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No Názov Opis Spravodajcovia

I-01 Sformulovať východiskový rámec CERAI Predstaviť základné etické princípy, o ktoré sa moze nasa komisia oprieť.
Naznacit smery zaujmu.

Juraj Podroužek,
Mária Bieliková

I-02 Prieskum v oblasti dôveryhodnej AI aj v
prepojení na etiku

Realizovanie prieskumu (dotazníka) ohľadom vybraných otázok etiky.
Môže byť napojené na niektoré ďalšie iniciatívy, ale vzhľadom na rozsah
sa uvádza samostatne.

Jana Novohradská

I-03 Posudzovanie etickej AI vo výskume a
vývoji

Venovať sa téme pre posúdenie etickosti AI. Možné sú viaceré aktivity:
zozbierať  existujúce prístupy, vytvoriť rozcestník, Zoznam existujúcich a
odporúčaných nástrojov etického vyhodnotenia.

Ivana Budinská,
Ivan Kasanický

I-04 Mapa expertov v oblasti etiky a regulácie
AI

Podporiť vzdelávacie aktivity a znalostnú bázu na poli etiky IT. identifikovať
headlinerov, ktorí sa téme etiky AI venujú v akademickej sfére, ale aj v
priemysle.

Daniela Hrehová,
Juraj Podroužek

I-05 Príklady produktov vytvorených ako
dôveryhodná AI a zvyšovanie povedomia
o dôveryhodnej AI

Zbieranie dobrých príkladov použitia a aj vytvorenia produktov
zahŕňajúcich AI tak, že ju môžeme nazvať dôveryhodná a tým zvyšovať
povedomie o dôveryhodnej AI. Zvýšenie budovania povedomia o
dôveryhodnej AI, jej praktickej aplikácie a zameranie na etické aspekty,
dotknuté zakladne prava a slobody.

Eva Mičurová,
Tomáš Jucha

I-06 Sformulovať red lines pre AI Identifikácia oblastí, kde sa použitie AI systémov z hľadiska
momentálneho stavu poznania javí eticky sporné alebo vysoko rizikové z
hľadiska negatívneho dopadu na spoločnosť alebo hodnoty, ktoré chceme
chrániť. Táto téma zahŕňa najmä definovanie vzťahu človek a stroj a
otázku autonómie ľudskej bytosti na aplikačné využitie

Martin Takáč
Renáta Ujháziová

I-07 Vyjadrovanie sa ku kurikulám
vzdelávacích programov a vplyvu AI na
zamestnanosť

Posudzovanie a vyjadrovanie sa ku kurikulám vzdelávacích programov
(sektorové rady) z hľadiska etiky a regulácie AI. Analýza (rešerš
dostupných analýz a ich záverov) a návrh odporúčaní pre príslušné
slovenské subjekty aj s ohľadom na problematiku dopadov na
zamestnanosť v SR. Vyjadrovanie sa k vplyvu AI na zamestnanosť.

Tomáš Jucha,
Martina Le Gall Maláková,
Eva Mičurová

I-08 Governance (riadenie) verejných a
privátnych subjektov pomocou AI

Táto téma sa bude zaoberať princípmi používania AI na rozhodovací
proces a z neho plynúce závery pre spoločnosť.

Silvia Belovičová,
Martina Le Gall Maláková


