
 

  
 
 

Esport - forma inovatívneho vzdelávania alebo strata času?   
 
 
Košice, 14. november 2019 - Esport je fenomén dnešnej doby a patrí medzi najpopulárnejšie 
voľnočasové aktivity mladých ľudí. Formou herného turnaja sa priblížila mladej generácii aj 
najväčšia IT spoločnosť v kraji. Podujatie je súčasťou aktivít Európskeho týždňa odborných 
zručností.  

 
Netradičnú formu priblíženia sa mladším generáciám si vyskúšala najväčšia IT spoločnosť v 
regióne. V Experience Labe pripravila prvý eTournament založený na hraní hier online. Študenti 
duálneho vzdelávania T-Systems Slovakia vyzvali 14. novembra 2019 do turnaja študentov 
Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach. Do ďalších zápasov boli zapojení aj 
zamestnanci firmy. 
 
„Priemerný vek našich zamestnancov je 33 až 35 rokov a už ich súčasťou kultúry je esport. 
Interne sa nám vo firme kreuje silná herná komunita. Uvedomujeme si, že mladších 
talentovaných ľudí musíme osloviť iným spôsobom a priblížiť sa im formou, ktorá ich zaujme, je 
im blízka. Verím, že hernými turnajmi priblížime IT svet aj verejnosti a stanú sa príjemnou 
tradíciou v živote firmy,” vyjadril sa Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia.  
 
Odborné zručnosti pre prax 
Prvý eTournament bol súčasťou aktivít v rámci Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý 
sa prioritne koná v októbri, no jeho aktivity pretrvávajú do konca roka 2019. Cieľom iniciatívy 
Európskej komisie je zatraktívniť odborné vzdelávanie.  
 
Hraním počítačových hier si mladý človek buduje pozitívny vzťah k počítaču, ktorý vie ďalej 
rozvíjať do technických znalostí, potrebných pre jeho budúci uplatniteľnosť na trhu práce.   

 
„Je podľa mňa dobré dať deťom príležitosť vytvoriť si vzťah k počítačom, ale tento vzťah 
moderovať. Prostredníctvom počítačových hier si vedia nájsť jednoduchšiu cestu do IT sveta aj 
dievčatá. Samozrejme, neplatí pravidlo, že každý dobrý hráč je zároveň aj dobrý IT-čkár. Podľa 
typu hry sa však človek zlepšuje v strategickom myslení, komunikácii, cudzom jazyku, tímovosti 
aj zvládaniu prekážok,” vysvetľuje Peter Holan, Head of Delivery PC & Platform Services a 
spoluorganizátor eTournamentu. 
 
Slovenský streamer a komentátor 
Medzi štandardy esport turnajov patrí aj live streamovanie a komentovanie hier, ktoré mal v 
Experience Labe na starosti slovenský influencer, gamer, streamer a komentátor Ivan „Dev1” 
Lazarov. 
 
„Hrám defacto vďačím za všetko, čo dnes mám. Začínal som na Sege, Super Nintende a keď 
prišla éra Counter-Strike, tak som vedel, že to je moja budúcnosť. Hranie hier zo mňa urobilo 
človeka, akým som dnes. Samozrejme, hranie má aj negatívne stránky, podľa mňa sú v pomere 
1 negatívna k 100 pozitívnym. Od lepšieho strategického a analytického myslenia, dobré reflexy 
až po kontakty. Som nesmierne rád, keď niekto propaguje esport a hry ako také, takže som rád 
súčasťou niečoho takého,” vyjadril sa Ivan „Dev1” Lazarov. 



 

  
 

 

Ivan „Dev1” Lazarov 
Ivan Lazarov je slovenský streamer, komentátor, influencer a bývalý profesionálny gamer. Jeho doménou je hra 
Counter-Strike. Počas svojej aktívnej hráčskej kariéry sa stal 2-krát najlepším hráčom Česka a Slovenska (2006, 
2007). S ďalšími hráčmi stál pri vzniku prvého profesionálneho slovenského tímu FU.sk. Hráčsky vrchol dosiahol 
Dev1 hattrickom na majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky v rokoch 2005 až 2007. Aktívnu kariéru ukončil v 
roku 2009, momentálne sa venuje komentovaniu esport turnajov. Založil vlastnú značku DEV1S.  

Spoločnosť T-Systems Slovakia 

Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, sídli výlučne v Košiciach. Jej cieľom je 
poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu 
Deutsche Telekom AG. Je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí 
do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG. 

Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a druhého 
najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia dosiahla vo štvrtom kvartáli 2018 v Košiciach 
počet zamestnancov 3 859, čím predstavuje druhé najväčšie centrum podnikových služieb na Slovensku a zároveň 
patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku. 70 % zamestnancov spoločnosti má univerzitné a 
30 % stredoškolské vzdelanie. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov 
z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie. 

Duálne vzdelávanie: 3-ročné vyššie odborné pomaturitné štúdium 

Štúdium ponúka spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v 
Košiciach od septembra 2013. Absolventi štúdia sú pripravení na prácu v oblasti správy serverov, operačných 
systémov, sietí, diskových polí, databáz, aplikácií a iných informačných a komunikačných technológií. 

Ako prví na Slovensku sa študenti vzdelávajú podľa nemeckého modelu a majú možnosť získať certifikát od 
Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je rovnocenný titulu absolventov duálu v Nemecku. 
Duálne vzdelávanie spája teoretické vyučovanie a praktickú prípravu v oblasti IT. Dôraz je kladený na rozvoj tvrdých 
a mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v T-Systems Slovakia. Miera praktického vzdelávania dosahuje až 70 
%. Vzdelávanie prebieha v škole a v priestoroch spoločnosti T-Systems Slovakia. Samozrejmosťou je notebook pre 
študentov počas celého štúdia. 

 
 


