Dievčatá majú v IT rovnaký potenciál a talent
Bratislava, Košice 27. apríl 2017: Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa Slovensko opätovne pridá
k celosvetovej iniciatíve na podporu žien v IT pod názvom Girl´s Day. Deň žien v informačnokomunikačných technológiách si pripomínajú ľudia vo viac ako 16 krajinách na celom svete.
Slovensko sa k celosvetovej iniciatíve pridalo prvýkrát v roku 2014. Girl’s Day už tretí krát po
sebe podporil i prezident SR Andrej Kiska. Akciu tento rok výraznejšou mierou podporuje aj
Košice IT Valley.
“V tomto regióne celkovo pracuje na rôznych pozíciách dokopy asi 30% žien, čo je na tento
sektor veľmi slušné číslo. Vo svete sa v štatistikách pohybujeme niekde na úrovni 25%. Ak
však chceme hovoriť výhradne o IT pozíciách ako programátor, administrátor a podobne,
potom klesáme na úroveň 14%”, preto je podľa Pavla Mirossaya, riaditeľa Košice IT Valley
potrebné robiť osvetu aj medzi mladými dievčatami, aby pre nich IT nebolo tabu.
“V budúcom roku by sme chceli vrámci Girl’s Day ale i iných aktivít vytvoriť výrazne viac
príležitostí a miest pre dievčatá z východného Slovenska, aj vďaka podpore Košice IT Valley,”
dopĺňa ho Petra Kotuliaková, riaditeľka združenia Aj Ty v IT, ktoré stojí za slovenskou verziou
tohto medzinárodného dňa. Práve z tohto dôvodu si tento rok na otvorenie Girl´s Day vybrali
Košice.
“Dievčatá sú rovnako šikovné ako chlapci. Nemôžeme si ďalej dovoliť strácať ich talent a
potenciál. Chýba nám príliš veľa informatikov a ženy sú skvelé v tejto oblasti. Preto ich sem
musíme dostať,“ pokračovala.
Tento rok sa do sedemdesiatich programov po celom Slovensku vybrala viac ako tisícka
stredoškoláčiek. V Košiciach si dievčatá vyberali spomedzi 14 programov, kde bolo pre ne
vytvorených 250 miest. Záujem však prevyšoval ponuku a veľa dievča tak cestuje za
programami aj do iných miest Slovenska.
Aby ukázali, že práca v IT nie je nudná a dá sa skĺbiť aj s rodinou a voľným časom, zostavili v
rámci združenia tím žien, ktoré spoločne odbehnú beh Od Tatier k Dunaju.
“Rodina, práca a šport sú pre mňa tri piliere, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Ak sa mi v práci niečo
nepodarilo, prípadne narazím na nejaký problém, zvyknem sa prebehnúť a prečistím hlavu.
Rodina má pre moje behanie pochopenie. Inak by to ani nešlo. Niekoľkohodinové tréningy cez
víkend si môžem dopriať len vďaka tejto podpore.”, hovorí kapitánka bežeckého tímu Miroslava
Francová zo spoločnosti Bart.sk.
Mária Piatnicová, aplikačná administrátorka zo spoločnosti T-Systems, má radosť, že dokáže
skĺbiť prácu a jej športové aktivity. “Dostala som možnosť pracovať na zaujímavom projekte,
mám skvelých kolegov, na ktorých sa teším. Moja práca nie je monotónna a vždy príde niečo
nové. Beh je pre mňa relax, ktorý sa dá robiť v hociaký čas. Či ráno alebo večer.”
Dievčatá z IT Valley zároveň vyzývajú ostatné mestá, aby tak isto zostavili svoje tímy a súperili
s nimi. Neboja sa porážky, tou môže byť len zbytočne premrhaný potenciál. Dôležité podľa nich
je ukázať, že práca v IT sektore nie je strašiakom.

O Girls Day:
Cieľom Girl’s Day je motivovať dievčatá k výberu IT smeru štúdia a následného zamestnania v
danom odbore. Zároveň pracuje na zmene negatívnych stereotypov v spoločnosti, ktoré
informatiku radia medzi čisto mužské domény, kde ženy nemajú svoje miesto. Pravidlom je, že
Girl´s Day sa koná vždy vo štvrtý štvrtok štvrtého mesiaca v roku
Iniciatíva Aj Ty v IT dlhodobo pracuje na podpore dievčat v oblasti techniky a IT. Ich aktivity
umožnili zvýšiť počet študentiek na Fakulte informatiky a inf. technológií STU v Bratislave z 3
na 10 %, ako i na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej university z 5 na 10 %.
Girl’s Day na Slovensku podporili Veľvyslanectvo USA a spoločnosti ESET a Tempest.
Viac o nás: www.ajtyvit.sk, www.girlsday.sk
Košice IT Valley:
Klaster Košice IT Valley združuje 44 členov, ktorý sa aktívne sústredia na posilňovaní IT
sektora v regióne východného Slovenska. Momentálne zamestnáva viac ako 10 000 ľudí.
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Beh od Tatier k Dunaju:
OD TATIER K DUNAJU je 345 km dlhý štafetový beh družstiev. 6 alebo 9 až 12-členné tímy
vyštartujú z Jasnej v Nízkych Tatrách v sobotu dopoludnia, bežia non-stop dňom aj nocou a v
nedeľu poobede dobehnú do cieľa pretekov na nábreží Dunaja v Bratislave.
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