
Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2017-03-15 
 

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

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

Ospravedlnení:  M. Zábovský 

 

Program: 

1) Kontrola úloh 

2) ECDL – aktuálne otázky 

3) Informatizácia spoločnosti 

4) Návrh plánu činnosti na rok 2017 

5) Hospodárenie SISp  

6) Zahraničné vzťahy 

7) Rôzne 

 

1) Kontrola úloh 

K termínu 15.3.2017 boli termínované nasledovné úlohy:  

a) VV žiada P. Morávka, aby rozoslal členom informáciu o výsledkoch činnosti SISp za rok 2016 

b) VV žiada zástupcov SISp v odborných skupinách pre rozpracovanie NKIVS o stručnú informáciu ako 

pracovné skupiny fungujú, v termíne do 28.2.2017 

c) VV žiada pripraviť prehľad platenia členských príspevkov za rok 2016 na budúce zasadnutie. 

Plnenie prijatých uznesení: 

Uznesenie a) bolo splnené čiastočne. P.Morávek pripravil informáciu pre členov, zatiaľ nebola rozoslaná.  

Uznesenie b) ešte nebolo splnené, M. Ftáčnik v spolupráci s kanceláriou oslovia zástupcov. 

Uznesenie c) bolo splnené a je predložené písomne v bode 5 zasadnutia VV.   

 

2) ECDL – aktuálne otázky 

Písomne bola predložená pravidelná mesačná správa kancelárie ECDL a návrhy na reakreditáciu na Žilinskej 

univerzite.  

Uznesenie č. 5/2017: 

a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL. 

b) VV schvaľuje reakreditáciu podľa návrhu kancelárie ECDL. 

 

3) Informatizácia spoločnosti 

a. Informácia o zasadnutí rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh – materiály sú 

na úložisku https://1drv.ms/f/s!AhDLmf-Rn5bAgR4EjmV0waCK3_1d 

b. D. Chudá zastupovala predsedu SISp  na zasadnutí Rady vlády dňa 28.2., informovala o priebehu 

zasadnutia. SISp podporuje návrh na vytvorenie Národnej koalície pre digitálne zručnosti a pracovné 

miesta, ktorý predložil ITAS na zasadnutí rady vlády.  

c. Informácia o činnosti pracovných skupín NKIVS – tento bod bol preložený na prerokovanie na budúce 

zasadnutie VV 

d. Informácia o prezentácii návrhu Zákona o kybernetickej bezpečnosti 

- R. Janota predložil návrh zákona, D. Olejár zaujal stanovisko, že návrh je iba transpozíciou európskej 

smernice a preto je potrebné dopracovať a zohľadniť aj konkrétne procesy na Slovensku 

 

Uznesenie č. 6/2017 

a)  VV schvaľuje stanovisko, že SISp chce byť súčasťou Národnej koalície pre digitálne zručnosti a pracovné 

miesta. 

 

4) Návrh plánu činnosti na rok 2017 

M. Ftáčnik predložil nasledovný plán činnosti VV na rok 2017: 

 



Marec 

1) Plán činnosti SISp na rok 2017 – Ftáčnik 

2) Návrh rozpočtu SISp na rok 2017 – Ftáčnik 

3) Misia CEPIS na roky 2017-2020 – Ftáčnik 

 

Apríl – Máj  

1) Iniciatíva na zlepšenie vyučovania informatiky na základných školách –M. Ftáčnik v spolupráci 

s I. Kalašom 

2) Stav v oblasti informatickej terminológie – Chudá 

3) Stav v oblasti otvoreného softvéru na Slovensku – Šrámek, Zábovský 

4) Popularizácia histórie informatiky - Krupa 

 

Jún 

1) Informácia o príprave informatických súťaží a podpore mladých informatikov – Andrejková, Foríšek, 

Zábovský 

2) Návrh na zlepšenie informovanosti členov SISp – Morávek 

 

September 

1) Návrh na rozširovanie počtu členov SISp – Ftáčnik, Morávek 

2) Návrh na založenie skupiny mladých v rámci SISp – Ftáčnik 

 

November 

1) Správa o činnosti odborných skupín a zástupcov SISp v medzinárodných pracovných skupinách – 

Chudá, Ftáčnik 

2) Vyhodnotenie stavu informatizácie verejnej správy a plnenia NKIVS - Ftáčnik   

 

December 

1) Výsledky činnosti SISp za rok 2017 – Ftáčnik 

2) Návrh rozpočtu SISp na rok 2018 – Ftáčnik 

 

Členovia VV navrhli doplniť: 

a) Stredné školy – IT Akadémia – bude sa rokovať v júni a informáciu pripraví pani Baxová, členka 

Riadiaceho výboru IT Akadémie za SISp  

b) Pozvať na aprílový výbor I. Kalaša a otvoriť diskusiu o vyučovaní informatiky a o tom, čo v tejto veci vie 

SISp pomôcť. 

c) 15.-16. júna organizuje košická skupina oslavy 50. výročia informatiky v Košiciach – SISp na nich bude 

zastupovať buď podpredsedníčka D. Chudá alebo členka VV G. Andrejková 

 

5) Hospodárenie SISp  

a. Správa o hospodárení SISp za rok 2016 so stanoviskom Revíznej komisie 

Minulý rok SISp skončila so zlým hospodárskym výsledkom – s deficitom 67.033 Euro. Deficit spôsobili 

nenaplnené príjmy na strane ECDL, pretože očakávaný projekt BSK sa začal realizovať až koncom 

novembra 2016. Vzhľadom na rozbehnuté projekty s BSK a IT Academy je nádej na zlepšenie situácie 

v ďalších rokoch.  Prebehla diskusia o „dlhovej brzde“, kedy príde čas zatiahnuť ju.  

b. Prehľad o platení členských príspevkov za rok 2016 

-  doplniť na web informáciu, ako člen zistí svoj nedoplatok voči spoločnosti 

-  oslovenie individuálnych členov spojiť s aktualizáciou údajov 

c. Návrh rozpočtu SISp na rok 2017 

-  P.Morávek otvoril diskusiu, nakoľko sú reálne plánované príjmy, hlavne  z projektu IT Academy. 

-  M. Krupa navrhol presunúť  položku na písanie príbehov k dokumentácii histórie informatiky z roku 

2016 do rozpočtu na rok 2017. 

d. Návrh na schválenie príspevku na účasť prof. Kalaša na zasadnutí TC 3 Education vo výške 600 Eur 



e. Návrh na schválenie príspevku pre odbornú skupinu počítačová grafika na účasť študentov na konferencii 

SCCG 2017 

f. Podpora aktivít učiteľa informatiky P.Kučeru, ktorý sa venuje školeniu učiteľov na jazyk Python 

g. Dofinancovanie účasti na informatickej olympiádev Kazani – A.Blaho 

 

Uznesenie č.  7/2017 

a) VV schvaľuje správu o hospodárení SISp za rok 2016 a berie na vedomie správu Revíznej komisie SISp. 

b) VV  súhlasí uvoľnenímsumy vo výške 400 Euro pre p. učiteľa P.Kučeru na preukázateľné náklady spojené so 

školením učiteľov na jazyk Python z položky na činnosť odborných skupín 

c) VV súhlasí s návrhom M. Krupu na popularizáciu informatiky z položky Sponzoring vo výške 50 Eur/príspevok. 

d) VV schvaľuje predložený rozpočet  na rok 2017. 

e) VV súhlasí s príspevkom na cestu I. Kalaša na TC3 IFIP-u vo výške 600 Euro. 

f) VV súhlasí s príspevkom pre odbornú skupinu počítačová grafika vo výške 1500 Euro na účasť študentov na 

konferencii SCCG 2017 na základe vyúčtovania. 

g) VV súhlasís príspevkom na dofinancovanie účasti na informatickej olympiáde v Kazani vo výške 185 Euro. 

 

6) Zahraničné vzťahy 

a. Návrhy na voľbu prezidenta CEPIS 

b. Návrh na zmenu členských príspevkov do CEPIS 

c. Návrh Misie CEPIS na roky 2017-2020 

 

Uznesenie č. 8/2017 

a) VV schvaľuje Návrh Misie CEPIS na roky 2017-2020  

 

7) Rôzne 

a. Pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko 

M. Ftáčnik požiadal členov VV o vyjadrenie sa k dokumentu Učiace sa Slovensko. Dokument sa nachádza 

na stránke Ministerstva školstva http://www.minedu.sk/rezort-skolstva-predstavuje-narodny-program-

rozvoja-vychovy-a-vzdelavania-uciace-sa-slovensko/ 

http://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf 

 

b. M. Šrámek: Po prechode kompetencií z MF na ÚPVII opäť začína činnosť  Komisia pre štandardizáciu 

informačných systémov verejnej správy a jej pracovné skupiny. Na stránke http://informatizacia.sk/864-

menu/23231ssa nachádzajú informácie a aktuálne pracovné skupiny. SISp môže do nich nominovať 

svojich zástupcov. 

Zatiaľ padli tieto návrhy: 

PS1:Pracovná skupina pre dátové štandardy, štandardy názvoslovia elektronických služieb a formuláre: T. 

Baďura  

PS3: Pracovná skupina pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a poskytovania údajov:  

Kurečko 

PS 7: Pracovná skupina pre štandardizáciu  terminológie v oblasti IS Zábovský  

 

c. P. Morávek  reklamoval, že na pripomienky, ktoré SISp poslala k Centrálneho ekonomickému systému 

nebolo reagované (Slovensko.digital dostalo odpoveď), treba, aby predseda SISp urgoval odpoveď. 

 

d. M. Forišek pozval členov VV na ďalšiu z prednášok J.Hromkoviča na tému Historické úryvky z vývoja 

konceptov a pojmotvorby v informatike, ktorá bude v piatok 24.3. o 13:00 na FMFI v posluchárni 

C.Záznamy predchádzajúcich prednášok sa nachádzajú tu: http://www.fiit.stuba.sk/sk/hromkovic-seria-

prednasok-01.html?page_id=4880.  

 

Termín ďalšieho zasadnutia VV je 26. apríla o 14:00. 

 

Zapísala: M. Gurová       Overil: M. Ftáčnik 


