Bratislava, december 2015

Komunitná konferencia PyCon prichádza prvýkrát na Slovensko
Programovací jazyk Python pritiahne do Bratislavy vývojárske esá aj technologických nadšencov
Po úspešnom uvedení vo viac ako 40 krajinách sveta prichádza po prvýkrát na Slovensko konferencia
PyCon, venovaná čoraz populárnejšiemu programovaciemu jazyku Python. Slovenská premiéra
konferencie – PyCon SK – je určená všetkým nadšencom jazyka, v ktorom vznikli YouTube, Spotify, Dropbox
či Instagram.
Konferencia PyCon SK sa uskutoční v dňoch 11. až 13. marca 2016 v Bratislave a počas troch dní ponúkne
program určený profesionálnym programátorom aj technologickým nadšencom. Jej organizátori ale
upozorňujú, že PyCon SK nie je len „ďalšou technologickou konferenciou“. „Konferencie PyCon sú veľmi
populárne komunitné stretnutia, organizované dobrovoľníkmi po celom svete. Ide o komunitu ľudí, ktorá je
otvorená a ústretová voči každému,“ hovorí Marc-André Lemburg, riaditeľ nadácie Python Software
Foundation.
Súčasťou premiérového ročníka PyCon SK budú prednášky domácich i zahraničných expertov, sprievodné
akcie konferencie budú však určené aj tým, ktorí sa s programovaním len zoznamujú. Ich súčasťou bude aj
celodenný workshop „Django Girls“, určený dievčatám a ženám, ktoré si chcú vytvoriť vlastnú webovú
aplikáciu. „Získané vedomosti môžu neskôr použiť napríklad pri tvorbe vlastného internetového obchodu
alebo pri hľadaní práce v technologickom sektore,“ dodáva Marc-André Lemburg.
Javiská na konferencii nebudú vyhradené len profesionálnym vývojárom. Možnosť vystúpiť s vlastnou
prezentáciou dostane na PyCon SK 2016 ktokoľvek. „PyCon organizuje Python komunita pre komunitu. Ak
prídete na konferenciu, stávate sa súčasťou tejto komunity. Pokiaľ ste vytvorili niečo, čo by mohlo zaujímať
aj iných, alebo si myslíte, že ostatní by o tom mali vedieť, príďte nám o tom spraviť prednášku. Nechceme
počúvať iba expertov a známe osobnosti. Toto je naša pozvánka, aby ste poslali návrh na prednášku, aj ak
ste ešte nikdy na konferencií neprednášali,“ zdôrazňuje Richard Kellner, predseda občianskeho združenia
SPy, ktoré pomáha začínajúcim programátorom pri zoznamovaní sa s jazykom Python.
PyCon SK 2016 je podľa R. Kellnera atraktívnou príležitosťou nielen pre programátorov, ale aj investorov
a ľudí s inšpirujúcimi nápadmi: „Konferencie PyCon sú miestom, kde sa stretávajú všetci: tí, ktorí hľadajú
nové produkty a nápady, ale aj talenty, ktoré môžu pomôcť pri ich vývoji. Python komunita rada objavuje
a zdieľa nové veci.“
Lístky na konferenciu PyCon SK 2016 sú v už v predpredaji na stránke https://www.pycon.sk. Možnosť získať
zvýhodnený vstup majú študenti aj sociálne znevýhodnení účastníci, pre ktorých organizátori pripravili
grantový program.
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