
Naše podujatia, ktorými  
otvárame svet IT dievčatám  

a ženám

8 - 14 
PRE NAJMENŠIE

Dievčatá už na základnej škole snívajú o tom, kým  
raz budú. Práve preto sa im snažíme priblížiť  

kreatívny svet IT cez naše aktivity ako Scratch Match  
či Akadémia programovania.

15 - 19 
PRE STREDOŠKOLÁČKY

Počas strednej školy sa kariérne formujú najviac.  
IT svet im preto odhaľujeme cez každoročné aktivity 

ako Girls day, Spoznaj IT faCOOLty či množstvo 
praktických workshopov a kurzov.

19 - 99 
PRE VEĽKÁČKY

Ženám, ktoré túžia vstúpiť do IT sveta, no nemajú 
potrebné vzdelanie, ponúkame dlhodobé IT kurzy 

ako napríklad Women tester academy či Women data 
academy, ktoré im pomôžu pri kariérnej zmene.

Ak budete mať akékoľvek otázky, pýtajte sa: 
info@ajtyvit.sk

Kto sme
Aj Ty v IT podporuje a motivuje dievčatá  
k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu 
sa v danom odbore.

Potrebujeme vašu pomoc
Úloha rodiča v živote jeho dcéry je veľmi 
dôležitá. Touto brožúrou sa snažíme ukázať aj 
vám, rodičom, prečo je dobré, aby vaša dcéra 
študovala IT.

Ako môžu rodičia a rodina pomôcť svojej dcére 
pri rozhodovaní sa o IT:

• Podporte ju pri rozvoji jej IT zručností 
(návšteva krúžkov, aktivít, programovanie 
v škole).

• Rozprávajte sa o vzoroch,  
úspešné ženy zo sveta IT nájdete aj u nás  
www.ajtyvit.sk/zeny-v-it/.

• Diskutujte doma na tému informačných 
technológií a zvážte pre a proti v prípade 
kariéry v tomto odbore.

• Rozmýšľajte nad profesijnou orientáciou 
vašej dcéry v čo najskoršom veku 
a povzbudzujte ju pri jej veľkých snoch 
o záchrane sveta. Práve s IT sa jej to môže 
podariť.

Diskutujte s nami o budúcnosti vašej dcéry: 
www.ajtyvit.sk/buducnost/

Vaša DCÉRA
+
IT
=

SKVELÁ budúcnosť



Prečo by vaša dcéra mala študovať 
informatiku?

 
 Pre zmysel života  

Ak chce vaša dcéra robiť dobro, zachraňovať svet a 
pomáhať všetkým naokolo, informatika je jedinečnou 

možnosťou, ako sa podpísať pod krásne projekty, 
ktoré nám naozaj dokážu zmeniť a zachrániť svet. 

 Pre radosť z práce  
Väčšina procesov v IT si vyžaduje kreativitu  

a spolieha sa na kreatívny prístup k práci. Vaša  
dcéra sa tak môže neustále rozvíjať a zároveň 
využívať svoje zručnosti na inovatívne riešenie 

výziev? Časy, kedy bola informatika výhradne  
pre mužov, sú preč. Veď aj prvou programátorkou  

na svete bola práve žena.

 Pre budúcnosť  
90 % VŠETKÝCH pracovných pozícií bude  

v budúcnosti vyžadovať IT zručnosti. Informatika 
je nevyhnutnosť, ak chce mať vaša dcérka prácu. 

Nezabúdajte na nadpriemerný zárobok.

Pre istotu zamestnania  
a voľby svojej kariéry 

Ak dcéra vyštuduje informatiku, môžete si byť istí, že 
jej ponúknu prácu skôr, než vôbec dostane diplom. 
Informačné technológie (IT) umožnia vašej dcére  

robiť kariéru v rôznych oblastiach a smeroch. 

Viac dôvodov na www.ajtyvit.sk/buducnost/

Vaša DCÉRA + IT  
= SKVELÁ budúcnosť! 
Európska únia odhaduje, že do roku 2020 bude 
vytvorených ďalších 500 000 pracovných miest  
v IT oblasti, ktoré bude problematické obsadiť. 
Nárast pracovných pozícií v IT je každoročne o 3 %.

Už teraz je však badateľný nedostatok odborníkov 
a univerzity rovnako nedokážu pripraviť dostatočné 
množstvo absolventov.

Z celkového predpokladaného počtu IT pracovných 
miest, až 226 000 z nich bude do roku 2020 na 
úrovni manažmentu riadenia IT.

Milujúci rodič chce  
pre svoju dcéru to najlepšie.  
Určite teda chcete, aby raz:

• získala dobré vzdelanie;
• si našla dobrú prácu;
• mala spokojný život, v ktorom sa nemusí báť  

o zamestnanie ani výplatu.

Viac informácií na www.ajtyvit.sk/buducnost/

S informatikou sa určite nestratí.

IT je super, lebo je obrovské 
a každá z nás, kreatívna, 
analytická, logická, zvedavá, 
hravá, vážna, ukecaná, aj 
tichá, si v ňom nájde presne 
to svoje. IT potrebuje viac 
žien, nech je krásne a naše. 

Alexandra Foglszinger 
Janiak, vedúca tímu 
programátorov a 
databázových špecialistov

IT je moderný nástroj, ktorý 
má uplatnenie všade vo svete, 
naprieč všetkými odvetviami, 
dnes a do budúcnosti ešte 
viac! Štúdium technológií 
preto doslova dáva slobodu 
a otvára dvere k obrovskému 
množstvu príležitostí - a 
naviac, je to zábava bez 
“bifľovania”.

Mária Virčíková, 
spoluzakladateľka Matsuko

Keď bude mať vaša dcéra 25 rokov a príde na  
trh práce, viete, ktoré pracovné činnosti budú ešte 
existovať a ktoré dnes zatiaľ ani nepoznáme?


