
Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2015-12-09 
 

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

Prizvaní:   B. Rovan, I. Prívara, M. Gurová 

Ospravedlnení:  P. Morávek, M. Zábovský  

 

Program:   

1) Kontrola úloh 

2) Aktuálne informácie o ECDL 

3) Návrh na menovanie zástupcu SISp do Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy 

4) Návrh rozpočtu SISp na rok 2016 

5) Voľba podpredsedu SISp 

6) Hospodárenie SISp 

7) Zahraničné vzťahy – správa z 55. zasadnutia Rady CEPIS 

8) Rôzne 

 

1) Kontrola úloh 

S termínom splnenia december 2015 žiadne úlohy termínované neboli. 

 

2) Aktuálne informácie o ECDL 

- Záujem o ECDL prejavili poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, kancelária pripraví pre 

nich potrebné informácie o programe. 

- Ing. Mozolíková k 31.12.2015 odchádza z kancelárie do dôchodku, M. Ftáčnik navrhuje 

namiesto nej pani Evu Ryder, s ktorou spolupracoval na magistráte. 

- M. Ftáčnik a M. Baxová predložili správu zo Stredoeurópskeho stretnutia reprezentantov 

systému ECDL, ktoré sa konalo 4.1.2015 vo Viedni.  

 

Uznesenie č. 1: 

a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL. 

b) VV berie na vedomie písomnú správu zo Stredoeurópskeho stretnutia reprezentantov 

systému ECDL, ktoré sa konalo 4.1.2015 vo Viedni. 

c) VV schvaľuje návrh na reakreditáciu ASK 0206 Ing. Rastislav Hreška. 

d) VV schvaľuje dodávku služieb pre kanceláriu ECDL od pani Evy Ryder v rozsahu ½ úväzku od 

1.1.2015 s mesačnou výpovednou lehotou. 

 

3) Návrh na menovanie zástupcu SISp do Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy 

- Dňa 2.12.2015 vláda Slovenskej republiky schválila štatút Rady vlády pre digitalizáciu verejnej 

správy. Toto rozhodnutie vzniklo ako výsledok aktivít, ktoré SISp spolu s ITASom vykonali na 

základe vzájomného dohovoru smerom k Úradu vlády SR. V schválenom štatúte je 

ustanovené, že predsedom rady je štátny tajomník ministerstva financií a podpredsedami 

štátny tajomník ministerstva vnútra a prezident ITAS. Situácia je podobná ako v Rakúsku, kde 

informatizáciu spoločnosti garantujú dvaja štátni tajomníci.  

- Vláda v štatúte schválila aj jedno miesto pre zástupcu Slovenskej informatickej spoločnosti, 

ktorého na návrh predsedu SISp menuje predseda vlády.  V štatúte sú vyhradené dve miesta 

pre ITAS, ktorý sa rozhodol, že jedno miesto ponúkne platforme Slovensko.digital. Táto forma 

bola zvolená preto, že platforma nie je registrovaným združením a nemá štatutárneho 

zástupcu, ale je to gesto, ktoré naznačuje, že je záujem, aby všetky dôležité iniciatívy boli 

zastúpené. K zriadeniu rady vydalo stanovisko združenie ITAS aj Partnerstvá pre prosperitu. 

- Predseda SISp navrhol, aby Slovenská informatická spoločnosť ocenila rozhodnutie vlády SR 

zriadiť koordinačný orgán pre informatizáciu verejnej správy a rozvoj digitálnej ekonomiky a 



vyjadrila pripravenosť aktívne zastupovať v rade informatickú komunitu pre zlepšenie kvality 

procesu informatizácie spoločnosti. 

 

- Súčasne navrhol, aby SISp schválila ako svojho zástupcu v rade vlády predsedu SISp, nie ako 

meno ale ako funkciu, aby to platilo pre každého predsedu SISp.   

 

- M. Krupa  položil otázku, čo bude našou témou v Rade. M. Ftáčnik odpovedal, že budeme 
vychádzať z prijatého stanoviska k návrhu koncepcie informatizácie verejnej správy 
a k výsledkom operačného programu informatizácia spoločnosti a zo stanovísk VV a našich 
odborných skupín a našich členov.  

 

Uznesenie č. 2: 

a) VV oceňuje rozhodnutie vlády zriadiť Radu vlády pre digitalizáciu VS aj so zastúpením 

neštátnych odborných združení.  

b) VV schvaľuje predsedu SISp ako zástupcu v Rade vlády pre digitalizáciu VS.  

c) 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 

 

4) Návrh rozpočtu SISp na rok 2016 

Predseda VV predniesol ústnu informáciu o stave prípravy rozpočtu na budúci rok, v ktorom je 

predbežne kalkulovaný schodok 45.000 Eur. Navrhol podrobnejšie dopracovať návrh rozpočtu 

a predložiť ho na VV v januári 2016. 

 

5) Voľba podpredsedu SISp 

Predseda SISp predložil návrh na voľbu p. Daniely Chudej za podpredsedníčku SISp. VV návrh 

schválil verejným hlasovaním, 6 hlasmi za, D. Chudá sa zdržala hlasovania.  

 

Uznesenie č. 3: 

VV schvaľuje Doc. Mgr. Danielu Chudú, PhD. za podpredsedníčku SISp. 

 

6) Hospodárenie SISp 

 

Uznesenie č. 4: 

VV berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu do 30.11.2015, ktorú predložila firma Compeko. 

 

7) Zahraničné vzťahy – správa z 55. zasadnutia Rady CEPIS 

- M. Ftáčnik predložil písomnú správu z 55. zasadnutia Rady CEPIS (Európskeho združenia 

odborných informatických spoločností), ktoré sa konalo 26.11.2015 vo Viedni. Zo zasadnutia 

vyplynulo viacero námetov, ktorým sa bude venovať SISp v roku 2016. Ide o tieto námety: 

 pripraviť správu o e-CF (kompetenčný rámec pre IT špecialistov ako súčasť 

Európskeho kvalifiakčného rámca) 

 pripraviť informáciu o projektoch Grand coalition for digital jobs a e-skills for jobs 

 pozrieť na írsky IT professional day v súvislosti s prípravou slovenského 

informatického dňa 

 oživiť zastúpenie SISp v odborných skupinách CEPIS, a to v skupine Women in ICT, 

v skupine Computing in Schools a v skupine ICT Professionalism 

 sledovať prípravu Digital Austria, čo je pripravovaný program informačnej 

spoločnosti v Rakúsku 

 pripraviť obdobu Young Net na Slovensku, teda združenia mladých informatikov 

v rámci SISp 



8) Rôzne 

- M. Krupa navrhol, aby SISp požiadala o členstvo v Rade slovenských vedeckých spoločností 

(pri SAV). M. Ftáčnik navrhol za zástupcu SISp v tejto rade M. Krupu. 

- I. Prívara  predniesol otázku odberu Newslettera a kníh  z IT Star. M. Ftáčnik predložil návrh 

objednať 10 kníh o histórii európskej informatiky.  

- IFIP požiadal svoje členské spoločnosti, aby pripravili príspevky do elektronického bulletinu 

IFIP Insights. M. Ftáčnik navrhol poveriť prípravou článku o úspechoch našich mladých 

programátorov na IOI, vrátane systému informatických súťaží na Slovensku do časopisu IFIP 

M. Foriška. 

- Pani V. Blahová ponúkla vypracovať správu o stave vyučovania informatiky na ZŠ a SŠ a návrh 

projektu na zvýšenie kvality jej vyučovania. VV jej iniciatívu privítala a správou sa bude 

zaoberať po jej písomnom predložení.  

- M. Šrámek informoval o tom, čo nového v komisii pre otvorený softvér pri MF SR. M. Šrámek 

ako člen komisie si vyžiadal správu p. Dillingera o analýze možností pre otvorený softvér, 

ktorú MF odmietlo poskytnúť. M. Ftáčnik navrhol, aby VV splnomocnil predsedu SISp 

a M. Šrámka, aby pripravili k tejto situácii list na MF SR.   

- M. Ftáčnik ústne informoval o tom, aké odborné skupiny pracujú pri Rakúskej informatickej 

spoločnosti: Odstraňovanie bariér cez IKT, Cloud Computing a Big data, CPS – cyber-physical 

systems, eHistória, Energia-Informatika, Grafické spracovanie informácie, HCI a používateľský 

inžiniering, IKT vzdelávanie pre učiteľov, Informačné štúdie, IT vzdelávanie a didaktika 

informatiky, IT pre ženy, IT vládnutie, IT – dohody o úrovni služby a právne aspekty,  IT 

bezpečnosť, Medicínska informatika a eHealth, Operačný výskum, Pro-IT profesori 

informačných technológií, Právna informatika, Inžiniering požiadaviek, Bezpečnosť 

a spoľahlivosť SW a kontrola kvality, Forum eBussines (eCommerce, eLogistics), Forum 

eGovernment (e-demokracia, e-voľby, organizácia a stratégia, právo, technológie), Forum 

súkromie. 

 

Uznesenie č. 5: 

a) VV súhlasí s návrhom požiadať o členstvo SISp  v Rade slovenských vedeckých spoločností 

a poveruje M. Krupu zastupovaním SISp v tejto Rade. 

b) VV súhlasí s objednaním 10 kníh o histórii IKT v Európe a zapracovaním položky 180 Eur do 

rozpočtu 2016. 

c) VV poveruje M. Foriška prípravou článku o úspechoch mladých slovenských programátorov 

na IOI a systéme informatických súťaží do časopisu IFIP Insights. 

Zodpovedný:  M. Forišek   T: 27.1.2016 

d) VV poveruje M. Ftáčnika a M. Šrámka pripraviť list k postupu MF SR pri odmietnutí poskytnúť 

analýzu komisii pre OS. 

Zodpovedný: M. Ftáčnik a M. Šrámek  T: 27.1.2016 

 

 

Termín ďalšieho zasadnutia VV bol dohodnutý na 27.1.2016 o 14:00. 

  

Zapísala: M. Gurová       Overil: M. Ftáčnik 


