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Úvod 

Stojíme na prahu technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom zmení spôsob akým žijeme, 

pracujeme a vzájomne komunikujeme. Vo svojej miere, rozsahu a komplexnosti bude táto transformácia 

pre ľudstvo tak zásadná, ako žiadna iná technologická zmena z minulosti. Nevieme zatiaľ, ako sa bude 

vyvíjať, ale jedna vec je jasná: reakcia na ňu musí byť integrovaná a komplexná, zahŕňajúca všetky 

zúčastnené strany na globálnom základe od verejného do súkromného sektora, do akademickej obce 

i do občianskej spoločnosti. 

Nástup nového tisícročia je spojený so zvýšeným záujmom o budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti 

a civilizácie. Prognózy, vízie a dlhodobé stratégie, ktoré sú vypracovávané v súčasnej dobe, sa vo 

významnej miere líšia od prognóz, vízií a stratégií, ktoré boli vypracovávané pred 30 a viac rokmi. To, 

čo sa zmenilo, je najmä prostredie, kde nastal výrazný posun od relatívne stabilného k rýchlo sa 

meniacemu prostrediu. Prostredie, v ktorom existujeme, nemôžeme v zásade ovplyvniť, no kvalitou 

našej adaptácie na prudké zmeny v ňom môžeme lepšie využívať príležitosti, ktoré ponúka a tlmiť 

ohrozenia, ktoré prináša. 

Informačné technológie a informačno-komunikačné technológie 

Pre prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie používanie pojmov, je v prvom rade žiadúce pristaviť sa pri 

zaužívaných definíciách IT a IKT. S oboma skratkami sa v technologickom odvetví stretávame, preto je 

nutné urobiť medzi nimi jasný rozdiel. Asi neexistuje jedna všeobecne ustálená definícia IT, prípadne 

IKT (informačno-komunikačných technológií). IT ako odbor sa totiž neustále mení, vyvíja, a tak aj do 

definície stále pribúdajú nové popisy, nové vlastnosti, nové oblasti použitia. Zo základného technického 

pohľadu, IT ako odbor pokrýva oblasti návrhu, tvorby, uloženia, výmeny a spracovania nejakej digitálnej 

(elektronickej) informácie.  

Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že Informačné technológie (IT) predstavujú systémy, 

zariadenie, komponenty a softvér, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vyhľadávania (retrieval), 

spracovania a ukladania informácií vo všetkých centrách ľudskej činnosti (domov, úrad, továreň atď.), 

a ktorých použitie vo všeobecnosti vyžaduje použitie elektroniky alebo podobnej technológie: 

• široká oblasť týkajúca sa všetkých hľadísk riadenia a spracovania informácií, najmä vo veľkej 

organizácii alebo podniku; 

• prostriedky a metódy slúžiace na prácu s dátami a informáciami; 

• technika (výpočtová, telekomunikačná, prenosová a organizačná), ktorá slúži na spracovanie 

informácií, ako aj jej programové vybavenie a organizačné usporiadanie. 

Na podporu týchto oblastí bolo vytvorených mnoho rôznych digitálnych technológií, ktoré súhrne 

označujeme ako „IT“. Aj napriek značnému zautomatizovaniu systému si všetky inovácie vyžadujú 

pracovnú silu. Sú potrební zamestnanci, ktorí technológiu vymyslia, ďalší ju navrhne a namodeluje, iný 

naprogramuje, otestuje, opraví, doplní, mení podľa predstavy zákazníka, pripraví proces pre nasadenie 
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a používanie špecifickej technológie, zabezpečí migráciu dát zo starého riešenia na nové a tak ďalej. V IT 

teda existuje široká paleta kariérnych príležitostí. 

Na druhej strane Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú technológie, ktoré umožňujú 

elektronicky zaznamenávať, uchovávať, vyhľadávať, spracovávať, prenášať a šíriť informácie. Ide teda 

o kombináciu informačnej technológie (a techniky) a komunikačnej technológie (a techniky). 

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%A1_technol%C3%B3gia
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Zhrnutie prognózy 

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. Trendy v IKT nereflektujú len možné 

budúce smerovanie tejto časti priemyslu, ale aj spoločnosti ako takej. 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. Tento trend v konečnom dôsledku povedie k situáciám, v ktorých sú ľudia 

podporovaní mnohými tisíckami počítačov riešiacich čiastkové problémy aj bežného života. Zúžiac na 

IT, tieto trendy akcelerujú rôzne aspekty a filozofie platiace v sektore: napr. nutnosť zmeny prístupov 

k programovaniu a vývoju nových aplikácií, akútnu potrebu rozvoja bezpečnosti a ochrany dát či 

koncept big data. Na druhej strane, vďaka IT a jeho prenikaniu do ďalších sektorov hospodárstva 

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

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

trhu práce, pričom možno konštatovať, že tento dopad bude zásadný. Budú vznikať nové profesie 

a povolania, iné budú vďaka automatizácii a technologizácii zanikať. 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. 

Verejná správa musí vnímať a pracovať s technologickými trendami, aby dokázala efektívne a účelne 

plniť svoje ciele – aktívne a iniciatívne sa zameriavať na utváranie budúcnosti pri dodržiavaní zákonov 

a realizácii verejných úloh. Túto potrebu vidíme na rôznych úrovniach verejnej správy. Európska únia 

chce napr. reflektovať na tieto globálne technologické zmeny v snahe podporiť digitálnu transformáciu 

európskej spoločnosti a hospodárstva. Stratégia Digitálna Európa má pomôcť európskym firmám 

využívať obrovské príležitosti, ktoré prináša digitálna transformácia, rozšíriť svoje činnosti a  získať 

konkurenčnú výhodu. 

Pri prognózovaní vývoja globálneho IT priemyslu vychádzame z predpokladu jeho rastu na úrovni 4-

6% ročne v najbližšom období. Hodnota globálneho priemyslu informačných technológií je v roku 2019 

na úrovni 4,5 bil. EUR. Z geografického pohľadu je zaujímavé sa pri analýze IT priemyslu venovať trom 

hlavným IT geo-regiónom: USA, APEC a Európa. Porovnávanie európskej technologickej scény voči 
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Silicon Valley v USA alebo štátmi v APEC je vždy predmetom dlhotrvajúcich diskusií nielen z dôvodu 

nedostatočného počtu spoločností, ale aj z hľadiska aktívneho prístupu Európskej únie k inováciám. 

Napriek tomu Európa zaznamenáva rast. Investície do IT priemyslu boli v roku 2018 na úrovni 20,6 mld. 

EUR, čo predstavuje výrazný nárast oproti roku 2013. V tom čase sa investovalo niečo vyše 4,5 mld. EUR.  

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 od nich zamestnávatelia vyžadujú a očakávajú, predovšetkým so zreteľom na digitalizáciu a ďalšie 

prichádzajúce zmeny súvisiace s Industry 4.0.  
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Svetové technologické trendy 

Industry 4.0 
Hlavným konceptom z pohľadu vývoja svetových technologických trendov je prichádzajúca štvrtá 

priemyselná revolúcia (Industry 4.0), charakterizovaná zlúčením technológií, ktoré stierajú hranice 

medzi fyzickými, digitálnymi a biologickými sférami. Koncept Industry 4.0 je dôležitý (industry4.sk, 

2019) v niekoľkých dimenziách: 

1. Súčasné výzvy: Vo svete rastie premenlivosť trhov, skracuje sa životný cyklus výrobkov, rastie 

zložitosť výrobkov a zosilňuje sa vplyv globálnych dodávateľských reťazcov. V západných 

krajinách v posledných rokoch prudko klesol rast produktivity, pohybuje sa na úrovni nižšej než 

1%, prudko stúpol podiel rozvíjajúcich sa krajín na svetovej priemyselnej produkcii na úkor 

rozvinutých krajín. V tomto prostredí sa firmy snažia, aby sa stali pružnejšími, lacnejšími, 

rýchlejšími a lepšie reagovali na obchodné trendy. Industry 4.0 poskytuje riešenia a spôsoby, 

ako môžu firmy zvládnuť tieto výzvy. 

2. Cesta k inovačnej ekonomike: Digitálne prepojenie nielen zlepší efektivitu, ale tiež urýchli 

inovácie a zavedie nové obchodné modely, ktoré môžu byť realizované oveľa rýchlejšie. 

3. Spotrebiteľ v centre všetkých aktivít: Dnešní spotrebitelia požadujú individuálne vyrábané 

výrobky a služby („Made-for-Me“). Inteligentné predmety, výrobky a stroje umožnia výrobcom 

realizáciu  kusovej výroby a výrobu originálnych výrobkov bez navýšených nákladov. 

4. V prospech zamestnancov: Ak budú stroje stále „múdrejšie“, práca vo výrobných linkách bude 

zušľachťovaná a humanizovaná. Jednoduché manuálne úkony zmiznú. Zamestnanci budú 

koordinátori, ktorí zabezpečia hladkú výrobu a zasiahnu len vtedy, keď ich stroj vyzve k akcii. 

Flexibilita bude kľúčovým faktorom úspechu. Zamestnanci budú pridelení tam, kde je potrebná 

pomoc. 

5. Udržateľná prosperita: Staré modely industrializácie budú prekonané. Generovanie zisku 

a realizácia rastu musí byť riešená s ohľadom na dlhodobé hľadisko. Inteligentná a inovatívna 

výroba bude znižovať spotrebu energie, pomáhať firmám udržať svoje podnikanie so súčasnými 

i novými obchodnými modelmi a využívať nové technológie na výrobu na celom svete (a to aj 

pri vysokých miestnych nákladoch). 

Industry 4.0, podobne ako predošlé priemyselné revolúcie, má potenciál k zvýšeniu úrovne svetových 

príjmov a zlepšeniu kvality života obyvateľstva po celom svete. Revolúcia by mohla priniesť spoločnosti 

väčšie rozdiely, zvlášť narušením trhu práce. Nie je možné predvídať aký scenár sa naplní, avšak 

z pohľadu historických skúseností možno povedať, že výsledok je pravdepodobne kompromisom 

pozitívnych a negatívnych vplyvov, s prevahou tých pozitívnych (Brynjolfsson & McAfee, 2016). 
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Globálne strategické trendy pre IT priemysel 
Strategickým technologickým trendom je trend, ktorý má významný potenciál narušiť súčasný stav 

alebo sa začína posúvať zo štádia zrodu do fáze širšieho používania a dopadu1. Štvrtá priemyselná 

revolúcia bude, vo väzbe na IT priemysel, charakterizovaná niekoľkými strategickými technologickými 

trendami2.  

 

 

 

1. Umelá inteligencia a strojové učenie 

2. Internet vecí, inteligentné aplikácie a analytika 

3. Cloudové technológie 

4. Pokročilá robotika 

5. 3D tlač 

6. Virtuálna a rozšírená realita 

7. Biometrické technológie 

8. Blockchain 

9. Riadenie udalosťami 

10. Priebežne vyhodnocované riziko a dôvera 

Obrázok 1 Industry 4.0 

 
1 V zmysle definície podľa spoločnosti Gartner (celosvetová výskumná a poradenská firma, www.gartner.com), ktorá 
pravidelne publikuje svoje technologické predpovede a trendy pre oblasť IT. 
2  Spracované podľa (The McKinsey Global Institute, 2013), upravené. 

INDUSTRY 4.0 

http://www.gartner.com/
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Tieto trendy sú zviazané s fenoménom inteligentnej digitálnej siete, ktorá je základom budúceho 

digitálneho biznisu. Prvé tri strategické technologické trendy vychádzajú z toho, že umelá inteligencia 

a strojové učenie prenikajú do prakticky všetkých oblastí. Ďalšie trendy sa zameriavajú na prelínanie 

digitálneho a fyzického sveta, z čoho sa rodí digitálne rozšírené prostredie. Posledné tri trendy súvisia 

s využívaním rastúceho počtu prepojení medzi ľuďmi, organizáciami a zariadeniami, ale tiež s obsahom 

a službami, ktoré prinášajú nové digitálne obchodné príležitosti. 

Nárast objemu dát a zmena ich štruktúry si bude vyžadovať zmenu prístupov k programovaniu 

a vývoju nových aplikácií – dnešná prevažujúca forma programovania sa vyznačuje objektovou 

orientáciou, ktorá prestáva byť vhodná pre prácu s rozsiahlymi a neostro definovanými dátami. Z tohto 

dôvodu bude rásť atraktivita a popularita takých vývojových jazykov, ktoré dáta vnímajú ako základný 

kameň IT sveta. Zároveň sa musia vývojári vysporiadať s problémami, ako je súbežnosť, transakčné 

riadenie, uzamykanie procesov a zdieľaných zdrojov, asynchrónnosť, potenciálne nízkokapacitné 

sieťové komunikácie a protokoly – keďže aktuálne trendy (mobilné a vnorené webové aplikácie, 

mobilné riešenia a spracovanie veľkých objemov dát) dávno prekročili pôvodnú predstavu, že program 

zahŕňa iba jeden počítač. 

Prenikanie trendov do reality v IT sektore prináša so sebou stále akútnejšiu potrebu rozvoja oblasti 

bezpečnosti a ochrany dát. Cloudy, vďaka svojej vysokej škálovateľnosti, ponúkajú aj nechcený 

vedľajší efekt pre propagáciu a škálovanie kyberútokov na IKT infraštruktúry. Nielen oficiálne 

a dôveryhodné spoločnosti používajú cloudové riešenia, aj samotní útočníci vedia cloud využiť a ťažiť 

z jeho anonymity, z možnosti pracovať s infraštruktúrou cez API (tzv. softvérovo-definované siete, 

dátové centrá, a pod.). Podobne ako pri cloude, aj mobilita predstavuje dvojsečnú zbraň. Hackerské 

útoky využívajú riešenia ako QR kódy či TecTiles. Podobná hrozba sa týka ďalšieho moderného 

fenoménu – digitálnych a mobilných peňaženiek, ktoré sa pri použití nevhodných postupov a 

zanedbaním bezpečnostných rizík môžu stať ľahkým terčom pre hackerov a kyberkriminalitu. Trendy 

typu cloud, mobilita, analytika či sociálne IT povzbudzujú firmy k tomu, aby upravovali, rozvíjali 

aplikácie buď úplne sami, alebo čiastočne sami v spolupráci s partnermi, dodávateľmi a 

outsourcingovými spoločnosťami. V tomto kontexte dôjde k rýchlejšiemu vývoju softvéru aplikácií (aj 

vďaka silnejúcim metodikám ako Agile, Scrum, Just-in-time a pod.) Z hľadiska vývoja budú musieť 

účastníci takýchto agilných či DevOps projektov striktne uplatňovať model známy z korporácií – 

oddelenie vývojového, testovacieho (predprodukčného) a produkčného prostredia. Pri menších firmách 

sa môže jednať o jeho varianty, ako napr. tzv. sandboxing, ktorý sa bude čoraz častejšie používať pri 

spúšťaní nevyskúšaného kódu alebo nedôveryhodných programov od neoverených tretích strán, 

externých dodávateľov či nedôveryhodných používateľov, prípadne z riskantných webových stránok. 

Siete dátových centier budú aj naďalej zápasiť s obmedzením sieťového protokolu, ale firmy, pre ktoré 

je dôležitejší prenos než pripojenie, nájdu spôsob ako zabezpečiť škálovateľnosť. Vďaka novej generácii 

sietí sa vybudujú hybridné cloudové a softvérovo-definované prostredia na najmodernejších mikro-

elektromechanických systémoch (MEMS) založených napr. na fotonických prepínačoch. Cieľom 
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sieťových riešení bude prechod od „best effort“ konektivity ku garantovanej kapacite a „industry grade“ 

výkonnosti. Dodávatelia zabezpečenia sietí a prenosových kanálov budú rozvíjať ekosystémy tretích 

strán, ktoré pomáhajú podnikom dosahovať koreláciu dát medzi rôznymi zložkami ich bezpečnostnej 

architektúry. Bezpečnostní profesionáli potrebujú tiež vyriešiť, pomocou softvérovo-definovaných sietí 

(SDN), aké bezpečné sú tieto nové technológie. Medzitým sa firmy budú urýchlene pripravovať na 

prijatie novej generácie ochranných prvkov, prvkov riadenia infraštruktúr a pokročilých systémov 

ochrany pred hrozbami. 

V oblasti softvérovo-definovaných riešení v sieťovom prostredí (SDN) analytici predpovedajú nárast 

adaptácie medzi poskytovateľmi služieb a poskytovateľmi cloudov; predajcovia budú bojovať navzájom 

o jednotlivé vrstvy sieťových služieb a postupne sa do reality dostanú témy ako OpenFlow či SDN 

radiče/prepínače. Tradičný spôsob prístupu do sieťových zariadení a konfigurácie prostredníctvom 

rozhrania príkazového riadku (CLI) je nahradzovaný prístupom cez rôzne (štandardizované) aplikačné 

rozhrania (API), ktoré menia infraštruktúru na vysoko dynamické a škálovateľné riešenia. 

Na tomto mieste nemôžeme opomenúť koncept, ktorý sa v súčasnosti stáva atraktívnym – Big Data. 

Objem dát, ktoré sú vo svete generované (informačnými systémami a ďalšími zdrojmi), rastie 

exponenciálne a vyžaduje si často okamžité spracovanie. Dáta sa stávajú viac rôznorodejšími 

(neštruktúrovanými), nekonzistentnými, neúplnými a nejasnými – to má dopad na ich vierohodnosť 

a overiteľnosť. Tieto trendové charakteristiky si vyžadujú vytvorenie celého nového sub-odvetvia v IT 

sektore, ktoré dokáže big data nielen ukladať, ale aj spracovávať a analyzovať. Okrem štandardných 

databáz na technológii SQL sa s rastúcim množstvom a distribúciou dát dostávajú do popredia aj tzv. 

No-SQL databázy navrhnuté tak, aby podporovali nové transakcie, interakcie a pozorované použitie dát 

a týkajúce sa prostredia internetu, intranetu, mobilov, cloudu či klastrových prostredí. Na úrovni 

systémovej infraštruktúry smeruje trend k technológiám kontajnerovania aplikácií (napr. Docker), in-

memory komputingu (napr. SAP HANA), softvérovo definovanej infraštruktúre (OpenStack) a pod. 

Tento trend bude klásť nároky aj na ďalší rozvoj kvalifikácií z oblasti správy IT systémov, riešení, 

infraštruktúr.  

Na druhej strane je možné, že momentálne veľmi populárna oblasť Big Data stratí postupne na svojej 

atraktivite, pretože firmy budú musieť hľadať nielen nové spôsoby spracovania týchto analytík, ale 

hlavne ich skutočnú pridanú hodnotu. Na význame opäť získa schopnosť extrahovať význam z údajov a 

informácií. Trend správneho a účelného interpretovania získanej informácie nie je nový, ale jeho 

význam opäť rastie, motivovaný najmä snahou generovania príjmov a ziskov z týchto aktivít. 
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Koncept inteligentných miest (Smart City) vychádza z globálnych 

strategických trendov a svojou charakteristikou prekračuje hranice IT 

priemyslu a zasahuje aj do ďalších sektorov hospodárstva. Práve jej úzke 

prepojenie s IT priemyslom je dôvodom, prečo sa týmto konceptom 

zaoberáme aj v tejto prognóze. Pri koncepte inteligentných miest musíme 

brať do úvahy mnohé výzvy, ktoré so sebou táto problematika prináša a na 

ktoré reaguje. Pokračujúca urbanizácia (viac ako 50% obyvateľstva žije 

v súčasnosti v mestách) je samo-motivovaná, pretože mechanizácia 

znižuje potrebu manuálnej práce v poľnohospodárstve a poľnohospodári 

sa rozhodnú presťahovať do miest pri hľadaní lepšieho života. Popri pozitívnych prínosoch, ktoré sa 

hromadia z hustých, rôznorodých miest, prichádzajú v rovnakom meradle negatívne aspekty ako 

neformálny rozvoj, dopravné zápchy, odpadové hospodárstvo a rastúca kriminalita. Dopyt po službách 

je okamžitý, ale prostriedky na ich financovanie prichádzajú neskôr. Globalizácia zároveň prepája mestá, 

navzájom si konkurujú a to v rôznych oblastiach - kapitál či pracovná sila.  

Moderné mestá musia byť miesta pre ľudí. Znamená to fungujúce služby a prostredie príjemné pre život 

aj prácu. Smart City nie je len o technológiách, ale o inteligentnom využívaní dostupných nástrojov a dát. 

Tak aby výsledkom bol prínos pre obyvateľa. Využívaním technológií Smart budú mestá schopné 

poskytovať relevantnejšie služby obyvateľom i návštevníkom mesta, jednoducho komunikovať 

s občanmi a rýchlo reagovať na nové vznikajúce potreby (príkladom môže byť napríklad mesto Nitra, 

ktoré spustilo projekt Smart City v roku 2016). 

Riešenia Smart City musia vychádzať z toho, čo konkrétne mesto reálne potrebuje. Samospráva musí 

dáta zbierať a vyhodnocovať v reálnom čase, aby bolo schopné, ako sa tomu hovorí v biznise, 

customizovať služby podľa požiadaviek zákazníka t.j. obyvateľa a občana. Podľa dnešných definícií bude 

„Smart City“ dobrým mestom na život len vtedy, ak budú smart kľúčové oblasti rozvoja miest: 

ekonomika, správa, mobilita a doprava, životné prostredie, spotreba energií, spolunažívanie 

obyvateľov, občanov a návštevníkov. Budú existovať užitočné a dostupné služby, fungujúca 

infraštruktúra. Vytvorí sa prostredie, v ktorom sa dobre žije aj pracuje. 

Všadeprítomné IT predstavuje kľúčový motor inovácií pre budúcu digitálnu ekonomiku. V skutočnosti 

je už IT základom modernej vízie budúcnosti dopravy či zdravotnej starostlivosti a má potenciál zmeniť 

iné sektory, vrátane kreatívneho priemyslu a finančných služieb. Prijatie IT bude mať hlboký vplyv na 

spôsoby, ktorými ľudia pracujú, jazdia, učia sa, bavia sa a socializujú. Tieto nové technológie budú mať 

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

  

Smart City 
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Vplyv globálnych trendov na trh práce 
Zmeny naštartované Industry 4.0 budú mať zásadný vplyv na trh práce. Do roku 2021 bude približne 

40% IT zamestnancov zastávať viac rolí, väčšina z nich bude skôr na strane biznisu ako technológií. 

V súčasnosti predstavujú IT špecialisti asi 42% všetkých zamestnancov v IT oddeleniach. Zároveň 

klesne počet IT technických špecialistov medzi novo prijatými zamestnancami o 5%, a to s ohľadom na 

to, že nové aktivity v oblasti digitálneho biznisu budú vyžadovať univerzálne orientovaných 

zamestnancov. Táto zmena sa začne najskôr prejavovať v oblasti správy infraštruktúry a prevádzky IT, 

kde bude väčší dopyt po správe infraštruktúry na vyžiadanie (cloud). Následne bude nárast 

netechnických IT manažérov a vedúcich pracovníkov s univerzálnejším profilom a nakoniec sa tento 

trend premietne aj do oblasti vývoja softvéru, správy digitálnych produktov, správy 

projektov/programov/portfólií, riadenia zákazníckych skúseností a podnikovej/informačnej 

architektúry. 

Po roku 2020 začne umelá inteligencia (UI) hrať pozitívnu rolu na pracovnom trhu – vďaka nej vznikne 

2,3 mil. nových miest, zatiaľ čo iba 1,8 mil. pracovných miest jej vinou zanikne. Na druhej strane, 

vplyvom IT zanikne viac pracovných miest, než koľko ich IT odvetvie novo vytvorí. Podľa spoločnosti 

Gartner sa tak počet miest, ktoré vďaka UI vzniknú, vyrovná počtu tých, ktoré zaniknú 

(samozrejme v závislosti od konkrétneho odvetvia, niektoré odvetvia zaznamenajú trvalý, iné iba 

prechodný úbytok pracovných miest). UI naviac zvýši produktivitu v mnohých odboroch. Po dôkladnom 

nasadení môže obohatiť kariéru, zatraktívniť či premeniť niektoré tradičné pracovné postupy a vytvoriť 

úplne nové odvetvia. 

Digitálna Európa 
Európska stratégia do roku 2020 (prijatá Európskou radou v roku 2010) je agendou Európskej Únie 

v oblasti zamestnanosti a rastu na celú dekádu a rieši ciele v piatich oblastiach: zamestnanosť, veda 

a výskum, klimatické zmeny a energia, vzdelávanie a znižovanie chudoby. Stratégia Európa 2020 sa 

následne stala základom pre tvorbu národných cieľov členských štátov. Predpokladá sa, že podobne sa 

bude postupovať aj pri novom plánovacom období na roky 2021-2027. V máji 2018 bol predstavený 

návrh rozpočtu Viacročného finančného rámca EÚ na najbližších 7 rokov (pričom čerpanie financií pre 

Slovensko by malo byť do roka 2029 alebo 2030). 

Pre IT priemysel je zaujímavý program Digitálna Európa, ktorý zriaďuje EÚ ako nový program 

financovania. Má sa spustiť v roku 2021 s cieľom podporiť digitálnu transformáciu európskej 

spoločnosti a hospodárstva do roku 2027. Program podporí investície v dôležitých oblastiach, akými 

sú špičkové nástroje v oblasti kybernetickej bezpečnosti a inovácie založené na umelej inteligencii. 

Digitálna Európa pomôže európskym firmám využívať obrovské príležitosti, ktoré prináša digitálna 

transformácia, rozšíriť svoje činnosti a získať konkurenčnú výhodu. Zároveň bude mať významný vplyv 

na preklenutie digitálnej priepasti, aby mali všetci možnosť získať zručnosti a znalosti potrebné na plnú 

účasť na digitalizovanej spoločnosti.  
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Európska komisia predbežne definovala 5 základných priorít: 

1. Superpočítače 

2. Umelá inteligencia 

3. Kybernetická bezpečnosť 

4. Pokročilé digitálne zručnosti 

5. Zabezpečenie rozsiahleho využívania digitálnych technológií v celom hospodárstve 

a spoločnosti (Interoperabilita) 

Tieto európske priority pretavilo Slovensko do Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2019-

2030. Zámerom tejto stratégie je vytvoriť priaznivé prostredie pre zavádzanie digitálnych inovácií do 

praxe v určených prioritných oblastiach pre kvalitatívne a kvantitatívne zlepšenie budovania 

jednotného digitálneho trhu. 

V rámci plánovania viacročného finančného rámca na obdobie 2021 až 2027 definovala Európska 

komisia pre Slovensko päť oblastí priority podpory a rozvoja 3 , z ktorých sa väčším alebo menším 

spôsobom prelína s IT – ide o podporu využívania IKT v malých a stredných podnikoch, zvyšovanie 

kvality a účinnosti poskytovania elektronických služieb alebo zavádzanie širokopásmových sietí, či 

riešenia pre inteligentné distribučné sústavy a skladovanie elektrickej energie. Tieto priority budú 

východiskom pre strategický dokument zastrešujúci využívanie financií z fondov EÚ na Slovensku, a tiež 

budúcich operačných programov. 

 

  

 
3 Prioritné investičné oblasti podľa Európske komisie (zdroj: Európska komisia - Správa o Slovensku 2019): 

• Politický cieľ 1: Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia priemyslu 
• Politický cieľ 2: Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa – čistá a spravodlivá energetická transformácia, zelené 

a modré investície, obehové hospodárstvo, adaptácia na zmenu klímy a prevencia rizika 
• Politický cieľ 3: Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna prepojenosť informačných a komunikačných 

technológií 
• Politický cieľ 4: Sociálnejšia Európa – implementácia Európskeho piliera sociálnych práv 
• Politický cieľ 5: priblížiť Európu k občanom podporovaním udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, 

vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív 
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Globálny IT priemysel 

Existuje viacero rozdelení, ktorými môžeme definovať globálny trh IT priemyslu. Pri použití bežného 

členenia má 5 najvyšších kategórií. Tie tradičné, hardware, software a služby, predstavujú 53% 

z celosvetového súčtu. Ďalšia kategória telekomunikačných služieb je zastúpená na úrovni 30%. 

Zvyšných 17% pokrývajú novo-vznikajúce technológie. Tie buď nespadajú do žiadnej zo základných 

kategórií, alebo by sa dali zadeliť do viacerých naraz. To je prípad viacerých „as a service” riešení, ktoré 

zahŕňajú časti hardware, software a služieb, napr. IoT, drony a mnoho automatizujúcich technológií. 

Smerovanie finančných tokov v rámci priemyslu závisí od viacerých faktorov a mení sa v závislosti od 

krajiny. Napríklad na zrelom americkom trhu existuje silná infraštruktúra, ale aj veľká ustálená 

základňa používateľov. Tá je vybavená prepojenými zariadeniami. Tento fakt znamená jasnú cestu pre 

investície do softvéru a služieb, ktoré sú postavené na tomto základe. Tech služby a software 

zodpovedajú za takmer polovicu výdavkov na americkom technologickom trhu, čo je výrazne vyššia 

miera než tá na iných svetových trhoch. Krajiny, ktoré nie sú v týchto oblastiach až tak veľmi vpred majú 

tendenciu míňať viac na hardware a telekomunikačné služby. Vytvorenie infraštruktúry a vývoj širokej 

digitálnej sily sa jednoducho nedeje za noc. V tomto smere majú výhodu tie štáty, ktoré majú menší 

odpor od prechodu zo starej na novú generáciu technológií.  

Ekonomika globálneho priemyslu 
Hodnota globálneho priemyslu informačných technológií bola v roku 2019 na úrovni 4,5 bil. EUR. 

Musíme brať do úvahy, že ekonomiky, pracovné miesta, ale aj naše osobné životy sú čoraz viac 

automatizované a inovácie v nich zaznamenávajú exponenciálny rast. To všetko poháňa technologický 

vývoj dopredu.  

USA 

Najväčším technologickým trhom na svete je USA - predstavuje 31% z celkového objemu odvetvia 

(približne 1,4 bil. EUR za rok 2019). V USA, ako aj v mnohých iných krajinách, predstavuje 

technologický sektor významnú časť hospodárskej činnosti. Správa spoločnosti Cyberstates 

spoločnosti CompTIA odhaľuje hospodársky vplyv amerického technologického sektora, 

meraného ako percento hrubého domáceho produktu, ktorý prevyšuje väčšinu ostatných odvetví, 

vrátane významných odvetví, ako sú maloobchod, stavebníctvo a doprava. Napriek veľkosti trhu 

v USA sa väčšina výdavkov na technológie (69%) vyskytuje mimo jeho hraníc.  

ÁZIA – PACIFIK (APEC) 

Okrem USA je región APEC najväčší a predstavuje približne tretinu všetkých investícií v oblasti 

technológií na svete. V tomto smere je pôsobenie týchto krajín v oveľa širšom horizonte. Venujú 

sa nie len IT infraštruktúre a technológiám, ale aj softvérom a službám. Veľký nárast 

zaznamenávajú okrem toho napríklad v robotike. Ak sa tieto prognózy udržia, región bude naďalej 

rásť a zvyšovať svoj podiel na globálnom technologickom trhu na úkor pomalšie rastúcich trhov. 
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EURÓPSKA ÚNIA 

Porovnávanie európskej technologickej scény so Silicon Valley v USA alebo štátmi v APEC je vždy 

predmetom dlhotrvajúcich diskusií nielen z dôvodu nedostatočného počtu spoločností, ale aj 

z hľadiska aktívneho prístupu Európskej únie k inováciám. Napriek tomu Európa zaznamenáva 

rast. Investície do IT priemyslu boli v roku 2018 na úrovni 20,6 mld. EUR, čo predstavuje výrazný 

nárast oproti roku 2013. V tom čase sa investovalo viac než 4,5 mld. EUR. 

Tendencie vývoja globálneho IT priemyslu 
Úspechy tiež dosiahli európske spoločnosti, ktoré pri úvodnej ponuke akcií (IPO) dosiahli nacenenie viac 

než 4,5 mld. EUR a to vrátane Spotify, ako najväčšej verejne kótovanej technologickej spoločnosti v EÚ. 

Celkovo tak Európa prispela k trom z desiatich najväčších technologických IPO na svete. Stále však 

správanie jej trhu kopíruje vývoj v USA.  

Pri globálnom pohľade existuje predpoklad, že percento nárastu celosvetového IT priemyslu bude 

v roku 2019 na úrovni 4,0% oproti roku 2018. Optimistická horná hranica je 6,4% a tá najspodnejšia 

1,5%. Tento rozsah je väčší, než v posledných pár rokoch, čo znamená, že z najvyšších pozícií priemyslu 

prichádzajú predpoklady na väčšie odchýlky v scenároch nárastu. Svetlou stránkou veci je, že ak sa 

zachovajú modely nakupovania kľúčových produktov a služieb na strane zákazníka a výdavky na 

vznikajúce technológie sa zvýšia, nárast o 6% je dosiahnuteľnejší. Globálny pokles dopytu alebo 

akékoľvek spomalenie v preberaní nových technológií, by mohlo utlmiť nárast až do pesimisticky 

videnej miery 1,5%. 

Medzi ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú predpovede nárastu príjmov, patria: zmeny na menovom trhu, 

oceňovanie a kombinovanie produktov. Priestor technológií je výnimočný aj v tom, že ceny majú 

tendenciu klesať, čo môže znamenať, že hoci objem predaja bude rásť, nárast zisku bude len 

mierny.  Práve v nasledujúcom roku bude celková ponuka produktov firiem zohrávať dôležitú rolu, 

nakoľko by predpokladaný nárast nových technológií mal značne prevýšiť nárast predaja klasických 

produktov. 
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Prognóza vývoja IT sektora na Slovensku 

Slovensko je malá krajina s mimoriadne otvorenou ekonomikou. Podľa zhodnotenia SAV (v dokumente: 

(Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, http://ekonom.sav.sk/uploads/Strategia2010.pdf), 

hospodársky rast Slovenska je z 92% produktom činnosti 224 transnacionálnych zahraničných 

korporácií a jednej slovenskej. Tieto subjekty tvoria 90% slovenského exportu a 92% zisku vytvoreného 

v nefinančnej sfére. A práve ony určujú našu úspešnosť. 

Z IDC štúdie o trendoch ďalšieho rozvoja IT v Európe vyplýva, že stredná Európa je najdynamickejšie 

rastúcou časťou IT trhu. Slovensko, hoci bolo donedávna na okraji záujmu IDC analytikov, dnes aj 

z pohľadu IDC začína byť krajinou, o ktorú je veľký záujem. A to napriek tomu, že štatistiky ukazujú, že 

veľkosť slovenského trhu IT, v porovnaní napríklad s českým, stále nezodpovedá veľkosti ekonomiky. 

Pozitívnym trendom pre región Košíc a pre Slovensko je meniaci sa pomer medzi výdavkami na hardvér 

a IT služby v prospech IT služieb. Je to dané tým, že postupne sa tento trh stáva viac zrelý. Je možné 

konštatovať, že Slovensko má na to, aby využívalo technologické možnosti digitálnej doby. 

Súčasný IT priemysel 
IT sektor má svoje pevné miesto v ekonomike Slovenska a vo viacerých aspektoch zatieni aj dominantný 

automobilový sektor či elektrotechnický sektor. 

Tak ako vo väčšine krajín, aj na Slovensku IT sektoru dominujú malé firmy s menej ako desiatimi 

zamestnancami. K viac ako 5 tisícom týchto firiem je potrebné ešte pridať ďalších 10 tisíc živnostníkov, 

ktorí tak spolu so zamestnancami tvoria 30 tisícovú masu pracujúcich. Oproti vysokému počtu malých 

firiem však stojí 10 najväčších zamestnávateľov, ktorí dávajú prácu viac ako tretine zamestnancov. 

Nejde pritom len o pobočky svetových firiem, pôvodom slovenské spoločnosti ako ESET či Asseco sú 

etablované aj v zahraničí. 

Hoci počet zamestnancov (30 000) tvorí len 2 % ich celkového počtu, IT sektor sa na HDP podieľa 

takmer 4 %. Charakteristická je takmer dvojnásobná mzda v tejto oblasti v porovnaní so slovenským 

priemerom. Pracovné miesta v IT sú preto žiadaným prispievateľom verejnej pokladnice, a to nielen 

kvôli dvojnásobne vysokým odvodom a daniam dobre platených zamestnancov. Firmy v tomto odvetví 

len v roku 2010 zaplatili 13% dane z príjmov právnických osôb.  

IT priemysel na Slovensku nebol v roku 2017 tak napojený na štátne projekty financované z eurofondov 

ako v minulosti. Väčšina firiem zvládla zmenu kurzu bez väčších problémov, keďže celý trh IT vzrástol 

o 6,7% na približne 2,5 mld. EUR v tržbách. Výtlak slovenského IT priemyslu je pritom o niečo väčší, než 

spomínaných 2,5 mld. EUR. Výpočet už tradične vychádza z údajov, ktoré sú buď verejne dostupné 

v Registri účtovných závierok, alebo vlastným zisťovaním od firiem. Dostupné nie sú údaje viacerých 

veľkých technologických firiem, ako je AT&T, Huawei, SAP, Ditec a Alcatel-Lucent (aktuálne Nokia 

http://ekonom.sav.sk/uploads/Strategia2010.pdf
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Networks). Existuje odhad, že trh IT produktov a služieb (s výnimkou distribútorov) mohol v roku 2018 

prekročiť úroveň 3 mld. EUR. 

O niečo pomalšie než tržby išla nahor ziskovosť slovenského IT sektora. Údaje firiem hovoria 

o sumárnom čistom zisku 177 mil. EUR a jeho medziročnom raste o 3%. Napriek tomu sektor 

nevyrovnal výpadok z roku 2016, keď čistý zisk klesol firmám o 20%. 

Až na drobné výnimky boli v roku 2017 všetky firmy v IT sektore v pluse. V pozitívnom svetle sa ukazuje 

výrazný rozdiel spoločnosti ESET. Zdanený zisk slovenskej IT security spoločnosti tvoril 37% profitu 

celej sledovanej vzorky firiem. Je to veľmi slušné číslo, hoci oproti roku 2016 sa podiel spoločnosti 

v skutočnosti znížil, lebo jeho čistý zisk sa vlani medziročne prepadol o 11%. Napriek tomu dosahuje 

závratných 65,5 mil. EUR. Na túto úroveň nesiaha ani zvyšných deväť v desiatke najziskovejších firiem 

dohromady, a to sú medzi nimi špičkoví hráči ako Asseco Central Europe, IBM, T-Systems Slovakia 

a Pixel Federation. Do budúcnosti, na najbližších 3 až 5 rokov, sa predpokladá nárast tržieb na úrovni 7 

až 9%. Na druhej strane nárast zisku na úrovni 2 - 3% nie je až tak výrazný.  

Z technologických trendov treba spomenúť výraznejší záujem o témy ako: 

• robotika, 

• autonómna doprava,  

• umelá inteligencia a učenie sa strojov,  

• internet vecí,  

• Smart City, 

• 3D tlač či nové materiály, 

• do popredia záujmu sa dostáva aj crowdsourcing a zdieľaná ekonomika, ktoré súvisia so 

zmenami pracovného prostredia a trhu práce, vrátane nových typov pracovných úväzkov. 

V spoločnosti cítiť nadšenie pre nové technológie, internet vecí, voice computing, využívanie umelej 

inteligencie, robotizáciu a nové zdroje energie. Negatívnym trendom je pretrvávajúci a  rastúci 

nedostatok voľných IT odborníkov na trhu práce a klesajúca miera digitálnych zručností medzi 

mládežou. 

Geograficky je IT priemysel na Slovensku sústredený do dvoch centier v Bratislave, ktorá tvorí cca 70% 

IT priemyslu na Slovensku a Košíc, ktoré tvoria cca 25% s ročnými tržbami na úrovni cca. 500 mil. 

EUR.  Zvyšná časť IT priemyslu (5%) je roztrúsená v ostatných regiónoch, z nich najvýznamnejší je 

v okolí mesta Žilina.  

Na Slovensku síce verejná správa patrí k hlavným zákazníkom IT sektora, avšak rozhodne nemožno 

povedať, že by jej požiadavky boli zdrojom inovácií, alebo že by bola nositeľom trendov v tomto sektore. 

Verejná správa na Slovensku stále dobieha zameškané, o čom vypovedá jej nelichotivé postavenie 

v štatistike dostupnosti základných verejných služieb (napr. daňové priznania, osobné doklady, 

oznámenie na polícii). 
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Rovnako mešká plnohodnotné využitie potenciálu informačných technológií. Verejná správa chce byť 

naďalej vlastníkom všetkých počítačov a softvérových licencií, každé oddelenie musí mať svojho IT 

špecialistu, každý minister si chce počítače kupovať sám. Potrebná je zmena paradigmy, ktorá by 

zohľadnila skutočnosť, že pre väčšinu zamestnancov verejnej správy je počítačové vybavenie 

popísateľné tak jednoducho a presne ako parametre pracovného stola. Štandardizácia procesov, 

parametrov či toku dokumentov vytvára predpoklad nielen na ďalší rozvoj outsourcingu IT služieb 

a centralizovaných nákupov formou aukcií, ale aj na efektívnu súťaž dodávaných softvérových riešení. 

Predpokladaný vývoj IT sektora na Slovensku 
Odhadnúť vývoj IT priemyslu v rámci Slovenska nie je jednoduché. Napriek tomu je jasné, že 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.  

Globalizácia je pre oblasť IT najmarkantnejšia, pretože veľmi rýchlo presúva výrobné činnosti alebo 

poskytovanie služieb do lokalít s nízkymi výrobnými nákladmi – realizuje sa takzvaný nearshoring, 

ktorý pre IT sektor prináša dva typy príležitostí: 

1. Prvý typ predstavujú príležitosti súvisiace s poskytovaním IT produktov a služieb pre firmy, 

ktoré presúvajú výrobu alebo služby na Slovensko (napr. automobilky PSA Kia, alebo DHL 

centrum pre Európu). 

2. Druhým typom príležitosti je realizácia servisných a kompetenčných centier, ktoré z územia 

Slovenska poskytujú IT služby pre Európu. Tento typ je atraktívnejší z hľadiska pridanej 

hodnoty. Zaujímavou je aj zmena konkurenčného boja o zákazníka, kde pribudol tvrdý boj 

o kvalifikované ľudské zdroje, ktoré v týchto servisných centrách môžu byť zamestnané. 
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Trendy na trhu práce v IT sektore 

Vyššie, v kapitole   
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Vplyv globálnych trendov na trh práce (str. 12), sme načrtli, ako budú globálne strategické IT trendy 

vplývať na trh práce.  V tejto kapitole sa chceme viac zaoberať trendami na samotnom trhu práce v IT 

sektore. Prognóza koľko a akých pozícií bude dostupných v IT sektore o päť či o desať rokov, vo veľkej 

miere závisí od externých faktorov, ktoré sa predvídajú ťažko. Napríklad od rýchlosti prijatia cloud 

computingu, od rozvoja mobilných technológií a rozhraní, od smeru, akým sa budú uberať sociálne 

technológie, od toho, ako rýchlo a v akom množstve budú do internetu pripájané rôzne prístroje 

a zariadenia. V geograficky zúženom pohľade aj od toho, či dokáže Slovensko konkurovať iným krajinám 

v súťaži o pracovné miesta, ktoré sa neustále presúvajú prevažne zo západu na východ. 

Softvéroví vývojári by mali mať v najbližších 10 až 15 rokov o prácu postarané. Potvrdzujú to prognózy 

kariérneho portálu ITCareerFinder špecializovaného na informatikov, podľa ktorého zaznamená 

profesia aplikačných vývojárov v tejto dekáde najväčší nárast zo všetkých IT profesií. ITCareerFinder 

hovorí konkrétne o miestach developerov mobilných aplikácií, ktorých počet sa má v rokoch 2010 až 

2020 zvýšiť takmer o 30%. Iné zdroje hovoria všeobecnejšie o softvérových vývojároch. Napríklad 

podľa amerického Úradu pre štatistiku pracovného trhu (BLS – Bureau of Labor Statistics) sa v USA 

softvérovým vývojom živilo v roku 2008 vyše 500 000 ľudí a o šesť rokov ich má byť o 175-tisíc viac. 

Druhý trend, z ktorého sa dá vyvodiť budúci vývoj dopytu po IT špecialistoch, je objem údajov 

a informácií, ktorými disponujú podniky. Podľa IBM vzniká každý deň 15 000 terabajtov dát, čo je 

osemkrát viac informácií, ako sa nachádza vo všetkých knižniciach v USA. Ak je niečo pre budúcnosť IT 

profesií isté, tak je to rastúci dopyt po ľuďoch, ktorí budú vedieť nielen zvládnuť nápor štruktúrovaných 

a neštruktúrovaných dát, ako sú multimédiá (fotografie, videá či zvukové záznamy), ale ktorí dokážu 

pomocou technológií dať takému objemu dát aj zmysel.  

Nárast dopytu po celom svete čaká pravdepodobne aj ďalšie profesie – napríklad sieťových 

a bezpečnostných špecialistov, dizajnérov počítačových hier alebo webových developerov. No 

z pohľadu zamestnancov v IT oddeleniach, na strane zákazníkov situácia nemusí vyzerať tak ružovo. 

Hoci dátové centrá na Slovensku zatiaľ prevažne zívajú prázdnotou, postupný presun firemných IT 

infraštruktúr do cloudových riešení je neodvratný. Firemné IT oddelenia budú nevyhnutne štíhlejšie, 

možno sa dokonca úplne vytratia. Nielen pre cloud computing, ale aj preto, že do firiem preniká mladšia 

generácia, ktorá s technológiami vyrastala. Títo ľudia nielenže nepotrebujú takú technickú podporu ako 

ich rodičia, ale firemných informatikov často považujú za brzdu svojej produktivity. 

Aj o päť rokov budú najžiadanejšie tie isté povolania ako dnes, dokonca sa po nich dopyt ešte zvýši 

(predpoveď personálnej agentúry McRoy Group). Oblasť technológií a IT je v dnešnej dobe stále 

populárnejšia. Medzi pozície, ktoré už dnes zamestnávatelia potrebujú obsadiť skúsenými ľuďmi, patria 

pozície ako programátor, správca systému alebo aj finančný analytik či IT architekt. V budúcnosti sa 

však technológie dostanú do popredia ešte viac a odborníci v týchto oblastiach sa tak stanú ešte 

žiadanejšími. 

Medzi najžiadanejšie pozície podľa personálnej agentúry McRoy patria: 
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1. Programátor (C++, Java, .NET, Android)  

2. Správca IT systému/siete 

3. Pracovník helpdesku v centre zdieľaných služieb 

4. Účtovník 

5. Finančný analytik (matematik) 

6. Obchodný manažér  

7. Špecialista IT bezpečnosti 

8. Audítor 

9. IT architekt 

10. Telekom špecialista 

Tabuľka 1 Najžiadanejšie pozície (podľa personálnej agentúry McRoy) 

Ďalej uvádzame príklady pozícií, pri ktorých predpokladáme nárast atraktivity (dopytu po pracovnej 

sile): 

• Vývojár: strategické trendy vytvárajú dopyt po vývojároch, vrátane vývojárov softvéru, 

platforiem a databáz. Títo zamestnanci budú kľúčovými pre vytváranie aplikácií a ich 

sťahovanie, aby prepojili také riešenia, ktoré predtým ešte neboli prepojené. Z pohľadu kvantity 

(počtu) bude týchto zamestnancov potrebných v najväčšom množstve. 

• Odborník na strojové učenie (Machine Learning Scientist): odborníci na strojové učenie 

pracujú na výskume a vývoji algoritmov, ktoré sa používajú v adaptívnych systémoch cez 

cloudové riešenia. Vytvárajú metódy, ktoré pomáhajú počítačom samostatne myslieť. Skúmajú 

veľké údaje na automatické extrahovanie vzorov (rozsiahle strojové učenie a rozpoznávanie 

vzorov). 

• DevOps špecialisti: dôjde k prekrytiu rolí tradičného administrátora a vývojára, hranice, medzi 

týmito doteraz jasne odlíšiteľnými oblasťami kvalifikácií, sa postupne začnú zlučovať a bude 

silný tlak pre vytvorenie cross-over pozícií medzi administrátormi a vývojármi. 

• Analytik kybernetickej bezpečnosti: oblasť bezpečnosti a ochrany dát sa musí rozvíjať 

rovnakým tempom ako ostatné oblasti IT sektora. Rastúci objem dát a príchod nových 

technológií si vyžaduje dostatočný počet špecialistov schopných zabezpečiť požadovanú úroveň 

kybernetickej bezpečnosti nielen pre používateľov, ale tiež pre poskytovateľov 

a administrátorov. Analytici odhadujú, že celosvetovo bude mať kybernetická pracovná sila 

okolo roku 2020 viac ako 1,5 milióna nenaplnených pozícií. 

• Cloud architekt: rozvoj IT infraštruktúry, najmä smerom ku cloudom a snaha pre integráciu 

aplikácií pod jednu platformu si bude vyžadovať nové kvalifikácie súvisiace s návrhom 

a dizajnom cloudovej infraštruktúry.  
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• Dátový vedec (Data Scientist): budú potrební odborníci pre analýzu veľkého množstva rôzne 

štruktúrovaných údajov. Tie tak nadobudnú pridanú hodnotu pre ich používateľov (či už to 

budú súkromné firmy, alebo samosprávy či štát). Dátoví vedci sa stanú jednými 

z najnáročnejších pracovných miest, pretože majú vzácnu schopnosť transformovať odborné 

znalosti a úsudky na umelo inteligentné modely a dokážu dať odpovede na komplexné 

problémy. 

V prípade ekonomických profesií dopyt vytvára prirodzená potreba podnikov po týchto ľuďoch 

(napríklad firemných účtovníkov), ale tiež potreba v centrách zdieľaných služieb. Tie navyše potrebujú 

jazykovo zdatných ľudí ako operátorov helpdeskov pre klientov v zahraničí. 

Súčasný vývoj a trendy v ekonomike prinesú zmeny na trhu práce. Do niekoľkých rokov vymiznú 

niektoré pozície‚ na ktoré sme dnes zvyknutí‚ a na druhej strane vznikne veľa nových. Zachytenie tohto 

trendu, na strane potenciálnych budúcich zamestnancov alebo vzdelávacích inštitúcií či subjektov 

verejnej správy, ktoré majú vo svojej kompetencií oblasť vzdelávania a podpory trhu práce, bude 

znamenať úspešnú perspektívu. 

Očakávaný vývoj trhu práce na Slovensku a v regióne 
Digitálna ekonomika sa týka ekonomiky, ktorá je založená na digitálnych technológiách. Vďaka nej sa 

stále vytvárajú nové trhové príležitosti a technológie tvoriace jadro tejto ekonomiky a majú veľký 

ekonomický dopad naprieč širokou škálou odvetví. Rozšírené prijatie tabletov, mobilných telefónov, 

digitálnych fotoaparátov, satelitnej navigácie, vstavaných senzorov a narastajúce prepojenie týchto 

zariadení ohlasuje posun smerom k „všadeprítomnosti“ informačných technológií. Tento trend 

v konečnom dôsledku povedie k situáciám, v ktorých sú ľudia podporovaní mnohými tisíckami 

počítačov riešiacich čiastkové problémy bežného života. Prijatie informačných technológií bude mať 

hlboký vplyv na spôsoby, ktorými ľudia pracujú, jazdia, učia sa, bavia sa a socializujú. A samozrejme 

nové technológie a ich rapídny vývoj budú mať dopad aj na povolania a kvalifikácie, ktoré sa postupne 

dostanú do popredia. Je známy výrok mnohých personalistov a vizionárov, ktorý tvrdí, že až 80% 

pracovných pozícií, ktoré budú dominovať v 2030, dnes ešte ani neexistuje. 

V Slovenskej republike sa očakáva v najbližších rokoch hospodársky rast. Znamená to, že na trhu práce 

bude v krátkodobom horizonte nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V rokoch 2016 a 2017 bola 

v podmienkach SR zaznamenaná historicky najvyššia ekonomická expanzia na trhu práce. Počet 

zamestnancov rástol o viac ako 50 tisíc ročne. Rastúci trend pretrváva aj naďalej, avšak od roku 2020 sa 

očakáva, že expanzia bude v dôsledku prehrievania ekonomiky mierne spomaľovať, stále však bude na 

vysokej úrovni. Očakáva sa, že dodatočná potreba pracovných síl v priemysle v období 2018-2023 bude 

na úrovni takmer 120 tisíc osôb. Náhrada pracovných síl bude dominovať pri tvorbe pracovných 

príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2023 narastať. Absolventi 

prichádzajúci na trh práce nebudú postačovať na uspokojenie dopytu na trhu práce do roku 2023. 

Uvádza to aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré prognózuje že najbližších päť rokov 
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nebudú domáce pracovné sily stačiť na uspokojenie dopytu po práci najmä v priemysle, 

poľnohospodárstve, IT oblasti a vo vzdelávaní. Do roku 2023 bude dodatočná potreba pracovných síl 

v IT sektore na úrovni približne 30% súčasného počtu pracujúcich. IT sektor bude jediným odvetvím na 

Slovensku, v ktorom väčšina dodatočných pracovných príležitostí (až 80%) vznikne v dôsledku 

ekonomickej expanzie. Zaujímavý je fenomén, že čoraz menej študentov sa zaujíma o technické smery, 

pritom povolania budúcnosti súvisia práve s nimi. 

Špecialisti, kvalifikovaní pracovníci a operátori a montéri strojov a zariadení budú tvoriť polovicu 

celkovej dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2023. V období rokov 2018-2023 bude až pätina 

potreby trhu práce tvorená dopytom po špecialistoch. Až 70% pracovných príležitostí bude vznikať na 

stredoškolských a nižších pozíciách, kde bude aj najväčší nedostatok pracovných síl.  

Absolventi v nasledujúcich rokoch pokryjú maximálne 62% celkových potrieb trhu práce. Problém 

však nastáva v štruktúre absolventov vysokých škôl, ktorá výrazne nekorešponduje s potrebami trhu 

práce. Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v IT sektore a v účtovníctve. 

Ak sa bližšie pozrieme na absolventa, ktorý vyštudoval školu IT zamerania v súčasnosti, má z pohľadu 

pracovných príležitostí lepšiu východiskovú pozíciu ako tí, čo ukončili školu pár rokov dozadu. 

Personalisti majú totiž často ambície, že práve absolventi môžu zabrať ponúkané voľné miesta v ich 

firme. Aj z tohto dôvodu stále menej firiem vyžaduje v inzerátoch predošlú prax na pracovnej pozícii, či 

v odbore. V roku 2017 tak bola pre absolventov vhodná viac ako tretina z celej ponuky pracovných 

inzertných portáloch. V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt, sa prvé miesto 

nezmenilo. Aj naďalej si tak najväčší záujem držia vyštudovaní informatici z Fakulty informatiky 

a informačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (životopis absolventa z tejto 

fakulty si pozrelo v priemere viac ako 8 firiem), nasledujú absolventi Fakulty informatiky 

a elektrotechniky na Technickej univerzite v Košiciach. 

Absolventi by v tomto prípade mali aspoň čiastočne nahradiť zamestnancov, ktorí od zamestnávateľov 

odídu z dôvodu fluktuácie. Tá sa v Slovenskej republike pohybuje v rozmedzí 14–16%, pričom za 

zdravú fluktuáciu vo firme sa považuje hodnota 5–7%. Poukazujú na to štatistiky projektov, ktoré 

realizovali pre znižovanie fluktuácie zamestnancov v slovenských firmách. V IT sektore sa fluktuácia 

zamestnancov pohybuje na úrovni 10 až 17%. Horné hranice dosahuje hlavne v západnej časti 

Slovenska, ktorá má geografickú blízkosť k veľkým mestám a IT centrám ako sú Viedeň, Praha alebo 

Brno. Naopak na východe Slovenska je fluktuácia na úrovni 9-11%. 

IT sektor je charakteristický výrazne vyšším pomerom mužov než žien v IT. Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uvádza, že v rámci jej členských krajín len jedno z 200 dievčat 

vo veku 15 rokov chce pracovať v IT oblasti. U chlapcov je to jeden z 20. Zároveň dvakrát toľko chlapcov 

ako dievčat očakáva, že sa stanú inžiniermi, vedcami či architektmi. Napriek tomu, že vysokoškolské 

vzdelanie ročne ukončí v rámci krajín OECD viac žien ako mužov, iba 24 % absolventov v oblasti 

inžinierstva a 25 % absolventov IT odborov sú ženy. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat 
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klesol za posledných desať rokov podiel žien v IT v rámci EÚ. Kým v roku 2010 ich podiel v IT sektore 

bol na úrovni 22,5 %, v roku 2017 ich bolo niečo vyše 17 %. Ak by sa podarilo prilákať do IT sektora 

viac ľudí, vrátane žien, naštartovalo by to viac aj ekonomický rast v únii, pričom by sa mohlo do roku 

2050 vytvoriť o 1,2 milióna pracovných miest viac. Hrubý domáci produkt by vďaka tomu mohol 

dovtedy stúpnuť o 820 mld. EUR. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Košickom kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 

56 000 osôb, pričom z pohľadu sektorov hospodárstva bude najviac potrebných zamestnancov pre 

vzdelávane (6,4 tis. osôb), priemysel (6,1 tis. osôb) a zdravotníctvo (6,0 tis. osôb). V odvetví IT 

a komunikácie bude potrebných 3,3 tis. osôb4. 

Kvalifikácie špecialistov, pracovníkov v službách a obchode, technikov a odborných pracovníkov budú 

tvoriť viac ako polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Košickom kraji do roku 2023. 

V období rokov 2018-2023 bude dodatočne potrebných takmer 16 tisíc špecialistov a približne 9 tisíc 

pracovníkov v službách a obchode5. 

Pokiaľ sa pozrieme na Košický región, okrem IT priemyslu dominuje výraznejším spôsobom aj hutnícky 

priemysel. Momentálne tento sektor zamestnáva viac ako 16 000 pracovníkov priamo v hutníckych 

a pridružených spoločnostiach. Ak sa pozrieme na celosvetový vývoj v oblasti hutníckeho priemyslu, 

dochádza v ňom k výraznému obmedzeniu z hľadiska environmentálnych vplyvov a zároveň aj 

k značnej automatizácii. Z tohto dôvodu predpokladáme pokles počtu zamestnancov v tomto priemysle 

a nárast automatizácie výroby. Základnou platformou pre väčšiu automatizáciu budú práve informačné 

technológie, čo bude znamenať ešte výraznejšiu potrebu špecializovaných IT odborníkov. Zo 

strednodobého hľadiska predpokladáme, že IT sektor sa tak v tomto regióne stane dominantným.  

Trh práce sa neustále vyvíja, čo vplýva na to, aké zamestnania budú v budúcnosti potrebné, ako aj na to,  

aký počet pracovných príležitostí bude. Perspektíva jednotlivých zamestnaní v budúcnosti bude odlišná, 

nie všetky majú najvyšší potenciál.  

Prognózy vývoja ponuky na trhu práce (pracovná sila) 
Potreby trhu práce sú tvorené potrebami zamestnancov v podnikoch a organizáciách, potrebami 

zamestnancov u FO-podnikateľov a celospoločenskou potrebou FO-podnikateľov. Napriek tomu, že sa 

pojem „ponuka trhu práce“ v diskusiách používal, prakticky až do roku 2011 neexistovala relevantná 

definícia toho, čo to vlastne potreba trhu práce je. Realizáciou Národného projektu Prognózy vývoja na 

trhu práce v SR sa celoplošne začali sledovať a kvantifikovať potreby trhu práce. 

 
4 Zdroj: Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Údaje 
sú potvrdené Košice IT Valley. 
5 Zdroj: Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 
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V rokoch 2016 a 2017 bola v podmienkach SR zaznamenaná historicky najvyššia expanzia na trhu práce. 

Počet zamestnancov rástol o viac ako 50 tisíc ročne. V rokoch 2018 a 2019 sa očakáva pokračovanie 

výraznej ekonomickej expanzie na trhu práce. Od roku 2020 sa očakáva, že expanzia bude v dôsledku 

prehrievania ekonomiky mierne spomaľovať, stále však bude na vysokých úrovniach. Absolventi 

prichádzajúci na trh práce nebudú postačovať na uspokojenie dopytu na trhu práce, napriek tomu, že 

celková dodatočná potreba trhu práce bude do roku 2023 klesať. 

Z hľadiska pracovnej sily bude v jednotlivých krajoch situácia rozdielna. Rozhodujúci vplyv na vývoj 

pracovnej sily má demografický vývoj, preto aj vývoj pracovnej sily do značnej miery kopíruje vývoj 

vekovo-pohlavného zloženia obyvateľstva. Pracovná sila v Košickom a Prešovskom kraji bude mladšia 

v porovnaní s celorepublikovým priemerom. Okrem starnutia a početného úbytku pracovnej sily, na 

Slovensku dôjde tiež k zvyšovaniu ekonomického zaťaženia, t.j. k postupného posunu početných 

generácií z 50. rokov do veku nad hranicu 65 rokov. Dôkazom je postupný nárast indexov zaťaženia 

starým obyvateľstvom a spolu so stagnujúcim zaťažením mladým obyvateľstvom tak dôjde k nárastu 

celkového zaťaženia pracovných síl aj mladým obyvateľstvom. V roku 2030 by podľa scenára malo na 

100 osôb pracovnej sily pripadať viac ako 69 ekonomicky neaktívnych osôb. 

Do roku 2020 bude najpočetnejšou ekonomicky aktívnou skupinou obyvateľstvo vo veku 35 – 39 rokov 

a 40 – 44 rokov. Po roku 2020 sa k týmto dvom vekovým skupinám pridá aj obyvateľstvo vo veku 45 – 

49 rokov. Uvedené skutočnosti ale naznačujú, že pracovná sila, podobne ako celé obyvateľstvo, bude 

starnúť a tento proces sa bude zrýchľovať. Pracovná sila však bude starnúť pomalšie ako obyvateľstvo 

celkom. 

V najbližších rokoch sa teda za základný trend ovplyvňujúci pracovnú silu bude považovať 

predovšetkým starnutie obyvateľstva. Dôsledkom tohto vývoja sa početnosť pracovnej sily bude 

znižovať a dôjde k zvyšovaniu jej priemerného veku. V budúcnosti sa bude zvyšovať tiež 

ekonomické zaťaženie obyvateľstva. To znamená, že na ekonomicky aktívne obyvateľstvo bude 

pripadať stále viac ekonomicky neaktívnych osôb. Závažnou skutočnosťou je aj zvyšovanie počtu 

a podielu starších osôb v ekonomicky aktívnom obyvateľstve. Tieto skutočnosti treba brať do úvahy pri 

zostavovaní stratégií. Starnutie populácie Slovenska je nezvrátiteľný a v najbližšej budúcnosti 

dynamizujúci sa fenomén, ktorý predstavuje pre celú spoločnosť jednu z najväčších výziev 21. storočia. 

Aj napriek tomu, že v súčasnosti nie sú zmeny vo vekovom zložení a ekonomickom zaťažení také 

výrazné, je potrebné pripomenúť, že dopady starnutia sa nebudú dať eliminovať v krátkom časovom 

horizonte, ale vyžadujú si časovo náročné a systémové riešenia. Preto je potrebné sa s dostatočným 

predstihom pripraviť na zmeny, ktoré v najbližšej budúcnosti nastanú. 

Základný predpokladom vývoja ponuky na trhu práce je, že budúca pracovná sila bude: 

• menej početná, 

• staršia, 

• etnicky pestrejšia. 
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Trh práce je možné relatívne dobre ovplyvňovať, na rozdiel napr. od reprodukčného a rodinného 

správania. Za predpokladu akceptovania základných parametrov vývoja trhu práce (starnutie 

populácie, zmenšenie ponuky pracovnej sily a migračné aktivity obyvateľstva) je možné rozvoj trhu 

práce podporovať realizáciou aktívnych opatrení smerovaných na zvýšenie jeho: 

• kvality (cielené vzdelávacie programy orientované na rekvalifikáciu a získanie nových 

kompetencií). 

• flexibility (zjednodušenie pracovno-právnej legislatívy napr. k podpore atomizácie pracovných 

úväzkov) 

• veľkosti (aktivity pre získanie potrebnej pracovnej sily zo zahraničia – riadená imigrácia, „brain 

gain“) 

Generácie a ich vzťah k IKT 
V rámci prognostických aktivít sme sa okrajovo venovali aj skúmaniu charakteristiky generácií 

v populácii. Populačné generácie sa navzájom od seba odlišujú rôznymi charakteristikami, ktoré 

vychádzajú, okrem iného, aj zo stavu a vývoja spoločnosti, v ktorej tieto generácie vyrastajú a neskôr 

pôsobia. Prelínanie digitálnych technológií do života človeka významne tieto charakteristiky 

ovplyvňuje. Ak chceme poznať, aká pracovná sila bude na trhu práce v budúcnosti, je potrebné tieto 

charakteristiky skúmať. 

Obdobie najbližších 20 rokov bude charakterizované kontinuálnym pokračovaním populačného 

starnutia pri zachovaní relatívne stabilného počtu obyvateľov. Za horizontom po roku 2025, sa procesy 

úbytku a starnutia obyvateľstva začnú výrazne zrýchľovať. Isté je, že takýto vývoj počtu a štruktúry 

obyvateľstva bude mať dopady na fungovanie spoločnosti ako takej. Očakáva sa pokles podielu detí 

a rast podielu obyvateľstva nad 65 rokov. Zmenami prejde aj ekonomicky činné obyvateľstvo vo veku 

od 15 do 64 rokov. Ich podiel by sa mal znižovať z dôvodu prechodu početných populačných ročníkov 

do poproduktívneho veku. Pri prognóze budúcnosti je preto potrebné brať do úvahy aj tieto 

demografické zmeny. 

Každá nová generácia je oproti staršej viac liberálna, rebelantská. Ale ako generácia starne, stáva sa 

konzervatívnejšou. Mladšia generácia preberá iniciatívu v masívnejšom používaní IKT. Dnešná mladá 

generácia je aktívnejšia, rozhľadenejšia a náročnejšia. Napríklad na školy to už teraz kladie väčšie 

nároky a dôraz na modernizáciu vzdelávania.  

Generácia je súhrnné označenie pre skupinu ľudí narodených v pomerne rovnakom časovom období, 

približne 30 rokov alebo ľudí s rovnakými záujmami vyplývajúcimi z ich narodenia v pomerne 

rovnakom časovom období. Generačné štúdie sa snažia zadefinovať veľkú skupinu ľudí, ktorí sa narodili 

v rozmedzí jednej až dvoch dekád a odhaliť spoločné črty, odrážajúce sa na ich kultúre, spotrebiteľských 

zvyklostiach a správaní. Boli identifikované tieto generácie: 
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• Generácia X (generácia MTV): narodená v rokoch 1965 – 1980 (vek: 39 – 54 rokov) 

• Generácia Y (mileniáli): narodená v rokoch 1980 – 1995 (vek: 24 – 39 rokov) 

• Generácia Z (iGenerácia): narodená v rokoch 1996 – 2009 (vek: 10 – 23 rokov) 

• Generácia Alfa: narodená po roku 2010 (vek: 0 – 9 rokov) 

Častým dôvodom frustrácie na pracoviskách je práve boj generácií. Mladých bude o päť rokov, vďaka 

poklesu populácie o cca 20 % menej, takže generácia 50 ročných bude pre trh práce stále potrebná. A na 

to, aby dokázal pracovný trh fungovať, sú teda potrebné všetky generácie. Empatia generácií a ochota 

spolupracovať a učiť sa navzájom, vymieňať dlhoročné skúsenosti za digitálne zručnosti, to je riešenie 

do budúcnosti. Firmy, ktoré to pochopia a stavia na medzigeneračné teambuidingy a školenia budú mať 

viac spokojných a lojálnych zamestnancov. Pre negatívne prognózy v demografii by zamestnávatelia 

mali myslieť na to, ako vytvoriť vhodné podmienky pre prácu starnúcej populácie a motivovať starších 

zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote. 

Každá generácia s iným spôsobom dotýka zamerania projektu: 

• Generácia X: je to najaktívnejšia časť populácie, obsahuje najväčšie množstvo know-how 

a najviac ovplyvňujú smerovanie spoločnosti 

• Generácia Y: časť populácie, ktorá je nová na trhu práce, predstavuje najsilnejší príspevok k 

inovatívnosti 

• Generácia Z: časť populácie, ktorá je v procese sústavnej prípravy a vzdelávania (stupeň 

strednej resp. vysokej školy) a ktorú v bezprostrednej budúcnosti čaká vstup na trh práce 

• Generácia Alfa: deti, ktoré sú v procese predškolského vzdelávania, resp. na prvom stupni 

základnej školy 

Generácia X 

narodená v rokoch 1965 – 1980 | vek: 39 – 54 rokov | označovaná aj ako „generácia MTV“ 

Vyrastala v dobe hudobných televízií, ale s obmedzeným prístupom k IKT. Táto generácia má 

v dospelosti podnikateľské ambície. IT špecialisti sú žiadaní a nedostatkoví. Zhruba polovica tejto 

generácie používa IKT každý deň. Bežná populácia s povolaním mimo IT používa hlavne mobilný telefón 

alebo tablet na komunikáciu, potom vyhľadávanie na webe, e-mail, textový procesor, menej tabuľkový 

procesor. Kancelársky balík je často vnímaný ako elektronický písací stroj. Táto generácia má vo 

všeobecnosti najväčší problém s inštalovaním hardvéru a softvéru, s používaním špecializovaných 

aplikácií. Za hlavné dôvody odmietania učiť sa ovládať IKT uvádza nízku chuť učiť sa a kvôli prílišnej 

zložitosti techniky alebo nemožnosti používať IKT.  

IT špecialisti tejto generácie majú viacročnú prax a dobré skúsenosti. Patria medzi dôležité jadro 

ľudských kapacít (know-how) v IT priemysle a službách (napr. T-Systems Slovakia, ESET, IBM, AT&T, 

Ness, Global Logic a celosvetovo Google, Wikipedia, Amazon). Majú kvalitnejší teoretický základ zo školy 



 

 

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 

 

L929O205 | Prognóza vývoja regionálneho IT sektora Strana 28 

v porovnaní s mladšími generáciami, najmä kvôli STEM predmetom (matematika, fyzika, technika, 

logické obvody, elektronika, elektrotechnika), ktorých priemerná úroveň v posledných rokoch klesá. 

V praxi prešli viacerými technologickými zmenami a získali odborné profesijné zručnosti, ktoré 

mladším generáciám chýbajú kvôli krátkej praxi. IT špecialisti tejto generácie sú lepší oproti mladším 

generáciám v správe operačných systémov a serverov, v správe a návrhu počítačových sietí, v správe a 

návrhu databáz, v systémovom programovaní (asembler, C/C++, shell skript). Sú horší v aplikačnom 

programovaní, webdizajne, mobilných aplikáciách, grafike, multimédiách, internete vecí a robotike. 

Schopnosť naučiť sa danú IT špecializáciu od základov je značne sťažená kvôli vyššiemu veku 

a technologickej medzere, ktorú treba dobehnúť. Preto je lepšie stavať na dobrých základoch a rozvíjať 

už získanú špecializáciu. 

Generácia Y 

narodená v rokoch 1980 – 1995 | vek: 24 – 39 rokov | označovaná aj ako „mileniáli“ 

Generácia Y je charakterizovaná pozitívnym postojom k digitálnym technológiám, médiám 

a komunikácii. Zároveň je v tejto generácii viditeľný nárast narcizmu, ktorý sa prejavuje aj používaním 

sociálnych sietí bez obáv o súkromie a osobné údaje. Každodenné používanie IKT má aj negatívne 

dôsledky ako napr. nedostatok pohybu a neschopnosť normálne komunikovať. 

Zhruba tri štvrtiny tejto generácie používajú IKT každý deň. Za hlavné prekážky v používaní IKT 

a v naučení sa používať IKT je vnímaný nízky príjem a nízke vzdelanie. Znalosti a zručnosti sú obvykle 

limitované požadovanou a akceptovanou úrovňou zo strany školy alebo zamestnania. Priemerné 

zručnosti v používaní napr. kancelárskeho balíka zodpovedajú potrebám v bežnej súkromnej a firemnej 

korešpondencii, ktoré ale pokrývajú iba malú časť funkcií tohto balíka. Bežná populácia má ťažkosti 

s algoritmickým myslením. To sa však zatiaľ neprejavuje v bežnom živote, keďže potreba ovládať 

programovateľné stroje nie je dnes ešte akútna. Nástup Industry 4.0 ako 4. priemyselnej revolúcie 

(robotizácia, dátová analytika, umelá inteligencia) však môže tieto ťažkosti s algoritmickým myslením 

zvýrazniť. 

IT špecialisti tejto generácie majú krátku prax, ale bývajú kvalitnými vo svojej špecializácii (krátka prax 

stačí na sledovanie a zachytenie aktuálneho trendu vývoja technológie). Oproti staršej generácii majú 

slabšie teoretické základy zo školy, hlavne preto, že v posledných rokoch priemerná úroveň STEM 

predmetov v školách klesá a školy sú nepružné v prispôsobovaní sa vývoju v technike. V znalosti 

aktuálnej technológie (hardvér, softvér, siete), v softvérovom inžinierstve, najmä v aplikačnom 

programovaní, mobilnom programovaní, multimédiách, internete vecí a robotike IT špecialisti tejto 

generácie významne predstihujú ostatné generácie. V generácii Y sa dajú nájsť špecialisti na dátovú 

analytiku, umelú inteligenciu, obohatenú realitu a virtuálnu realitu, etický heking, počítačovú 

bezpečnosť, ale Slovensko ich má málo. 



 

 

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 

 

L929O205 | Prognóza vývoja regionálneho IT sektora Strana 29 

Narastá medzera v profesijných spôsobilostiach (najmä v algoritmickom myslení) medzi bežnou 

populáciou a IT špecialistami, ktorých je dlhodobo nedostatok. 

Generácia Z 

narodená v rokoch 1996 – 2009 | vek: 10 – 23 rokov | označovaná aj ako „iGenerácia“ alebo „internetová generácia“ 

Táto generácia je narodená po roku 1989, nepamätá si z vlastnej skúsenosti predošlý totalitný režim 

a vníma slobodu pohybu, slobodu prejavu, existenciu internetu, dostupnosť IKT odlišne od starších 

generácií. Každodenné a masívne využívanie mobilných IT zariadení, internetu, sociálnych sietí je 

považované za normálne a nutné. Vnímanie súkromia a ochrany osobných údajov sa mení oproti starším 

generáciám. Medziľudské vzťahy a rodina sa stávajú liberálnejšími. Komunikácia, fotografie, videá sú 

čoraz viac zverejňované. Každodenné používanie IKT má aj podobné negatívne dôsledky ako pri 

generácii Y – nedostatok pohybu, neschopnosť komunikovať bez IKT, písaná komunikácia je skôr 

kratšia a strohejšia, často neobsahuje diakritiku a obsahuje veľa slangu, skratiek a emotikonov. 

Za hlavné prekážky v naučení sa používať IKT alebo v zlepšení sa používať IKT sa vnímajú: slabá úroveň 

informatiky v škole, nezáujem o IT alebo STEM všeobecne a pocit, že všetko, čo chcem a potrebujem 

vedieť, už viem. Táto generácia ešte nemá skúsenosti z praxe vzhľadom k veku, požadovaná úroveň 

znalostí a zručností je stanovená školou. Obsah školskej informatiky je zameraný hlavne na prácu 

s kancelárskym balíkom (text, tabuľka, graf, obrázok, prezentácia) a vyhľadávanie informácií na webe, 

priemerne na nízkej úrovni, povrchne. Znalosti o hardvéri a počítačovej sieti a s tým súvisiace zručnosti, 

sú pokryté len technicky zameranými školami (SOŠ a technické VŠ). Algoritmizácia a  znalosť 

programovacieho jazyka je síce povinným obsahom školskej informatiky na ZŠ a SŠ, ale priemerne je na 

povrchnej úrovni, veľmi sa líši od potrieb praxe v IT odbore. Elektronická komunikácia so štátom začína 

byť pre občana a podnikateľa dôležitá a nutná, ale školy sa obsahom informatiky tejto novinke 

neprispôsobili. 

Všeobecne možno zhodnotiť generáciu Z ako schopnú používať rôzne a nové IKT nástroje ľahko 

a rýchlo, vie rýchlo vyhľadať informácie, vie komunikovať aj v cudzích jazykoch, ale menej rozumie 

podstate fungovania techniky, má slabé algoritmické myslenie, má slabšie manuálne zručnosti, je slabo 

pripravená konštruktivisticky a tvorivo riešiť problémy.  

Budúci IT špecialisti tejto generácie sa špecializácii učia, nemajú prax, vstup na trh práce ich ešte len 

čaká. Obyčajne sa zaujímajú o nové, rýchlo sa vyvíjajúce technológie, najmä počítačové hry, webdizajn, 

multimédiá, mobilné aplikácie, internet vecí, robotiku, etický heking. Nezaujímajú sa napr. o databázy, 

dátovú analytiku. Databázy, dátová analytika, umelá inteligencia sú špecializácie, ktoré si vyžadujú silné 

abstraktné myslenie, to sa formuje v dospievaní (vek 15 – 20 rokov) a prejavuje sa najviac v mladšej 

dospelosti (vek 20 – 30 rokov). Preto je veľmi dôležité správne načasovať prípravu na takú špecializáciu 

a prax v tejto špecializácii z pohľadu didaktiky školských predmetov a vývinovej psychológie. 
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V budúcnosti bude hospodárstvo potrebovať špecialistov na dátovú analytiku, umelú inteligenciu, 

robotiku, obohatenú realitu, virtuálnu realitu. Školy potrebujú inovovať svoje vzdelávacie programy, 

aby mohli pripravovať viac absolventov v týchto špecializáciách. 

Generácia Alfa 

narodená v rokoch 2010 – 2019 | vek: 0 – 9 rokov 

V rámci tejto prognózy je uvedená okrajovo, keďže jej nástup na trh práce je očakávaný za 10 – 15 rokov. 

Táto generácia však bude najviac ovplyvnená prípadnými zmenami v školskom systéme na úrovni 

základnej a strednej školy. 

Táto generácia od narodenia vníma IKT ako bežnú súčasť života. Plyšové hračky, ktoré nehrajú 

a nesvietia, sú pokazené a nefunkčné. Mobilné zariadenia, internet vecí, dátová analytika, umelá 

inteligencia, robotika, obohatená realita – to bude základ hospodárstva počas ich produktívneho veku. 

Masívne technologické zmeny budú okrem iného znamenať, že táto generácia bude najviac 

transformačnou a vzdelanou generáciou vôbec. Táto nová generácia nebude premýšľať o technológiách 

ako o nástroji, ale ich integruje neobyčajným spôsobom do svojich životov. Očakáva sa, že táto generácia 

bude jednou z najprevratnejších – jej pôsobenie v spoločnosti bude spojené s plným nástupom 4. 

priemyselnej revolúcie, generácia bude súčasťou tejto revolúcie. 

Košice ako IT destinácia 
Sústreďovanie IT priemyslu v regióne môže viesť v strednodobom horizonte k etablovaniu Košíc 

a Košického regiónu ako IT destinácie - lokality, ktorá sa môže stať pôsobiskom pre IT špecialistov 

z priľahlého regiónu V4. Región má pritom vhodný východiskový potenciál pre tento zámer. 

Vybudovanie IT destinácie si bude žiadať koordinovaný strategický prístup všetkých zainteresovaných 

strán (najmä verejného a súkromného sektora). Ako nevyhnutné vnímame potrebu zamerať sa na 

aktívne kroky a prístup inštitúcií na prilákanie talentovaných ľudí (IT špecialistov a expertov) a veľkých 

IT firiem zvučného mena z celosvetového rebríčka. Talentovaní IT špecialisti a experti tu musia nájsť 

priestor pre svoju realizáciu a zároveň dostatočnú ekonomickú, vzdelávaciu, zdravotnú, sociálnu 

a kultúrnu infraštruktúru pre svoje rodiny, aby sa región mohol stať miesto pre ich žitie a živobytie. 


