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Ing. Emília Pietriková, PhD počas svojho pôsobenia na Katedre počítačov a informatiky, 

Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach viedla:  

 

 

1. Cvičenia z predmetov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa študijného programu 

Informatika: 

■ Vývoj počítačových hier (2020 - 2021) 
■ Základy softvérového inžinierstva (2021), dostupné na YouTube 
■ Asembler (2020) 
■ Základy algoritmizácie a programovania (2015 - 2021) 
■ Metódy výskumnej práce (2015) 
■ Modelovanie a generovanie softvérových architektúr (2011) 
■ Paralelné programovanie (2010) 
■ Formálne jazyky a prekladače (2010) 
■ Programovanie (2009 - 2016) 
■ Úvod do programovania a sietí (2009 - 2014) 
■ Funkcionálne programovanie (2008 - 2015) 

2. Prednášky z predmetov bakalárskeho stupňa študijného programu Informatika: 
■ Vývoj počítačových hier (2020 - 2021) 
■ Metódy výskumnej práce (2015) 

3. Prednášky z celofakultných predmetov bakalárskeho stupňa štúdia: 
■ Programovanie (2015 - 2016) 
■ Základy algoritmizácie a programovania (2015 - 2021), dostupné na 

YouTube 
4. Predmety bakalárskeho stupňa študijného programu Informatika v anglickom jazyku: 

■ Základy algoritmizácie a programovania (2012 - 2021) 
■ Programovanie (2020 - 2021) 
■ Základy softvérového inžinierstva (2020 - 2021) 

 
 
V rámci jej činnosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti za najdôležitejšie výsledky dosiahnuté v 
tejto činnosti možno považovať:  

● spoluautorstvo vysokoškolskej učebnice v oblasti metód vedeckej práce zameraných 
na vzdelávanie inžinierov a doktorandov, a učebných textov v oblasti algoritmizácie a 
programovania, 

● publikačná činnosť s medzinárodnými ohlasmi so zameraním na kvalitu vzdelávania v 
oblasti programovania, 

● vytvorenie elektronických podkladov pre cvičenia z predmetov Programovanie, 
Základy algoritmizácie a programovania, a Vývoj počítačových hier,  

● vybudovanie hardvérovej infraštruktúry z financií grantov FEI a KEGA na 
zabezpečenie predmetu Základy algoritmizácie a programovania, 

● je alebo bola vedúcou/konzultantkou pre vyše 100 záverečných prác v slovenskom aj 
anglickom jazyku, 

● bola oponentkou pre vyše 60 záverečných prác v odbore Informatika, 



● je pravidelnou členkou komisií pre štátne záverečné skúšky v odbore Informatika, 
● každoročne sa podieľa na organizácii podujatia Živé IT projekty, kde je zároveň 

kontaktnou osobou, 
● každoročne je členkou poroty v rôznych súťažiach organizovaných pre vysokoškols- 

kých študentov, napr. Hackathon 2020, IoT & GameDev Hackathon 2021 a pod., 
● od roku 2019 je pedagogickým poradcom na katedre, 
● od roku 2019 je členkou komisie krajského kola súťaže Stredoškolská odborná činnosť 

v odbore Informatika. 
 
 
Je alebo bola riešiteľkou nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov: 

● KEGA 002TUKE-4/2021 – Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti 
kyberbezpečnosti k požiadavkám praxe 

● KEGA 049TUKE-4/2019 – Edukácia zahraničných študentov s dôrazom na kreovanie 
kľúčových kompetencií v kontexte budovania pracovnej kariéry a inklúzie do trhu práce 
na Slovensku 

● KEGA 003TUKE-4/2017 – Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti 
bezpečnosti informačných a komunikačných technológií k požiadavkám praxe 

● KEGA 047TUKE-4/2016 – Integrácia softvérových procesov do výučby programovania  
● KEGA 019TUKE-4/2014 – Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do 

predmetov informatických študijných programov technických univerzít – návrh 
štruktúry a realizácia predmetov 

● KEGA 021TUKE-4/2011 – Platforma pre integráciu študijných materiálov a nástrojov 
používaných v procese výučby  

● ITMS 26220220123 – IT4KT – Informačné technológie pre prenos znalostí 
● ITMS 26110230120 – Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
● ITMS 26110230086 – Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí 
● ITMS 26110230006 – Centrum rozvoja doktorandov – vzdelávanie založené na 

vedeckých poznatkoch 
● ERASMUS+ 2017-1-SK01-KA203-035402 – Focusing Education on Composability, 

Comprehensibility and Correctness of Working Software (strategické partnerstvo) 
● ERASMUS+ KA203 2020-1-PT01-KA203-078646 – Promoting Sustainability as a 

Fundamental Driver in Software Development Training and Education (strategické 
partnerstvo) 

 
V Košiciach 19. 8. 2021 
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