
Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2017-10-19 
 

Prítomní:  G. Andrejková (skype),  D. Chudá,  M. Forišek, M. Ftáčnik, E. Šašinka, M. Šrámek  

Prizvaní:  B. Rovan, I. Prívara, V. Raučina, Z. Sládeková 

Ospravedlnení:  M. Krupa, P. Morávek, Zábovský 

 

Program: 

1) Informácie o zmene na poste administrátorky VV SISp 

2) Vzdanie sa funkcie vo VV SISp a nástup náhradníka 

3) ECDL – aktuálne otázky 

 Mesačná správa kancelárie 

 Návrh na reakreditácie 

 Záznam z rokovania s Klubom 500 a z rokovania s AZZZ 

4) Informatizácia spoločnosti 

 Koncepcia riadenia informatizácie 

 Aktualizovaná metodika projektového riadenia 

 Akčný pán informatizácie, verzia 1.5 

 Referenčná architektúra 

 Digitalizácia agend verejnej správy 

 Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe 

5) Hospodárenie SISp  

6) Zahraničné vzťahy 

 Správa o zasadnutí IT STAR v Sofii 

7) Rôzne 

 

1) Informácie o zmene na poste administrátorky VV SISp 

Predseda VV SISp informoval o tom, že k 15.10. ukončila svoje pracovné pôsobenie na fakulte pani Milada 

Gurová a v tej súvislosti požiadala o uvoľnenie z funkcie administrátorky VV SISp. Predseda informoval VV, že 

požiadala pani Zlaticu Sládekovú, zamestnankyňu Kancelárie ECDL, aby sa ujala tejto funkcie, pričom prišlo 

k riadnemu odovzdaniu funkcie aj za jeho prítomnosti(bez nedostatkov).  

 

Uznesenie č. 13/2017: 

a) VV berie na vedomie zmenu na poste administrátorky VV SISp k 15.10.2017. 

b) VV vyslovuje poďakovanie pani Milade Gurovej za jej dlhoročnú obetavú prácu v prospech Slovenskej 

informatickej spoločnosti. 

 

2) Vzdanie sa funkcie vo VV a nástup náhradníka 

Pán Miloš Šrámek oznámil VV SISp, že zo zdravotných dôvodov sa vzdáva funkcie člena VV SISp k dnešnému dňu 

s účinnosťou od zajtra. VV konštatoval, že náhradníkmi sú pán Peter Kučera, stredoškolský učiteľ informatiky 

z Bratislavy, pani Slávka Blíchová, z Centra ďalšieho vzdelávania UPJŠ Košice a pán Krivoš-Belluš, ktorý je 

predsedom Krajského výboru informatickej olympiády v Košickom kraji, ktorí získali na Valnom zhromaždení SISp 

v roku 2015 rovnaký počet hlasov. Po diskusii prijal VV nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č. 14/2017: 

a) VV berie na vedomie vzdanie sa Miloša Šrámeka z funkcie člena VV SISp s účinnosťou od 20.10.2017. 

b) VV vyslovuje poďakovanie Milošovi Šrámekovi za jeho dlhoročnú prácu v prospech SISp, osobitne pri 

presadzovaní otvoreného softvéru.  

c) VV vyhlasuje nástup náhradníka na funkciu člena VV SISp, za ktorého určil Petra Kučeru (ak by nemohol 

nastúpiť, tak potom pani Blíchovú, resp. Krivoša Belluša) s účinnosťou od 20.10.2017.  

 

 

 



3) ECDL – aktuálne otázky 

Predseda uviedol písomnú správu o činnosti kancelárie ECDL a písomné návrhy na reakreditáciu. Predložil tiež 

informáciu o výsledkoch rokovania s Klubom 500 a s AZZZ ohľadom podpory pre získavanie digitálnych zručností 

a ECDL. Ďalej informoval o vzniku Národnej koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, do ktorej sa chce 

zapojiť aj SISp, vrátane konkrétnych záväzkov ako sú rozšírenie krajských projektov ECDL a lokalizovanie ďalších 

modulov ECDL. V diskusii I. Prívara informoval o stretnutí s pánom Kostolanským, ktorý ponúka spoločný projekt 

zameraný na zisťovanie digitálnych zručností a ich porovnanie s o sebahodnotením. Projekt by sa realizoval 

prostredníctvom automatického testovacieho systému SOFIA.    

 

Uznesenie č. 15/2017: 

a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL. 

b) VV schvaľuje reakreditáciu podľa návrhu kancelárie ECDL. 

c) VV berie na vedomie informáciu o rokovaní s Klubom 500 a rokovaní s AZZZ. 

d) VV žiada predsedu, aby sa stretol s pánom Kostolanským a prerokoval s ním podmienky uskutočnenia 

spoločného projektu. 

 

4) Informatizácia spoločnosti 

Písomne boli predložené podkladové materiály: Koncepcia riadenia informatizácie, Aktualizovaná metodika 

projektového riadenia, Referenčná architektúra, Digitalizácia agend verejnej správy a Koncepcia nákupu IT vo 

verejnej správe. Materiál Akčný pán informatizácie, verzia 1.5 bude predložený na budúcom zasadnutí. Tieto 

dokumenty sú výsledkom práce pracovných skupín k NKIVS, v ktorých má SISp zastúpenie (okrem skupiny 

Referenčná architektúra). Člen skupiny pre Koncepciu nákupu IT vo verejnej správe V. Raučina uviedol, že nimi 

pripravený materiál považuje za dobré východisko ďalšieho postupu v tejto oblasti a odporučil ho podporiť. 

Obsahuje možnosť hodnotiť informačné projekty podľa kvality a nielen podľa ceny. Odporúča sa v ňom 

vytvorenie panelu expertov pre VO a agilný vývoj v oblasti VO.  

 

Uznesenie č. 16/2017 

a)  VV berie na vedomie výsledky práce pracovných skupín a súhlasí s ich podporou v rámci Rady vlády pre 

digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh.  

b) VV žiada predsedu kontaktovať zástupcov v jednotlivých skupinách, aby informovali VV o tom, čo sa im 

nepodarilo presadiť v rámci jednotlivých materiálov.  

 

5) Hospodárenie SISp  

Pravidelná správa o hospodárení k u koncu septembra predložená nebola. Na budúce zasadnutie bude 

predložená správa za celý rok 2017. 

 

6) Zahraničné vzťahy 

Správu o zasadnutí IT STAR v Sofii spracoval a predložil I. Prívara. Informoval o diskusii venovanú budúcemu  

finančnému zabezpečeniu IT STAR, ktoré navrhol Plamen Nedkov. I. Prívara vystúpil v diskusii za SISp so  

stanoviskom, že návrhy nepovažujeme za reálne a skôr sa prikláňame k tomu, aby sa IT STAR pretransformoval  

na regionálnu pracovnú skupinu v rámci CEPIS. Námetov na činnosť by bolo dosť, napr. viacjazyčný výkladový  

slovník v oblasti informatiky.  

 

Uznesenie č. 17/2017 

a) VV berie na vedomie správu o zasadnutí IT STAR v Sofii s tým, že podporuje alternatívu transformovať IT 

STAR na regionálnu pracovnú skupinu v rámci CEPIS.  

 

7) Rôzne 

a. Prof.  Rovan informoval o pozvaní, ktoré dostal od pracovnej skupiny CEPIS o etike v IT v rámci piliera 1 

Profesionalizmus, v ktorej bude snaha rozpracovať etické princípy IT profesionála.  

b. G. Andrejková informovala o tom, že Michal Foríšek sa stal novým predsedom Slovenského výboru pre 

olympiádu v informatike.  Ďalej informovala o medzinárodnej olympiáde v Slovinsku. Tam sa diskutovalo 



o zorganizovaní medzinárodnej olympiády (8-10 krajín) v roku 2019. Na olympiáde sme získali 2x3. 

miesto, menej ako v minulosti.  

c. G. Andrejková informovala o príprave podujatí v rámci Extrapolácií 2017.  

d. Prof. Rovan informoval, že z iniciatívy SISp bude na ITAPA 2017 sekcia venovaná vzdelávaniu pre 

digitálny svet, ktorú povedie M. Ftáčnik a rečníkmi v nej bude aj prof. Štepánková, predsedníčka ČSKI, 

prof. Kalaš aj V. Raučina s témou ECDL a digitálne zručnosti.  

  

Uznesenie č. 18/2017 

a)  VV súhlasí s účasťou prof. Rovana na zasadnutí pracovnej skupiny CEPIS k etike. 

       b)  VV berie na vedomie informácie doc. Andrejkovej a prof. Rovana.  

 

Termín ďalšieho zasadnutia VV je 13. decembra o 14:30. Po ňom bude neoficiálne výročné stretnutie SISp.  

  

Zapísala: Z. Sládeková        Overil: M. Ftáčnik 

 

 


