Extrapolácie 2016, história a budúcnosť IT na Slovensku
(Bratislava, 4. 10. 2016) Extrapolácie 2016 je názov podujatia, počas ktorého sa konajú
mnohé zaujímavé aktivity pre verejnosť v najväčších slovenských mestách, v Bratislave
aj v Košiciach od 25. 9. do 31. 10. 2016. Do podujatia na tému informatiky
a súvisiacich technológií, sa zapojila aj Fakulta informatiky PEVŠ, aby predstavila
fakultu, pedagógov a vlastné aktivity.
V programe na web stránke http://www.extrapolacie2016.sk/ nájdete rôzne zaujímavé
prednášky, prezentácie, výstavy či workshopy zamerané na históriu výpočtovej techniky ako aj
budúcnosť IT na Slovensku. Fakulta informatiky PEVŠ pozvala priaznivcov IT 5.októbra 2016
o 17:00 na PEVŠ, Tematínska 10, Petržalka na zaujímavé prednášky o anomáliách dizajnu

produktov, ako dolovať a zabezpečiť Big Data & Data Mining či o využití virtuálnej
a rozšírenej reality pri vzdelávaní. Prečo sa do podujatia zapojila FI PEVŠ sa vyjadril Ing.
Juraj Štefanovič, PhD., ktorý zastrešuje aktivity Fakulty informatiky PEVŠ: „V rámci
výuky a bežiacich výskumných projektov na našej fakulte sa naši ľudia sústreďujú na
viaceré aktuálne témy z oblasti IT, ktoré môžu zaujať návštevníkov tejto akcie.„
V rámci akcie Extrapolácie 2016 sa koná Výstava historických počítačov v OC Bory
Mall, tiež prednášky Môže sa robot vidieť v zrkadle? alebo Budúcnosť informatiky,
ako aj na mnohé iné prezentácie a aktivity.
Extrapolácie 2016 sa konajú pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja, Ing. Pavla Freša. Odborným garantom je Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.
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Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom
Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave
a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má 20
akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom,
magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne,
habilitačné a inauguračné konanie. Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so
zameraním na praktickú výučbu. Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi
zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít
a má medzinárodné partnerstvá s ďalšími šesťdesiatimi univerzitami. V súčasnosti študuje na škole 2 811
študentov. Od vzniku školy do konca akademického roka 2014/2015 úspešne ukončilo štúdium takmer
12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa fakulty
PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na
popredných miestach. Je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny AKADEMICKÝ HODLING.

