Zapisnik sestanka Izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco (IO SLAIS)
Ljubljana, 18.11.2011, 13:00 – 15:00, Oranžna soba IJS
Prisotni:
Dunja Mladenić (predsednica), Marko Bohanec (podpredsednik), Ivan Bratko, Bogdan
Filipič, Tanja Urbančič, Matjaž Gams, Marko Grobelnik, Mitja Luštrek, Panče Panov,
Gregor Leban (tajnik)
Opravičeni:

Petra Kralj Novak

Dnevni red:
1. Poročilo predsednice SLAIS o delu od zadnje skupščine
2. Določitev datuma in dnevni red skupščine
3. Včlanitev SLAIS v EAI, European Alliance for Innovation
4. Planiranje proslave 20‐letnice obstoja društva SLAIS
5. Razno
Zapisnik:
AD. 1
Poročilo predsednice SLAIS o delu od zadnje skupščine
-

Davki in ostale obveznosti do države so urejeni.

-

Trenutno število članov društva je 130.

Plačilo članarine za ECCAI
Plačilo ECCAI članarine je znašalo 384€. Strošek je plačal odsek E9. Na Fakulteti za
računalništvo bomo vprašali še Laboratorij za bioinformatiko (Blaža Zupana) ter
Laboratorij za kognitivno modeliranje (Igorja Kononenka) če se želijo vključiti na
seznam aktivnej\š[ih skupin in plačnikov ECCAI članarine. Vodje laboratorijev Aleša
Leonardisa, Matjaža Juriča, Marka Bajca, Nikola Guida, Franca Solino ter Janeza
Povha pa bomo povprašali, če želijo povabiti člane svojih laboratorijev v društvo
SLAIS. Pri povabilu bomo omenili prednosti včlanitve, kot npr. sodelovanje pri reviji
Informatica, cenejše kotizacije na določenih konferencah, subvencionirana udeležba
na poletnih šolah, ipd.
Sklep 1: Naslednje leto plača članarino ECCAI laboratorij E3.
ECCAI sestanek na konferenci IJCAI 2011
Na sestanku ECCAI ob konferenci IJCAI 2011 je SLAIS zastopal Ivan Bratko, vendar se
na koncu sestanka žal ni udeležil, ker je bil sestanek preložen.
Aktivnosti v zadnjem letu
1. Organizacija konference Informacijska Družba.
a. Konferenca je bila zelo uspešna.

b. Povečano je bilo število podeljenih nagrad. Nagrado za življenjsko delo je
prejel Vladimir Batagelj ter za tekoče dosežke Janez Brank. Informacijska
jagoda je bila podeljena za ukinitev zdravstvenih avtomatov ter Informacijska
limona za sistem za popis nepremičnin.
c. Kandidata, ki jih za naslednje leto SLAIS predlaga za tekoče delo sta Blaž
Zupan ter Janez Demšar za razvoj sistema Orange.
2. Dunja Mladenić je poročala, da je izšla knjiga »Encyclopedia of Machine Learning«, v
kateri imajo naši člani prispevke.
3. Vabljena predavanja:
a. Ivan Bratko na ICANNGA.
b. Marko Grobelnik na WIMS ter na ESWC.
c. Marko Bohanec na ISIT 2011.
4. Marko Grobelnik je bil program chair za konferenco ESWC 2011.
5. Dunja Mladenić je bila gostja na radiu ter televiziji (oddaja Trikotnik).
6. Delavnice Algoritmi po vzorih iz narave (AVN) organizirata Bogdan Filipič (IJS) in
Marjan Mernik (FERI). Na njih se ob predstavitvah nastajajočih magistrskih in
doktorskih del srečujejo podiplomski študenti in mentorji. Letos so organizirane tri
delavnice: 1. 3. 2011, 13. 9. 2011 in 14. 12. 2011.
7. Nada Lavrač in sodelavci so pomagali pri organizaciji konference Artificial Intelligence
in Medicine (AIME'11)
8. Uvodna predavanja (tutorial):
a. Marko Grobelnik in Carolina Fortuna na konferencah WWW in ESWC .
b. Marko Grobelnik na Semantic Web poletni šoli na Berkleyu.
c. Simon Krek na eLEX2011.
9. Nagrade:
a. Bogdan Filipič, Miha Mlakar, Erik Dovgan in Tea Tušar so na Slovenskem
forumu inovacij 2011 prejeli Srebrno priznanje za odličnost uporabe
ustvarjalnih industrij za sistem Pedius za računalniško podprto evidentiranje
in sestavljanje fragmentov stenskih poslikav.
b. Tomaž Erjavec je skupaj z Matijo Ogrinom (ZRC SAZU) prejel "Google Digital
Humanities Research Award" za podporo razvoja jezikovnih modelov
zgodovinske slovenščine.
c. Erik Dovgan je prejel nagrado za najboljši študentski referat na konferenci
Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2011.
d. Odsek E9 je dobil nagrado za najboljše sodelovanje med akademsko sfero in
gospodarstvom.
e. Nenad Tomašev je dobil nagrado za najboljši referat na konferenci MLDM
2011.
f. Elena Ikonomovska je prejela nagrado za najboljši prispevek na "Doctoral
symposium of EDBT/ICDT 2011 Joint Conference"
g. Klemen Kenda in Carolina Fortuna sta prejela tretjo nagrado na ESWC AI
Mash‐up tekmovanju.

AD. 2
Priprave na letno skupščino društva
Dnevni red skupščine :
1. določitev delovnega predsedstva,
2. poročilo predsednice o delu SLAIS v zadnjem letu,
3. finančno poročilo,
4. poročilo nadzornega odbora,
5. načrt dela SLAIS v naslednjem letu,
6. razno.
AD. 3
Včlanitev SLAIS v EAI
Odločili smo se, da se v EAI ne včlanimo, saj nismo našli nobenih jasnih doprinosov, ki
jih taka včlanitev prinese.
AD. 4
Proslava ob 20 letnici SLAIS
Sklep 2: Društvo bo organiziralo proslavo ob 20 letnici SLAIS. Dogodek bo povezan s
konferenco Informacijska družba 2012.
Sklep 3: Organizacijski odbor za dogodek ob proslavi 20 letnice SLAIS je IO SLAIS.
Vsebina na proslavi bi lahko vsebovala kratek seznam (5‐10) »zgodb o uspehu«, kjer
bi se na kratko predstavilo uspešne slovenske projekte na temo umetne inteligence.
Predlagani kandidati, ki bi jih lahko povabili: Claude Sammut, Ross Quinlan, Tom
Mitchell, Pat Langley, Stephen Muggleton, Pavel Brazdil.
Sklep 4: Vse skupine na seznamu plačnikov ECCAI članarine lahko predlagajo po eno
osebo, ki bi jo želeli povabiti na slavnostni dogodek in bi bili zanjo pripravljeni kriti
stroške v povezavi s tem..
Sklep 5: SLAIS podpira inicijativo revije Informatica, da izda posebno številko revije na
temo 100 letnice rojstva Alana Turinga ter 20 letnice SLAIS.
AD. 5
Razno
Mitja Luštrek prosi, da mu člani SLAIS pošljejo pomembne novice za objavo na strani
SLAIS.
Člani društva SLAIS so bili pohvaljeni za dobro udeleževanje pri dejavnostih,
povezanih z revijo Informatica.
Dunja Mladenić je omenila tekoči CRP projekt Atlas slovenske znanosti.
Zapisal: Gregor Leban
Pregledala in dopolnila: Dunja Mladenić
Ljubljana, 29.11.2011

