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Príloha č. 5 k Smernici č. 28/2015

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - osnova
1.  Účastník ZPC:
Mgr. Martin Horňák, Ing. Martin Kasnár, Odbor koncepcie a rozvoja informačných systémov, Sekcia informatiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
2.  Zahraničná pracovná cesta:
Česká republika, Praha, 17.8.2016-19.8.2016, TAYLLOR & COX, s.r.o.  so sídlom Na Florenci 1055/35 PSČ: 110 00 Praha 1, Staré město, Kurz, cesta hradená MŠVVaŠ SR
3.  Rámcový program pobytu:
17.8.2016 18:30 príchod do Prahy, 
18.8.2016 – 19.8.2016 9:00 -17:00 kurz, 
19.8.2016 21:50 príchod do Bratislavy

4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:
Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa s modelovacím jazykom pre návrh enterprise architektúry v zmysle metodiky TOGAF. Daný jazyk je možne použiť pri popise podnikových procesov, operácií organizačných štruktúr, informačných tokov, informačných systémov a technickej infraštruktúry.
Prvý deň boli prezentované základné prvky jazyku archimate a väzby medzi nimi ako aj prepojenie na metodiku TOGAF.
V rámci druhého dňa boli prezentované referenčné modely architektúr a základné rozdiely medzi verziou 3.0 a 2.1 verzií archimate. Na konci kurzu bol písaný záverečný test, ktorého cieľom bolo potvrdiť znalosť vedomostí kurzu účastníkmi. Test pozostával z 50 otázok a trval hodinu. Obaja účastníci test zvládli a tým získali oficiálny certifikát úrovňe archimate foundation 3.0 vydaný organizáciou TAYLLOR & COX, s.r.o.
5.  Odporúčané závery:
Aplikovanie získaných poznatkov pri vytváraní segmentovej architektúry MŠVVaŠ SR. Termín: 31.11.2016 Zodpovedný: M. Horňák a M. Kasnár 
6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Vytlačená prezentácia z kurzu. Uložená na sekcii informatiky.
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Prínosom ZPC bolo rozšírenie si vedomostí v oblasti modelovania architektúry, ktorú účastnici využijú pri svojej práci a tiež zvýšenie odbornosti daných zamestnancov získaním certikátu Archimate 30 Foundation.
8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Charakter ZPC si nevyžaduje zverejnenie výsledkov.
Súhlasím so zverejnením správy na internete

Správu vypracoval: Ing. Martin Kasnár
Dátum: 31.8.2016
Správu schválil:  Ing. Martin Janáček
Mgr. Martin Horňák
 
Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do desiatich dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR.

