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KOŠICE IT VALLEY



“EÚ a jej členské štáty pochopili, že ich rozvoj a zamestnanosť môžu byť
zabezpečené iba úspešnou spoluprácou regionálnych aktérov”

José Manuel Barroso,
Predseda Európskej komisie

“Odpoveďou EÚ na výzvy a príležitostí vytvorené globalizáciou, je obnovená
Lisabonska agenda a regionálna politika je kľúčovým nástrojom”

Danuta Hubner,
Komisár EÚ pre regionálnu politiku

“Vzdelávanie a výučba (training) sú kľúčové pre budúcnosť EÚ”
Ján Figeľ,

Komisár EÚ pre vzdelanie a kultúru

Vyjadrenia niektorých politikov EK



Povinnosťou všetkých regionálnych aktérov, t.j

1. regionálna a miestna správa
2. univerzity 
3. podnikateľská sféra

je využiť potenciál regiónu východného Slovenska pre 
zlepšenie kvality života svojich občanov

Košice IT Valley integruje všetkých hlavných aktérov

TRIPLE HELIX 
“trojitá špirála”

vyššia kvalita

Úloha regionálnych aktérov



Fakty a myšlienky, ktoré viedli k vzniku 
Košice IT Valley

• Podpora znalostnej ekonomiky a investorov v tejto oblasti 
• Atraktívne Slovensko, atraktívny región východného Slovenska
• Príchod známych ICT firiem
• Diskusie s predstaviteľmi ICT firiem
• Požiadavky na kvalitných absolventov (študentov) v oblasti IT
• Doterajšia prax - vynikajúci odborníci nenachádzali po skončení

školy uplatnenie v tomto regióne
• Potreba zatraktívnenia prostredia regiónu východného Slovenska
• Prostriedok - neformálne združenie na Technickej univerzite v 

Košiciach s názvom „Košice IT Valley Development Forum“



• Január 2006, TUKE, prvé predstavy o Košice IT Valley

• Prekvapujúco veľký záujem ľudí (cca 40 ľudí)

Univerzity (TUKE, UPJŠ)
Samosprávy (KSK, Košice mesto)
Vláda (MDPT)
IT firmy (T-Systems, NESS, Siemens PSE, 

VSE IT, Microsoft, Cisco, Slovak 
Telekom, IBM, USS, a iní)

• Jednomyseľná podpora myšlienky Košice IT Valley!

• ... a za tým rok tvrdej práce, až kým prišiel január 2007

Prvé stretnutie



Základajúci členovia v počte 10:
Univerzity (TUKE, UPJŠ)
Regionálna samospráva (KSK)
ICT firmy (T-Systems, NESS, Siemens PSE, 

VSE IT, Cisco, ST, Microsoft)

Ale sme otvorení pre každého, kto “chce priložiť ruku k dielu”

Orgány: 
Valné zhromaždenie, Správna rada, Dozorná rada
Riaditeľ, Asistentka riaditeľa

Sídlo združenia: 
TU v Košiciach, ul. Nemcovej 32
www.kosiceitvalley.sk

Súčasný stav Košice IT Valley



• Prosperujúci región východného Slovenska

• Rastúca kvalita života jeho občanov

• Ponuka kvalitných vzdelávacích programov (zo 
strany univerzít) otvárajúcich príležitosti k 

• Ponuke vysoko kvalifikovaných  pracovným 
miestam (zo strany IT firiem)

• Úzka spolupráca vlády, univerzít a ICT priemyslu

Vízia 
Naša predstava budúcnosti



Ciele združenia

1. Rozvoj ľudských zdrojov
2. Zlepšovania kvality vzdelávacích a tréningových programov 
3. Zatraktívnenie prostredia regiónu východného Slovenska 
4. Transformácia regiónu na znalostnú spoločnosť
5. Rozvoja informačnej spoločnosti v regióne
6. Zvyšovaniu sociálnej inklúzie k redukcii regionálnych disparít
7. Vytvorenie komunikačnej platformy medzi  IT priemyslom, 

verejnou správou a vzdelávacími inštitúciami v regióne
8. Podporovanie vedecko-výskumných projektov
9. Vyhľadávanie finančných zdrojov pre realizáciu svojich aktivít



Záver na úvod Začiatku

Zrodilo sa združenie, 
aké nemá na Slovensku obdobu!

(A dúfame, že bude jeho ozdobou)

Žičme mu úspech, kvôli nám všetkým!



... a celkom nakoniec

Je to o troch veciach:

1. o ľuďoch,
2. o ľuďoch, a
3. o ľuďoch


	 

