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Úvod 

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

priemyselná revolúcia. V tomto prostredí sa snažia firmy obstáť čo najlepšie. Do roku 2020 bude 

v Európskej únii chýbať pol milióna IT špecialistov. 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. Už 

dnes majú firmy najväčší záujem o aplikačných programátorov, dizajnérov a správcov databáz, 

systémových analytikov či vývojárov softvéru. 

Podľa zamestnávateľských zväzov a združení je akútnym problémom slovenských zamestnávateľov 

nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Školy nevedia pripraviť žiakov na požiadavky pracovného trhu 

a preškoľovanie zamestnancov je jednak časovo, ale aj finančne nákladné. Zamestnávatelia sú tak čoraz 

viac nútení pozerať sa po pracovnej sile zo zahraničia, či už z členských krajín EÚ alebo z tzv. tretích 

krajín. Vzdelávacie inštitúcie, ako dodávatelia kvalifikovanej pracovnej sily, by si mali stanovovať ciele 

podľa požiadaviek trhu práce a najnovších technologických trendov. Na druhej strane je v záujme 

zamestnávateľov spolupracovať so školami na vzdelávaní a dávať im spätnú väzbu o kvalite ich 

absolventov, a aby sa zabezpečil prísun najnovších informácií a odborných poznatkov priamo na školy. 

Cieľom tohto materiálu je priblížiť oblasť zamestnávateľov v IT sektore – teda IT firiem v regióne 

Košického kraja, ktorí sú priamym odberateľmi pracovnej sily (IT špecialistov). Práve požiadavky 

zamestnávateľov musia byť medzi prioritnými vstupmi pre vzdelávací systém, aby ten dokázal 

zabezpečiť prípravu potrebného množstva pracovnej sily v požadovanej kvalite. Poznanie 

podnikateľského prostredia v IT sektore v regióne umožní presnejšie zacielenie pripravovanej stratégie 

v tomto smere. 
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Celkové vyhodnotenie analýzy 

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. 

Zamestnávatelia vidia ako ideálne aktívnu komunikáciu so školami (produkujúcimi pracovnú silu na 

trhu), kde by štúdium korešpondovalo s ich požiadavkami na vedomosti a zručnosti uchádzačov. 

Zamestnávatelia by privítali zavedenie určitej znalostnej diferenciácie, kde je možné sledovať 

kvalifikácie nižšej úrovne (technici), kvalifikácie stredoškolské až vyššie odborné (špecialisti a čiastočne 

vývojári) až ku kvalifikáciám vyššej, vysokoškolskej úrovne (analytici, konzultanti, vývojári, manažéri 

a riadiaci pracovníci). 

Štúdium by malo byť schopné pripravovať študenta (aspoň čiastkovo) na širokú paletu IT povolaní, a to 

prostredníctvom rozvoja jednotlivých kvalifikácií. Rozdiel medzi jednotlivými odbormi nie je ani tak 

v tom, ktoré kvalifikácie sú rozvíjané ale skôr vo váhe, ktorú jednotlivé kvalifikácie počas štúdia a praxe 

dostanú. Firmy pôsobiace v IT viac dôverujú bakalárskemu a vysokoškolskému štúdiu, ako maturitám 

na stredných školách, najmä čo sa týka pripravenosti pre prax. Analýza zároveň identifikovala jeden 

z možných dôvodov tohto stavu: 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). 

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 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. 
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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. Analýzou potrieb zamestnávateľov sme tiež identifikovali 

niekoľko oblastí záujmu: 

• 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. 

• Študijné a učebné odbory pre IT treba poňať v budúcnosti skôr flexibilne. 

• Vybudovanie príslušnej úrovne kvalifikácie sa dosiahne vhodným mixom teoretického 

vzdelávania (v odbornej či všeobecno-vzdelávacej škole), praktických cvičení (v laboratóriách či 

školských dielňach) a odbornej praxe. Tento mix by bol ideálnym, aby absolventi dokázali 

naplniť čakávania zamestnávateľov. 

• Pre ideálneho zamestnanca je potrebné, aby disponoval rozličnými zručnosťami, ktoré sú 

v adekvátnej miere podložené počtom hodín venovaných výuke tej ktorej znalosti.  

• 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. 

• Potreba štúdia cudzieho jazyka je pre zamestnávateľov v oblasti IT ako samozrejmosť. 

Medzi očakávaniami na strane zamestnávateľa je možné vyzdvihnúť tri typy očakávaní: 

• vnímanie odbornej prípravy ako investície a očakávanie jej návratnosti a efektívnosti, 

• vnímanie absolventa ako konečného výstupu z investície a očakávania spojené s kvalitou 

a hĺbkou jeho pripravenosti, 

• vnímanie príležitosti prispieť k samotnému študijnému či učebnému programu a s tým spojené 

očakávania ovplyvňovať obsah, formu, stratégiu a štruktúru vzdelávacieho procesu (aj) mimo 

firemného prostredia. 

Zamestnávatelia dávajú čoraz väčší dôraz na logické myslenie, prezentačné zručnosti, schopnosť 

pracovať v tíme, analytické vlastnosti a mnoho ďalšieho. Tento trend je ruka v ruke s tým, čo vidíme aj 

vo svete. Zároveň ide o znalosti, ktoré často nie sú nahraditeľné automatizáciou. 

Tiež je dôležité aby samosprávny kraj čo najlepšie poznal svoj trh práce, teda reálny alebo realite sa 

blížiaci dopyt po jednotlivých kvalifikáciách, zručnostiach, znalostiach. Kraj by teda mal pristupovať 

k poznaniu trhu práce viac z perspektívy zamestnávateľov a postupne by mal vytvoriť koncepciu aspoň 

pre rámcové predikovanie celkového trhu práce v danom regióne, v určených odvetviach. Výrazne by 

pomohla iniciatíva práve zriaďovateľa ako verejnej inštitúcie, prípadne v spolupráci s partnerskými 

inštitúciami zamestnávateľov (komorami), explicitnejšie a koncepčnejšie podporiť kariérne 

poradenstvo a kariérnych poradcov. 

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, 
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početnosťou tvoria dve pätiny, ale veľkosťou sú to prevažne menšie spoločnosti okolo 150 

zamestnancov. 

 V rámci analýzy sme sa venovali 21 kľúčovým zamestnávateľom v IT sektora a úrovni ich spolupráce 

so vzdelávacím a 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. 

V analýze sme sa venovali aj profesijným organizáciám pôsobiacim v sektore IT – na národnej úrovni to 

je IT Asociácia Slovenska a na lokálnej/regionálnej úrovni to je Košice IT Valley. Košice IT Valley sa snaží 

pôsobiť v oblasti podpory IT sektora v regióne – najmä svojimi aktivitami voči firmám (členom 

združenia), stredným a vysokým školám a komunite. 
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Zamestnanosť v IT priemysle v Košickom kraji  

Z hľadiska definície a obmedzenia IT ako priemyselného odvetvia budeme v analýze vychádzať 

z existujúcej klasifikácie podľa NACE. Do priemyslu IT sú podľa tejto metodiky a podľa formálnej 

odvetvovej štatistickej klasifikácie SK NACE Rev. 2 zaradené nasledovné odvetvia v skupine „Informácie 

a komunikácia“: 

NACE kód 61 Telekomunikácie 

NACE kód 62 Programovanie, počítačové poradenstvo a súvisiace služby 

NACE kód 63 Informačné služby 

Tabuľka 1 Odvetvia podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 zaradené do IT priemyslu 

Do analýz teda budeme zaraďovať iba tie údaje, ktoré sú štatisticky vedené v jednom z uvedených troch 

kódov, resp. ktoré reportujú svoju činnosť primárne pod jedným z uvedených kódov. Táto skupina 

podnikov tvorí tzv. Jadro IT. V analýze bude doplnená o ďalšie dve skupiny, kde je silné zastúpenie IT 

kvalifikovaných profesionálov – Centrá zdieľaných služieb (CZS) a Ostatné organizácie 

zamestnávajúce IT profesionálov (teda podniky ako aj verejné a iné inštitúcie s vytvoreným IT 

oddelením alebo aspoň dedikovanej IT roly). V prípade centier zdieľaných služieb môže ísť o dodávku 

a vzdialenú podporu akejkoľvek služby, teda vrátane IT služieb ale najmä iných podnikových služieb 

a procesov. Aby nedošlo k nedorozumeniu, firmy poskytujúce výlučne alebo prevažne IT služby sú 

započítavané do kategórie „Jadro IT“, zatiaľ čo firmy venujúce sa vzdialenej podpore nie-IT podnikových 

procesov (napr. finančným alebo HR) sú zaradené do samostatnej kategórie CZS. 

Trhu práce IT priemyslu sme mapovali využitím viacerých zdrojov. Základom boli databázy 

Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR), databázou FinStat a individuálnym dopytovaním 

zástupcov regionálnych zamestnávateľov. Našim zámerom boli identifikovať: 

• IT podniky na základe SK NACE kódov a zaradením do skupín podľa počtu zamestnancov, 

• Stredné a veľké podniky priemyslu a služieb iných odvetví ako aj väčších inštitúcií verejnej 

správy, u ktorých predpokladáme, že pre podporu svojho riadenia nevyhnutne využívajú IT, 

• Naše mapovanie bolo podporené priamym dopytom a diskusiou s lokálnymi zamestnávateľmi. 

Pri analýze sme delili spoločnosti podľa veľkosti podnikov z hľadiska počtu zamestnancov a to prevažne 

z Sk NACE odvetví 61, 62 a 63, ktoré považujeme za jadro IT priemyslu. Údaje sme ďalej upravovali tak, 

aby obsahovali všetky podniky sídliace v KSK, čo však nebolo postačujúce. V regióne totiž pôsobí 

niekoľko firiem, ktoré sú formálne pobočkami, súčasťou väčších celkov registrovaných v iných 

regiónoch Slovenska, najmä v Bratislave. Zároveň sme teda do štatistík pridali a započítali aj počty 

zamestnancov veľkých pobočiek IT firiem so sídlom v Bratislave, pri ktorých štatistika ŠÚ nerozlišuje 

počet zamestnancov v centrále a v pobočke. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad štruktúry IT odvetvia v regióne KSK. V regióne sú zastúpené 

všetky typy firiem od veľmi veľkých až po mikro firmy. Distribúcia početnosti zodpovedá štruktúre 
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priemyslu na Slovensku, nie je teda ničím prekvapivá. Z hľadiska počtu je najviac IT firiem na mikro 

úrovni, počtom zamestnancov sa postupne váha presúva smerom k veľkým firmám. Kategória veľmi 

veľkých firiem je v regióne zastúpená dvoma spoločnosťami, a to T-Systems Slovakia, s.r.o. (približne 

3800 zamestnancov) a AT&T (približne 1200 zamestnancov v pobočke Košice). 

Kategória 
Kategória podľa počtu 

zamestnancov 
Počet 

spoločností 
Celkový počet 
zamestnancov 

Veľmi veľké firmy nad 1 000 2 5 000 

Veľké firmy 250-999 4 1 400 

Stredné firmy 50-249 11 1 500 

Malé firmy 10-49 32 600 

Mikro firmy 1-9 150 500 

CELKOM   9 000 

Tabuľka 2 Prehľad spoločností jadra IT priemyslu v Košickom kraji podľa početnosti a počtu pracovníkov1 

V analýze sa ďalej budeme venovať podnikom, ktoré majú viac ako 25 zamestnancov, teda od úrovne 

malých a stredných podnikov až po veľmi veľké. Napriek tomu je však potrebné konštatovať, že 

v absolútnych číslach je najviac podnikov s jedným, príp. žiadnym zamestnancom. Dôvodom, prečo sme 

tieto firmy vyňali, je ten, že pri týchto podnikoch je zaujímavé sledovať skôr schopnosť založiť si takúto 

IT firmu „sám pre seba“ po absolvovaní strednej či vysokej školy, no z hľadiska analýzy je táto skupina 

ťažko sledovateľná. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame hlavných kľúčových hráčov v Košickom regióne, ktorý tvoria jadro IT 

sektora. Ide o zahraničné ako aj domáce firmy, ktorých jadro činností je viazané na IT (v niektorých 

prípadoch sme uviedli aj firmy, ktoré z hľadiska NACE nemajú evidenciu v kategórii Informácie 

a komunikácia, ale v skupine odborné vedecké a technické činnosti, pretože ich činnosť je viazaná 

prevažne na oblasť IT). 

Spoločnosť 
SK NACE  Rev. 2 

(hlavná činnosť) 
Kategória Vznik 

Tržby 
(rok  2018) 

Druh 
vlastníctva 

T-Systems Slovakia, s.r.o. 62 030 2000-2999 2006 150 715 406 € 
Medzinárodné - 

súkromné 

AT&T Global Network Services, 
s.r.o. 

61 900 1000-19992 1999 147 735 423 €3 Zahraničné 

NESS KE, s.r.o. 62 010 500-999 2015 17 800 328 € 
Medzinárodné - 

súkromné 

GlobalLogic, s.r.o. 62 020 250-499 2014 16 741 637 € Zahraničné 

Diebold Nixdorf, s.r.o. 60 090 250-499 2000 5 328 772 € Zahraničné 

FPT Slovakia, s.r.o. 62 090 200-249 2004 11 842 490 € 
Medzinárodné - 

súkromné 

Wirecard Slovakia, s.r.o. 62 090 200-249 2018 n/a Zahraničné 

 
1 Zdroj: FinStat, s.r.o. 
2 Údaj iba organizačná zložka v Košiciach. 
3 Údaj za celú spoločnosť. 
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Spoločnosť 
SK NACE  Rev. 2 

(hlavná činnosť) 
Kategória Vznik 

Tržby 
(rok  2018) 

Druh 
vlastníctva 

ANTIK Telecom, s.r.o. 61 900 200-249 1999 14 894 377 € 
Súkromné 
tuzemské 

Siemens Healthcare, s.r.o. 46 460 250-499 2015 34 094 469 € Zahraničné 

NATEK Slovakia, s.r.o. 70 220 150-199 2006 3 958 232 € 
Súkromné 
tuzemské 

IBM Slovensko, s.r.o. 62 010 100-1494 1992 98 565 429 €5 Zahraničné 

TORY consulting, s.r.o. 62 020 100-149 1997 7 741 222 € 
Súkromné 
tuzemské 

BE SOFT, a.s. 62 010 100-149 1999 4 170 264 € 
Súkromné 
tuzemské 

LYNX, s.r.o. 62 020 50-99 1991 22 275 228 € 
Súkromné 
tuzemské 

Syntax Systems, s.r.o. 62 010 50-99 2016 n/a 
Medzinárodné - 

súkromné 

Telegrafia, a.s. 62 020 50-99 1991 7 065 876 € 
Súkromné 
tuzemské 

GD- team, a.s. 70 220 50-99 2005 5 294 282 € 
Medzinárodné - 

súkromné 

VSL Software, a.s. 62 010 50-99 1994 3 539 281 € 
Súkromné 
tuzemské 

Kybernetika, s.r.o. 62 020 50-99 1992 3 852 800 € 
Súkromné 
tuzemské 

mediworx software solutions, 
a.s. 

62 010 50-99 2006 6 817 434 € Zahraničné 

Software AG Development 
Center Slovakia, s.r.o. 

62 010 25-49 2005 1 940 142 € Zahraničné 

Affinity Analytics, s.r.o. 62 010 25-49 2014 1 368 500 € Zahraničné 

bart.sk, s.r.o. 62 010 20-24 2005 1 452 961 € 
Súkromné 
tuzemské 

K_CORP, s.r.o. 62 030 25-49 2002 2 762 234 € 
Súkromné 
tuzemské 

Novitech Tax, s.r.o. 62 010 25-49 2002 2 781 653 € Zahraničné 

Procesná Automatizácia, a.s. 62 010 25-49 1992 4 201 333 € 
Súkromné 
tuzemské 

Energo Control, s.r.o. 62 090 25-49 2001 9 726 018 € 
Súkromné 
tuzemské 

ICOS, a.s. 62 010 25-49 1991 2 478 372 € 
Medzinárodné - 

súkromné 

Stapro Slovensko, s.r.o. 62 010 25-49 1995 2 610 175 € Zahraničné 

Astound Commerce, s.r.o. 82 990 10-19 2014 833 211 € Zahraničné 

Tabuľka 3 Prehľad jadra IT priemyslu spoločností v Košickom kraji s detailnými údajmi6 

 
4 Údaj iba organizačná zložka v Košiciach. 
5 Údaj za celú spoločnosť. 
6 Zdroj: FinStat, s.r.o. 
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Zámerom našej analýzy bolo odhadnúť existujúcu zamestnanosť v jadre IT sektora v Košickom regióne. 

Tá je na jednej strane tvorená zamestnancami v IT firmách, ako aj IT zamestnancami v iných ako IT 

odvetviach. Preto sme podobným spôsobom odhadli zamestnanosť v IT pozíciách aj v ostatnom 

priemysle KSK, mimo odvetvie IT a mimo špecializovaných centier zdieľaných služieb, a tiež vo verejnej 

správe. V tomto prípade sa zameriame na tri vrchné kategórie, teda stredné, veľké a veľmi veľké firmy, 

resp. organizácie. Ako prezentuje Tabuľka 4, v KSK je takmer 300 firiem s počtom zamestnancov nad 

50, kde je vysoká pravdepodobnosť, že bude vytvorené dedikované IT oddelenie, resp. aspoň 

dedikovaná IT rola. Posledný stĺpec tabuľky odhaduje na báze počtu kmeňových zamestnancov 

podmnožinu, ktorú je možné pripočítať medzi IT kvalifikovaných profesionálnych pracovníkov. Pre 

veľmi veľké firmy uvažujeme s 1% zamestnancov aktívnych v IT oblastiach (pre verejný sektor s 2%) 

z celkového počtu zamestnancov v organizácii. Pri veľkých firmách uvažujeme priemerne 

o 3 dedikovaných IT roliach na firmu, resp. 5 IT roliach na organizáciu verejného sektora. V prípade 

stredných firiem je to 1 IT rola na podnik, resp. 1,5 IT roly na inštitúciu verejnej správy. 

Kategória 
Kategória podľa počtu 

zamestnancov 
Celkový počet 

v kraji 
Celkový počet 
zamestnancov 

Počet 
IT zamestnancov 

Veľmi veľké firmy nad 1 000 8 21 300 210 

Veľké firmy 250-999 63 26 300 180 

Stredné firmy 50-249 242 24 500 240 

CELKOM    630 

Tabuľka 4 Prehľad ostatných firiem v Košickom kraji (mimo IT) podľa veľkostných kategórií (stredné, veľké a veľmi veľké firmy) 
a odhad ich IT zamestnancov7 

V tejto kategórii pracovníkov uvedieme tiež identifikované nepriemyselné organizácie, najmä inštitúcie 

verejného sektora – t. j., samotná verejná správa, zdravotníctvo a školstvo. Dôvodom, prečo tieto 

inštitúcie explicitne dopĺňame do zoznamu je najmä to, že spolu predstavujú klaster svojou početnosťou  

a celkovým počtom zamestnancov podobný priemyslu v regióne. Ďalším dôvodom je fakt, že všetky tri 

typy inštitúcií verejného sektora sú relatívne IT intenzívne a na rozdiel od podnikov si väčšinu svojich 

IT potrieb realizujú interne (t. j. bez výrazného outsourcingu a subdodávok). 

Kategória 
Kategória podľa počtu 

zamestnancov 
Celkový 

počet v kraji 
Celkový počet 
zamestnancov 

Počet 
IT zamestnancov 

Veľmi veľké inštitúcie nad 1 000 3 12 000 240 

Veľké inštitúcie 250-999 11 7 150 55 

Stredné inštitúcie 50-249 176 10 420 264 

CELKOM   49 570 559 

Tabuľka 5 Prehľad inštitúcií verejného sektora v Košickom kraji podľa veľkostných kategórií (stredné, veľké a veľmi veľké 
inštitúcie) a odhad ich IT zamestnancov8 

 
7 Zdroj: FinStat, s.r.o. 
8 Zdroj: FinStat, s.r.o. 
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Dokopy predstavujú organizácie mimo IT jadra veľmi zaujímavý trh aj pre IT pracovníkov, resp. 

relevantných absolventov, pretože relatívne konzervatívnym odhadom disponujú takmer 1 100 

miestami vhodnými pre IT špecialistov! Toto číslo je síce výrazne nižšie než pri jadre IT, ale pre účely  

umiestnenia absolventov je potrebné ho brať vážne a venovať mu patričnú pozornosť pri ich príprave. 

Treťou kategóriou, ktorú v krátkosti spomenieme sú špecializované centrá zdieľaných služieb, so 

zameraním na nie-IT služby. Tabuľka prehľad zamestnanosti a veľkosti trhu práce pre túto kategóriu 

v podobnej forme, ako v predošlých tabuľkách. Na rozdiel od IT trhu je tento segment pre región KSK 

relatívne nový a vo veľmi skorom štádiu svojho rozvoja, o čom svedčí počet organizácii aj počet 

zamestnaných špecialistov. IT relevanciu sme v tomto prípade odhadli na približne 80%, v čom sú 

zahrnuté jednak štandardné IT roly ale tiež roly blízke IT, najmä v oblasti poradenstva a riadenia 

podnikových procesov pomocou IT. 

Kategória 
Kategória podľa počtu 

zamestnancov 
Celkový 

počet v kraji 
Celkový počet 
zamestnancov 

Počet 
IT zamestnancov 

Veľmi veľké firmy nad 1 000 0   

Veľké firmy 250-999 0   

Stredné firmy 50-249 2 500 500 

CELKOM   500 500 

Tabuľka 6 Prehľad centier zdieľaných služieb v Košickom kraji podľa veľkostných kategórií (stredné, veľké a veľmi veľké 
inštitúcie) a odhad ich IT zamestnancov9 

Na základe analýzy sme odhadli, že v IT odvetví a IT pozíciách pracuje v súčasnosti okolo 10 500 

zamestnancov. Z toho je 9 000 v jadre IT a okolo 1 500 v ostatných odvetviach a verejnom sektore. 

Z tohto počtu štyri najväčšie spoločnosti pokrývajú 67% pracovnej sily celého regionálneho IT 

odvetvia. Jedná sa o firmy T-Systems Slovakia, s.r.o. (44%), AT&T Global Network Services, s.r.o. (14%), 

NESS KE, s.r.o. (6%) a GlobalLogic s.r.o. (3%).  

 
9 Zdroj: FinStat, s.r.o. 
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Kvalifikačné požiadavky v IT sektore 

IT biznis na Slovensku 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. Preto 

aj pracovný trh a požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov pokrývajú celú škálu zručností, od 

programátorských, cez analytické až po manažérske. V súčasnosti hľadá trh v rámci IT 

zamestnancov odborníkov zo všetkých skupín od testerov a developerov až po manažérske 

pozície. 

Zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré sú potrebné na získanie tej ktorej kvalifikácie, je možné 

získať rôznymi cestami vzdelávania a učenia sa: 

• formálnym vzdelávaním - prebieha v škole a vedie k získaniu diplomu alebo potvrdenia 

o vzdelaní, 

• neformálnym vzdelávaním - prebieha na pôde rôznych vzdelávacích inštitúcií mimo školského 

vzdelávania. 

Aby potenciálny zamestnanec IT firmy dosiahol patričné vzdelanie/kvalifikáciu, môže ju získať už počas 

stredoškolského štúdia, vysokoškolského štúdia alebo prostredníctvom IT kurzov a následne 

certifikácií. IT kurzy sú dnes populárne a častokrát využívané. Avšak štúdium prevažne na vysokej škole 

núti študenta zamerať sa nielen na jednu konkrétnu technológiu ale zamerať sa na komplexný pohľad 

na problémy. Štúdium IT na škole vie, na rozdiel od IT kurzov (ktoré sú úzko špecializované), pripraviť 

absolventa na rôzne typy profesií, ktoré bude môcť po ukončení vykonávať. 

Bližšie sa problematikou vzdelávania zaoberá materiál Analýza súčasného stavu v oblasti 

celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne Košického kraja (výstup O201 projektu Tvorba 

verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja). 

Národná sústava kvalifikácií 

Sústava SK ISCO-08 predstavuje národnú klasifikáciu zamestnaní vychádzajúcu z medzinárodnej 

klasifikácie ISCO-08. V nej sú klasifikácie zamestnaní rozdelené do 10 tried podľa kritérií (úloh 

a činností) stanovených Medzinárodnou organizáciou práce ILO. SK ISCO-08 vstúpila do platnosti v roku 

2012. 

Nosnou kostrou Národnej sústavy kvalifikácií sú karty kvalifikácií, v ktorých verejnosť nájde tzv. 

kvalifikačné štandardy (súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie 

príslušnej kvalifikácie) a hodnotiace štandardy (úhrn kritérií, organizačných a metodických postupov 

na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti pre vykonávanie kvalifikácie). Práve 

hodnotiace štandardy sú z pohľadu praktického využívania Národnej sústavy kvalifikácií jej 

najdôležitejšou časťou. Na základe nich prebiehajú skúšky na overenie kvalifikácie. 
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Národnú sústavu kvalifikácií vzniká na základe diskusií všetkých účastníkov pracovného trhu, 

vzdelávacích inštitúcií a ďalších odborníkov. Zamestnávatelia sú zastúpení v sektorových radách, 

kde môžu jednoducho sprostredkovať reálne potreby pracovného trhu, a sami sa tak podieľať 

na tvorbe kariet kvalifikácií. Keďže kvalifikácie sa budú v budúcnosti premietať aj do školských osnov, 

vhodným opisom kvalifikácií dokážu zamestnávatelia ovplyvňovať výstupy vzdelávania a profily 

absolventov. Národná sústava kvalifikácií je zároveň pre zamestnávateľov užitočným nástrojom pri 

nábore nových zamestnancov. Osvedčenie o kvalifikácií je totiž pre personalistov zárukou toho, že 

uchádzač skutočne ovláda vedomosti a zručnosti popísané v Národnej sústave kvalifikácií. V rámci 

kvalifikácie má každá kvalifikácia svoj kvalifikačný štandard, hodnotiaci štandard a  metodické 

usmernenia. Pre úplnosť uvádzame kvalifikácie pre IT a telekomunikácie: 

Kód kvalifikácie Názov kvalifikácie 

C2523000-01563 

C7422001-01389 

C7422002-01567 

C7422003-01257 

Špecialista v oblasti počítačových sietí 

Technik bezdrôtových sietí 

Technik optických sietí 

Technik informačných technológií 

U1330999-01649 

U1330999-01650 

U2153004-01372 

U2153004-01569 

U2421003-01391 

U2434000-01560 

U2434000-01565 

U2512001-01253 

U2511002-01348 

U2511003-01254 

U2521002-01258 

U2522001-01338 

U2522002-01256 

U2529001-01387 

U2529003-01561 

U3513000-01571 

Manažér systémov riadenia služieb informačných technológií 

Manažér riadenia kvality informačných technológií 

Špecialista výstavby telekomunikačných technológií 

Špecialista výstavby telekomunikačných infraštruktúr budov 

Projektový manažér pre informačné technológie 

Manažér predaja informačných technológií 

Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií 

Programátor 

Architekt informačných systémov 

Analytik informačných systémov 

Databázový špecialista 

Správca informačného systému 

Správca siete 

Špecialista informačnej bezpečnosti 

Špecialista informačných technológií v kontaktnom centre 

Technik počítačových sietí a systémov 

Tabuľka 7 Prehľad kvalifikácií pre IT a telekomunikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií 

Zavedenie Národnej sústavy kvalifikácií prinieslo inováciu v tom, že rozšírili možnosti uznávania 

kvalifikácie získanej aj neformálnym vzdelávaním alebo informálnym učením sa. Ktokoľvek sa bude 

môcť nechať zo svojich schopností preskúšať pred odbornou komisiou, a získať tak osvedčenie 

o kvalifikácií. 
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Kvalifikácie IT pracovných pozícií 

Pojem kvalifikácia nie je totožný s pojmom profil či povolanie. Každé povolanie, resp. IT profil, je možné 

vnímať ako sadu určitých kvalifikácií, ktoré by záujemca o danú pozíciu mal preukázať, resp. z ktorých 

by mohol byť testovaný a hodnotený. Kvalifikácia, tak ako ju definuje Národná sústava kvalifikácií (NSK) 

spočíva z troch oblastí, a to: 

Kvalifikačný 

štandard 

• vedomosti (t. j., o čom má kvalifikovaný pracovník vedieť), 

• zručnosti (t. j., čo má kvalifikovaný pracovník byť schopný urobiť) 

• osobnostné kompetencie 

Hodnotiaci 

štandard 

• niekoľko oblastí hodnotenia 

• zodpovedajúce kritéria hodnotenia 

• podmienky vykonania skúšky, testu, ohodnotenia časti kvalifikácie 

pokyny • organizačných a metodických pokynov týkajúcich sa preskúšania kvalifikácie 

Tabuľka 8 Tri oblasti kvalifikácie 

Štúdium by malo byť schopné pripravovať študenta (aspoň čiastkovo) na širokú paletu IT povolaní, a to 

prostredníctvom rozvoja jednotlivých kvalifikácií. Rozdiel medzi jednotlivými odbormi nie je ani tak 

v tom, ktoré kvalifikácie sú prítomné, ale skôr vo váhe, ktorú jednotlivé kvalifikácie počas štúdia a praxe 

dostanú. 

V princípe teda nie je až tak dôležité, ktorý odbor študent presne študuje, ako skôr či dostáva tie správne 

kvalifikácie a v správnom rozsahu. Preto je nevyhnutné sa na kvalifikácie/kompetencie pozerať 

viacúrovňovo (či už priamo v procese štúdia, alebo potom následne v procese celoživotného 

vzdelávania): 

Doplnkové kvalifikácie 

• Rozvoj iných IT klastrov 

• Rozvoj do šírky 

Špecializačné kvalifikácie 

• Diferenciácia vo vzdelávaní 

• Doplňuje jadro vzdelávania 

Jadrové kvalifikácie 

• Profilujúce zručnosti 

• Vzdelávanie do hĺbky 

 

DOPLNKOVÉ

ŠPECIALIZAČNÉ

JADROVÉ

Obrázok 1 Úrovne kvalifikácií 
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Jadrové kvalifikácie vyjadrujú to, o čom dané povolanie primárne je a bez čoho sa nováčik nezaobíde. 

Nad tým sú samotné špecializačné témy, teda to, podľa čoho sa študijný odbor vyberá. Na záver je ešte 

priestor pre voliteľné zložky zamerané na rozvoj kvalifikácie (nie sú pre dané povolanie potrebné, ale 

naopak prinesú väčší rozhľad a rozvoj do šírky; teda následne aj lepšiu kariérnu mobilitu v budúcnosti). 

Analýza pracovných pozícií v IT sektore 

Cieľom analýzy bude priblížiť problematiku na špecifiká sektoru IT, rôznorodosť IT pozícií a kvalifikácií. 

Je potrebné, aby existovalo prepojenie medzi pozíciami u zamestnávateľov v IT a vedomosťami 

absolventom škôl vhodnými pre tieto pozície. 

Meniaci sa IT odbor 

Všadeprítomná výpočtová technika predstavuje kľúčový motor inovácií pre budúcu digitálnu 

ekonomiku. V skutočnosti, IT už je základom modernej vízie budúcnosti. Tieto nové technológie budú 

mať relatívne zásadný dopad aj na vývoj pracovných pozícií a dokonca povolaní v IT. 

 

Obrázok 2 Faktory vyvolávajúce potrebu pracovnej sily 

Pracovná pozícia v IT priemysle patrí medzi najlukratívnejšie – čo sa týka výziev, ktoré rieši, ale tiež 

potenciálnej odmeny. Vďaka IT má dnešný zamestnanec viac slobody – využíva prínosy ako prácu 

z domu, prácu na diaľku. V tomto iné odvetvia len ťažko konkurujú. Čo je však ešte zaujímavejšie na IT, 

je fakt, že s IT kvalifikáciou je možné pracovať rovnako v globálnej firme ako v malej miestnej firme. Je 

Potreba 
kvalifikovanej 
pracovnej sily

Globalizačné 
trendy

Technologické 
zmeny

Odvetvové 
zmeny

Vznik nových 
povolaní

Rast 
požiadavie na 
pracovnú silu

Zmeny v 
systéme 

vzdelávania

Systém 
ďalšieho 

vzdelávania
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možné byť IT zamestnancom ale tiež nezávislým konzultantom, živnostníkom či kontraktorom. S IT 

kvalifikáciou existujú široké možnosti na podnikanie. 

Keďže informačné technológie dnes zasahujú takmer do každej oblasti priemyslu, služieb a ľudskej 

činnosti, dá sa povedať, že IT tvoria akési jadro, podhubie všetkých ostatných priemyselných oblastí. 

Pre kariéru v IT to znamená, že je možné uplatnenie nielen priamo v IT firme, teda vo firme, ktorá 

navrhuje, vyrába, programuje, spracuje digitálne informácie. IT kariéru je možné robiť aj vtedy, keď 

človek formálne pracuje v inom odvetví – bankovníctve, výrobných odvetviach, zábavnom priemysle, 

medicíne, atď. 

IT priemysel je veľmi variabilný a zahŕňa relatívne rozmanité pozície a zodpovedajúce profily. Ak sa na 

pracovné pozície pozrieme z hľadiska znalostí, môžeme rozlišovať skupiny: 

• nižšej úrovne kvalifikácie (technici), 

• kvalifikáciám stredoškolským až vyššie odborným (špecialisti a čiastočne vývojári) 

• a kvalifikáciám vyššej, vysokoškolskej úrovne (analytici, konzultanti, vývojári, manažéri 

a riadiaci pracovníci). 

Na jednej strane máme typické očakávané vzdelanie na vstupe, a na druhej samotné pracovné miesto 

ktoré je svojím spôsobom závislé na zložitosti, rozsahu a hĺbke či kreativite konkrétneho IT povolania, 

pozície. Svet práce v IT sektore pokrýva celé portfólio povolaní. Sú tu pozície, ktoré predstavujú jeden 

koniec kontinua a sú výrazne technologicky orientované. Na druhej strane spektra stoja viac biznisovo, 

zákaznícky ladené pozície. Medzi týmito koncami spektra sa nachádza kontinuum povolaní a rolí podľa 

toho, ktorú fázu životného cyklu IT daná firma, daný zamestnávateľ realizuje a podporuje ako primárnu 

pre svoje podnikanie. IT povolania sa tiež vyznačujú rôznou komplexnosťou aktivít a úkonov, ktoré ich 

držitelia pokrývajú. Z hľadiska zložitosti, autonómnosti či rozsahu tej-ktorej pozície musí existovať aj 

minimálny predpoklad pre výkon týchto povolaní, a tým je jednak potrebná formálna kvalifikácia, ktorá 

sa získa absolvovaním príslušného stupňa štúdia a jednak je to celá škála neformálnych kvalifikácií. 

V princípe tu platí relatívne jednoduchá interpretácia – postupne smerom nahor sa pozície stávajú 

komplexnejšími, čo robí zo stredoškolskej kvalifikácie čím ďalej tým menej postačujúci základ. Naopak, 

postupne smerom nadol sa vysokoškolská kvalifikácia stáva nadbytočná a zvyšuje sa teda 

nadkvalifikovanosť kandidáta voči reálnemu obsahu tej-ktorej pozície. 
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Obrázok 3 Matica pracovných pozícií v IT sektora (zložitosť a autonómia vs fokus na technológie a biznis)10 

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. Vzdelávanie by malo prinášať študentom nielen odborný pohľad učiteľa na riešenie 

problémov, ale aj skúsenosti z praxe. 

Kvalifikáciu, úplnú alebo čiastkovú, pracovník samozrejme získa absolvovaním príslušnej vzdelávacej 

inštitúcie, na príslušnej úrovni. Kvalifikáciu je však možné potvrdiť aj získaním priemyselného 

certifikátu mimo formálneho vzdelávacieho systému, ale tiež samotným výkonom zamestnania (t. j. 

overenou a overiteľnou praxou) a získaním certifikátu od príslušnej akreditovanej inštitúcie a pod. 

  

 
10 Zdroj: Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji, Košický samosprávny kraj 
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Profil IT pracovnej sily 

Pre potreby štúdia IT je potrebné získať rôznorodé zručnosti a znalosti, metódy a techniky. Od 

absolventov 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. 

Jedným z najjednoduchších pohľadov na IT kariérne 

možnosti je využiť archetypy činností, aktivít, ktoré sú 

typicky vykonávané spolu. Z tohto pohľadu vieme 

rozlíšiť štyri navzájom sa prelínajúce perspektívy: 

• používanie IT, 

• správa a údržba IT, 

• vývoj a tvorba IT, 

• návrh IT, 

• konzultačná činnosť. 

Po zohľadnení nových trendov a neustálych zmien v IT 

sektore, je potrebné pre IT odbory na jednej strane 

zabezpečiť ich dostatočnú hĺbku a zároveň na druhej 

dostatočnú šírku. Zatiaľ čo hĺbka vzdelania je zárukou 

odbornosti a kompetentnosti nového pracovníka vo 

firme, šírka vzdelania je kritická z pohľadu flexibility a schopnosti rýchlo reagovať na rýchlo sa 

rozvíjajúci IT trh. Z tohto dôvodu je potrebné v budúcnosti poňať študijné a učebné odbory pre IT skôr 

flexibilne. 

Iným rozlíšením typov pracovných pozícií v IT môže byť modelová typológia pracovných pozícií, ktorá 

rozdeľuje pozície podľa relevantnosti pre IT sektor (práve túto sme využili pri ďalšej analýze): 

Pozície v oblasti 

Služby IT 

infraštruktúry 

Vývoj, 

programovanie 

a analýza IT prvkov 

Počítačové poradenstvo 

a súvisiace služby 

Administratívna 

podpora riadenia IT, 

riadenia IT procesov 

a kvality 

POČÍTAČOVÉ SIETE PROGRAMOVANIE RIADENIE PROJEKTOV ARCHITEKTÚRA 

SYSTÉMY TESTOVANIE RIADENIE PROCESOV MANAŽMENT IT 

APLIKÁCIE ANALYTIKA IT ŠKOLENIE STRATÉGIA 

Obrázok 5 Modelová typológia pracovných pozícií v IT 

používať

spravovať

vyvíjať

navrhovať

Obrázok 4 Štyri perspektívy kariérnych možností v IT 
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Vybudovanie príslušnej úrovne kvalifikácie sa dosiahne vhodným mixom teoretického vzdelávania 

(v odbornej či všeobecno-vzdelávacej škole), praktických cvičení (v laboratóriách či školských dielňach) 

a odbornej praxe. Tento mix by bol ideálnym, aby absolventi dokázali naplniť čakávania 

zamestnávateľov. 

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 – prevádzkové a vývojárske tímy musia spolupracovať, komunikovať a spoločne 

zabezpečovať dodávku požadovaných služieb. Zjednodušene možno povedať, že administrátori musia 

vedieť do istej miery programovať a programátori do istej miery administrovať. Vzniká nová skupina 

pracovných pozícií, tzv. DevOps (Development + Operation). 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. Koncept DevOps má dopad nielen na typológiu pracovných pozícií a na 

sady zručností vyžadovaných od zamestnancov, ale má tiež dopad na vnútornú firemnú kultúru 

a efektívne vnútro-firemných procesov. Podporované sú metódy agilného plánovania a riadenia, silná 

orientácia na zákazníka. Ďalšou dimenziou dopadu tohto konceptu je otázka, ako s týmto trendom 

vysporiada vzdelávací systém, ktorý je aktuálne silne tradične štruktúrovaný – odbory a smery 

vzdelávania nie sú prepájané a kombinované. 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. 

Záver analýzy pracovných pozícií v IT sektore 

Z vyššie spomenutého môžeme zhrnúť, že zamestnávatelia očakávajú od potenciálnych zamestnancov 

rôznorodé schopnosti a tiež pracovné pozície v oblasti IT môžu byť rôznorodé. Zhrnutie je nasledovné: 

Voľnosť vs. 

Disciplína 

 

Technik vs 

zákazník 

Je potrebné, aby si absolventi uvedomili, že na niektoré IT pozície sa žiada tvorivosť a  voľnosť 

myslenia a naopak inde sa žiada skôr disciplína a schopnosť sledovať a presne vykonávať 

procesné kroky. 

Sú pozície, ktoré sú výrazne technologicky orientované, na druhej strane stoja viac biznisovo, 

zákaznícky ladené pozície. 

Identifikovanie svojich silných stránok, lepšie pomôže študentom pri výbere vhodného 

zamestnania a zamestnávateľ tak získa lepšie pripravenú pracovnú silu na tú ktorú pracovnú 

pozíciu chápajúcu potreby zamestnávateľa. 

Hĺbka a šírka 

vzdelania 

Pre potreby IT sektora sa čoraz väčší dôraz kladie nie len na hĺbku vzdelania ale aj na šírku, ktorá 

umožní plynulejší prechod medzi rôznymi IT pozíciami v budúcnosti (viď koncept DevOps) 

Vzdelanostný obzor zamestnancov, umožní zamestnávateľom v budúcnosti lepšie čeliť rýchle sa 

meniacim podmienkam v IT sektore. 



 

 

Sapiente | občianske združenie 

Jarná 1164/13, 04001  Košice | +421 948 315 262 | learnit.ke@sapiente.sk | www.sapiente.sk 

Projekt LearnIT.ke | Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily 
pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja | kód projektu: 314011L929 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. 
www.esf.gov.sk | www.opevs.sk 

 

L929O202 | Analýza požiadaviek zamestnávateľov Strana 22 

Správny mix 

vedomostí 

Štúdium by malo byť schopné pripravovať študenta na širokú paletu IT povolaní. 

V IT je potrebné disponovať zvyčajne niekoľkými potrebnými kvalifikáciami, a to v určitom 

„správnom mixe“ (kombinácie teórie a praxe). 

Tabuľka 9  Zhrnutie analýzy pracovných pozícií v IT sektore 

Je preto dôležité, aby zamestnávatelia v komunikácii s verejnosťou (hlavne školami ako producentmi 

budúcej pracovnej sily) tieto aspekty aktívne komunikovali. Je nutné si uvedomiť, že pracovný trh do 

budúcnosti bude mať rastúce a rôznorodé očakávania. Práve podľa týchto očakávaní by sa mali 

vzdelávacie inštitúcie zariadiť pri plánovaní zmien v študijných odboroch a celkom spôsobe 

vzdelávania. 
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Prehľad IT zamestnávateľov v regióne 

Región KSK je zaujímavý svojou orientáciou na zahraničné vlastníctvo IT firiem, resp. orientáciou na 

zahraničné IT trhy. Toto špecifikum je viditeľné napr. v porovnaní s inými regiónmi, kde je IT relatívne 

viditeľne zastúpené – v Bratislave aj Žiline je vyšší pomer domáceho kapitálu a aj dodávky na domáci 

trh sú vyššie než v Košiciach. 

Nový rast v regióne KSK je poháňaný práve pobočkami zahraničných firiem v regióne. Tento rast na 

regionálnej úrovni je kompatibilný a konzistentný s odhadovaným rastom na celom európskom trhu 

práce v IT. Tým, že sú regionálne pobočky napojené na európske a globálne trhy, nevyhnutne potrebujú 

pre udržanie a rast svojich lokálnych prevádzok a poskytovanie služieb na úrovni Európy či sveta 

nových kvalifikovaných a dobre jazykovo pripravených zamestnancov. 

Pre bližšie skúmanie IT odvetvia v Košickom regióne sme si vytypovali 21 hlavných kľúčových hráčov 

pre IT sektor. Pre potreby analýzy sme identifikovali nasledovné kritériá: 

• ekonomické ukazovatele (počet zamestnancov, tržby, vlastníctvo, dátum vzniku) 

• zastúpenie IT pozícií v spoločnosti (zámerom bolo percentuálne rozdeliť modelové typy IT 

pozícií v spoločnostiach a skúmať zameranie pracovníkov) a to nasledovne: 

o v oblasti služieb IT infraštruktúry  

(počítačové siete, systémy, aplikácie) 

o v oblasti vývoja, programovania a analýzy IT prvkov 

(programovanie a testovanie, analytika) 

o v oblasti počítačového poradenstva a súvisiacich služieb 

(riadenie projektov, riadenie procesov, IT školenie) 

o v oblasti admin. podpory riadenia IT, riadenia IT procesov a kvality 

(architektúra, manažment IT a stratégia) 

• spolupráca s verejným sektorom a aktivity spoločnosti v regióne 

 

Identifikovali a hlbšie sme skúmali nasledujúce spoločnosti: 

Affinity Analytics, s.r.o. 

ANTIK Telecom s.r.o. 

Asbis SK, s.r.o. 

Astound Commerce s.r.o. 

AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. 

bart.sk, s.r.o. 

Diebold Nixdorf, s.r.o. 

Fpt Slovakia, s.r.o. 

gd - Team, a.s. 

GlobalLogic, s.r.o. 

IBM Slovakia, s.r.o. 

LYNX, s.r.o. 

mediworx software solutions, a.s. 

NATEK SLOVAKIA, s.r.o. 

NESS KDC, s.r.o. 

Siemens Healthcare, s.r.o. 

Software AG Development Center Slovakia, s.r.o. 

Telegrafia, a.s. 

TORY CONSULTING, a.s. 

T-Systems Slovakia, s.r.o. 

VSL software, a.s. 
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Affinity Analytics, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  48 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, počítačové poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  2014 

SK NACE Rev. 2:  62 010 

Tržby:  1 368 500 € 

Druh vlastníctva Zahraničné 

Profil spoločnosti 

AffinityAnalytics ako jediná spoločnosť v USA ponúka platformu, ktorá pomáha získavať informácie 

o pacientoch a ich nárokoch na výhody, ktoré im vyplývajú z poistenia zraku. Tieto informácie sa 

následne poskytujú všetkým poistovniam v oblasti optometrie. Výsledkom práce je produkt pre optiky 

v USA. Hlavným trendom je získať, udržať a obnoviť kontakt s pacientami konkrétnych optík. Pri 

vytváraní projektov ktorými sa firma zaoberá, pracuje s rôznymi technológiami ako napr. Amazon AWS 

či programovacími jazykmi JAVA, PHP a  nezaostávajú  ani databázy, pri ktorých databázisti musia 

ovládať znalosti SQL či MySQL a AWS Aurora. Sídlo spoločnosti je v USA, v Košiciach pôsobí jej dcérska 

firma s 50 zamestnancami v tímoch ako Develompent tím, Billing tím, Support tím. Toto číslo však určite 

nie je konečné. Testované sú nové technológie, ako umelá inteligencia (napr. v projekte interaktívne call 

centrum). 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Aktívna podpora akcie Job Fair 

• Člen Career Club UPJŠ, spolupráca na Kariérnom dni na KAA FF UPJŠ 

• Člen Košice IT Valley 
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ANTIK Telecom s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  200 

Zameranie IT biznisu:  Telekomunikácie 

Dátum vzniku:  1999 

SK NACE Rev. 2:  61 900 

Tržby:  14 894 377 € 

Druh vlastníctva Súkromné – tuzemské 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť ANTIK Telecom je najväčším nadregionálnym poskytovateľom internetu a triple-play 

služieb na Slovensku. Poskytuje služby domácnostiam aj firemnému sektoru v troch desiatkach miest 

a stovkách obcí pre 70 tisíc klientov. 

Pri príprave infraštruktúry v novej lokalite aktívne konzultuje so samosprávou a hľadajú sa spoločné 

riešenia, ktoré by maximálne vyhoveli potrebám moderného mesta. Zámerom spoločnosti je každou 

firemnou aktivitou dosiahnuť zlepšenie kvality života v každom meste či obci, kde poskytuje svoje 

služby (služby internetu, telefónu a Wi-FI, GPS monitoring vo verejnej doprave, kamerové systémy, 

diaľkový odpočet energií, atď.). 

Spoločnosť sa v tomto roku zamerala na masívny nástup do segmentu e-mobility. Novinkou je zavedenie 

novej služby – bikesharing (je plne ovládateľný z mobilného telefónu a umožňuje požičať a vrátiť 

bicykel kdekoľvek na území mesta bez potreby vyhľadávať stanoviská). 

Sesterská spoločnosť ANTIK Technology sa venuje vývoju, výrobe a distribúcii hi-tech zariadení pre 

telekomunikačný priemysel. Zariadenia pre digitálnu televíziu (IPTV) vyvinuté v Košiciach sú dnes 

nasadené okrem Slovenska a Českej republiky u telekomunikačných operátorov a distribútorov 

multimediálneho obsahu v severnej a západnej Európe, severnej a južnej Amerike, Strednom Východe a 

juhovýchodnej Ázii. 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Nemajú spoluprácu so žiadnou strednou ani vysokou školu vo forme prednášok alebo 

workshopov. Vo všeobecnosti spolupracujú so školami, ponukou lacnejšieho internetu. 

• Podporili akciu Deň detí s ANTIK-om (podpora nových e-služieb: e-kolobežky a e-bicykle) 

• Nie je členom Košice IT Valley 

  



 

 

Sapiente | občianske združenie 

Jarná 1164/13, 04001  Košice | +421 948 315 262 | learnit.ke@sapiente.sk | www.sapiente.sk 

Projekt LearnIT.ke | Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily 
pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja | kód projektu: 314011L929 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. 
www.esf.gov.sk | www.opevs.sk 

 

L929O202 | Analýza požiadaviek zamestnávateľov Strana 26 

Asbis SK, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  140 

Zameranie IT biznisu:  poskytovanie IT produktov a príprava komplexných IT riešení 

Dátum vzniku:  2015 

SK NACE Rev. 2:  46 460 

Tržby:  34 094 469 € 

Druh vlastníctva Súkromné – tuzemské 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť ASBIS SK je jedným z najväčších distribútorov informačných a komunikačných technológií, 

produktov a služieb a najväčším IT distribútorom s pridanou hodnotou na Slovensku. Svojim 

zákazníkom okrem klasickej distribúcie IT produktov ponúka na mieru šité komplexné riešenia. 

Spoločnosť má sídlo v Bratislave, pobočky v mestách Košice a Žilina. 

ASBIS SK distribuuje hotové produkty svetových značiek, ako tablety, smartfóny, notebooky, počítače, 

servery a sieťové zariadenia, ako aj IT komponenty a komplexné riešenia pre enterprise segment 

a systémových integrátorov. Vyvíja dizajnové produkty vlastných značiek Prestigio a Canyon 

Firma sa taktiež zameriava na organizovanie technických workshopov a školení. V školiacom stredisku 

je možné rozšíriť si vedomosti o technológiách a riešeniach spoločností Cisco, Hewlett-Packard, IBM, 

IGEL, EMC, Oracle, Microsoft, Check Point a SafeNet. ASBIS SK je takisto autorizovaným školiacim 

strediskom pre produkty spoločnosti VMware. 

Divízia IT služieb už od roku 2002 poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou. V priebehu času sa 

postupne menilo portfólio výrobcov, ktorých riešenia ASBIS SK dokázal okrem dodávky pokryť aj 

v oblasti služieb tzn. dizajnu, inštalácie a riešenia problémov (troubleshooting). 

Spoločnosť ASBIS SK v spolupráci s výrobcami IT produktov pravidelne organizuje rôzne odborné 

podujatia a konferencie, ktorých cieľom je poskytnúť zákazníkom najnovšie informácie o výrobkoch 

a službách, ktoré predáva. 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Partner konferencie Virtual Info 2017 

• Člen Košice IT Valley 
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Astound Commerce, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  33 

Zameranie IT biznisu:  e-commerce riešenia a digitálne stratégie 

Dátum vzniku:  2014 

SK NACE Rev. 2:  82 990 

Tržby:  833 211 € 

Druh vlastníctva Zahraničné 

Profil spoločnosti 

Najväčšia svetová privátna firma zaoberajúca sa digitálnym obchodom, kombinuje stratégiu, 

technológiu, kreativitu, náhľad a overenú metodológiu, tak aby poskytla výnimočný zážitok 

z digitálneho nakupovania. Astound Commerce radí medzi svojich zákazníkov spoločnosti ako Adidas, 

L`Oreal, Under Armour, Jimmy Choo, Lacoste a Versace. Firma vznikla v 2002 v San Franciscu a tím vyše 

700 expertov s niekoľkoročnými skúsenosťami z mnohých oblasti a viac než 400 implementovanými 

riešeniami z ich dielne, pracuje s komplexnými výzvami, vyvíjajúcimi sa technológiami a jedinečnými 

potrebami globálnych trhov. 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Podpora ecommerce stretnutí (zdieľanie vedomostí a odborných znalostí je obzvlášť cenné pre 

mladých odborníkov a profesionálov z rôznych IT oblastí a segmentov) 

• Organizácia komunitných stretnutí eCommerce Meetup (stretnutia zamerané na rozvoj znalostí 

pre tvorbu eShopov, v spolupráci s Košice IT Valley) 

• Člen Košice IT Valley  
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AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  1250 

Zameranie IT biznisu:  Telekomunikácie (Centrá zdieľaných služieb) 

Dátum vzniku:  1999 

SK NACE Rev. 2:  61 090 

Tržby:  147 735 423 € 

Druh vlastníctva Zahraničné 

Profil spoločnosti 

AT&T je jednou z najväčších telekomunikačných spoločností. Je lídrom v poskytovaní služieb veľkým 

biznis zákazníkom, vrátane nadnárodných spoločností na šiestich kontinentoch. Svojim klientom 

pomáha zvyšovať produktivitu a pomáha hľadať nové obchodné príležitosti. Nadnárodným 

spoločnostiam umožňujeme manažovať nastupujúce trendy: mobilitu, používanie cloudu a  globálnu 

expanziu. 

AT&T pôsobí na Slovensku od roku 2002 a celkovo zamestnáva viac než 3100 ľudí v Bratislave 

(prevádzkuje 3 centrá) a Košiciach (prevádzkuje 1 centrum). Nadnárodným spoločnostiam manažuje 

mobilitu, cloudové riešenia a globálnu expanziu v rámci centier zdieľaných služieb.  

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Spoločnosť patrí medzi najstaršie IT spoločnosti pôsobiace v regióne 

• Vzdelávanie zamestnancov je organizované v rámci „AT&T University“ formou online kurzov 

• Spoločnosť bola hlavným partnerom akcie „Night of Chances“ (2018) 

• Spoločnosť je spoluorganizátorom akcie Hackathon organizovanej v Košiciach 

(http://hackyourfuture.eu/) 

• Člen Košice IT Valley 

  

http://hackyourfuture.eu/
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bart.sk, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  48 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, poč. poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby 

Dátum vzniku:  2005 

SK NACE Rev. 2:  62 010 

Tržby:  1 452 961 € 

Druh vlastníctva Súkromné tuzemské 

Profil spoločnosti 

Už od roku 1997 sa venuje webovým riešeniam. Neustále sleduje nové technológie a v online prostredí 

objavuje nekonečné príležitosti pre inovácie. Zameriava sa na vývoj webových aplikácií a inteligentných 

ecommerce riešení, ktoré dokážu analyzovať a samostatne predpovedať správanie sa ich návštevníkov. 

V roku 2013 rozšírili svoje priestory. 

Poskytované služby sa sústreďujú do týchto oblastí: dizajn, programovanie, on-line marketing, podpora. 

Firma poskytuje inovatívne riešenia – vytvárajú webové a mobilné aplikácie pre akékoľvek zariadenie 

alebo platformu. Zameriavajú sa na: webové a mobilné aplikácie, elektronické obchody, webstránky, 

redakčné systémy 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Podpora akcie BEAT_IT (2016) – séria moderných prednášok inšpirovaných hip-hopovými 

súbojmi, kde sa jednotliví účastníci snažia silou argumentov ale aj vtipom presvedčiť publikum 

o kvalite prezentovanej technológie 

• Účasť vo vzdelávacom programe Creative Academy 

• Podpora súťaže o naj interiérový dizajn 

• Organizácia pravidelných stretnutí komunity programátorov Frontend Masters 

• Člen Košice IT Valley 
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Diebold Nixdorf, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  260 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, poč. poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  2000 

SK NACE Rev. 2:  62 090 

Tržby:  5 328 772 € 

Druh vlastníctva Zahraničné 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť DIEBOLD NIXDORF, s.r.o. sa radí na popredné miesta medzi výrobcami a dodávateľmi 

informačných systémov pre oblasť bankovníctva a maloobchodu (retailu). Hlavnou činnosťou 

spoločnosti je návrh a predaj komplexných hardvérových a softvérových riešení vrátane servisu 

a poradenských služieb. 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Aktívna účasť na prednáškach na UPJŠ v Košiciach 

• Spoločnosť sa nezameriava na aktivity voči verejnosti 

• Nie sú členom Košice IT Valley 
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Fpt Slovakia, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  248 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, poč. poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  2004 

SK NACE Rev. 2:  62 090 

Tržby:  11 842 490 € 

Druh vlastníctva Medzinárodné – súkromné 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť poskytuje služby so zameraním na oblasť informačných technológií. Na Slovensku vznikli 

v apríli 2004 (pôvodne ako RWE IT) a v súčasnosti v Košiciach zamestnáva približne 250 IT špecialistov.  

Medzi hlavné úlohy od začiatku patria rozvoj softvéru, implementácia a údržba SAP riešení, nezávislé 

testovanie a zabezpečovanie kvality IT služieb v rámci energetického sektora.  

Až do roku 2014 posúva spoločnosť svoje ciele a ambície, ktoré sa postupne rozšírili na celoeurópsky 

trh, na oblasť inteligentného bývania či vývoja a podpory business aplikácií. Po 10 rokoch existencie ako 

RWE IT Slovakia však narazili na hranice trhu, na ktorom pôsobila. Preto sa rozhodli pre spojenie 

s vietnamskou spoločnosťou FPT Software, ktorá predstavuje jedného z najsilnejších hráčov na 

svetovom IT trhu a patrí medzi TOP 100 IT outsourcingových spoločností sveta. Od tohto momentu 

vystupuje na trhu ako dcérska spoločnosť FPT Software s názvom Fpt Slovakia. 

Koncom roka 2018 otvorila spoločnosť v svoich priestoroch nový SmartHome Lab. Laboratórium 

umožní simulovať používanie rôznych zariadení bežnej domácnosti v prostredí SmartHome. Vďaka 

interakcii IT špecialistov so systémom bude možné vylepšovať existujúce funkcie inteligentnej 

domácnosti.  

Oblasti pôsobenia spoločnosti: 

• SAP KOMPETENČNÉ CENTRUM – je dôležitým pilierom v spoločnosti. Svojimi službami 

a riešeniami pomáha klientom zvyšovať efektivitu kľúčových business operácií. Spoločnosť 

chápe, že budúcnosť SAP-u patrí HANA a  Cloud-u, preto svoje aktivity v oblasti vývoja 

zameriava na túto oblasť. Svojim zákazníkom pomáha migrovať zo dátových centier do cloudu, 

čo im umožňuje flexibilné a nákladovo efektívne využitie operácií dátových centier. 

• Oddelenie APPLICATION DEVELOPMENT zastrešuje projekty v utility ako aj non-utility 

oblastiach počas ich celého životného cyklu. Od návrhu projektu, komunikáciu so zákazníkom, 

až po vývoj a následný „support“ projektu. Cieľom je prinášať zákazníkom inovatívne riešenie 

s ohľadom na optimalizáciu procesov v ich businesse. Ide o desktopové aplikácie, webové 

aplikácie a služby, mobilné aplikácie a softwarové produkty pre automobilový priemysel 

a administrácia serverov (Windows, Linux/Unix). 
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• Profesionálne služby v Cloude – riešenie pre transformáciu a migráciu časti aplikácií 

a servérových systémov do cloudu, vyhodnotenie cloudu a posúdenie bezpečnostného rizika, 

vývoj aplikácií pre cloud, Manažované služby cloudu, BIG DATA v Cloude, atď. 

• Test centrum – zamerané na funkcionálne testovanie, výkonové testovanie, automatizáciu. 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Spoločnosť je aktívna v košickej a celoslovenskej IT komunite (účasť na konferenciách, 

pracovných veľtrhoch a odborných workshopoch) 

• Organizátor aktivít ako: FPT TECH HUBs (TEST HUB, SAP HUB, ABAB Trainee Program), FPT 

SUMMER SCHOOL, HIRING / EMPLOYER BRAND CAMPAIGN “Think IT 2016″, FPT Learning 

Academy – LEA (interné vzdelávanie – tréningy / prednášky) a FPT SAP Academy – zameraná 

na SAP konzultantov alebo ABAP developerov 

• Člen Košice IT Valley 
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gd - Team, a.s. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  70 

Zameranie IT biznisu:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (nearshoring) 

Dátum vzniku:  2005 

SK NACE Rev. 2:  70 220 

Tržby:  5 294 282 € 

Druh vlastníctva Medzinárodné – súkromné 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení v strednej a západnej Európe 

s dôrazom na nemecký trh. Činnosti sú zamerané predovšetkým na riešenia SAP, ktoré v oblasti 

podnikových informačných systémov zaujímajú popredné miesto vo svete. 

Spoločnosť sa špecializuje na riešenia realizované v oblastiach energetiky, priemyslu a verejného 

sektora. Okrem SAPu realizuje riešenia aj v jazykoch Java a .Net. Ponúka komplexný náhľad na vývoj 

a prevádzku informačných systémov. Audit a analýza existujúcich systémov, návrh opravných opatrení 

či špecifikácia nových systémov. 

Služby 

• IT-podpora (second/third level support) 

• Migrácia a čistenie dát: GD-Connect je vlastný nástroj, ktorý využíva Microsoft SQL server 

a exporty zo SAP systémov. Mapping dát následne prebieha úplne mimo SAP riešenia, ktorý tak 

môže ostať počas migrácie plne funkčný. Výstup sa následne importujeme do klientovho IT 

systému. 

• Programovanie: vývojári pracujú so SAP, ABAP, Javu či .Net 

• Komplexné riešenie implementačných projektov: komplexné riešenia – od návrhu riešenia cez 

funkčnú a technickú špecifikáciu až po samotnú realizáciu 

• Bodyshopping (pomoc skúsených konzultantov a programátorov) 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Podpora aktivít v Pezinku (a to akcie nie IT charakteru) 

• Člen Košice IT Valley 
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GlobalLogic, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  300 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, poč. poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  2014 

SK NACE Rev. 2:  62 020 

Tržby:  16 741 637 € 

Druh vlastníctva Zahraničné 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť GlobalLogic už 16 rokov spája svoje sily s firmami zo všetkých významných odvetví. Do Košíc 

spoločnosť prišla v roku 2014. GlobalLogic je lídrom vo vývoji produktov vo všetkých fázach životného 

cyklu, ktorý vďaka kombinácii poznatkov v oblasti chip-to-cloud softvérových riešení a bohatých 

skúseností z rôznych odvetví pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh produkty 

a služby novej generácie. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pobočky v Banskej Bystrici 

a Žiline. 

Spoločnosť sa venuje vývoju aplikácií, ale aj novým technológiám ako sú machine learning a medical. 

Okrem programátorov spoločnosť zamestnáva aj špecialistov na machine learning, UX a big data. 

Prinášala špičkové produkty a spájala ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. V čoraz 

digitalizovanejšom svete, kde je centrom všetkých interakcií zákazník, umožňuje firmám spojiť sa so 

zákazníkmi, predvídať náklady na inovácie a prinášať na trh novú generáciu digitálnych produktov 

a služieb. Svoje IT aktivity zameriava na: 

• Podnikové softvérové produkty 

• Komunikačné siete a médiá (aplikačné procesory pre sledovanie mediálneho obsahu na 

mobilných zariadeniach zákazníkov, biznis aplikácie) 

• UX Design 

• Medicínske technológie, softvér pre automobilový priemysel 

• Elektronika a priemysel, výroba čipov 

• omnichannel riešenia 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Zlatý partner konferencie GDG DevFEst (Košice 2017) 

• Partner akcie „Night of Chances“ 

• Aktívna spolupráca so Žilinskou univerzitou  

• Spolupráca so Súkromnou strednou odbornou školou, Dneperská 1, Košice - Akadémia SOVY 

(vlastná verzia Duálneho vzdelávania) 

• Člen Košice IT Valley 

  

https://www.globallogic.com/sk/what-we-do/firmware-development-services/#subnav
https://www.globallogic.com/sk/what-we-do/firmware-development-services/#subnav
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IBM Slovensko, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov (v Košiciach):  250 

Zameranie IT biznisu:  Medicínske riešenia 

Dátum vzniku:  1992 

SK NACE Rev. 2:  62 020 

Tržby:  98 565 429 € 

Druh vlastníctva Zahraničné 

Profil spoločnosti 

IBM alebo International Business Machines je jednou z najväčších IT spoločností na svete, ale aj na 

Slovensku. Venuje sa technológiám a priemyslu, ktorý využíva moderné technológie na pomoc klientom 

efektívne znížiť náklady a riziká, urýchliť trh, vybudovať a prevádzkovať podnikanie. Portfólio 

produktov a služieb zahŕňa cloud computing, kognitívne výpočty, softvér, analýzy, internet vecí, sieťové 

služby a služby kybernetickej bezpečnosti. Výskum je súčasťou IBM a IBM Research je najväčšou 

priemyselnou výskumnou organizáciou na svete. 

IBM na Slovensku sídli v troch mestách v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Centrá poskytujú 

finančné a poradenské služby interným, externým a medzinárodným klientom, ako aj tvorbu a 

implementáciu internetu vecí s využitím kognitívnych technológií a analytických schopností IBM 

Watson. Klientske inovačné centrum IBM na Slovensku je jedným z najväčších inovačných centier na 

svete. Poskytuje IT služby pre celú Európu a čiastočne aj USA a Áziu. 

Produkty 

• Analýza (US) 

• Cloud 

• Kognitívne technológie (US) 

• Internet of Things (US) 

• Priemyselné riešenia 

• IT infraštruktúra (US) 

• Mobilné riešenia (US) 

• Bezpečnosť 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Aktívna spolupráca s TU Košice 

• Nie sú členom IT Valley, materská organizácia (so sídlom v Bratislave) je členom IT Asociácie 

Slovenska 
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LYNX, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  100 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, počítačové poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  1991 

SK NACE Rev. 2:  62 020 

Tržby:  22 275 228 € 

Druh vlastníctva Súkromné – tuzemské 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť je jednou z najdlhšie podnikajúcich slovenských IT spoločností. Na trhu informačných 

technológií pôsobí už od roku 1991. Za toto obdobie si upevnila svoje postavenie na trhu a vyprofilovala 

sa ako spoločnosť poskytujúca špičkové služby pre klientov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj 

projektovania, výstavby a prevádzkovania informačných systémov, networkingu, komplexnej 

bezpečnosti organizácií a tvorby špeciálnych aplikácií. 

Základné procesy v spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility obchodnej 

činnosti a za účelom maximálnej ústretovosti voči zákazníkovi. Vo svojej činnosti LYNX kladie 

permanentný dôraz na kvalitu všetkých činností. Spoločnosť má zavedený Integrovaný manažérsky 

systém, ktorý je pravidelne udržiavaný a vyhodnocovaný. 

Oblasti pôsobenia 

• Produkty pre on-line monitoring, simulácie, budovanie interných a verejných cloudov, práca 

a multimediálnym obsahom, správa zariadení v podnikovej IT sieti, atď. 

• Kybernetická bezpečnosť 

• Softvérové riešenia 

• IT infraštruktúrne riešenia 

• Riešenia komplexnej bezpečnosti 

• Fyzická a objektová bezpečnosť 

• Ochrana osobných údajov (GDPR) 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Aktívne partnerstvo s SOŠ v Košiciach, spolupráca s Gymnáziom Poštová 9 v Košiciach 

• Partner podujatia Women in Business 2019 (organizované Americkou obchodnou komorou) a 

Dni kariéry UPJŠ 2019 

• Partner občianskeho združenia Aj ty v IT (ktorého cieľom je vzdelávanie a propagácia IT oblasti 

medzi dievčatami a ženami) 

• Partner IT kongresu ITAPA 2018 

• Nie je členom Košice IT Valley 
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mediworx software solutions, a.s. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  35 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, poč. poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  2006 

SK NACE Rev. 2:  62 010 

Tržby:  6 817 434 € 

Druh vlastníctva Zahraničné 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť sa špecializuje na vývoj softvéru a špeciálnych aplikácií najmä pre zdravotníctvo a 

poisťovníctvo. Na slovenskom trhu so sieťou vybudovaných pobočiek pôsobí od roku 2006. Od roku 

2012 aktívne pôsobí aj na českom trhu. Spolu s dodávkami riešení na kľúč poskytuje partnerom 

konzultácie v oblasti IT technológií. Pre dodané i existujúce riešenia zabezpečuje servis a  prevádzku 

podľa dohodnutých pravidiel a podmienok. 

Pri každom projekte sa spoločnosť sústredí na jednoduchosť ovládania, automatizáciu a obnoviteľnosť 

kódu, ktorá výrazne vplýva na znižovanie nákladov na budúci vývoj. Projekty spoločnosti: 

• Big data projekty 

• Priame CRM kampane 

• Audit a rozvoj dátových zdrojov 

• Analýza dát na kľúč 

• Efektivita marketingových nástrojov 

• Bezpečné lieky 112, hospiCOM, eWorkflow 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Platinový sponzor a partner akcie Hack Kosice (marec 2019) 

• Ocenenia v kategórii ceny ITAPA za IT inovácie v zdravotníctve (2. miesto v roku 2012, 1. aj 2. 

miesto v roku 2013) 

• V minulosti člen Košice IT Valley 
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NATEK Slovakia, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  200 

Zameranie IT biznisu:  IT outsourcing, konzultačné služby 

Dátum vzniku:  2006 

SK NACE Rev. 2:  70 220 

Tržby:  3 958 232 € 

Druh vlastníctva Súkromné – tuzemské 

Profil spoločnosti 

NATEK Slovakia už mnoho rokov spolupracuje s najväčšími spoločnosťami na svete z BIFS sektora 

(Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Finančné služby) rovnako ako s telekomunikačnými a IT spoločnosťami. 

Takmer 15 rokov sa NATEK špecializuje v outsourcovaní ľudských zdrojov a IT služieb v oblastiach 

bankovníctva, telekomunikácií a mnohých ďalších. Odborníci sú pripravení pracovať so všetkými 

najmodernejšími technológiami: 

• Vývoj a testing softvéru 

• Siete a bezpečnosť 

• Infraštruktúra a podpora systémov 

• Projektový manažment a Biznis analýza  

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Účasť na akcii Dni príležitostí 2014 (ostatné roky nebola zapojená) 

• Podpora podujatia Workshop Day na FF UPJŠ (2018) 

• V súčasnosti nie sú veľmi aktívna 

• Majú záujem stať sa členom Košice IT Valley 
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NESS KDC, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  520 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, poč. poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby 

Dátum vzniku:  2015 

SK NACE Rev. 2:  62 010 

Tržby:  17 800 328 € 

Druh vlastníctva Medzinárodné - súkromné 

Profil spoločnosti 

Ness Košice Development Center (Ness KDC) so sídlom v Košiciach bolo založené v roku 2005 a je s viac 

ako 520 pracovníkmi najvýznamnejším zamestnávateľom v oblasti softvérového inžinierstva v regióne. 

Spoločnosť má v Košiciach  vývojové a inovačné centrum produktov a technológií poskytujúce služby 

zahraničným klientom v oblastiach, ako automobilový priemysel, doprava, finančný sektor, médiá a 

marketing, energetika a big data. 

Ness Digital Engineering ponúka služby digitálnej transformácie a vývoja softvérových produktov na 

mieru spoločnostiam budujúcim a rozvíjajúcim ich digitálne platformy, ktoré im umožňujú vstupovať 

na nové trhy, rozširovať ich podnikanie a dosahovať ekonomickú i operatívnu efektivitu. Spoločnosť 

aktívne využíva nástroje Agile. Svoje IT aktivity zameriava spoločnosť na: 

• Digitálne médiá, Out-of-Home Advertising 

• Internet vecí 

• Inteligentné riešenia v doprave, digitálne mapy pre navigácie – automobilizmus 

• Spracovanie Big Data 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Najaktívnejší podporovateľ vzdelávania na stredných i vysokých školách, dlhodobý 

podporovateľ rozvoja informatizácie mesta Košice 

• Aktívna spolupráca so SPŠ Ostrovského 1, Košice 

• Organizátor projektu Ness ACADEMY 

• Organizátor rôznych aktitív aktivít: Agile Days (interná konferencia za účasti externých 

speakerov a zástupcov zákazníka priamo v Nesse), Android Bootcamp, workshopy Geeky Day, 

interaktívne HI-tech konferencie – Geeky (Fri)day, súťaž Code-to-fly 

• Partner viacerých študentských súťaží na vysokých školách (IT Živé projekty, Show IT, 

Namakaný deň, atď.) i stredných školách (Girl’s Day). 

• Strieborný partner podujatia HackKosice 

• Organizátor akcie Ness KDC Košiciam (programátori spoločnosti vyvíjajú webové stránky 

a mobilné aplikácie pre neziskové organizácie zadarmo) 

• Nie je členom Košice IT Valley 
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Siemens Healthcare, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  140 

Zameranie IT biznisu:  Medicínske riešenia 

Dátum vzniku:  2015 

SK NACE Rev. 2:  46 460 

Tržby:  34 094 469 € 

Druh vlastníctva Súkromné – tuzemské 

Profil spoločnosti 

Siemens Healthcare je poskytovateľom medicínskych riešení so špičkovými kompetenciami 

a s inovačnou silou v oblasti diagnostických a terapeutických technológií, vrátane informačných 

technológií a systémovej integrácie. Vďaka akvizíciám v segmente laboratórnej diagnostiky sa stala 

prvou skutočne diagnostickou spoločnosťou na svete, ktorá ponúka zobrazovacie technológie 

a laboratórnu diagnostiku, terapiu, zdravotnícke IT riešenia doplnené poradenstvom a servisnou 

podporou. Siemens Healthcare dodáva komplexnú škálu riešení – od prevencie a včasného odhalenia 

choroby až po jej diagnostiku, liečbu a starostlivosť o pacienta. 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Účasť na IT projektoch v rámci FEI TU v Košiciach  

• materská organizácia sídli v Bratislave (sú členom ITAS v BA) 

• Nie sú členom IT Valley, materská organizácia (so sídlom v Bratislave) je členom IT Asociácie 

Slovenska 
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Software AG Development Center Slovakia, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  50 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, počítačové poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  2005 

SK NACE Rev. 2:  62 010 

Tržby:  1 940 142 € 

Druh vlastníctva Zahraničné 

Profil spoločnosti 

Software AG Development Center Slovakia bolo založené v roku 2005 ako dcérska spoločnosť Software 

AG a pôsobí v Košiciach. Päťdesiat zamestnancov je zameraných hlavne na rozvoj ARIS. ARIS ponúka 

prostredie na zlepšenie procesov. To robí procesy transparentné, kontrolované, zvládnuteľné a agilné. 

Obchod a IT získavajú nástroje, ktoré potrebujú na spoluprácu pri skutočnom zlepšovaní podnikania 

a IT, riadenom riadením. ARIS tiež umožňuje podnikom spoľahlivo plniť interné a externé právne 

požiadavky a štandardy a zároveň efektívne riadiť riziká. 

Digitálna transformácia mení krajiny podnikovej IT z nepružných aplikačných síl na moderné IT 

architektúry riadené softvérovou platformou, ktoré poskytujú otvorenosť, rýchlosť a agilitu potrebnú 

na umožnenie digitálneho podnikania v reálnom čase. 

Software AG ponúka prvú end-to-end digitálnu obchodnú platformu, založenú na otvorených 

štandardoch, s integráciou, riadením procesov, dátami v pamäti, adaptívnym vývojom aplikácií, 

analýzou v reálnom čase a riadením podnikovej architektúry ako základnými stavebnými blokmi. 

Modulárna platforma umožňuje používateľom vyvinúť novú generáciu aplikačných systémov, aby si 

dnes vybudovali svoju digitálnu budúcnosť. 

S viac ako 45 rokmi inovácií zameraných na zákazníka sa Software AG radí ako líder v mnohých 

kategóriách inovatívnych a digitálnych technológií. Software AG má viac ako 4 300 zamestnancov, 

pôsobí v 70 krajinách a v roku 2015 dosiahol obrat 873 mil. EUR. 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Aktívna spolupráca s občianskym združením Aj TY v IT (podpora aktivít smerovaných na ženy 

v IT (IT FRIDA Talks Tech – stretnutie žien v IT) 

• Podpora akcie Girl´s Day  2019 (motivácia študentiek, pre štúdium IT) 

• Účasť na akcii Hackathon (ako mentori), Dni príležitostí Košice (organizovaná študentskou 

organizáciou IAESTE) 

• Člen Košice IT Valley 
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Telegrafia, a.s. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  90 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, počítačové poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  1991 

SK NACE Rev. 2:  62 020 

Tržby:  7 065 876 € 

Druh vlastníctva Súkromné – tuzemské 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť Telegrafia a.s. je výrobcom a dodávateľom špičkových produktov a riešení v oblasti 

varovania a vyrozumenia s vlastnými vývojovými kapacitami. Nosným prvkom produkcie sú 

elektronické sirény, evakuačné rozhlasy, bezdrôtový rozhlas a špecializovaný softvér pre dispečerské 

centrá. Telegrafia ako prvá uviedla na globálny trh inovatívny modulárny produktový rad, ktorý ponúka 

profesionálne riešenia v oblasti ozvučovania vnútorných a vonkajších priestorov. ERP tím spoločnosti 

sa venuje zavádzaniu moderných podnikových informačných systémov do slovenských firiem. 

Spoločnosť prevádzkuje na slovenskom trhu aj vzdelávacie IT centrum spolu s testovacím centrom 

Pearson VUE so špecializáciou na produkty Microsoft® a ponúka komplexné služby v dodávke 

podnikových informačných systémov, založených na produkte Dynamics NAV. Školenia sú realizované 

v slovenskom jazyku pod vedením certifikovaných lektorov. Ponúka kurzy pre používateľov, 

administrátorov, vývojárov a programátorov. Zároveň ponúka aj komplexné riešenia v oblasti 

vzdelávania – od poradenstva a prípravy vzdelávania, cez samotnú realizáciu až po certifikáciu 

s medzinárodnou platnosťou. 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Člen Košice IT Valley 
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TORY CONSULTING, a.s. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  120 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, počítačové poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  1997 

SK NACE Rev. 2:  62 020 

Tržby:  7 741 222 € 

Druh vlastníctva Súkromné – tuzemské 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť sa zaoberá poradenstvom v oblasti SAP, implementáciou, vývojom v prostredí SAP 

a metodickou podporou formou outsourcingu. Spoločnosť tiež vytvorila vlastné vývojárske centrum, 

kde pracuje 30 vývojových pracovníkov s technológiami pre vývoj v prostredí SAP. 

Produkty 

• InvenTory - Aplikácia InvenTory predstavuje rozšírenie systému SAP a aplikačný software pre 

mobilné zariadenia, pre čítačky čiarového kódu 

• Data Cleaner – aplikácia, ktorá umožní „upraviť“ dočasné dáta v systéme SAP  

• Grat Administration - riadenie finančných grantov, slúži na správu celého životného cyklu 

projektov finančnej pomoci 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Zamestnanci spoločnosti sú lektormi SAP akadémie 

• Spolupráca s UPJŠ (školiace miestnosti) 

• Člen Košice IT Valley 
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T-Systems Slovakia, s.r.o. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  3 870 

Zameranie IT biznisu:  Telekomunikácie 

Dátum vzniku:  2006 

SK NACE Rev. 2:  62 030 

Tržby:  150 715 406 € 

Druh vlastníctva Medzinárodné - súkromné 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť bola založená v roku 2006, začínala s 27 zamestnancami a jej cieľom je poskytovať služby 

outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu 

Deutsche Telekom AG. Spoločnosť od svojho začiatku pôsobí výlučne v Košiciach.  

Spoločnosť poskytuje služby formou outsourcingu firemným zákazníkom v Nemecku, Európskej Únii, 

ale aj na globálnej úrovni. Svojou veľkosťou, šírkou záberu a kvalitou prispieva T-Systems Slovakia k 

tomu, že značka T-Systems je jednotkou na nemeckom trhu a patrí do veľkej štvorky poskytovateľov 

IKT služieb v Európe. Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu 

na Slovensku a druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia 

predstavuje druhé najväčšie centrum zdieľaných služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej 

pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Firma pociťuje narastajúci problém so štruktúrou 

zamestnancov – chýbajú senior špecialisti. 

Portfólio poskytovaných IT služieb 

Spoločnosť vykonáva vzdialené spravovanie prakticky všetkého, čo súvisí s IT – vnútro-firemných 

i diaľkových počítačových a komunikačných sietí, počítačových serverov s najrôznejšími operačnými 

systémami, SAP systémov pre podnikové riadenie a špecifických zákazníckych riešení pre výber cla či 

vzdelávanie a výskum. T-Systems Slovakia predstavuje v koncerne strategickú produkčnú lokalitu –

miesto, ktoré realizuje myšlienky a riešenia predávané v tzv. vysokonákladových krajinách. Pokrývame 

kompletný životný cyklus IKT, počnúc riadením sieťovej infraštruktúry, bezpečnosti, dátových centier, 

cez systémy, rôzne formy cloudov až po špecifické zákaznícke aplikácie, portály či podnikové procesy. Z 

technologického pohľadu je pobočka v Košiciach lídrom koncernu v jeho vlajkových produktoch, t. j. 

riešenia cloudu, dynamického computingu, dynamických SAP riešení a SAP HANA riešení.  

Dodávka a prevádzka riešení a služieb 

• Služby zákazníckych operačných a aplikačných riešení 

• Služby zákazníckych operačných a aplikačných riešení 

• IKT služby pre telekomunikačné systémy 
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Podpora IKT služieb 

• Manažment, transformácia a návrh IKT služieb 

• Výskum, vývoj a podpora strategického globálneho portfólia 

• Vývoj aplikácií a riešení 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Najväčšia IT firma a líder v IT odvetví v regióne 

• Spolupráca so strednými a vysokými školami (primárne so SPŠE Košice pri zavádzaní duálneho 

vzdelávania) 

• Realizuje vzdelávanie pre študentov ako aj seniorov 

• Realizuje a podporuje aktivity (workshopy, konferencie) 

• Partner akcie „Night of Chances“ (2018) 

• Zapojenie v sektorových radách, odbor školstva na KSK 

• Člen Košice IT Valley 
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VSL software, a.s. 

Základné údaje 

Počet zamestnancov:  70 

Zameranie IT biznisu:  Programovanie, počítačové poradenstvo a súvisiace služby 

Dátum vzniku:  1994 

SK NACE Rev. 2:  62 010 

Tržby:  3 539 281 € 

Druh vlastníctva Súkromné tuzemské 

Profil spoločnosti 

VSL Software, a.s. je softvérovou firmou zameriavajúcou sa na implementáciu moderných informačných 

technológií. Firma bola založená v novembri 1994. Hlavným zameraním firmy je: 

• Podnikové riešenia 

• Správa elektronických dokumentov 

• Dátové sklady 

• Datamining 

Technologický tím pripravuje pre vývojové tímy predovšetkým moderné objektovo-orientované 

technológie vývoja na licencovaných aj open-source platformách, pre ktoré je charakteristická: 

objektovo orientovaná analýza a design v metodológii UML, trojúrovňová architektúra, implementácia 

v jazykoch C++ a Java, internetovské a intranetovské technológie (web aplikačný server, používateľské 

rozhranie vo web prehliadači), podpora distribuovaných aplikácii využitím J2EE, Corba, relačné 

databázy DB2, Informix, Oracle, MariaDB, využívanie open-source nástrojov pre rôzne potreby vývoja 

(Elasticsearch, Kibana, Activity, JasperReports,  Apache Camel, Apache Tomcat). 

Zistenia v oblasti zapojenia spoločnosti a spolupráce s verejným sektorom 

• Zlatým partner prvého ročníka Hackaton 2019 v Košiciach (Hack Košice 2019)  

• Spolupráca na výskume predovšetkým s UPJŠ v Košiciach (spoločná realizácia výskumno-

vývojového projektu CeZIS, ktorý sa stal základom pre vybudovanie spoločného výskumno-

vývojového a vzdelávacieho centra v oblasti informačných technológií a znalostnej spoločnosti). 

• Aktívna podpora výučby na UPJŠ (programovanie v jazyku Java, C++, procesné modelovanie, 

projektové riadenie) 

• Člen združení IT Asociácia Slovenska a Košice IT Valley 
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Analýza zamestnávateľov 

Pre analýzu zamestnávateľov podľa kategórie sme zobrali všetky IT spoločnosti pôsobiace v Košickom 

regióne (spoločnosti nad 25 zamestnancov). Podľa kategórie SK NACE Rev. 2 môžeme spoločnosti 

zotriediť nasledovne: 

NACE kód Názov podľa NACE Počet spoločností 

NACE kód 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 1 

NACE kód 61 Telekomunikácie 2 

NACE kód 62 Programovanie, počítačové poradenstvo a súvisiace služby 23 

NACE kód 63 Informačné služby 0 

iné (SK NACE 46 460, 70 220 a 82 990) 4 

Tabuľka 10 Prehľad analyzovaných zamestnávateľov podľa SK NACE Rev. 2 

Najpočetnejšia trieda, v ktorej je zastúpená väčšina podnikov IT jadra je v triede 62, kam sa zaraďujú 

hlavné oblasti IT – programovanie, IT služby a poradenstvo. Podniky regionálneho IT priemyslu 

v súčasnosti disponujú celým portfóliom pozícií a povolaní, pričom tieto pokrývajú oblasti od 

priemernej náročnosti a kvalifikácie až po vysoko náročné, komplexné (až jedinečné) kvalifikácie 

a pozície. Ďalší rozvoj IT priemyslu bude požadovať nové kvalifikácie a povolania, ktoré zatiaľ na strane 

ponuky chýbajú, pretože súčasný formálny vzdelávací systém takéto kvalifikácie doposiaľ nepripravuje 

alebo pripravuje len ad-hoc, v okrajovej miere. 

Celé IT odvetvie 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. Ako je vidieť (viď Tabuľka 11), podiel domácich spoločností je 

menší, početnosťou tvoria dve pätiny, ale veľkosťou sú to prevažne menšie spoločnosti okolo 150 

zamestnancov. 

Kategória podľa počtu  

zamestnancov 
Zahraničné 

Medzinárodné 

– súkromné 

Súkromné 

tuzemské 

Celkový počet 

spoločností 

nad 1000 1 1 2 4 

200-499 3 1 3 7 

50-199 2 1 4 7 

menej ako 50 5 3 4 12 

SPOLU 11 6 13 30 

Tabuľka 11 Prehľad IT zamestnávateľov podľa typu vlastníctva a počtu zamestnancov 
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Pri ďalšej analýze skúmaných spoločností sme vždy súbežne sledovali aj ďalšie kritériá. Napr. veľkosť 

spoločnosti (podľa počtu zamestnancov) – naším zámerom bolo sledovať na jednej strane veľkých 

hráčov, ale na druhej strane analyzovať aj potenciál a možnosti malých firiem. Pre porovnanie 

uvádzame tabuľku s prehľadom tržieb a počtu zamestnancov. 

Spoločnosť 
Počet 

zamestnancov 
Vznik 

Tržby 

(2018) 

1. T-Systems Slovakia, s.r.o. 3870 2006 150 715 406 € 

2. AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. 1250 1999 147 735 423 € 

3. NESS KDC, s.r.o. 520 2015 17 800 328 € 

4. GlobalLogic, s.r.o. 300 2014 16 741 637 € 

5. Diebold Nixdorf, s.r.o. 260 2000 5 328 772 € 

6. Fpt Slovakia, s.r.o. 248 2004 11 842 490 € 

7. NATEK SLOVAKIA, s.r.o. 200 2006 3 958 232 € 

8. ANTIK Telecom s.r.o. 200 1999 14 894 377 € 

9. IBM Slovakia, s.r.o. 250 1992 n/a 

10. Siemens Healthcare, s.r.o. 140 2015 34 094 469 € 

11. Asbis SK, s.r.o. 140 2015 196 456 195 € 

12. TORY CONSULTING, a.s. 120 1997 7 741 222 € 

13. LYNX, s.r.o. 100 1991 22 275 228 € 

14. Telegrafia, a.s. 90 1991 7 065 876 € 

15. gd - Team, a.s. 70 2005 5 294 282 € 

16. VSL software, a.s. 70 1994 3 539 281 € 

17. Software AG Development Center Slovakia, s.r.o. 50 2005 1 940 142 € 

18. Affinity Analytics, s.r.o. 48 2014 1 368 500 € 

19. bart.sk, s.r.o. 48 2005 1 452 961 € 

20. mediworx software solutions, a.s. 35 2006 6 817 434 € 

21. Astound Commerce s.r.o. 33 2014 833 211 € 

 

Sledovali sme firmy z dlhoročnou tradíciou, ktoré existujú na trhu viac ako 15 rokov, tak isto sme 

sledovali aj novovytvorené IT spoločnosti. V tabuľke nižšie je vidieť prehľad veku. 

Dĺžka pôsobenia 
Počet 

spoločností 

Z toho veľkých 

(nad 250 zamestnancov) 

Viac ako 15 rokov 16 2 

10 – 14 rokov 7 2 

3 – 9 rokov 6 2 

menej ako 3 roky (nová firma) 1 1 

Tabuľka 12 Prehľad IT spoločností podľa dĺžky pôsobenia 
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Našim zámerom bolo, aby sme vo výbere mali zastúpenie všetkých IT oblastí. Do skúmanej vzorky sme 

zahrnuli firmy poskytujúce telekomunikačné služby, programovanie, počítačové poradenstvo, ako aj 

nové trendy v IT – big data, atď. Zamerali sme sa na percentuálne zastúpenie modelových typov IT 

pozícií v jednotlivých spoločnostiach a to na: 

• služby IT infraštruktúry 

• vývoj, programovanie a analýzy IT prvkov 

• počítačové poradenstvo a súvisiacich služby 

• administratívna podpora riadenia IT, riadenia IT procesov a kvality 

Jednotlivé skúmané spoločnosti sa od seba líšia nielen svojim podnikateľským portfóliom ale aj 

štruktúrou svojich IT pozícií. Všade je ale badateľná prítomnosť všetkých štyroch modelových typov IT 

pozícií, avšak sú zastúpené v rôznych pomeroch. Pre IT služby je dominantná podpora infraštruktúry 

a následne riadenie IT procesov. Pre vývojárske firmy je dominantná skupina programátorských 

a analytických pozícií. V prípade CZS dominujú procesné, prípadne projektové pozície, dopĺňané 

riadiacimi a manažérskymi, pričom takmer absentuje vývoj riešení a systémová analýza. V prípade 

ostatných firiem a verejného sektora sú typické pozície na riadenie vlastnej infraštruktúry a aplikácií 

a zvyčajne absentuje aktívny vývoj riešení. Musíme si však uvedomiť, že je ťažké jednotlivých 

zamestnancov takto jednoducho kategorizovať, pretože v IT sektore sa často jednotlivé činnosti 

prelínajú a dopĺňajú. Čím menšia spoločnosť, tým, viac je zamestnanec univerzálnejší a flexibilnejší. 

Ak prepočítame jednotlivé váhy počtom zamestnancov v jednotlivých spoločnostiach, môžeme zistiť, že 

pomerovo najväčšie zastúpenie majú pozície v oblasti služieb IT infraštruktúry spolu 38% (3031 

zamestnancov). Skoro rovnaký pomer majú aj pozície v oblasti vývoja a analýzy softvéru spolu 34% 

(2745 zamestnancov). Najmenej ich pracuje v oblasti riadenia IT procesov 9% (733).  
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1. Affinity Analytics, s.r.o. 48 5% 70% 20% 5% 

2. ANTIK Telecom s.r.o. 200 60% 20% 10% 10% 

3. Asbis SK, s.r.o. 140 5% 5% 80% 10% 

4. Astound Commerce s.r.o. 33 5% 70% 20% 5% 

5. AT&T Global Network 

Services Slovakia, s.r.o. 
1250 50% 25% 15% 10% 

6. bart.sk, s.r.o. 48 5% 70% 20% 5% 

7. Diebold Nixdorf, s.r.o. 260 60% 10% 20% 10% 

8. Fpt Slovakia, s.r.o. 248 5% 70% 20% 5% 
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9. gd - Team, a.s. 70 5% 20% 70% 5% 

10. GlobalLogic, s.r.o. 300 5% 70% 20% 5% 

11. IBM Slovakia, s.r.o. 250 5% 70% 20% 5% 

12. LYNX, s.r.o. 100 40% 40% 10% 10% 

13. mediworx software 

solutions, a.s. 
35 5% 60% 30% 5% 

14. NATEK SLOVAKIA, s.r.o. 200 5% 5% 70% 20% 

15. NESS KDC, s.r.o. 520 5% 70% 20% 5% 

16. Siemens 

Healthcare, s.r.o. 
140 5% 70% 20% 5% 

17. Software AG 

Development Center 

Slovakia, s.r.o. 

50 15% 55% 15% 15% 

18. Telegrafia, a.s. 90 40% 40% 10% 10% 

19. TORY CONSULTING, a.s. 120 5% 70% 20% 5% 

20. T-Systems Slovakia, s.r.o. 3870 50% 25% 15% 10% 

21. VSL software, a.s. 70 5% 70% 20% 5% 

SPOLU 8042 3031 2745 1533 733 

Tabuľka 13 Percentuálne zastúpenie modelových typov IT pozícií v jednotlivých IT firmách 

 

Obrázok 6 Graf percentuálneho zastúpenia modelových typov IT pozícií v jednotlivých IT firmách 

38%

34%
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služieb IT infraštruktúry
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analýzy IT prvkov
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súvisiacich služieb

admin. podpory riadenia IT,
riadenia IT procesov a kvality
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Ako vidieť z tabuľke (viď Tabuľka 13) v oblasti služieb IT infraštruktúry sa na počte zamestnancov 

pracujúcich v tejto skupine najviac podieľajú dvaja najväčší zamestnávatelia (spolu približne 2560 

zamestnancov). V oblasti administratívnej podpory riadenia IT, riadenia IT procesov a kvality je celkovo 

najnižšie pomerové zastúpenie zamestnancov. Vysoký je aj podiel zamestnancov v oblasti vývoja, 

programovania a analýzy IT prvkov. V tejto skupine ide o stredné a malé firmy so zameraním na 

programovanie. Práve táto oblasť bude mať v budúcnosti rastúcu tendenciu. 

Výrazne objemovo narastá dopyt po analytických a programátorských pozíciách. Tento trend sa 

potvrdzuje aj v roku 2018. Vzdelávanie v tejto oblasti na úrovni SOŠ, ako aj vysokoškolské odbory v tejto 

oblasti, nie sú adekvátne nastavené na rastúce potreby tejto kategórie – a to ani kvantitatívne ani 

kvalitatívne. 

Pracovné miesta v oblasti služieb podpory IT infraštruktúry majú najväčší podiel na trhu práce, 

z hľadiska tvorby nových pracovných miest však ide viac o náhradu odchádzajúcich pracovníkov 

z dôvodu fluktuácie (táto je v sektore okolo 13%) než naplnenie rastu. 

V budúcnosti sa predpokladá výrazný dopyt po programátorských kvalifikáciách, ktorý bude stabilný 

najmä s nárastom technológie internetu vecí a mobility. Trh IT v košickom regióne indikuje od roku 

2014 vysoký dopyt po analytických, programátorských a testerských pozíciách. Iba približne 30 % 

z týchto pozícií môžu vykonávať kvalifikovaní stredoškoláci. 

Analýza zapojenia do verejného života 

Pri analýze zapojenia jednotlivých skúmaných spoločností do verejného života sme sa rozhodli sledovať 

niekoľko kritérií: 

• Spolupráca so strednými školami 

• Spolupráca s vysokým školami 

• Podpora IT komunity (napr. osobná účasť na prednáškach, podpora IT eventov, zapájanie do IT 

iniciatív) 

• Organizovanie eventov a aktivít (samostatné organizovanie vlastných eventov) 

• Členstvo v Košice IT Valley 

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 – bez rozdielu veľkosti alebo geografickej 

sústredenosti (centrála Bratislava – pobočka Košice vs centrála Košice). 
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1. Affinity Analytics, s.r.o. Nie Áno Nie Nie Áno 

2. ANTIK Telecom, s.r.o. Nie Nie Nie Áno Nie 

3. Asbis SK, s.r.o. Nie Nie Nie Áno Áno 

4. Astound Commerce s.r.o. Nie Nie Áno Áno Áno 

5. AT&T Global Network 

Services Slovakia, s.r.o. 
Nie Áno Áno Áno Áno 

6. bart.sk, s.r.o. Nie Nie Áno Áno Áno 

7. Diebold Nixdorf, s.r.o. Nie Áno Áno Áno Nie 

8. Fpt Slovakia, s.r.o. Nie Nie Áno Áno Áno 

9. gd - Team, a.s. Nie Nie Nie Nie Áno 

10. GlobalLogic, s.r.o. Áno Nie Áno Áno Áno 

11. IBM Slovakia, s.r.o. Nie Áno Nie Nie Nie 

12. LYNX, s.r.o. Áno Áno Áno Nie Nie 

13. mediworx software 

solutions, a.s. 
Nie Nie Nie Áno Nie 

14. NATEK Slovakia, s.r.o. Nie Áno Nie Áni Nie 

15. NESS KDC, s.r.o. Áno Áno Áno Áno Nie 

16. Siemens Healthcare, s.r.o. Nie Áno Nie Nie Nie 

17. Software AG Development 

Center Slovakia, s.r.o. 
Nie Nie Áno Áno Áno 

18. Telegrafia, a.s. Nie Nie Nie Nie Áno 

19. TORY CONSULTING, a.s. Nie Áno Nie Nie Áno 

20. T-Systems Slovakia, s.r.o. Áno Áno Áno Áno Áno 

21. VSL software, a.s. Nie Áno Áno Nie Áno 

Tabuľka 14 Analýza zapojenia IT firiem do  verejného života 
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Analyzovanie problémov pri nábore nových pracovníkov  

Nároky zamestnávateľov sa za 5 rokov zmenili 

Podiel pracovných ponúk, ktoré vyžadujú odborné znalosti a zručnosti, sa výrazne znížil. Nahradzujú 

ich požiadavky na mäkké zručnosti ako logické myslenie, prezentačné zručnosti, či práca v tíme. 

Nižšia nezamestnanosť prináša nižšiu odozvu na voľné pracovné ponuky. Pre firmy je tak v súčasnosti 

často náročnejšie získať nového zamestnanca so všetkými odbornými zručnosťami, ktoré sú potrebné 

na pracovné miesto. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo v ponuke na Profesia.sk došlo k znižovaniu 

firemných požiadaviek. 

Zamestnávatelia dávajú čoraz väčší dôraz na logické myslenie, prezentačné zručnosti, schopnosť 

pracovať v tíme, analytické vlastnosti a mnoho ďalšieho. Tento trend je ruka v ruke s tým, čo vidíme aj 

vo svete. Zároveň ide o znalosti, ktoré často nie sú nahraditeľné automatizáciou. 

2014 2018 

 Aktívna znalosť anglického jazyka  Aktívna znalosť anglického jazyka 

 Schopnosť pracovať v tíme  Ochota učiť sa nové veci 

 Učiť sa nové veci  Analytické a logické myslenie 

 Iniciatívnosť a kreativita  Schopnosť pracovať v tíme 

 Jazyk na komunikatívnej úrovni  Lojálnosť 

 VŠ vzdelanie ekonomického zamerania  Iniciatívnosť, spoľahlivosť, ústretovosť 

 Analytické a logické myslenie  Pozitívne myslenie 

 Znalosť práce na počítači  Zodpovedný prístup k práci 

 Zodpovedný prístup k práci  Aktívny prístup k práci 

 Vodičský preukaz skupiny B  Aktívna znalosť nemeckého jazyka 

Hard skills 

Tabuľka 15 Najviac požadované znalosti u absolventov VŠ11 

Za päť rokov sa toto číslo zredukovalo. V roku 2018 už v prvej desiatke vidíme hard skills iba v dvoch 

prípadoch: aktívne znalosti anglického jazyka a nemeckého jazyka. Treba však zdôrazniť, že angličtina 

je pri vysokoškolákoch zároveň vôbec najčastejšie požadovanou znalosťou. 

 
11 Zdroj: Profesia.sk 
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Úpadok požiadaviek odborných znalostí je citeľný aj pri ponukách, ktoré sú vhodné pre stredoškolských 

absolventov. V roku 2014 boli v prvej desiatke presne štyri, v roku 2018 je tam už iba jedna. Tou je 

znalosť práce s počítačom. 

2014 2018 

 Ochota učiť sa nové veci  Zodpovedný prístup k práci 

 SŠ alebo VŠ vzdelanie  Aktívny prístup k práci 

 Zodpovedný prístup k práci  Ochota učiť sa nové veci 

 Znalosť práce na počítači  Ochota pracovať na zmeny 

 Aktívna znalosť anglického jazyka  Príjemné a ústretové vystupovanie 

 Schopnosť pracovať v tíme  Pozitívny prístup k práci 

 Schopnosť pracovať v tíme  Znalosť práce na počítači 

 Schopnosť pracovať v tíme  Schopnosť pracovať v tíme 

 Schopnosť pracovať v tíme  Flexibilita, komunikatívnosť 

 Jazyk na aktívnej úrovni  Schopnosť zvládať stres 

Hard skills 

Tabuľka 16 Najviac požadované znalosti u absolventov SŠ12 

Pri ponukách, ktoré vyžadujú stredoškolské vzdelanie sú v prvej päťke najčastejšie vyžadovaných 

znalostí výlučne soft skills, teda mäkké znalosti. Najčastejšie ide o zodpovedný prístup k práci, aktivitu 

a ochotu učiť sa nové veci.  

 Ochota učiť sa nové veci 

 Logické a analytické myslenie 

 Schopnosť pracovať v tíme 

 Schopnosť rýchlo sa učiť 

 Flexibilita 

Tabuľka 17 Najviac požadované mäkké zručnosti v odvetví IT13 

 
12 Zdroj: Profesia.sk 
13 Zdroj: Profesia.sk 
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Prijímanie vysokoškolákov 

Stereotypné vnímanie bakalárskeho štúdia, ako nedokončeného vysokoškolského štúdia, s nejasným 

profesijným profilom pravdepodobne stále pretrváva a ovplyvňuje záujem o absolventov bakalárskeho 

štúdia pri výbere uchádzačov o zamestnanie vo firmách a inštitúciách. 

Zatiaľ čo v roku 2008 prevládalo pozitívne hodnotenie teoretickej aj praktickej pripravenosti 

absolventov pre trh práce, v súčasnosti v názoroch zamestnávateľov dominuje negatívne hodnotenie. 

Nepriaznivé výsledky sa zistili aj pri hodnotení základných atribútov pripravenosti absolventov 

vysokých škôl (kompetencií) na vykonávanie práce. 

Celkovo u zamestnávateľov prevažuje pri väčšine sledovaných kompetencií priemerná spokojnosť. 

Najpriaznivejšie bola hodnotená pripravenosť absolventov vysokej školy v oblasti odbornej 

kompetencie, následne v komunikatívnej kompetencii. O niečo horšia situácia je vo vnímaní realizačnej 

kompetencie absolventov. Zistené priemerné skóre naznačuje skôr slabú pripravenosť v tejto oblasti. 

Najhoršiu pripravenosť uvádzali zamestnávatelia v oblasti riadiacej schopnosti absolventov vysokých 

škôl. V porovnaní s rokom 2008 sa hodnotenie zamestnávateľov absolventov vysokých škôl 

v jednotlivých kompetenciách zhoršilo, najvýraznejšie v riadiacej a manažérskej kompetencii. 

Zamestnávatelia kriticky vnímajú teoretickú a ešte výraznejšie praktickú pripravenosť absolventov 

vysokých škôl pre potreby trhu práce ako aj niektoré kompetencie potrebné pre výkon práce. Z toho 

vyplýva aj ďalší zásadný problém, a to je nedostatok odbornej praxe získanej počas vysokoškolského 

štúdia. Zamestnávatelia tento nedostatok, spolu s nedostatočným prepojením teórie a praxe a so 

zastaranosťou vzdelávacieho systému a prílišnou teoretickou orientáciou vysokoškolského vzdelávania 

deklarovali ako najvýraznejšie problémy v príprave absolventov vysokých škôl pre trh práce. 

Analýza IT štúdia a potreby pre zamestnávateľov 

Najväčšie nedostatky v príprave absolventov pre prax vidia zamestnávatelia najmä v nedostatku praxe, 

a v nastavení systému vzdelávania tak, aby ten v rámci výučby efektívne prepojil teóriu a prax. Medzi 

ďalšie výhrady zamestnávateľov patrí tiež zastaranosť vzdelávacieho systému, nesamostatnosť 

absolventov, či výhrady, že štúdium je príliš orientované na získavanie teoretických poznatkov. Objavili 

sa aj výhrady k úrovni jazykovej prípravy absolventov. 

Stredoškolské štúdium 

Úroveň úplného stredoškolského štúdia reprezentuje odbor 2694 M a úroveň vyššieho odborného 

štúdia zasa odbor 2695 Q. Tieto dva programy najbližšie zodpovedajú potrebám odvetia IT. Okrem 

týchto dvoch existujú ďalšie – napr. odbor 2682 K vyžaduje výraznú modernizáciu tak, aby reflektoval 

stav súčasných IT technológií a silnejší posun od čisto technických výkonov k službám a správe 

zariadení v tomto sektore. 



 

 

Sapiente | občianske združenie 

Jarná 1164/13, 04001  Košice | +421 948 315 262 | learnit.ke@sapiente.sk | www.sapiente.sk 

Projekt LearnIT.ke | Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily 
pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja | kód projektu: 314011L929 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. 
www.esf.gov.sk | www.opevs.sk 

 

L929O202 | Analýza požiadaviek zamestnávateľov Strana 56 

Pre ideálneho zamestnanca je potrebné, aby disponoval rozličnými zručnosťami, ktoré sú v adekvátnej 

miere podložené počtom hodín venovaných výuke tej ktorej znalosti. Zamestnávatelia vnímajú 

nasledovné okruhy znalostí požadované od stredoškolských absolventov: 

• znalosti s IT infraštruktúrou (operačné systémy, siete, bezpečnosť) 

• znalosti s IT aplikáciami (databázy, platformy aplikácie) 

• znalosti s vývojom IT riešení (návrh, vývoj SW, testovanie, integrácia) 

• znalosti s riadením IT vo firme (procesy, projekty) 

• znalosti s mäkkými témami (zákazníci, tímy, komunikácia) 

• (potreba štúdia cudzieho jazyka je pre zamestnávateľov v oblasti IT ako samozrejmosť) 

Dôležitým momentom analýzy bolo nedostatočné sústredenia sa škôl na prípravu nových 

programátorov podľa potrieb zamestnávateľov. Pre skupinu odborov „Vývoj IT aplikácií a systémov“ na 

úrovni SOŠ neexistuje relevantný Školský vzdelávací program. V štátom vzdelávacom programe 2694 M 

je relatívne silne zastúpený predmet Programovanie (v jazyku Java a C++), ale jeho dotácia je 

nedostatočná na prípravu kvalifikovaného vývojára, programátora či súvisiacich kvalifikácií. Záujem 

zamestnávateľov o programátorov sa preto zameriava na vysoké školy, ktoré však na druhej strane nie 

sú schopné pripraviť požadované množstvo absolventov. 

Na dôvažok neexistujú ani predmety, ktoré by dokázali rozvíjať niektoré ďalšie čiastkové kvalifikácie, 

ktoré programátor, tester či špecialista digitálnych médií môže potrebovať. Štátny vzdelávací program 

neobsahuje špecializované zameranie na rozvoj vývojárskych kvalifikácií a zručností, či už pre IT 

aplikácie alebo iné softvérové riešenia neexistuje, napriek tomu, že existuje potreba na pracovnom trhu 

pre tieto pozície.  

Ideálne pre zamestnávateľov by bolo doplnenie štátneho vzdelávacieho programu tak, aby bolo 

možné vyplniť medzeru na trhu práce. Štúdium musí zahŕňať nie len technické zameranie, ale aj mäkké 

zručnosti, ktoré zamestnávatelia považujú pri nástupe do práce ako nevyhnutné. Pre absolventa sú pre 

získanie nového pracovného miesta potrebné nasledovné znalosti: 

• odborné znalosti získané počas štúdia, ktoré sa týkajú týchto základných okruhov : 

o Informačné a telekomunikačné systémy 

o Vývoj IT riešení a ich dokumentácia 

o Prevádzkové procesy a organizácia práce 

o Podniková ekonomika a sociálne vzťahy 

o (optimálna je aj medziodborová znalosť, resp. zorientovanie sa) 

• z pohľadu zamestnávateľa v IT sektore sú tiež zaujímavé osobnostné kompetencie: 

o Internalizácia firemných hodnôt, 

o Vzťah k zákazníkovi, pro-zákaznícka orientácia, 

o Schopnosť sebarozvoja, ďalšieho rozvoja a iniciatívy, 

o Pracovná flexibilita, spoľahlivosť a schopnosť spolupráce s kolegami, 

o Schopnosť univerzality z pohľadu pôsobenia u zamestnávateľa 
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Vysokoškolské štúdium 

O štúdium na vysokých školách s IT zameraním je stále rastúci záujem. Vysoká škola by mala pripraviť 

študenta predovšetkým na využívanie a tvorbu poznatkov s cieľom nadobudnutia ucelenej sústavy 

vedomostí, zručností a návykov v poznávacom procese a ich aplikácie. Zamestnávatelia preto očakávajú, 

že jednotlivci s vyšším dosiahnutým vzdelaním budú dosahovať aj vyššiu produktivitu. 

Podľa výsledkov zamestnávateľského prieskumu realizovaného Centrom vedecko-technických 

informácií SR preferuje súčasný trh práce mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

konkrétneho odboru. Inak to nie je ani v oblasti IT. 

Pre zamestnávateľov sú počas vysokoškolského štúdia zaujímaví už aj absolventi bakalárskeho štúdia. 

Po skončení prvého stupňa štúdia je totiž absolvent pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, 

pričom existujú široké možnosti na plynulé pokračovanie na druhom stupni štúdia.  

IT špecialista síce pracuje s konkrétnymi technológiami a nástrojmi (servery, sieťové prvky, aplikácie 

a pod.), avšak tieto technológie typicky tvoria systém, ktorý je výrazne abstraktný pretože existuje 

vďaka komunikácii jednotlivých IT prvkov. IT je relatívne rozsiahly odbor, a teda základný prehľad 

potrebných znalostí a zručností často zahŕňa niekoľko technológií, programovacích metód a jazykov, 

napríklad systémoví špecialisti by mali mať znalosti o viacerých operačných systémoch (Windows, 

Linux), ale tiež prehľady v počítačových sieťach, správe databáz a pod. Od programátorov sa typicky 

očakáva Java a zvyčajne ešte jeden ďalší jazyk, prehľad testovacích metodík a pod. Práve preto firmy 

pôsobiace v IT viac dôverujú bakalárskemu a vysokoškolskému štúdiu, ako maturitám na 

stredných školách, najmä čo sa týka pripravenosti pre prax. 

V regióne Košického kraja existujú dve vysoké školy zamerané na IT vzdelávanie a to Technická 

univerzita v Košiciach a univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Vysokoškolské vzdelávanie informatického 

a IT charakteru poskytujú tieto odbory: 

• Aplikovaná informatika (TU Košice, Bc., Ing.) 

• Aplikovaná informatika (UPJŠ, Bc.) 

• Hospodárska informatika (TU Košice, Bc., Ing.) 

• Informatika (TU Košice, Bc., Ing.) 

• Informatika (UPJŠ, Bc., Mgr.) 

• Inteligentné systémy (TU Košice, Bc., Ing.) 

• Počítačové modelovanie (TU Košice, Bc., Ing.) 

• Telekomunikácie (TU Košice, Bc.) 

• Kybernetika a informačno-riadiace systémy (TU Košice, Ing.) 

• Multimediálne telekomunikácie (TU Košice, Ing.) 
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Rekvalifikácie a ďalšie vzdelávanie 

Osobitnou oblasťou, ktorá môže priniesť zamestnávateľom nových potenciálnych zamestnancov je 

oblasť ďalšieho vzdelávania a špeciálne rekvalifikácie. Táto cesta bola mohutne používaná v čase štartu 

IT sektora v Košiciach (cca 10-13 rokov dozadu), kedy prichádzajú IT firmy museli realizovať rozsiahle 

rekvalifikačné programy, aby dokázali aspoň sčasti získať nevyhnutne potrebný počet IT špecialistov. 

Rekvalifikácia a zmena oboru pôsobenia je vhodná pre istú úroveň špecializácie (skôr nižšie, juniorské 

pozície). Pre vyššie úrovne špecializácie už je potrebná dostatočná pracovná prax a  hlbšia znalosť 

technológie. V niektorých prípadoch je zmena zamerania (absolvent humanitného, resp. 

spoločenskovedného štúdia uplatňujúci sa v technickom odvetví) vhodná iba z krátkodobého pohľadu. 

Z dlhodobého pohľadu a najmä z pohľadu udržateľnosti pracovného miesta je technické vzdelanie 

(aspoň na úrovni základov) nevyhnutné. Uvedené však nemožno celoplošne generalizovať, pretože 

uplatnenie sa ne-technického absolventa v technickom odvetví je možné vhodne cielenou 

rekvalifikáciou kombinovanou so silnou motiváciou jednotlivca. 

Oblasť ďalšieho vzdelávania je do istej miery schopná vhodne pripraviť pracovnú silu pre požiadavky 

zamestnávateľov. Problémom však ostáva financovanie tohto vzdelávania – náklady na technické IT 

školenia môžu byť vysoké. Cieľová skupina (účastníci) nie je schopná ich uhradiť. Firmy 

(zamestnávatelia) sú schopní podieľať sa na financovaní takého vzdelávania v obmedzenej miere – 

pokiaľ je výstup vzdelávania (vzdelaní účastníci adekvátne pripravení na nástup do pracovného 

procesu) efektívne dosiahnuteľný. Rekvalifikačné vzdelávanie však nemôže byť celoplošné, musí byť 

silne naviazané na potreby konkrétnych profesií a zamestnávateľov. Jednou z možností ako financovať 

takéto vzdelávanie sú verejné zdroje. Ich dostupnosť je rôzna, najmä v súvislosti s dostupnosťou 

prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Silnou výhodou ďalšieho vzdelávania oproti formálneho školskému systému je vyššia flexibilita 

a individualizácia vzdelávacieho obsahu. Vzdelávacie inštitúcie vedia promptnejšie prispôsobiť 

portfólio svojich vzdelávacích aktivít potrebám klientov, resp. zamestnávateľov. Slabou stránkou môže 

byť nedostatočný prístup interných lektorských  kapacít ku moderným technológiám – v tomto je 

výhodou ak vzdelávacia inštitúcia pôsobí zároveň aj ako poskytovateľ IT služieb. 
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Analýza profesijných organizácií zastupujúcich IT sektor 

IT Asociácia Slovenska 

IT Asociácia Slovenska (ITAS) je profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných 

spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. ITAS bol založený v roku 

1999 ako záujmové združenie právnických osôb a zastupuje približne 100 svojich členov, spoločností, 

ktoré spolu zamestnávajú viac ako 28 tisíc zamestnancov. ITAS je najväčším kolektívnym členom 

Republikovej únie zamestnávateľov, členom Združenia podnikateľov Slovenska a zastupuje Slovenskú 

republiku v DigitalEurope. 

Poslaním IT Asociácie Slovenska je presadzovanie informatizácie ako predpokladu budovania 

znalostnej spoločnosti. Členovia ITAS prispievajú k sproduktívneniu fungovania spoločnosti aplikáciou 

informačných a komunikačných technológií (IT) do života. 

ITAS sa profiluje ako záujmové združenie informačno-komunikačného odvetvia, ktoré aktívne pôsobí 

voči komerčným inštitúciám, verejným činiteľom aj širokej verejnosti. ITAS sa zasadzuje o zmeny vo 

vzdelávaní v oblasti IT. Na úrovni stredných škôl v skupine odborov IT 25 zameriava svoje aktivity na 

zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a taktiež zvýšenie počtu kvalitne pripravených absolventov 

v odbore informačno-komunikačných technológií a ďalších príbuzných odboroch. Na úrovni vysokých 

škôl sa zameriava na zvýšenie kapacít vzdelávania informatikov. Implementovať také zmeny 

v školskom systéme, ktoré budú motivovať k štúdiu technických, prírodovedných a IT odborov. Víziou 

je pripraviť inovované a nové študijné programy pre Industry 4.0.  

Košice IT Valley 

Klaster Košice IT Valley  zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie 

bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných 

IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster 

certifikovaný na „Cluster Management Excellence Label GOLD“ ako prvý v strednej Európe a je 

jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. 

V súčasnosti má 53 členov. 

Košice IT Valley sa cez svoje aktivity zameriava na tri prioritné oblasti – vzdelávanie, inovácie 

a spoluprácu.  Svoje aktivity zameriava na rozvoj, podporu výučby a inovácií v sektore IT na východnom 

Slovensku, čo súčasne prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou 

pridanou hodnotou. Mnohé z aktivít sú prierezové a kombinujú v sebe viacero oblastí.  
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Úlohou Košice IT Valley je: 

• Spájať ľudí, organizácie a názory. 

• Vytvárať podmienky pre rozvoj IT priemyslu a celého ekosystému naokolo na východnom 

Slovensku. 

• Vyhľadávať a komunikovať úspechy a dobré príklady z radov našich členov smerom navonok. 

Víziou rozvoja združenia je podporiť znalostný trojuholník univerzita – samospráva – IT sektor 

s dôrazom na skvalitnenie a rozšírenie výučby IT a robotiky na akademickej pôde, tvorba inovácií 

a spolupráca s inými zlatými klastrami v zahraničí. Strategickým cieľom združenia je pôsobiť na rozvoj 

priemyslu IT v regióne tak, aby do roku 2020 presiahol počet odborníkov pracujúcich v priemysle IT 

v regióne 10 000+.  

Zakladajúcimi členmi boli dve univerzity (Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach), Košický samosprávny kraj a sedem popredných firiem zameraných na informačné 

technológie, ktoré pôsobia v Košiciach. V súčasnosti členmi združenia je viac ako 50 firiem a organizácií. 

V záujme zvyšovania investorskej atraktivity regiónu a zamestnanosti IT Valley spojilo konkurenčné 

subjekty. Nadviazala sa spolupráca medzi univerzitami, krajom a firmami v oblasti IT. Spolu vytvorili 

podmienky pre rozvoj IT priemyslu a celého ekosystému okolo neho na východe Slovenska. Združenie 

prispieva k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti v regióne a vytvára komunikačnú platformu 

medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá vedie 

k urýchleniu rozvoja IT priemyslu v regióne. 

Združenie Košice IT Valley spolu so svojimi zakladajúcimi členmi a ďalšími IT spoločnosťami a za 

významnej podpory spoločnosti SAP vytvorila projekt SAP Akadémia, ktorý je svojou podstatou 

jedinečný nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej a východnej Európe. Jeho realizáciou získa región 

potenciál vytvoriť vyše tisíc nových pracovných miest v oblasti podpory systému SAP a ďalších dvoch 

tisíc pracovných miest v odboroch IT priemyslu. 

Aktivity združenia Košice IT Valley by sa dali rozdeliť do 3 základných skupín: 

1. Aktivity pre firmy (členov združenia): v rámci nich sa uskutočňujú rôzne školenia a stretnutia 

(napr. pravidelné stretnutia manažmentu jednotlivých firiem s názvom CEO Breakfast). 

2. Komunitné aktivity a stretnutia: sú k dispozícii širokej verejnosti ako napríklad Marketingové 

štvrtky – zamerané na online marketing, eCommerce Meetupy – zamerané na vývojárov riešení 

internetových obchodov alebo UX Pivo, ktoré sa venuje komunite User eXperience.  

3. Aktivity pre stredné a vysoké školy: v rámci nich podporuje súťaže robotov, ako napríklad 

LegoBot alebo Robotic Battle. V školskom roku 2018/2019 Košice IT Valley začalo skúšobnú 

výučbu predmetu s názvom Projektový manažment na Gymnáziu Poštová 9, Košice. Svoje 

aktivity združenie smeruje aj na aktívnu spoluprácu s vysokými školami, hlavne Univerzitou 

Pavla Jozefa Šafárika a Technickou univerzitou v Košiciach. 


