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Čo sa nám 
podarilo

LEGISLATÍVA A OCHRANA NAŠICH ČLENOV

Naše legislatívne aktivity  
a pripomienkovanie zákonov
1.  Zákon o elektronických komunikáciách je schválený 

platný od 2. 12. 2021, s účinnosťou od 1. 2. 2022.
2.  Zákon o výstavbe, Zákon o územnom plánovaní 

a Kompetenčný zákon platia od júna 2022, s účinnosťou 
od r. 2024. Pripravujú sa nadväzujúce vykonávacie pred-
pisy a členovia ITAS boli nominovaní ako účastníci pracov-
ných skupín.

3.  Novela zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností.
4.  V r. 2021 bol prijatý nový Zákon o kybernetickej bezpeč-

nosti a pripravovali sa súvisiace vyhlášky a dokumenty. 
Pripomienkovali sme aj Akčný plán k stratégii kyberne-
tickej bezpečnosti SR 2021–2025. V r. 2022 naň nad-
viazala novela Zákona o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB) 
v skrátenom pripomienkovacom konaní.

5.  Nový Zákon o ochrane spotrebiteľa, vr. účasti na rozpo-
rových konaniach.

6.  Nový návrh zákona o požiadavkách na prístupnosť 
služieb pre osoby so zdravotným postihnutím – trans-
pozícia European Accessibility Act.

7.  Zákon o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsa-
hu – transpozícia Digital Services Act.

8.  Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

9.  Zákon o platobných službách.
10.  Zákon o praní špinavých peňazí.
11.  Zákon o eFaktúre.
12.  Zákon o údajoch.
13.  Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti or-

gánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (Zákon o e-Governmente).

14.  Zákon o informačných technológiách vo verejnej 
správe (ITVS)

15.  Naše komentáre k návrhu zákona o verejnom obstará-
vaní.

16.  Zákon o hospodárskej mobilizácii.
17.  Zákon o policajnom zbore sme sa pokúšali upraviť aj 

listom prezidentke SR, avšak v tomto prípade výnimočne 
bez úspechu.

18.  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana 
Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania 
v regulovaných odvetviach. Navrhuje zvýšenie sadzby 
odvodu viac než trojnásobne.

Všeobecne záväzné právne predpisy 
1.  Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb (ÚREKaPS) o podrobnostiach týka-
júcich sa prenositeľnosti čísla, princípy Opatrenia RÚ k § 
89 ZEK o zmene poskytovateľa služby prístupu k interne-
tu.

2.  Vyhláška ÚREKaPS, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o nesúhlase s volaním na účely priameho marketingu.

3.  Opatrenie ÚREKaPS, ktorým sa ustanovuje sadzobník 
úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikač-
ný znak.

4.  Návrh vyhlášky ÚREKaPS o minimálnej rýchlosti preno-
su dát v oboch smeroch.

5.  Opatrenie ÚREKaPS o číslovacom pláne.
6.  Opatrenie ÚREKaPS, ktorým sa ustanovuje sadzobník 

úhrad za pridelené čísla.
7.  Opatrenie ÚREKaPS o podrobnostiach o vybraných 

rádiových zariadeniach, zriaďovaní skúšobnej komi-
sie, o prílohách k žiadosti, o obsahu, rozsahu a priebehu 
skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach 
osobitnej odbornej spôsobilosti.

8.  Opatrenie ÚREKaPS, ktorým sa ustanovuje plán využíva-
nia frekvenčného spektra.

9.  Návrh zákona o ÚREKaPS a Dopravnom úrade.
10.  Opatrenie ÚREKaPS, ktorým sa ustanovuje rozsah re-

gulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej 
služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny 
poštový styk.

11.  Štatút Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Sloven-
skej republiky.

12.  Prebiehajú rokovania s inštitúciami štátnej správy a samo-
správy o výstavbe sietí. Riešime aj Metodické usmernenia 
MDV SR pre stavebné úrady – aplikačná prax, aktualizácia.

13.  Kompatibilita IS na mapovanie infraštruktúry: JIM / API / 
BCO / Geo-surveys / Urbion, Projekt ÚREKaPS „Monitoro-
vací systém pre reguláciu a štátny dohľad“.

14.  Vyhláška NBÚ, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národ-
ného bezpečnostného úradu č. 436/2019 o audite kyber-
netickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.

15.  Zásadne sme pripomienkovali Stanovisko SR k 2. Do-
datkovému Protokolu (DP) k Dohovoru o počítačovej 
kriminalite o spolupráci pri poskytovaní e-dôkazov (pri-
jaté rozhodnutie Rady EÚ, ktorým sa splnomocnili členské 
štáty na podpis). 

Strategické a koncepčné dokumenty,  
na ktorých sme sa podieľali
1.  Pripomienkovali sme Stratégiu MIRRI na zlepšenie po-

stavenia SR v indexe DESI (Digital Economy and Society 
Index) a zúčastnili sme sa verejnej konzultácie:

   Pripomienky sektora elektronických komunikácií 
však žiaľ neboli akceptované v dostatočnej miere. 
Týkali sa najmä podpory výstavby sietí. 

   Na jeseň 2021 navštívili SR zástupcovia Európskej 
komisie v rámci fact finding mission, kde získavali aj 
rámcové podklady pre hodnotenie DESI. 

   Po prvýkrát však nepovažovali za potrebné sa 
stretnúť s predstaviteľmi hodnoteného sektora. Vo 
výslednej správe o SR sa preto objavuje viacero ne-
zrovnalostí.

2.  Aktualizácia eurofondového Programu Slovensko.
3.  Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

(NKIVS).
4.  Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030.
5.  Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 

2023 – 2026.
6.  Riešili sme problematiku rastúcich cien energií už od 

r. 2021, keďže tvoria významnú nákladovú položku pri pre-
vádzke sietí.

7.  Aktívna spolupráca na téme a účasť na online seminári MF 
SR k eFaktúre.

8.  Na vyjadrenie nám pravidelne boli predkladané stano-
viská BusinessEurope a DigitalEurope, prípadne aj na 
podporu. Podľa posúdenia zainteresovaných členov bola 
v niektorých prípadoch podpora ITAS poskytnutá.

9.  Predbežné pripomienkové konanie k pozícii SR – Riadne 
predbežné stanovisko k návrhu Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec opatrení na 
posilnenie ekosystému polovodičov v Európe (akt o či-
poch).

10.  Vláde SR, najmä rezortom vnútra a zdravotníctva, sme 
kontinuálne poskytovali aktívnu pomoc pri zvládaní kríz 
spôsobených pandémiou a vojnou na Ukrajine – napr. 
formou posilnenia sietí pre účely rezortov na hrani-
ciach a v administratívnych centrách, BigData analý-
zami a koordinačnou logistickou činnosťou. 



11.  V rámci pomoci Ukrajine sme sa pripravovali na podporu 
v podobe dodávky hardvéru, no zamerali sme sa najmä 
odpustenie poplatkov za roaming, za medzinárodné 
hovory, bezplatne sme poskytovali SIM karty s kreditmi 
na dáta i volania, power banky a humanitárnu pomoc. 

12.  Našimi dobrovoľnými aktivitami sme tak prekročili rámec 
Joint Statement z apríla 2022, ktorý bol iniciovaný Eu-
rópskou komisiou a Európskym parlamentom a podpísaný 
operátormi z EÚ a Ukrajiny. Zmieňované kompenzácie zo 
strany fondov EÚ sa však nenaplnili.

VZDELÁVANIE & TRH PRÁCE

Komisia pre vzdelávanie ITAS
Zabezpečili sme kontinuálnu a aktívnu činnosť komisie ITAS 
pre vzdelávanie. Komisia intenzívne spolupracovala s Výborom 
pre vzdelávanie RÚZ.

Sektorová rada ITaT
Vytvorili sme aktívny tlak na štátne inštitúcie, aby zabezpe-
čili udržateľnosť Aliancie sektorových rád ako podstatného 
činiteľa v tvorbe zamestnávateľských a vzdelávacích politík na 
Slovensku a jej transformáciu na Alianciu sektorových rád ako 
právnického subjektu s rozpočtom nezávislým na národných 
projektoch. 

Transformácia a založenie organizácie je pripravená a prebie-
hajú rokovania s jednotlivými členmi na detailnej podobe ASR 
s predpokladom, že do konca roku 2022 bude plne funkčná 
a zhostí sa role národného koordinátora pre celoživotné vzde-
lávanie dospelých. 

Ukončujú sa práce na novele Zákona o celoživotnom vzde-
lávaní, ktorý by mal ASR legislatívne ukotviť.

Sektorová rada ITaT je dlhodobo hodnotená ako jedna z naj-
produktívnejších a najkvalitnejšie obsadených sektoro-
vých rád na Slovensku.

Digitálne zručnosti žiakov, študentov  
a zamestnancov
Jedným z výsledkov nášho tlaku je skutočnosť, že vláda vyda-
la pokyn na vypracovanie samostatnej Národnej stratégie 
rozvoja digitálnych zručností SR, na ktorej príprave sa po-
dieľajú aj experti z ITAS a Digitálnej koalície. Stratégia vzniká 
v gescii MIRRI. Aktuálne sa s našou podporou štátny tajomník 
Ján Hargaš ujal pozície národného koordinátora pre digitálne 
vzdelávanie a zručnosti SR, čo bola úloha Slovenskej republiky.

IT Fitness Test prebieha v členských krajinách V4 a po mier-
ne rozpačitom rozbehu zo strany českých a maďarských kole-
gov sa dostávame k zaujímavým číslam otestovaných žiakov 
a študentov v regióne V4. Koncept testu zaujal aj VP a komi-
sárku EK Margarethe Vestager, ktorá počas svojej návštevy na 
konferencii Globsec 2022 rokovala s predstaviteľmi MIRRI a Di-
gitálnej koalície a vysoko vyzdvihla jeho prínos. 

Do IT Fitness Testu 2022 sme implementovali funkcionality, 
ktoré umožňujú efektívne testovať digitálne zručnosti 
nielen žiakov, ale aj zamestnancov v štátnom a privátnom 
sektore. 

Štát i verejnosť sme upozorňovali na najväčšie nedostat-
ky v oblasti digitálnych zručností, učiteľom a školám sme 
poskytli naše odborné kapacity za účelom zlepšenia obsahu 
a formy výuky.
Pre rozvoj digitálnych zručností sa nám podarilo zabezpečiť 
samostatnú kapitolu v Programe Slovensko vo výške cel-
kom 30 miliónov EUR.

Podporili sme nasadenie platforiem pre dištančné vzdelá-
vanie z dielne našich členov a vyvinuli sme tlak na zavedenie 
a akceptáciu hybridnej formy vzdelávania v praxi.

Rozvoj štúdia STEM, reforma vzdelávacieho 
systému, povinná maturita z matematiky
Členovia a experti Komisie pre vzdelávanie ITAS a aj Výboru 
pre vzdelávanie RÚZ pokračovali v rozvoji spolupráce so 
všetkými 28 školami na Slovensku, ktoré majú zaradené IKT 
študijné programy.



DIGITALIZÁCIA FIRIEM  
A ZNALOSTNÁ EKONOMIKA

Úspešný štart Slovenského centra  
digitálnych inovácií (SCDI)
Spolu s partnermi sa nám podarilo uspieť v Bruseli s projektom 
Slovenského centra digitálnych inovácií. Získali sme pečať ex-
celentnosti (Seal of excellence) a budeme financovaní z Plánu 
obnovy a odolnosti. Rozpočet na 3 roky je 5,7 milióna €. 

Projekt má 27 financovaných partnerov, predovšetkým prie-
myselné zväzy, STU, 4 ústavy SAV, Kompetenčné a certifikač-
né centrum kybernetickej bezpečnosti a 3 členské firmy ITAS.

SCDI je zamerané je na digitalizáciu priemyselných podnikov, 
smart energy, umelú inteligenciu, HPC, vzdelávanie mana-
žérov a pracovníkov, kybernetickú bezpečnosť, internet vecí 
a embedded riešenia.

Spolupráca s inými hospodárskymi 
odvetviami
V priebehu uplynulých 2 rokov sa podarilo vybudovať dôveru 
medzi ITAS a predstaviteľmi iných odvetví. 

Predstavitelia tradičného priemyslu najprv opatrne a potom aj 
aktívne pristúpili na to, že ITAS bude hrať v digitalizácii eko-
nomiky kľúčovú rolu. Túto novú situáciu sa chystáme zúročiť 
aj vďaka podpore finančných zdrojov z európskeho fondu ob-
novy a odolnosti.

Aktívne sme sa zasadzovali o to, aby sa v Pláne obnovy aj 
odolnosti, ako aj v Programe Slovensko, nachádzali alokácie 
na digitalizáciu ekonomiky. Vnímame ich ako finančné zdro-
je pre našich zákazníkov. Alokovaných zdrojov je však výrazne 
menej, ako by sme si želali. 

Pri praktických krokoch sme už druhý rok vo vyčkávacom móde. 
ITAS, ale aj naši partneri v priemysle, venovali veľa úsilia do bu-
dovania SCDI. Na praktickú prípravu workshopov, konferencií či 
B2B marketingu však neboli voľné zdroje, energia ani vôľa.
Interné workshopy vo formáte Členovia členom v priebehu po-
sledného roka boli zriedkavé. Do istej miery za to môže presý-
tenosť pracovníkov online stretnutiami.

Reforma vysokého školstva
Intenzívne sme komunikovali nevyhnutnosť reformy VŠ 
a zásadne sme prispeli k jej príprave a realizácii. Vplyvom 
lobingu vysokých škôl sa však nedotiahla do stavu, aký by Slo-
vensko potrebovalo.

Jedným z výsledkov našej práce je aj možnosť nominovať 
našich zástupcov do Správnych rád verejných vysokých 
škôl, kde sme do najdôležitejších VŠ z pohľadu IKT sektora 
navrhli ministrovi školstva kvalitných nominantov (Emil Fitoš 
- STU, Mário Lelovský – TU KE).

Navrhli sme Sekcii vedy a výskumu Úradu vlády konkrétne 
kroky ako pripraviť a spravovať politiku talentu, no zatiaľ 
sa Úrad v tejto oblasti neaktivizoval.

V oblasti vzdelávania sme pri príprave Plánu obnovy a odol-
nosti navrhli konkrétne opatrenia a časť z nich bola použitá. 
Všetko však záleží od schopnosti ich implementácie v praxi, čo 
zatiaľ nevidíme.

V pracovných komisiách pre kurikulárnu reformu máme za-
stúpenie ako v matematike, tak aj v informatike. Kým v ma-
tematike sa zdá, že sa bude dať inovovať prístup k výučbe, 
v prípade informatiky naďalej prevládajú konzervatívne názory 
samozvaných expertov na kurikulá a presvedčiť ich o potrebe 
zmeny bude aj naďalej vyžadovať veľké úsilie.

Digitálna koalícia
Podporili sme pôsobenie „digitálnych koordinátorov“ na ško-
lách v prospech transformácie vzdelávania a škôl pre digitálnu 
dobu. Práca digitálnych školských koordinátorov sa roz-
behla na viac ako na polovici všetkých škôl, avšak ich finan-
covanie je nekoncepčné a malo by sa stabilizovať zo zdrojov 
z nových eurofondov.

Boli sme partnerom národnej súťaže stredoškolákov v ky-
bernetickej bezpečnosti. Súťaž úspešne prebehla a podporili 
sme víťazov národného kola na európskom kole.

Napriek platnému Uzneseniu vlády o podpore a financovaní 
Digitálnej koalície si ministerstvo školstva už dva roky nespl-
nilo svoju povinnosť uhradiť členský poplatok, a tým zá-
važným spôsobom ohrozuje plnenie úloh a záväzkov Digitálnej 
koalície. MIRRI ako aj ITAS si svoje záväzky ohľadne podpory 
Digitálnej koalície plnia a MIRRI dokonca prispelo mierne viac, 
ako určovalo rozhodnutie Členskej schôdze o výške členských 
príspevkov.

V spolupráci s MIRRI a ďalšími partnermi sme sa zapojili do 
projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a za-
mestnancov verejnej správy. Projekt je aktuálne vo fáze roz-
behu vzdelávacej platformy (október 2022).

Podporili sme mladé IT talenty z Moldavska a desiati mol-
davskí študenti už aktuálne praxujú vo firmách na Slovensku. 
Na projekte spolupracujeme s Európskou migračnou agentú-
rou, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí 
a International Centre for Migration Policy Development.

Viac odborníkov IKT + digitálna transformácia
Vytvorili sme silný mediálny, ale aj neformálny tlak na poli-
tické štruktúry s cieľom riešiť vážny problém nedostat-
ku špecialistov IKT na pracovnom trh. Pravidelne sme túto 
tému komunikovali a zdôrazňovali jej závažnosť. Pokračovali 
sme v komunikácii so štátom, aby situáciu prestal podceňovať.

Odborné vzdelávanie a príprava
Intenzívne sme komunikovali s predstaviteľmi samospráv-
nych krajov a podarilo sa nám vyrokovať zvýšenie počtu 
prvákov na IKT SOŠ v BSK a KSK. Rokujeme s ďalšími krajmi.

Na príprave nových študijných odborov sa v spolupráci 
s Výborom pre vzdelávanie RÚZ už intenzívne pracuje tak, aby 
boli pripravené na spustenie do experimentálneho overovania 
v školskom roku 2023/24.

Iniciovali sme komunikáciu so školskými zväzmi a stavovskými 
organizáciami. Cieľom je nadviazanie intenzívnejšej spolu-
práce medzi ITAS, Digitálnou koalíciou a školskými zväzmi, 
asociáciami a združeniami, ale aj diskusia o zlepšovaní di-
gitálneho vzdelávania žiakov vďaka lepšej dostupnosti digitál-
nych nástrojov a hardvéru.



DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY

Ovplyvňovali sme dianie v eGovernmente
V spolupráci s ďalšími odbornými združeniami sa nám podarilo 
vytvoriť platformu pre pravidelné stretnutia so zástupcami 
MIRRI, kde diskutujeme o aktuálnych otázkach a prezentujeme 
odborné názory IT komunity.

Pre aktívnejšiu a systematickejšiu spoluprácu IT priemyslu so 
štátom však chýba politická vôľa, v niektorých prípadoch aj 
profesionálna a racionálne konajúca protistrana. 

Čiastočne sme presadili  
našu Víziu eGov 2021-2030 
Podarilo sa nám presadiť digitálnu transformáciu ako jednu 
z tém obsiahnutých v NKIVS. Pojem digitálnej transformácie sa 
postupne ocitá v strategických dokumentoch, napríklad v Pláne 
obnovy a odolnosti a potreba odpojiť sa v digitálnom svete od 
toho papierového nie je spochybňovaná. Otázna je kvalita ucho-
penia témy na strane štátnych orgánov a ich pracovníkov.

Aktívne presadzujeme a podporujeme vypísanie verejnej sú-
ťaže pre vypracovanie stratégie digitálnej transformácie.

Z digitálnej transformácie sa nám zatiaľ nepodarilo vytvoriť 
tému, ktorá by mala politického nositeľa, profesionálne ucho-
penie na úrovni manažérov štátneho IT a alokovanie adekvát-
nych odborných kapacít.

Pôsobíme v štátnych odborných skupinách, 
radách, komisiách
V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) patríme k najaktív-
nejším členom. Náš prvý viceprezident Mário Lelovský je záro-
veň prvým viceprezidentom RÚZ a predsedom Výboru pre vzde-
lávanie RÚZ, ktorý koordinuje aktivity zamestnávateľov v oblasti 
vysokého školstva a celoživotného vzdelávania. 

V rámci výboru pracuje viac ako 40 expertov zabezpečujú-
cich napojenie stredných odborných škôl na požiadavky praxe 
a konkrétne prostredníctvom expertov p. Bederku a p. Šte-
panaya zastrešuje činnosť všetkých 28 SOŠ, ktoré majú IKT štu-
dijné odbory. 

Podporujeme tiež projekt RÚZ – Príprava nových moderných 
študijných programov v oblasti zelenej ekonomiky a digitál-
nych technológií so zameraním na kybernetickú bezpečnosť. 

Akýkoľvek závažný problém týkajúci sa IKT máme možnosť es-
kalovať cez Podvýbor pre digitálnu ekonomiku na Hospodársky 
a sociálny výbor a prezídium RÚZ, odtiaľ aj priamo na Hospodár-
sku sociálnu radu SR. Robili sme to v súvislosti s pandémiou, 
ukrajinskou krízou, nedostatkom kvalifikovanej pracovnej 
sily a opakovane v rámci medzirezortného pripomienko-
vania zle navrhnutej legislatívy. 

Sme zastúpení v Rade vlády pre digitalizáciu verejnej sprá-
vy a jednotný digitálny trh EÚ (podpredseda Emil Fitoš, člen 
Mário Lelovský), v Rade vlády pre plán obnovy a odolnosti 
(členovia Emil Fitoš a Mário Lelovský) a v Rade vlády SR pre 
konkurencieschopnosť a produktivitu (člen Mário Lelovský). 
Mário Lelovský je stálym členom Rady vlády pre hospodársku 
a sociálnu politiku za RÚZ.

V oblasti Európskych štrukturálnych fondov máme zástupcov 
v Monitorovacom Výbore OPII (Pavol Frič), a v Riadiacom 
výbore  OPII PO7 (Emil Fitoš). Aktívne pracujeme a predkladá-
me návrhy a posudzujeme predložené dokumenty.

Presadenie podpory investícií do aplikované-
ho výskumu v sektore informačno–komuni-
kačných technológií cez operačné programy 
a štátnu pomoc
Aktívne sme presadzovali, aby IKT tvorili nevyhnutnú súčasť 
Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska RIS3. 

Ide o:
1. Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia, 
2.  Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov údajov a da-

tabáz, 
3.  Inteligentné energetické systémy, 
4. Kybernetickú bezpečnosť a kryptografiu. 

V Pláne obnovy a odolnosti sme pripomienkovali a dosiahli isté 
zlepšenia v Komponente 9 v Investícii 2 – Podpora spolu-
práce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu 
a vývoja. S výškou investícií však spokojní nie sme.

Program Slovensko sme síce pripomienkovali, avšak detaily sa 
budú ešte dolaďovať. Presadzujeme, že súčasťou všetkých 
projektov aplikovaného výskumu budú musieť byť aj fir-
my. Zrejme budeme úspešní. S výškou investícií však spokojní 
nie sme.

Vytvorili sme si nadštandardné vzťahy s akademickými 
výskumnými inštitúciami a sme pripravení sprostredkovať 
členským firmám prepojenie na tieto inštitúcie, ak budú mať 
záujem o zapojenie sa do inovačných aktivít financovaných 
z Plánu obnovy a odolnosti, APVV alebo z iných zdrojov.

AISlovakIA
Zabezpečili sme ďalší rozvoj centra excelentnosti AISlova-
kIA a jeho aktivít.

Pracovali sme na rozšírení povedomia o umelej inteligencii 
tak, aby nebola potenciálnymi zákazníkmi prijímaná s podo-
zreniami, ani ako niečo exotické.

Ďalej rozvíjame 8 scenárov rozvoja umelej inteligencie vo 
firmách. To, čo začalo pôvodne ako manuál pre nasadzovanie 
AI vo forme textu, má dnes podobu interaktívneho vzdeláva-
cieho obsahu. Za pomoci takýchto nástrojov  sme pripravení 
predstavovať slovenskému trhu a priemyslu praktické a uži-
točné príklady nasadenia umelej inteligencie

Spolu s partnermi z AISlovakIA sme presadili opatrenia a in-
vestície v Pláne obnovy a odolnosti, ktoré umožnia realizo-
vať robiť nielen výskumné, ale aj implementačné projekty v ob-
lasti umelej inteligencie.



Podporili sme Národnú koncepciu informatizácie verej-
nej správy za cenu zaradenia požiadavky na vznik dokumentu 
Stratégia digitálnej transformácie verejnej správy. Zatiaľ na na-
plnenie prísľubu čakáme.

Naopak, nepodporili sme dokument Akčný plán k Národnej 
koncepcii informatizácie verejnej správy, pretože podľa nás 
nejde o plán, ktorým sa dá digitalizácia riadiť.

Opakovane sme sa kriticky vyjadrovali k štátnej akciovke 
Slovensko IT. Naše predpovede a negatívne scenáre sa po-
stupne napĺňajú. V monitorovaní aktivít a konštruktívnej kritike 
Slovensko IT budeme pokračovať i naďalej.

Opakovane sa snažíme dosiahnuť zvýšenie kvality štátne-
ho cloudu na úroveň komerčných cloudových služieb. Situáciu 
nám sťažujú zmeny postojov kľúčových aktérov, hlavne MIRRI. 
Nepomáha ani to, že cloud je vnímaný ako odpoveď na problé-
my dosluhujúceho hardvéru a kvalitatívny skok, ktorý by postavil 
cloud na natívnych aplikáciách (CNA) nie je predmetom veľkého 
záujmu. 

Tlačíme na to, aby sa štát začal zaoberať kriticky dôležitými 
IS, ktoré sú v havarijnom stave. V tomto sme skôr zajedno s in-
formatikmi na rezortoch, ako s MIRRI.

Rozvoj eGovernmentu zostáva fatálne závislý na európskych 
peniazoch. Či už sú to eurofondy alebo Fond obnovy a odolnosti. 
Tým sa prirodzene rozširuje náš záber a množstvo aktérov, s kto-
rými komunikujeme, častokrát nie veľmi produktívne. Príbeh slo-
venského eGovernmentu je už 18 rokov zároveň príbehom euro-
fondovej byrokracie, nezvládnutého obstarávania a dokumentov 
„do šuplíka“, ktoré v praxi nemá kto uviesť do života.

Boj za profesionalizáciu, transparentnosť 
a debyrokratizáciu procesov vo verejnom 
obstarávaní
Obstarávanie zostáva primárnym problémom slovenského 
eGovernmentu. Od decembra 2018 nedošlo k žiadnemu viditeľ-
nému posunu ani v kvalite zadaní, ani k ich prispôsobeniu špe-
cifikám IT.

Súťaž návrhov ako metódu obstarávania veľkých štát-
nych IT systémov sa nám nepodarilo presadiť. Vecne sa k tejto 
metóde blíži rokovacie konanie so zverejnením, ktoré podporu-
jeme.

Po tom, čo na námietkach zlyhali prvé dva pokusy vybudovať 
dynamický nákupný systém na obstarávanie IT kapacít 
formou body leasing, sme boli prizvaní na konzultácie a snaží-
me sa jednak informovať firmy a tiež dosiahnuť, aby podmienky 
zodpovedali tomu, ako sa body leasing využíva v komerčnom 
sektore.

Štát zostáva najproblematickejším zákazníkom IT sektora. 
Jeho podiel na tržbách nezodpovedá komplikovanosti a problé-
mom, ktoré sú pôsobením IT firiem vo verejnom sektore spojené.

Participácia na práci odborných skupín (štandardizácia, 
prioritné oblasti):
V spolupráci s odbornými združeniami sa nám podarilo obnoviť 
činnosť pracovných skupín. Aktívne participujeme na práci pra-
covných skupín, komentujeme a predkladáme vlastné návrhy 
(napríklad projekty typu Cloud).

Predsedom pracovnej skupiny Governance je Emil Fitoš.

Sme členmi riadiacich výborov viacerých projektov a ak-
tívne pracujeme v týchto orgánoch:

  Slovensko v mobile (Pavol Frič) – komentujeme zámery 
MIRRI a Slovensko IT, a.s., snažíme sa dať aktivitám pragma-
tický charakter a vyhodnocovať reálne prínosy pre eGovern-
ment.

  Životné situácie (Pavol Frič) –  komentármi sa snažíme 
zlepšovať návrhy realizované MIRRI a upozorňujeme na sú-
vislosti a riziká.

  Sme prizývaní do ad-hoc skupín zameraných na rie-
šenie aktuálnych problémov (napr. pracovná skupina 
k problému končiacej certifikácie eID - DXC, Plaut, Disig – po 
našej eskalácii a viac ako dvojročnom neriešení situácie bolo 
nakoniec prijaté provizórne riešenie, ktoré vychádza z návr-
hov ITAS. Tiež sa nám podarilo presadiť zmeny filozofie v ob-
lasti autorizácie, ktoré si MIRRI nakoniec osvojilo a berie ho 
ako vážnu tému na novelu eGov zákona).

Zastupujeme firmy v komunikácii so štátom
Snažíme sa presadzovať princíp „hodnoty za peniaze“, najmä 
pri využívaní služieb Slovensko IT, a.s.

Prezentujeme riešenia našich členov s potenciálom využi-
tia v projektových zámeroch štátu (napr. tlak na otvorenie 
projektu Slovensko v mobile ako multivendorovej platformy 
– prvý krok v podobe využitia existujúcich riešení pre NFC eID 
v pripravovanom riešení aktualizácie Slovenska v mobile).

Podarilo sa nám úspešne presadiť výzvu, vďaka ktorej budú 
môcť IT firmy priamo žiadať zdroje z PO7 OPII na vytvorenie 
riešení, ktoré sa budú integrovať na štátne rozhrania a databázy, 
a pritom sa môžu aj komerčne využívať: 

  Vypracovali sme návrh takejto výzvy a presvedčili MIRRI o jej 
zmysluplnosti a prínose pre rozvoj eGovernmentu.

  Aktívne participujeme na príprave textácie predmetu výzvy, 
ako aj hodnotiacich kritérií so zapojením členskej základne 
(Fitoš, Frič, Baranec, Vadovič). Kritériá boli schválené v sep-
tembri 2022.

  Napriek tendenciám Slovensko.Digital po vstupe do príprav 
výzvy sa nám podarilo uchovať pôvodný zámer.

V konkrétnych prípadoch sa venujeme obchodným alebo 
vzťahovým problémom, ktorý vnikajú medzi orgánmi ve-
rejnej moci. Vystupujeme buď ako mediátor, alebo ako eskalač-
ný stupeň, podľa charakteru problému. Môže sa to týkať skupiny 
firiem (napríklad pri neplatení faktúr) alebo jednotlivých spoloč-
ností (rádovo ide o jednotky prípadov). Sú aj prípady, kedy pred-
stavitelia verejnej moci požiadali ITAS (prezident) o sprostredko-
vanie komunikácie s konkrétnymi firmami (3 prípady).

Vplyv na dianie v eGovernmente
Naše návrhy sa nám darí presadzovať najmä vtedy, ako sú 
sprevádzané rizikom, že nezahlasujeme za dokument ale-
bo opatrenie (NKIVS), ak začíname hovoriť o medializácii alebo 
k nej priamo prikročíme (Slovensko v mobile, (ne)čerpanie eu-
rofondov atď.), alebo keď je v niektorej oblasti kritická situácia 
(elektronické občianske preukazy). Participáciu si často musíme 
vynucovať. 

V niektorých prípadoch sme prizývaní na odborné konzultá-
cie. Týka sa to predovšetkým nových konceptov ako napr. digi-
tálny príspevok na hardvér pre žiakov, alebo výzvy pre IT firmy. 



ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Vojna na Ukrajine, spoločné študijné  
programy
V roku 2017 sme začali spolupracovať s mnohými prestížnymi 
ukrajinskými univerzitami na spoločných študijných progra-
moch medzi Ukrajinou a Slovenskom. 

Vďaka tomuto projektu sme na Slovensko počas 5 ročníkov pri-
jali už 52 talentovaných študentov z Ukrajiny. Okrem 2 už 
všetci pracujú v partnerských firmách. 

Po začiatku vojny na Ukrajine sme promptne reagovali a po-
mohli sme s evakuáciou ukrajinských študentiek na Slo-
vensko. Študentkám a študentom v spolupráci s partnerskou 
vysokou školou poskytujeme maximálnu pomoc a asistenciu 
s adaptáciou na život na Slovensku.

Od začiatku vojny na Slovensko prišlo už 7 študentiek z Ukra-
jiny, intenzívne riešime príchod ďalších. 

Ako jedna z prvých mimovládnych organizácií na Slovensku 
sme sa zapojili do pomoci Ukrajine. 

Prispeli sme konkrétnou technickou pomocou a prostried-
kami, ale aj tlakom na štátne a medzinárodné inštitúcie (Digita-
lEurope), aby sa zaoberali reálnymi potrebami ukrajinskej strany 
a jej IT sektora. 

Sme v kontakte s partnerskou asociáciou IT Ukrajina, pre 
slovenské médiá sme sprostredkovali online stretnutie, kde jej 
predstavitelia vysvetľovali závažnosť situácie a čo potrebujú 
partneri na ukrajinskej strane. 

Aktuálne sa intenzívne zasadzujeme o spustenie IT platfor-
my, ktorá by zabezpečila získanie zdravotných záznamov 
ukrajinských utečencov z ukrajinského centrálneho zdravotné-
ho registra a previedla ich do systému eZdravie.

Členské firmy ITAS sme oslovili s požiadavkou na vytvore-
nie zoznamu pracovných pozícií vhodných pre itečkárov 
z Ukrajiny. Zoznam sme poskytli zástupcom Ústredia práce, 
ako aj dobrovoľníckym organizáciám, ktoré pomáhajú vojno-
vým utečencom z Ukrajiny.

Získali sme viacero firemných partnerov pre umiestnenie 
mladých expertov z Moldavska.

Reprezentácia slovenského IT sektora v za-
hraničí a spolupráca s DigitalEurope
Boli sme aktívnym členom Digital Coalition CEE, ktorú sme 
založili spolu s ďalšími 13 stredo- a východoeurópskymi orga-
nizáciami a združeniami z oblasti IKT. Reprezentovali sme Slo-
vensko na CEE Digital Summit vo Varšave (prvý viceprezident 
Mário Lelovský).

Boli sme driverom platformy Digital V4. Upevnili sme spolu-
prácu štyroch krajín v oblasti digitalizácie či zlepšovaní digitál-
nych zručností. 

Diskutovali sme o aktivitách, ktoré by naštartovali potenciál 
digitálnej transformácie v regiónoch V4 a Trojmoria pro-
stredníctvom realizácie špecifických digitálnych projektov.

Mário Lelovský bol v júni 2022 zvolený do Executive Boar-
du DigitalEurope, čo nám umožní intenzívnejšie zapájanie 
sa ITAS do ovplyvňovania politík v oblasti IT na celoeurópskej 
úrovni. Preferovanou oblasťou jeho aktivít budú medzinárodné 
aktivity a podpora Ukrajiny, vzdelávanie a digitálne zručnosti, či 
nedostatok IKT špecialistov na pracovnom trhu EÚ.

MARKETING A KOMUNIKÁCIA

Interný & externý marketing  
+ PR komunikácia
Celkový počet mediálnych výstupov je od reštartu marketin-
govej a PR komunikácie ITAS v r. 2017 stabilne vysoký: do-
sahuje takmer 700 výstupov/rok (oproti 2020–2021 pokles 
o 88 výstupov).

Zvýšili sme počet neutrálnych či pozitívnych mediálnych 
výstupov v najsledovanejších mienkotvorných médiách (SME, 
Denník N, Aktuality.sk, HN).

Zlepšili sme sentiment mediálnych výstupov. Podiel pozi-
tívnych výstupov sa zvýšil na 60,5 % (v predchádzajúcom ob-
dobí 53 %) a znížil sa podiel negatívnych výstupov na 16,8 % 
(v predchádzajúcom období 17,9 %). 

Počet negatívnych výstupov klesol na 118 (v predchádzajú-
com sledovanom období 138).

Sprostredkovali sme 12 rozhovorov s predstaviteľmi ITAS k ak-
tuálnym témam, ktoré hýbali IT sektorom.

Vydali sme 20 tlačových správ a stanovísk.

Zvýšili sme dosah značky ITAS na sociálnych médiách, posilnili 
sme komunikáciu na LinkedIn.

Členom a odberateľom direct mailu sme odoslali 28 newslet-
trov, pozvánok na podujatia, exkluzívnych ponúk a ďalších dô-
ležitých informácií. 

Pravidelne sme informovali o projektových výzvach, pripo-
mienkových konaniach a kľúčových zmenách, ktoré sa udiali 
v eGovernmente.

Medziročne sme zvýšili mediálny dopad (GRP) výstupov 
o ITAS a jej predstaviteľoch. Naše mediálne výstupy majú sil-
nejší spoločenský zásah.

Posilnili sme B2B komunikáciu s priemyslom, s partnerskými 
zamestnávateľskými/odbornými zväzmi a združeniami, štát-
nymi úradmi a biznisovými partnermi.

Pripravili sme 15 diskusných panelov, webinárov či work-
shopov. 

ITAS mala boli už tradične najvyššie zastúpenie na najväčšej 
konferencii ITAPA. Bezplatný priestor v diskusných paneloch 
sa nám podarilo zabezpečiť nielen pre vedenie asociácie, ale aj 
ďalších členov ITAS.

Členom sme sprostredkovali výhodné ponuky na marketingo-
vé partnerstvá, pozvánky na konferencie, odborné podujatia či 
externé mediálne a marketingové spolupráce.

Začali sme s marketingovou komunikáciou novovzniknuté-
ho Slovenského centra digitálnych inovácií. 
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LEGISLATÍVA & OCHRANA NAŠICH ČLENOV

Pripomienkovanie zákonov a nariadení
Budeme iniciatívne pripravovať legislatívne zámery a pri podá-
vaní legislatívnych pripomienok vždy zohľadníme ciele a potre-
by sektora IKT. 

Očakávané legislatívne iniciatívy: 
  Zlepšenie podmienok verejného obstarávania;
  Vykonávacie predpisy k Zákonu o elektronických komuni-

káciách;
  Vykonávacie predpisy k balíčku stavebnej legislatívy: Staveb-

ný zákon, zákon o územnom plánovaní a kompetenčný zákon 
  Zmeny zákonníka práce;
  Reforma a zmeny v daňovo–odvodovom systéme;
  Regulácia cien energií pre podniky;
  Zmeny v riadení eurofondov + aktualizácie Plánu obnovy 

a odolnosti a Programu Slovensko;
  Autorské poplatky;
  Zákon o odpadoch, ciele pre zber a recykláciu elektroodpa-

du a európska direktíva o elektroodpade;
  Opakované použitie 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 adek-

vátna 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 ak-
tivitách v oblasti legislatívy.

Budeme presadzovať transparentnosť a participáciu v legisla-
tívnom procese s minimalizáciou skrátených konaní, s dosta-
točným časom na odbornú verejnú diskusiu a vyhodnotenie 
dopadov na K IKT sektor, ekonomiku a digitalizáciu spoločnosti. 

Vplyv na tvorbu európskej legislatívy IKT
Budeme monitorovať a vplývať na aktivity v európskej legislatí-
ve a v témach ako AI, dátová politika, ePrivacy, Green & Digital, 
férová regulácia trhových aktérov ako aj pripravované zmeny 
v Nariadení eIDAS 

Využijeme na to svoje členstvo v DigitalEurope, BusinessEuro-
pe (zamestnávatelia) aj možnosť participovať na príprave ná-
rodných 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 sek-
tor 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 defor-
máciám trhu, ktoré súvisia s protekcionizmom Slovensko IT, a.s.

Budeme venovať pozornosť stavu vo verejnom obstaráva-
ní a budeme sa snažiť o to, aby sa vo verejnom obstarávaní 
IT vytvorila samostatná prax, postupy a metodiky, tak ako je 
tomu napríklad v stavebníctve, a to aj s prihliadnutím na zelené 
a udržateľné kritériá.

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. 

Ochránime IKT sektor pred goldplatingom, neadekvátnymi re-
guláciami a byrokraciou.

Budeme trvať na ochrane investícií a dodržiavaní pravidiel štát-
nej pomoci a hospodárskej súťaže.

Podporíme investovanie európskych fondov do UFB infraštruk-
túry 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, inteligentná energetika 
a kybernetická bezpečnosť.

Budeme sa snažiť o otvorenú, odbornú a vyrovnanú komuniká-
ciu 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, reprezen-
tanti vzdelávacích inštitúcií a sektorovej rady ITaT. Podporíme 
zastúpenie zamestnávateľov a IKT odborníkov zo všetkých kra-
jov Slovenska.

Aliancia sektorových rád
Naším cieľom je udržateľnosť Aliancie sektorových rád, ako aj 
jej transformácia na Alianciu sektorových rád Slovenska ako 
právnického subjektu s rozpočtom nezávislým na národných 
projektoch. Budeme sa naďalej aktívne podieľať na zabezpeče-
ní kvalitného profesijného obsadenia sektorovej rady ITaT a na 
riadení sektorovej rady ITaT.

Zlepšovanie digitálnych zručností
Aktívne sa zapojíme do prác na pripravovanej Stratégii rozvoja 
digitálnych zručností SR v gescii MIRRI.

Podporíme aktivity Národného koordinátora pre digitálne vzde-
lávanie a zručnosti SR.

V 12. ročníku zaktualizujeme IT Fitness Test - najväčší test digi-
tálnych zručností na Slovensku - v spolupráci s partnerskými IT 
asociáciami a s podporou Vyšehradského fondu. Do testu pri-
dáme ukrajinčinu pre žiakov z Ukrajiny navštevujúcich školskú 
dochádzku na Slovensku a v krajinách V4..

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 výčby.

Budeme sa podieľať na príprave prieskumov digitálnych zruč-
ností zamestnancov v malých a stredných firmách, ako aj 
v štátnej a verejnej správe.

V spolupráci s partnermi budeme vyvíjať snahu, aby štátne orgá-
ny zabezpečili rozvoj digitálnych zručností, poskytli naň adekvát-
ne finančné prostriedky a zabezpečili potrebné digitálne zariade-
nia a pripojenie, najmä pre ohrozené skupiny žiakov a učiteľov.

Naše plány



Podporíme ďalšie rozširovanie platforiem pre dištančné vzdelá-
vanie 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
Prioritou pre nás ostáva ešte intenzívnejšia motivácia študen-
tiek a študentov, aby študovali STEM.

Budeme rozvíjať spoluprácu so všetkými informatickými stred-
nými odbornými školami a monitorovať kvalitu vzdelávania in-
formatických odborov a ich ďalšie rozširovanie, vrátane prípra-
vy a inovácie študijných odborov IKT (v skupine odborov 25) ako 
aj prierezových (napr. SMART Buildings).

Podporíme aktivity na zvýšenie kvality vzdelávania matematiky 
a informatiky aj v rámci pokračovania 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. Ako minimálny cieľ si stanovujeme dosiahnuť navráte-
nie hodiny informatiky do 9. ročníka.

Zasadíme sa o to, aby sa podiel študentov gymnázií a tech-
nických 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 a v ďal-
ších organizáciách či iniciatívach.

Digitálna koalícia
V Digitálnej koalícii – Národnej koalícii pre digitálne zručnosti 
a povolania Slovenskej republiky budeme rozvíjať vlastné ak-
tivity a podporíme aj aktivity a spoluprácu subjektov z podni-
kateľského, akademického, štátneho a neziskového sektora. 
Vyvinieme úsilie pre zvýšenie členskej základne.

Podporíme ďalšie pôsobenie a rozvoj aktivít „školských digi-
tálnych koordinátorov“ v prospech transformácie vzdelávania 
a škôl pre digitálnu dobu.

Zabezpečíme dlhodobo udržateľné financovanie Digitálnej ko-
alície, podporíme konkrétne projekty a personálne kapacity na 
jej efektívnejší a lepší chod.

Aktívnejšie zapojíme zakladajúcich členov Koalície – Minister-
stvo 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 
alebo bude pokračovať v projektoch:

  Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a zamestnancov 
verejnej správy – v spolupráci s MIRRI a ďalšími partnermi.

  Rozbehneme spoluprácu s projektom z POO SeniorPad.
  Ďalšia podpora mladých talentov z Moldavska a príprava na 

úspešnú kariéru v IT sektore prostredníctvom praxe v sloven-
ských IT firmách – v spolupráci s Európskou migračnou agen-
túrou, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záleži-
tostí a International Centre for Migration Policy Development.

  Získavanie firiem pre podporu projektu Spoločných študij-
ných programov ukrajinských a slovenských univerzít.

  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
Pokračujeme v tlaku na politické štruktúry, aby konečne začali 
riešiť vážny problém nedostatku špecialistov IKT na pracovnom 
trhu. Navrhneme podporu pre konkrétne kroky v tejto oblasti. 

Vyvinieme tlak na verejné vysoké školy aby sa aktívnejšie zapájali 
do propagácie IKT štúdia a motivácie študentov pre štúdium IKT.

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.

Odborné vzdelávanie a príprava
Aktívnym pôsobením a spoluprácou so zamestnávateľmi, zria-
ďovateľmi 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 a reagovali na súčasné a budúce požiadavku trhu 
práce v jednotlivých regiónoch.. 

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 sprí-
stupnenia a podpory online vzdelávania v moderných techno-
lógiách s možnosťou získavania mikrocertifikátov. 

Podporíme zavedenie novej formy rozšíreného praktického 
vzdelávania na  stredných odborných školách formou vývoja 
aplikácií žiakmi mentorovanými motivovanými učiteľmi pod-
ľa 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 otvore-
nie vzdelávacej cesty prostredníctvom bakalárskych profesijne 
orientovaných študijných programov s cieľom duálneho za-
mestnávania žiaka strednej školy už po jej absolvovaní.

V najbližších rokoch vypracujeme dva nové odbory pre po-
maturitné špecializované vzdelávanie a posilníme vzdelávanie 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Podporíme pilotnú realizáciu Nadpodnikového centra pra-
xe a inovácií v sektore IKT a Agentúrneho systému duálneho 
vzdelávania z prostriedkov Partnerskej dohody 2021 – 2027.

Podporíme modernizáciu vybavenia stredných odborných škôl 
a centier vzdelávania na vybraných vysokých školách v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a nových moderných technológií, 
najmä internetu vecí, umelej inteligencie či virtuálnej reality. 

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 slo-
venské univerzity a firmy. 

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

Spolupráca so všetkými relevantnými 
zamestnávateľskými zväzmi
Ostaneme jedným z najaktívnejších a najväčších  členov Re-
publikovej únie zamestnávateľov. Prostredníctvom RÚZ bude-
me aj naďalej presadzovať záujmy IT sektora na najvýznam-
nejších fórach ako sú Hospodárska a sociálna rada vlády, Rada 
vlády pre vedu techniku a inovácie a Rada vlády pre konkuren-
cieschopnosť a Rada vlády pre celoživotné vzdelávanie..  

Naďalej budeme intenzívne komunikovať a spolupracovať 
s priemyslom a priemyselnými zväzmi. 



DIGITALIZÁCIA FIRIEM A ZNALOSTNÁ 
EKONOMIKA

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 digitál-
nych technológiách a zároveň im sprostredkúvať ponuku slo-
venských IT firiem.

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 clou-
dovej iniciatívy GAIA X a hľadať príležitosti pre slovenské firmy.

Vytvoríme praktický systém podpory slovenských firiem pri 
zapájaní sa do nadnárodných konzorcií a projektov financova-
ných z priamo riadených programov.

Sprostredkujeme firmám prepojenie na výskumné inštitúcie, ak 
budú mať záujem o zapojenie sa do inovačných aktivít financo-
vaných z Plánu obnovy a odolnosti alebo z iných zdrojov.

Ponuka pre členské firmy ITAS:
  Všeobecná podpora marketingových aktivít, ak budú mať 

zároveň charakter osvety pre priemyselné podniky.
  Školenia o digitálnych technológiách a kybernetickej bez-

pečnosti pre priemyselné podniky, kde môžu byť aj lektori z IT 
firiem, ktorí môžu prezentovať svoje skúsenosti u zákazníkov.

  Prezentovanie úspešných projektov digitalizácie firiem 
u potenciálnych zákazníkov z priemyslu.

  Organizovanie referenčných návštev priemyselných pod-
nikov u spokojných zákazníkov.

  Grantové poradenstvo pre IT firmy, aj pre potenciálnych 
zákazníkov, vytváranie biznis plánov pre banky a podpora 
zapájania IT firiem do medzi národných projektov financo-
vaných z priamo riadených programov EÚ.

Podpora biznisu našich členov v privátnom 
sektore
Budeme podporovať investície štátu do digitalizácie výroby, 
služieb a obchodu, predovšetkým malých a stredných podni-
kov a podporovať tak IT biznis na Slovensku. Pri hľadaní zdrojov 
sa budeme koncentrovať na:

Plán obnovy a odolnosti
  Komponent 9, Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, aka-

demického sektora a organizácií výskumu a vývoja – digi-
tálne vouchre (alokácia 14,88 mil. €).

  Komponent 9, Investícia 6: Nástroje na podporu inovácií 
(Mikropôžičky – len "digitálne" pôžičky) (alokácia 21,25 mil. €).

  Komponent 17, Investícia 4: Podpora projektov zameraných 
na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií (alokácia 
74,80 mil. €).

Program Slovensko
  RSO1.3 – Posilnenie udržateľného rastu a konkuren-

cieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP (alo-
kácia 212,8 mil. €).

+ ďalšie dostupné zdroje.

Budeme pripomienkovať pripravované výzvy tak, aby vynalo-
žené prostriedky poslúžili svojmu cieľu. Postaráme sa, aby boli 
prijímatelia kvalitne a vopred pripravení a ak to bude potrebné, 
zabezpečíme pre nich grantovú podporu alebo komunikáciu 
s expertmi z daného odvetvia.

Presadíme podporu investícií do aplikovaného výskumu v sek-
tore IKT cez operačné programy a štátnu pomoc

Budeme sa prioritne venovať oblastiam, ktoré tvoria súčasť Stra-
tégie 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 Di-
gitálnou dekádou EÚ: Digitálna transformácia podnikov a ve-
rejnej správy, Smart Energy, digitalizácia zdravotníctva, umelá 
inteligencia v priemyselných riešeniach, digitalizácia v ekológii, 
SmartCities a iná dátová a sieťová infraštruktúra.  

Budeme sa uchádzať o zdroje z finančného mechanizmu Di-
gital 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 financo-
vaných z Plánu obnovy a odolnosti, APVV alebo z iných zdrojov.

AISlovakIA
Zabezpečíme ďalší rozvoj Centra pre rozvoj umelej inteligencie 
AIslovakIA a jeho aktivít a budeme naše členské firmy zapájať 
do konkrétnych projektov.

Budeme predstavovať slovenskému trhu a priemyslu praktické 
a užitočné príklady nasadenia umelej inteligencie, podľa možností 
na príkladoch projektov realizovaných našimi členskými firmami.

Budeme iniciovať výskumné projekty v oblasti umelej inteligencie, 
ktorých súčasťou budú musieť byť firmy. Vďaka tomu budú môcť 
materializovať svoje inovatívne nápady a rozšíriť svoje portfólio.

TECHNOLÓGIE PRE UDRŽATEĽNÚ 
BUDÚCNOSŤ

Budovanie povedomia o význame IKT pre udr-
žateľný rozvoj 
Chceme identifikovať čo najširší zoznam inteligentných riešení 
a technológií, ktoré sa už dnes využívajú, alebo sa potenciálne 
dajú využiť, v oblasti znižovania energetickej náročnosti, eli-
minácii emisií, v ochrane životného prostredia a adaptácii na 
klimatickú zmenu.

Od našej členskej základne vyzbierame podnety a riešenia 
a vytvoríme spoločnú ponuku zameranú na úsporu energií, 
pripájanie obnoviteľných zdrojov energií, ochranu prírody či 
nakladanie s odpadom.

Verejnosti odprezentujeme prínos zberu a vyhodnocovania en-
vironmentálnych dát.

Naštartujeme osvetové a vzdelávacie aktivity zamerané na in-
teligentnú energetiku pre podniky, samosprávu a štátnu správu.

Navrhneme požiadavky na obstarávanie hardvéru spĺňajúceho 
tie najvyššie ekologické a environmentálne štandardy a envi-
ronmentálne priateľskej architektúry IKT infraštruktúry a dáto-
vých centier.

Budeme pokračovať v rozvoji služieb SEWA zameraných na lik-
vidáciu elektroodpadu za najlepšie ceny na trhu.

Spropagujeme úspešné aplikácie smart riešení v oblasti udrža-
teľného rozvoja.



Iniciovanie spoluprác a projektov  
v environmentálnej oblasti
Cielene oslovíme štátne a samosprávne orgány, ktoré majú 
v gescii témy energetiky, životného prostredia, ochrany prírody 
a adaptácie na klimatické zmeny.

Slovenským podnikom odprezentujeme konkrétnu ponuku 
energetických a environmentálnych riešení a technológií.

Budeme akcelerovať projekty inteligentnej energetiky, ktoré je 
možné financovať z Fondu obnovy a odolnosti a z Programu 
Slovensko.

Podporíme biznis modely zamerané na zdieľanie profitu z ener-
getických úspor a spoluprácu s investormi a finančnými part-
nermi zameranými na túto oblasť.

Podporíme vznik energeticky a environmentálne zameraných 
výskumno-vývojových konzorcií a projektov, ktoré budú popri 
akademických a iných výskumných inštitúciách vždy počítať aj 
s firmami zameranými na inteligentné technológie.

DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY

Rozvoj komunikácie a spolupráce so štátom
Naďalej chceme viesť a rozvíjať odbornú, racionálnu a kon-
štruktívnu diskusiu s kľúčovými stakeholdermi na strane štátu. 
Chceme získať zásadné postavenie medzi odbornými združe-
niami, ktoré majú zásadný vplyv na dianie v eGovernmente.

Podľa možností budeme do tejto diskusie vťahovať aj člen-
ské firmy, aby mohli aktívne presadzovať vlastné skúsenos-
ti a know-how. Budeme hľadať spôsoby, ako firmy pritiahnuť 
k aktívnej spolupráci a príprave odborných stanovísk, nakoľko 
v mnohých oblastiach existujú značné rezervy.

Na stretnutiach s vedením MIRRI budeme pravidelne prezen-
tovať náš pohľad na situáciu v IKT sektore a diskutovať o ak-
tuálnych témach, s ktorými sú naši členovia konfrontovaní. Aj 
v tomto uvítame aktívnejšiu spätnú väzbu a podnety od člen-
skej základne.

Presadenie našej Vízie eGov 2021-2030 ako 
súčasti digitálnej stratégie Slovenska
Chceme naďalej presadzovať princípy a podnety z našej Vízie 
eGov, ktoré sa už stali súčasťou NKIVS.  Zasadíme sa o naštar-
tovanie procesu prípravy stratégie digitálnej transformácie 
a chceme aktívne participovať na jej príprave.

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.

Budeme sa snažiť o aktivizáciu členskej základne, aby sme boli 
schopní posilniť a profesionalizovať aktivity vo všetkých pra-
covných skupinách a odborných komisiách, v ktorých máme 
zastúpenie (pracovné skupiny MIRRI k strategickým prioritám 
eGovernmentu; pracovné skupiny pre štandardy IT vo verejnej 
správe, pracovná skupina pre digitálnu transformáciu Sloven-
ska, odborné komisie v NR SR).

V tejto oblasti zlepšíme informovanosť členov ITAS.

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 strategic-
kých zámerov.

Naďalej budeme naše členské firmy zastupovať v rokovaniach 
s MIRRI, Úradom podpredsedu vlády pre legislatívu, MDV SR, 
Úradom pre verejné obstarávanie, Útvarom hodnoty za penia-
ze, Národným bezpečnostným úradom, Implementačnou jed-
notkou na Úrade vlády, Riadiacim orgánom OPII na minister-
stve hospodárstva, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou 
miest Slovenska a so všetkými ministerstvami a ich podriade-
nými organizáciami. 

Členov zastúpime aj v rokovaniach s neziskovými organizácia-
mi (Slovensko.Digital, Slovenská informatická spoločnosť, Part-
nerstvá pre prosperitu a ďalšie).

Vplyv na dianie v eGovernmente
Členov budeme pravidelne informovať o pripravovaných či pre-
biehajúcich verejných vypočutiach, štúdiách uskutočniteľnosti 
verejných IT projektov či verejných obstarávaniach.

Budeme presadzovať zvýšenie kvality štátneho cloudu na úro-
veň komerčných cloudových služieb.

Presadíme najrýchlejšie možné zavedenie mobilného ID a vý-
razné 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 centralizo-
vaných nákupov licencií a hardvéru  (napr. pay-per-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.

Budeme presadzovať, aby na ÚVO vznikol systém tzv. odvetvo-
vých špecializácií.



O nás
Sme platformou lídrov slovenského IT odvetvia, vyt-
várame inovatívne IT prostredie a pomáhame budovať 
lepšiu a pokrokovejšiu krajinu.

Vznikli sme v roku 1999 ako vôbec prvý mimovládny sub-
jekt na Slovensku zameraný na IT a digitálne technológie.

Máme viac ako 100 členov, ktorí spolu zamestnávajú 
takmer 30-tisíc ľudí.

Reprezentujeme záujmy a ciele tých najväčších hráčov 
v slovenskom IT odvetví a pod našimi krídlami pôsobí 
skupina najväčších IT odborníkov.

Naším poslaním je, aby sa IT firmám na Slovensku pod-
nikalo jednoduchšie a celé odvetvie dynamicky a konzis-
tentne napredovalo.

Aktívne prispievame k informatizácii spoločnosti a vere-
jnej správy.

Moderné vzdelávanie je jednou z našich priorít. Chceme 
mať školy so študentmi, ktorí si s IT budú rozumieť a ped-
agógov, ktorí sa prispôsobia výzvam digitálnej doby.

Podporujeme digitálnu transformáciu spoločnosti, an-
gažujeme sa v témach ako Priemysel 4.0, cloud, kyber-
netická bezpečnosť či Smart Cities.

Podieľame sa na tvorbe dôležitej legislatívy v oblasti infor-
matizácie a digitalizácie.

Zastupujeme Slovenskú republiku v nadnárodnej asociácii 
DigitalEurope.

Sme členom Združenia podnikateľov Slovenska a jedným 
z najväčších a najvplyvnejších členov Republikovej únie 
zamestnávateľov.

Chceme budovať ekologickejšie IT s nižšou environ-
mentálnou záťažou.
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Spoločné študijné programy  
Ukrajina – Slovensko
Budeme pokračovať v úspešnom projekte spoločných magis-
terských študijných programov slovenských a ukrajinských 
univerzít. Zabezpečíme priebeh 5. ročníka a prípravu 6. ročníka. 

Zabezpečíme prax v slovenských IT firmách pre účastníkov 
projektu Podpora mladých talentov z Moldavska a ich príprava 
na úspešnú kariéru v IT sektore.

Pre slovenské IT firmy zabezpečíme príležitosti na získanie IT 
talentov z tretích krajín.

Podobné projekty pripravujeme aj v ďalších krajinách ako Bie-
lorusko a Uzbekistan.

Reprezentácia slovenského IT sektora 
v zahraničí
Podporíme ďalšiu činnosť Digital Coalition CEE.

Aktívne podporíme aktivity iniciatívy V4 Digital a Virtuálnej pla-
tformy 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. Ostaneme aktívnym čle-
nom najväčšieho európskeho združenia IT firiem a asociácií 
DigitalEurope kde sa aktívnejšie zapojíme do činnosti jej pra-
covných skupín. Upevníme spoluprácu s BusinessEurope a tiež 
s Business at OECD.

Využijeme členstvo prvého viceprezidenta ITAS v Executive 
boarde DigitalEurope pre presadzovanie záujmov slovenského 
IKT sektora na celoeurópskej úrovni. 

Vďaka účasti čelných predstaviteľov ITAS na prestížnych me-
dzinárodných misiách Vlády SR či Prezidentskej kancelárie bu-
deme reprezentovať záujmy slovenského IKT sektora.

MARKETING A KOMUNIKÁCIA

Interný & externý marketing + PR komunikácia
Budeme naďalej pozorne monitorovať aktivity štátu v oblasti IT 
a proaktívne upozorňovať na potenciálne problémy. Posilníme 
naše profesionálne väzby na médiá, ktoré sa IT témam odborne 
venujú.

Plánujeme zahájenie komunikačnej kampane na posilnenie 
pozitívneho imidžu IT firiem, ktoré sú významným pilierom slo-
venskej ekonomiky.

Do spoločenskej debaty o IT sa budeme snažiť vstupovať ešte 
intenzívnejšie, s patričnou odbornosťou, bez emócií a s profe-
sionálnym odstupom. 

Budeme sa snažiť o intenzívnejšiu komunikáciu s našou člen-
skou základňou a vytvárať viac možností na verejnú prezentá-
ciu kvalitných projektov a riešení, na ktorých sa podieľali naši 
členovia.

Chceme komunikovať interaktívnejšie, pútavejšie a pravidel-
nejšie.

Podporíme všetky marketingové a komunikačné aktivity Slo-
venského centra digitálnych inovácií.

Zintenzívnime komunikáciu na sociálnych médiách s dôrazom 
na vyšší podiel videoobsahu.

Zviditeľníme osobnosti ITAS prostredníctvom profilových roz-
hovorov.

Posilníme B2B komunikáciu s priemyslom, partnerskými za-
mestnávateľskými/odbornými zväzmi a združeniami.

Členom budeme i naďalej sprostredkúvať atraktívne ponuky na 
marketingové partnerstvá, pozvánky na konferencie, odborné 
podujatia či externé mediálne a marketingové spolupráce.
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