
IUI 2017 – Mária Dragúňová 

Keď mi vedúca mojej bakalárskej práce, profesorka Mária Bieliková predložila nápad požiadať o cestovný 

grant na vedeckú konferenciu, povedala som jednoducho “prečo nie“. V tom čase som ešte len písala 

bakalárku a pripadalo mi trochu nereálne, aby som výskum, ktorý som v rámci tejto práce robila, prezentovala 

na medzinárodnej konferencii medzi uznávanými odborníkmi, profesormi. Nemala som čo stratiť. 

Stálo to veľa času a námahy nielen počas bakalárskej práce, ale aj po jej skončení v spolupráci s Robom 

Mórom, ale stalo sa - vytvorený článok spolu s posterom oslovil, bol prijatý a ja som spolu s Robom a pani 

profesorkou sedela v lietadle na Cyprus – do krajiny, kde som predtým nikdy nebola. Ale s tým lietaním to 

nebolo také jednoduché 😊 

Keď sme v nedeľu doobeda odlietali, ešte sme netušili, aké dobrodružstvo budeme z takého, na prvý pohľad 

krátkeho, letu mať. Keďže nám nepovolili pristátie na Cypre kvôli zlému počasiu, pristáli sme v Aténach, odkiaľ 

nás po natankovaní vrátili naspať do Viedne. Kvôli nedostatku kapacít v najbližších priamych letoch sme na 

koniec leteli až o deň neskôr, a to cez Bukurešť a Atény. Našu prezentáciu sme však stihli absolútne presne.  

A ja som v priebehu troch dní absolvovala viac letov ako dovtedy za celý život. 

Prezentácia prebiehala príjemne, v priestrannej miestnosti, kde bolo občerstvenie a viacero stanovíšť 

s posterovými prezentáciami rôznych projektov. Mala som možnosť prezentovať náš výskum ľuďom z celého 

sveta a vypočuť si poznámky z ich uhla pohľadu. Sama som sa zastavila pri viacerých prezentujúcich 

a vypočula som si ich nápady, či výsledky už hotovej práce – mala som čo počúvať, predsa len som bola 

jedným z mála (ak nie jediný) bakalár medzi doktorandami, či doktormi. 

 Počas konferencie som si vypočula viacero 

zaujímavých prednášok, ktorých obsah mi 

pomohol pri uvažovaní o mojej diplomovej 

práci. Jednou z takých bola keynote 

profesora Samarasa o personalizácii webu, 

ktorú som potom o mesiac reportovala aj 

v rámci našej výskumnej skupiny PeWe. 

Dianie konferencie bolo spestrené výborným 

miestnym jedlom aj kultúrnym programom 

s prehliadkou mesta Limassol. Okúsila som 

atmosféru pravého gréckeho večera 

s nekončiacimi chodmi jedla a energickou 

hudbou a keďže bolo more predsa len ešte 

studené na kúpanie (marec), aspoň som sa 

naboso prešla po pláži s jemným pieskom :) 

Účasť na tejto konferencii bola pre mňa dobrodružstvom, ktoré ma odmenilo za nemalé množstvo práce, 

ktorú som v rámci bakalárky a po nej urobila a inšpiráciou pre prácu na diplomovke. A vďaka cestovnému 

grantu to bol aj výlet za študentskú cenu. 

 

 


