Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2015-09-23
Prítomní: G. Andrejková, M. Forišek, M. Ftáčnik, D. Chudá, M. Krupa, E. Šašinka, M. Šrámek,
M. Zábovský
Prizvaní: B. Rovan, M. Gurová
Ospravedlnení: P. Morávek
Program:
1. Kontrola úloh
2. ECDL
3. Konkretizácia cieľov členov VV na nasledujúce 3 roky
4. Ekonomika
5. Zahraničné vzťahy
6. Rôzne
1. Kontrola úloh
• Z posledného zasadnutia VV vyplynuli na september 3 úlohy súvisiace s ECDL. Pracovala na nich
pracovná skupina v zložení M. Ftáčnik, A. Scheber a M. Baxová. Podrobná správa o plnení týchto
úloh bola rozoslaná všetkým členom výboru ako príloha ku pozvánke na zasadnutie VV. Odpočet
úloh bude urobený v bode 2.
•

Na základe uznesenia číslo 3 z júnového zasadnutia VV pripravil M. Šrámek vyhlásenie SISp a SOIT
adresované Ministerstvu financií SR ohľadom dodávky softvéru v rámci zmluvy Microsoft
Enterprise Agreement. K termínu konania VV nebola zo strany Ministerstva financií žiadna
odozva. Výbor diskutoval o možnosti podporiť túto iniciatívu podpisovou akciou. Predseda SISp
navrhol zorganizovať stretnutie na MF SR.

2. Aktuálne informácie o ECDL
Predseda SISp uviedol písomné materiály. Z hľadiska ďalšieho rozvoja ECDL v oblasti školstva je
kľúčový národný projekt IT Academy, ktorý pripravilo Centrum celoživotného vzdelávania UPJŠ.
Ak sa projekt bude realizovať od 1.1.2016, kancelária ECDL bude potrebovať posilniť na 4 roky
trvania projektu svoj stav. Sú vítané návrhy na personálne obsadenie. M. Zábovský ponúkol svoje
skúsenosti s európskymi projektmi a prejavil ochotu pomôcť s prípravou žiadosti tohto projektu.
M. Šrámek apeloval na to, aby sa netestovali len produkty Microsoftu, ale aby testovanie
zahŕňalo aj ich otvorené alternatívy. M. Krupa navrhol zvážiť aj testovanie GoogleDocs.
Uznesenie č. 1:
a. VV berie na vedomie čiastočné splnenie úloh z júnového zasadnutia, týkajúcich sa ECDL
a posúva termín ich splnenia na október.
T: október 2015
b. VV berie na vedomie správu kancelárie ECDL za mesiace jún-august 2015.
c. VV schvaľuje reakreditácie ASK podľa písomného návrhu kancelárie ECDL.
3. Konkretizácia cieľov VV na nasledujúce 3 roky
M. Ftáčnik navrhol členom výboru individuálne stretnutia, aby po nich pripravili návrhy
konkrétnych krokov na realizáciu cieľov VV SISp na nasledujúce 3 roky v oblastiach, za ktoré
prevzali zodpovednosť. Stretnutia sa uskutočnia do najbližšieho VV, ktorý bude začiatkom
novembra.

4. Ekonomika
Písomne bola predložená správa o hospodárení k 16.9.2015. M. Ftáčnik pridal ústnu informáciu
o potrebe riešiť voľné prostriedky spoločnosti, ktoré doteraz boli na 3-ročnom termínovanom
vklade s dobrým úrokom.
Uznesenie č. 2
a. VV berie na vedomie prehľad o čerpaní rozpočtu SISp.
b. VV poveruje E. Šašinku a M. Ftáčnika pripraviť návrh, ako naložiť s voľnými finančnými
prostriedkami spoločnosti.
T: október 2015
5. Zahraničné vzťahy
• Začiatkom októbra sa koná kongres IFIP-u v Kórei. Kongresu sa tento rok nikto z našej spoločnosti
z finančných dôvodov nezúčastní. Predseda VV navrhol delegovať právomoci pri hlasovaní na
našich rakúskych partnerov z ȪCG. VV s návrhom súhlasil.
• 4. 11. 2015 sa koná stredoeurópske stretnutie ECDL a 26.11. kongres Cepis-u. Na stretnutie ECDL
VV vysiela predsedu M. Ftáčnika a zástupkyňu kancelárie ECDL pani Baxovú. Na kongres CEPIS
vysiela predsedu M. Ftáčnika.
Uznesenie č.3
a. VV súhlasí s delegovaním hlasovacieho práva na kongrese IFIP-u v októbri 2015 na rakúsku
informatickú spoločnosť ȪCG.
b. VV vysiela M. Ftáčnika na stredoeurópske stretnutie ECDL, ktoré sa bude konať 4.11.2015
a na kongres CEPIS, ktorý bude 26.11.2015.
6. Rôzne
• B. Rovan navrhol oživiť myšlienku vydávania elektronického bulletinu SISp a touto cestou
informovať členov o aktivitách SISp.
• M. Krupa informoval členov výboru o situácii, ktorá je na SAV-ke so stálou výstavou o histórii
informatiky. Pán Kohút – organizátor a garant výstavy, ku koncu roka na SAV končí a s ním
dostala výpoveď aj výstava. Momentálne sa hľadajú možnosti, kde by mohla sídliť. Jedna
z možností je na FIIT STU.
• B. Rovan našiel doktoranda Mgr. Petra Kostolányiho, ktorý je ochotný pomáhať s udržiavaním
stránky SISp. M. Forišek sa ponúkol, že ho zaškolí do správy webu.
• Voľba podpredsedov SISp sa uskutoční na najbližšom zasadnutí VV.
• Spoločnosť Atos IT Solutions písomne požiadala o zrušenie členstva v SISp.
• M. Ftáčnik sa poďakoval G. Andrejkovej za zorganizovanie stretnutie košických členov SISp
s novým predsedom spoločnosti. Obe strany hodnotili toto stretnutie pozitívne.
• M. Krupa sa ponúkol, že zorganizuje stretnutie predsedu SISp so Slovenskou alianciou pre
internetovú ekonomiku SAPIE.
• G. Andrejková informovala členov VV o výstave EXTRAPOLÁCIE 2015 – výstava o histórii i
budúcnosti IT, ktorá sa koná v Košiciach. VV odporučil informovať o tejto akcii aj individuálnych
členov SISp prostredníctvom mailing listu clenovia@informatika.sk.
Termín ďalšieho zasadnutia VV bol dohodnutý na 4.11.2015 o 14:00, ale vzhľadom na
medzinárodnú akciu je návrh posunúť termín na 11.112015 o 14:00. Termín bude dohodnutý
mailovým spôsobom.
Zapísala: M. Gurová

Overil: M. Ftáčnik

