
Budúcnosť IT je tu (v Košiciach)

Pozývame Vás na sprievodné podujatie k výstave Extrapolácie 2015:

15.10.2015 | 15.00 hod Slovenské technické múzeum 
Hlavná 88, Košice

www.stm-ke.sk

HISTÓRIA A BUDÚCNOSŤ IT V KOŠICIACH

STM · SSAKI · VS SAV · Reprint spol. s.r.o. · TU v Košiciach
UPJŠ v Košiciach · UCITT · Košice IT Valley · AGNICOLI

Organizátori:

Aj tebe sa stalo, že tvoje zariadenie 
bolo úplne vybité a najbližší zdroj 
elektriny bol ďaaaaleko....?
Chargebrella je unikátne zariadenie, 
ktorého patentovaná technológia 
dobije tvoje mobilné zariadenia. 
Príď sa nabiť!

Kašli na BIO, pestuj HYDRO! 
Pestovanie bez hraníc – čokoľvek 
a kdekoľvek s našimi systémami na
monitoring a kontrolu prostredia 
– to je „ResponzIO“.

Rubik’s Solver 
Zasúťaž si s robotom v skladaní 
Rubikovej kocky.

Inteligentné riadenie
Na pripravených prezentačných 
ukážkach vám predvedieme, ako 
viete využiť svoje znalosti z mate-
matiky, fyziky a programovania tak, 
aby sa objekty okolo vás správali 
podľa vašich požiadaviek.

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Sprievodné podujatie výstavy Extrapolácie 2015.
2015.
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Príď sa pozrieť na súčasný high-tech!
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