Sestanek SLAIS IO
Ljubljana, 10.5.2012, sejna soba E7
Prisotni: Marko Bohanec, Blaž Zupan, Matjaž Kukar, Ivan Bratko, Petra Kralj, Mitja Luštrek, Sašo
Džeroski, Gregor Leban, Dunja Mladenić, Matjaž Gams
Dnevni red:
1. Poročilo predsednice SLAIS o delu od zadnje skupščine
2. Določitev okvirnega programa proslave ob 20 letnici obstoja društva
3. Določitev podrobnosti glede podkonference IS‐2012 »100 years of Turing and 20 years of SLAIS«
(delovni naslov) in predvsem povabljenih predavateljev
Zapisnik:
Ad 1.
Predsednica SLAIS je podala poročilo o delu od zadnje skupščine vključno z oddajo letnih poročil na
AJPES in DURS. Predložila je tudi zapisnik zadnjega sestanka IO SLAIS, poročilo o delu v letu 2011 in
zapisnik zadnje skupščine društva.
Ad 2.
Potekala je diskusija o programu proslave ob 20 letnici društva, ki naj bi vključeval podkonferenco pri
konferenci IS‐2012 in delovno večerjo s povabljenimi gosti.
Sklep 1: Konferenca z naslovom “100 Years Of Alan Turing And 20 Years Of SLAIS” bo organizirana kot
celodnevni dogodek 11.10. 2012, del multikonference IS‐2012. Častni govorec konference bo prof dr. Ivan
Bratko, ki bo podal osebni pogled na zgodovino umetne inteligence v Sloveniji.
Ad 3.
Potekala je diskusija o programu konference in o ter tem katere priznane raziskovalce iz področja
umetne inteligence bi povabili na proslavo. MatjaGams je potrdil, da bo lahko IS konferenca krila stroške
enega vabljenega predavatelja, kateri bi predvidoma imel še vabljeno predavanje pri otvoritvi
konference.
Skupaj smo izoblikovali naslednji seznam potencijalnih povabljenih predavateljev, katere bomo
kontaktirali [odgovorna oseba: vabljeni predavatelj]:
 Ivan Bratko, LUI: Claude Sammut
 Blaž Zupan, LB: Sebastian Trun (povabilo pošlje Ivan)
 Matjaž Gams, DIS: Malt Helmert (povabilo pošlje Ivan)
 Marko Grobelnik, AILab: Ross Quinlan
 Dunja Mladenić, AILab: Tom Mitchell
 Matjaž Kukar, LKM: Joao Gama
 Sašo Džeroski, KT: Pat Langley

Dogovorili smo se, da bomo začetek junija pogledali, kateri vabljene pridavatelji so sprejeli povabilo in se
dogovorili glede morebitnih nadaljnih povabil.
Sklep 2: prof. dr. Dunja Mladenić in prof. dr. Marko Bohanec prevzameta vlogo programskih vodji
konference.
Sklep 3: Zainteresirane večje skupine, ki delujejo na področju umetne inteligence v Sloveniji bodo
povabile (in zagotovile kritje stroškov) vsaka za po enega gosta, ki bo vabljeni predavatelj na konferenci.
Dogovorili smo se, da bo konferenca poleg častnega govorca in vablejnih predavateljev imela še
predstavitve sprejetih člankov, ki bodo predstavili uspehe slovenske umetne inteligence. Format članka
bo standarden format za IS konference (4 strani).
Matjaž Gams je predlagal izdajo posebne številke revije Informatica na temo 100 Years Of Alan Turing
And 20 Years Of SLAIS. Urednika številke bi predvidoma bila Ivan Bratko in Dunja Mladenić.
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