
 

JÚL 2022

ODPOČET 
AKTIVÍT 6/22 

DIGITÁLNA KOALÍCIA - NÁRODNÁ KOALÍCIA PRE 
DIGITÁLNE ZRUČNOSTI A POVOLANIA SR



 

 

PRÍHOVOR 

PREDSEDA PREDSEDNÍCTVA 

NÁRODNÁ KOALÍCIA PRE DIGITÁLNE ZRUČNOSTI A POVOLANIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

S tav našej spoločnosti bol v uplynulých mesiacoch a stále je do veľkej miery 
ovplyvnený pretrvávajúcou pandémiou Covid-19 a vojnovým konfliktom na 
Ukrajine. Všetci sme už verili, že sa nikdy nezopakujú roky 2020 - 2021 so svojimi 

rozsiahlymi obmedzeniami. Opak je však pravdou. Aj toto obdobie nás učí čeliť mnohým 
náročným situáciám nielen doma, v rodine, v práci či verejnom živote, ale i v digitálnom 
svete. Napriek zložitej sociálnej, ekonomickej ale aj politickej situácii sme realizovali 
množstvo zaujímavých aktivít a úspešných projektov v oblasti vzdelávania a testovania 
digitálnych zručností, prehlbovania vedomostí v oblasti IT technológií, žiakov, študentov 
ako aj širokej verejnosti.  

Dovoľte mi poďakovať sa našim partnerom, členom a podporovateľom Digitálnej koalície 
ako aj nášmu tímu. 

Brožúra, ktorú držíte v rukách, predstavuje výber aktivít Digitálnej koalície za prvých šesť 
mesiacov roku 2022.  
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O NÁS 

D igitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej 
republiky (skrátene „Digitálna koalícia“, anglicky: Slovak National Coalition for 
Digital Skills and Jobs) je iniciatíva s národnou pôsobnosťou v Slovenskej 

republike založená v roku 2017 na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital skills 
and jobs coalition zakladajúcimi členmi IT Asociáciou Slovenska a Úradom podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom 
verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku 
pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a 
vo vzdelávaní.  

Európska komisia odporučila zakladať digitálne koalície vo svojej stratégii prípravy na 
digitálnu budúcnosť (digitálnu dobu) v členských štátoch ako partnerstvá medzi aktérmi v 
oblasti digitálnych zručností, ktorí majú spolupracovať na zlepšení digitálnych zručností. 

INTERNÝ TÍM NÁRODNEJ KOALÍCIE PRE DIGITÁLNE ZRUČNOSTI A POVOLANIA SR  

                Mário Lelovský                           Andrej Bederka         Tomáš Jucha 
 predseda predsedníctva             tajomník    člen predsedníctva 
               člen predsedníctva 
 

               

       Lucia Braunová                           Janka Miklošková                  Lenka Krištofičová 

   ekonómka                    projekt manažérka                  projekt manažérka 
           projekt administrátorka           account manažérka                                Ženy v IKT 
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ODPOČET AKTIVÍT 
ZDRUŽENIA K 6/22 
AKTUÁLNE PROJEKTY DIGITÁLNEJ KOALÍCIE 

IT FITNESS TEST 

Pred desiatimi rokmi sme predstavili projekt IT Fitness test, ktorý vďaka svojej úspešnosti 
pokračuje aj tento rok .  Po rekordnom zdvojnásobnení počtu respondentov v roku 2021, 
do ktorého sa iba na Slovensku zapojilo viac ako 50-tisíc ľudí sme v apríli 2022 spustili 
veľkolepý 11.ročník.   
Uplynulých 10 rokov absolvovalo test už viac ako 300-tisíc účastníkov. Žiaci a žiačky 
základných, stredných a vysokých škôl mali možnosť zistiť, čo vlastne digitálne zručnosti 
sú a aký veľký význam majú nielen v čase,  keď sa pre pandémiu muselo vyučovanie 
doslova zo dňa na deň presunúť do online priestoru, ale najmä neskôr v práci.  
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IT FITNESS TEST V4 

Okrem slovenského jazyka je test od apríla 2022 po prvýkrát v histórii dostupný aj 
v českom, maďarskom, poľskom jazyku a bonusom je anglická verzia.  

Spolu so slovenskými odborníkmi, učiteľmi, akademickými pracovníkmi a IT expertmi sa 
na príprave, organizácii, lokalizácii a nasadení IT Fitness Testu 2022 V4 podieľali 
členovia Cyfrowa Polska, maďarskej IT asociácie Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége, českého Internetového institutu, n.o. a IT Asociácie Slovenska 
za čo im aj touto cestou srdečne ďakujeme.  

Ani jeden ročník by sa však nemohol uskutočniť bez významnej podpory našich partnerov 
ktorými sú Vyšehradský fond, hlavným partnerom  Microsoft Česká republika a Slovensko, 
MIRRI, MŠVVaŠ, a mnohý ďalší.  Najmä vďaka nim sme mohli v 11-tom ročníku testovanie 
rozšíriť a ponúknuť nielen žiakom a študentom Slovenskej republiky ale aj všetkým 
krajinám V4, čiže okrem Slovenska sa mohli otestovať žiaci v Česku, Maďarsku, Poľsku. 

Aj tento rok budú všetci úspešní respondenti automaticky zaradení do žrebovania 
o atraktívne vecné ceny ako napríklad herná konzola X box Series X, Lenovo IdeaPad 
Gaming 3, iPhone SE 128 GB, Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, GoPro HERO9 BLACK, 
Apple Watch SE GPS 40mm, herné slúchadlá HyperX Cloud Alpha, JBL Tune 125TWS 
Black, IKEA stôl na hranie + stolička FREDDE/MATCHSPEL, Reproduktor JBL Clip 3 
White,10 licencií ESET Internet Security pre každého vylosovaného. 

Doposiaľ sa v rámci tohto ročníka otestovalo vyše 70 tisíc respondentov. 
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https://itfitness.eu/sk/stranky/sutaz/


SÉRIA PREDNÁŠOK PRE STREDNÉ ŠKOLY  
S ODBORNÍKOM O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 

Pandémia Covid-19 preniesla náš život do veľkej miery do online sveta. A hoci sme si na 
tieto novinky museli zvykať všetci, najmä u detí sa počítače a internet stali neoddeliteľnou 
súčasťou každodenného života pri vzdelávaní, ale aj trávení voľného času. V súvislosti s 
online aktivitami detí sa však musíme zaoberať i nástrahami. 

Preto sme sa rozhodli zorganizovať projekt  pod názvom S odborníkom o kybernetickej 
bezpečnosti, kde sme pripravili sériu dvojdielnych prednášok s diskusiou s odborníkom s 
bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
– Karolom Suchánkom, ktorú ponúkame študentom a pedagógom stredných škôl.  

Zaujímavou modernou a interaktívnou formou sa žiaci v 20 krokoch dozvedia o 
najdôležitejších zásadách pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami, o organizácii 
kybernetickej kriminality vo svete, o etickom hackerovi, zároveň majú možnosť si vyskúšať 
odporúčané postupy a aplikácie počas prednášky na vlastnom mobile.  

Súčasťou je aj voľná diskusia kde žiaci môžu položiť otázky a diskutovať na aktuálne témy, 
ktoré ich v danej oblasti zaujímajú.  
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V budúcich prednáškach vieme žiakom ponúknuť väčšiu interaktivitu čo sa budeme snažiť 
dosiahnuť pomocou moderných prezentačných technológii, kde žiaci pomocou mobilov 
budú môcť aktívne vstupovať do prednášky a tým ovplyvniť jej smer a obsah. 

Celkovo sa doteraz zúčastnilo školení viac ako 2500 žiakov pričom rekordnú účasť sme 
zaznamenali v Piešťanoch 15. júna 2022 na Strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej , kde sa prednášky zúčastnilo v daný deň viac ako 200 žiakov a aktívna 
diskusia pokračovala ďalšiu hodinu po skončení prednášky.    

V rámci školení sme precestovali celé Slovensko, no výrazný záujem o  prednášku bol 
hlavne na Stredných odborných školách na východnom Slovensku, kde žiaci vynikali 
výbornými znalosťami v oblasti IKT technológií a zaujímavé nápady a podnety prichádzali 
aj z ich strany. Najaktívnejší žiaci boli odmenení vedením školy riaditeľským voľnom.   

Záujem zo strany škôl bol obrovský, preto plánujeme zrealizovať v priebehu mesiaca 
September ďalších 19 prednášok. Na základe pozitívnych reakcií zo strany  škôl  
vyjadrujeme presvedčenie,  že téma kybernetickej bezpečnosti je tak aktuálna, a 
zaujímavá pre žiakov,  že je nevyhnutné v  projekte pokračovať nie len v Septembri,  ale aj 
v priebehu celého nasledujúceho školského roka 2022/2023.  Deti sú naša budúcnosť 
a pre zdravý rozvoj spoločnosti potrebujeme odborne vzdelaných a  kriticky mysliacich 
mladých ľudí, aby v digitálnej dobe uspeli ako v  súkromnom tak i v pracovnom živote. 
Veď kto, ak nie informatici, zabezpečí nevyhnutnú digitálnu transformáciu ekonomiky 
a pomôže spoločnosti ustáť dopady priemyslu 4.0?   
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PROJEKT CONNECTING EUROPE FACILITY TELECOM CEF - WEB A 
SOCIÁLNE MÉDIA 

Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta označila vybavenie ľudí 
digitálnymi zručnosťami ako kľúčovú úlohou pre zotavenie Európy z pandémie 
koronavírusu. Preto v roku 2019 11 Národných koalícií sa prihlásilo na výzvu na 
predkladanie návrhov v rámci Európskej platformy pre digitálne zručnosti a pracovné 
miesta CEF-TC-2019-2. Hodnotitelia vybrali 8 najlepších návrhov, ktoré dostali 
financovanie formou jednorazovej sumy.  

Národné koalície v oblasti digitálnych zručností a povolaní z 8 európskych krajín získali 
spolu viac ako 900 000 EUR na vylepšenie svojho online dosahu vybudovaním národnej 
webovej platformy a pripojenia k Európskej platforme pre digitálne zručnosti a 
povolania. Týmto prispejú národné koalície aktualizáciou alebo vývojom webovej stránky, 
jej prepojenie s platformou základných služieb, organizovanie webových seminárov pre 
svojich členov a vytváranie a prekladanie obsahu. Cieľom je vytvoriť spoločnú platformu, 
ktorá pomôže preklenúť priepasť v oblasti digitálnych zručností v Európe.  

Ocenené národné koalície sú z Cypru, Českej republiky, Dánska, Írska, Litvy, Slovenska – 
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, Slovinska a Španielska.  
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Cieľom projektu CEF je vytvorenie web platformy na prepojenie členov slovenskej 
Digitálnej koalície, aj s európskymi Digitálnymi koalíciam na sprístupnenie digitálnych 
príležitosti na odbornú prípravu a financovanie svojich aktivít.  

Pomocou projektu a web stránky stimulujeme spoluprácu a zdieľanie osvedčených 
postupov naprieč oblasťami a hranicami a zobrazujeme informácie o relevantných 
európskych a vnútroštátnych iniciatívach. Ponúkame služby širokému publiku vrátane 
Európskej koalície digitálnych zručností a pracovných miest. Spolu s webovými stránkami, 
ktoré spravujú národné koalície, sa tak web platforma stala kľúčovou infraštruktúrou 
digitálnych služieb na podporu digitálnych zručností v Európe.  
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CYKLUS WEBINÁROV GIRLS AND ICT - JÚL 2022 

Prostredníctvom série podujatí tri národné digitálne koalície, slovenská, česká a slovinská, 
zvyšujú povedomie a povzbudzujú mladých ľudí, najmä mladé dievčatá, o príležitostiach, 
ktoré ponúka digitalizácia, digitálna transformácia a sektor informačných a 
komunikačných technológií (IKT) vo všeobecnosti. . K prvému zo série medzinárodných 
webinárov sa pripojilo 6 odborníkov s inšpiratívnymi príbehmi: našli svoju kariéru a 
množstvo príležitostí na rast v oblasti IKT, hoci nie všetci účastníci diskusie pochádzajú z 
prírodných vied a techniky. Vzhľadom na zaujímavú diskusiu a množstvo otázok 
účastníkov online podujatia sa vytúžený cieľ podarilo naplniť; podnietiť diskusiu a ukázať 
rozmanité pracovné, kariérne a študijné príležitosti v IKT, ktoré prináša digitálna 
transformácia európskej spoločnosti.  

Aida Kamišalić Latifić – Inžinierka roka 2019 (SI), Tanja Bivic Plankar – prezidentka 
Blockchain Alliance Europe (SI), Eva Pavlíková – Česko.digital (CZ), Eva Nečasová – UI for 
Children (CZ), Zuzana Molčanová – Vedúca oddelenia vzdelávania pre priemysel (SK) 
spoločnosti Microsoft a Lenka Hlinková – Ženský algoritmus (SK) stručne predstavili svoje 
kariérne cesty a výzvy a následne sa zapojili do diskusie s účastníkmi na webinári dňa 
7.6.2022. 

V troch rôznych miestnostiach, slovenskej, českej a slovinskej, boli stretnutia Q&A 
zamerané na príležitosti v oblasti IKT a výmenu skúseností účastníkov rozhovorov, ich 
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postrehov a osvedčených postupov. Hoci rozhovory prebiehali oddelene, spájala ich 
spoločná myšlienka; ak sa nikdy neprestaneme učiť, s proaktivitou, zvedavosťou a 
striedmosťou riešiť výzvy, môžeme ľahko využiť naše formálne nadobudnuté, aj 

spoločenskovedné znalosti, v oblasti IKT.  Napriek tomu, že podujatie Girls & ICT oslovilo 
najmä ženy, zapojili sa doň aj niektorí muži a svojou prítomnosťou navyše podnietili 
zamyslenie sa nad priblížením témy dievčat a žien v IKT mužskému publiku.  

V roku 2020 na Slovensku pracovalo 15,8 % IKT špecialistiek. Najvýraznejšie zmeny boli 
zaznamenané v priebehu rokov 2016 a 2017, kedy sa podiel žien pracujúcich v tejto 
oblasti zvýšil o 2,8 tisíc, čo predstavuje 4,7 %. Výsledky, ktoré Slovensko v tejto oblasti 
dosahuje, sú nad priemerom krajín V4. Nedostatok žien v IKT predstavuje pre krajinu, 
regióny, zamestnávateľov a jednotlivcov nevyužitý potenciál na hospodársky rast.  

Aj preto sa Digitálna koalícia zameriava na podporu a motiváciu dievčat a žien v štúdiu 
STE(A)M odborov a práci v IKT sektore, prepájaniu organizácii, ktoré sa venujú podpore 
žien v IKT a zastupovaniu SR v skupinách zameraných na riešenie problematiky 
nedostatku IKT špecialistov, hlavnie žien. 

10 DIGITÁLNA KOALÍCIA



PROJEKT SPOLOČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMI UA- SVK 

Hlavným výstupom programu je posilnenie vybudovaných vzťahov, štruktúr a odborných 
kontaktov medzi akademickým sektorom na Slovensku a na Ukrajine, čo umožní ďalší 
rozvoj schémy študentskej a pracovnej mobility ukrajinských študentov a absolventov na 
verejných vysokých školách na Slovensku.  

Mobilitná schéma je spojená so sponzoringom IKT firiem na Slovensku, ktoré študentom 
poskytnú štipendium, prax v odbornej príprave a úspešným absolventom ponúknu 
dvojročné zamestnanie po ukončení štúdia. Celková inovácia projektu spočíva v tom, že 
za účelom odovzdávania odborných skúseností je využívaný komplexný systém založený 
na krátkodobom štúdiu, pracovnej mobilite a následnom návrate na Ukrajinu, nie 
krátkodobé školenia. Navrhovaná schéma je založená na princípoch okružnej migrácie, 
ktorú medzinárodné inštitúcie vo všeobecnosti považujú za účinný prostriedok podpory 
rozvoja. Na základe zistených štrukturálnych nedostatkov ukrajinského IKT sektora a 
analýzy potrieb cieľovej skupiny sa program zameriava na poskytovanie praktických a 
odborných skúseností v etablovaných IKT spoločnostiach. Osobitný dôraz sa kladie na 
získavanie mäkkých zručností, akými sú komunikácia, prezentácia a tímová práca v rámci 
vzdelávania a praxe na Slovensku.  
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Aktuálne ukončujeme akademický rok 2021/2022 10 UA študnetov, predbežne 5 z nich je 
ponúknutý kontrakt vo firme, v ktorej stážovali (IBM, Deutsche Telekom)  

Vzhľadom na vojnový stav na Ukrajine vo februári 2022 sme flexibilne prisposobili 
program aj pre Bakalárskych študnetov a podarilo sa nám dočasne umiestniť 5 
bakalárskych študnetov do firiem a 4 magisterských študnetov, ktorí ďalej pokračujú do 
akademického roka 2022/2023. Taktiež súčasne prebiehajú výberové pohovory medzi 
firmami a študnetami do nového akademického roka 2022/2023 - zatiaľ sa nám podarilo 
úspešne pripraviť 9 študentov. Tento rok sa do výberového procesu zapojilo aj 
Ministerstvo financií SR. 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR finančne podporuje fungovanie 
NGO  Ukraine - Slovak Center v Kyjeve. 
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PROJEKT DIGITÁLNE TALENTY PRE MOLDAVSKO – SLOVENSKO 
PRE TALENTY: PROGRAM PRACOVNEJ MOBILITY ABSOLVENTOV 
IKT ODBOROV MEDZI SLOVENSKOM A MOLDAVSKOM 

Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ vďaka podpore Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu v rámci iniciatívy Migration Partnership Facility (MPF). Na Slovensku je 
realizovaný EMA – Development and Mobility Agency v spolupráci s Národnou koalíciou 
pre digitálne zručnosti a povolania SR – Digitálnou koalíciou a IT Asociáciou v Moldavsku 
(ATIC). Partnermi zo súkromného sektora sú ESET, Orange Slovensko a Orange 
Moldavsko.  

Inštitucionálnu podporu poskytujú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Moldavská 
technická univerzita (TUM) a Ministerstvo hospodárstva a infraštruktúry Moldavskej 
republiky.  

Projekt sa začal realizovať v júli 2021, oficiálne bol spustený v septembri 2021 a potrvá až 
do februára 2024.  

Aktuálne prebieha prezentácia projektu na rôznych úrovniach od súkrmoného sektora, 
akademickej obce po štátnu správu a akvizícia firiem do projektu. Projekt sa plánuje 
rozšíriť aj na Ukrajinu za podpory NGO Ukraine-Slovak Center. 
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Projekt Moldavsko podporí: 

• 50 moldavských absolventov a študentov IKT odborov. Ponúkne im 12-mesačné 
zamestnanie alebo 3-mesačnú stáž v popredných IKT spoločnostiach na Slovensku.  

• Rozvoj Moldavska prostredníctvom reintegrácie úspešných absolventov programu po 
ich návrate do Moldavska.  

• Transfer vysoko žiadaných znalostí a expertízy do moldavského IKT sektora.  

• Rozvoj podnikania a budovanie vzťahov medzi súkromnými spoločnosťami oboch 
krajín.  

• Vytvorenie verejno–súkromných partnerstiev a vzdelávacej platformy Digitálna 
akadémia.  

• Zdieľanie skúseností počas implementácie schémy a politík pracovnej mobility 
zameraných na prilákanie talentov. 

14 DIGITÁLNA KOALÍCIA



PODPORA IMPLEMENTÁCIE AKČNÉHO PLÁNU REALIZÁCIE 
NÁRODNEJ STRATÉGIE KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI NA ROKY 
2021 AŽ 2025 V OBLASTI VZDELÁVANIA  
Digitálna koalícia v roku 2021 navrhla pre NBÚ v súčinnosti s cca. 30 expertmi znenie 
kapitoly "Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť" v rozsahu 55 konkrétnych aktivít, 
schválených uznesením vlády Slovenskej republiky.  

V roku 2022 sme ponúkli spoluprácu pre MŠVVaŠ SR formou projektu. Aj preto sme 
22.2.2022 zrealizovali Informačný seminár o aktivitách vo vzdelávaní v kybernetickej 
bezpečnosti s možnosťou zapájania a získania podpory od členov Digitálnej koalície a 
ďalších významných aktérov v kompetentných v oblasti informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti, najmä: MIRRI, NBÚ, KCCKB, akademické a stredoškolské vzdelávacie 
inštitúcie, IT firmy a ako prvý krok sme pre MIRRI navrhli koncept trvalo udržateľného 
ekosystému vzdelávania pre využitie plánu obnovy.  

Na konci prvého polroka 2022 sa na MŠVVaŠ SR naplnili podmienky pre spoluprácu s 
predpokladom začatia projektových aktivít v 2. polroku 2022. 

Očakávame, že v priebehu júl - august 2022 MŠVVaŠ SR identifikuje, pri ktorých úlohách 
potrebuje pomôcť a požiada o spoluprácu.   

PODPORA PROJEKTU KYBERNETICKEJ SÚŤAŽE 
STREDOŠKOLÁKOV, DRUHÝ ROČNÍK V ŠK. ROKU 2021/2022 

AFCEA Slovakia, slovenská pobočka AFCEA International spolu s odbornými partnermi 
zorganizovali pre študentov vo veku od 16 do 21 rokov, druhý ročník celoslovenskej 
súťaže v kybernetickej bezpečnosti.  

Do prvého Osvetového kola (december 2021 až február 2022) sa  zapojilo vyše tisíc 
študentov,  z ktorých do druhého Výberového kola postúpilo v súlade s Pravidlami súťaže 
495 študentov. Na základe výsledkov Výberového kola, podľa počtu pridelených bodov 
za vyriešené úlohy bolo pozvaných do finále 30 najlepších študentov.  

Veľmi napínané bolo finálové kolo,  ktoré sa uskutočnilo v termíne 25.  až 26. júna 2022 
online formou. Program finále sa konal pod názvom Cybersecurity Bootcamp a bol 
zostavený zo zaujímavých prednášok z oblastí Incident response, Forenznej analýzy, 
redteam a blueteam činností a CTF KB úloh. Na základe výsledkov bodov z druhého kola 
a bodov z finálového kola boli vyhodnotení a odmenení hodnotnými cenami od 
partnerov súťaže najlepší študenti. 
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Víťazi súťaže: 

1. miesto: Ivan Lepieš, SPŠ Jozefa Murgaša 
2. miesto: Marek Geleta, Gymnázium Angely Merici Trnava 
3. miesto: Adam Hadar, SPŠE Nové Zámky 

PODPORA VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH 
V IKT ODBOROCH 

V  rámci spolupráce a odborného zastúpenia v Republikovej únii zamestnávateľov a IT 
Asociácii Slovenska sme aj tento rok podporili vstup nových škôl do siete škôl 
vzdelávajúcich v študijných programoch v skupine odborov 25 IKT.  

Podporili sme  vytváranie Centier odborného vzdelávania na prípravu a rast počtu 
študentov týchto škôl pre dosiahnutie "vlny absolventov IKT pre rok 2030". Tentoraz 
v Košiciach,  po zameraní na Bratislavu.  

Pracovali sme tiež na zvyšovaní kvality vzdelávania a implementácii novo-vytvorených 
študijných programov zameraných už na Industry 4.0 - ako reflexiu na nedostatok IKT 
špecialistov na slovenskom trhu práce.  

Veríme že cieľ projektu, ktorý predstavuje zvýšenie počtu žiakov IKT odborov stredných 
odborných škôl a kvalitné vzdelávanie na ich  , docielime len vytrvalou komunikáciou so 
školami , ich zriaďovateľmi, najviac krajskými samosprávnymi celkami. 
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ŠTUDENTI SPŠE PREŠOV NA ROBOCUPE 2022 V THAJSKOM 
BANGKOKU 
V pondelok 11.7.2022 a v hlavnom meste Thajska Bangkok prebehla svetová súťaž 
Robocup 2022. Od posledného podujatia v Sydney 2019 uplynuli už 3 roky. Medzi 
účastníkmi zo Slovenska sú opäť aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej 
v Prešove. Tentokrát tím tvoria študenti budúcej IV.C, ktorý obsadili krásne 6. miesto 
spomedzi 19 celosvetových tímov! Gratulujeme 

Filip Ondrej – hlavný konštruktér a programátor 
Damián Haladej – konštrukcia mechaniky a elektroniky 
Adam Strelec – programovanie pohybových algoritmov 
Patrik Sašina – testovanie, analýza, prezentácia 

O odborné zázemie tímu sa stará učiteľ programovania a robotiky Ing. Peter Vargovčík 
Všetko ostatné zabezpečuje učiteľka matematiky a fyziky Mgr. 
Zdenka Liščinská.	
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PROJEKTY V PROCESE ... 

NÁRODNÝ PROJEKT ZVYŠOVANIE DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 
SENIOROV A OHROZENÝCH SKUPÍN VO VEREJNEJ SPRÁVE. 
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky v spolupráci 
s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustili národný 
projekt  v hodnote takmer 990 000 eur s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností 
seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Jeho cieľom je vytvoriť 
komplexný testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu 
digitálnych zručností znevýhodnených skupín. 

Seniori ako aj mnohí zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov veľakrát nedisponujú v 
súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami. To môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu 
a k problémom nájsť si lepšie kvalifikovanú prácu.  

V rámci národného projektu vznikne obsahovo overené prostredie na online dištančné 
vzdelávanie aj elektronické testovanie. Vytvorené prostredie bude vyžadovať minimálne 
používateľské nároky pre účastníkov. Celý systém bude po jeho finálnom otestovaní 
spustený do roku 2023 a dostupný bude celoročne, 7 dní v týždni.  

Samotný pilotný projekt tak vyplní súčasnú medzeru vo vzdelávaní dospelých v oblasti 
digitálnych zručností, keďže na Slovensku zatiaľ neexistuje systémový prístup vzdelávania 
tohto typu financovaný z verejných zdrojov. 

Vzdelávanie, testovanie a samotné zvyšovanie digitálnych zručností sa bude dotýkať 
približne 1,5 milióna ľudí z radov zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, invalidných 
a starobných dôchodcov, ktorí nepatria do skupiny seniorov, teda vo veku do 65 rokov a 
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majú priznaný invalidný alebo starobný dôchodok, seniori vo veku nad 65 rokov a osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Podľa monitoringu Európskej komisie, v roku 2019 iba 16% obyvateľov vo veku 55 -74 
rokov disponovalo minimálne základnými digitálnymi zručnosťami, vyššie digitálne 
zručnosti malo 6% obyvateľov. Jednu vzdelávaciu aktivitu s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti uviedlo 10% obyvateľov EÚ vo veku 55 – 74 rokov, pričom celoslovenský 
priemer bol 24%. 

Ak chceme vytvoriť skutočne funkčný a užitočný systém na pomoc seniorom a 
znevýhodneným skupinám, je dôležité, aby sme spolupracovali s IT komunitou a 
odborníkmi na vzdelávanie. Nový IT vzdelávací systém je určený pre viac 1,5 milióna ľudí 
na Slovensku, ktorí patria do jednej zo znevýhodnených skupín. Vzorom je pre nás veľmi 
známy IT Fitness Test, ktorý si postupne obľúbili státisíce ľudí najmä mladších vekových 
skupín,“ ozrejmila vicepremiérka Remišová. 

PROJEKT ROZVOJA DIGITÁLNEJ KULTÚRY DIGQ VO VZDELÁVANÍ  
V spolupráci s odborníkmi sme vystúpili na konferencii v Starom Smokovci, kde sme 
oznámili zámer pripravovaného programu Dig Q - s perspektívnym dopadom na cieľovú 
skupina 200 tis. žiakov do školského roku 2026/27 s posilnením a overením 
informatických a digitálnych kompetencií pre základné a stredné školy bez vytvárania 
nového predmetu, v súčinnosti s odborným tímom úspešného projektu FinQ 
(podporovaného Nadáciou SLSP).  

V školskom 2022/23 plánujeme prípravu pokladov - napr. Rámec úrovní rozvoja digitálnej 
a informatickej kultúry a príprava na vzdelávanie učiteľov od septembra 2022. 
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A ĎALŠIE AKTIVITY ZDRUŽENIA:  
Okrem iného naďalej aktívne spolupracujeme a  zúčastňujeme sa na podujatiach Stálej 
konferencie aktérov vzdelávania kde poskytujeme odbornú  podporu a zastupujeme 
zamestnávateľov v organizovanej a systemizovanej spolupráci aktérov vzdelávania, 
zástupcov a odborníkov profesijných organizácií vzdelávacích inštitúcií na všetkých 
úrovniach vzdelávania. Poskytujeme konzultácie k projektom a aktivitám v oblasti 
informatizácie školstva. 

Podporili sme svojou účasťou Národný projekt Systém overovania kvalifikácií a Sektorovo 
riadené inovácie   - zabezpečenie odborníkov do projektu, koordinácia spolupráce s 
Alianciou sektorových rád, a špecificky so Sektorovou radou pre IKT.  

Digitálna koalícia sa aktívne zúčastňuje na vypracovaní  kurikulárnej reformy základných 
škôl v komisiách v oblasti matematiky a práce s informáciami (informatiky), kde 
presadzujeme zlepšenie kvality vzdelávania na základných školách pre potreby 
prírodovedných a technických smeroch, odlíšenie vzdelávania informatiky a zvyšovania 
digitálnych zručností. 

 

Workshop na tému Girls in ICT v rámci Digitánych kaolícii v Bruseli, Júl 2022  
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Vystúpenie M. Lelovského na jarnej konferencii ITAPA 2022 v Bratislave v panelovej 
diskusii o digitálnych zručnostiach a IKT technológiách vo vzdelávaní.  

 

DIGITAL ASSEMBLY 21.-22.jún 2022, TOULOUSSE - Panelová diskusia s p. Lelovským na 
tému digitálnych zručností 
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ÚČASŤ DIGITÁLNEJ KOALÍCIE V PRACOVNÝCH 
SKUPINÁCH  

• Neúnavne pracujeme na vypracovaní strategického dokumentu Stratégie digitálnych 
zručností pre Slovensko, formou odbornej účasti a príspevkov aj pre plnenie úloh 
MIRRI a taktiež koordinujeme podskupinu Ženy v IKT v rámci prípravy stratégie. 

• Digitálna koalícia je riadny člen Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť 
a produktivitu a M. Lelovský sa stal podpredsedom pracovnej skupiny pre vzdelávanie 
Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu. 

• Zástupca Digitálnej koalície Martin Martinkovič - IBM sa stal členom Pracovnej skupiny 
Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu. 

 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky 
 Nivy Tower, 7. posch. 

Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava 
www.digitalnakoalicia.sk, Tel: +421 905 606 620
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