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Aktuality mesiaca

Slovensko na medzinárodnom finále súťaže úspešne reprezentoval Vladimír Michalec, náš študent inžinierskeho štúdia, štuŽi ad nškolstva
y c ie ľ ni eSR
j e na
t akFIITke
v ys o k ý, a by os p rav
ed l niprogramu
l ne č es t néPočítačové
m et ód y . a komunikačné systémy a siete
Podpredseda vlády a minister
dijného
(PKSS),
ktorý
sa
umiestnil
na štvrtom mieste za Dmytrom An10. mája 2010 sa stretli predstavitelia stavebnej firmy ZIPP
drushkom z Ukrajiny (3.), Bogdanom Sassom z Rumunska (2.)
Bratislava, projektantskej firmy Proinst, vedenie STU a koléa víťazným Sergeyom Khalavchukom z Ukrajiny.
gium dekana s AS FIIT s podpredsedom vlády a ministrom
školstva SR, Jánom Mikolajom, ktorý tento projekt považuje za
jednu z priorít ministerstva v oblasti vysokých škôl ako súčasť
rozvoja informačných a komunikačných technológií.
Oboznámili sa s doterajšou históriou výstavby budovy fakulty
od slávnostného poklepkania základného kameňa cez budovanie základov a napredovanie rastu novej budovy až po vizualizáciu hotovej stavby navrhnutej projektantmi. Po krátkom
úvode si všetci prezreli stavenisko. Po návrate pozitívne zhodnotili rast stavby a vyjadrili presvedčenie dodržania termínu
ukončenia výstavby.
Kontrolný deň ukončila odborná diskusia, ktorá na záver prešla
do neformálnej. Všetci veríme, že takto o rok bude v Mlynskej
doline stáť nová moderná budova, ktorá poskytne svojimi priestormi i vybavením podporu kvalitnej prípravy budúcej generácie informatikov a informačných technológov.

Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> aktuality >> Na

FIIT vyrastajú kvalitní sieťoví špecialisti!.

Študenti FIIT opäť nesklamali!
Čaká ich Varšava!
5. mája 2010 sa v Košiciach konalo
slovenské finále celosvetovej súťaže
Imagine Cup 2010. Tím študentov vyhral v kategórii Softvérový návrh
s projektom PRESENT: Interactive Social Geo Mapping, ktorý pomáha šetriť
životné prostredie a našu planétu. Celosvetové
finále
sa
uskutoční Študentský tím FuTuRe:
3. - 8. júla 2010 vo Varšave (Poľsko). Márius Šajgalík, Roman Meszároš,
Roman
Viac informácií nájdete vo webovom sídle
a Anton Benčič.
fakulty >> aktuality >> Študenti FIIT opäť

Panenka

nesklamali! Čaká ich cesta do Varšavy!.

Ocenenia
Challenge24
30. apríla – 2. mája 2010 sa v Budapešti (Maďarsko) konalo finále 10. BME medzinárodnej 24hodinovej programátorskej súťaže – Challenge24.
Do súťaže sa zapojilo 200 tímov z celého sveta,
z ktorých sa do finále dostalo 30. Peter Trebatický, Michal Lohnický a Daniel Švoňava (tím ProFIITers) sa prebojovali z kvalifikačného kola súťaže (14.) až do finále, kde sa
umiestnili na 8. mieste.
Na FIIT vyrastajú kvalitní sieťoví špecialisti!
Desať finalistov 3. ročníka medzinárodnej súťaže inštruktorov
globálneho vzdelávacieho programu Sieťových akadémií Cisco
iCompetition 2010 sa stretlo 17. a 18. mája 2010 vo veľkom
finále v Košiciach.
Pre viac ako 100 inštruktorov z takmer 20 krajín to bola príležitosť pre porovnanie pedagogických zručností a znalostí z oblasti sieťových technológií. Z nich 10 najlepších postúpilo do
finále.

Majstrovstvá STU 2010 vo volejbale o pohár rektora
3. mája 2010 sa uskutočnili Majstrovstvá STU 2010 vo volejbale o pohár rektora. Tím volejbalistov reprezentujúci farby FIIT
v zložení: Jozef Orgonáš (5), Daniel Suchý (9), Miroslav Šimulčík (3), Peter Kubanda (4), Peter Kajan (8), Tibor Bekeš (6),
Michal Kurtý (7), Vladimír Polák (14), Marián Beňo (1) vybojoval 3. miesto za víťaznou FEI a druhou SvF. Výsledky.

Foto – archív FEI

Podujatia
Geeks at Six!
19. mája 2010 sa uskutočnilo Geeks at Six, ďalšie stretnutie
nadšencov Google technológii GTUG.sk, v čase začiatku konania najväčšej Google konferencie Google I/O 2010 v San Franciscu (Kalifornia, USA). 25 bývalých i súčasných študentov FIIT
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a hostí sa stretlo vo fakultnej zasadačke, kde si na začiatok
pozreli úvodnú pozvanú prednášku konferencie prostredníctvom
videostreamu,
potom
neformálne
prezentácie
a nasledovala voľná diskusia zameraná na rôzne Google produkty: GWT, Android, Google Chrome, Google Maps...
Robo Cup 2010
21. mája 2010 sa v priestoroch fakulty konal 10. ročník turnaja
v simulovanom robotickom futbale RoboCup at FIIT'10. Súťažilo sa v kategóriách 2D simulácia a 3D simulácia.
Víťazstvo si odniesli:
V kategórii 3D: tím RoboKIT (Marcel Kanta, Michal Ilko,
Ondrej Topoľský)
V kategórii 2D: tím Polená (Michal Hlaváč)
Najskôr sa uskutočnili všetky zápasy medzi jednotlivými 2D tímami, potom súťaž 3D tímov. Roboti súťažili z rôznych zručnostiach, ako je chôdza alebo kopanie do lopty. Diváci si mohli
v reálnom čase pozrieť napínavé futbalové zápasy a povzbudiť
svojich favoritov. Súťaž ukončil exhibičný 3D zápas.

Súťaže o najlepšie záverečné práce
Student Project of the Year (ACM SPY)
Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:
Magisterská - odmena pre víťaza 1 000 €
(vedúci práce 200 €)
Bakalárska - odmena pre víťaza 300 €
(vedúci práce 100 €)
Uzávierka prihlášok je 6. júla 2010. Všetky potrebné informácie k súťaži nájdete na stránkach súťaže.
Diplomová práca roka 2010
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu – odmena
50 000 Kč a ponuka práce.
Termín podania prihlášok je 30. jún 2010. Viac na
stránkach súťaže.
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. jún 2010 na študijnom oddelení fakulty (pani Eve Urbaníkovej). Všetky potrebné informácie nájdete na stránke súťaže.

Študenti
Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu
Možnosť podania prihlášky na výskumnú orientáciu v bakalárskom štúdiu je pre akademický rok 2010/11 uzavretá. Prihlásilo sa 9 prvákov študijného programu Informatika.
Doplňujúce pedagogické štúdium v akad. r. 2010/11
Inštitút celoživotného vzdelávania pripravil pre študentov inžinierskeho štúdia a 3. ročníka bakalárskeho štúdia doplňujúce
pedagogické štúdium v akademickom roku 2010/11.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> aktuality >> Do-

plňujúce pedagogické štúdium v akad. roku 2010/11.
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Koniec výučby v letnom semestri
Streda 12. mája 2010 bol posledným dňom výučby v letnom
semestri akademického roka 2010/11 a 14. máj 2010 odštartoval skúškové obdobie.

Reprezentovali nás
SCCG 2010
13. – 15. mája 2010 sa v Budmericiach konala 26. konferencia
SCCG 2010, na ktorej Peter Kapec prezentoval svoj príspevok:
Visualizing software artifacts using hypergraphs.
ONIT 2010 a TridentCom 2010
18. mája 2010 bola v Berlíne (Nemecko) medzinárodná pracovná dielňa a konferencia 2nd Open NGN and IMS Testbeds
Workshop @ TRIDENTCOM 2010, na ktorej prezentovali svoje
príspevky Ivan Kotuliak: Interoperability among different IMS
cores (spoluautor F. Ortigosa) a Klaudia Konôpková: Optimization of Network Redundant Technologies Collaboration in IMS
Carrier Topology (spoluautori I. Kotuliak, F. Burda, P. Havrila,
M. Knězek, J. Murányi, J. Nemeček).
Valné zhromaždenie CEEN
27. – 30. mája 2010 v Sofii (Bulharsko) sa Pavol návrat zúčastnil valného zhromaždenia Stredo a východoeurópskej siete
pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania CEEN
ako jeho prezident a pracovnej dielne Zabezpečovanie kvality
v meniacom sa svete.
WWW 2010
26. – 30. apríla 2010 bola v Raleigh (Severná Karolína, USA)
medzinárodná konferencia WWW 2010, na ktorej prezentovala
svoj príspevok Mária Bieliková: Estimation of User Interest in
Visited Web Page (spoluautor Michal Holub).

Písali o nás
Minister Ján Mikolaj sa informoval o postupe prác na
novej budove Fakulty informatiky a informačných
technológií STU v Bratislave (MŠ SR / Tlačové informácie /
Oznamy a správy, 10. 05. 2010)
Zostavili sme rebríček najžiadanejších absolventov
(profesia.sk / Úvodná stránka › Newsletter › máj 2010)
Banner, na ktorý sa nekliká (vimeo, 15. 05. 2010)
Koniec papiera ako ho (ne)poznáme (Profit / ľudia peniaze podnikanie, str. 19-20, 05. 05. 2010)

Oznamy
Obhajoba dizertačnej práce
21. mája 2010 sa konala na FIIT obhajoba dizertačnej práce
Ing. Petra Vojteka: Príspevok k relačnej klasifikácii s využitím
predpokladu homofílie v odbore: Softvérové inžinierstvo (školiteľka prof. Mária Bieliková).
HTC Android súťaž 2010
Spoločnosť HTC vyhlásila otvorenú vývojársku súťaž zameranú na aplikácie pre mobilnú platformu Google Android
o 1000 eur a smartfón HTC Desire. Do súťaže sa môžu zapojiť
profesionálni programátori, ale predovšetkým študenti vysokých a stredných škôl. Viac na oficiálnej stránke súťaže alebo
na facebooku.
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