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Úvod 

Zámerom projektu Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora 

v regióne Košického kraja je prispieť k vytvoreniu efektívnych procesov vo verejnej správe (VS), ktoré 

zabezpečia dlhodobý dostatok kvalifikovaných pracovných síl pre rozvíjajúci sa IT sektor v regióne 

Košického kraja a osobitne Košíc. 

Pri zostavení projektu sa vychádzalo zo základných zistení, ktoré poukázali na tieto hlavné problémy: 

• Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu práce v regióne 

• Chýbajúci komplexný strategický prístup pre oblasť IT vzdelávania zo strany 

kompetentných inštitúcií verejnej správy, s cieľom zabezpečiť adekvátne 

kvalifikovanú pracovnú silu pre zamestnávateľov z IT sektora 

• Nízke zapojenie osôb do celoživotného vzdelávania a nedostatočné prepojenie 

celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce 

• Potreba permanentného rozširovania a aktualizovania svojich kompetencií 

u zamestnancov pre naplnenie požiadaviek a očakávaní zamestnávateľov v IT sektore 

 

Problematika sa ďalej analyzovala a bola skúmaná v nižšie uvedených oblastiach. Boli vypracované tézy, 

ktoré podrobnejšie rozpracovali identifikovaný problém. V priebehu projektu sa potom pripravili 

analýzy, ktoré rozšírili základné tézy a prehĺbili analýzu problematiky. Analýzy boli zamerané na tieto 

oblasti: 

• Oblasť vzdelávania 

• Oblasť zamestnávateľov 

• Oblasť trhu práce 

• Oblasť existujúcich verejných politík a stratégií  (verejná správa) 

• Prognóza odvetvia IT 
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Oblasť zamestnávateľov 

Vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá 

priemyselná revolúcia. V súčasnosti je však na trhu práce v oblasti IT alarmujúci nedostatok 

kvalifikovanej pracovnej sily a vo všeobecnosti pracovný trh čelí vážnej disparite medzi dopytom 

a ponukou. Blízka budúcnosť prinesie výzvy v podobe ďalších inovácií, robotizácie a automatizácie 

procesov, čo bude vytvárať tlak na lepšie pripravenú a motivovanú pracovnú silu. 

ZAMESTNÁVATELIA V IT SEKTORE 

 ⬍  

Dynamicky sa meniace podmienky 

 ⬍  

Adaptácia na nové technológie, metódy a formy práce 

⬍  ⬍ 

Zamestnanci ⬌ Verejný sektor 

• Tlak na zamestnancov na prehlbovanie 

svojich vedomosti (ďalšie vzdelávanie) 

• Štandardy: overovanie vedomostí 

prostredníctvom medzinárodnej 

certifikácie 

 

Medzisektorová spolupráca: 

• Profesné organizácie (Košice IT Valley) 

• Vzdelávacie inštitúcie (ZŠ, SŠ, VŠ, ďalšie 

vzdelávanie) 

• Verejná správa (KSK, ÚP) 

⬍  ⬍ 

Stratégia celkového vzdelávania 

a rozvoja ľudských zdrojov 
 

Aktívne vstupovanie 

do obsahu vzdelávania 

• Vzdelávanie je individuálne a flexibilne 

sa prispôsobuje požiadavkám 

zamestnávateľov 

• Systém kariérne poradenstva nefunguje 

efektívne. 

 

• Spolupráca je prevažne individuálna 

• Prevažuje podpora aktivít v lokálnom 

verejnom živote (podpora škôl, 

organizovanie eventov a aktivít). 
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Podrobnejšie sa problematikou požiadaviek zamestnávateľov zaoberá materiál „Analýza požiadaviek 

zamestnávateľov z IT sektora od trhu práce v regióne Košického kraja“ (výstup O202). Hlavné zistenia je 

možné zhrnúť nasledovne: 

Prehľad odvetvia 

• Analýza ukázala, že v regióne Košického kraja pôsobí v IT odvetví viac než 1 200 firiem, z toho 

53 s viac než desiatimi zamestnancami. V kraji ďalej pôsobí takmer 300 komerčných firiem 

s počtom zamestnancov nad 50, kde je vytvorená aspoň jedna pracovná pozícia venujúca sa IT. 

Väčšina IT firiem v regióne sa venuje programovaniu a následne poskytovaniu rôznych IT 

služieb 

• Z analýzy vyplýva, že v regióne pracuje v IT odvetví približne 10 500 pracovníkov, z toho 9 000 

v tzv. jadre IT (samotných IT firmách), zhruba 1 000 v ostatných priemyselných odvetviach 

a inštitúciách verejnej správy a 500 IT orientovaných pracovníkov v centrách zdieľaných 

služieb. Z tohto počtu pokrývajú štyri najväčšie firmy takmer 67% trhu práce (T-Systems 

Slovakia, AT&T Global Network Services, NESS KE, s.r.o. a GlobalLogic s.r.o.). IT sektor 

predstavuje takmer 7,5% zamestnanej pracovnej sily v regióne, čo je po Bratislave druhé 

najvýznamnejšie číslo na Slovensku. 

• Celé IT odvetvie v Košickom kraji vykazuje rast z hľadiska tvorby pracovných miest už od roku 

2013. Tvorba nových pracovných miest je významne ovplyvňovaná firmami so zahraničnou 

majetkovou účasťou a tiež firmami pracujúcimi pre zahraničný trh. Podiel domácich spoločností 

je menší, početnosťou tvoria dve pätiny, ale veľkosťou sú to prevažne menšie spoločnosti okolo 

150 zamestnancov. 

Spolupráca s verejným sektorom 

• Analýza ukázala, že veľké a etablované IT spoločnosti sú aktívne vo viacerých oblastiach 

zapojenia do verejného života, často aj mimo IT segmentu. Častá je účasť a podpora na 

komunitných aktivitách, menej časté je organizovanie, alebo aktívne spoluorganizovanie 

vlastných eventov a aktivít. V oblasti spolupráce so školami je častejšia spolupráca s vysokým 

školami než so strednými školami. 

• Špecifickými sú spoločnosti, ktoré majú centrálu v Bratislave a v Košiciach pôsobí organizačná 

zložka – tieto spoločnosti sú menej aktívne v lokálnom verejnom živote. Členstvo v profesnej 

organizácii Košice IT Valley nie je samozrejmosťou pre všetky IT firmy. 

Požiadavky zamestnávateľov 

• IT biznis je veľmi variabilný, od technologických firiem v oblasti vývoja informačných systémov 

a aplikácii pre rôzne platformy, až po analýzu dát, prípadne servisné služby v sektore. 

Požiadavky zamestnávateľov pokrývajú celú škálu zručností, od programátorských, cez 

analytické až po manažérske. V súčasnosti hľadá trh v rámci IT odborníkov zo všetkých skupín 
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od testerov a developerov až po manažérske pozície. Trend zároveň smeruje k prepájaniu 

a integrovaniu hardvérových vs. softvérových pozícií a vyžaduje od prevádzkových 

a vývojárskych tímov schopnosť spolupracovať s cieľom naplnenia potrieb zákazníka 

• Štúdium by malo byť schopné pripravovať študenta (aspoň čiastkovo) na širokú paletu IT 

povolaní, a to prostredníctvom rozvoja jednotlivých kvalifikácií. Stredné školy potrebujú 

dramaticky zvýšiť svoju orientáciu na prax (bežný žiak strednej školy má počas svojho štúdia 

veľmi malý priestor ísť do praxe počas štúdia, prakticky žiadny priestor mimo štúdia) 

• Môžeme zhodnotiť, že pre výkon konkrétneho zamestnania, pozície či povolania v IT je potrebné 

disponovať zvyčajne niekoľkými potrebnými kvalifikáciami, a to v určitom „správnom mixe“, 

ktorý zodpovedá potrebám zamestnávateľa. 

• Aj napriek snahe o vhodnú typológiu pozícií v IT sektor, je potrebné dodať, že moderný trend 

smeruje k čoraz väčšiemu prelínaniu jednotlivých typov pozícií. Najviac je to badať pri strete 

pozícií v oblasti služieb IT infraštruktúry a oblasti vývoja, programovania a analýzy IT prvkov. 

Zamestnávatelia majú čoraz väčšie požiadavky na svojich zamestnancov, aby tí dokázali 

obsiahnuť zručnosti a znalosti susednej oblasti. Dochádza zároveň k posunu od striktnej 

špecializácii k väčšej generalizácii. Pre zamestnanca to znamená dôraz na väčšiu flexibilitu, skôr 

šírku ako hĺbku zručností a znalostí. 

• Ďalším nedostatkom je, že príprava pracovnej sily pre zvládnutie flexibilných pracovných pozícií 

si vyžaduje rozvoj vhodných osobnostných zručností (schopnosť spolupráce, komunikácie, 

spätnej väzby atď.), pričom vzdelávací systém oblasť rozvoja mäkkých zručností zanedbáva. 

• Zatiaľ čo hĺbka vzdelania je zárukou odbornosti a kompetentnosti nového pracovníka šírka 

vzdelania vypovedá o flexibilite a schopnosti rýchlo reagovať na rýchlo sa rozvíjajúci IT trh. 

Od zamestnancov sa niekedy očakávajú úplne protichodné osobnostné kompetencie – sú IT činnosti, 

kde sa žiada tvorivosť a voľnosť myslenia a naopak sú IT činnosti, kde sa žiada skôr disciplína 

a schopnosť sledovať a presne vykonávať procesné kroky. 

 

 

 

 


