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Hlavné ciele a plán činnosti ITASu na rok 2017 zahŕňajú oblasti:
o

Posilnenie postavenia ITASu ako reprezentanta IKT firemného sektoru a
rozšírenie členskej základne

o

Zvýšenie prestíže IKT sektoru a mediálna aktivita

o

Rozvoj e-Governmentu a nasadzovanie IKT prostriedkov do verejnej správy
s cieľom zvýšiť jej efektivitu a prístupnosť jej služieb pre občanov ako aj pre
podnikateľov

o

Inovácie, veda, výskum a podpora projektov pre IKT sektor

o

Implementácia stratégií Digital Single Market a Smart Industry

o

Zmeny v systéme vzdelávania a podpora na IKT zameraných vysokých
a stredných škôl

o

Znovuotvorenie Autorského zákona, vzťahy s OKS

o

Zákon o odpadoch, SEWA a plnenie povinností dovozcov a výrobcov

o

Aktívna spolupráca s RÚZ a max využitie kapacít a možností členstva v RÚZ

o

Komunikácia a spolupráca s partnermi v SR, V4 a EÚ

e-Government:
o

napomôcť úspešnému rozbehu projektov OPII PO 7

o

komunikácia úspešných projektov

o

podporiť efektívnu reformu verejnej správy

o

iniciovať zlepšenie procesov a efektívnosti verejného
obstarávania IS verejnej správy

o

aktívne pracovať v Pracovnej skupine Digitálneho lídra pre
e-Government

o

aktívne pracovať v príslušných orgánoch a radách: Rade
vlády pre digitalizáciu verejnej správy a JDT, riadiacom a
monitorovacom výbore OPII, OPVVaI.

o

spolupracovať na príprave
implementáciu stratégií:

legislatívy

a podporiť

o

Smart Industry

o

Digital Single Market

o

Cyber Security

o

Digital transformation of European Industry and
Enterprises

Iné politiky:
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o

NKIVS a následné dokumenty

o

Implementácia OPII PO7
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Vzdelávanie:
o

iniciovať a presadzovať zmeny v systéme vzdelávania
v prospech plnenia požiadaviek trhu práce so zameraním
na IKT

o

zavedenie efektívneho hodnotiaceho systému škôl
s diferencovanou podporou pre tie fakulty, ktoré
pripravujú najväčšie počty absolventov pre potreby praxe
s využitím merateľných ukazovateľov

o

spolupracovať
s
profesijnými
združeniami
zamestnávateľov a akademickou obcou na kvalitných
rekvalifikačných programoch organizovanými v rámci
celoživotného vzdelávania v spolupráci

o

zavedenie
novej
formy
orientovaného IKT štúdia

o

riešenie potenciálnej imigrácie pracovnej sily z iných
krajín (Ukrajina)

o

spolupráca s verejnými ako aj so súkromnými vysokými
školami v oblasti IKT štúdia

o

Pokračovanie v aktivitách vo výboroch a pracovných
skupinách RÚZ, ŠIOV, atď.

o

Naplnenie novej skupiny stredoškolských odborov pre IKT
č. 25 a jej správa, aktivity súvisiace

o

Spolupráca na projektoch NSK, NSP – Sektorová rada pre
IKT

o

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania –
rozbeh v spolupráci s Úradom PPVII

bakalárskeho

profesijne

Implementácia nových zákonov:
o

Zákon o odpadoch – iniciovať potrebné zmeny a nápravy
v zákone a vyhláškach
o

Komunikácia s partnermi (Envidom, Naturpack,...)

o

Udržanie postavenia SEWA ako lídra v elektro-odpade

o

Znovuotvorenie nového Autorského zákona – vzhľadom na
pokrok technológii a chýbajúce usmernenia

o

Aktívna práca pracovnej skupiny distribútorov

o

Novela Zákona o elektronických komunikáciách a vyhláška

Stále aktivity ITASu:
IT Ročenka 2017
IT Summit, IT Gala
Infotrendy 2017 – odborná garancia
ITAPA – odborná konferencia, aktívna účasť ITASu
IT Fitness test 2017
DigitalEurope
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Spolupráca s RÚZ (podnikateľské prostredie a ďalšie viď. stratégia
Konkurencieschopné Slovensko - Strategické zámery Republikovej únie
zamestnávateľov na obdobie rokov 2015 – 2020)
PR o IKT, komunikácia v médiách
Konkrétne aktivity na rok 2017:
1. Celý rok – projekt IT Akadémia
2. IT Fitness Test 2017,
projektu

4.4.2016 Tlačová konferencia k odštartovaniu

3. Apríl – máj 2017
Naštartovanie Národnej koalície pre digitálne
zručnosti a povolania
4. Máj 2017
Príprava V4 ICT Platformy - pre užšiu spoluprácu medzi
asociáciami a združeniami ICT a elektro v regióne V4, Identifikovať spoločné
problémy, postupy a ciele, ktoré pomôžu túto inovatívnu a z hľadiska rozvoja
digitálnej ekonomiky našich krajín významnú oblasť rozvíjať, pripraviť spoločnú
stratégiu na implementáciu koncepcií DSM (Digital Single Market EU) a Smart
Industry v rámci Višegrádskeho priestoru
5. 23.mája 2017 – Jarná ITAPA – Príspevok ku súťaži návrhov - diskusia
6. Máj 2017
DSM Road Show 2017 - Príležitosti a hrozby DSM / Digitálna
transformácia slovenských firiem – séria 3 konferencií pre slovenské podniky
MSP s cieľom vysvetľovať podnikateľskej a širokej verejnosti vyššie uvedené
stratégie EU a ich potenciálne benefity ako aj možné ohrozenia z nich
vyplývajúce v prípade ak nebudú podniky na ne dostatočne pripravené.
7. Jún a júl 2017 Príprava projektu Kry-Sa, všeobecného vzdelávacieho
projektu zameraného na internetovú bezpečnosť ( široká verejnosť, seniori
a mládež)
8. Október 2017

IT Summit 2017

9. December 2017 podujatie ITAS pre členov, rekapitulácia aktivít
Mário Lelovský, v.r.
Prezident IT Asociácie Slovenska
Predkladá: Mário Lelovský
Vypracovali: Mário Lelovský a Gustáv Budinský vo februári a marci 2017
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