
VYCHOVÁVAME OSOBNOSTI 

 

 vyše 35 ročná tradícia špičkových absolventov 

 osobný prístup ku študentom 

 porozumenie princípom, flexibilita, nadhľad 

 prepojenie s praxou (odborníci z praxe vyu-

čujú vybrané predmety, stáže vo firmách) 

 náročné aplikácie (bezpečnosť’, kryptoló-

gia, paralelné výpočty, modelovanie veľkých 

systémov) 

 široké možnosti uplatnenia doma aj v za-

hraničí 

 možnosť pokračovať v magisterskom 

štúdiu s atraktívnymi zameraniami 

(počítačová bezpečnosť, programové a 

informačné systémy, bioinformatika a 

strojové učenie, teoretická informatika) 

 

 

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM: 
vyplnením elektronickej prihlášky na strán-
kach fakulty a zaslaním materiálov na adre-
su fakulty;  
bližšie informácie na www.fmph.uniba.sk 

 
 
 
 
 
 
KONTAKTY:

 
 

 

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

garant 

pracovňa: M-214 

telefón 02/60295 101 

olejar@fmph.uniba.sk 

 

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

kontakt 

pracovňa: M-253 

telefón 02/60295 578 

janacek@dcs.fmph.uniba.sk 

 

doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD. 

kontakt 

pracovňa: M-163 

telefón 02/60295 217 

brejova@dcs.fmph.uniba.sk 

 

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. 

kontakt 

pracovňa: M-261 

telefón 02/60295 470 

kralovic@dcs.fmph.uniba.sk 

 

www.fmph.uniba.sk 

www.dcs.fmph.uniba.sk 
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. . . raz sa možno budeme voziť’ v autách bez vodiča? 
(Neurónové siete, Strojové učenie) 

 
. . . náhodný šum je cenný artikel? 

(Pravdepodobnostné algoritmy, Kryptológia) 
 
. . . nájsť’ najdlhšiu cestu medzi dvomi mestami je oveľa, 
oveľa ťažšie, než nájsť’ najkratšiu cestu? 

(Tvorba efektívnych algoritmov) 
 
. . .  aj procesy majú medzi sebou rodinné vzťahy a cho-
dia spať? 

(Systémové programovanie, operačné systémy) 
 

. . . správcom servera sa môžete stať aj vy a vôbec to 
nebolí? 

(UNIX pre administrátorov) 
 
. . . v jednom čase na jednom mieste sa môže vyskytovať’ 
najviac jedna lodička? 

(Telesná výchova) 

VEDELI STE, ŽE. . . 
 

. . . naprogramovat’ web server zvládne na našej fakulte 
už aj prvák? 

 (Systémové programovanie) 
 
. . . ani najlepší programátor nenapíše program, ktorý 
by kontroloval iné programy proti zacykleniu? 

(Formálne jazyky a automaty) 
 
. . . problém obedujúcich filozofov zamestnáva viac infor-
matikov ako kuchárov? 

(Operačné systémy) 
 
. . . otázka, či P=NP, je hodná milión dolárov? 

(Výpočtová zložitosť’ a vypočítateľnosť) 
 
. . . Alica a Bob vedia zistiť’, kto z nich je bohatší bez 
toho, aby sa dozvedeli, aký bohatý je ten druhý? 

(Kryptológia) 
 
. . . existujú “väčšie” a “menšie” nekonečná? 

(Úvod do diskrétnych štruktúr) 
 
 
 

POVEDALI O NÁS... 
Som profesorom informatiky na ETH Zü-

rich. Štúdium informatiky na FMFI UK je 

jedinečné, lebo kladie dôraz na výučbu 

základov a konceptov, ktoré odborne nesú 

absolventa desiatky rokov, ako kontrast 

k ovládnutiu aktuálnych systémov, ktoré 

budú už o tri roky zastarané. 
 

 

Skúmam virtuálne svety. Snažím sa zistiť, 

ako môže byť virtuálna realita užitočná 

pre telesne postihnutých ľudí. Keď som 

bol študent, tak som bol nešťastný z kopy 

matematiky a teórie, jedno aj druhé ako-

by som teraz našiel. Nie je všetko len 

o písaní kódu. 
 

 

 

Vediem v Microsofte medzinárodný tím 

špecialistov na najnáročnejšie databázové 

implementácie. Naše servery dokážu za  

sekundu obslúžiť 30 000 transakcií 

s 99,997% dostupnosťou. Za úspechy 

vo svojej kariére vďačím aj štúdiu infor-

matiky na FMFI UK, ktorého som bol jed-

ným z prvých absolventov. 
 

 

 

Rozmýšľam nad matematickými a algo- 

ritmickými problémami. Vďaka výbornej 

partii spolužiakov mám na FMFI UK priam 

nostalgické spomienky. V medzi-čase som 

vyštudoval doktorandské štúdium 

v Kanade, ale väčšinu matematiky, čo 

používam denno-denne, ma naučili matfy-

zácki profesori. 
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