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Aktuality mesiaca
Vymenovanie nových docentov STU
2. mája 2011 na slávnostnom zhromaţdení rektor STU, Róbert
Redhammer, vymenoval 12 nových docentov STU. Z FIIT
doc. Ing. Michala Čerňanského, PhD. a doc. Mgr. Danielu Chudú, PhD. v odbore aplikovaná informatika, doc. Ing. Vieru Rozinajovú, PhD. a doc. Ing. Valentina Vranića, PhD. v odbore
softvérové inţinierstvo.

Popradskí stredoškoláci na FIITke
42 ţiakov odboru informačné a digitálne technológie zo Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade navštívili 24. mája
2011 našu fakultu. Privítal ich Ľudovít Molnár, dekan fakulty,
ktorý ich „potrápil“ otázkami o počiatkoch vysokého technického školstva na Slovensku. O štúdiu, moţnostiach a príleţitostiach, ktoré fakulta poskytuje, sa dozvedeli od prodekana Ivana Kotuliaka. Ţiaci sú tieţ v projekte Sieťovej akadémie
CISCO, a tak ich zaujala aj prezentácia Igora Grellnetha o tom,
ako to funguje u nás. Na záver sa mohli zapojiť do jedného
z projektov, a prispieť tak trochu i výskumu, do ktorého ich
zasvätil Jakub Šimko s projektom hry PexAce.

Ocenenia
Voľby do Akademického senátu STU
Na FIIT sa uskutočnili voľby do AS STU. 9. mája 2011 boli do
zamestnaneckej časti senátu zvolení: doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD., prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Ing. Juraj Štefanovič, PhD., doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
11. mája 2011 boli do študentskej časti senátu zvolení Ing. Peter Pištek a Ing. Jakub Šimko.
Návšteva z Kazachstanu
11. mája 2011 na našu fakultu zavítali študenti Euroázijskej
národnej univerzity L. N. Gumiljova v Astane (Kazachstan),
ktorí mali záujem o štúdium na našej fakulte. Venovali sa im
prodekani fakulty, Margaréta Kotočová a Pavel Čičák, ktorí ich
oboznámili s moţnosťami štúdia v magisterskom a doktorandskom stupni.

FIITkári sú medzi piatimi najlepšími na svete!
Náš tím Quegee Team: Eduard Kuric, Vladimír Mihál a Karol
Rástočný (mentor Michal Tvaroţek) sa dostal medzi päť najlepších na svete v medzinárodnej súťaţi Imagine Cup 2011
v kategórii Game Design: Web (Silverlight) a postúpili do celosvetového finále súťaţe, ktoré sa uskutoční 8. - 13. júla 2011
v New Yorku (USA). Budú bojovať o postup do absolútneho finále a samozrejme o čo najlepšie umiestnenie. Pozrite si zoznam finalistov Game Design a uvádzacie náhľady na jednotlivé
projekty vo finále.

Quegee Team súťaţí s projektom Green Game, ktorého základ
bol vytvorený vo víťaznom projekte v súťaţi TP Cup 2010.
Drţíme im palce!

Promócie absolventov doktorandského štúdia
13. mája 2011 sa v Aule Dionýza Ilkoviča STU v Bratislave
uskutočnila slávnostná promócia absolventov doktorandského
štúdia siedmich fakúlt STU. Po slávnostnom sľube, ktorý za
všetkých predniesol Ing. Michal Tvaroţek, PhD. si 159 absolventov prevzalo diplom z rúk dekana príslušnej fakulty.

Súťaž o štipendium má víťaza pre rok 2011
Súťaţ o štipendium na najlepší študentský výskumný projekt
vyhlásila spoločnosť Softec spolu so spoločnosťou Centaur.
Odborná komisia zloţená z pracovníkov spoločnosti Softec
Group posúdila návrhy na študentské projekty a vyhodnotila
súťaţ o granty. Víťazom súťaţe sa stal Maroš Unčík za prácu
Modelovanie pouţívateľa v doméne webovo-orientovanej podpory vzdelávania. Vecnú cenu získali Ivan Srba a za FMFI UK
Ivana Selečéniová. Viac na stránke >>>
Cena rektora 2011
13. mája 2011 na slávnostných promóciách absolventov doktorandského štúdia univerzity rektor STU ocenil troch najlepších.
Medzi ocenenými bol i náš Ing. Michal Tvaroţek, PhD.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

dianí na fakulte >> aktuality.

Dekan FIIT STU, prof. Ľudovít Molnár, odovzdal diplom 10 absolventom doktorandského štúdia FIIT.
Viac informácií nájdete vo webovom sídle fakulty >> Informácie o >>

dianí na fakulte >> aktuality.

AppsRulezz Awards 2011
Organizátori prvej súťaţe o najlepšie mobilné aplikácie na Slovensku AppsRulezz Awards 2011 vyhlásili 26. mája 2011 jej víťazov na odbornej konferencii MobileRulezz 2011 v Bratislave.
Naša fakulta mala v súťaţi svojich zástupcov, ktorí získali prvenstvo v dvoch kategóriách: v nebrandovaných a smartphone
aplikáciách s projektom iTransit - sprievodca MHD (cestovné
poriadky zatiaľ pre MHD v Bratislave). Do súťaţe bolo prihlá1
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sených 66 prác od 31 vývojárov a firiem, z toho 21 prác sa dostalo do druhého kola. Súťaţilo sa v štyroch kategóriách.

Podujatia
IIT.SRC 2010
4. mája 2011 sa uskutočnila na fakulte študentská vedecká konferencia, ktorej sa venuje mimoriadne vydanie bulletinu.
Súťaž v rýchlostnom programovaní
Sprievodným podujatím IIT. SRC 2011, ako obvykle, bola Súťaţ v rýchlostnom programovaní, kde si súťaţiaci zmerali „svoje sily“. Kto odovzdal najviac správnych riešení a zároveň bol
aj najrýchlejší nájdete v májovom mimoriadnom vydaní bulletinu.
PexAce
Novinkou IIT.SRC 2011 bola súťaţ PexACE
v hraní pexesa s mottom: Zahraj si špeciálne
pexeso a pomôţeš výskumu! Komu to šlo najlepšie nájdete v májovom mimoriadnom vydaní bulletinu.
TP Cup 2011
Súčasťou IIT.SRC bola i prezentácia tímových projektov súťaţe TP Cup 2011. Sedem tímov prezentovalo
formou posterov svoje projekty. ktoré porota vyhodnotila a do semifinále posunula týchto päť:
Tím
Tím
Tím
Tím
Tím

01
02
12
13
18

-

CPO Entertainment - Počítačová hra Heritage
SW7D - Virtuálna FIIT
Výnimoční - Model pouţívateľa biometriX
Old School Brothers - Adaptívny proxy server
Space Invaders - Interaktívny katalóg nábytku

Ktorý tím si odnesie víťazstvo v tomto ročníku, uvidíme 14. júna 2011 v Aule prof. Ľ. Kneppa vo finále súťaţe.
Robo Cup 2011
20. mája 2011 sa v priestoroch fakulty
uskutočnil 11. ročník regionálneho turnaja
v simulovanom robotickom futbale RoboCup 2011. Súťaţilo sa v 3D simulácii
a víťazom sa stal tím JIM v zloţení Juraj
Drahoš, Ivan Hujsi a Maroš Urbanec.

Reprezentovali nás
ICTSM 2011
27. - 28. mája 2011 sa v Prahe (ČR) uskutočnila ICTSM 2011
(International Conference on Telecommunication Systems,
Modeling and Analysis), na ktorej sa aktívne zúčastnil Ivan Kotuliak s príspevkom Liberalization of telecommunication services market – Sharing Multimedia Services in Interconnected
IMS Domains (spoluautori T. Kováčik a M. Maruschke).
WEBIST 2011
6. – 9. mája 2011 sa v holandskom Noordwijkerhoute konala
7. medzinárodná konferencia WEBIST 2011 (Web Information
Systems and Technologies), na ktorej Dušan Zeleník prezentoval svoj príspevok News recommending based on text similarity and user behaviour (spoluautorka M. Bieliková).
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Oznamy
Diplomová práca roka 2011
Prihlás svoju diplomovú prácu do 6. ročníka súťaţe "Diplomová
práce roku 2010" a vyhraj 2 x 50 000 Kč a ponuku práce.
Termín pre podanie prihlášok je do 30. júna 2011. Viac na
stránkach súťaţe.
Student Project of the Year (ACM SPY)
Súťaţ o najlepšiu diplomovú prácu a o najlepšiu bakalársku
prácu v oblasti informatiky a informačných technológií s cieľom
podporiť študentov, aby venovali viac úsilia štúdiu, ktorého výsledky uplatnia v praxi. Súťaţ je rozdelená do dvoch kategórií:
Magisterská - odmena pre víťaza 1 000 € (vedúci práce 200 €)
a Bakalárska - odmena pre víťaza 300 € (vedúci práce 100 €).
Uzávierka prihlášok je 24. júna 2011. Viac informácií.
Letné intenzívne kurzy angličtiny
Jazykové centrum FCHPT STU v Bratislave ponúka Letné intenzívne kurzy angličtiny, ktoré budú od pondelka do štvrtka
v termíne od 4. do 28. júla 2011.

Písali o nás
Prvá súťaž mobilných aplikácii pozná víťazov (IT News,
31. 05. 2011)
Súťaž najlepších mobilných aplikácií pozná víťazov
(mobilmania.sk, 27. 05. 2011)
Spoločnosť HTC podporila kreativitu slovenských študentov (IT NEWS, 10. 05. 2011)
Spoločnosť HTC podporila kreativitu slovenských študentov (kusi.webnoviny.sk, 09. 05. 2011)
HTC podporilo kreativitu slovenských študentov (komunikuj.sk, 09. 05. 2011)
Spoločnosť HTC podporila kreativitu slovenských študentov (AMI Communications Slovakia / Tlačové správy,
09. 05. 2011)
Nokia predstavila na Slovensku projekt Nokia Lab (komunikuj.sk, 05. 05. 2011)
Projekt Nokia Lab v Bratislave (fony.sk, 05. 05. 2011)

FIITAPIXEL
Skončil sa druhý ročník fotografickej súťaže
3. mája 2011 v rámci študentskej vedeckej konferencie boli
vyhodnotení najúspešnejší fotografi odborného hodnotenia
i najlepšie fotky celého ročníka súťaţe, ktoré boli vystavené
počas konferencie. Víťazi si prevzali ceny: 1. miesto: Drahoš
Zajíček, 2. miesto: Mária Bieliková, 3. miesto: Michal Barát

Zástupca spoločnosti Tecton odovzdal šek najlepšiemu fotografovi-študentovi v celkovom hodnotení odbornej poroty súťaţe FIITAPIXEL, Michalovi Barátovi.
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