FIIT STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petra
Trhana: Aplikácia neurónových sietí pre modelovanie
prostredia (školiteľ prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.).
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>
výskume >> dizertácie >> Peter Trhan

Písali o nás
•
•

Sociálna sieť slovenského obchodného registra má
komerčné ambície (medialne.sk, 28. 10. 2008)
Výročie STU a FIIT (INFOWARE / IT KOMUNITA, 11/2008)
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