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Úvod 

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

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

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

Košického kraja a osobitne Košíc. 

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

• Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu práce v regióne 

• Chýbajúci komplexný strategický prístup pre oblasť IT vzdelávania zo strany 

kompetentných inštitúcií verejnej správy, s cieľom zabezpečiť adekvátne 

kvalifikovanú pracovnú silu pre zamestnávateľov z IT sektora 

• Nízke zapojenie osôb do celoživotného vzdelávania a nedostatočné prepojenie 

celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce 

• Potreba permanentného rozširovania a aktualizovania svojich kompetencií 

u zamestnancov pre naplnenie požiadaviek a očakávaní zamestnávateľov v IT sektore 

 

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

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

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

oblasti: 

• Oblasť vzdelávania 

• Oblasť zamestnávateľov 

• Oblasť trhu práce 

• Oblasť existujúcich verejných politík a stratégií  (verejná správa) 

• Prognóza odvetvia IT 
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Prognóza IT odvetvia 

Slovenský IT priemysel prekročil v roku 2018 úroveň 3 mld. EUR pri raste cca 7%. Vývoj IT priemyslu 

v rámci Slovenska bude kopírovať trendy, ktoré existujú v EÚ a vo svete. Z tohto pohľadu je zrejmé, že 

priemysel celkovo prechádza štvrtou revolúciou, ktorá je úzko spätá s automatizáciou a cloudovými 

riešeniami. Na základe toho si dovolíme tvrdiť, že existuje výrazný potenciál rastu. Ten však bude úzko 

súvisieť s tým, či bude dostupná kvalifikovaná pracovná sila vytvárajúca pridanú hodnotu. Už teraz je 

IT priemysel najžiadanejším sektorom v Košickom regióne z pohľadu zamestnaní (až sedem z desiatich 

najžiadanejších zamestnaní je práve z oblasti IT). Znalosť očakávaného budúceho vývoja na trhu práce 

je kľúčovým faktorom na relevantné rozhodovanie v oblasti trhu práce a vzdelávania. Bude nevyhnutné 

prostredníctvom prognózovania potrieb nielen kvantifikovať potreby trhu práce, ale aj podrobne 

zadefinovať požiadavky na vedomosti, zručnosti, schopnosti a kľúčové kompetencie absolventov škôl, 

ktoré zamestnávatelia od absolventov vyžadujú a očakávajú predovšetkým so zreteľom na digitalizáciu 

a ďalšie prichádzajúce zmeny súvisiace s Industry 4.0.  

Rozvoj nových technológií 

• Sektor informačných technológií, nielen globálny, ale aj regionálny, je charakterizovaný 

prudkým tempom rozvoja. Strategické technologické trendy v rámci nadchádzajúcej štvrtej 

priemyselnej revolúcie (Industry 4.0) predznamenávajú smer jeho ďalšieho rastu a odzrkadľujú 

celkové trendy vývoja spoločnosti. 

• Technológie, vrátane nich informačné, prenikajú a budú čoraz viac prenikať do každej oblasti 

ľudského pôsobenia a dochádza k vysokej miere ich prepojenia s ostatnými priemyselnými 

odvetviami, ale aj so spoločnosťou ako takou 

• Aktuálne trendy ďalej hovoria najmä o stále väčšom prepojení virtuálneho a reálneho sveta, či 

už v oblasti priemyslu, ale aj vo sfére súkromnej spotreby. 

• Vznik nových digitálnych infraštruktúr, vrátane bezdrôtových sietí, mobilných zariadení 

a lokalizačných technológií ohlasuje ďalší radikálny posun v digitálnej technológii, a to sa stane 

zabudovaním IT do verejných priestorov, architektúry, nábytku a oblečenia, nášho 

každodenného života. Expanzia tabletov, mobilných telefónov, digitálnych fotoaparátov, 

satelitnej navigácie, vstavaných senzorov a narastajúce prepojenie týchto zariadení naznačuje 

posun smerom k „všadeprítomnosti“ IT. 

• vďaka IT a jeho prenikaniu do ďalších sektorov hospodárstva môžeme pracovať 

s medzisektorovými konceptmi ako napr. koncept inteligentných miest (smart city) 

Trh práce 

• Všetky tieto trendy a zmeny naštartované Industry 4.0 budú mať dopad na dynamiku 

a štruktúru trhu práce, pričom možno konštatovať, že ten dopad bude zásadný. Budú vznikať 

nové profesie a povolania, iné budú vďaka automatizácii a technologizácii zanikať. 
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• Firmy budú vyžadovať od svojich IT zamestnancov schopnosť integrovať viac rolí a profesií pri 

výkone svojho povolania – čisto technické role budú dopĺňané o role na strane biznisu a opačne.  

• Nástup nových populačných generácií (najmä generácia Y a Alfa) si bude vyžadovať zmenu 

prístupov vo vzdelávaní. 

 

VÝVOJ IT 
(všadeprítomnosť IT) 

⬍  ⬍  ⬍  ⬍ 

VPLYV NA 
PRIEMYSEL 

⬌ 
VPLYV NA 

VZDELÁVANIE 
⬌ 

VPLYV NA 
SÚKROMNÝ ŽIVOT 

⬌ 
VPLYV NA 

VEREJNÝ SEKTOR 

PROGRAMOVANIE 
BEZPEČNOSŤ 

BIG DATA 
CLOUDY ..... 

 

⬍  ⬍  SMART CITY 
 

DIGITALNA 
TRANSFORMÁCIA 

Nové populačné generácie  

⬍  ⬍  ⬍  ⬍ 

TRH PRÁCE  Prepojenie virtuálneho a reálneho sveta 

 

 

 

 


