Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2017-07-04
Prítomní: G. Andrejková (skype), D. Chudá, M. Forišek(skype), M. Ftáčnik, P. Morávek, E. Šašinka, M. Šrámek
Prizvaní: M. Gurová , B. Rovan, I. Prívara, V. Raučina
Ospravedlnení: M. Krupa, M. Zábovský
Program:
1) Kontrola úloh
2) ECDL – aktuálne otázky
a. Mesačná správa kancelárie
b. Návrh na reakreditácie
c. Zápis z podujatia ECDL Forum 2017
3) Informatizácia spoločnosti
a. Pracovné skupiny k NKIVS
4) Spoločné vyhlásenie s ITAS k financovaniu vysokých škôl na Slovensku
5) Informácia o príprave informatických súťaží a podpore mladých informatikov
6) Návrh na zlepšenie informovanosti členov SISp – Morávek
7) Hospodárenie SISp
8) Zahraničné vzťahy
a. Informácia o zasadnutí Rady CEPIS v Dubline
9) Rôzne
1) Kontrola úloh
neprebehla
2) ECDL – aktuálne otázky
a. Mesačná správa kancelárie
b. Návrh na reakreditácie
c. Zápis z podujatia ECDL Forum 2017
-

Ohľadom automatického testovania ECDL testov (Sophia) sa plánujú rokovania s Cytotrade, nakoľko
rokovania s ÖCG zlyhali.

Uznesenie č. 12/2017:
a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL.
b) VV schvaľuje reakreditácie podľa návrhu kancelárie ECDL.
3) Informatizácia spoločnosti
a. Pracovné skupiny k NKIVS
- Naše nominácie do pracovných skupín boli akceptované, zatiaľ nemáme informácie o ich práci.
Úloha č. 1/2017: Kontaktovať zástupcov SISp v pracovných skupinách k NKIVS, za účelom dodania informácií
a termínov.
Zodpovedný:

Termín:

4) Spoločné vyhlásenie s ITASom k financovaniu vysokých škôl na Slovensku
- M. Lelovský bol na poste šéfa ITASu vymenený, novým šéfom je Ing. Emil Fitoš z Atos IT Solutions and
Services. SISp sa pridala k vyhláseniu ITASu vo veci nedostatku absolventov informatických odborov
a potreby zmeny financovania vysokých škôl pripravujúcich budúcich informatikov. Vyhlásenie je
prístupné tu: http://itas.sk/ked-sa-nezmeni-pristup-vlady-vo-vzdelavani-it-specialistov-slovensko-sa-ztechnologickej-krajiny-prepadne-na-montaznu-dielnu/

5) Informácia o príprave informatických súťaží a podpore mladých informatikov
-

Na post predsedu SKOI bol vymenovaný RNDr. Michal Forišek, PhD., ktorý vymenil na tomto poste
dlhoročnú predsedníčku SKOI doc. RNDr. Gabrielu Andrejkovú, CSc.
Pripravuje sa nový štatút OI – v priebehu prázdnin, VV dostane návrh na prípadné pripomienky.
V lete sa pripravuje Letná škola programovania pre stredoškolákov – dva týždne a pripravujú sa zadania
nového ročnika OI.
V júli sa koná CEOI v Lubljane (Slovinsko) a IOI v Teheráne (Irán).

6) Návrh na zlepšenie informovanosti členov SISp – Morávek
- P. Morávek predstavil svoju predstavu komunikácie s individuálnymi členmi – formou emailov so
súhrnnými správami – napr. po každom výbore. Z dôvodu sledovania aktivity P.Morávek navrhol
posielať tieto maily cez platformu MailChimp. Členovia výboru vyjadrili súhlas s posielaním súhrnných
mailov. Výhrady boli k využívaniu služby MailChimp. P. Morávek pošle členom výboru informácie o tejto
službe a o tejto veci sa rozhodne neskôr. Zatiaľ sa bude využívať existujúci mailing list.
7) Hospodárenie SISp
- Je potrebné kontaktovať naších členov ohľadom členských príspevkov.
- Snažíme sa o získanie členov medzi učiteľmi informatiky. Otázka zo strany učiteľov je – aký osoh, prínos
členstvo v SISp pre nich bude mať. Predseda navrhol opýtať sa ich, čo by oni potrebovali, očakávali.
Napríklad pri návšteve klubu učiteľov informatiky.
8) Zahraničné vzťahy
a. Informácia o zasadnutí Rady CEPIS v Dubline
- Bol zvolený nový predseda Rady Cepis – grécky nominant; M. Ftáčnik bol zvolený za pokladníka
(treasurer).
b. IT Star
- 29.9. bude stretnutie v Sofii ohľadom fungovania IT Star. Za SISp sa zúčastní I. Prívara a v prípade záujmu
aj M. Forišek.
- Cepis Education v septembri v Bruseli – B. Rovan – VV schválil cestu
Uznesenie č. 13/2017:
- VV schválil cestu I. Prívaru do Sofie, v prípade záujmu aj M. Forišek.
- VV schválil cestu B. Rovana do Bruselu na zasadanie Cepis Computing in School.
9) Rôzne
- Prijatie nového člena Anita Sáreníková, učiteľka informatiky z Rožňavy.
- ITAPA – prof. Rovan dostal ponuku od ITAPA zorganizovať jeden track – napríklad o vzdelávaní – výbor
s týmto nápadom súhlasil.
- M. Šrámek informoval o podpisovej kampani Naša doména, ktorá sa snaží o presun národnej domény
z rúk súkromnej firmy do správy štátu, resp. neziskovej organizácie. Informácie na nasadomena.sk.
Uznesenie č. 14/2017:
a. VV prijíma novú členku – pani Anitu Sáreníkovú, učiteľku informatiky z Rožňavy.
Aké informácie z tohto výboru pošleme členom:
- informácie o informatických súťažiach
- vyhlásenie s ITASom ohľadom financovania vysokých škôl informatického zamerania
- informácia o podpisovej akcii nasadomena.sk
Termín ďalšieho zasadnutia VV v septembri sa dohodne cez Doodle.

Zapísala: M. Gurová

Overil: M. Ftáčnik

