
Deň Otvorených Dverí – letný 

1. jún 2016  

Program  

Poslucháreň A 

9:00 príhovor dekana - prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

9:20 – 11:20 Populárne náučné prednášky 

9:20 – 9:50 „Plochy na Zemeploche“  

RNDr. Martina Bátorová, PhD.  

Čo majú spoločné chladiarenské veže atómových elektrární, budovy historického centra 

Barcelony a najmodernejšie športové štadióny sveta? Príďte a dozviete sa! Ukážeme si 

plochy, ktoré  sú časťou dekoratívnych, resp. architektonicky zaujímavých stavieb alebo 

iných technických diel. Pozrieme sa, ako sa z jednoduchých geometrických tvarov dá získať 

užitočný a pritom esteticky príťažlivý objekt v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. 

 

9:55 – 10:25 „Výskum štruktúry hmoty v CERNe a vznik vesmíru“ 

prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.  

CERN – ako sa dajú skúmať častice na urýchľovačoch. Vlastnosti elementárnych častíc 

určovali vývoj vesmíru. Čo vieme o časticiach – Štandardný model a Higgsov bozón. 

Zloženie vesmíru – tmavá hmota, tmavá energia. 

 

10:30 – 11:00 „Vizualizácia a počítačová grafika je užitočná pre obyčajných užívateľov“ 

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. 

Vizuálne efekty, ktoré umelci používajú už dlhšie a rozšírenie tohto efektu do 3D. Vhodným 

použitím efektov vieme zlepšiť obraz s veľkým dynamickým rozsahom ale aj zväčšiť 

rozlíšenie obrazovky pre pohybujúce sa obrázky. Analogicky vieme využiť aj hmatový vnem 

pre priemyselné aplikácie.  

 

11:05 – 11:20 „Informácie o fakulte na internete“ 

Mgr. Stanislav Griguš  

YouTube kanály, web stránka fakulty, facebook fakulty, akcie pre študentov. 

 

11:40 – 13:40 Návštevy špičkových laboratórií 

 

Centrum fyziky komplexných systémov. Výskum sa zameriava na nové typy supravodičov, 

supertvrdé povlaky pre aplikácie v priemysle a detektory plynov na báze oxidov kovov. 

Uvidíte ucelený súbor zariadení pre prípravu tenkých vrstiev vákuovými metódami, 

materiálovú analýzu (rastrovacie elektrónové mikroskopy, spektroskopické a difrakčné 

metódy) až po prípravu funkčných mikro- nanoštruktúr a ich testovanie v širokom rozsahu 

teplôt od 4K po niekoľko stoviek K. Pavilón F2, suterén, 11:40, 12:10, 12:40 a 13:10, 

skupiny do 15 osôb. 

 

Laboratórium bionanotechnológii. Návštevníci sa dozvedia o rôznych druhoch nanočastíc 

(zlaté nanočastice, dendriméry, lipozómy) a ich potenciálnom využití v biomedicínskych 

aplikáciách (napr. cielená terapia nádorových ochorení). F1 – 350, 11:40, 12:10, 12:40 a 

13:10, skupiny do 10 osôb. 



 

 

Radónové laboratórium. Radón je rádioaktívny plyn, ktorý sa nachádza všade okolo nás. 

Jeho vdychovaním vzniká riziko vzniku rakoviny pľúc. V radónovom laboratóriu sa študenti 

oboznámia s metódami merania radónu, jeho využitím v rôznych environmentálnych štúdiách 

a tiež spôsobmi ochrany pred ožiarením radónom. F1 – 255, 11:40, 12:10, 12:40,13:10, 

skupiny do 10 osôb. 

 

Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií. Študenti uvidia laboratórium 

tandemového urýchľovača iónov s potrebnou infraštruktúrou, ktoré slúži na výskum v oblasti 

nukleárnych a environmentálnych vied. CNUT, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, skupiny do 10 

osôb  

 

Gamma-laboratórium. Budú prezentované rôzne typy detektorov gama žiarenia, princíp ich 

činnosti a možné využitie pri riešení fyzikálnych a environmentálnych problémov. F2, -126, 

11:40, 12:10, 12:40, 13:10, skupiny do 15 osôb.  

Bioinformatika V rámci výkladu stručne predstavíme oblasť bioinformatiky, v ktorej 

biológovia spolupracujú s informatikmi, aby skúmali genetickú informáciu uloženú v DNA. 

Na FMFI UK sa venujeme výskumu aj výučbe v oblasti bioinformatiky, pričom 

spolupracujeme s Prírodovedeckou fakultou UK aj so zahraničnými pracoviskami. 

Návštevníci si budú môcť vyskúšať bioinformatické nástroje na prezeranie známych mutácií v 

ľudskom genóme. F1 – 248, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, skupiny do 10 osôb. 

Future Technologies Lab. Budeme ukazovať aplikácie kostier v počítačovej grafike. Hlavne 

sa zameriame na extrakciu kostier človeka z RGB a RGBD obrázkov pre aplikácie motion 

capture. Spomenieme aj ďalšie aplikácie kostier ako samotná skinning animácia, kompresia 

animácie, textúrovanie modelov a modelovanie. FTL Pavilón I (pri knižnici), 11:40, 12:10, 

12:40, 13:10, skupiny do 15 osôb. 
 
Ukážky sieťových útokov. Na praktických ukážkach predvedieme, ako (ne)bezpečný je web 

prostredníctvom protokolu HTTP, prečo je potrebné používať protokol HTTPS a aké 

jednoduché je pre útočníka prekonať aj toto zabezpečenie, ak používateľ nevenuje pozornosť 

varovaniam prehliadača. M - 217, 11:40 a 12:10, skupiny do 20 osôb. 
 
Jednoduché pokusy z fyziky. Pokusy s pomôckami bežne dostupnými v domácnosti. 
Zabavia a zároveň poučia. F1 – zasklený priestor medzi posl. F1 a F2, 11:40, 12:10, 12:40, 
13:10, skupiny do 30 osôb. 
 


