Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2015-11-11
Prítomní: G. Andrejková (skype), M. Forišek, M. Ftáčnik, D. Chudá, M. Krupa, P. Morávek,
E. Šašinka, M. Šrámek
Prizvaní: B. Rovan, I.Prívara, M. Gurová
Ospravedlnení: M. Zábovský
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola úloh
Aktuálne informácie o ECDL
Stav odborných skupín SISp
Návrh NKIVS
Výzva Slovensko.digital
Voľba podpredsedu SISp
Hospodárenie SISp
Zahraničné vzťahy
Rôzne

1) Kontrola úloh
VV SISp kontroloval plnenie úloh, prijatých vo vzťahu k ECDL s termínom plnenia október:
a) Pripraviť návrh na zapojenie SISp do projektov na digitálnu
gramotnosť financovaných z EÚ fondov
T: október 2015
b) 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: október 2015
c) Rokovať s predsedom BSK s cieľom dotiahnuť pilotný projekt
do realizácie
T: október 2015
d) Predložiť do VV posúdenie potreby a v prípade potreby návrh na zmenu cenníka
ECDL
T: október 2015
e) Spolupracovať s UPJŠ Košice pri príprave Národného projektu
„IT Akadémia“
T: október 2015
f) Predložiť návrh na prijatie nového zamestnanca do Kancelárie
ECDL
T: október 2015
g) Rokovať s prezidentom Rektorskej konferencie o včlenení ECDL
vzdelávania do študijných programov vysokých škôl
T: október 2015
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: október 2015
i) Rokovať s vedúcim Úradu vlády SR na tému včlenenia ECDL
do projektov vzdelávania zamestnancov verejnej správy
T: október 2015
j) Rokovať s pracovnými portálmi, vrátane EURES, aby akceptovali
potvrdenie deklarovaných IT zručností certifikátom ukončeným
skúškou ECDL
T: október 2015
k) Rokovať s Cericonom o možnom znížení poplatkov do systému
WASET
T: október 2015
a ďalej kontroloval plnenie uznesenia

l) VV poveruje E. Šašinku a M. Ftáčnika pripraviť návrh, ako naložiť s voľnými finančnými
prostriedkami spoločnosti.
T: október 2015
Uznesenie č. 1:
a) VV SISp konštatuje splnenie uznesenia pod písmenom l) tým, že bol predložený návrh
do bodu 7 dnešného zasadnutia
b) VV SISp berie na vedomie informáciu o plnení uznesení k ECDL a súhlasí s predĺžením
termínu ich plnenia na december 2015 okrem bodu c) s termínom január 2016 a bodu
d) s termínom máj 2016.
2) Aktuálne informácie o ECDL
Boli predložené písomné materiály predsedu SISp a kancelárie ECDL. V úvodnom slove predseda
SISp doplnil, že pretože sa zatiaľ nenašla náhrada za Ing. Schebera, navrhuje predĺžiť jeho poverenie
až do schválenia jeho náhrady vo VV. Ďalej informoval, že bude potrebné do kancelárie ECDL prijať
novú pracovnú silu na polovičný úväzok za pani Mozolíkovú, ktorá odchádza do dôchodku, najmä
v súvislosti s pilotným projektom s BSK – záujem prejavilo 16 stredných škôl.
Uznesenie č. 2:
a) VV berie na vedomie správu predsedu SISp o plnení prijatých opatrení a správu kancelárie
ECDL za október 2015.
b) VV schvaľuje reakreditáciu ATM SKU0075 pre KVT, s.r.o. Zátišie 10, Bratislava
c) VV berie na vedomie ukončenie spolupráce s ATC SK060 a s ATC SK062.
d) VV poveruje koordináciou programu ECDL Ing. Antona Schebera do schválenia návrhu na
rozšírenie počtu členov VV o člena zodpovedného za ECDL.
e) VV súhlasí s prijatím zamestnanca do kancelárie ECDL na polovičný úväzok, od 1.12.2015
a poveruje predsedu SISp vykonať príslušné právne úkony.
3) Stav odborných skupín SISp
VV prerokoval písomný materiál o aktuálnom stave fungovania odborných skupín a o výhľade na
najbližšie obdobie, ktorý predložila D. Chudá. O materiáli bude znovu rokovať výkonný výbor
v decembri s dôrazom na vhodnú štruktúru odborných skupín. Pre inšpiráciu - v partnerskej rakúskej
informatickej spoločnosti ÖCG funguje 16 odborných skupín, informácie sú na stránke
https://www.ocg.at/en/working-groups.
4) Návrh NKIVS
Predseda SISp rozoslal všetkým členom SISp návrh Národnej koncepcie informatizácie verejnej
správy, ktorú predložilo ministerstvo financií SR v zmysle pravidiel na pripomienkovanie
zamestnávateľom. VV po kritickej diskusii odsúhlasil vydanie stanoviska Výkonného výboru SISp ku
koncepcii, spoločne aj so stanoviskom k výzve Slovensko.digital.
5) Výzva Slovensko.digital
VV diskutoval aj o výzve Slovensko.digital o stave informatizácie Slovenska po ukončení
operačného programu OPIS a súhlasí s podporou tejto výzvy stanoviskom VV SISp. Konečná podoba
stanoviska k bodu 4 a 5 bude na základe návrhu predsedu SISp odsúhlasená prostredníctvom
mailovej komunikácie (konečné znenie stanoviska je prílohou tejto zápisnice).
Uznesenie č. 3:
a) VV súhlasí s vydaním stanoviska VV SISp k dokumentu Národná koncepcia informatizácie
verejnej správy a k výzve Slovensko.digital v zmysle diskusie na zasadnutí.
T: 20.11.2015

6) Voľba podpredsedu SISp
Voľba podpredsedu SISp sa na tomto výbore z časových dôvodov neuskutočnila. D. Chudá
súhlasila s tým, že bude zdieľať dispozičné právo k účtom SISp, aby v prípade potreby vedela nahradiť
predsedu M. Ftáčnika.
Uznesenie č. 4:
a) VV poveruje Danielu Chudú dispozičným právom k účtom Slovenskej informatickej
spoločnosti.
7) Hospodárenie SISp
- VV prerokoval prehľad o čerpaní rozpočtu ku koncu októbra 2015, ktorý doručila firma Compeko.
- E. Šašinka a M. Ftáčnik pripravili prehľad možností, ako uložiť voľné finančné prostriedky
spoločnosti so zohľadnením zákona o ochrane vkladov.
Uznesenie č. 5:
a) VV berie na vedomie prehľad o čerpaní rozpočtu SISp ku koncu októbra 2015.
b) VV SISp súhlasí s vkladom 100.000 Eur do J&T banky s dobou viazanosti 2 roky, s vkladom
100.000 Eur do Privat Banky s dobou viazanosti 2 roky a s vkladom 50.000 do Prima banky
po schválení rozpočtu a posúdení voľných disponibilných prostriedkov SISp.
8) Zahraničné vzťahy
• I. Prívara referoval o podujatí koordinačnej platformy IT Star, ktoré sa uskutočnilo vo Varšave
v októbri, na ktorom bol ďalšou koordináciou platformy poverený zástupca Poľskej
informatickej spoločnosti. Prezentoval aj bulletin z predchádzajúceho podujatia na tému
History of Computing, v prípade záujmu je možné objednať si ho.
• V októbri sa uskutočnil aj kongres IFIP-u v Južnej Kórei, na ktorom sa zástupca našej
organizácie nezúčastnil. Písomný materiál z kongresu zatiaľ nie je k dispozícii.
• M. Ftáčnik a M. Baxová sa zúčastnili na regionálnom stretnutí ECDL, ktoré sa uskutočnilo vo
Viedni. Písomná správa zo stretnutia bude zaslaná všetkým členom.
9) Rôzne
• VV SISp zobral na vedomie písomnú informáciu predsedu SISp o stretnutí s predsedom ITAS.
• VV SISp zobral na vedomie informáciu predsedu SISp o stretnutí s predstaviteľmi SAPIE –
Slovenskej asociácie pre internetovú ekonomiku, kde hlavnou témou bola príprava európskej
smernice o Jednotnom digitálnom trhu.
• VV SISp zobral na vedomie informáciu predsedu SISp o stretnutí s tajomníkom Slovenskej
spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV doc. Šujanským v rámci výstavy o histórii IT
v Košiciach.
• VV SISp zobral na vedomie informáciu predsedu SISp o stretnutí s iniciatívou Aj Ty v IT
(http://www.ajtyvit.sk/), ktorá sa venuje najmä získavaniu dievčat pre štúdium IT.
• M. Krupa informoval, že vedenie SAV sa rozhodlo naďalej udržať Stálu výstava dejín
výpočtovej techniky pri SAV, ktorej existencia bola ohrozená.
• M. Ftáčnik navrhol v rámci oživenia komunikácie s členmi SISp posielať individuálnym členom
zápisnice zo zasadaní VV prostredníctvom existujúceho mailing listu.
• E. Šašinka vytvoril pre členov VV virtuálny priestor na vzájomnú komunikáciu
prostredníctvom servera utopia.sk.
Termín ďalšieho zasadnutia VV bol dohodnutý na 9.12.2015 o 14:00 s tým, že bude mať aj
slávnostnú časť na zhodnotenie činnosti v roku 2015 .
Zapísala: M. Gurová

Overil: M. Ftáčnik

