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organizátori

24K 10K / UEB77 – UDB77 hodB a 25K 10 / ULB77 – UGB77 hodB
Čav savš K workshop
Pozvané prednášky – výskumníci z 5V ČR a S5VB
Podujatie bude možné sledovať naživo na interneteB Videokonferenčne budú
pripojené spoluorganizujúce pracoviská v Hanskej Hystrici a v :ošiciachB
TVýpočtové stredisko SAV- Dúbravská cesta 2- Bratislava- telekonferenčnámiestnosťí

18K 10K / UŠB77 hodB
Lego Robot a súťaž First Lego League – www.fll.sk K prednáška
Ukážka JMó> robotov a informácie o súťaži Zirst Jego JeagueB Zakulta informatiky
PMVŠ je jedným z usporiadateľov regionálnych súťaží ZJJ na SlovenskuB
Nňa UUB UB L7UD usporiada súťaž pre 9ú až UFúročných už po druhý raz Suzávierka
prihlášok je UEB U7B L7UŠjB
TngB Juraj Štefanovičf PhNBf Zakulta informatikyf PMVŠ v Hratislave
TFakulta informatiky- Paneurópska vysoká škola- Tematínska MG- BratislavažPetržalkaí

25K 10K / 9BE7 – UUBE7 hodB
Ako ďalej v informatike. Problémy amožné riešenia K panelová diskusia
Pozvaní hostiaB
Podujatie bude možné sledovať naživo na interneteB Videokonferenčne budú
pripojené spoluorganizujúce pracoviská v Hanskej Hystrici a v :ošiciachB
TVýpočtové stredisko SAV- Dúbravská cesta 2- Bratislava- telekonferenčnámiestnosťí

2K 10K – 31K 10K v utorok a štvrtok U7B77 – UEB77 a UGB77 – UDB77 hodB
Výstava počítačov – od počítadla po smartfón
Určené pre učiteľov a študentov stredných škôl a širokú verejnosťB
docB TngBMartin Šperkaf PhNBf Výpočtové stredisko S5V
TPriestory Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku- Dúbravská cesta 2-
Bratislavaí

BRATISLAVA
28K 9K / UŠB77 hodB
Beseda s bývalými a súčasnými učiteľmi informatiky a programovania
Pri príležitosti blížiacich sa osláv 9OB výročia založenia óymnázia Pavla Úorova
jej bývalí a súčasní vyučujúci programovania a informatiky budú spomínať na
uplynulé štyri dekády búrlivého rozvoja výpočtovej techniky a na tof ako sa tieto
zmeny premietali do vzdelávacej praxeB >d vzniku prvej programátorskej triedy
uplynulo už neuveriteľných GL rokovB Hude sa rozprávať ominulostif súčasnosti
a smerovaní vo vyučovaní informatikyB Hesedu budúmoderovať dvaja moderátori
a sprevádzať ju bude mládežnícka hudobná skupinaB
Heseda je určená pre žiakov školyf ako aj pre širokú verejnosťB
R<NrBMária Spišákováf óymnázium Pavla Úorovaf Žichalovce
TZemplínske osvetové stredisko- Gorkého M- Michalovceí

19K 10K / UFB77 – UDB77 hodB
Vzdelávanie v oblasti IT – súčasnosť a budúcnosť
Prednáškaf diskusia a prezentácia niektorých významných študentských prácB
Záverom akcie bude prehliadka niektorých informatických laboratórií :PT
a výstavka počítačov v Ústave výpočtovej techniky TU v :ošiciachB
docB TngB Jaroslav Porubänf xScBf :atedra počítačov a informatiky ZMT TU
>rganizátori- :atedra počítačov a informatiky ZMT TU v :ošiciach a Slovenská
spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
TUniverzitná knižnica Technickej univerzity- Němcovej J- Košice í
Podrobnejšie a prihlásenie účasti na https://kpi.fei.tuke.sk/sk

4K 10K / UGB77 – UFBE7 hodB
Popoludnie s informatikou
:lub učiteľov informatiky a populárnoúvedecká prednáškaB
:lub učiteľov informatiky pripravuje tri krátke prednášky zamerané na vzdelávanie
učiteľov a študentov-
ú Tvorba inovatívnych metodík výučby informatiky v národnom projekte TT
akadémiaf
ú 5spekty motivácie dievčat pre oblasť TTf
ú Mdukačná robotika v neformálnom vzdelávaníB
V druhej časti si pripomenú O7B výročie založenia Výpočtového strediska
na Prírodovedeckej fakulte UPCŠ a jeho veľký význam pri formovaní informatiky
na UPCŠB
docB R<NrB Gabriela Andrejkováf xScBf ŽgrB Ľudovít Hvizdošf Prírodovedecká
fakulta Univerzity Pavla Cozefa Šafárika v :ošiciach
THistorická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika- Šrobárova U- Košiceí

KOŠICE

2K 10K – 13K 10K / v pracovné dni DB77 – UFB77 hodB
Minulosť a súčasnosť ICT v ŽSK K výstava – otvorenie LB U7B o U7B77 hodB
Výskumný ústav výpočtovej techniky v Žiline počas svojho viac ako L7úročného
pôsobenia pripravil pre výrobu a pre užívateľov veľké množstvo technických
a programových prostriedkov mini a mikropočítačových systémov RPP UF
a SŽMP Tf SŽMP TT a SŽMP TTTB generácieB Tch výrobcovia dodali odberateľom tisícky
Dúf UFú a ELúbitových výpočtových systémovf na ktorých vyrástla celá generácia
informatikov v ČeskoslovenskuB
TngBMilan Gábikf (vuvtúzilinaI združenie
TBudova Žilinského samosprávneho kraja- Komenského 7Š- Žilinaí

ŽILINA




