Spolupráca vlády s IKT priemyslom je nevyhnutná
14 Marec 2012

Najväčšími výzvami sú podnikateľské prostredie, vzdelávanie a eGovernment.

Bratislava, 13. marca 2012. Na dnešnom valnom zhromaždení IT Asociácie Slovenska, ktorú
tvorí 83 najvýznamnejších spoločností odvetvia informačných a telekomunikačných technológií,
bolo konštatované že aj keď IKT priemysel na Slovensku dnes zamestnáva približne 30 tisíc
zamestnancov, na daniach a odvodoch zaplatí štátu viac ako automobilový priemysel. Má
najnižšiu nezamestnanosť, najväčší prírastok pracovných miest, jedny z najvyšších platov,
najvyššie nástupné platy, je nezávislý na dopravnej infraštruktúre a má veľký potenciál na rast
(najmä v oblasti servisných centier, ktoré sú navyše masívne exportne zamerané). IKT je
odvetvím s vysokou pridanou hodnotou, inovačným potenciálom a kľúčovou súčasťou
znalostnej ekonomiky.

„Slovenský IKT priemysel má značný potenciál pre ďalší rast, avšak aby sa toto stalo
skutočnosťou, je nevyhnutné dobré podnikateľské prostredie, dostatok kvalifikovanej pracovnej
sily a intenzívne budovanie eGovernmentu. Preto je nevyhnutná spolupráca medzi vládou
a odvetvím. IKT priemysel vyrástol na zelenej lúke, bez investičných stimulov. Nevoláme po
nich ani dnes. Je však potrebné, aby vláda prijala systémové opatrenia pre efektívnu realizáciu
eGovernmentu a v oblasti vzdelávania,“ hovorí Juraj Sabaka a pokračuje: „Zdrojov na
realizáciu eGovernmentu je dosť, len nie sú dobre využívané“.

Peter Prónay, predseda správnej rady ITASu dodáva, že: „Je preukázané, že zvýšenie
investícií do IT o 1 percento prispeje k rastu reálneho HDP o 0,11 percenta.“
„IKT priemysel reprezentovaný IT Asociáciou Slovenska je pripravený
prispieť k zlepšeniu situácie a pripravuje príslušné návrhy do nového vládneho programu“,
uzavrel Juraj Sabaka.

Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska na dnešnom valnom zhromaždení zvolilo
prezídium pre nadchádzajúce dvojročné funkčné obdobie v zložení: Štefan Dobák (Gratex),
Michal Hrabovec (Anasoft), Martin Kohút (Ness), Marián Marek (PosAm), Ivan Marták (Orange),
Ján Pitoňák (Telekom), Štefan Petergáč (Datalan), Marián Skákala (Soitron) a Peter Weber st.
(InterWay). Martin Sůra (HP) a Ondrej Sočuvka (Google) boli zvolení za náhradníkov. Za
prezidenta bol opäť zvolený Juraj Sabaka.
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Prezídium je riadiacim orgánom IT Asociácie Slovenska a prezident je výkonným a štatutárnym
orgánom. Správna rada je reprezentatívnym a kontrolným orgánom ITAS. Členmi správnej rady
ITAS sú od roku 2011 Peter Čerešník (Microsoft), Maroš Herda (Oracle), Martin Kubala (HP),
Miroslav Majoroš (Slovak Telekom), Peter Prónay (Siemens), Marcel Rebroš (Cisco), Branislav
Šebo (IBM), František Imrecze (SAP) a Pavol Lančarič (Orange). Predsedom správnej rady je
Peter Prónay (Atos) a podpredsedom Maroš Herda (Oracle).
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