
začiatok koniec Firma/Organizácia
Meno prednášateľa a jeho krátke 

predstavenie:
Názov prednášky Abstrakt prednášky miesto

9:00 9:45 Generali Poisťovňa, a.s. Lucia Leviczká a šikovní stážisti
Aké je to byť stážistom v Generali?

A ako odštartovať svoju kariéru už teraz?

Príď sa pozrieť na našu diskusiu so stážistami, ktorí študujú na tvojej škole a 

podelia sa s tebou o ich skúsenosti a zážitky s Generali

9:50 10:20 INFOTECH, s.r.o. Michal Ukropec Internet of things

V súčasnosti jedno z najskloňovanejších slovných spojení v IT. Aké sú trendy, 

kam smerujú technológie a aké je ich reálne využitie? Aké IoT technológie sú k 

dispozícii na Slovensku a na čo sa zamerať...

10:25 10:55 PwC Slovensko
Martin Sopoci

Senior consultant PwC v oblasti machine-

learningu

Spracovanie prirodzeného jazyka.

Chcete vedieť ako fungujú programy ktoré čítajú text s porozumením? Ako naučiť 

počítač rozumieť textu pomocou pythonu? Ak áno tak presne tomuto bude 

venovaná prednáška o spracovaní prirodzeného jazyka. Porozprávame sa o tom 

aká logika sa skrýva na pozadí rozpoznávania textu a extrahovaní informácii z 

neho. 

11:00 11:30 VÚB Generali DSS
Igor Vilček 

vedúci oddelenia Riadenie investícií vo VÚB 

Generali dôchodk. správ. spol.

Práca s investičnými fondmi

Autor v krátkosti predstaví 2. dôchodkový pilier a popíše investovanie v rámci 

piliera. Nasleduje typický deň portfólio manažéra a ako sa dá k takejto práci 

dostať. Rozšírená verzia prednášky obsahuje príklady konkrétnych investičných 

stratégií využívaných v investovaní.

11:35 11:50 United Technologies Group, s.r.o.
Martina Bondarchuk (Sales Manager UTEG) 

,Jozef Zvalo (UTEG CTO)

"Nuxt + firebase" Serverless 

and Server Side Rendered web app. How come?

11:55 12:40 MicroStep-MIS Pavol Nechaj Technologické trendy v leteckej premávke.

Študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bakalársky študijný 

odbor Fyzika (2010-2013), z ktorého prešiel na magisterské štúdium v odbore 

Meteorológia a klimatológia (2013-2015). Oba stupne štúdia absolvoval s 

vyznamenaním a už počas magisterského štúdia sa uplatnil ako meteorológ v 

spoločnosti MicroStep-MIS, kde sa hneď po skončení štúdia aj zamestnal. 

Momentálne pracuje ako projektový manažér SESAR projektov a taktiež je 

externým doktorandom v odbore Meteorológia a klimatológia na FMFI UK.  

MicroStep-MIS reprezentuje okrem SESAR-u aj na pôde EUROCAE (European 

Organisation for Civil Aviation Equipment).

12:50 13:20 SHMU Mgr. Krajčovičová Jana, PhD. Modely šírenia znečisťujúcich látok v atmosfére

13:30 14:30
Útvar hodnoty za peniaze MF SR 

a iné štátne analytické jednotky

Juraj Falath, 

makroekonomický analytik, Inštitút finančnej 

politiky pri MF SR 

 Slovenský vládny dlh

Slovenský vládny dlh presiahol na konci roka 2018 hodnotu 44 milárd eur. Z výšky 

tohto čísla je zrejmé, že aj drobné zlepšenie stratégie riadenia štátneho dlhu 

môže priniesť významnú úsporu do rozpočtu. Úlohu dlhového manažéra 

komplikuje viacero faktorov. Po prvé, minimalizácia rizika (dlhodobejšie pôžičky) 

so sebou zväčša prináša zvýšené náklady. Existuje teda prirodzené napätie medzi 

rizikom a nákladmi. Po druhé, nastavenie dlhového portfólia musí brať do úvahy 

očakávaný makroekonomický vývoj do budúcna. Dlhový manažér musí 

analyzovať nielen očakávaný makroekonomický vývoj do budúcna ale aj neistotu 

okolo tohto očakávania. Na základe najlepšej praxe zo zahraničia (Kanada, USA , 

Švédsko) predstavíme model stochastického dlhového simulátora pre Slovensko. 

Na základe veľkého počtu simulácií budúceho vývoja ekonomiky sa pokúsime 

sformulovať odporúčania pre riadenie slovenského štátneho dlhu.

14:40 15:25 Dell Stanislav Sekeres Automated Large-Scale Predictive Model

• Dell Technologies overview – applied mathematics and data science in business 

processes

• Statistical predictive model for thousands of time-series

• Automated calibration of parameters 

15:30 16:00 SOFTEC, s.r.o. Matúš Košík & Jakub Raučina - AI/ML nadšenci Machine Learning a jeho potenciál naprieč odvetviami

Prečo sa oplatí študovať Machine Learning? Otvára nové možnosti v mnohých 

oblastiach. Ukážeme príklady použitia ML v zdravotníctve, verejnej správe a 

ďalších... 

Machine Learning a jeho potenciál naprieč odvetviami“

Abstrakt workshopu: Prečo sa oplatí študovať Machine Learning? Otvára nové 

možnosti v mnohých oblastiach. Ukážeme príklady použitia ML v zdravotníctve, 

verejnej správe a ďalších... 
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16:00 17:00 Diskusia

Moderátorom diskusie bude pán Martin 

Homola - prodekan pre informačné technológie, 

vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou.

„Aké prekvapenia čakajú našich absolventov po škole?

Diskusia pre študentov, ktorých zaujíma ako to funguje v 

praxi.

Diskutujúci:

Michal Ukropec – firma Infotech, s.r.o., IT sféra 

Pavol Nechaj – Microstep-MIS, expert meteorológ

Ondrej Mikuláš – Teach for Slovakia, dátový analytik

Zuzana Došeková - Inštitút kultúrnej politiky MF SR, analytička

Igor Vilček - vedúci oddelenia Riadenie investícií vo VÚB Generali DSS

Viac o diskutujúcich v maily nižšie.

Dátum a čas: 3.4.2019 o 16:00-17:00 (poprosím príchod diskutujúcich ideálne 

pred 16:50)

Miesto: FMFI UK, poslucháreň C

18:00 19:00 Nexteria
Martin Čulen, 

Technology Architecture Manager, Accenture
Platforma pre analýzu videa

Chceš vedieť viac o analýze videa? Prídi na prednášku a dozvieš sa viac o tom, 

ako Accenture vyvíja platformu pre analýzu videa – VASP. Povieme si o jej 

architektúre a o tom, ako funguje. Súčasťou prezentácie bude aj niekoľko demo 

ukážok.

19:00 20:00 Nexteria
Alexander Kabirov, 

AI operational lead, PwC
The holy grail of natural text processing

Na prednáške sa dozvieš čo to je “Natural text processing”, ako sa vedci snažia o 

jeho dosiahnutie, ako sa využíva v biznise v súčasnosti a aké možnosti otvára v 

budúcnosti.
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