Nové vedenie Košice IT Valley sa chce sústrediť na zvyšovanie odbornosti
Klaster, ktorý už 10 rokov združuje významné IT spoločnosti a prepája ich so vzdelávacími
inštitúciami a regiónom, prešiel počas štvrtka 23. marca významnými organizačnými
zmenami.
V správnej rade, ktorá riadi chod združenia, došlo k výmene na poste predsedu. Potom, ako
sa Ivan Hruška zo spoločnosti GlobalLogic z osobných dôvodov vzdal predsedníctva, sa
novým predsedom stal Juraj Girman, viceprezident zo spoločnosti T-Systems Slovakia.
„Je to pre mňa veľká česť pracovať pre tento región a veľmi si cením dôveru, ktorú do mňa
v pozícii predsedu správnej rady združenie vložilo, “ povedal po zvolení Juraj Girman.
Ivan Hruška ostáva pôsobiť v združení ako člen správnej rady a zároveň spoločnosť
GlobalLogic ako zlatý člen združenia.
Zmeny sa dotkli aj výkonného vedenia. Od marca je novým výkonným riaditeľom združenia
Pavol Mirossay. „Verím, že sa mi podarí nadviazať na predošlé úspechy mojej
predchodkyne pani Kristíny Kertészovej a posilniť ešte viac značku Košice IT Valley. Je to
veľká výzva. Osobne vidím priestor v ďalšej podpore IT komunity, ktorá sa tu formuje. V
dlhodobom horizonte by sme chceli dosiahnuť, aby sa Košice dostali na mapu IT sveta ani
nie tak počtom zamestnancov v IT, ale v kvalite ľudí a ich expertíze “ povedal.
„Potenciál nevnímame len v neustálom raste, ale aj v zvyšovaní odbornosti a prinášaniu
nových kompetencií do tohto regiónu. IT Valley vnímame ako ekosystém, ktorý spája
región, firmy a vzdelávacie inštitúcie. Je veľmi dôležité, aby tento ekosystém dokonale
fungoval“, pokračoval Juraj Girman.
Klaster Košice IT Valley združuje 44 členov, ktorý sa aktívne sústredia na posilňovaní IT
sektora v regióne východného Slovenska. Ten momentálne zamestnáva viac ako 10 000
ľudí.
BIO:
Juraj Girman (predseda Správnej rady Košice IT Valley) – Štúdium na Fakulte elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Profesionálnu kariéru začal v spoločnosti NOVITECH,
neskôr pracoval v RWE IT. Od roku 2008 je zamestnancom T-Systems Slovakia, od 1. Augusta 2013 je
viceprezidentom a riaditeľom servisnej línie Telekom IT.
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Pavol Mirossay (výkonný riaditeľ Košice IT Valley) – narodil sa v Košiciach, kde vyštudoval Fakultu
elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite. Pracoval, ako programátor, projektový manažér
a neskôr líniový manažér v T-Systems Slovakia.
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Veľkoformátová fotogaléria z valného zhromaždenia:
https://drive.google.com/open?id=0B4cyhmG48diCY25ZZ1dUcl9acWs
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