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Bratislava bude po tretíkrát hostiť konferenciu PyCon

Účasť na PyCon SK 2018 už potvrdil tvorca jedného z najpopulárnejších podcastov o Pythone

Na  tri  dni  sa  hlavné  mesto  Slovenska  po  tretíkrát  zmení  na  miesto  s  najväčšou  koncentráciou
profesionálnych programátorov, učiteľov informatiky aj technologických nadšencov. Hlavným lákadlom bude
konferencia  PyCon  SK  2018,  určená  záujemcom  o  Python,  jeden  z  najpopulárnejších  programovacích
jazykov na svete.

Hostiteľom konferencie bude počas druhého marcového víkendu (9. - 11. marec 2018) Fakulta informatiky
a informačných technológií STU. Počas prvých dvoch ročníkov dokázala komunitná konferencia PyCon SK 
pritiahnuť do slovenskej metropoly takmer tisícku návštevníkov z piatich kontinentov a bezmála stovku 
rečníkov z 15 krajín. „Aj v roku 2018 si účastníci konferencie budú mať z čoho vyberať. Svoju účasť zatiaľ 
potvrdil napríklad Michael Kennedy, tvorca populárneho podcastu pre fanúšikov Pythonu,“ avizuje Richard 
Kellner, predseda občianskeho združenia SPy, ktoré komunitnú konferenciu organizuje.

Zoznam rečníkov však podľa neho nie je vyhradený len pre zvučné mená technologického sveta. „PyCon
je komunitnou konferenciou, preto veľmi radi privítame každého, kto bude túto komunitu chcieť obohatiť 
svojimi vedomosťami alebo inšpiratívnym príbehom. Miesto na pódiu radi dáme aj ľuďom, ktorí s Pythonom 
len začínajú a budú mať chuť podeliť sa o svoju skúsenosť,“ zdôrazňuje R. Kellner. 

Vyhradený priestor na konferencii budú mať aj slovenskí učitelia informatiky. „O špeciálnu sekciu EduTrack 
bol pri jej premiére enormný záujem, približuje Python aj učiteľom, ktorí sa s týmto jazykom zatiaľ nestretli,“ 
dodáva R. Kellner.

Vstupenky  na  tretí  ročník  komunitnej  konferencie  PyCon  SK  sú  k  dispozícii  na  stránke  www.pycon.sk.
Možnosť zúčastniť sa za zvýhodnených podmienok majú sociálne znevýhodnené skupiny záujemcov, pre
ktorých organizátori pripravili grantový program.
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Kto PyCon SK organizuje?

SPy, o. z. 

Cieľom činnosti združenia je vzájomná podpora vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python,
ako  aj  podpora  a  šírenie  jazyka  Python  a  iných  open  source  technológií  a  open  source  myšlienok
v spoločnosti, ako aj nadväzovanie spolupráce so školami a inými vzdelávacími inštitúciami a popularizácia
programovania u detí a mladých ľudí. Medzi ďalšie činnosti združenia tiež patrí spolupráca na rôznych open
source  projektoch  a  vytváranie  otvorene  licencovaného  obsahu  použiteľného  pri  vzdelávaní,  ako
i presadzovanie používania otvorených technológii v spoločnosti a verejnom sektore.

SPy,  o.z.  je aj  organizátorom pravidelných stretnutí  (meetupov) priaznivcov jazyka Python. Konajú sa raz
za mesiac v bratislavskom Progressbare, vstup je voľný. Aktuálne informácie o stretnutiach možno nájsť
na sieti Facebook alebo Meetup.com.
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