
Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2016-05-04 
 

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

Prizvaní:  B. Rovan, V. Raučina, A.Scheber, M. Gurová 

Ospravedlnený:  M. Zábovský, P.Morávek 

 

Program:   

1) Kontrola úloh 

2) Aktuálne informácie o ECDL 

3) Aktuálne otázky v informatizácii spoločnosti 

4) Vstupný materiál ku kvalite vzdelávania informatiky na ZŠ a SŠ 

5) Odborné skupiny SISp  

6) Správa o e-Competence Framework  

7) Hospodárenie SISp 

a. Schválenie záverečného účtu SISp za rok 2015 so stanoviskom Revíznej komisie 

b. Aktuálny stav hospodárenia SISp k 30.4.2016 

8) Zahraničné vzťahy  

a. Vyjadrenie k materiálom na Radu CEPIS v Aténach 

b. Návrhy na udelenie medzinárodnej ceny IFIPu Young IT mladým informatikom 

9) Rôzne 

a. Účasť SISp na výstave Extrapolácie 2016 v Bratislave 

b. Informácia o Roadshow ITAS k Single Digital Market 

 

1) Kontrola úloh 

K termínu apríl 2016 boli termínované nasledovné úlohy:  

 

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: apríl 2016 

g) Rokovať s prezidentom Rektorskej konferencie o včlenení ECDL  vzdelávania do študijných programov   

vysokých škôl        T: apríl 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: apríl 2016 

i) Rokovať s vedúcim Úradu vlády SR na tému včlenenia ECDL do projektov vzdelávania zamestnancov 

verejnej správy         T: apríl 2016 

j) Rokovať s pracovnými portálmi, vrátane EURES, aby akceptovali potvrdenie deklarovaných IT zručností 

certifikátom ukončeným skúškou ECDL     T: apríl 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 

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     T: 27.1.2016 

n) Pripraviť list predsedovi SAV na podporu Stálej výstavy výpočtovej techniky. 

Zodpovedný: M. Ftáčnik spolu s M. Krupom   T: 20.4.2016 

 

 



o) VV žiada predsedu predložiť na schválenie výsledok hospodárenia za rok 2015 spolu so stanoviskom 

Revíznej komisie na ďalšie rokovanie VV SISp. 

p) Pripraviť podnety do programového vyhlásenia vlády za SISp. 

Zodpovedný: M. Ftáčnik     T: 23.3.2016 

r) VV poveruje predsedu rozoslať návrh zmeny stanov CEPIS-u, ku ktorému sa môžu členovia VV vyjadriť. 

Zodpovedný:  M. Ftáčnik     T: 6.4.2016 

 

Plnenie prijatých uznesení: 

 

Uznesenia a) g) h) i) a j) sa týkajú ECDL a žiadne z nich nemožno považovať za splnené. Rokovania na 

ministerstve školstva z uznesenia a) čakali na nového ministra školstva a hlasovanie o vyslovení dôvery 

vláde, ktoré sa uskutočnilo 26.4.2016. Rokovania s ministrom práce z uznesenia h) sa začali na úrovni 

štátneho tajomníka Branislava Ondruša na podujatí Job Expo 26.4.2016. O stretnutie na Úrade vlády sme 

požiadali, zatiaľ nemáme termín. S predstaviteľmi rektorskej konferencie ani s predstaviteľmi pracovných 

portálov sa rokovania zatiaľ neuskutočnili. Kontrola splnenia týchto uznesení bude na zasadnutí VV SISp 

v júni 2016. 

 Uznesenia l) a m) zatiaľ splnené nebolo. Termín splnenia je predĺžený do konca mája.  

 Uznesenie n) zatiaľ nebolo splnené, list je pripravený. 

 Uznesenie o) je splnené, materiál je predložený na rokovanie VV SISp. 

 Uznesenie p) je tiež splnené, materiál bol zaslaný členom VV SISp na pripomienky. Následne sme ho 

zaslali politickým stranám vládnej koalície, ministrom, ktorých sa návrhy týkali a takisto podpredsedovi 

vlády pre investície.  

 Uznesenie r) bolo splnené pri rozoslaní materiálov na VV SISp.  

 

2) Aktuálne informácie o ECDL 

- Predseda SISp spolu s A. Scheberom pripravili návrh memoranda medzi SISp-ITAS-RUZ, v ktorom 

uvedené organizácie vyjadrujú svoj pozitívny a odporúčací postoj voči systému ECDL v oblasti IT 

zručností bežného používateľa PC a účastníka trhu práce. Finálny text memoranda bol schválený na 

prezídiu ITAS a predsedníctve RÚZ koncom marca. Podpis memoranda sa plánuje v máji 2016. 

- Príprava národného projektu „IT Akadémia“ v súčasnosti nenapreduje najmä kvôli problémom v iných 

národných projektoch, ktoré Brusel odmieta financovať. 

- Projekt s BSK: Na základe orientačných informácií zo zisťovania záujmu učiteľov a prieskumu trhu bol 

vypracovaný spresnený návrh kalkulácie, ktorý bol odoslaný BSK na preštudovanie. V súčasnosti 

pripravuje BSK podklady pre verejné obstarávanie, na základe ktorých bude možné prijať politické 

rozhodnutie zo strany BSK o realizácii projektu. Predseda SISp informoval predsedu BSK o jeho príprave.  

 

Uznesenie č. 1: VV SISp 

a) Berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL k mesiacu apríl. 

b) Súhlasí s podpisom Memoranda SISp-ITAS-RUZ k digitálnej gramotnosti. 

c) Súhlasí s tým, aby kancelária ECDL k akreditácii ATC vydávala  aj prílohu s akreditáciou vzdelávacích 

aktivít v oblasti digitálnej gramotnosti, ktoré vedú k získaniu certifikátov ECDL s rovnakým 

dátumom ako pôvodná akreditácia. 

d) Poveruje zodpovednosťou za oblasť ECDL Ing. Vladimíra Raučinu s účinnosťou od 5.5.2016 

s možnosťou zúčastňovať sa zasadnutí VV SISp s hlasom poradným. 

e) Vyslovuje poďakovanie Ing. Antonovi Scheberovi za dlhoročnú aktívnu a úspešnú činnosť pri rozvoji 

ECDL na Slovensku.  

 

3) Aktuálne otázky v informatizácii spoločnosti 

 

Predseda SISp predložil písomnú informáciu o všetkých častiach programového vyhlásenia vlády SR, 

ktoré sa týkajú informatiky. Členovia sa zhodli na tom, že SISp by mala zaujať stanovisko.  



Uznesenie č. 2: VV SISp 

a) VV Žiada predsedu SISp pripraviť stanovisko SISp k programovému vyhláseniu vlády SR v oblasti 

informatiky  a dať ho na pripomienkovanie členom VV. 

 

4) Vstupný materiál ku kvalite vzdelávania informatiky na ZŠ a SŠ 

20. apríla sa uskutočnilo stretnutie členov výkonného výboru Ericha Šašinku a Martina Krupu 

s RNDr. Vierou Blahovou, bývalou zamestnankyňou ministerstva školstva. Zhodli sa na tom, že 

vyučovanie informatiky na školách, ale aj mimo škôl nie je v dobrom stave a treba niečo robiť. Navrhujú 

preto urobiť SWOT analýzu, resp. štúdiu stavu problematiky v oblasti vyučovania informatiky v 

povinnom a nepovinnom vyučovaní. Na základe analýzy bude možné naformulovať ďalšie kroky k 

zvyšovaniu kvality vzdelávania informatiky. Bolo by dobré v tejto veci osloviť aj učiteľov na ZŠ a SŠ 

a ďalších kompetentných, napr. p. Blichová, prof. Kalaš, doc. Kubincová. 

 

Uznesenie č. 3:  

a) VV berie na vedomie písomnú informáciu o príprave vstupného materiálu. 

b) VV poveruje E. Šašinku a M. Krupu prípravou SWOT analýzy k aktuálnej situácii vo vyučovaní 

informatiky s tým, že informáciu podajú na najbližšom VV. 

  Zodpovedný: E. Šašinka, M. Krupa    T: sept.2016 

 

5) Odborné skupiny SISp  

- D. Chudá uviedla písomnú informáciu o aktuálnom stave odborných skupín SISp. 

 

Uznesenie č. 4: 

VV SISp žiada:  

a) Zjednotiť a aktualizovať informácie o odborných skupinách navonok a v archíve. 

b) Dohodnúť formu a systém informovania o aktivite skupiny – v zmluvách: “za účelom vzájomnej 

informovanosti bude raz za rok (do 28.02.) informovať SISp o svojej činnosti, cieľoch a plánoch 

formou krátkej správy“ 

c) Dohodnúť finančný rozpočet pre odborné skupiny v rozpočte SISp na rok 2017 

d) Odporučiť prípravu zmlúv pre ďalšie odborné skupiny, harmonogram 

e) Osloviť pracovnú skupinu pre vyučovanie informatiky ohľadom analýzy súčasného stavu 

Zodpovedná: D. Chudá       T: október 2016  

  

6) Správa o e-Competence Framework  

 

Uznesenie č.5: 

a) VV berie na vedomie ústnu informáciu predsedu SISp s tým, že písomná informácia bude 

predložená na budúce zasadnutie VV. 

 

7) Hospodárenie SISp 

- Dňa 1.4.2016 vykonala Revízna komisia (RK) SISp v zložení: RNDr. Vanda Hambáková, Doc. RNDr. 

Dana Pardubská, CSc. a RNDr. Miloslav Dekánek, kontrolu hospodárenia SISp za rok 2015. RK 

nezistila žiadne závažné nedostatky v hospodárení spoločnosti. RK však poukázala na nepriaznivý 

trend hospodárskych výsledkov spoločnosti.  
 

Uznesenie č.6: 

a) VV berie na vedomie správu Revíznej komisie o hospodárení SISp v roku 2015. 

b) VV schvaľuje výsledky hospodárenia Slovenskej informatickej spoločnosti za rok 2015 bez 

pripomienok. 

 



8) Zahraničné vzťahy  

a) Vyjadrenie k materiálom na Radu CEPIS v Aténach 

- VV rokoval o Návrhu na zmenu Stanov CEPIS, ktorý bude predložený na 56. Radu CEPIS dňa 7. 

mája 2016. Vyjadruje nesúhlas s navrhovanými zmenami v bode 1 a 2, súhlasí s bodom 3, ale 

trvá na tom,  že ak niekto už má za sebou dve funkčné obdobia v doterajšom systéme, tak ďalej 

nemôže kandidovať. 

b) Návrhy na udelenie medzinárodnej ceny IFIPu Young IT mladým informatikom 

- Dňa 8.4.2016 zverejnil IFIP zámer udeľovať Medzinárodnú cenu pre mladých IT profesionálov 

pod názvom IFIP International Young IT Awards. Jej cieľom je oceniť vynikajúcich mladých 

informatikov, ktorí sa vyznamenali v jednej týchto troch kategórií:  

• IFIP Medzinárodný mladý IT profesionál roka  

• IFIP Medzinárodný mladý IT podnikateľ roka  

• IFIP Medzinárodný najlepší študentský IT projekt roka  

Nominácie je možné predkladať do 30.6.2016, s tým, že víťazi budú vyhlásení na oceňovaní počas 

Gala večera na konferencii WITFOR 2016 v Costa Rice v septembri 2016. 

c) Dňa 16.6.2016 sa koná v Amsterdame konferencia k téme ICT Profesionalism, na ktorej bude 

predstavená záväzný dokument e-kvalifikačného rámca e-CF. Predseda navrhol, aby sa konferencie 

za SISp zúčastnil E. Šašinka. 

d) B. Rovan sa zúčastnil na mini konferencii ICT in Education, ktorú organizovala Rakúska informatická 

spoločnosť ÖCG v spolupráci s CEPIS. Materiály z konferencie sú dostupné na stránke: 

https://www.ocg.at/de/ct-c-at-schools. 

 

Uznesenie č. 7: 
a) VV SISp nesúhlasí s Návrhom na zmenu stanov CEPIS v bodoch 1 a 2. Súhlasí s bodom 3 s 

podmienkou, že ak niekto už má za sebou dve funkčné obdobia v doterajšom systéme, tak ďalej 
nemôže kandidovať. 

b) VV  vyzýva svojich členov na podávanie nominácií na cenu IFIP Young IT Awards v termíne do 
14.6.2016 

c) VV súhlasí s účasťou E. Šašinku na konferencii CEPIS k ICT Profesionalism dňa 16.6.2016 
v Amsterdame. 

 

9) Rôzne 

a) Účasť SISp na výstave Extrapolácie 2016 (1.-29.10.2016) v Bratislave 

- SISp  by mohla dodať prednášku 

- M.Krupa bude koordinátor za SISp 

b) Informácia o Roadshow ITAS k Single Digital Market – ústnu informáciu o účasti SISp a zverejnených 

materiáloch podal predseda SISp. 

c) G. Andrejová navrhuje vydávať certifikáty pre úspešných riešiteľov krajského kola OI. 

d) M- Ftáčnik sa ako zástupca SISp zúčastnil zasadania Komisie pre kybernetickú bezpečnosť  - materiál 

ku kybernetickej bezpečnosti v prípade záujmu prepošle členom VV. 

 

Uznesenie č. 8: 

a) VV súhlasí s vydávaním certifikátov pre úspešných riešiteľov krajského kola OI. 

b) VV poveruje M. Krupu koordináciou zastúpenia SISp na výstave Extrapolácie 2016. 

c) VV schvaľuje prijatie nového člena SISp RNDr. Michala Matiho. 

 

Termín ďalšieho zasadnutia VV bol dohodnutý na 15.júna 2016 o 14:00. 

  

Zapísala: M. Gurová       Overil: M. Ftáčnik 

https://www.ocg.at/de/ct-c-at-schools

