Dôvodová správa
Vypracovanie IKT profilu Košického samosprávneho kraja je aktivitou, ktorá bola
schválená v rámci plánu aktivít Združenia Košice IT Valley ( alej len „IT Valley“)
na rok 2011. IKT profil vypracoval Košický samosprávny kraj ( len IT Valley) na základe
prieskumu aktuálnych dostupných analytických odborných materiálov, štatistík a informácií.
as IKT profilu bola vypracovaná na základe firemného a univerzitného dotazníkového
prieskumu lenov IT Valley a vybraných stredných škôl.
Cie om materiálu je poskytnú podrobné informácie analytikom a investorom
v oblasti IKT. Zistené fakty sú doplnené grafmi a tabu kami, ktoré prezentujú vývoj IKT
priemyslu a podnikate ského prostredia v uplynulých rokoch a kde sa nachádza:
a) Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami Európy alebo sveta
b) Košický kraj v porovnaní s ostatnými regiónmi
Hlavné témy, ktorým sa venuje prieskumno-vyhodnocovacia as IKT profilu:
Základné informácie o Košickom kraji (geografia, ekonomika, trh práce a udské
zdroje, dopravná infraštruktúra)
Vzdelávanie so zameraním na IKT v Košickom kraji - stredné školy, univerzity a iné
možnosti vzdelávania v oblasti IKT
Organizácie zamerané na podporu rozvoja udských zdrojov
Technologická a výskumná infraštruktúra
Základné informácie o konkurencieschopnosti a podnikate skom prostredí Slovenska
a Košického kraja
Základné fakty o informa nej spolo nosti Slovenska a Košického kraja
– IKT spolo nosti a tvorba pracovných miest
– Digitálna gramotnos obyvate stva
– IKT infraštruktúra
IKT firmy v Košickom kraji
Biznis centrá v Košiciach
Na základe prieskumno-vyhodnocovacej asti IKT profilu KSK bude vypracovaná
regionálna investi ná brožúra v slovenskej, anglickej a nemeckej jazykovej mutácii
v tla enej verzii aj na CD. Brožúra bude dôležitým marketingovo-komunika ným nástrojom
Košického kraja a IT Vallley s podnikate skou verejnos ou a IT investormi mimo regiónu
Košického samosprávneho kraja, ale môže poslúži aj pri motivácii študentov k štúdiu
informatiky. Poskytne aktuálne informácie o podnikate skej, vzdelávacej a výskumnovývojovej ponuke Košického kraja v oblasti IKT.
Vypracovanie prieskumno-vyhodnocovacej asti IKT profilu zabezpe oval KSK
vo vlastnej réžii. Financovanie prípravy brožúry (tla enej verzie a CD) bude zabezpe ova
IT Valley. Spôsob a postup finalizácie prípravy graficky upravenej verzie brožúry a CD a ich
distribúcia bude dohodnutá v alšej fáze prác v rámci IT Valley.
alšie nasledujúce aktivity:
1. Zaslanie finálneho IKT profilu lenom IT Valley.
2. Ur enie rozsahu tla eného dokumentu (brožúry) na základe dohody lenov Správnej
rady IT Valley.
3. Grafická a textová editácia dokumentu - príprava na tla .
4. Autorizovaný preklad do anglického a nemeckého jazyka.
5. Návrh a príprava CD.
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6. Tla brožúry.
7. Ur enie spôsobov distribúcie IKT profilu na základe dohody lenov Správnej rady
IT Valley
Akou formou bude IKT profil distribuovaný
(e-mail, pošta, publikovanie na internetových stránkach)
Komu bude IKT profil distribuovaný
Kto za o bude zodpovedný a úloha KSK v tomto procese
8. Distribúcia IKT profilu
Na zasadnutie zastupite stva predkladáme skrátenú informáciu o prieskumnovyhodnocovacej asti IKT profilu KSK. Celý rozsah prieskumno-vyhodnocovacej asti IKT
profilu KSK je publikovaný na internetovej stránke Košického samosprávneho kraja v sekcii
Pre podnikate ov - Investi né prostredie a na záložke IKT profil Košického samosprávneho
kraja:http://www.vucke.sk/APIR/sk/Pre_Podnikatelov/Investicne_prostredie/Documents/IKT
_profil_KSK_2012.pdf

Vypracovala:
Ing. Melinda Sasáková
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