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Pozvánka a program 
Valného zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti

Č a s: 30. 6. 2021 (streda), 16:00

M i e s t o: 1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C

Mlynská dolina, Bratislava
2. online pripojenie -    -  http://vz.informatika.sk/
Na prístup je potrebné mať buď nainštalovanú aplikáciu MS Teams

alebo použiť webový prehliadač Google Chrome alebo MS Edge
(Firefox sa, žiaľ, použiť nedá).

P r o g r a m: Odborná časť:
16:00 – Otvorenie
16:10 – doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. (KDMFI FMFI UK)

 Školská informatika na Slovensku.
V prednáške v krátkosti popíšeme Štátny vzdelávací  program pre predmet
Informatika na základnej aj strednej škole.  Povieme si o hlavných cieľoch
školskej  informatiky  a  zhrnieme  problémy,  s  ktorými  sa  vyučovanie
informatiky  potýka.  Záverom  prinesieme  informáciu  (B.  Rovan)  o
Informatics  Curriculum  Framework  for  School  pripravovanom  koalíciou
Informatics for All.

16:40 – 16:50 Prestávka, diskusia

 Pracovná časť:         od 16:50 (predpokladané ukončenie o 17:30)

1. Schválenie programu Valného zhromaždenia SISp
2. Schválenie rokovacieho  a volebného poriadku
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Správa o činnosti od valného zhromaždenia v r. 2018 a 

zameranie činnosti na najbližšie tri roky
5. Správa o hospodárení
6. Správa revíznej komisie
7. Diskusia k predloženým správam
8. Predstavenie kandidátov a informácia o voľbách
9. Záverečná diskusia
10. Závery valného zhromaždenia

Na  Valnom  zhromaždení  sa  podľa  Stanov  Slovenskej  informatickej  spoločnosti
vyhlásia elektronické voľby Výkonného výboru SISp a Revíznej komisie SISp. Predbežný
návrh kandidátov a kandidátok na voľbu do VV a RK predloží  doterajší  výkonný výbor.
Návrhy je možné podávať aj priamo na Valnom zhromaždení.  Pre zaradenie kandidáta na
kandidátku je potrebné, aby kandidát bol členom SISp. Navrhovateľ musí spolu s návrhom
predložiť  písomný  alebo  osobný  súhlas  kandidáta  s  kandidatúrou  (predkladá  volebnej
komisii) a stručnú charakteristiku kandidáta (ústne). 
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