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Mot t o: V eľk é ci el e j e mož n é d os i ah n uť , le n k e ď s a v eľ a ľ ud í s p oj í d oh r o mad y . J . C. M ax w ell

Aktuality mesiaca
Zhromaždenie Akademickej obce FIIT STU
1. júla 2010 sa uskutočnilo zhromaždenie akademickej obce
fakulty, na ktorom predseda akademického senátu, prof. Pavol
Návrata, vyhodnotil uplynulý akademický rok, dekan fakulty,
prof. Ľudovít Molnár, informoval o aktuálnom stave výstavby
nového sídla fakulty a na záver ocenil pracovníkov fakulty.

zameranú na zvýšenie prestíže odboru informačných technológií v ČR a SR s cieľom umožniť nadaným študentom vyniknúť,
a tak získať lepšie uplatnenie v praxi.
Do súťaže sa prihlásili i naši absolventi inžinierskeho štúdia.
Piati z nich sú medzi finalistami v štyroch kategóriách:

Databázové stroje a aplikácie portálových riešení, softvérové rozhrania
Adam Valent: Meranie reakcií vodiča automobilu
(vedúci práce Dr. Juraj Štefanovič)

Informačná bezpečnosť, štandardy riadenia vývoja systémov a medziodborových prístupov

Dušan Rodina: Identifikovanie návrhových vzorov a antivzorov ako nástroj na zlepšovanie kvality softvéru
(vedúci práce Ing. Ľubomír Majtás)

CRM systémy - stratégie implementácie, interoperabilita,
použitie, výhody, nevýhody
Michal Kompan: Personalizované odporúčanie zaujímavých textov (vedúca práce prof. Mária Bieliková)
Tomáš Kramár: Odporúčanie navigácie s využitím kontextu sociálnej siete (vedúci práce Ing. Michal Barla)

Využitie „Business Intelligence“ technológií v praxi
Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
7. júla 2010 boli promovaní absolventi inžinierskeho štúdia.
V akademickom roku 2009/10 absolvovalo 161 študentov –
v študijnom programe IS 37, PKSS 55 a SI 69 študentov.
Na júlových promóciách si prevzali ocenenie:

Dušan Zeleník: Tvorba odporúčaní využitím vzťahov podobnosti (vedúca práce prof. Mária Bieliková)
Držíme im palce!

Reprezentovali nás
Imagine Cup 2010

Diplom dekana „Magnum Cum Laude“
Ing. Michal Olšovský

Diplom dekana „Cum Laude“
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Igor Andruška
Peter Filo
Michal Holub
Juraj Kollár

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Michal Kottman
Peter Smolinský
Jakub Šimko
Ján Turoň

Návrh „Cena dekana FIIT“

Návrh „Cena Tatra banky“

Návrh „Cena SAV“

Návrh „Cena ÚI SAV“

Ing. Michal Holub
Ing. Michal Olšovský
Ing. Jakub Šimko
Ing. Pavol Bača
Ing. Tomáš Kramár

Ing. Michal Holub

Ing. Michal Kompan
Ing. Ján Turoň

Ocenenia
Majstrovstvá sveta v raftingu
12. – 17. júla 2010 sa v holandskom Zoetermeer vo vodnom
areáli Dutch Water Dreams konali Teva World Rafting Championship 2010, kde si 50 tímov z 25 krajín zmeralo svoje sily.
Slovenský tím mužov v zložení Jozef Kytka (kapitán), Ján Suchal (obaja študenti FIIT), Tomáš Suchal, a Peter Kmeťko získali zlato v paralelnom šprinte. Triumfovali pred Japoncami,
bronz získali Brazílčania. Slovenský tím sa v celkovom hodnotení umiestnil na 6. priečke.
Súťaž Diplomová práca roka 2010 má svojich finalistov
Spoločnosť ABRA Software a Česká společnost pro systémovou
integraci vyhlásili 5. ročník súťaže Diplomová práca roka 2010,

3. – 8. júla 2010 sa študentský tím FuTuRe: Márius Šajgalík,
Roman Meszároš, Roman Panenka a Anton Benčič pod vedení
Michala Barlu zúčastnil vo Varšave (Poľsko) celosvetového finále súťaže Imagine Cup 2010 v kategórii Softvérový dizajn
s projektom: PRESENT: Interactive Social Geo Mapping, ktorý
pomáha šetriť životné prostredie a našu planétu - umožňuje
efektívne znovupoužívanie vecí, ktoré by inak skončili zabudnuté v skrini alebo vyhodené na smetisku.
Článok zo súťaže nájdete v univerzitnom časopise Spektrum v septembrovom vydaní 2010 na 20. strane.
EDULEARN10
5. – 7. júla 2010 sa v Barcelone (Španielsko) uskutočnila medzinárodná konferencia vo vzdelávaní a nových výučbových
technológiách EDULEARN10, na ktorej sa aktívne zúčastnila
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Katarína Jelemenská so svojou prezentáciou príspevku: The
Experience with Unconventional Automated Knowledge Assessment in Moodle Environment (spoluautor P. Čičák) a posterov: Using Tablet Computers for Presentation of Slides in the
Process of Teaching (spoluautori M. Jurikovič, P. Pištek, O. Bereš, M. Fülöp, V. Dúcky, P. Píš, M. Tanko) a The Pen-Based
Technology towards the Lecture Improvement (spoluautori
P. Čičák, P. Koine).
ICWE 2010
5. – 9. júla 2010 bola vo Viedni (Rakúsko) ICWE 10 (International Conference on Web Engineering), na ktorej Michal Tvarožek prezentoval systém Factic v demo sekcii (Personalized
Exploratory Search in the Semantic Web, spoluautor M. Bieliková).
IEEE ICWS 2010
5. – 10. júla 2010 sa Peter Bartalos zúčastnil v Miami (Florida,
USA) IEEE ICWS 2010 (International Conference on Web Services) s príspevkom: QoS Aware Cemantic Web Service Composition Approach Considering PreúPostconditions (spoluautor
M. Bieliková).
ISD 2010
25. – 27. augusta 2010 sa v Prahe (ČR) konala 19. medzinárodná konferencia ISD 2010 (Information Systems Development, ktorej sa aktívne zúčastnil Peter Bartalos s príspevkom:
Effective QoS Aware Web Service Composition in Dynamic Environment (spoluautor M. Bieliková).

Študenti
Na bakalárske štúdium sú zapísaní noví študenti
1. júla 2010 sa uskutočnil zápis študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2010/11.
Skončilo sa skúškové obdobie, ide sa na prázdniny 
2. júla 2010 sa skončilo skúškové obdobie, učebne sa vyprázdnili, chodby stíchli. 5. júla sa začali prázdniny. Do konca
augusta fakulta žije prázdninovým režimom.
Študentské pôžičky pre akad. rok 2010/11
Študenti FIIT, ktorí majú záujem o študentskú pôžičku na akademický rok 2010/11, si môžu vytlačiť žiadosť z www.spf.sk
a Vyplnenú odovzdať na Študijnom oddelení FIIT STU A. Tollárovej (D 216) najneskôr 10. októbra 2010.
FIIT prijímala záujemcov o inžinierske i doktorandské
štúdium pre akad. rok 2010/11
7. júla 2010 sa ranných hodinách stretli uchádzači o inžinierske
štúdium v študijných programoch Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy a Počítačové a komunikačné systémy
a siete, aby mohli preukázať vedomosti z vybraných oblastí
daných odborom študijného programu.
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V popoludňajších hodinách ich vystriedali uchádzači o doktorandské štúdium v študijných programoch Aplikovaná informatika a Programové systémy.
Študijné oddelenie počas letných prázdnin
Od 1. júla do 31. augusta 2010 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení FIIT STU iba v stredu v čase od 10:00 do 12:00.

Oznamy
Noc výskumníka 2010
Príďte sa pozrieť na vynikajúce projekty našich študentov!
V piatok 24. septembra 2010 od 10:00 do 24:00 do nákupného centra Avion v Bratislave na vedeckú show Noc výskumníka
2010, ktorá predstaví „ľudskú“ stránku vedy a vedcov s mottom: „Researchers are among us“, „Vedci sú medzi nami“.
Uvidíte úspešné projekty našich študentov:
Ako vedia softvéroví futbalisti spolupracovať pri hre
Sociálna sieť pomáha šíriť dobro
Zabavte sa v aute vďaka modernému multimediálnemu
systému
The Green Game - strategická hra pre malých aj veľkých
výskumníkov
Little Google Game
Domáca meteorologická stanica a iné počítače, ako ich
nepoznáte
Prechádzka virtuálnou budovou FIIT
Obhajoby dizertačných prác
9. septembra 2010 o 13:00 h na PF UPJŠ v Košiciach bude
Ing. Miroslav Líška obhajovať dizertačnú prácu: Extending and
Utilizing the Software and Systems Process Engineering Metamodel with Ontology v odbore Programové a informačné systémy (školiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.).
23. septembra 2010 o 11:00 h na FIIT STU sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Daniely Kotmanovej v odbore Aplikovaná informatika (doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.).
Plaváreň v akademickom roku 2010/11
Od 20. septembra 2010 do 30. júna 2011 v bude v prevádzke
Plaváreň FEI STU. Ceny preukazov:
pre zamestnancov FIIT STU:
20 €
pre rodinných príslušníkov:
22 €
pre nezaopatrené deti do 10 rokov:
8€
pre študentov a doktorandov FIIT STU:
15 €
Preukazy platia celý akademický rok a v termíne od 16. do
22. septembra 2010 sa budú vybavovať na Sekretariáte dekana FIIT STU (Ľ. Lampertová) po uhradení príslušného poplatku
v Pokladnici FIIT STU (E. Sabová). Po tomto termíne záujemcovia uhradia poplatok individuálne v Pokladnici FEI STU.
Preukazy pre študentov FIIT STU sa budú vybavovať na Pedagogickom oddelení FEI STU v úradných hodinách.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

dianí na fakulte >> aktuality.

Písali o nás
Bieliková pre HN: Chcete byť géniom? zapnite celý mozog (Hnonline / Slovensko, 13. 08. 2010)
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