
Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2016-9-22 
 

Prítomní:  G.  Andrejková (skype od 15:00), M. Ftáčnik, M. Forišek, D. Chudá (od 15:00), M. Krupa, 

M. Zábovský (skype) 

Prizvaní:  M. Gurová  

Ospravedlnení: P.  Morávek, E. Šašinka, M. Šrámek – chorý 

 

Program: 

1) Kontrola úloh 

2) ECDL – aktuálne otázky 

3) Informatizácia spoločnosti – návrh NKIVS 

4) Extrapolácie 2016 

5) Zahraničné vzťahy  

6) Rôzne 

 
1) Kontrola úloh 
     K tomuto termínu neboli kontrolované žiadne úlohy. 
 
2) ECDL – aktuálne otázky 

- 21.6.2016 bolo podpísané Memorandum medzi ITAS-RUZ-SISp o uznávaní a podpore ECDL, prezentované 

bolo 19.7.2016 na tlačovej konferencii za prítomnosti médií. Viac informácií na stránke ECDL. 

- Projekt s BSK je pripravený na štádium verejného obstarávania na ATC, oslovené boli aj ďalšie kraje 

s ponukou informačnej prednášky o ECDL na porade riaditeľov škôl a následného projektu ako v BSK, 

stretnutia s riaditeľmi sa uskutočnili zatiaľ v Nitrianskom a Prešovskom kraji, očakáva sa Trenčiansky kraj. 

- ECDL kancelária predkladá návrh na aktualizáciu Cenníka služieb ECDL a návrh na úpravu smernice 2 

„Akreditačné požiadavky na prvky systému ECDL v SR“ – potreba flexibility hlavne pre školy, lebo nie  

každé ATC je schopné testovať všetky  moduly, definujú sa minimálne požiadavky na ATC. 

- Snaha o inováciu stránky ECDL, orientácia na mladých, rokuje sa so spoločnosťou ui42. 

Uznesenie č.1:  

VV SISp schvaľuje: 

a) Reakreditácie podľa písomného návrhu kancelárie ECDL. 

b) Aktualizáciu Cenníka služieb systému ECDL.  

c) Úpravu smernice 2 „Akreditačné požiadavky na prvky systému ECDL v SR“ na verziu v26. 

 

3) Informatizácia spoločnosti – návrh NKIVS 

- Cez prázdniny intenzívne pracovali zástupcovia odbornej verejnosti so zamestnancami Úradu 

podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na úpravách dokumentu Národná koncepcia 

informatizácie verejnej správy (NKIVS) v zmysle neakceptovaných pripomienok z pripomienkového 

konania. Väčšina pripomienok ITAS, Slovensko.digital aj SISp bola zapracovaná, dokument je vo finálnej 

verzii a pripravený na predloženie do vlády. Na strane SISp aj Slovensko.digital je spokojnosť, ITAS viac-

menej. 

- Je možné pripomienkovať Zákon o e-governmente. 

- Budúci týždeň bude v Bratislave v rámci Predsedníctva SR v EÚ veľké zhromaždenie Digital Assembly, aj 

M. Ftáčnik bol pozvaný zúčastniť sa ako zástupca SISp. 

 

Uznesenie č. 2: 

a) VV berie na vedomie informácie a materiály, ktoré predložil predseda M. Ftáčnik. 

 



 

4) Extrapolácie 2016 

- Podujatie sa koná z iniciatívy Ústavu informatiky SAV v dňoch 25.9. – 31.10.2016 pri príležitosti 60. 

rokov informatiky na Slovensku. Výstava je určená širokej verejnosti, ale aj pre informatickú komunitu. 

- Kancelária SISp rozošle mailom informáciu o tejto akcii členom spoločnosti. 

 

5) Zahraničné vzťahy  

- M. Ftáčnik sa včera zúčastnil výročného Valného zhromaždenia ECDL Foundation v Dubline.  

 
Uznesenie č. 3 

a) VV súhlasí s účasťou M. Ftáčnika na zasadnutí Rady CEPIS koncom novembra v Amsterdame. 
  

6) Rôzne 

- Doc. Andrejková poslala informácie o Medzinárodnej olympiáde v informatike, ktorá sa konala 

v auguste v ruskej Kazani. Všetci štyria naši súťažiaci získali bronzovú medailu. 

- Prof.  Rovan informoval, že najbližší SOFSEM 2017 sa bude konať v januári v Írsku. Dal návrh, aby sa 

SISp na ňom podieľala nejakou formou (napr. podporou najlepšieho študentského príspevku), a tak 

zostala viditeľná na SOFSEME, aj keď sa koná v inej krajine. 

- Pracovná skupina CEPIS pre vzdelávanie – záujem uskutočniť zasadnutie skupiny v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 4 
b) VV súhlasí s podporou SISp pre organizáciu zasadnutia Pracovnej skupiny CEPIS pre vzdelávanie 

v decembri v Bratislave. 
c) VV schvaľuje sumu 250 Euro ako cenu za najlepší študentský príspevok na konferencii SOFSEM 2017. 
d) VV schvaľuje nového člena - Mgr. Renátu Kotúčkovú. 
e) VV schvaľuje príspevok V. Rozinajovej na cestu TC IFIP vo výške 300 Euro. 

 
 

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia je začiatok novembra, presný termín bude 
dohodnutý prostredníctvom Doodle. 
 

 


