Východoslovenský región posunú vpred jeho ľudia
To, ako sa k tejto téme postavíme dnes, rozhodne o budúcnosti nášho kraja
16. apríl 2019, Košice - Zástupcovia IT sektora a vzdelávacích inštitúcií diskutovali o
možnostiach rozvoja východoslovenského regiónu. O prínose ľudského potenciálu pre
spoločnosť rozprávala aj ambasádorka Teach for Slovakia.
Sektor informačno-komunikačných technológií patrí na východe Slovenska medzi najväčších
zamestnávateľov. Región a firmy, ktoré v ňom pôsobia, však trápi odliv mladých
talentovaných ľudí. Bez nového ľudského potenciálu určité geografické prostredie časom
začne stagnovať a nebude sa rozvíjať. Ako tomu predchádzať?
Spoločnosť T-Systems Slovakia sa ako najväčšia IT firma v kraji zaujíma o rozvoj a
budúcnosť oblasti, v ktorej funguje. Preto spolu s pozvanými hosťami diskutovala na tému
Východoslovenský región a ľudský potenciál - ako ho rozvíjať?
Vzdelávanie aj dobrovoľnícke aktivity
V utorok 16. apríla 2019 sa tejto téme venoval aj Peter Fischer, viceprezident pre ľudské
zdroje spoločnosti T-Systems Slovakia.
„To, ako sa k rozvoju regiónu postavíme dnes, rozhodne o tom, ako bude vyzerať jeho
budúcnosť. Ľudia, ktorí u nás pracujú, sú vo vysokom počte práve z regiónu, v ktorom
pôsobíme. Preto nám záleží na zdravom prostredí plnom kvalitných podmienok pre život aj
ďalších možností rastu našich zamestnancov. Rozvoj regiónu posúvame vpred aj zapájaním
sa do vzdelávacích procesov - či už formou duálneho vzdelávania, ktoré poskytujeme, alebo
spoluprácou s vysokými a strednými školami. Okrem toho máme bohatý program
dobrovoľníckych aktivít, do ktorého sa zapájajú naši zamestnanci a spolupodieľajú sa tak na
zlepšovaní života v regióne,” zhodnotil Peter Fischer.
Diskusie sa zúčastnil aj docent Jaroslav Porubän, vedúci Katedry počítačov a informatiky
Technickej univerzity v Košiciach, ambasádorka iniciatívy Teach for Slovakia Veronika
Poklembová a účastníčka tohto programu Zuzana Bendíková a zástupca výkonného
riaditeľa a člen predstavenstva Letiska Košice Tomáš Jančuš.
Pomoc ľuďom, ktorí sa chcú rekvalifikovať
Svoj názor na ľudský potenciál v regióne a možnosti jeho rozvoja vyjadrila aj Lenka
Hlinková, autorka knihy pre ženy v IT sektore Ženský algoritmus, ktorá aktívne motivuje
mladé dievčatá vstúpiť do IT sféry.
„Na Slovensku informačné technológie zamestnávajú v priemere 4 percentá obyvateľstva,
no v Košiciach je to vyše dvojnásobok a dopyt po odborníkoch stále nie je nasýtený. Je
potrebné pomôcť ľuďom, ktorí majú záujem vstúpiť do IT sféry a rekvalifikovať sa, pričom
nemalú skupinu tvoria práve ženy a dievčatá, ktoré pri výbere štúdia často prehliadajú
technologické smery. Súčasné trendy sa odzrkadľujú v ponuke práce - vývoj mobilných
aplikácií, automatizovaný testing, SEO, UX/UI dizajn… Digitálne zručnosti ako Machine
Learning, Artifical Intelligence, Internet of Things, Blockchain či Cybersecurity sú na
vzostupe celosvetovo a snáď pribudnú aj v našom kraji. Netreba zabúdať, že pokiaľ ide o
digitálny svet, nelimitujú ho geografické hranice a z Košíc pracuje stále viac ľudí na diaľku
pre zahraničných klientov,” vyjadrila sa Lenka Hlinková.
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Spoločnosť T-Systems Slovakia
T-Systems Slovakia (TSSK) pôsobí v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) ako
poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti IKT infraštruktúry, aplikácií a podnikových finančných
procesov. V portfóliu spoločnosti sú najmä správa IKT riešení počítačových sietí, serverov, cloudov,
rôznych operačných systémov, databázových systémov, systémov SAPR, portálových produktov a
mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií a riešení.
TSSK je lídrom skupiny T-Systems International v oblasti návrhu a vzdialenej podpory
najvýkonnejších dátových centier koncernu, cloudových riešení a riešení SAP v cloude. TSSK je
hlavnou strategickou lokalitou poskytujúcou interné IT služby pre rôzne časti koncernu Deutsche
Telekom AG. TSSK je súčasne tretím najväčším centrom zdieľaných podnikových služieb na
Slovensku. Služby poskytuje viac ako 700 zákazníkom - významným korporáciám z celého sveta. V
súčasnosti takmer 10% zamestnancov pracuje v pozíciách s globálnou zodpovednosťou a najvyššou
pridanou hodnotou (IT architektúra, riadenie služieb, návrh riešení). Firma zamestnáva 31% žien a
69% mladých ľudí s priemerným vekom 33 rokov.

Jaroslav Porubän
Jaroslav Porubän je vedúci Katedry počítačov a
informatiky FEI TUKE, garant a spolugarant študijného
programu Informatika na Technickej univerzite v
Košiciach vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského
štúdia. Je autor, realizátor a propagátor myšlienky
Živých IT projektov – spolupráce s praxou v rámci
vysokoškolského vyučovania súťažnou formou. Do
programu sú zapojené 2 univerzity, viac ako 20 IT
spoločností a za posledné 4 roky ho absolvovalo viac
ako 600 študentov. Je zakladateľom unikátneho
OpenLabu – otvoreného laboratória pre výučbu a
výskum v oblasti informačných technológií, modernej
interakcie človek-počítač a strojového učenia, ktoré
bolo vybudované v spolupráci so spoločnosťou TSystems Slovakia.

Veronika Poklembová
Veronika Poklembová pracuje v ETP Slovensko v
Košiciach. Je ambasádorkou programu Teach for
Slovakia, v rámci ktorého dva roky učila v Bardejove.
Vyštudovala priestorové plánovanie na STU a SAV v
Bratislave. Po doktorandskom štúdiu strávila rok ako
dobrovoľníčka v sociálne zameraných projektoch vo
Veľkej Británii a neskôr pôsobila v projektovom tíme u
hlavnej architektky Hlavného mesta SR Bratislavy.

Zuzana Bendíková
Zuzana Bendíková učí v rámci programu Teach for
Slovakia prvý rok na základnej škole v Ždani. Vyučuje
matematiku, informatiku, telesnú výchovu a angličtinu.
Taktiež vedie krúžok iKid, kde si deti vyvinuli vlastný
produkt a učia sa ako rozbehnúť firmu.

Tomáš Jančuš
Tomáš Jančuš pracuje ako zástupca výkonného
riaditeľa pre financie v spoločnosti Letisko Košice –
Airport Košice, a.s., a zároveň ako člen predstavenstva
zastupuje v tejto spoločnosti záujmy majoritného
akcionára letiska Viedeň. Ako člen úzkeho tímu stál za
rozvojom letiska Košice v posledných rokoch kde na
základe
aktívneho
vyjednávania
s
leteckými
spoločnosťami letisko rozšírilo svoje portfólio z
pôvodných 3 leteckých spoločností na súčasných 7
pravidelných leteckých prepravcov, ktorí spájajú Košice
a východné Slovensko s viac ako 500 destináciami na
svete. Aktívne sa podieľa aj na dlhodobom rozvoji
turizmu v meste Košice ako podpredseda správnej rady
oblastnej organizácie Košice Turizmus.

Lenka Hlinková
Lenka Hlinková pracuje v IT sektore vyše jedenásť
rokov, z toho 2 roky v Londýne na projektoch pre
prestížne svetové značky ako projekt manažérka, tím
líderka, UX dizajnérka a biznis analytička. Aktívne
motivuje dievčatá a ženy na vstup do IT sektora, rok
bola členkou n.o. Aj Ty v IT, kde spoluzaložila,
organizovala a moderovala event pre ženy v IT s
názvom Frida Talks Tech, ktorý sa už druhý rok
pravidelne koná v Košiciach a Bratislave, organizovala
kurzy pre dievčatá a ženy na tréning technických
zručností. Tento rok získala titul Google Certified
Trainer for Education, ktorý každý rok Google udelí len
12 Slovákom. Je autorkou prvej slovenskej motivačnonáučnej knihy pre súčasné i budúce ajťáčky – Ženský
algoritmus. Vedie firemné workshopy na tému sexizmu
na pracoviskách, diverzity a potreby žien v
manažmente.

Peter Fischer
Peter Fischer pôsobí ako viceprezident pre ľudské
zdroje v spoločnosti T-Systems Slovakia. Pochádza z
Košíc,
vyštudoval
Strednú
odbornú
školu
elektrotechnickú a Strojnícku fakultu Technickej
univerzity v Košiciach. V roku 2008 odišiel z Košíc do
Námestova na pozíciu HR manažéra v automobilovom
priemysle. Odtiaľ sa dostal do európskych štruktúr,
miestom výkonu jeho práce bola Bratislava a
Dusseldorf. Rád športuje a skúša nové športy. Ak sa
človek „zoštandardizuje”, zabíja to podľa neho kreativitu.

