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Apríl 2010 

 Aktuality mesiaca 

 Medaila Wolfganga Kempelena 

21. apríla 2010 v rámci slávnostného otvorenia študentskej 
vedeckej konferencie IIT.SRC 2010, prof. Ľudovít Molnár, de-
kan fakulty, odovzdal profesorovi Bebo Whitovi Medailu Wolf-
ganga Kempelena za významný prínos k rozvoju vedeckého 
poznania v oblasti IIT. 

 

Bebo White zavítal na našu fakultu, aby otvoril študentskú ve-
deckú konferenciu svojou prednáškou The Emergence of Web 
Science o potrebe vzniku vedy o webe. Bebo White je emerit-
ným profesorom v SLAC (Scientific Computing and Computing 
Services) National Accelerator Laboratory na Stanfordskej Uni-
verzite(California, USA), pionierom webu v USA, členom výbo-
ru medzinárodnej konferencie World Wide Web, členom vý-
konného výboru ACM SIGWEB a mnohých ďalších konferencií, 
autorom deviatich kníh a viac ako 100 časopiseckých článkov 
od „high-energy physics“ po internet a webové technológie, 
šéfredaktorom časopisu Journal of Web Engineering. 

Podujatia  

 Workshop on the Web - Science, Technologies and En-
gineering  

18. – 19. apríla 2010 sa konala pracovná dielňa o webe zame-
raná na metódy a techniky práce s informáciami na webe 
a tvorbe webových aplikácií. Na podujatí v Smoleniciach sa 
stretlo 33 študentov všetkých troch stupňov štúdia 
a prezentovalo svoje práce na danú tému. Zlatým klincom 
podujatia bola prezentácia Bebo White: Clearing Away The 
Clouds: What Is the Future of Cloud Computing? 

 

 IIT.SRC 2010 

21. apríla 2010 sa uskutočnila na fakulte študentská vedecká 
konferencia, ktorej sa venuje mimoriadne vydanie bulletinu. 

 Súťaž v rýchlostnom programovaní  

21. apríla 2010 si študenti FIIT už po tretíkrát mohli vyskúšať 
si svoju rýchlosť v programovaní a získať zaujímavé ceny. Sú-
ťaž sa konala ako sprievodné podujatie IIT.SRC. Výsledky ná-
jdete v aprílovom mimoriadnom vydaní bulletinu. 

 Little Google Game 

12. apríla 2010 sa rozbehla súťaž v hľadaní slov. Little Google 
Game je jednoduchá hra s webovým vyhľadávačom (slúžiaca 
pre vedecké účely), v ktorej sa hráči snažia formuláciou vhod-
ného dopytu minimalizovať počet výsledkov vrátených vyhľa-

dávačom. Súťaž bola sprievodným podujatím študentskej ve-
deckej konferencie a meno víťaza nájdete v aprílovom mimo-
riadnom vydaní bulletinu. 

 TP Cup 2010  

Druhýkrát sa súčasťou IIT.SRC stala i prezentácia tímových 
projektov súťaže TP Cup 2010. 21. apríla 2010 desať tímov 
prezentovalo formou posterov svoje projekty. ktoré porota vy-
hodnotila a do semifinále posunula týchto šesť:  

 Tím 01 - Imagine Cup 2010: Game Design 

 Tím 05 - Textový editor obohatený o grafické prvky 

 Tím 07 - Dizajn s použitím obohatenej reality 

 Tím 09 - Podpora kontroly plagiarizmu 

 Tím 14 - Mobilný cestovný poriadok pre iPhone 

 Tím 15 - RoboCup - tretí rozmer 

 

Reprezentovali nás 

 IEEE DDECS 2010 

14. – 16. apríla 2010 sa vo Viedni (Rakúsko) IEEE konalo me-
dzinárodné sympózium DDECS 2010 (Design and Diagnostics 
of Electronic Circuits and Systems), na ktorom sa zúčastnili 
Elena Gramatová a Roland Dobai s príspevkom: Test Pattern 
Generation for the Combinational Representation of Asynchro-
nous Circuits. 

 IP Telephony workshop 2010 

29. – 30. apríla 2010 bol v Prahe (ČR) IP Telephony workshop 
2010, na ktorom prezentovali svoj príspevok v sekcii New 
technology and Applications Ivan Kotuliak a Tomáš Kováčik: 
Building NGN and VoIP Services on Open Technologies. 

 WWW 2010  

26. – 30. apríla 2010 sa Raleigh (Severná Karolína, USA) usku-
točnila World Wide Web konferencia – WWW 2010, ktorej sa 
zúčastnila Mária Bieliková v posterovej sekcii s príspevkom: Es-
timation of User Interest in Visited Web Page (spoluautor 
M. Holub). 

 Výročná konferencia CNA 2010 

19. - 20. apríl 2010 sa v Starej Lesnej uskutočnil 9. ročník Vý-
ročnej konferencie programu Sieťových akadémií pre Sloven-
skú a Českú republiku 2010 Výročná konferencia Cisco Ne-
tworking Academy programu patrí k najvýznamnejším 

odborným akciám zameraným na sieťové technológie a vzde-
lávanie sieťových profesionálov. Našu sieťovú akadémiu na 
podujatí reprezentoval Pavel Čičák. 

 Zasadnutie výkonnej rady UNESCO 

30. marca – 15. apríla 2010 v Paríži (Francúzsko) zasadala Vý-
konná rada UNESCO. Na časti jej rokovaní sa zúčastnil i dekan 
našej fakulty Ľudovít Molnár. 

Oznamy 

 Robo Cup 2010 

21. mája 2010 sa bude konať v priestoroch fa-
kulty 10. ročník regionálneho turnaja v simulo-
vanom robotickom futbale  

Mott o:  I nšt inkt  ťa  n ikd y  neok lame.  I .  St rav i nsk i j  
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Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:  
 Súťaž 2D 
 Súťaž 3D 

Nezabudnite sa prihlásiť do 20. mája 2010 e-mailom na adre-
su: lekavy [at] fiit.stuba.sk.  

 Erasmus stáže v zahraničí 

30. júna 2010 je uzávierka podávania prihlášok pre študentov 
STU na stáže v zahraničí v akademickom roku 2010/11 v rámci 
programu Erasmus. Viac informácií vo webovom sídle STU.  

 Cena Dexia banky 2010 

5. ročník súťaže za najlepšiu diplomovú prácu pre podporu 
rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku. 

Termín odovzdania prihlášok je 21. júna 2010 na študijnom 
oddelení fakulty (pani Eve Urbaníkovej). 

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke súťaže. 

Písali o nás 

 Svetová špička v oblasti webových technológií (Nadácia 
Tatra banky, apríl 2010) 

 Svetová špička v oblasti webových technológií v 
Bratislave (Centrálny informačný portál / Domov / Vedecký 
kaleidoskop / Dianie na Slovensku, 19. 04. 2010) 

 Prehľad TASR o podujatiach na Slovensku na stredu 
21. apríla 2010 (TASR, 21. 04. 2010) 

 Bebo White: Facebook je tretí najväčší národ na Zem 
(živé.sk / publicistika / facebook / internet / web, 22. 04. 
2010) 

 Sociálne siete nás budú definovať (rozhovor) (živé.sk / 
publicistika / facebook / internet / Google / web, 28. 04. 2010) 

FIITAPIXEL 

 Skončil sa prvý ročník fotografickej súťaže 

22. marca 2010 sa ukončil prvý ročník fotografickej súťaže. 

V 2. kole sa víťazmi jednotlivých kategórií stali: 

 1. Pôvab maličkostí  
Drahoš Zajíček: S.O.S. - Mayday – 
Help 
priaznivec (absolvent FIIT STU) 

 2. Farebná príroda 
Pavol Návrat: Tajomná príroda Ma-
lých Karpát 
zamestnanec FIIT STU 

 3. Krajina znakov 
Matúš Michalko: Ráno na stanici 
študent FIIT STU 

 4. Výpoveď o človeku 
Drahoš Zajíček: Život pred nami - 
život za nami 
priaznivec (absolvent FIIT STU) 

21. apríla 2010 v rámci študentskej ve-
deckej konferencie boli vyhodnotení najúspešnejší fotografi 
odborného hodnotenia i najlepšie fotky celého ročníka, ktoré 
boli vystavené počas konferencie. 

 

Víťazi celého ročníka si prevzali ceny: 
 1. miesto: Drahoš Zajíček - priaznivec (absolvent FIIT STU) 

 2. miesto: Peter Vojtek - študent FIIT STU 

 3. miesto: Filip Tuhý - študent FIIT STU 

  
Fotka vľavo: Drahoš Zajíček, absolútny víťaz súťaže si preberá ocenenie od 
dekana fakulty. 
Fotka vpravo: Ľudovít Molnár gratuluje Filipovi Tuhému k tretiemu miestu. 

 
Zástupca spoločnosti Tecton odovzdá šek najlepšiemu fotografovi-
študentovi v celkovom hodnotení odbornej poroty, Petrovi Vojtekovi. 

Ako rastieme 

 Od 1. do 30. apríla 2010 

  

1.  

2.  

3.  

4.  
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