Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2016-03-09
Prítomní: G. Andrejková, D. Chudá, M. Forišek, M. Ftáčnik, M. Krupa, P. Morávek, M. Šrámek
Prizvaní: I. Prívara, B. Rovan, M. Gurová
Ospravedlnený: E. Šašinka
Neprítomný: M. Zábovský
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prehliadka múzea informatiky
Kontrola úloh
Aktuálne informácie o ECDL
Aktuálne otázky informatizácie spoločnosti
Vstupný materiál ku kvalite vzdelávania informatiky na ZŠ a SŠ
Odborné skupiny SISp
Hospodárenie SISp
Zahraničné vzťahy
a. Zápis z rokovania s riaditeľom ECDL-F
9) Rôzne

1) Prehliadka múzea informatiky
Členovia VV a prizvaní hostia si so záujmom prezreli stálu výstavu dejín výpočtovej techniky, ktorou
sprevádzal Ing. Štefan Kohút. VV odporučil napísať list predsedovi SAV na podporu ďalšej existencie
tejto výstavy.
Uznesenie č. 1:
a) Pripraviť list predsedovi SAV na podporu Stálej výstavy výpočtovej techniky.
Zodpovedný: M. Ftáčnik spolu s M. Krupom
Termín: 20. apríl 2016
2) Kontrola úloh
- VV berie na vedomie čiastočné splnenie úlohy M. Foriška. Ešte je potrebné článok poslať na
recenziu G. Andrejkovej, potom členom VV a následne ho poslať do IFIP Insights.
- Úloha P. Morávka zatiaľ nebola splnená. Táto úloha i ďalšie otázky vo vzťahu k členom budú
predmetom stretnutia s M. Ftáčnikom.
Uznesenie č.2:
a) VV berie na vedomie splnenie termínovaných úloh.
b) VV súhlasí s predĺžením termínov navrhnutých uznesení.
c) VV žiada predsedu predložiť na schválenie výsledok hospodárenia za rok 2015 spolu so
stanoviskom Revíznej komisie.
Zodpovedný: M. Ftáčnik
Termín: 20.apríl 2016
3) ECDL
- Predseda SISp v spolupráci s kanceláriou ECDL predložili výboru mesačnú správu a ďalšie
dokumenty na rozhodnutie VV.
- Predseda informoval výbor o stretnutí na BSK ohľadom pilotného projektu na stredných školách.
- Ďalej informoval o kandidátovi na prebratie ECDL po A. Scheberovi – je ním Ing. Vladimír Raučina.
- M. Krupa navrhol zorganizovať on-line kampaň o ECDL pre nezamestnaných.
- Predseda ďalej informoval o stave prípravy Memoranda medzi SISp, ITAS a Republikovou úniou
zamestnávateľov o zvyšovaní počítačovej gramotnosti a ECDL.

Uznesenie č. 3:
a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL.
b) VV berie na vedomie informácie predsedu SISp o ECDL.
c) VV schvaľuje návrh na reakreditácie podľa písomného návrhu kancelárie ECDL.
4) Aktuálne otázky v informatizácii spoločnosti
- D. Chudá podala správu zo zasadnutia Rady vlády pre digitalizáciu VS, na ktorom sa zúčastnila ako
podpredsedníčka SISp.
- VV sa zhodol na potrebe pripraviť návrh textu, ktorý ponúkneme politickým stranám ako námety do
programového vyhlásenia vlády v otázke informatizácie VS. P. Morávek odporučil posielať tieto
námety politickým stranám adresne cez osobné kontakty.
Uznesenie č. 4:
a) Pripraviť podnety do programového vyhlásenia vlády za SISp.
Zodpovedný: M. Ftáčnik
Termín: 23.3.2016
5) Vstupný materiál ku kvalite vzdelávania informatiky na ZŠ a SŠ
Na žiadosť Ericha Šašinku súhlasil VV SISp s tým, že materiál bude preložený na zasadnutie VV v apríli.
6) Odborné skupiny SISp
Na žiadosť Daniely Chudej súhlasil VV SISp s tým, že materiál bude preložený na zasadnutie VV v apríli.
7) Hospodárenie SISp
M. Ftáčnik na základe stretnutia s pani D. Vargovou z Compeka, navrhol vyradenie starších
nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva a navrhol v budúcnosti posielať kolektívnym členom zálohové
faktúry namiesto faktúr, aby sa predišlo problémom v účtovníctve pri neuhradení členského príspevku.
Uznesenie č. 5:
a) VV berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu dodanú firmou Compeko.
b) VV súhlasí s vyradením nevymožiteľných pohľadávok na členský príspevok starších ako jeden rok
z účtovníctva.
c) VV súhlasí s tým, aby sa kolektívnym členom posielali zálohové faktúry na členský príspevok, ktoré
sa zaúčtujú až po zaplatení
8) Zahraničné vzťahy
M. Ftáčnik informoval VV o rokovaniach s riaditeľom ECDL Foundation Damienom O´Sullivanom.
Uznesenie č. 6:
a) VV berie na vedomie správu o rokovaniach s riaditeľom ECDL F v Bratislave.
b) VV súhlasí s účasťou predsedu SISp na CEPIS Council, ktorý sa uskutoční 6.-7.5.2016 v Aténach.
c) VV poveruje predsedu rozoslať návrh stanov CEPIS-u, ku ktorému sa môžu členovia VV vyjadriť.
Zodpovedný: M. Ftáčnik
Termín: 6.4.2016
d) VV súhlasí s účasťou D. Olejára na workshope IT STAR o informatickej bezpečnosti v Turíne.
9) Rôzne
- 9.-10.4. organizuje SOIT na FMFI Opensource víkend. M. Šrámek pripraví informáciu, ktorú
rozošleme individuálnym členom SISp.
Termín ďalšieho zasadnutia VV bol dohodnutý na 20.apríla 2016 o 14:00.
Zapísala: M. Gurová

Overil: M. Ftáčnik

