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Motto: Prvotná príčina každej choroby je v spôsobe myslenia, a preto sa pozitívne nalaďte.

Aktuality mesiaca
Promócie absolventov doktorandského štúdia
14. decembra 2009 sa v Aule Dionýza Ilkoviča STU v Bratislave
konali slávnostné promócie absolventov doktorandského štúdia. Za našu fakultu si prevzali diplomy o ukončení doktorandského štúdia z rúk dekana: Ing. Erik Csókás, PhD., Ing. Peter
Lacko, PhD., Ing. Matej Makula, PhD., Ing. Radovan Semančík,
PhD., a Ing. Peter Trebatický, PhD.
Prvý sneh na stavenisku novej budovy FIIT-ky

Deň otvorených dverí FIIT STU 2009
Na 11. decembra 2009 FIIT STU pripravila pre študentov
stredných škôl, ako aj iných záujemcov o bakalárske štúdium
Deň otvorených dverí, ktorý sa ako obvykle konal v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici v Bratislave. Aula sa zaplnila mladými ľuďmi, aby sa dozvedeli, čo ich čaká.
Podujatie otvoril pán dekan, Ľudovít Molnár a privítal všetkých
prítomných. Od prodekanky pre vzdelávanie, Margaréty Kotočovej, sa dozvedeli všetko o prijímacom konaní na FIIT do prvého ročníka bakalárskeho štúdia v akad. roku 2010/11 - od
prihlášky po rozhodnutie dekana. Prodekankou pre výskum,
Máriou Bielikovou boli informovaní o súťaţení a projektovaní
študentov na FIIT STU.

Peter Trebatický zverejnil termíny súťaţe ProFIIT 2010, ktorá
je určená práve pre stredoškolákov. Na nej si môţu nielen
zmerať svoje schopnosti v programovaní, ale i získať zaujímavé vecné ceny a tieţ bonusy do prijímacieho konania.
Vzrušenie do auly priniesla prezentácia robotického futbalu.
Ivan Kapustík si zamoderoval ukáţku futbalového zápasu tímov Deravá kopačka vs. X-Rated a vstávanie modelu 3D hráča
- naprogramované študentmi.
Zoznámili sa s niektorými úspešnými projektmi študentov fakulty z úst ich hlavných aktérov. Daniel Švoňava porozprával,
akú úlohu v jeho doterajšom ţivote zohrali algoritmy – podelil
sa o svoje úspechy v súťaţiach ACM ICPC a Google Code Jam
v kódovaní a záţitky zo švajčiarskych „Google offices“. Mária

Pohronská ich zasvätila do vnorených počítačových systémov
a premenila obyčajnú klávesnicu na hudobný nástroj.
Marián Hönsch, Michal Kompan, Jakub Šimko a Dušan Zeleník
si zaspomínali na Paríţ, kde spolu ako tím Housekeepers vybojovali 2. miesto v celosvetovej súťaţi Imagine Cup 2008
v kategórii softvérový návrh s projektom Energy Consumption
Manager (Analyzátor spotreby energie) – od nápadu cez tvrdú
prácu aţ po odmenu. Čo je nové v Káhire alebo ako technológie pomáhajú zlepšiť svet, prezradili SOuLVERS: Martin Labaj,
Michal Lohnický, Peter Líška, Daniel Švoňava, slovenskí finalisti
Imagine Cup 2009 s projektom Aid Automagically.
Alena Kovárová predstavila projekt študentov, ktorý viedla –
Bloodlezz, počítačovú hru o komárovi, darcovi krvi, Vladimír
Michalec porozprával o svojej ceste k sieťovému Olympu –
o úspechoch v súťaţiach z oblasti počítačových sietí
a skúsenostiach lektora Regionálnej sieťovej akadémie FIIT
STU, predstavil Cisco na fakulte.
Michal Tvaroţek vo svojej prezentácii Web včera, dnes a zajtra
sa venoval výhodám personalizácie webu.
Nakoniec sa ţiaci-maturanti dozvedeli ako preţiť - o štúdiu,
študentských aktivitách i mimo školy z úst člena akademického
senátu fakulty, Jaroslava Abaffyho.
Ţiaci zo dňa otvorených dverí odchádzali plní zaujímavých
i uţitočných informácií. Svojho
zástupcu medzi nimi mali i tí najmladší – sotva prváčik na základnej škole, ktorý aby nezabudol na
tieto chvíle aţ vyrastie, dostal od
pána dekana zápisník a písacie
potreby na zdokumentovanie 

Ocenenia
Štipendium na najlepší študentský výskumný projekt
firmy Softec je udelené
Martin Labaj, študent inţinierskeho štúdia Softvérového inţinierstva so svojim projektom: Odporúčanie a kolaborácia v sociálnom kontexte aplikovaním implicitnej spätnej väzby získal
štipendium v súťaţi, ktorú vypísala spoločnosť Softec pro society. Cieľom súťaţe je motivovať študentov k systematickej
odborno-vedeckej práci a podnietiť ich k príprave kvalitných
prác, ktorých výsledky prinesú nové poznatky. Viac informácii
nájdete na stránke spoločnosti Softec.
Oceňovanie profesorov STU
11. decembra 2009 v koncertnej sále Slovenského rozhlasu
pripravilo vedenie STU Vianočný koncert, ktorého súčasťou bolo aj oceňovanie profesorov, ktoré si okrem iných prevzala
i prof. Mária Bielková za výsledky dosiahnuté v uplynulom roku.

Reprezentovali nás
SMAP 2009
14. – 15. decembra 2009 sa v San Sebastián (Španielsko) konal 4. medzinárodný seminár SMAP 2009 (Semantic Media
Adaptation and Personalization), na ktorom sa zúčastnila Mária
Bieliková s príspevkom: An Approach to Annotation of Learning
Texts on Programming within a Web-Based Educational System (spoluautor V. Mihál).
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Študenti
Zimný semester sa skončil
14. decembra 2009 sa skončila výučba v zimnom semestri
akad. roka 2009/10. Študenti odovzdali svoje bakalárske, tímové i diplomové projekty, skúškové obdobie začalo uţ
21. decembra.
Oponenti diplomových prác v zimnom semestri
Pozrite si zoznamy oponentov diplomových prác študijných
programov Počítačové a komunikačné systémy a siete
formačné systémy a Softvérové inţinierstvo

a In-

.

Podujatia
Na FIIT-ku prišiel Mikuláš
3. decembra 2009 zavládla na FIIT dobrá nálada. V poobedňajších hodinách tam zavítal čert, z poverenia Mikuláša,
s plným vozíkom darčekov. Na tradičnom vianočnom posedení
pri kapustnici a koláčikoch si na svoje prišli i chuťové poháriky.

Registrácia do súťaţe
Korešpondenčné kolo
Finále súťaţe

December 2009

od 18. 1. 2010
22. 1. - 7. 2. 2010
19. - 20. 3. 2010

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

o prijímaní na štúdium >> ProFIIT

4. reprezentačný ples STU
Rektor STU v Bratislave spolu s Alumni klubom STU
a priemyselnými zväzmi si vás dovoľujú srdečne pozvať
15. januára 2010 na Ples STU, ktorý sa bude konať
v Incheba Expo Aréne v Bratislave.

Podujatia
Vyhodnotenie fotografickej súťaže
3. decembra 2009 sa uskutočnilo
stretnutie s víťazmi 1. kola fotografickej súťaţe FIITAPIXEL., ktorí si pri
tejto príleţitosti prevzali diplomy.
Súťaţiaci boli hodnotení nielen náv- 1.
števníkmi portálu, ale aj odbornou
porotou. Doc. Horník, predseda odbornej poroty, ocenil nielen kvalitu
fotografií, ale aj nápaditosť a talent
súťaţiacich.
2.
1. Mesto, v ktorom ţijem
Peter Vojtek: Vchodová brána
petrţalského paneláku (študent
FIIT STU)

2. Akí sme? Akí sú?
3.
Filip Tuhý: Vyjadrujú sa pohybom (študent FIIT STU )
3. Pôvab maličkosti
Mária Pohronská: Cisco hrátky
pre pokročilých... (študent FIIT
STU)

Oznamy
IIT.SRC 2010
Prihlásiť sa na študentskú vedeckú konferenciu môţete najneskôr
17. februára 2010 zaslaním abstraktu prostredníctvom
EasyChair konferenčného systému.
Ďalšie dôleţité termíny:
Zaslanie príspevku
Informácia o prijatí príspevku
Odovzdanie príspevku do tlače
Konferencia IIT.SRC

do 24. 2. 2010
do 17. 3. 2010
do 21. 3. 2010
21. 4. 2010

4.

4. Môj n++. div sveta
Susanna Včelková: Kronborg,
Dánsko (priaznivec/záujemca
o informatiku)

Písali o nás
Cena SAV za výsledky v oblasti spolupráce s vysokými
školami (Quark, 12/2009, str. 5)

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

štúdiu >> podujatia pre študentov >> IIT.SRC

ProFIIT 2010
11. decembra 2009 na Dni otvorených dverí
FIIT bol zverejnený harmonogram súťaţe
v programovaní pre ţiakov stredných škôl, ktorí uţ majú skúsenosti s programovaním a tvorbou algoritmov, zmerať si svoje schopnosti. Víťazi a úspešní riešitelia vo finále ProFIIT 2010
získajú bonusové body do hodnotenia prijímacieho konania na
FIIT STU pre akademický rok 2010/11.
Okienko FIIT vydáva Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Okienko FIIT je dostupné na http://www.fiit.stuba.sk Príspevky, názory, postrehy posielajte na adresu
okienko@fiit.stuba.sk Redakčná rada: Zuzana Marušincová, Mária Bieliková, Mária Hricová.
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