
IT Asociácia 
Slovenska (ITAS)
Najväčšie profesijné združenie 
IKT spoločností na Slovensku



Naše poslanie
Chceme, aby sa IT firmám na Slovensku podnikalo jednoduchšie  

a celé odvetvie dynamicky napredovalo.

Čo robíme
Legislatíva & ochrana našich členov

Pripomienkujeme zákony a nariadenia
  Samostatne, prostredníctvom Republikovej únie 

zamestnávateľov, na úrovni Hospodárskej a sociálnej 
rady Slovenskej republiky a s aktívnou participáciou tých 
členov, ktorí prejavia záujem, formulujeme, komunikujeme 
a presadzujeme odborné pripomienky a stanoviská ku 
všetkým relevantným legislatívnym normám.

  Zohľadňujeme ciele a potreby IKT sektora pri podávaní 
legislatívnych pripomienok k zákonom.

  Organizujeme tematické stretnutia odborníkov ITAS 
k obzvlášť dôležitým zákonom, nariadeniam či smerniciam, 
ktoré sa IKT sektora týkajú.

  Členov pravidelne informujeme o našich aktivitách 
v oblasti legislatívy. 

Ovplyvňujeme tvorbu európskej legislatívy 
v IT doméne

  Sledujeme aktivity v európskej legislatíve, venujeme 
sa témam ako ePrivacy, GDPR, ale napríklad aj čoraz 
dôležitejším environmentálnym témam a ich vplyvu na 
fungovanie IKT sektora.

Chránime záujmy členov a IKT firiem pred 
právnou neistotou, byrokratickou svojvôľou 
a administratívnou záťažou

  Sme rešpektovanou organizáciou, naše pripomienky 
berú relevantné orgány s plnou vážnosťou. Preto 
môžeme dosahovať ciele pri vytváraní transparentného, 
nediskriminačného  a nebyrokratického trhového 
prostredia pre realizáciu podnikateľských aktivít našich 
členov.

  Vďaka našej legislatívnej iniciatíve sa nám v spolupráci 
s našou dcérskou spoločnosťou Slovak Electronic Waste 
Agency (SEWA) podarilo znížiť poplatky v Recyklačnom 
fonde z 1,8 €/kg dovezeného tovaru na 0,15 €/kg. Tieto 
poplatky sú aktuálne najnižšie v regióne strednej Európy. 

  Zastavili sme účelové kontroly, šikanovanie a riziko 
obrovských pokút až do výšky 100 000 eur, ktorými sa  
dovozcom a distribútorom vyhrážala Inšpekcia životného 
prostredia.

  Podarilo sa nám vyjednať zníženie autorských poplatkov 
za špecifický dovezený tovar a tiež počet položiek, za ktoré 
sa autorské poplatky majú platiť (z predošlých 50 položiek/
druhov tovaru na približne 25).

  Vybojovali sme zníženie výšky autorského poplatku z ceny 
dovezeného tovaru (priemerne z 3 % na 0,7 %). Nebyť 
nás, distribútori a dovozcovia elektroniky by boli dodnes 
intenzívne napádaní zo strany organizácií kolektívnej 
správy autorských práv  a ohrozovaní pokutami až do 
výšky 250 000 €.

Naša vízia
Sme spolupracujúcou platformou lídrov a nových 

hráčov slovenského IT odvetvia.

Pomáhame vytvárať inovatívne podnikateľské prostredie 

a budovať tak pokrokovejšiu krajinu s cieľom stať sa významným 

hráčom na globálnej mape digitálnych technológií.



Digitalizácia súkromného sektora
Prepájame priemyselné firmy s IT sektorom

  Organizujeme odborné stretnutia, hackathony, 
konferencie a workshopy s priemyselnými a výrobnými 
podnikmi a združeniami.

  Aktívne vyhľadávame nové biznisové príležitosti pre IT 
sektor v oblasti priemyslu, výroby či bankovníctva.

  Robíme osvetu a propagáciu IKT riešení v priemysle.
Podporujeme digitálnu transformáciu 
slovenského priemyslu

  Organizujeme a moderujeme odbornú platformu 
združujúcu skúsených IT profesionálov 
a mienkotvorných predstaviteľov priemyslu.

  Rozvíjame aktivity na portáli výrobnej kooperácie 
Spolupracuj.me založenom na funkčnej technológii 
neurónových sietí, určenou na párovanie ponúk 
a dopytov. Stáli sme pri vzniku tohto portálu.

  Sme iniciátorom a jedným zo zakladajúcich subjektov 
Slovak.AI – slovenského centra pre umelú inteligenciu. 

  Pripravujeme založenie Digitálneho inovačného hubu 
na Slovensku.

  Podporujeme výskumno-vývojové aktivity IKT firiem.
  Spolu s inými podnikateľskými združeniami vyvíjame 

iniciatívy pre zlepšenie prostredia pre výskum, vývoj 
a inovácie.

Zaujímame sa o prelomové technológie
  Podporujeme FinTech ekosystémy, startupy a zdieľanú 

ekonomiku. 
  Propagujeme inovácie s cieľom rozvoja digitálnej 

ekonomiky najmä v nových sférach ako Internet–of–
Things, moderné mobilné IT služby, Big Data, Cloud, 
Smart homes, Smart buildings, Smart cities, Smart 
industry.

  Cez operačné programy a štátnu pomoc presadzujeme 
podporu a investície do aplikovaného výskumu 
v sektore informačno-komunikačných technológií.

Reprezentujeme slovenský 
IT sektor v zahraničí

  Posilňujeme medzinárodnú spoluprácu slovenského IKT 
sektora v rámci EÚ, ale aj v tretích krajinách.

  Sme členom najväčšieho európskeho združenia IT firiem 
a asociácií Digital.Europe, spolupracujeme s Business.
Europe a tiež s Business at OECD.

  Sprostredkúvame kontakty s medzinárodnými 
výskumnými konzorciami.

Digitalizácia verejnej správy 
Zastupujeme firmy v komunikácii so štátom

  Zastupujeme IKT firmy v rokovaniach s Úradom 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 
Úradom pre verejné obstarávanie, Útvarom hodnoty 
za peniaze, Národným bezpečnostným úradom, 
Implementačnou jednotkou na Úrade vlády, Riadiacim 
orgánom OPII na ministerstve hospodárstva, Združením 
miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska 
a so všetkými ministerstvami a ich podriadenými 
organizáciami.

  Zastupujeme IKT firmy v rokovaniach s neziskovými 
organizácia (Slovensko.Digital, Slovenská informatická 
spoločnosť, Partnerstvá pre prosperitu a ďalšie), ako aj vo 
všetkých relevantných komisiách

Sledujeme a ovplyvňujeme dianie 
v eGovernmente

  Pravidelne informujeme o pripravovaných či 
prebiehajúcich verejných vypočutiach, štúdiách 
uskutočniteľnosti verejných IT projektov či verejných 
obstarávaniach. 

  Prinášame pravidelné informácie o činnosti komisií, 
pracovných skupín a monitorovacích výborov, v ktorých sa 
naši odborníci angažujú.

Spolutvoríme stratégiu eGovernmentu
  Podieľali sme sa na príprave, pripomienkovaní a finalizácii 

dôležitých strategických vládnych dokumentov: Národná 
koncepcia informatizácie verejnej správy, Koncepcia 
riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe, Etické, 
transparentné a zodpovedné IT, Koncepcia nákupu IT vo 
verejnej správe, Vládny cloud, Referenčná architektúra 
a mnohých ďalších.

  Predstavili sme našu Víziu eGovernmentu – lepšieho 
digitálneho Slovenska na roky 2021 – 2030.

Vstupujeme do prípravy Programového obdobia 2021 – 2027.
Profesionalizujeme verejné obstarávanie

  Sme aktívni v oblasti verejného obstarávania a tvorbe 
dôležitých stratégií, naši odborníci pripravili v tejto oblasti 
množstvo metodických dokumentov.

  Presadzujeme best-practice riešenia na zlepšenie 
verejného obstarávania IT projektov, získali sme politickú 
a odbornú podporu pre metódu súťaže návrhov či 
obstarávania prevádzkových zmlúv. 

  Odborne a konštruktívne riešime otázky súvisiace 
s vendor lock-in stavom či autorskými právami, podieľame 
sa na príprave vzorových zmlúv s cieľom zlepšiť kvalitu 
obstarávania na Slovensku.

  Zvyšujeme transparentnosť verejných obstarávaní 
z pohľadu dodávateľov, zasadzujeme sa o dodržiavanie 
etických noriem v podnikaní IT sektora so štátom. 

Do eGovernmentu prinášame odbornosť
  Diskutujeme o štúdiách uskutočniteľnosti a dôležitých 

projektoch priamo s konkrétnymi orgánmi verejnej moci, 
odborne pripomienkujeme a kontrolujeme realizácie 
verejných projektov.

  Podporujeme systém odborného riadenia informatizácie 
prostredníctvom účasti v komisiách a pracovných 
skupinách s cieľom zlepšiť koordináciu programu 
eGovernmentu. 

  Podporujeme progresívne koncepcie ako Hybridný vládny 
cloud, Mobilné eID atď.

  Vyvíjame aktivity súvisiace so zrýchlením a zefektívnením 
čerpania európskych štrukturálnych fondov (podpora 
procesu čerpania — od vypísania projektovej výzvy až 
po jej schválenie; presadzovanie dopytových výziev ako 
nového nástroja v oblasti informatizácie).



Vzdelávanie & trh práce  
Presadzujeme komplexnú reformu 
vzdelávacieho systému

  Zabezpečujeme kontinuálnu a aktívnu činnosť komisie ITAS 
pre vzdelávanie, v ktorej majú zastúpenie reprezentanti 
vzdelávacích inštitúcií a sektorovej rady ITaT.

  Vytvárame aktívny tlak na štátne inštitúcie, aby zabezpečili 
udržateľnosť Aliancie sektorových rád ako podstatného 
činiteľa v tvorbe zamestnávateľských a vzdelávacích politík na 
Slovensku. Aktívne sa podieľame na riadení sektorovej rady 
ITaT.

Založili sme a riadime Digitálnu koalíciu
  V Digitálnej koalícii - Národnej koalícii pre digitálne zručnosti 

a povolania Slovenskej republiky máme dnes združených už 
83 subjektov z podnikateľského, akademického, štátneho 
a neziskového sektora.

  Podporujeme partnerskú spoluprácu medzi školami a firmami, 
prepájame aktivity štátu a súkromného sektora. 

  Motivujeme žiačky a študentky pre štúdium IT odborov.
Pripravujeme pracovnú silu na Slovensku na 
digitálnu transformáciu

  Vytvárame tlak na politické štruktúry s cieľom riešiť vážny 
problém nedostatku IKT špecialistov na pracovnom trhu.

  Napĺňame požiadavky zamestnávateľov z IKT oblasti 
a komunikujeme informácie o potrebách trhu práce smerom 
na relevantné štátne a verejné subjekty.

Zvyšujeme kvalitu stredného odborného 
školstva

  Rozvíjame študijné odbory skupiny 25 – IKT v rámci stredného 
odborného vzdelávania.

  Spolupracujeme so všetkými informatickými strednými 
odbornými školami a monitorujeme kvalitu vzdelávania 
informatických odborov.

  Vytvárame nové informatické študijné programy pre potreby 
digitálnej transformácie a nových povolaní.

  Pripravujeme duálny systém vzdelávania pre študijné odbory 
venované IT.

  Podporujeme aktivity na zvýšenie kvality vzdelávania 
matematiky a znovuzavedenie povinnej maturity z matematiky 
na gymnáziách a technických odborných školách.

Spolupracujeme s vysokými školami
  Zvyšujeme atraktivitu vzdelávania v IKT odboroch s cieľom 

zlepšiť profesionálnu perspektívu absolventov.
  Zabezpečujeme komunikáciu s IT fakultami univerzít 

a vysokých škôl.
  Rozvíjame rekvalifikačné IT programy a projekty pre 

absolventov, ktorí sa neuplatnili na trhu práce.

  Predstavili sme unikátne profesijne orientované bakalárske 
študijné programy s úplným alebo interdisciplinárnym 
zameraním na informatické vedy a informačné a komunikačné 
technológie.

  Bojujeme proti odlivu mozgov do zahraničia prostredníctvom 
atraktívnych pracovných ponúk a zamestnaneckých benefitov.

Testujeme digitálne zručnosti žiakov, študentov 
a zamestnancov

  Spustili sme a zabezpečujeme najväčšie testovanie zručností 
žiakov a študentov na Slovensku — IT Fitness Test. Máme 
za sebou už 8 ročníkov testovania, zapojilo sa doň viac ako 
200-tisíc ľudí, prevažne žiakov a študentov základných 
a stredných škôl. 

  V testovaní identifikujeme najväčšie nedostatky a poskytujeme 
výsledky učiteľom a školám za účelom zlepšenia obsahu 
výuky.

  Robíme osvetu medzi mladými a vzdelávame ich v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti. Spustili sme projekt Kry-sa.sk. 

  Spoluorganizujeme prieskumy digitálnych zručností 
zamestnancov v malých a stredných firmách.

Sme partnerom národného projektu IT Akadémia
  Pomocou tohto projektu zvyšujeme kvalitu informatického 

a matematického vzdelávania na základných, stredných a aj 
vysokých školách.

  Vzdelávame pedagogických pracovníkov s cieľom zvýšiť ich 
digitálne zručnosti a učíme ich, ako využívať moderné digitálne 
technológie vo výučbe.

Spolupracujeme so všetkými relevantnými 
zamestnávateľskými zväzmi na Slovensku

  Sme jedným z najväčších a najsilnejších členov Republikovej 
únie zamestnávateľov, angažujeme sa aj v Združení 
podnikateľov Slovenska.

  Intenzívne komunikujeme a spolupracujeme s priemyslom 
a priemyselnými zväzmi. Medzi našich partnerov patria Zväz 
automobilového priemyslu (ZAP SR), Zväz elektrotechnického 
priemyslu (ZEP SR) a Zväz strojárskeho priemyslu Slovenska 
(ZSP SR). 

Získavame zahraničných študentov a IT 
špecialistov pre štúdium a prácu na Slovensku

  Rozbehli sme a koordinujeme úspešný projekt spoločných 
magisterských študijných programov slovenských 
a ukrajinských univerzít s podporou členov ITAS.

  Motivujeme zahraničných, najmä ukrajinských študentov pre 
štúdium IT odborov na Slovensku.

  Založili sme neziskovú organizáciu Slovak-Ukraine Center, 
ktorá na Ukrajine pomáha s akvizíciou študentov IT.

  Vďaka programu Work in Slovakia – Good Idea pomáhame 
s návratom slovenských itečkárov domov zo zahraničia.

Marketingová komunikácia a PR
Našou prioritou je business-to-business 
komunikácia 

  Marketingové aktivity ITAS sú zamerané hlavne na 
zamestnávateľské/odborné zväzy a združenia, štátne úrady, 
biznisových partnerov a rôzne záujmové združenia.

  Pre našich členov organizujeme odborné podujatia 
s možnosťou networkingu medzi firmami.

  Rozvíjame partnerstvá a s významnými vydavateľstvami 
a etablovanými partnermi spolupracujeme na organizácii 
konferencií, diskusných panelov či workshopov.

  Členov pravidelne informujeme o aktivitách vo vnútri asociácie 
(newsletter, direct mailing), ako aj o všetkom dôležitom, čo sa 
deje v slovenskom IT sektore. 

  Našim členom vieme sprostredkovať výhodné ponuky na 
marketingové partnerstvá, pozvánky na konferencie, odborné 
podujatia či externé mediálne a marketingové spolupráce.

  Predstavili sme nový web s prehľadnými informáciami 
o našich členoch, poskytujeme im možnosť propagácie ich 
aktivít a v sekcii Case studies promujeme zaujímavé projekty 
a prípadové štúdie.

Posilňujeme externú komunikáciu 
  Máme početné kontakty v slovenských médiách, 

komunikujeme proaktívne a odborne.
  Vyjadrujeme sa k dôležitým mediálnym témam, ktoré sa týkajú 

IT sektora.
  Organizujeme mediálne podujatia (tlačové konferencie, 

brífingy, verejné diskusné panely atď.).
  Pripravujeme mediálne, marketingové a social media kampane 

ku konkrétnym témam a projektom.
  V prípade potreby členom poskytujeme služby krízovej 

komunikácie a komunikačnú podporu a sprostredkúvame im 
stretnutia s novinármi.

  Členom poskytujeme pravidelný monitoring médií o dianí 
v slovenskom IKT sektore.
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