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IT SVETOM HÝBU ŽENY A NEBOJA SA HOVORIŤ O TOM NAHLAS!  

 

Košice, 28. apríla – Košice IT Valley dnes zastrešuje vyše 8500 pracovných miest, pričom asi 
20% tvoria ženy v IT (informačných technológiách). Sú múdre, kreatívne, ambiciózne, krásne, 
ovládajú multitasking. Rozprávajú plynulo cudzími jazykmi, svoju IT kariéru majú pevne 
v rukách a zvládajú pritom s prehľadom svoj súkromný život.  
 
Celosvetový deň žien v IT ponúka možnosť odprezentovať „mužský svet IT“ ženám, nežnejšiemu pohlaviu. 
Ukazuje možnosti štúdia a naštartovania kariéry v technických oblastiach. Košice IT Valley reprezentuje vyše 
50 organizácií a/alebo spoločností, ktorých zamestnankyne a študentky sú príkladmi toho, že ženy v IT dnes 
menia svet. Sú to dcéry, kamarátky, priateľky, kolegyne, manželky, mamy. Sú to však aj študentky IT, IT 
administrátorky, programátorky, IT architektky, IT testerky, IT projektové manažérky či manažérky.  
Sú úspešné a vedia, čo chcú. Chcú rozvíjať seba a svoju kariéru práve tu na Slovensku, v Košiciach. 
 
Dnes už diverzita na pracovisku vo svete IT nie je nový pojem. „Dnešné ženy v IT svojou flexibilitou a zároveň 
zdravou mierou rozlišovania medzi prácou a súkromím, zmyslom pre podnecovanie spolupráce 
a spolupatričnosti, empatiou a intuíciou, vyššou odolnosťou voči stresu, prirodzenou motiváciou okolia, 
no najmä schopnosťou zvládať multitasking, vnášajú do pracovného procesu množstvo výhod. Kombinovaním 
jemných zručností a odbornosti predčia často aj skúsených odborníkov,“ hovorí Kristína Kertészová, výkonná 
riaditeľka Košice IT Valley.  

 
Zuzana Lacková pracuje pre FPT Slovakia už vyše 10 rokov. Je expertkou na SAP a v súčasnosti pracuje ako 
Senior SAP konzultant. „Mám za sebou viacero medzinárodných projektov v oblasti implementácie SAP ISU 
pre utilitné spoločnosti v Poľsku, Nemecku, Rakúsku či na Slovensku. Pracovať pre dynamickú medzinárodnú 
spoločnosť, ktorá bola ocenená Zdravou firmou roka a rásť spolu s ňou je jedinečná skúsenosť,“ hovorí 
Zuzana, ktorá plynule hovorí po nemecky, poľsky a anglicky.  
 
Jana Petríková zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia riadi projekty pre zahraničných zákazníkov, považuje 
potrebu neustáleho profesionálneho rozvoja za motivátor. „GlobalLogic je lídrom v outsorcingu produktového 
výskumu a vývoja a ponúka novú generáciu služieb. Vývoj napreduje míľovými krokmi a je preto skvelé, že aj 
ľudia majú u nás možnosť rásť profesionálne aj osobnostne,“ dodáva Jana, ktorá v IT pôsobí už vyše 5 rokov.  
 
Daniela Rothová z IBM Slovensko svoje pôsobenie v spoločnosti začínala na pozícii IT špecialistu, a 
postupne sa prepracovala do riadiacich pozícií na komplexných medzinárodných projektoch, kde naplno 
uplatňuje svoje technické, jazykové, a manažérske zručnosti. Portfólio zákazníkov zahŕňa významné 
spoločnosti z oblasti financií, verejného sektora, či automobilového priemyslu.Popri projektových rolách zastáva 
aj pozíciu manažérky Java tímu.  
 
Ness KE reprezentuje Katarína Nográdiová, ktorá pôsobí v spoločnosti len niečo vyše roka a je typickým 
príkladom úspešne začatej kariéry v IT. Kariéru začala v rámci projektu Ness Academy, v ktorom spoločnosť 
ponúka začínajúcim programátorom možnosť zdokonaliť sa v technológiách, ktorým sa chcú venovať. Po jej 
ukončení začala pracovať na projekte a za rok si kvalitnou a vytrvalou prácou získala seniorskú pozíciu 
Software Engineer. 
 
Lucia Huštatýová je IT Architektkou v spoločnosti T-Systems Slovakia, v ktorej pôsobí už takmer 10 rokov. 
Dnes ako jediná žena na Slovensku vlastní v oblasti databáz Oracle Master certifikát. Na svoje projekty si ju 
osobne žiadajú zákazníci z celého sveta. Je konzultantkou pre technické a procesné riešenia, databázový 
dizajn a biznisové transakcie. Zároveň pomáha budovať nové a migrovať existujúce zákaznícke prostredia či  
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rozvíjať automatizáciu. Vďaka flexibilným možnostiam, ktoré spoločnosť ako zamestnávateľ ústretový k 
rodinám ponúka, stíha Lucia popri práci z pohodlia domova aj výchovu svojich dvojičiek. 
 
Martina Kesterová je študentkou 5. ročníka Technickej univerzity v Košiciach, odbor Informatika. Zároveň je 
už tretí rok aktívnou členkou videotímu Laboratória Počítačových sietí a po ukončení štúdia bude pôsobiť v 
spoločnosti Cisco Systems.  
 
Alica Kačengová študuje 3. ročník Informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach. Od malička ju lákala informatika a je presvedčená o tom, že množstvo dievčat má už od detstva 
systematický prístup k učeniu, a to je pri štúdiu informatiky veľká výhoda.  
 

Košice IT Valley z.p.o. 

Združenie Košice IT Valley vzniklo v marci 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, verejnej správy a popredných IT 

spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na klaster. V súčasnosti má 59 členov a 3 sympatizantov. Hlavným cieľom klastra Košice IT 

Valley je vytvárať podmienky pre rozvoj IKT priemyslu a tým napomáhať k zvyšovaniu kvality života v regióne východného Slovenska. 

www.kosiceitvalley.sk,  

Fpt Slovakia s.r.o.  

Sme spoločnosťou poskytujúcou služby so zameraním na oblasť informačných technológií. Na Slovensku sme vznikli v apríli 2004 a v 

súčasnosti v Košiciach zamestnávame takmer 270 IT špecialistov. Medzi naše hlavné úlohy od začiatku patria rozvoj softvéru, 

implementácia a údržba SAP riešení, nezávislé testovanie a zabezpečovanie kvality IT služieb v rámci energetického sektora. Až do roku 

2014 sme posúvali svoje ciele a ambície, ktoré sa postupne rozšírili na celoeurópsky trh, na oblasť inteligentného bývania či vývoja a 

podpory business aplikácií. Po 10 rokoch existencie ako RWE IT Slovakia sme však narazili na hranice trhu, na ktorom sme pôsobili. Preto 

sme sa rozhodli pre spojenie s vietnamskou spoločnosťou FPT Software, ktorá predstavuje jedného z najsilnejších hráčov na svetovom IT 

trhu a patrí medzi TOP 100 IT outsourcingových spoločností sveta. Od toho momentu vystupujeme na trhu ako dcérska spoločnosť FPT 

Software s názvom Fpt Slovakia. www.fpt.sk 

GlobalLogic Slovakia s.r.o. 

Spoločnosť GlobalLogic je globálnym lídrom na trhu outsourcingu (offshore) produktového výskumu a vývoja (R&D). Spoločnosť má 

centrálu v Sillicon Valley a pracuje pre celú radu TOP 500 firiem na svete. Už viac ako 15 rokov sa GlobalLogic spája s lídrami 

priemyselných oblastí a vytvára unikátne riešenia. Spája ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. V súčasnosti, kedy je človek postavený 

do centra digitálneho diania, GlobalLogic ukazuje cestu, ako prepojiť podniky so zákazníkom, ako byť efektívne inovatívny, a prináša na trh 

novú generáciu produktov a služieb. Spoločnosť má na Slovensku centrálu v Košiciach. V januári 2016 spoločnosť Globallogic kúpila 

spoločnost REC Global v Poľsku, ktorej súčasťou je aj spoločnosť REC Slovakia s.r.o. www.globallogic.com 

IBM Slovensko s.r.o. 

Spoločnosť IBM je na Slovensku zastúpená ako IBM Slovensko, s.r.o. a IBM International Services Centre, s.r.o. Spoločnosť IBM 

Slovensko bola založená v decembri 1992. Centrála sa nachádza v Bratislave. Počas svojej existencie IBM Slovensko výrazne rozšírilo a 

inovovalo svoje spektrum produktov a služieb. Dnes je jedným z najlepších hráčov na slovenskom IT trhu so širokou sieťou predajcov, 

agentov a biznis partnerov, pokrývajúc všetky dôležité segmenty priemyslu. Súčasťou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum 

(Client Innovation Center - CIC), ktoré zamestnáva špičkových IT špecialistov, IT konzultantov, testerov a projektových manažerov, ktorí 

dodávajú inovatívne IT riešenia pre najväčšie spoločnosti na svete vo všetkých troch lokalitách na Slovensku. Spoločnosť IBM ponúka pre 

svoje zamestnankyne „women employment friendly“ program, ktorý každoročne inovuje a zvyšuje tak nielen ich odbornosť ale aj motiváciu 

a lojalitu. www.ibm.com/sk 

Ness KE s.r.o. 

Ness KDC je najväčším zamestnávateľom v oblasti softvérového inžinierstva v Košiciach, ktorá pôsobí v Košiciach už od roku 2005. 

Aktuálne Ness KDC spolupracuje na veľkých globálnych projektoch s 9 renomovanými zahraničnými klientmi - lídrami v oblastiach ako 

médiá a marketing, finančný sektor, automobilový priemysel, big data, telematika, energetika a doprava. Vďaka špičkovej kvalite služieb,  

http://www.kosiceitvalley.sk/
http://www.fpt.sk/
http://www.globallogic.com/
http://www.ibm.com/sk
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proklientskemu prístupu a výborným vzťahom s klientmi je záujem o spoluprácu s Ness KDC zo strany existujúcich i nových klientov 

neustály. Spoločnosť zamestnávajúca viac ako 425 zamestnancov a aktuálne má otvorených 50 pracovných miest. www.nesskdc.sk 

 

T-Systems Slovakia s.r.o. 

Spoločnosť T-Systems Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 ako poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti 

informačných a komunikačných technológií (IKT). Firma má 100 % zahraničného vlastníka (T-Systems International so sídlom v Nemecku) 

a patrí do koncernu Deutsche Telekom. V portfóliu spoločnosti sú najmä správa IKT riešení počítačových sietí, serverov, cloudov, rôznych 

operačných systémov, databázových systémov, systémov SAP®, portálových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych 

aplikácií a riešení. T-Systems Slovakia je lídrom skupiny T-Systems International v oblasti návrhu a vzdialenej podpory najvýkonnenších 

dátových centier koncernu, cloudových riešení a riešení SAP v cloude. Navyše je hlavnou strategickou lokalitou poskytujúcou interné IT 

služby pre rôzne časti koncernu Deutsche Telekom. Z Košíc poskytuje svoje služby viac ako 700 medzinárodným zákazníkom – 

významným korporáciám z celého sveta. www.t-systems.sk 

Technická univerzita v Košiciach 

Hlavným poslaním Technickej univerzity v Košiciach je chrániť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej 

umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanitných a demokratických tradícií. Svojou činnosťou Technická univerzita v 

Košiciach prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej, technickej a 

hospodárskej úrovne spoločnosti. Technická univerzita v Košiciach poskytuje vysokokvalitné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch 

univerzitného štúdia na základe výsledkov tvorivej, vedecko-výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti. www.tuke.sk  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

UPJŠ v Košiciach patrí k významným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen na Slovensku, ale aj vo vyspelej Európe. V hodnotení 

fakúlt vysokých škôl v roku 2015 Akademickej  rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) patria popredné priečky fakultám UPJŠ v 

Košiciach. Podľa rankingu univerzít URAP 2015-2016 (University Ranking by Academic Performance) sa UPJŠ v Košiciach v databáze 

Web of Science (WoS) umiestnila na 2. mieste na Slovensku. Univerzita poskytuje kompletné vysokoškolské vzdelanie v humanitných, 

prírodovedných, právnych a medicínskych vedných odboroch. www.upjs.sk  

 

Kontakt pre média:  

Ing. Kristína Kertészová, Košice IT Valley z.p.o, kristina.kerteszova@itvalley.sk, 0948 724 859 

http://www.nesskdc.sk/
http://www.t-systems.sk/
http://www.tuke.sk/
http://www.upjs.sk/
mailto:kristina.kerteszova@itvalley.sk

