Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2016-1-27
Prítomní: G. Andrejková (skype), M. Forišek, M. Ftáčnik, M. Krupa, , M. Zábovský (skype)
Prizvaní: I. Prívara, M. Gurová
Ospravedlnení: P. Morávek, M. Šrámek, D. Chudá, E. Šašinka
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola úloh
Aktuálne informácie o ECDL
Aktuálne otázky v informatizácii spoločnosti
Plán činnosti VV SISp na rok 2016
Návrh rozpočtu SISp na rok 2016
Hospodárenie SISp
Zahraničné vzťahy
Rôzne

1) Kontrola úloh
- Splnené boli uznesenia pod bodom d), f) a k) a n). Návrh na zmenu cenníka ECDL sa predkladá na
zasadnutie dnešného VV. O prijatí nového zamestnanca rozhodol VV na svojom decembrovom
zasadnutí. Rokovanie s Certikonom o dočasnom odpustení poplatkov do WASET sa uskutočnilo v
decembri 2015 (pozri zápis z rokovania SISp a ČSKI) a už máme aj pozitívnu odpoveď, čo znamená,
že SISp na tento rok ušetrila cca 2.300 eur. List generálnemu riaditeľovi sekcie informatizácie MF SR
bol zaslaný v zmysle úlohy VV.
- V zásade splnené boli uznesenia a), c) a e). Dnes už vieme, ako sa môže SISp zapojiť do projektov na
digitálnu gramotnosť z európskych fondov, písomná správa o tom bude predložená vo februári
2016. Projekt s BSK je spracovaný do podoby konkrétnych krokov na jeho realizáciu, vrátane
finančných nárokov, bude do konca januára zaslaný na BSK a písomná správa o rozbehnutí
pilotného projektu bude predložená v marci. Rovnako spolupráca na príprave projektu IT Akadémie
s UPJŠ Košice je dohodnutá, zatiaľ sa ale nepíše projekt vzhľadom na meniace sa podmienky
z Bruselu. Písomná správa bude podaná v marci.
- Čiastočne splnené boli uznesenia b) a h), kde sa navrhuje termín na rokovanie s ďalšími
predstaviteľmi ministerstva škola a ministerstva práce predĺžiť do konca apríla.
- Nesplnené je uznesenie pod bodom g), i) a j), kde sa navrhuje predĺžiť termín splnenia do konca
apríla.
- Úloha l) P.Morávka ohľadom informovania členov SISp o vzniku Rady vlády zatiaľ nebola splnená,
splnenie sa prekladá na február 2016.
- M.Forišek dostal úlohu m) pripraviť článok do IFIP Insights. Zatiaľ nie je finalizovaný, termín
splnenia sa prekladá na február 2016.
2) Aktuálne informácie o ECDL
Predseda SISp v spolupráci s kanceláriou ECDL predložili výboru mesačnú správu a ďalšie dokumenty na
rozhodnutie VV.
Uznesenie č. 1:
a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL.
b) VV schvaľuje návrh zavádzania nových modulov ECDL v roku 2016 a berie na vedomie zámery na
roky 2017 a 2018.
c) VV schvaľuje nový cenník služieb ECDL s platnosťou od 1.2.2016.
d) VV schvaľuje návrh na reakreditácie podľa návrhu kancelárie ECDL.

3) Aktuálne otázky v informatizácii spoločnosti
- Prvé zasadnutie rady vlády sa uskutočnilo 22.12.2015. Predseda Rady vlády SR pre digitalizáciu VS
Radko Kuruc nastolil 5 tém, a to legislatívny zámer zákona o výkone správy v oblasti informačných
technológií, Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, Stratégiu pre Jednotný digitálny trh,
ku ktorému strategický dokument predloží MF SR v prvom štvrťroku 2016, fungovanie portálu
Slovensko.sk, ktorý zatiaľ nie je používateľmi veľmi využívaný. Pri vybavovaní občianskeho
preukazu s čipom si len 5% občanov aktivovalo ZEP.
- V diskusii zaznelo viacero ďalších tém, akými boli fungovanie rady vlády a jej úloha pri legislatívnych
a koncepčných materiáloch k informatizácii (aj s ohľadom na existenciu viacerých ďalších orgánov,
ktoré rozhodujú o projektoch), požiadavka na verejnú oponentúru projektov informatizácie,
diskusia o špecifickom verejnom obstarávaní v oblasti IT, prepojenie informatizácie s reformou
verejnej správy, uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť.
- Na ďalšie zasadnutie rady budú predložené akčné plány informatizácie školstva zo strany MŠ SR
a Ľubor Illek zo Slovensko.digital dostal úlohu pripraviť návrh na verejnú oponentúru projektov
informatizácie.
- 20.1.2016 sa konal workshop strán zúčastnených v Rade, na ktorom architektonická kancelária pri
MF SR predstavila podrobný návrh Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, kde
predseda SISp prezentoval pripomienky SISp (akceptované boli doplniť zhodnotenia súčasného
stavu a každoročné hodnotenie pokroku osobitným materiálom do vlády).
Uznesenie č.2:
a) Berie na vedomie zápis z prvého zasadnutia Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy
b) Berie na vedomie upravené znenie NKIVS a konštatuje, že pripomienky SISp do neho neboli
vôbec alebo iba čiastočne zapracované.
c) Berie na vedomie ústnu informáciu predsedu SISp o workshope k NKIVS, vrátane akceptovania
pripomienok SISp do verzie na MPK, ku ktorej sa VV SISp určite vyjadrí.
d) Berie na vedomie Legislatívny zámer o výkone správy v oblasti informačných technológií
verejnej správy (ITVS), vrátane prehľadu doručených pripomienok a konštatuje, že materiál
nerieši špecifickú situáciu územnej samosprávy, najmä malých povinných osôb.
4) Plán činnosti VV SISp na rok 2016
- Predseda SISp predložil písomný plán činnosti s konkrétnymi dátumami zasadnutí aj úlohami pre
členov VV na prerokovanie a schválenie.
- M. Krupa navrhol, aby sa na jar uskutočnilo zasadnutie VV v múzeu informatiky. VV s návrhom
súhlasil.
- I. Prívara k téme Etického kódexu informoval, že túto tému už spracovával IFIP a pokúsi sa dodať už
existujúce materiály.
Uznesenie č. 3:
a) VV schvaľuje plán činnosti Výkonného výboru SISp na rok 2016 ako aj termíny zasadnutí VV SISp tak
ako sú uvedené v prílohe tejto zápisnice.
5) Návrh rozpočtu SISp na rok 2016
- MK predložil návrh na doplnene dvoch položiek do rozpočtu – príspevok 2.000 Eur na podporu
dokumentácie histórie IT a 2.000 Eur na podporu neformálneho vyučovania informatiky na ZŠ.
K druhému návrhu sa VV zhodol na tomto postupe: vytvoriť v rozpočte balík peňazí na projekty,
vyzvať členov SISp navrhnúť projekty, ktoré sa môžu o peniaze uchádzať. Následne bude VV
hlasovať o víťazných návrhoch – tam sa môže predložiť aj neformálne vyučovanie informatiky.
- K predloženým návrhom bola diskusia, z ktorej vyplynul návrh uznesenia.
- Opätovne sa na VV otvorila diskusia ohľadom prijímania 2% dane. VV poveril M. Ftáčnika zistiť, čo je
k tomu potrebné vybaviť.

Uznesenie č.4:
a) VV schvaľuje návrh rozpočtu SISp na rok 2016 v predloženej podobe s dvomi zmenami:
- v položke Projekty navyšuje sumu o 1.000 Eur na úkor deficitu
- v položke Pracovné skupiny vytvára podpoložku pracovná skupina pre históriu IT a tej sa
vyčlení z rozpočtu pracovných skupín 500 Euro.
b) VV berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2017 a 2018, vrátane informácie, že v prípade
spustenia projektu IT Akadémia môže dosiahnuť SISp v rokoch 2017 a 2018 kladný výsledok
hospodárenia.
c) VV poveril M. Ftáčnika pripraviť materiál, čo treba na prijímanie 2% dane.
Zodpovedný: M. Ftáčnik
termín: 9.marec 2015
6) Hospodárenie SISp
Uznesenie č. 5:
a) VV berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu dodanú firmou Compeko.
b) K marcovému zasadnutiu VV predložiť na schválenie výsledok hospodárenia za rok 2015 spolu so
stanoviskom Revíznej komisie.
Zodpovedný: M. Ftáčnik
termín: 9.marec 2015
7) Zahraničné vzťahy
-

M. Ftáčnik predložil písomnú správu o rokovaní s Českou spoločnosťou pre kybernetiku a
informatiku (ČSKI) v decembri 2015
IP predložil písomnú správu o zasadnutí Valného zhromaždenia IFIPu.
IP upozornil na to, že v rámci IFIPu je k dispozícii Digital Library (http://dl.ifip.org/), kde sú uložené
články z IFIP konferencií starších ako 3 roky a anotácie z článkov z konferencií IFIP za posledné 3
roky

Uznesenie č.6:
a) VV žiada poslať individuálnym členom SISp informáciu o Digital Library IFIP.
Zodpovedný: P. Morávek
termín: 9.marec 2015
8) Rôzne
- VV vzal na vedomie informáciu o priebehu olympiády v informatike, ktorú predložila doc.
Andrejková – dňa 8.apríla bude celoštátne kolo OI, SISp zabezpečí ceny pre víťazov a odovzdanie
cien predsedom SISp.
- Pracovná skupina pre počítačovú grafiku požiadala o každoročný príspevok na konferenciu SCCG vo
výške 2.000 Eur, VV žiadosť schválil.
- M.Ftáčnik rokoval s Republikovou úniou zamestnávateľov a ITAS-om ohľadom memoranda
o akceptácii certifikátov ECDL. Rokovanie je blízko podpisu.
Uznesenie č. 7:
a) VV schvaľuje príspevok 2.000 Eur na konferenciu SCCG, o ktorý požiadala pracovná skupina pre
počítačovú grafiku.
Termín ďalšieho zasadnutia VV bol dohodnutý na 9.marca 2016 o 14:00.
Zapísala: M. Gurová

Overil: M. Ftáčnik

