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Tlačová správa
k podujatiu

EXTRAPOLÁCIE 2016
Organizátori: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Univerzitné centrum inovácií,
transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva pri TU v Košiciach, Košice IT Valley,
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Slovenská informatická
spoločnosť, Centrum vedecko-technických informácií SR
Termín konania: od 28. 9 do 19.10.2016
...svetové IT trendy nemusíš hľadať v zahraničí, lebo top riešenia v IT sú dnes dodávané
do celého sveta z Košíc!...
V minulom roku sa uskutočnila mimoriadne zaujímavá výstava EXTRAPOLÁCIE 2015 história a budúcnosť IT v Košiciach, ktorá bola inštalovaná v Slovenskom technickom múzeu
v Košiciach. V rámci tejto výstavy odzneli viaceré prednáškové podujatia a stretnutie
pracovníkov v oblasti výpočtovej techniky. Vzhľadom na veľký záujem verejnosti,
organizátori pripravili podujatie EXTRAPOLÁCIE 2016 s aktivitami v Bratislave a v Košiciach.
Zároveň v tomto roku je 60. výročie informatiky na Slovensku, čo je tiež dôvodom
prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky a hovoriť o budúcnosti informatiky
u nás, prezentovať súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a informačných
technológiách s víziami do blízkej budúcnosti, aby sa motivovali mladí ľudia pre štúdium
a prácu v tejto oblasti.
Na košických aktivitách v rámci EXTRAPOLÁCIE 2016 sa podieľajú nasledovné
organizácie: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Univerzitné centrum inovácií,
transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva pri TU v Košiciach, Košice IT Valley,
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Slovenská informatická
spoločnosť, Centrum vedecko-technických informácií SR.
Program podujatí :
EXTRAPOLÁCIE 2016 – Prítomnosť IT v Košiciach
28.september o 16.00 hod., prednášková sála Slovenské technické múzeum, Hlavná 88.
Otvorenie EXTRAPOLÁCIÍ 2016.
Organizátorom je Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Katedra
počítačov a informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita
v Košiciach a Slovenské technické múzeum v Košiciach. Hlavný program bude venovaný
výučbe informatiky na Katedre počítačov a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach
(doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.) a rozvoju Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné
počítanie - SIVVP (doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.) s diskusiou.
INFORMATIKA – VEDA A VZDELÁVANIE V 21. STOROČÍ
5.október 2016 o 14.30 hod., Historická aula, rektorát UPJŠ, Šrobárova 2.

Organizátorom je Fakulta prírodných vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a Slovenská informatická spoločnosť. Náplňou akcie je stretnutie Klubu učiteľov informatiky,
bádateľsky orientované vyučovanie informatiky, výučba programovania v jazyku Python,
prírodou inšpirované algoritmy, populárno-vedecká prednáška na tému „Ako získavať
informácie z dát“, diskusia. Prednášateľmi sú: doc. RNDr. Lubomír Šnajder, PhD., Mgr. Martin
Šechný, PaedDr. Ján Guniš, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková,CSc., RNDr. Tomáš
Horváth, PhD.
Panelová diskusia s video prepojením Bratislavy a Košíc INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE –
DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN
19.október 2016 o 10.00 hod. Univerzitná knižnica TU v Košiciach, Boženy Nemcovej č.7.
Etické problémy v súvislosti s rozvojom informatiky. Technológie menia našu súčasnosť
a našu budúcnosť. Súčasne platné etické a morálne normy, princípy a pravidlá nepostihujú
situácie, pred ktoré nás stavajú nové technológie. Inteligentné softvéry vplývajú na
uzatváranie poistení, na prijímanie do zamestnania. Množstvo informačných systémov zbiera
o nás údaje najrôznejšieho typu často bez toho, aby sme si to explicitne uvedomovali. Čo
všetko dovolíme, aby za nás riadili počítače? Je dobré, aby sa naďalej zvyšovala inteligencia
zariadení? Americký žurnalista Sydney J. Harris (1917 - 1986) sa už dávno vyjadril, že reálne
nebezpečenstvo nie je v tom, že počítače začnú myslieť ako ľudia, ale že ľudia začnú myslieť
ako stroje. Diskusiu povedú vedeckí pracovníci ústavov informatiky AV ČR a SAV. Panelová
diskusia je určená pre odbornú verejnosť – študenti a pedagógovia vysokých, prípadne
stredných škôl so zameraním na informatiku a informačné technológie, ako aj výskumní
a vývojoví pracovníci v daných oblastiach.
Prednáška Budúcnosť IT v Košiciach: TOP TECHNOLÓGIE A TRENDY NA DOSAH!
19.október 2016 o 14.30 hod., Univerzitná knižnica Technická univerzita v Košiciach,
Boženy Nemcovej č.7.
Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného
vlastníctva pri Technickej univerzite v Košiciach a Košice IT Valley. Náplňou akcie je:
Budúcnosť informačných technológií (IT) je tu a teraz! Príď a zisti, na akých projektoch či
s akými technológiami pracujú TOP slovenské IT firmy. Svetové IT trendy nemusíš hľadať
v zahraničí, lebo top riešenia v IT sú dnes dodávané do celého sveta z Košíc! Môžeš sa tešiť
na zaujímavé a praktické ukážky našich členov. A bonbónik navyše – súťaží sa o zaujímavé
ceny! Každý, kto sa zaregistruje na stránke http://www.kosiceitvalley.sk/o-kosice-itvalley/aktivity/podujatia/, súťaží o zaujímavé ceny.
Podrobné informácie sú na webovej stránke www.extrapolacie2016.sk.

