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M o t t o :  R o b i ť  s i  č o  c h c e š ,  j e  s l o b o d a .  M a ť  r á d  č o  r o b í š ,  j e  š ť a s t i e .  

Ocenenia 
• Hlava roka 2008 

29. januára sa konal galavečer pri príležitosti odovzdávania 
cien osobnostiam zo sveta vedy a techniky za rok 2008, ktorý 
bol vyvrcholením 1. ročníka celoslovenskej súťaže Hlava roka 
2008, pod záštitou Jána Fígeľa, člena Európskej komisie 
a s podporou Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády SR. Do ce-
lej súťaže bolo prihlásených 66 projektov, z ktorých v jej rámci 
boli udelené tri ceny v troch kategóriách: 
− Národnú cenu – cenu za patent, objav, či iný výz-

namný počin, od vzniku ktorého neuplynulo viac ako päť 
rokov získal prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. z FÚ SAV 
v Bratislave za projekt Programovateľné kvantové proce-
sy. 

− Cenu T-Mobile za najvýznamnejšiu inováciu získal 
Dr. Ing. Róbert Mistrík zo spoločnosti HighChem, s. r. o. 
v Bratislave za projekt Objav prelomovej metódy určova-
nia onkomarkerov, metabolitov liečiv a iných dôležitých 
látok. 

− Cenu za najlepšiu prácu začínajúcemu vedcovi alebo 
doktorandovi získal Mgr. Peter Hrobárik z ÚACh SAV 
v Bratislave za projekt Aplikácia kvantovo-chemických 
metód pri štúdiu biologicky významných komplexov ko-
vov a vývoji nových materiálov pre moderné konštrukcie. 

Organizátori sa rozhodli udeliť aj zvláštnu cenu za prínos 
v oblasti energetiky, pri znižovaní energetickej náročnosti mla-
dému kolektívu pod vedením prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD. 
v zložení Marian Hönsch, Michal Kompan, Jakub Šimko a Du-
šan Zeleník z FIIT STU v Bratislave za projekt Energy Consum-
ption Manager (Analyzátor spotreby energie) zameraný na zni-
žovanie spotreby elektrickej energie v domácnostiach. 
Záverečný galavečer so slávnostným vyhlásením laureátov, 
ktorý sa niesol v duchu hesla "slávni slávnym", kde osobnosti 
kultúrneho a politického života vzdali hold kapacitám zo sveta 
vedy a výskumu, v priamom prenose vysielala STV2.  
Cieľom projektu "Hlava roka" je zvýšiť prestíž vedeckej a tech-
nickej inteligencie Slovenska, popularizovať vedu a priblížiť ju 
slovenskej verejnosti.  

 

Reprezentovali nás 
• SOFSEM 2009 

24. – 30. januára 2009 sa v Špindlerovom Mlyne (ČR) konala 
medzinárodná konferencia o súčasných trendoch v informatike 

– SOFSEM 2009, na ktorej sa zúčastnila Mária Bieliková ako 
predseda Študentského vedeckého fóra a Posterovej sekcie 
a členka riadiaceho výboru konferencie.  

IIT.SRC 2009 
• Najbližšie termíny:  

18. 2. 2009 Zaslanie abstraktu 
23. 2. 2009 Zaslanie príspevku 
Príspevky bude posudzovať 
programový výbor konferencie. 
Prijaté príspevky budú publiko-
vané v zborníku konferencie 
a najlepšie z nich budú ocenené a ako tradične odmenené aj 
vecnými darmi.  

• Ocenenia 
− Cena dekana FIIT STU - DEAN'S AWARD 
− Cena BEST PAPER AWARD 
− Ceny profesijných spoločností 
− Cena literárneho fondu  
− Postup do ACM Student Research Competition (česko-

slovenská 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, štýl v LaTeX. 

• Požadovaný rozsah príspevku 
Projekty sa prezentujú formou príspevku v anglickom jazyku 
v rozsahu max. 8 strán. 

• Odovzdanie príspevku 
Príspevok na posudzovanie, ktorý vyhovuje požiadavkám, tre-
ba odovzdať do konferenčného systému vo formáte pdf alebo 
doc. Je nevyhnutné dodržať dané termíny.  
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Podujatia pre 
študentov >> IIT.SRC 2009. 

Podujatia 
• ProFIIT 2009 

8. januára 2009 sa začala 
registrácia do súťaže v pro-
gramovaní pre žiakov stred-
ných škôl ProFIIT 2009. Súťaž prebieha v dvoch kolách: 
− Korešpondenčné - 8. januára až 19. februára 2009 – sa 

uskutočňuje prostredníctvom siete internet - počas sta-
noveného obdobia jednotlivci alebo dvojčlenné tímy rie-
šia zadané problémy. 

− Finále - 27. - 28. marca 2009 - zúčastnia sa ho súťažiaci 
najlepších tímov z korešpondenčného kola, ktorí 
v časovom limite budú individuálne riešiť zadané prob-
lémy. 

Do súťaže sa prihlásilo 168 žiakov 64 stredných škôl zo 
40 miest Slovenska, ktorí vytvorili 123 tímov. 13,1 % boli žiaci 
stredných odborných škôl, najviac zástupcov malo Gymnázium 
Jura Hronca v Bratislave (9,5 %), Gymnázium v Liptovskom 
Hrádku (5,4 %) a Gymnázium v Novom Meste nad Váhom 
(4,2 %). Viac informácií nájdete na stránkach súťaže. 
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http://www.hlavaroka.sk/
http://www.sofsem.cz/sofsem09/
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2901
http://www.fiit.stuba.sk/docs/IIT.SRC/iit.src-2009.dot
http://www.fiit.stuba.sk/docs/IIT.SRC/Iitsrc2009.zip
http://osa.dcs.elf.stuba.sk/iitsrc/submit.html
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=2890
http://www.fiit.stuba.sk/ProFIIT/
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Týždeň spolupráce s praxou 
Pozývame vás v dňoch 2. - 6. marca 2009 na týždeň podujatí 
venovaných informačným a sieťovým technológiám, ktorý sa 
bude konať v Aule prof. Ľ. Kneppa (BC 300) FEI/FIIT STU 
v Bratislave podľa harmonogramu: 

• Riadenie a správa IT 
2. marca 2009 (pondelok) 9:00 - 13:30 
1. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoloč-
nosťou HP 
− Ševčík: Trendy vo vývoji elektronických osobných dokladov 
− Tinka: Softvérové nástroje od spoločnosti Hewlett-Packard pre 

oblasti riadenia a správy prevádzky IT, vývoja a nasadzovania 
aplikácií, ako aj plánovania firemných IT stratégií 

− Cisár: Transforming to a Next Generation Data Centers 
− Franek: Virtualizácia na biznis kritických serveroch HP Integrity 
− Balco: ITIL procesy v praxi 

• Trendy vo vývoji softvéru 
3. marca 2009 (utorok) 12:00 – 16:30 
2. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoloč-
nosťou PoSam 
− Jašek: Praktické projektové riadenie 

− Kemeň: Multidimenzionálne databázy a MDX query language 
− Všetečka: Wicket Web komponentové UI 
− Všetečka, Kysela: Model Driven Development 

• Trendy v IT na rok 2009 
4. marca 2009 (9:00 – 13:30)  
3. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoloč-
nosťou Soitron 
− Rajnoch: E-mail – obeť svojho úspechu! 
− Chmelík: Rôzne spôsoby + jeden cieľ = Unified Communications 
− Lohnert: Virtuálne zdroje – reálne využitie 
− Benko: Bezpečnosť „Out of Office“ 

• Informačné technológie v praxi 2009 

5. marca 2009 (štvrtok) 14:00 – 18:00 
4. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťami 
Softec a Centaur 
− Červeň: Modelovanie podnikových (biznis) procesov 
− Šimon: Metodika Feature-Driven Development 
− Svačina: Entity Framework: OR/M a dátové služby 
− Rybár: tREST - framework pre webové aplikácie a služby 
− Franz: Business Intelligence 

• Moderné sieťové technológie a technolo-
gické platformy 

6. marca 2009 (piatok) 9:00 – 13:30 
5. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnos-

i C
− Sme naozaj pripravení na prechod na 

−  školách prostredníctvom 

− : Video ako perspektívna forma komuni-

− munikácie pre uni-

fakulty >> Informácie na 
fakulte >> dianí na fakulte >> aktuality

ťam isco, GTEC a Elfa - Cisco Roadshow 2009 
Kollár: 
IPv6? 
Sakala: Bezpečnosť na
IP Video Surveillance 

− Remper: Sieťová mobilita na školách 
Sakala
kácie 
Alef Nula: Bezpečnosť mailovej a webovej ko
verzity a školy na báze IronPort technológie 

− T-Systems: Uplatnenie sieťových špecialistov v praxi 

Viac informácií nájdete vo webovom sídle 

Študenti 
• Obhajoby diplomových projektov 

Študenti inžinierskeho štúdia obhajovali v januári svoje diplo-
mové projekty: 
Diplomovú prácu: 
− 22. 1. 2009 – študijných programov  IS, SI a PSS  
Diplomový projekt II: 
− 19. 1. 2009 - študijného programu PSS  
− 20. a 21. 1. 2009 - študijných programov IS, SI  

Oznamy 
• Conference Proceedings Citation Index - Trial Access 

Členovia slovenského konzorcia WoK majú od 30. januára do 
13. marca 2009 v rámci databáz ISI Web of Knowledge(SM) 
Trial Access voľný prístup do Conference Proceedings Citation 
Index™.  
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
o dianí na fakulte >> aktuality. 

• Oznam o obhajobe dizertačnej práce 
19. februára 2009 o 11:00 sa bude konať na FIIT STU 
v Bratislave v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce 
Ing. Antona Andrejka: Novel Approaches to Acquisition and 
Maintenance of User Model (Nové prístupy k získavaniu a udr-
žiavaniu modelu používateľa, školiteľ: prof. M. Bieliková).  
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
o dianí na fakulte >> aktuality. 

• Uzávierka prihlášok na Erazmus mobility 
28. februára 2009 je uzávierka podávania prihlášok študentov 
všetkých fakúlt STU na štipendijné pobyty v rámci programu 
Erazmus na akademický rok 2009/10. Podrobnosti.  

• Plaváreň v letnom semestri 2008/09 
Prevádzka plavárne v letnom semestri je od 16. februára do 
30. júna 2009 v čase po-šv: 6:30 – 7:15 a 16:30 – 18:00, 
pi: 6:30 – 7:15 a 15:00 – 18:00, so: 8:00 – 13:00. 
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
o dianí na fakulte >> aktuality. 

• Jazykové kurzy v letnom semestri 2008/09 
Jazykové centrum ICV STU v letnom semestri akad. r. 2008/09 
ponúka jazykové kurzy. Začiatok kurzov v letnom semestri je 
23. februára 2009 na FCHPT STU v Bratislave. Zápis do kurzov 
je možný počas celého semestra. 

• Kognícia a umelý život IX 
28. februára 2009 je posledným dňom registrácie a zaslania 
príspevku na seminár KUZ 2009, poskytujúcom priestor na 
prezentáciu výsledkov a zámerov odborníkov v oblasti kogní-
cie, umelého života a umelej inteligencie zo Slovenska a Čes-
ka, ktorý sa bude konať 1. - 6. júna 2009 v Starej Lesnej.  
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> 
o dianí na fakulte >> aktuality. 

Písali o nás 
• Karlova Ves - Seniori a počítače (Karloveské noviny, 

1/2009, str. 9) 
• BIELIKOVÁ: Mladí výskumníci, ktorí zo Slovenska od-

chádzajú, sa len zriedka vrátia (TASR, 29. 01. 2009) . 
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