
Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2017-12-13 
 

Prítomní:  D. Chudá,  M. Forišek, M. Ftáčnik, M. Krupa, P. Kučera, E. Šašinka  

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

Ospravedlnení: P. Morávek, G. Andrejková, M. Zábovský 

 

Program: 

1) Kontrola úloh 

2) ECDL – aktuálne otázky 

 Mesačná správa kancelárie 

 Návrh na akreditácie  

 Návrh na reakreditácie 

3) Informatizácia spoločnosti 

 Informácia o zasadnutí Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy 

 Informácie od zástupcov SISp v jednotlivých pracovných skupinách 

 Spoločná iniciatíva ITAS, PPP, SISp a S.D. 

 Ústna informácia o konferencii ITAPA 2017 

4) Vyhodnotenie činnosti SISp za rok 2017 

5) Hospodárenie SISp k mesiacu november 2017 

6) Zahraničné vzťahy 

a. Informácia z Rady CEPIS v Barcelone 

7) Rôzne 

 

Na úvod zasadnutia VV SISp privítal predseda kooptovaného člena výkonného výboru pána Petra Kučeru, 

stredoškolského učiteľa informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave, ktorý aktívne vedie Klub učiteľov 

informatiky a robí školenia Pythonu po celom Slovensku. Zaželal mu veľa úspechov v jeho práci vo výkonnom 

výbore.  

 

1) Kontrola úloh 

Predseda VV SISp predložil písomnú správu o plnení úloh k dnešnému dňu. Pri úlohách, ktoré neboli splnené, 

navrhol predĺženie termínu na marec, resp. máj 2018.    

 

Uznesenie č. 19/2017: 

a) VV berie na vedomie splnené úlohy a súhlasí s predĺžením termínu plnenia nesplnených úloh podľa 

predloženého materiálu. 

 

2) ECDL – aktuálne otázky 

Predseda uviedol písomnú správu o činnosti kancelárie ECDL od predošlého zasadnutia. Informoval o priebehu 

projektu s BSK, ktorý končí fázu prípravy a skúšok učiteľov a na budúci rok prejde do fázy prípravy a skúšania 

žiakov. Oficiálne bol spustený aj projekt IT Akadémia, ktorý má zazmluvnených 245 škôl, čo je zhruba polovica 

plánovaného počtu. Projekty s ďalšími krajmi budeme riešiť až v roku 2018, už s novozvolenými predsedami 

krajov. Uviedol aj písomné návrhy na akreditáciu a reakreditáciu.  

Na otázku pána Kučeru uviedol, že do ECDL sa môžu zapojiť aj súkromné a cirkevné školy, ale projekty s krajmi sú 

zamerané na verejné školy.  

 

Uznesenie č. 20/2017: 

a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL. 

b) VV schvaľuje návrhy na akreditácie podľa písomného návrhu kancelárie ECDL. 

c) VV schvaľuje návrhy na reakreditáciu podľa písomného návrhu kancelárie ECDL. 

 

 

 



3) Informatizácia spoločnosti 

Písomne boli predložené podkladové materiály: Zápis zo VI. zasadnutia Rady vlády pre digitalizáciu verejnej 

správy a jednotný digitálny trh, vrátane prijatých uznesení, písomná informácia zástupcov SISp v jednotlivých 

pracovných skupinách NKIVS, vrátane širšieho samostatného materiálu doc. Olejára k Informatike, List štyroch 

odborných združení na podpredsedu vlády pre informatiku a investície s návrhmi krokov k ďalšiemu postupu 

informatizácie. Predseda navrhol zvolať pracovné stretnutie so zástupcami SISp v pracovných skupinách za účasti 

určených členov VV SISp. Akútne bude treba riešiť pripomienky k návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti, 

vzhľadom na to, že bol predložený mimo členov pracovnej skupiny a je k nemu veľa zásadných pripomienok.  

E. Šašinka navrhol koordináciu v tejto veci s ostatnými odbornými združeniami: ITAS, PPP a S.D.  

 

Uznesenie č. 21/2017 

a) VV berie na vedomie písomnú informáciu o zasadnutí Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy. 

b) VV berie na vedomie písomné informácie zástupcov SISp o ich práci v pracovných skupinách NKIVS. 

c) VV žiada predsedu zvolať pracovné stretnutie zástupcov SISp v pracovných skupinách na dohodnutie 

ďalšieho postupu v januári 2018 za účasti zástupcov VV SISp M. Ftáčnika, D. Chudej, E. Šašinku a prizvať 

a prof. Rovana.  

d) VV žiada predsedu predložiť pripomienky k návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti všetkým 

poslaneckým klubom v spolupráci s predsedom odbornej skupiny bezpečnosti doc. Olejárom 

e) VV súhlasí s návrhom spoločnej iniciatívy odborných združení v oblasti informatiky vo vzťahu 

k podpredsedovi vlády pre informatizáciu a investície podľa predloženého návrhu. 

f) VV berie na vedomie ústnu informáciu o konferencii ITAPA 2017, so zameraním na sekciu Vzdelávanie 

pre digitálny svet, iniciovanú prof. Rovanom a M. Ftáčnikom.   

 

4) Vyhodnotenie činnosti SISp za rok 2017 

Predseda VV SISp predložil písomné vyhodnotenie činnosti SISp za rok 2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Poďakoval za výsledky dosiahnuté v roku 2017 podpredsedníčke SISp D. Chudej, M. Foriškovi a G. Andrejkovej aj 

P. Morávkovi. Poďakoval aj V. Raučinovi a T. Scheberovi za ich aktívny prínos k aktivitám ECDL a rovnako aj 

kolegyniam z Kancelárie ECDL.  

Uznesenie č. 22/2017 

a) VV schvaľuje vyhodnotenie činnosti SISp za rok 2017 a žiada oboznámiť s ním členov SISp.  

  

5) Hospodárenie SISp k novembru 2017 

Predseda SISp predložil písomné vyhodnotenie plnenia rozpočtu SISp ku koncu novembra 2017, z ktorého 

vyplýva strata vo výške 25.677 Eur. Upozornil, že koncoročná strata bude vyššia o nájomné fakulte za priestory 

kancelárie ECDL, mzdy zamestnankýň ECDL za mesiac december a niektoré ďalšie neodkladné platby, ktoré 

zvýšia stratu na cca 40.000 Eur, čo je lepší výsledok ako bol v roku 2016. Plneniu príjmov výrazne pomohol 

projekt ECDL na BSK, v rámci ktorého si kraj objednal a zaplatil indexy pre 600 žiakov v novembri 2017 v celkovej 

sume 18.000 Eur.  

V diskusii padli návrhy zvážiť jednorazový finančný príspevok od kolektívnych členov prípadne zvýšiť členský 

príspevok. Budú predmetom diskusie k návrhu rozpočtu na rok 2018.  

 

Uznesenie č. 23/2017 

a) VV berie na vedomie písomné vyhodnotenie plnenia rozpočtu na rok 2017 ku koncu novembra.  

 

6) Zahraničné vzťahy 

Predseda SISp predložil písomný zápis zo zasadnutia Rady CEPIS v Barcelone. Na zasadnutí bol schválený nový  

systém platenia členských príspevkov, ktorý je výhodný pre Slovensko pretože napriek rastu podielu Slovenskej 

republiky na platbách do OSN (ktorý sa odvíja od počtu obyvateľov a od výkonnosti ekonomiky), jeho príspevok 

do CEPIS sa nezvýši. Rada rozhodla o vytvorení novej pracovnej skupiny o vplyve informačných technológií na 

spoločnosť. Zobrala na vedomie materiál Best Practices for a Journey Towards Secure Cyberspace, ktorý 

spracovala pracovná skupina pre legislatívu a bezpečnosť a v ktorej sú skúsenosti 6 európskych krajín vrátane 

Slovenska.  



 

Uznesenie č. 24/2017 

a) VV berie na vedomie informácie zo zasadnutia Rady CEPIS v Barcelone.   

 

7) Rôzne 

a. Predseda VV SISp informoval o tom, že od januára začne príprava na Valné zhromaždenie Slovenskej 

informatickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční v apríli 2018. Plánuje pripraviť dotazník, ktorým sa chce 

obrátiť na členov SISp. Výsledky budú využité pre stanovenie hlavných úloh a cieľov SISp na obdobie 

2018-2021. Bude tiež hovoriť s členmi VV SISp o ich záujme kandidovať na ďalšie volebné obdobie.  

V diskusii padli návrhy využiť telekonferenčnú techniku jednotlivých vysokých škôl a usporiadať Valné 

zhromaždenie formou telekonferencie Bratislava, Košice, Žilina, prípadne ďalšie centrá. Podklady na prípravu 

valného zhromaždenia by mali byť predložené v januári, vrátane harmonogramu prípravy.  

b. Prof. Rovan informoval o príprave konferencie SOFSEM 2019, ktorá by sa mala konať v januári 2019 na 

Slovensku. Konferencia zvykne byť samofinancovateľná, ale SISp je jej odborným a finančným garantom 

s tým, že bude nutné platiť niektoré výdavky zálohovo už v roku 2018. Navrhol schváliť podanie prihlášky 

na organizovanie tejto konferencie.  

       V diskusii bola požiadavka predložiť orientačný rozpočet SOFSEM vopred, čo bolo dobrou praxou aj v minulosti.  

 

Uznesenie č. 25/2017 

b) VV súhlasí s podaním prihlášky na organizovanie konferencie SOFSEM 2019 na Slovensku.   

 

 

Zapísala: Z. Sládeková        Overil: M. Ftáčnik 

 

  



Príloha 1 Vyhodnotenie činnosti SISp za rok 2017 

 

 Hlavné dosiahnuté výsledky 

 Pri presadzovaní záujmov informatickej komunity: 

1) Aktívna účasť zástupcov SISp v pracovných skupinách k spracovaniu následných dokumentov vyplývajúcich 

z NKIVS, okrem referenčnej architektúry 

2) Účasť zástupcu SISp v Rade vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, ktorú vedie 

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu 

3) Úspešná iniciatíva SISp na samostatnú sekciu Vzdelávanie pre digitálny svet v réžii SISp na podujatí ITAPA 

jeseň 2017  

 

V oblasti vzdelávania v informatike: 

4) Organizačná a finančná podpora informatických súťaží, vrátane medzinárodnej olympiády 

5) Spolupráca s prof. Kalašom na identifikácii kľúčových problémov pre skvalitnenie vyučovania informatiky na 

základných školách 

 

V rozvoji digitálnej gramotnosti: 

6) Realizácia pilotného dvojročného projektu ECDL v Bratislavskom samosprávnom kraji so zameraním na 

prípravu a certifikáciu učiteľov a nákup indexov pre žiakov 

7) Prezentácia projektov ECDL pre žiakov stredných škôl pre riaditeľov stredných škôl v dvoch ďalších krajoch 

(Košický a Žilinský) – realizácia čakala na voľby do samosprávnych krajov 

8) Spustenie projektu IT Akadémia so zameraním aj na získavanie certifikátov ECDL pre žiakov stredných 

a vysokých škôl s účasťou SISp v riadiacom výbore 

9) Akreditácia Programu kontinuálneho vzdelávania učiteľov informatiky so zameraním na zvyšovanie 

digitálnych zručností žiakov plus úvodné školenie k programu pre ATC 

10) Začatie diskusií s Klubom 500 a AZZZ o príprave spoločného vyhlásenia o rozvoji digitálnej gramotnosti 

a uznávaní certifikátov ECDL ako potvrdenie digitálnych zručností 

 

V rozvoji a popularizácii informatiky: 

Nemali sme žiadne konkrétne podujatie s podielom SISp. 

 

V domácej a medzinárodnej spolupráci: 

11) Pokračovanie partnerských vzťahov s ITAS, Slovensko.Digital a Partnerstvami pre prosperitu 

12) Bilaterálne stretnutie s ČSKI nad rámec stretnutí na medzinárodných fórach 

13) Aktívna činnosť predsedu SISp v Predstavenstva CEPIS so zodpovednosťou za hospodárenie CEPIS 

 

Pri budovaní organizácie: 

14) Zaslanie informácie o výsledkoch činnosti v roku 2016 členom SISp 

15) Uskutočnenie 5 zasadnutí Výkonného výboru SISp 

 

Čo sa nepodarilo: 

1) Vyjadrovať sa k zákonom, ktoré sa dotýkajú informatickej komunity (napr. zákon o e-governmente) 

2) Pripraviť návrh na zlepšenie kvality vyučovania informatiky na ZŠ a SŠ (zostali sme iba na diskusii vo 

výkonnom výbore) 

3) Pripraviť správu o stave otvoreného softvéru na Slovensku 

4) Zhodnotiť stav v oblasti informatickej terminológie 

5) Zapojiť sa diskusie o etike profesionálov v oblasti IT 

6) Zvýšiť informovanosť členov SISp 

7) Pripraviť návrh na rozširovanie počtu členov SISp 


