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10:20-10:50  Mgr. Miroslav Opiela,  Smartfón alebo čarovný prútik - vieš čo máš vo vrecku? 
 RNDr. PhDr. Peter Pisarčík 

 
Bežne dostupný smartfón obsahuje viacero zaujímavých senzorov. Takéto senzory tvoria zväčša 
jadro IoT (Internet veci), nakoľko s ich pomocou je možné priamo, či nepriamo poznávať okolitý 
svet a prípadne zasahovať do diania v ňom. V prednáške sa preto oboznámime s niektorými 
senzormi, ktoré 
sú štandardne prítomné v smartfónoch a ukážeme si tradičné aj nápadité príklady ich využitia. 
 

10:50-11:20  prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. Game of life 
 RNDr. Juraj Šebej, PhD.  
 RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

 
Jednoduchá simulácia, ktorá ukazuje, že aj najzložitejšie veci môžu fungovať na princípe pár 
jednoduchých pravidiel. Môže jedna bunka riadiť celý vesmír? Koľko buniek ho vie ovládnuť? Spolu 
sa pozrieme na zaujímavosti z teoretickej informatiky, ktoré nám pomôžu pri pochopení života. 
Budeme sa spolu hrať Conwayovu hru Život (Conway's Game of Life). 
 

11:20-11:50  zástupcovia IT firiem a absolventi  O projektoch v IT firmách a úspešnosti našich študentov a  
  absolventov  

 
Zástupcovia košických IT firiem predstavia, aké projekty sa v ich firmách realizujú, aké sú možnosti 
zapojenia sa do zaujímavých projektov už počas štúdia a ako sú spokojní s našimi študentmi a 
absolventmi .  
 

12:20-12:40  RNDr. František Galčík, PhD. Výskum: Čo všetko vzniká na ÚINFe? 
 

Kvalitné vysoké školy nielen vzdelávajú, ale podieľajú sa na  formovaní budúcnosti cez výskumné 
aktivity a rôzne projekty - veľmi  často aj s aktívnym zapojením študentov. Predstavíme si, na akých  
projektoch a na akom výskume sa pracovalo a pracuje na Ústave informatike. 
 

12:40-13:40  3x20 minút paralelné akcie 
 
                       1. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.        Verejné WiFi siete ako pieskovisko pre hackerov 
 

Workshop sa zameria na známe hrozby verejných WIFI sietí. V rámci workshopu sa vykoná 
simulácia útoku na zariadenia v týchto sieťach. Súčasne sa ukážu možnosti ochrany voči tomuto 
útoku.  
 
Miestnosť: Laboratórium kybernetickej bezpečnosti 
 

                       2. Ing. Beáta Tomoriová, PhD. Ako skúmame sluchové vnímanie 
 

Predstavíme vám naše laboratórium zamerané na výskum priestorového počutia. Uvidíte špeciálnu 
audio komoru na sluchové experimenty, ukážeme vám, ako také experimenty vyzerajú, a môžete si 
vyskúšať simulácie zvuku z rôznych pozícií v priestore cez slúchadlá. 
 
Miestnosť: Laboratórium vnímania a kognície 
 

                        
 



                        3. RNDr. PhDr. Peter Pisarčík IoT lab 
 
Každé laboratórium je väčšinou pre nezasväteného človeka tajomný a niekedy aj nebezpečný 
priestor, kde sa realizujú experimenty v prospech neustále rozvíjajúcej sa vedy a technického 
pokroku. A to platí zvlášť pre oblasti, ktoré sú relatívne mladé, ako je aj oblasť Internetu vecí. 
Cieľom prehliadky laboratória preto bude sňať rúcho tajomstva a voviesť záujemcov do sveta 
hlbšieho poznania rozvetveného Internetu vecí. 
Miestnosť: IoT laboratórium 

 
                      4. RNDr. Matej Nikorovič  Budiž svetlo! Ukážky mixovanej reality 

 
Zoznámime vás s virtuálnou realitou a vďaka svetlu ukážeme rozšírenú realitu. Jednotlivé ukážky 
hier postupne vznikali počas štúdia. 
Miestnosť: Haptické laboratórium 

 
                       5. RNDr. Peter Gurský, PhD. So súčasnými študentmi o štúdiu 

 
Zaujíma Vás, ako prebieha štúdium informatiky? Ako vyzerá internátny život? Aké sú možnosti 
práce popri štúdiu? Ktoré predmety sú zaujímavé a ktoré ťažké? Na tieto a ľubovoľné iné otázky 
môžete dostať odpovede od súčasných študentov  alebo od zástupcu učiteľov.  
Miestnosť: seminárna miestnosť Ústavu informatiky 

 
13:40 -  „Odovzdávanie potvrdení o účasti“  
 


