Kubernetes Community Days
Czech & Slovak virtual
Organizátor:
Združenie pre podporu Cloud Native technológií, IČO: 52821595. Pracujeme pod záštitou Cloud Native
Computing Foundation (skrátene CNCF, http://cncf.io). CNCF je dcérska organizáca Linux foundation - nadácie stojacej za Linuxom ako takým - jeho jadrom. Konferencie typu KCD sú formátom, ako dostať informácie
a inovácie v ich rodnom jazyku zahustenou formou bližšie k ľuďom v ich rodnom jazyku.
Slovenské Združenie pre podporu Cloud Native technológií už viac ako 2 roky organizuje meetupy každý
mesiac, Zorganizovali sme už viac ako 27 meetupov. Ako pokračovanie našej činnosti sme sa rozhodli pre
formát celodennej konferencie. Naša stránka Združenia má viac ako 360 členov. Na našich meetupoch je
bežne viac ako 50 ľudí online. Na najsledovanejších meetupoch bolo viac ako 100 ľudí. Z každého meetupu
zverejňujeme videá na Facebook stránke so zachovaním čo najlepšieho zážitku.Za združením stoja
profesionáli s bohatými skúsenosťami z IT branže.

KCD 2022
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Účel:

Building sustainable ecosystems for cloud native software.
Propagácia Cloud native myšlienok, projektov a softvéru. Miesto, kde sa stretnú ľudia so záujmom o moderné IT technológie. O témach ako Kubernetes, DevOps, NetDevOps, Infrastructure as a code, cloud development, komunitná kultúra.

Pre koho je konferencia určená:
Pre všetkých IT manažérov, developerov, DevOps, študentov, ktorí majú záujem sa dozvedieť niečo o základoch Cloud Native technológií, jednotlivých prezentovaných projektoch, do hĺbky prezentovaných zručnostiach, diskutovať s profesionálmi, spoznať DevOps kultúru a pridať su veľkej slovenskej a českej komunite.

Pravidlá konferencie:
Konferencia bude otvorená pre všetkých ľudí, bez ohľadu na vierovyznanie, rasu, orientáciu, vek, alebo
pohlavie. Toto je aj základná premisa materskej nadácie CNCF. Všetci organizátori musia absolvovať Online
kurz ohľadne inkluzivity, diskriminácie a rovnoprávnosti.
https://training.linuxfoundation.org/training/inclusive-open-source-community-orientation-lfc102

Jedná sa o základné princípy na ktorých stojí celá nadácia.
V rámci podpory účasti žien v IT máme pravidlo, že počas konferencie každý deň vystúpi minimálne jedna
ženská prezentátorka v každom z dvoch trackov.

Ná zov :

KCD (Kubernetes Community Days) 2022 Czech & Slovak virtual

Form át :

Virtuálna konferencia - Bevy platforma

Termín:

27. - 28.4.2022 od 9:00 do 16:00

Každý deň dva tracky. Management track a professional track.
V manažérskom by sme chceli ukázať hlavne na výhody použitia a organizácie moderného IT oddelenia. Aj na konkrétnych príkladoch
z praxe. V profesionálnom tracku by sme chceli do hĺbky riešiť vybrané témy pre IT odborníkov so skúsenosťami. Oblasti ako napr.
Service mash, Service proxy, Serverless and Observability and Analysis…
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Vstupné
Základné vstupné zdarma - neobsahuje
účastnícky balíček

Jazyky
CZ / SK / EN
(väčšina príspevkov v CZ a SK)

Dobrovoľné vstupné s účastníckym
balíčkom:
99 EUR pre ﬁrmy /early bird 59 EUR/
49 EUR pre individuálnych zaujemcov
/early bird 29 eur

Doména konferencie:
https://kcd.live

19 EUR študenti. /early bird 14 EUR/
Všetky peniaze idú na účastnícke balíčky
a aktivity cloud native komunity v regióne.

Plánovaný počet návštevníkov:
Plánovaný počet 500 návštevníkov online
(viac ako 700 predaných lístkov/RSVPs)

V cene:
Balíček účastníka konferencie:
zberateľské účastnícke tričko kubernetes
s KCD 2022 nápisom

Národnostné zloženie účastníkov:

cloud - native mapa (l.cncf.io)
nálepky s cloud native tematikou

47 % česká

privátne extra miesto na komunikáciu medzi

42 % slovenská

užívateľmi

5 % iná

reklamné predmety / materiály od partnerov

Mix návštevníkov:
15 % IT manažéri - decision makers
35 % IT mediori - už počuli o kubernetes
a chcú sa zdokonaliť
20 % IT profesionáli - decision inﬂuencers,
TOP IT špecialisti.
30 % úplní začiatočníci / študenti
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Organizačný v ýbor:

Juraj Hanták

Filip Pohronský

+421 905 205 794

pohronsky@zenova.sk

juraj.hantak@cloudnative.sk

Tomáš Pytel

Zdeněk Váňa

pytlicek@gmail.com

vanazde1@gmail.com

https://kcd.live

