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Pätnásť minút slávy v Krakove 

Počas práce na mojej diplomovej práci som mal možnosť zhrnúť dosiahnuté výsledky do článku 

a  umiestniť ho do IIT.SRC 2013. Tam som okrem cenných rád a spätnej väzby získal aj cestovný 

grant na, ktorý som mohol použiť na pokrytie nákladov spojených s prezentovaním mojej práce 

na zahraničnej konferencii. Po tom, ako som diplomovú prácu dokončil, som dopracoval aj tento 

článok, rozšíril som ho a zaslal na posúdenie do medzinárodnej konferencie FedCSIS. Tento 

článok mi prijali a mohol som ísť tento príspevok odprezentovať pred odbornou verejnosťou. To, 

že som šiel na konferenciu, kde som príspevok prezentoval, v sebe zahŕňalo nejakú námahu, ale 

zároveň to bola aj odmena za prácu počas semestra. Mal som príležitosť podeliť sa s tým, na čo 

som prišiel s ostatnými a načerpať niečo z toho, na čo prišli oni. Mal som však aj možnosť 

pozrieť sa do mesta, kde som doteraz nebol a postretávať veľa nových, zaujímavých ľudí.  

Konferencia sa konala v Poľsku, v Krakove, čo je veľmi pekné, staré mesto. Keďže škola, kde sa 

konferencia konala a aj moje ubytovanie bolo blízko centra mesta, tak som mal ideálny štartovací 

bod na to, aby som sa mohol vybrať na prieskum mesta. Do Krakova som prišiel poobede, deň 

pred konferenciou, takže som hneď mohol začať s prieskumom. Ubytoval som sa teda v hosteli, 

kde ma príjemne prekvapili murované kachle priamo v izbe. Ako správny študent technickej 

univerzity, som ich hneď musel otestovať. Žiadny strach hostel nevyhorel a pri mojom odchode 

ešte stále stál. Večer som vybehol na rýchlu prehliadku mesta, ale keďže som bol na konferencii 

v strede semestra, tak som sa musel skoro vrátiť a pustiť sa do školských povinností, ktoré ma 

dobehli aj tam  

Samotná konferencia začala na druhý deň hneď ráno. Moja prezentácia mala byť až v druhý deň 

konferencie, takže som si mohol prvý deň úplne užiť. Mohol som si vybrať z viacerých 

paralelných sekcií rozdelených podľa tém to, čo ma najviac zaujímalo. A niekedy som musel 

ľutovať, že neviem byť na dvoch sekciách súčasne. V prvý deň som si vypočul veľa zaujímavých 

prezentácií a spoznal veľa zaujímavých ľudí, ale ozajstná zábava prišla až na druhý deň, keď som 

mal prezentovať svoj príspevok. Tu som mal možnosť zažiť svojich pätnásť minút slávy pri 

prezentácii príspevku a pri následnej diskusii s prítomnými. Dostal som od nich cenné 

pripomienky a návrhy na ďalšie smerovanie, ktoré mi dovolili pozrieť sa na riešenie 

prezentovaného problému z iného pohľadu. 

Samozrejme, nebolo to všetko o prezentovaní, počúvaní a diskutovaní. Konferencia sa konala 

v krásnom meste, v Krakove, v novučičkej budove univerzity AGH. Organizátori pre nás 

pripravili spoločnú večeru v neďalekej soľnej bani Wieliczka, 125 metrov pod zemou. Okrem 

výskumu na konferencii som mal možnosť robiť výskum aj v teréne historického centra Krakova, 

kde som si počas jedného voľného dňa mohol prejsť tie najzaujímavejšie historické atrakcie, ako 

je napríklad hrad Wawel alebo historickú budovu Jagiellonskej univerzity, ktorá je po Karlovej 

univerzite druhá najstaršia univerzita v strednej Európe. Nakoniec sa teda večery presedené pri 

diplomovke vyplatili aj tým, že som mohol ísť svoje výsledky prezentovať ostatným, mohol som 

sa pozrieť do zaujímavého mesta a stretnúť veľa nových ľudí. 
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