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LEGISLATÍVA & OCHRANA NAŠICH ČLENOV
Pripomienkovanie zákonov a nariadení
Budeme iniciatívne pripravovať legislatívne zámery a pri podávaní legislatívnych pripomienok vždy
zohľadníme ciele a potreby sektora IKT. Očakávané legislatívne iniciatívy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zlepšenie podmienok verejného obstarávania;
Reforma vzdelávacieho systému;
Novelizácia zákona o ITVS, zákona o eGovernmente a rezortných vyhlášok;
Zákon o elektronických komunikáciách + vykonávacie predpisy;
Stavebný zákon, zákon o územnom plánovaní a kompetenčný zákon + ich vykonávacie predpisy;
Zmeny zákonníka práce;
Reforma daňovo–odvodového systému;
Zmeny v riadení eurofondov;
Autorské poplatky;
Zákon o odpadoch, ciele pre zber a recykláciu elektroodpadu a európska direktíva o elektronickom
odpade;
Znovupoužitie komponentov výpočtovej techniky pre žiakov z nízkopríjmových skupín obyvateľstva;
Úprava spracovania dát, AI a biometrie;
Zákony súvisiace s bezpečnosťou a ochranou súkromia;
Úprava drobných mobilných platobných služieb a adekvátna ochrana pred tzv. praním špinavých
peňazí.

Budeme iniciovať práce na legislatíve podporujúcej koncept digitálnej transformácie verejnej správy.
Členov budeme i naďalej pravidelne informovať o všetkých aktivitách v oblasti legislatívy.
Budeme organizovať tematické stretnutia odborníkov ITAS k obzvlášť dôležitým zákonom, nariadeniam či
smerniciam, ktoré sa sektora IKT týkajú.

Vplyv na tvorbu európskej legislatívy IKT
Budeme monitorovať a vplývať na aktivity v európskej legislatíve a v témach ako AI, dátová politika, ePrivacy,
Green & Digital ako aj pripravované zmeny v Nariadení eIDAS
Využijeme na to svoje členstvo v DigitalEurope, BusinessEurope (zamestnávatelia) aj možnosť participovať
na príprave národných pozícií ku kľúčovým reguláciám (cez vecne príslušné ministerstvá).

Ochrana záujmov členov a firiem IKT pred politickou
svojvôľou a byrokraciou
Budeme pokračovať v búraní stereotypov, ktoré slovenský sektor IKT sprevádzajú a budeme sa snažiť
vytvárať transparentné, nediskriminačné a nebyrokratické trhové prostredie.
Zvláštnu pozornosť budeme venovať zneužívaniu invalidných argumentov pri vynucovaní si neférových zliav,
ako aj deformáciám trhu, ktoré súvisia s protekcionizmom a.s. Slovensko IT.
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Budeme venovať pozornosť stavu vo verejnom obstarávaní a cenovému dumpingu, ktorý vedie k rizikám
smerujúcim k zlyhaniu v dodávkach z dôvodu neschopnosti naplniť zadanie projektu v ponúkanej cene.
Sme pripravení aj naďalej pomáhať našim členským firmám, ak sa stretnú s osočovaním, neadekvátnym
zaobchádzaním či neodôvodnenými politickými útokmi.
Pre našich členov vytvoríme priestor pre diskusiu a vysvetlenie jednotlivých projektov a aktivít v prípadoch,
kedy ich zákazníci na strane štátu budú zámerne alebo nevedomky znemožňovať úspešné dodanie
projektov.
Ochraňujeme IKT sektor pred goldplatingom, zastaranými reguláciami a byrokraciou.
Budeme trvať na ochrane investícií a dodržiavaní pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže.
Podporíme investovanie európskych fondov do UFB infraštruktúry v najzaostalejších regiónoch s najnižšou
kvalitou pokrytia.
Podporíme rozvoj v oblastiach ako Priemysel 4.0, smart cities, inteligentná mobilita, konektivita,
cloudové/hybridné riešenia, udržateľná environmentálna politika, smart metering (úspora energií a médií)
a kybernetická bezpečnosť.
Budeme sa snažiť o otvorenú, odbornú a vyrovnanú komunikáciu so štátom a jeho odborníkmi.

VZDELÁVANIE PODĽA POTRIEB TRHU PRÁCE
Komisia pre vzdelávanie ITAS
Zabezpečíme kontinuálnu a aktívnu činnosť komisie ITAS pre vzdelávanie, v ktorej majú zastúpenie členovia
ITAS, reprezentanti vzdelávacích inštitúcií a sektorovej rady ITaT. Podporíme zastúpenie zamestnávateľov
a IKT odborníkov zo všetkých krajov Slovenska.

Sektorová rada ITaT
Vytvoríme aktívny tlak na štátne inštitúcie, aby zabezpečili udržateľnosť Aliancie sektorových rád ako
podstatného činiteľa v tvorbe zamestnávateľských a vzdelávacích politík na Slovensku a jej transformáciu na
Alianciu sektorových rád Slovenska ako právnického subjektu s rozpočtom nezávislým na národných
projektoch.
Budeme sa naďalej aktívne podieľať na zabezpečení kvalitného profesijného obsadenia sektorovej rady ITaT
a na riadení sektorovej rady ITaT.

Digitálne zručnosti žiakov, študentov a zamestnancov
Budeme pokračovať v tlaku na štátne inštitúcie, aby si dostatočne uvedomovali dôležitosť zlepšovania
digitálnych zručností celej populácie.
Počas krízy spojenej s pandémiou budeme trvať na tom, aby žiaci, študenti a učitelia dostali jasné pokyny od
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s používaním certifikovaných, overených
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a bezpečných digitálnych nástrojov pre online vzdelávanie. Podporíme efektívne používanie týchto
nástrojov.
V 11. ročníku rozšírime IT Fitness Test - najväčší test digitálnych zručností na Slovensku - v spolupráci
s partnerskými IT asociáciami a s podporou Vyšehradského fondu na krajiny Vyšehradskej skupiny.
Štát i verejnosť budeme upozorňovať na najväčšie nedostatky v oblasti digitálnych zručností, učiteľom
a školám poskytneme naše odborné kapacity za účelom zlepšenia obsahu a formy výuky.
Budeme sa podieľať na príprave prieskumov digitálnych zručností zamestnancov v malých a stredných
firmách, ako aj v štátnej a verejnej správe.
V spolupráci s partnermi budeme vyvíjať snahu, aby štátne orgány zabezpečili rozvoj digitálnych zručností
a poskytli naň adekvátne finančné prostriedky.
Podporíme nasadenie platforiem pre dištančné vzdelávanie z dielne našich členov a budeme vyvíjať tlak na
zavedenie a akceptáciu hybridnej formy vzdelávania v praxi.

Rozvoj štúdia STEM, reforma vzdelávacieho systému,
povinná maturita z matematiky
Budeme pokračovať v motivácii žiakov a študentov pre štúdium STEM predmetov.
Budeme rozvíjať spoluprácu so všetkými informatickými strednými odbornými školami a monitorovať
kvalitu vzdelávania informatických odborov a ich ďalšie rozširovanie.
Podporíme aktivity na zvýšenie kvality vzdelávania matematiky a informatiky aj v rámci práce
v predmetových komisiách ŠPÚ pre pripravovanú kurikulárnu reformu. Budeme presadzovať, aby počnúc
prvou triedou základnej školy bola jedna hodina informatiky týždenne a na druhom stupni až dve hodiny.
Zasadíme sa o to, aby sa podiel študentov gymnázií a technických odborných škôl, ktorí maturitu
z matematiky každý rok absolvujú, postupne zvyšoval až na 50 %.
Budeme aktívne presadzovať zvyšovanie kvality vzdelávacieho systému na Slovensku vo Výbore pre
vzdelávanie RÚZ

Digitálna koalícia
V Digitálnej koalícii – Národnej koalícii pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky budeme
rozvíjať vlastné aktivity a podporíme aj aktivity a spoluprácu subjektov z podnikateľského, akademického,
štátneho a neziskového sektora. Vyvinieme úsilie pre zvýšenie členskej základne.
Podporíme ďalšie pôsobenie „digitálnych koordinátorov“ na školách v prospech transformácie vzdelávania
a škôl pre digitálnu dobu.
Podporíme národnú súťaž stredoškolákov v kybernetickej bezpečnosti, aby sa mohla konať i v sťažených
podmienkach počas/po COVID-19.
Zabezpečíme dlhodobo udržateľné financovanie Digitálnej koalície, podporíme konkrétne projekty
a personálne kapacity na jej efektívnejší a lepší chod.
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Aktívnejšie zapojíme zakladajúcich členov Koalície – Ministerstvo financií, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – do jej činnosti
a projektov.
Ako partner sa v ďalšom období Koalícia aktívne zapojí do projektov:
•
•

•

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a zamestnancov verejnej správy – v spolupráci s MIRRI
a ďalšími partnermi;
Podpora mladých talentov z Moldavska a príprava na úspešnú kariéru v IT sektore prostredníctvom
praxe v slovenských IT firmách – v spolupráci s Európskou migračnou agentúrou, Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí a International Centre for Migration Policy Development;
Zabezpečenie prepojenia novej interaktívnej webovej stránky Koalície na European Platform for
Digital Skills and Jobs – v spolupráci s Európskou komisiou.

Viac odborníkov IKT + digitálna transformácia
Vytvoríme silný tlak na politické štruktúry s cieľom riešiť vážny problém nedostatku špecialistov IKT na
pracovnom trhu a budeme navrhovať a požadovať podporu pre konkrétne kroky v tejto oblasti.
Chceme reagovať na požiadavky zamestnávateľov z oblasti IKT, ktorí opakovane zdôrazňujú nedostatok
špecialistov IKT na pracovnom trhu. Budeme pokračovať v komunikácii so štátom, aby situáciu prestal
podceňovať.
Presadíme, aby mali pracovníci, ktorí spravujú systémy IKT a siete vo firmách či verejných inštitúciách,
naďalej možnosť vykonávať naliehavé úkony pri svojej pracovnej činnosti bez obmedzení, podobne ako
pracovníci v kritickej infraštruktúre v domácej krajine či v zahraničí, kde túto servisnú činnosť vykonávajú.

Odborné vzdelávanie a príprava
Aktívnym pôsobením a spoluprácou so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a rezortom školstva
zabezpečíme, aby sa počty žiakov v IKT odboroch stredných škôl dôsledne riadili prognózou na trhu práce
vychádzajúcou z požiadaviek zamestnávateľov v sektore IKT.
Budeme systematicky pôsobiť na maximalizáciu počtov a kvalitu absolventov stredných škôl vzdelávajúcich
sa v IKT do roku 2030 – iniciatíva „Vlna kompetentných absolventov IKT pre digitálnu dobu“.
V spolupráci s vybranými zamestnávateľmi združenými v ITAS podporíme zvýšenie kvality vzdelávania
prostredníctvom sprístupnenia a podpory online vzdelávania v moderných technológiách s možnosťou
získavania mikrocertifikátov.
Podporíme zavedenie novej formy rozšíreného praktického vzdelávania na stredných odborných školách
formou vývoja aplikácií žiakmi mentorovanými motivovanými učiteľmi podľa potrieb zamestnávateľov a
s minimalizáciou zapojenia ich odborných síl. Najlepším školám spropagujeme a podporíme zavedenie
vzdelávania typu EDU SCRUM a overený spôsob OpenLab so zapojením mladých pracovníkov
zamestnávateľov.
Podporíme nové spôsoby organizácie vzdelávania pre otvorenie vzdelávacej cesty prostredníctvom
bakalárskych profesijne orientovaných študijných programov s cieľom zamestnávať duálnym spôsobom
žiaka strednej školy už po jej absolvovaní.
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V najbližších rokoch vypracujeme dva nové odbory pre pomaturitné špecializačné vzdelávanie a posilníme
vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Podporíme pilotnú realizáciu Nadpodnikového centra praxe a inovácií a Agentúrneho systému duálneho
vzdelávania z prostriedkov Partnerskej dohody 2021-27.
Podporíme modernizáciu vybavenia stredných odborných škôl a centier vzdelávania na vybraných vysokých
školách v oblasti kybernetickej bezpečnosti a nových moderných technológií, najmä internet vecí, umelá
inteligencia a virtuálna realita.

Spolupráca s vysokými školami
Budeme aktívne podporovať potrebnú reformu terciárneho systému vzdelávania na Slovensku smerom
k zvýšeniu kvality vzdelávania a lepšieho napĺňania potrieb praxe.
Zabezpečíme a budeme moderovať komunikáciu s IT fakultami univerzít a vysokých škôl.
Budeme pokračovať v hľadaní zahraničných IT talentov pre slovenské univerzity a firmy.
Chceme bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia prostredníctvom atraktívnych pracovných ponúk
a zamestnaneckých benefitov.

Spolupráca so všetkými relevantnými zamestnávateľskými
zväzmi na Slovensku
Chceme ostať jedným z najaktívnejších a najväčších členov Republikovej únie zamestnávateľov.
Prostredníctvom RÚZ budeme aj naďalej presadzovať záujmy IT sektora na najvýznamnejších fórach ako sú
Hospodárska a sociálna rada vlády, Rada vlády pre vedu techniku a inovácie.
I naďalej budeme intenzívne komunikovať a spolupracovať s priemyslom a priemyselnými zväzmi. Medzi
našich najbližších partnerov patria:
•
•
•
•
•

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP),
Zväz celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP),
Priemyselný inovačný klaster (PIK),
Zväz priemyselných výskumno-vývojových organizácií (ZPVVO)
a Zväz elektrotechnického priemyslu (ZEP SR).

DIGITALIZÁCIA SÚKROMNÉHO SEKTORA
Rozvoj Slovenského centra digitálnych inovácií (SCDI)
Urobíme všetko pre to, aby sme z SCDI urobili kľúčový prvok slovenského inovačného a digitálneho
ekosystému s vlastným rozpočtom a pragmatickým plánom práce.
Budeme zvyšovať povedomie slovenského priemyslu o digitálnych technológiách a zároveň im
sprostredkúvať ponuku slovenských IT firiem.
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Budeme firmám otvárať priestor na medzinárodnú spoluprácu, jednak pri implementácii nadnárodných
riešení na Slovensku, ale aj pri exporte slovenského know–how do európskeho priestoru.
Prostredníctvom SCDI sa budeme zapájať do európskej cloudovej iniciatívy ĢAIA X a hľadať príležitosti pre
slovenské firmy.
Vytvoríme praktický systém podpory slovenských firiem pri zapájaní sa do nadnárodných konzorcií
a projektov financovaných z priamo riadených programov.
Sprostredkujeme formám prepojenie na výskumné inštitúcie, ak budú mať záujem o zapojenie sa do
inovačných aktivít financovaných z Plánu obnovy a odolnosti alebo z iných zdrojov.

Podpora biznisu našich členov v privátnom sektore
Budeme podporovať investície štátu do digitalizácie výroby, služieb a obchodu, predovšetkým malých
a stredných podnikov a podporovať tak IT biznis na Slovensku.
Zasadíme sa o to, aby štát začal aj s priamou podporou IT firiem, predovšetkým pri presadzovaní sa na
zahraničných trhoch.
Každý člen má právo prísť s požiadavkou predstaviť svoje portfólio, know–how alebo technológie ostatným
IT firmám. Týka sa to nových aj existujúcich členov. Použijeme na to osvedčený formát workshopov Členovia
členom.
Medzi iniciatívne aktivity podpory digitalizácie zaradíme aj budovanie „Digital ID“ a rozvinieme diskusiu
medzi stakeholdermi za účelom zvýšenia záujmu a dopytu.

Presadenie podpory investícií do aplikovaného výskumu
v sektore informačno–komunikačných technológií cez
operačné programy a štátnu pomoc
Budeme sa prioritne venovať oblastiam, ktoré tvoria súčasť Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska
RIS3: 1. Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia, 2. Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov údajov
a databáz, 3. Inteligentné energetické systémy a 4. Kybernetická bezpečnosť a kryptografia.
Prioritné témy, ktoré považujeme za kľúčové v súvislosti s plánom EÚ na obnovu a odolnosť: Smart Energy,
digitalizácia zdravotníctva, umelá inteligencia v priemyselných riešeniach, digitalizácia v ekológii, SmartCities
a iná dátová infraštruktúra.
Budeme sa uchádzať o zdroje z finančného mechanizmu Digital Europe Programme (DEP), ako aj o ďalšie
zdroje z priamo riadených programov EÚ, národných štrukturálnych fondov EÚ a aj o zdroje viazané na Plán
obnovy a odolnosti.
Sprostredkujeme firmám prepojenie na výskumné inštitúcie, ak budú mať záujem o zapojenie sa do
inovačných aktivít financovaných z Plánu obnovy a odolnosti, APVV alebo z iných zdrojov.

AISlovakIA
Zabezpečíme ďalší rozvoj centra excelentnosti AIslovakIA a jeho aktivít.
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Budeme pracovať na tom, aby umelá inteligencia nebola potenciálnymi zákazníkmi prijímaná
s podozreniami, ani ako niečo exotické. Naopak, budeme predstavovať slovenskému trhu a priemyslu
praktické a užitočné príklady nasadenia umelej inteligencie.
Budeme iniciovať výskumné projekty v oblasti umelej inteligencie, ktorých súčasťou budú musieť byť firmy.
Tie takto budú môcť materializovať svoje inovatívne nápady a rozšíriť svoje portfólio.

DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY
Rozvoj komunikácie a spolupráce so štátom
Naďalej chceme viesť odbornú, racionálnu a konštruktívnu diskusiu s kľúčovými stakeholdermi na strane
štátu.
Podľa možností budeme do tejto diskusie vťahovať aj členské firmy, aby mohli aktívne presadzovať vlastné
skúsenosti a know-how.
Na stretnutiach s vedením MIRRI budeme pravidelne prezentovať náš pohľad na situáciu v IKT sektore
a diskutovať o aktuálnych témach, s ktorými sú naši členovia konfrontovaní.

Presadenie našej Vízie eGov 2021-2030 ako súčasti digitálnej
stratégie Slovenska
Chceme presadzovať princípy a podnety z našej Vízie eGov, ktoré by sa mali stať súčasťou strategických
dokumentov, na základe ktorých sa bude realizovať rozvoje IKT vo verejnej správe.
Našou prioritou je digitálna transformácia verejnej správy. To, aby bola súčasťou novej Národnej koncepcie
informatizácie verejnej správy, je pre nás podmienkou pre jej schválenie. Zahŕňa hlavne oddelenie
digitálneho a papierového sveta a s tým súvisiace zmeny legislatívy, pracovných postupov a architektúry
ISVS, ale aj univerzálne klientske pracoviská, automatizáciu administratívnych procesov či vytvorenie
zdieľaných pracovísk back–office.

Nenahraditeľný hlas odborníkov v štátnych odborných
skupinách, radách, komisiách
Chceme ostať aktívnymi členmi v Rade vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, kde je
prezident ITAS v pozícii podpredsedu Rady vlády.
Posilníme aktivity vo všetkých pracovných skupinách a odborných komisiách, v ktorých máme zastúpenie
(pracovné skupiny MIRRI SR k strategickým prioritám eGovernmentu; pracovné skupiny pre štandardy IT vo
verejnej správe, pracovná skupina pre digitálnu transformáciu Slovenska, odborné komisie v NR SR).
V tejto oblasti zlepšíme informovanosť členov ITAS o práci odborných skupín a ich záveroch.
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Zastupovanie členov v komunikácii so štátom a ďalšími
subjektmi
Budeme sa snažiť obhajovať záujmy členov v rámci činnosti týchto orgánov, aj v rámci pripravovanej
legislatívy a strategických zámerov.
I naďalej budeme naše členské firmy zastupovať v rokovaniach s MIRRI, Úradom podpredsedu vlády pre
legislatívu, MDV SR, 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.
Členov zastúpime aj v rokovaniach s neziskovými organizáciami (Slovensko.Digital, Slovenská informatická
spoločnosť, Partnerstvá pre prosperitu a ďalšie).

Vplyv na dianie v eGovernmente
Členov budeme pravidelne informovať o pripravovaných či prebiehajúcich verejných vypočutiach, štúdiách
uskutočniteľnosti verejných IT projektov či verejných obstarávaniach.
Budeme presadzovať zvýšenie kvality štátneho cloudu na úroveň komerčných cloudových služieb.
Presadíme najrýchlejšie možné zavedenie mobilného ID a výrazné zlepšenie UX štátnych webových stránok.
Budeme pozorne monitorovať dianie v novozaloženej štátnej akciovke Slovensko IT a spôsob jej fungovania
v konkurenčnom trhovom prostredí.
Presadíme, aby sa štát začal zaoberať kriticky dôležitými IS, ktoré sú v havarijnom stave.
Ponúkneme praktické, efektívne a úsporné modely centralizovaných nákupov licencií a hardvéru (napr. payper-use).

Boj za profesionalizáciu, transparentnosť a debyrokratizáciu
procesov vo verejnom obstarávaní
Budeme presadzovať, aby delenie zákaziek IKT bolo racionálne a neprinášalo obstarávateľom (zákazníkom)
zbytočné riziká.
Chceme presadiť, aby sa súťaž návrhov stala najvhodnejšou metódu obstarávania veľkých štátnych IT
systémov.

Budeme presadzovať, aby na ÚVO vznikol systém tzv. odvetvových špecializácií.
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Spoločné študijné programy Ukrajina – Slovensko
Budeme pokračovať v úspešnom projekte spoločných magisterských študijných programov slovenských
a ukrajinských univerzít. Zabezpečíme priebeh 4. ročníka a prípravu 5. ročníka.
Zabezpečíme prax v slovenských IT firmách pre účastníkov projektu Podpora mladých talentov z Moldavska
a ich príprava na úspešnú kariéru v IT sektore.
Vytvoríme príležitosti aj pre slovenské IT firmy získať nové IT talenty z tretích krajín.
Podobné projekty pripravujeme aj v Bielorusku a Uzbekistane.

Reprezentácia slovenského IT sektora v zahraničí
Budeme aktívnym členom Digital Coalition CEE, ktorú sme založili spolu s ďalšími 13 stredoa východoeurópskymi organizáciami a združeniami z oblasti IKT.
Aktívne podporíme aktivity iniciatívy V4 Digital a Virtuálnej platformy premiérov V4 pre rozvoj spolupráce
krajín V4 v digitálnej doméne, a to konkrétne riadením projektu IT Fitness test V4.
Posilníme medzinárodnú spoluprácu slovenského sektora IKT v rámci EÚ, ale aj v tretích krajinách. Budeme
aj naďalej aktívnym členom najväčšieho európskeho združenia IT firiem a asociácií Digital.Europe, upevníme
spoluprácu s Business.Europe a tiež s Business at OECD.

MARKETING A KOMUNIKÁCIA
Interný & externý marketing + PR komunikácia
Posilníme B2B komunikáciu s priemyslom, s partnerskými zamestnávateľskými/odbornými zväzmi a
združeniami, štátnymi úradmi, biznisovými partnermi a ďalšími záujmovými združeniami z sektora IKT.
V rámci možností budeme spolupracovať na organizácii konferencií, diskusných panelov či workshopov.
Členom sprostredkujeme výhodné ponuky na marketingové partnerstvá, pozvánky na konferencie, odborné
podujatia či externé mediálne a marketingové spolupráce.
Marketingovo a komunikačne podporíme činnosť Slovenského centra digitálnych inovácií.
Chceme ostať dôležitým hlasom IT komunity a verejne sa vyjadrovať k dôležitým mediálnym témam, ktoré
sa týkajú IT sektora.
Budeme pozorne monitorovať aktivity štátu v oblasti IT a proaktívne upozorňovať na potenciálne hrozby.
Ostaneme relevantným a odborne zdatným partnerom médií v prípade tém, ktoré sa dotýkajú slovenského
IT sektora.
Členom budeme prinášať vždy aktuálne informácie o výzvach, štúdiách uskutočniteľnosti či nových IT
projektoch. PR ITAS bude členom naďalej k dispozícii v prípade potreby krízovej mediálnej komunikácie či
komunikačnej podpory.
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