Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2016-12-14
Prítomní: G. Andrejková (skype), D. Chudá, M. Forišek, M. Ftáčnik, M. Krupa, M. Šrámek, E. Šašinka,
M. Zábovský (skype)
Prizvaní: I. Prívara, B. Rovan, M. Gurová
Ospravedlnený: P. Morávek
1) Kontrola úloh
K termínu december 2016 boli termínované a doteraz nesplnené nasledovné úlohy s tým, že ich plnenie je
vyhodnotené v nasledujúcom texte.
a) Rokovať s ministrom školstva SR na tému systému prípravy žiakov a učiteľov zakončenú certifikáciou ECDL,
vrátane včlenenia ECDL do kreditového vzdelávania učiteľov a na tému akreditácie programov celoživotného
vzdelávania, ktoré sa odvolávajú na ECDL, ale nepočítajú s oficiálnu skúškou v ATC
T: jún 2016
g) Rokovať s prezidentom Rektorskej konferencie o včlenení ECDL vzdelávania do študijných programov vysokých
škôl
T: jún 2016
h) Rokovať s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na tému včleniť ECDL vzdelávanie do programov
rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a na tému včleniť ECDL do Národného kvalifikačného rámca
T: jún 2016
i) Rokovať s vedúcim Úradu vlády SR na tému včlenenia ECDL do projektov vzdelávania zamestnancov verejnej
správy
T: jún 2016
j) Rokovať s pracovnými portálmi, vrátane EURES, aby akceptovali potvrdenie deklarovaných IT zručností
certifikátom ukončeným skúškou ECDL
T: jún 2016
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
T: 27.1.2016
Plnenie prijatých uznesení:
Uznesenie a) bolo splnené rokovaniami so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Petrom Krajňákom,
riaditeľkou odboru celoživotného vzdelávania Monikou Korkošovou a vedúcim oddelenia starostlivosti o učiteľa
pánom Sitarčíkom. Zo strany ministerstva je plná podpora pre projekty ECDL, ktoré pripravuje SISp pre žiakov
stredných škôl na jednotlivých krajoch. V kancelárii ECDL sa pripravuje návrh akreditovaného vzdelávania učiteľov,
ktorí budú učiť žiakov ECDL v rámci týchto projektov.
Uznesenie i) bolo splnené rokovaniami s pani Dzurendovou z Úradu vlády SR a pani Hindickou z MV SR, ktorá
pripravuje Koncepciu vzdelávania zamestnancov verejnej správy v nadväznosti na prijatý zákon o štátnej službe.
V pracovnej skupine pre túto koncepciu je aj zástupca SISp Vladimír Raučina.
Uznesenia g) h) a j) sa týkajú ECDL a žiadne z nich nemožno považovať za splnené. Rokovania na ministerstve
práce sa začali na úrovni štátneho tajomníka Branislava Ondruša, ale ešte nemáme schválený výsledok, preto M.
Ftáčnik navrhol predĺženie uznesenia ako 1/2016. S predstaviteľmi rektorskej konferencie ani s predstaviteľmi
pracovných portálov sa rokovania zatiaľ neuskutočnili. Predseda VV navrhol predĺžiť aj tieto dve uznesenia tak, aby
sa kontrola uskutočnila na zasadnutí VV SISp v máji 2017 pod označením 2/2016 a 3/2016.
Uznesenie l) M. Ftáčnik navrhol zrušiť a namiesto toho prijať uznesenie 4/2016 s úlohou pre predsedu
pripraviť list členom o výsledkoch práce SISp v roku 2017, s výzvou na ich aktívne zapojenie do činnosti SISp
s termínom do 15.1.2017.
2) ECDL – aktuálne otázky
- Projekt s BSK začal sa realizovať 30.11.2016 s trvaním projektu dva roky – 40 učiteľov a 600 žiakov.
- Projekt IT Akadémia – prišlo k obratu na ministerstve, bola zverejnená výzva.
- Predseda predložil v mene kancelárie ECDL návrh na zmenu cenníka ECDL, VV zmenu schválil bez
pripomienok.

Uznesenie č. 1:
a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL.
b) VV schvaľuje nový cenník služieb a reakreditáciu podľa písomného návrhu kancelárie ECDL.
3) Informatizácia spoločnosti – informácia o práci zástupcov SISp v odborných komisiách pre rozpracovanie
NKIVS
- Na minulom zasadnutí boli navrhnutí zástupcovia do komisií na rozpracovanie NKIVS, do niektorých boli
navrhnutí dvaja ľudia, ale bolo možné nominovať iba jedného. Predseda vybral podľa svojho uváženia
a vzájomnej dohody.
9.1 Delivery, nominácia: M. Ftáčnik
9.2 Governance, nominácia: Peter Lang /D. Chudá, vybratý: Peter Lang
9.3 Strategická architektúra, nominácia: nie je
9.4 Lepšie dáta, nominácia: Viera Rozinajová/ Peter Hanečák, vybratý P.Hanečák
9.5 Lepšie služby, nominácia: Polakovič (Softec)/ M.Krupa, vybratý p. Polakovič
9.6 Digitalizácia agiend VS, nominácia: A. Mičovský/ T. Baďura, vybratý Aleš Mičovský
9.7 Vládny cloud, nominácia: P. Horváth
9.8 Kybernetická bezpečnosť, nominácia: R. Ostertág
-

M. Šrámek sa podelil o svoje (negatívne) skúsenosti so spoluprácou so štátnou správou, rôznymi komisiami,
napr. komisiou pre štandardizáciu VS.

Uznesenie č. 2:
a) VV schválil zástupcov SISp v komisiách pre rozpracovanie NKIVS.
4) Námety pre SISp, ako podporiť výučbu informatiky na ZŠ
- Predseda predložil námety spracované prof. Kalašom, predsedom odbornej skupiny SISp pre vyučovanie
informatiky. K tomuto dokumentu sa uskutoční pracovné stretnutie, na ktorom sa dohodne návrh
realizačných krokov. Tie budú predložené ministerstvu školstva.
5) Výsledky činnosti SISp za rok 2016
- Predseda VV predložil písomné hodnotenie výsledkov, ktoré dosiahla SISp v roku 2016. Súčasne vyslovil
poďakovanie A. Scheberovi a V. Raučinovi za odvedenú prácu v ECDL. Hovoril aj o úlohách, ktoré sa
nepodarilo splniť. Napríklad pohnúť s informatickou terminológiou, pripraviť správu o otvorenom softvéri
alebo nadviazať bližšie spojenie s členskou základňou SISp. Konštatoval, že máme dlh voči členom, tento rok
sa nám nepodarilo posunúť ďalej. Celkove hodnotil rok 2016 ako pozitívny, v ktorom SISp dosiahla viaceré
konkrétne výsledky:

-

-

Pri presadzovaní záujmov informatickej komunity:
Presadenie upravenej verzie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS), na ktorej sa
podieľala aj SISp
Účasť zástupcov SISp v pracovných skupinách k spracovaniu následných dokumentov vyplývajúcich z NKIVS
Účasť zástupcu SISp v Rade vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, ktorú vedie
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Zastúpenie SISp na oboch podujatiach ITAPA v roku 2016
V oblasti vzdelávania v informatike:
Organizačná a finančná podpora informatických súťaží, vrátane medzinárodnej olympiády
Organizácia medzinárodného seminára k histórii, súčasnosti a budúcnosti vyučovania informatiky pred
zasadnutím odbornej skupiny CEPIS k vzdelávaniu v informatike v Bratislave
V rozvoji digitálnej gramotnosti:

-

-

Spustenie pilotného dvojročného projektu ECDL s Bratislavským krajom na 18 školách pre 40 učiteľov a 600
žiakov dňa 30.11.2016
Prezentácia projektov ECDL pre žiakov stredných škôl pre riaditeľov stredných škôl v troch ďalších krajoch
(Nitriansky, Prešovský a Trenčiansky)
Podpis Memoranda o rozvoji digitálnej gramotnosti medzi RÚZ, ITAS a SISp, v ktorom sa zástupcovia
najväčšieho zamestnávateľského združenia (cca 70% zamestnávateľov) zaviazali, že budú uznávať certifikáty
ECDL ako potvrdenie digitálnych zručností
Účasť zástupcu SISp v pracovnej skupine Ministerstva vnútra SR pre vypracovanie Koncepcie vzdelávania
zamestnancov verejnej správy so zodpovednosťou za vzdelávanie v oblasti IKT
Umožnenie účasti SISp na rozpracovaní európskeho dokumentu Nová agenda pre zručnosti v Európe
s dôrazom na oblasť digitálnej gramotnosti zo strany Ministerstva školstva SR

-

V rozvoji a popularizácii informatiky:
Spracovanie prehľadu odborných skupín SISp
Návšteva Múzea výpočtovej techniky SAV Výkonným výborom SISp a aktívna podpora pre zachovanie múzea
zo strany SISp
Podiel na podujatí Extrapolácie 2016 v Bratislave

-

V domácej a medzinárodnej spolupráci:
Vytvorenie partnerských vzťahov s ITAS, Slovensko.Digital a Partnerstvami pre prosperitu
Bilaterálne stretnutia s ČSKI a ÖCG nad rámec stretnutí na medzinárodných fórach
Úspešná účasť zástupcov SISp na podujatí IT STAR v Miláne
Zvolenie predsedu SISp do Predstavenstva CEPIS v novembri 2016 na trojročné obdobie

-

Pri budovaní organizácie:
Pravidelné uverejňovanie aktuálnych informácií na stránke SISp
Uskutočnenie 7 zasadnutí Výkonného výboru SISp

-

Uznesenie č. 3:
a) VV berie na vedomie správu o výsledkoch činnosti SISp za rok 2016.
6) Hospodárenie SISp ku mesiacu október
Z firmy Compeko prišiel prehľad čerpania rozpočtu, ktorý VV zobral na vedomie. Treba ešte doúčtovať cestu V.
Rozinajovej na TC IFIP.
Uznesenie č.4:
a) VV berie na vedomie čerpanie rozpočtu SISp.
7) Zahraničné vzťahy
a) M. Ftáčnik predložil správu o zasadnutí Rady CEPIS v Amsterdame. Vo voľbách do Predstavenstva CEPIS bol
zvolený na 3 roky za člena Rady, pričom dostal druhý najvyšší počet hlasov.
8) Rôzne
- B. Rovan informoval o zasadnutí odbornej skupiny CEPIS Computing in Schools, ktoré na konalo 8.12.2016 sa
na FMFI. Informácie budú na webovej stránke.
- D. Chudá navrhla pokúsiť sa o zľavnené členstvo v ACM pre členov SISp.
Termín ďalšieho zasadnutia VV bude dohodnutý cez Doodle a uskutoční sa koncom januára/začiatkom februára.
Zapísala: M. Gurová

Overil: M. Ftáčnik

