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Motto: Nie je dôležité, ktoré miesto zaujímame, ale smer, ktorým ideme.

Aktuality mesiaca
•

Doctor honoris causa
„Vážený pán rektor, prorektori a dekani, drahá fakulta a milí
študenti. Je mi cťou byť tu dnes s vami a prijať titul Doctor
honoris causa od vašej ctenej univerzity. Tento titul je známy
ako najväčšie uznanie pre vedca, pretože ho udeľujú kolegovia
a výskumníci, ktorí dokážu porozumieť niekoho celoživotnej
práci.“ Začal svoj príhovor prof. Peter Brusilovsky (School of
Information Sciences University of Pittsburg, Pensylvania,
USA) na slávnostnej ceremónii, ktorá sa konala 28. apríla 2009
v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici v Bratislave, pri príležitosti preberania čestného titulu z rúk rektora STU.
„Pri získaní takéhoto titulu sa človek obhliadne späť
a porozmýšľa o najdôležitejších faktoroch, rozhodnutiach
a udalostiach, ktoré umožnili ocenenú prácu. V mojom príhovore chcem poukázať na dôležitosť vzdelania a učenia sa. Cesta k dobrému výskumu začína dobrým vzdelaním a pokračuje
celoživotným učením sa. Život univerzitného učiteľa je životom
učenia sa. Učiť sa začíname od našich učiteľov, od našich
mentorov a poradcov, pokračujeme učením sa od priateľov
a kolegov, až sa neskôr učíme aj od našich študentov. Môj život ma naučil, že každá príležitosť, aj taká, ktorá sa na prvý
pohľad nezdá byť tá pravá, by mala byť využitá na učenie sa.“
Peter Brusilovsky prispel k rozvoju oblasti programových a informačných systémov, špeciálne v doméne metód a techník
pre získavanie, spracovanie a prezentáciu informácií pre podporu vzdelávania a k výskumu v týchto oblastiach na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave nielen v období, keď
sme boli závislí od takých informačných aktivít, aké od dokázal
vymyslieť a sprostredkovať, pokiaľ sme chceli dosahovať výsledky na medzinárodnej úrovni. I teraz nezištne konzultuje
a pomáha našim mladým výskumníkom, s ktorými sa stretáva
na konferenciách či pozvaných prednáškach na Slovensku a po
celom svete.

Prezentácia s otvorenou diskusiou

Pozvaná prednáška k študentskej vedeckej konferencii

Reprezentovali nás
•

MOSIS 2009
7. – 9. apríla 2009 sa v Rožnove pod Radhoštěm (ČR) uskutočnila 43. jarná medzinárodná konferencia MOSIS 2009 (Modelling and Simulation of Systems), na ktorej sa aktívne zúčastnili so svojimi príspevkami Juraj Števek: Computer Aided
Programme Control System (CAPCS), Ján Cigánek: Robust Digital Controller Design a Miroslav Makýš: Modeling, Simulation
and Control of Hybrid Embedded Systems (spoluautor všetkých troch príspevkov Š. Kozák).

•

INES 2009
16. – 18. apríla 2009 sa na Barbadose konala 13. medzinárodná konferencia IEEE INES 2009 (Intelligent Engineering Systems), na ktorej sa zúčastnil Pavel Čičák s príspevkom The
System of Career Promotion of Networking Professionals Based on Industrial Certificates (spoluautori F. Jakab, M. Bucko).

•

WWW 2009
20. - 24. apríla 2009 sa v Madride (Španielsko) konala 18. medzinárodná konferencia WWW 2009, zaoberajúca sa výskumom v oblasti webu. Martin Šimko prezentoval svoj príspevok: Improving search results with lightweight semantic search
(spoluautor M. Bieliková) na pracovnej dielni Semantic Search
2009, ktorá bola súčasťou konferencie.

•

m-ICTE 2009
22. – 24. apríla 2009 sa v Lisabone (Portugalsko) konala medzinárodná konferencia m-ICTE 2009 (Multimedia and Information and Communication Technologies in Education), na
ktorej sa aktívne zúčastnili v sekcii Technologies in the Service

Prejav P. Brusilovskeho pri príležitosti preberania čestného titulu

Pri príležitosti návštevy našej fakulty si prof. Brusilovsky pripravil:
−
27. apríla 2009 prezentáciu s otvorenou diskusiou:
Visions of Adaptive Social Web
−
29. apríla 2009 pozvanú prednášku k študentskej vedeckej konferencii IIT.SRC 2009:
Open Corpus Adaptive Hypermedia - Problems, Pathways
and Practice
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of Education Peter Pištek s príspevkom: Automated Skills assessment in Mobile Environment v sekcii Educational Software/Webs Experiences (spoluautori P. Čičák, K. Jelemenská,
M. Jurikovič) a Katarína Jelemenská s príspevkom: Knowledge
Assessment Improvement in Moodle Enviroment spoluautori
P. Čičák, E. Tomalová).

•

Podujatia
•

IIT.SRC 2009
29. apríla 2009 zorganizovala FIIT STU študentská vedeckú
konferenciu, ktorej sa venuje mimoriadne vydanie bulletinu.

•

Súťaž v rýchlostnom programovaní
29. apríla 2009 sa konala súťaž v rýchlostnom programovaní
ako sprievodné podujatie IIT.SRC. Výsledky nájdete
v aprílovom mimoriadnom vydaní bulletinu.

•

Kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov II. časť
V dňoch 16. a 23. apríla 2009 sa na našej fakulte uskutočnila
II. časť „Kurzu počítačovej gramotnosti pre seniorov“
z Karlovej Vsi. Seniori pracovali v dvoch skupinách podľa svojej zručnosti a znalosti pri práci s počítačom. Zopakovali si vedomosti získané z predchádzajúceho kurzu a doplnili o ďalšie
vedomosti a zručnosti v práci v MS Word a internetom.

Študenti
•

Programátorská súťaž TEAP
16. apríla 2008 sa na FIIT uskutočnila TEAP - programátorská
súťaž v rámci predmetu Tvorba efektívnych algoritmov a programov. Zúčastniť sa mohol každý, kto sa v stanovenom termíne do nej zaregistroval.
1. miesto Márius Šajgalík

(4 vyriešené príklady, čas 05:17:01)

2. miesto Matej Krchniak

(3 vyriešené príklady, čas 04:35:53)

3. miesto Karol Rástočný

(4 vyriešené príklady čas 06:25:42)

•

Kritéria udeľovania ubytovania na akad. rok 2009/10
Ubytovacia komisia FIIT STU schválila kritériá pre prideľovanie
ubytovania študentom denného štúdia na FIIT STU.

•

IT diplomka roka 2009
7. júna 2009 je uzávierka prihlášok do súťaže IT diplomka roka 2009. Víťaz získa 100 000 Kč. Súťaže sa môžu zúčastniť
študenti, ktorí končia svoju diplomovú prácu z oblastí Software
Engineering alebo Computer Science v akad. roku 2008/09.

RoboCup 2009
29. mája 2009 sa bude konať v priestoroch FIIT STU v Bratislave regionálny turnaj v simulovanom robotickom futbale RoboCup 2009, ktorej cieľom je rozvíjať umelú inteligenciu, najmä znalosti z oblasti multiagentových systémov. Do turnaja sa
môžu prihlásiť všetci, ktorí majú vlastného hráča a chcú si
zmerať svoje sily s inými hráčmi, najneskôr však
25. mája 2009 e-mailom na adrese: lekavy@fiit.stuba.sk.
Viac informácií nájdete na stránkach RoboCupu alebo vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >> štúdiu >> podujatia pre študentov >>

RoboCup

•

TP Cup 2009
19. júna 2009 sa bude konať v priestoroch FIIT STU v Bratislave finále súťaže tímových projektov o najlepší tím TP Cup
2009. Na víťaza čaká odmena - šek na 1 024 eur.

•

Jazykové centrum STU
Pripravilo v termíne od 22. 6. do 23. 7. 2009 vždy v pondelok
až štvrtok od 17:30 do 19:00 h intenzívny letný konverzačný
kurz angličtiny so zahraničným lektorom. Viac informácií nájdete na www.jazykovecentrum.com

Zaujímavá príležitosť
•

FIITAPIXEL
Si študent, zamestnanec, záujemca o štúdium, absolvent...
FIIT STU? Vieš, že sa môžeš zapojiť do fotosúťaže a vyhrať
zaujímavé ceny? Toto sú témy súťaže:
−

Mesto, v ktorom žijem
Mesto je živý organizmus. Tvoria ho ľudia, architektúra,
má svoju atmosféru. Teraz žijem v Bratislave, lebo v nej
študujem alebo pracujem, ale na víkendy sa možno vraciam do mesta, v ktorom som vyrástol/vyrástla. Ako vnímam mesto, v ktorom žijem?

−

Akí sme? Akí sú?
Sme mladí ľudia, sme študenti, sme občania. Ako sa pozeráme na svet? Ako žijeme, čo nás baví, čo nás zaujíma? Akí sme, keď sa pripravujeme na skúšku? Keď sa
zabávame? Každodenne stretávame mladých ľudí. Ako
ich vnímame? Akí sú? Ako s nimi žijeme?

−

Pôvab maličkosti
Krása architektonického detailu, čaro živého mikrosveta,
pohladenie jemným úsmevom alebo drobným gestom.
Živé tvory, takisto ako veci, môžu mať svoj pôvab. Informačné technológie majú technologickú základňu v
mikroelektronike, zdrobneniny sú súčasťou nášho štúdia
alebo práce. Vieme ich odhaliť? Odhalíme ich skrytú krásu?

−

Môj n++. div sveta
Užívame si slobodu pohybu, objavujeme pre seba krásne
miesta kdekoľvek na svete. Každý z nás má svoje miesto, ktoré je jeho najkrajším miestom na svete, alebo má
niekoľko kandidátov, o ktorých sa nevie rozhodnúť, lebo
sú všetky pre neho krásne a rozhodnúť sa vlastne ani
nemusí. Historická pamiatka, divoká roklina, ulica, ktorá
nikdy nejde spať.

Oznamy
•

Zmena prevádzkových hodín plavárne FEI STU
Od 6. apríla 2009 sú upravené prevádzkové hodiny pre verejnosť v poobedňajších hodinách takto:
−

zamestnanci STU, deti zamestnancov a dôchodcovia:
po - šv: 16:00 – 17:00, pi: 14:00 – 16:00

−

študenti FEI a FIIT a cudzí návštevníci:
po - šv: 17:00 – 18:00, pi: 16:00 – 18:00

−

Bezplatný on-line jazykový kurz nemčiny

31. mája 2009 je uzávierka podávania žiadostí na bezplatný
on-line jazykový kurz nemeckého jazyka pre pokročilých "German for Academic Purposes". Podrobnosti.
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Sleduj náš web, dozvieš sa všetko k súťaži a aj iné zaujímavosti. Spustíme čoskoro... foto.fiit.stuba.sk.
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