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Aktuality mesiaca
Akreditačný panel IET navrhol predĺženie FIIT
medzinárodnú akreditáciu študijných programov

novia boli i naši študenti Ján Suchal a Jozef Kytka (kapitán
mužstva), si odniesli niekoľko ocenení. V R6 sa stali majstrami
Európy v šprinte a 5. v Head to Head (H2H - dve posádky vyštartujú súčasne a víťazí prvá v cieli). V R4 si v šprinte vybojovali 3. miesto a v H2H boli 4.

Reprezentovali nás

Na základe žiadosti dekana FIIT STU o predĺženie akreditácie
študijných programov ponúkaných FIIT STU medzinárodnou
organizáciou IET (The Institute of Engineering and Technology
so sídlom v Londýne, Anglicko) bola 3. júna 2010 vykonaná
monitorovacia návšteva akreditačného panelu IET. Dr. Mark
Jones a prof. Anthony Mileham preštudovali predložené materiály a na záver konštatovali, že FIIT STU spĺňa všetky podmienky IET na predĺženie akreditácie a navrhli Akreditačnej
rade IET predĺžiť akreditáciu študijných programov ponúkaných FIIT STU pre programy začínajúce v akademických rokoch 2009/10 a 2010/11. Nasledujúcu plnú akreditácia študijných programov plánujeme v akademickom roku 2011/12.
Viac fotografií nájdete vo fotogalérii fakulty.

Ocenenia
Náš študent medzi víťazmi ACM SRC
26. júna 2010 v San Franciscu
(Kalifornia, USA) boli na slávnostnom vyhlásení víťazov ACM Student Research Competition Grand
Finals 2010, organizovanom ACM,
ocenení najlepší študenti inžinierskeho a doktorandského štúdia
spolu s ich vedúcimi.
Michal Tvarožek, študent doktorandského štúdia FIIT STU, si odniesol 2. miesto so svojim príspevkom: Personalized Semantic Web
Exploration Based on Adaptive Faceted Browsing.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

dianí na fakulte >> aktuality.

Majstrovstvá Európy v raftingu 2010

Foto: P. Dolkens

2. – 6. júna 2010 sa vo Vai die Sole (Taliansko) konali Majstrovstvá Európy v raftingu. Slovenský tím mužov, ktorého čle-

UMAP 2010
20. – 24. júna 2010 sa na Big Island na Hawaii uskutočnila
medzinárodná konferencia UMAP 2010 (User Modeling, Adaptation and Personalization), na ktorej prezentovali vedecké príspevky Marián Šimko: User Modeling Based on Emergent Domain Semantics (spoluautorka M. Bieliková) a Tomáš Kramar:
Disambiguating search by leveraging the social network context based on the stream of user's activity (spoluautori M. Barla a M. Bieliková).

ITI 2010
21. – 24. júna 2010 sa v Dubrovníku (Chorvátsko) uskutočnila
medzinárodná konferencia ITI 2010 (Information Technology
Interfaces), na ktorej sa aktívne zúčastnil Ján Hudec s príspevkom: Some Results in Automatic Functional Test Design
for VLSI Circuits.
Mendel 2010
23. – 25. júna sa v Brne (ČR) sa konala MENDEL - International Conference on Soft Computing, na ktorej Jiří Pospíchal prezentoval vedecký príspevok Synchronization in Networks or
How Crickets Chirp.

Oznamy
Vymenovanie docentov na STU
24. mája 2010 za prítomnosti akademických funkcionárov STU,
dekanov fakúlt a predsedu AS STU rektor univerzity na slávnostnom akte vymenoval 8 docentov, za našu fakultu si prevzal menovací dekrét doc. Ing. Peter Kotuliak, PhD.
Vyšla kniha, venovaná pamiatke Vlada Vojteka
V edícii výskumných textov vyšla nová knižka Kvasnička, Pospíchal, Návrat, Lacko, Trebatický: Umelá inteligencia
a kognitívna veda II, ktorú editori venovali pamiatke kolegu:
"Túto knihu venujeme pamiatke zosnulého
kolegu a priateľa prof. Ing. Vladimíra Vojteka,
CSc. (*1954 - †2009), riaditeľa
Ústavu aplikovanej informatiky
FIIT STU, ktorý väčšine z nás
veľmi priateľsky ´šéfoval´ a mal
veľké pochopenie pre naše aktivity v umelej inteligencii a kognitívnej vede."
HTC Android súťaž 2010
1. júna 2010. odštartovala súťaž o 1000 €. Do 30. augusta
2010 je možné zúčastniť sa projektu HTC Android vytvorením
najlepšej aplikácie a jej uverejnenie na webovej stránke
www.htcandroidsutaz.sk. Viac nájdete na stránkach súťaže.
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Obhajoba dizertačnej práce
28. júna 2010 Ing. Juraj Ďuďák obhájil dizertačnú prácu: Príspevok k priemyselným komunikačným štandardom v odbore
Počítačové prostriedky a systémy (školiteľ: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.).

TP Cup 2010
Skončil sa druhý ročník súťaže
11. júna 2010 sa konalo finále súťaže o najlepší tím roku 2010
v tvorbe softvéru. Do súťaže sa zapojilo 11 tímov, 10 z nich
prezentovalo priebežné výsledky na študentskej vedeckej konferencii IIT.SRC 2010. Porota z nich vyhodnotila 6 najlepších,
ktoré postúpili do semifinále.
Cena za inovatívnosť
Tím 07 – Obohatení realisti: Marián Hönsch, Monika Kindernayová, Michal Lohnický, Vladimír Mamatej, Daniel Švoňava,
Matej Valčuha pod vedením J. Štefanoviča s projektom: Dizajn
s použitím obohatenej reality: Augmented Music získali cenu
poroty za inovatívnosť.

Študenti

Semifinále
10. júna 2010 v zasadačke dekanátu jednotlivé tímy prezentovali svoje projekty pred odbornou porotou:
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
Finále
Pred samotným finále sa uskutočnila séria akčných dvojminútových prezentácií projektov 20 tímov študentov študijných
programov Softvérové inžinierstvo a Informačné systémy.
Do finále sa prebojovali tri tímy s témami: Imagine Cup 2010:
Game Design (vedúci M. Tvarožek), Dizajn s použitím obohatenej reality (vedúci J. Štefanovič) a Podpora kontroly plagiarizmu (vedúca D. Chudá).

Obhajoby projektov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v letnom semestri akademického roka 2009/10
Tímové projekty: 8. - 9. júna 2010 – PKSS
10. - 11. júna 2010 – SI, IS
Diplomový projekt II: 21. a 28. júna 2010 – SI a IS
22. júna 2010 – PKSS
Diplomová práca: 14. – 15. júna 2010 – SI a IS
16. – 17. júna 2010 – PKSS
Bakalárska práca: 17. – 22. júna 2010 – INFO
22. júna 2010 - PKSS

Rozlúčka s akademickým rokom
FIITkari na Zoške
4. júna 2010 sa zamestnanci FIIT presunuli neďaleko Bratislavy, do Modry – Piesku, na Chatu Zoška. Tu, v Malých Karpatoch, sa spoločne rozlúčili s uplynulým akademickým rokom.
Dekan fakulty poďakoval všetkým kolegom za spoluprácu
a poprial príjemný oddych počas letných prázdnin.
Po prípitku a večeri sa zábava presunula aj do prírody. Opekalo sa, hralo na gitare i spievalo (až do rána bieleho ).

Víťaz TP Cup 2010
Tím 01 - Quegee Team: Eduard Kuric, Vladimír Mihál, Karol
Rástočný, Róbert Sopko pod vedením M. Tvarožka sa stal víťazom druhého ročníka súťaže s projektom: Green Game
a získal:
šek v hodnote príznačnej pre informatikov – jedno kilo
eur, t. j. 1 024 eur,
ako trofej pohár pre najlepší tím, na ktorý sa postupne
gravírujú mená členov víťazných tímov a ich vedúcich,
tortu s logom súťaže TP Cup,
študentské výhody, ako napr. možnosť zostaviť si rozvrh
na budúci rok.
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