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Vďaka nášmu skvelému lektorovi z programovania sme dostali jedinečnú šancu nazrieť do života 

programátorov jednej z najznámejších antivírusových spoločností na svete a inšpirovať sa pri výbere 

vysokej školy.  

Ráno sme sa ešte rozospaní stretli s p. 

učiteľkou Krajčovičovou na vlakovej stanici 

v Trnave, odkiaľ sme sa zviezli do Bratislavy 

a prestúpili na internacionálny rýchlik do Brna. 

Cesta nebola dlhá, čas s dobrými ľuďmi beží 

rýchlo. Ani sme sa nenazdali a vystupovali sme 

na Brnenskom „Dolním nádraží“, odkiaľ je to 

len zopár minút chôdze k budove Avastu.  

Avast je jednou z najväčších bezpečnostných 

spoločností na svete, ktorá využíva technológie 

nasledujúcej generácie na boj proti 

kybernetickým útokom v reálnom čase. Od iných 

spoločností budúceho genómu sa odlišujú tým, že 

majú obrovský strojový stroj založený na technológii 

cloud, ktorý neustále prijíma tok údajov od stoviek 

miliónov používateľov, čo uľahčuje učenie 

bezprecedentnou rýchlosťou a robí ich motor umelej 

inteligencie šikovnejší a rýchlejší ako čokoľvek iné. 

Skvelý team ľudí pre nás pripravil prehliadku ich 

kancelárskych priestorov spojenú s prezentáciou firemných aktivít. Porozprávali nám o bežnom dni 

androidového vývojára, o školách, na ktorých sa oplatí študovať, ale aj o internetovej bezpečnosti, 

hackeroch a ako sa ochrániť pred 

kybernetickým útokom.  

Keďže nám po prehliadke zostalo ešte 

trochu času pred odchodom domov, 

navštívili sme aj Brnenské vianočné trhy na 

Zelnom trhu, kde sme sa zohriali čajom, 

pokochali stromčekom a nasali trocha 

vianočnej atmosféry. 

 



Exkurziu sme si neuveriteľne užili a načerpali veľa užitočných informácií. Oceňujeme najmä uvoľnenú 

atmosféru a priateľský prístup zo strany zamestnancov ale aj nášho sprievodu – Martina, Maroša 

a profesorky Krajčovičovej.  

Dobrovoľný predmet programovanie do budúcna odporúčame každému, kto sa chce v tomto sektore 

ďalej rozvíjať. 
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