Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2016-6-15
Prítomní: G. Andrejková (skype), M. Ftáčnik, D. Chudá, E. Šašinka, M. Šrámek, M. Zábovský
Prizvaní: B.Rovan, I. Prívara, V.Raučina, M. Gurová
Ospravedlnení: M. Forišek, M. Krupa, P. Morávek
1) Kontrola úloh
K termínu máj 2016 boli termínované nasledovné úlohy:
l) VV žiada pripraviť informáciu pre členov SISp o vzniku Rady vlády a o možnosti
prostredníctvom účasti SISp v nej presadzovať návrhy a pripomienky k procesu
informatizácie
Zodpovedný: P. Morávek
Pôvodný termín: 27.1.2016
Plnenie: Nesplnené
m) VV poveruje M. Foriška prípravou článku o úspechoch mladých slovenských
programátorov na IOI a systéme informatických súťaží do časopisu IFIP Insights.
Zodpovedný: M. Forišek
Pôvodný termín: 27.1.2016
Plnenie: Takmer splnené
n) Pripraviť list predsedovi SAV na podporu Stálej výstavy výpočtovej techniky.
Zodpovedný: M. Ftáčnik spolu s M. Krupom Pôvodný termín: 20. apríl 2016
Plnenie: Splnené
s) VV Žiada predsedu SISp pripraviť stanovisko SISp k programovému vyhláseniu vlády SR v
oblasti informatiky a dať ho na pripomienkovanie členom VV.
Zodpovedný: M. Ftáčnik
Termín: 20. apríl 2016
Plnenie: Nesplnené
Úloha m) a n) je splnená, VV súhlasil so zrušením úloh l), s) z dôvodu neaktuálnosti.
2) Aktuálne informácie o ECDL
Uznesenie č.1:
a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL, správu z ECDL-F Forum v Budapešti a správu
z veľtrhu Job Expo 2016.
b) VV schvaľuje reakreditácie podľa písomného návrhu kancelárie ECDL, zaslaného členom VV v utorok
s doplnením Ing. Márie Pomffyovej, PhD. ako skúšobnej komisárky.
c) VV schvaľuje účasť M. Ftáčnika na zasadnutí ECDL-F v septembri v Dubline.
3) Aktuálne otázky v informatizácii spoločnosti
– Predseda SISp M. Ftáčnik uviedol písomný záznam z konferencie Jarná ITAPA 2016, v ktorom je okrem
iných aj záznam z vystúpenia podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho,
rovnako ako záznam z vystúpenia Pavla Bojňanského, bývalého generálneho riaditeľa sekcie
informatizácie MF SR o novom mechanizme posudzovania a schvaľovania projektov financovaných zo
zdrojov EÚ. Doplnil informáciu, že Pavel Bojňanský odchádza zo štátnej správy a sekcia informatizácie,
ktorá prešla pod nový úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu bude mať nového
generálneho riaditeľa. Kľúčový dokument, ktorý má pohnúť ďalej proces informatizácie, je Národná
koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS), ktorá prešla pripomienkovým konaním, ale
nepoznáme jej aktuálnu verziu.
– 16.6. 2016 je naplánované stretnutie so zástupcami ITAS a Slovensko.digital ohľadom spoločného
postoja k dopracovaniu NKIVS.

–

Výkonný výbor sa po diskusii priklonil k záveru, že v prípade zapracovania zásadných pripomienok SISp
podporuje dopracovanie národnej koncepcie a jej predloženie na rokovanie vlády v tomto roku.

4) Informácia o príprave informatických súťaží a podpore mladých informatikov
– G. Andrejková uviedla písomnú správu o stave informatických súťaží.
– Cez prázdniny sa koná tréning účastníkov IOI a CEOI v Poľsku.
– Nový korešpondenčný seminár z programovania pre žiakov ZŠ pod názvom PRASK – je snaha
pretransformovať ho do kategórie C v OI. Členovia komisie pre OI sa snažia o propagáciu tejto novej
súťaže na ZŠ, pretože najprv treba získať učiteľov a potom môže prísť ku transformácii.
Uznesenie č.2:
a) VV vyslovuje poďakovanie všetkým organizátorom informatických súťaží za ich prácu (G. Andrejková,
M. Forišek a ďalší).
5) Návrh na organizáciu prvého slovenského informatického dňa
– M. Ftáčnik ústne uviedol myšlienku organizovať informatický deň, pričom si je vedomý, že existujú
podobné podujatia, napr. ITAPA. A položil otázku: Akému publiku by mal byť určený? Toto je kľúčová
otázka, ktorú treba rozriešiť. Mali by to byť učitelia informatiky alebo naši členovia?
– B. Rovan: zamerať toto podujatie na vzdelávanie a výskum.
– Prvý ročník bude zrejme spojený s výstavou Extrapolácie 2016 – október 2016.
– Výkonný výbor sa po diskusii priklonil k myšlienke organizovať takéto podujatie primárne pre našich
členov, ale aj pre učiteľov informatiky a ďalších v októbri 2016.
6) Správa o e-Competence Framework
– Materiál uviedol M. Ftáčnik. Ide o európsky rámec e-kompetencií, ktorý je od marca 2016 záväzný na
európskej úrovni. Je výsledkom práce odborníkov a presadzoval ho na európskej úrovni CEPIS. Na
základe týchto kompetencií bolo vytvorených 23 profilov IKT pozícií (sú v materiáli uvedené), ktoré
môžu slúžiť firmám, oddeleniam ľudských zdrojov pri prijímaní, ale aj vzdelávaní a rozvoji IKT
profesionálov. Materiál poskytneme ministerstvu práce a tiež ITASu na využitie.
Uznesenie č.3:
a) VV berie na vedomie informáciu o e-Competence Framework.
7) Hospodárenie SISp
Uznesenie č.4:
a) VV berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu k 31.máju 2016.
8) Zahraničné vzťahy
a) Správa o zasadnutí Rady CEPIS v Aténach.
– MF predložil členom VV písomnú správu o zasadnutí. Hlasovanie o zmene stanov prešlo o jeden
hlas. Informoval o návrhoch, ktoré sa diskutovali neoficiálne na rade a týkali sa voľby členov
Predstavenstva CEPISu (Board of Directors of CEPIS), kde jedným z diskutovaných kandidátov bol
aj M. Ftáčnik.
b) Návrhy na udelenie medzinárodnej ceny IFIPu Young IT mladým informatikom . G. Andrejková navrhla
M. Foriška.
c) I. Prívara: delegovať hlasovacie práva na kongres IFIP vo veci novej kalkulácie členských príspevkov.
Stanovisko našej spoločnosti je hlasovať za najlacnejšiu variantu B (poplatok 1.120 Eur/ročne),
hlasovacie právo postúpiť buď českej, alebo rakúskej IS.
d) TC14 (Entertainment Computing) – obrátili sa na SISp nominovať svojho zástupcu. M. Ftáčnik bude
konzultovať s A. Ferkom.

e) IT STAR – ako použiť ich materiály na generovanie príjmu (Newsletter, zborníky z workshopov,
databáza dizertačných prác). M. Ftáčnik vyjadril názor, že v našej situácii to nie je aktuálne.
Uznesenie č.5:
a) VV schvaľuje predbežnú nomináciu M. Ftáčnik za člena Predstavenstva CEPIS.
b) VV schvaľuje nomináciu M. Foriška na udelenie medzinárodnej ceny IFIPu Young IT mladým
informatikom.
9) Rôzne
– V projekte Infovek II. chceme podporovať SANET (Slovenská akademická sieť) pri budovaní
komunikačnej infraštruktúry na školách.

Predbežný termín ďalšieho zasadnutia je 21.9.2016

