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E Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať 
dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadreným 
mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť 
a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej 
budúcnosti. Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, 
venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov cez stredoškoláčky až po 
špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy a učiteľov. Spolupracuje aj s IT 
fakultami vysokých škôl. Za jeho existenciu prešlo jeho workshopmi, kurzmi a akadémiami 
desaťtisíce dievčat, žien aj učiteliek a učiteľov z celého Slovenska.

Hlavným prínosom aktivít združenia pre dievčatá a ženy je získanie prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu, s následnou možnosťou uplatnenia sa a zvýšenia hodnoty na pracovnom trhu. 

Najmladším dievčatám predstavujeme kreatívnou a zábavnou formou rôzne technológie. 
Naším cieľom je prebudiť a podporiť v nich prirodzený záujem o IT a ukázať im, že svet 
technológií im môže byť blízky. Zároveň tak chceme predchádzať stereotypom,  
s ktorými by sa mohli stretnúť vo svojom okolí. 

V Stredoškoláčkach podporujeme ich záujem o štúdium IT a pomáhame im osvojiť si 
súbor základných a rozšírených digitálnych zručností, ktoré im bez ohľadu na to, či budú 
alebo nebudú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, uľahčia vstup na pracovný trh. 

Dospelým ženám ponúkame možnosť ďalšieho rastu a rozvoja, prípadne kariérnej zmeny, 
či už posunom v rámci existujúceho pracovného zamerania (upskilling) alebo jeho úplnou 
zmenou (reskilling). 

Posledné roky sme sa zamerali aj na vzdelávacie aktivity pre učiteľky a učiteľov, pretože 
im chceme pomôcť pri práci s dievčatami a tvorbe zaujímavého obsahu na hodinách. 

Petra Kotuliaková, zakladateľka:

   Naším cieľom je 
dosiahnuť, aby všetky 
dievčatá a ženy na 
Slovensku mali bez bariér 
prístup ku kvalitnému IT 
vzdelávaniu.

PREČO TO 
ROBÍME?
Našou cieľovou skupinou  
sú DIEVČATÁ A ŽENY.

Pre ne a s nimi: • budujeme komunitu 
 •  vzdelávame a podporujeme ich  

pri objavovaní technológií
 •  búrame stereotypy a inšpirujeme

Často počúvame informácie o chýbajúcich IT odborníkoch. Samostatnou kapitolou  
sú práve chýbajúce ženy v IT sektore. My sme sa rozhodli to zmeniť.

Začínali sme v roku 2012, v dobe, keď dievčatá na IT fakultách tvorili z celkového 
počtu študentov len 3 až 5 percent. Hoci v priebehu desiatich rokov našej existencie 
toto číslo narástlo na 15 percent, stále máme pred sebou dlhú cestu, aby sme dosiahli 
európsky priemer. 

Technológie dnes ovplyvňujú celý náš život. Na ich vývoji však vo veľkej miere participujú 
len muži, ktorí primárne zohľadňujú najmä svoje potreby a životné skúsenosti. Je dôležité, 
aby technológie, ktoré nám v živote pomáhajú, vytvárali diverzné tímy. Aby nimi vyvíjané 
produkty zohľadňovali potreby a skúsenosti širokého spektra používateľov – mužov i žien. 
Posilnenie žien v IT sektore je preto potrebné a užitočné 
nielen pre ženy, ktoré by sa takto rady realizovali, ale aj pre 
koncových používateľov a používateľky vo všeobecnosti.

Z prieskumov vyplýva, že vytváranie čisto dievčenských 
skupín pozitívne vplýva na rast ich motivácie. Príčinou 
nedostatku záujmu o hodiny informatiky býva často 
fakt, že v zmiešaných triedach so silnou dominanciou 
chlapcov majú dievčatá problém presadiť sa.

Aktivity Aj Ty v IT tak prinášajú nový rozmer  
v IT vzdelávaní dievčat a žien. 

Petra
 Kotuliaková, zaklad

ateľka:

   Technológie 
bez žien nebudú 
nikdy úplné.
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E Čím hlbšie túto tému odkrývame, tým 
viac problémov nachádzame. Preto sme 
postupným vývojom prešli od práce 
so stredoškoláčkami ku vzdelávaniu 
dospelých žien aj malých dievčat 
od 8 rokov.
 
Ako to vyzerá v praxi?

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
 
Pre žiačky základných škôl pripravujeme 
aktivity:

MICRO:BIT  Základy programovania 
s minipočítačom

OZOBOTY  Základy logiky 
s papierom a fixkou 

LEGO ROBOTY Zrozumiteľná a hravá cesta k programovaniu 

SCRATCH Vizuálny programovací jazyk ideálny pre prvé kódovanie

STREDNÉ ŠKOLY 

Pre študentky stredných škôl organizujeme podujatia:

GIRL’S DAY  Kariérny deň, počas ktorého 
stredoškoláčky nahliadnu 
do IT firiem a organizácií 
po celom Slovensku. 

SPOZNAJ  
IT faCOOLty  Najlepší spôsob, ako sa zbaviť 

obáv zo štúdia na technickej škole, 
je navštíviť ju a prostredníctvom 
mentorky alebo mentora mať 
možnosť spýtať sa na všetko, 
čo stredoškoláčky zaujíma.

SECURITY GIRL  Stredoškoláčkam ponúkame 
vzdelanie v oblasti 
kyberbezpečnosti, aby vedeli 
vhodným spôsobom chrániť 
nielen seba, svoje dáta, ale 
fungovali aj ako bezpečnostné 
spojky vo svojej škole a komunite. 

Aj Ty v IT  
CODING CLUBS  Každý mesiac nová téma a nové 

IT zručnosti.

Žiačka základnej školy   Ďakujem za 
workshop, dúfam, že 
v tom budem môcť 
ďalej pokračovať a že 
si raz sama budem 
vedieť naprogramovať 
micro:bit.

DOSPELÉ ŽENY 

Pre dospelé ženy ponúkame jednorazové workshopy a krátkodobé aj dlhodobé kurzy:

WORKSHOPY  
A KRÁTKODOBÉ KURZY  Prostredníctvom jednorazových workshopov 

a krátkodobých kurzov, zameraných na jednotlivé 
oblasti IT účastníčkam pomáhame ľahšie sa rozhodnúť, 
ktorej oblasti sa v budúcnosti venovať. Ide o témy ako 
internetová bezpečnosť, SQL, projektový manažment a pod.

WOMEN ACADEMIES  Cieľom našich akadémií je pripraviť účastníčky na 
konkrétne juniorské IT pozície alebo im pomôcť získať 
IT zručnosti, ktoré môžu využiť vo svojej súčasnej práci. 
Intenzívne kurzy obsahujú teoretické aj praktické časti, 
aby sa účastníčka zorientovala v oblasti, naučila sa 
procesy, získala praktické zručnosti a pri vybraných 
akadémiách aj certifikáciu. 

UČITEĽKY A UČITELIA

Prostredníctvom špecializovaných IT školení 
dávame pedagogickému personálu  
príležitosť rásť. Našou prítomnosťou na 
školách im pomáhame pri vyučovaní. 
Vďaka projektu TECHLIB im sprístupňujeme 
hardvér, či už na ich vlastné vzdelávanie 
alebo vzdelávanie detí v ich triedach.
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Stredoškoláčka

   Trochu sa v IT 
hľadám a preto som 
veľmi vďačná, že 
keď sa prihlásim, 
vždy dostanem 
možnosť učiť sa alebo 
oboznámiť sa s ďalším 
odvetvím v IT. 
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elá účastníčka kurzu
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   Ďakujem Aj Ty v IT 
za to, že mi otvorilo 
priestor pre úplne 
novú a pre mňa 
doteraz neprebádanú 
pracovnú oblasť. Ocitla 
som sa v mori možností, 
stačí sa len naučiť v ňom 
plávať a úspechy sa 
dostavia.
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NAŠE VÝSLEDKY V ROKU 2021 V ČÍSLACH 
CIEĽOVÁ 
SKUPINA

POČET  
PODUJATÍ

POČET 
 ZÚČASTNENÝCH

POČET  
LEKCIÍ

POČET  
ODUČENÝCH HODÍN

Základné školy 202 2763 234 351

Stredné školy 134 2606 153 311

Dospelé ženy 66 2014 478 1216,5

Učiteľky a učitelia 14 70 15 37

SPOLU 416 7453 880 1 915,5

CELKOVÉ NÁKLADY ZA ROK 2021 (V EUR) 424 123,66

Výdavky spojené s organizáciou vzdelávacích  
aktivít a podujatí pre všetky naše cieľové skupiny 389 200,87

Spotreba materiálu 13 251,03

Cestovné 2 356,03

Náklady na reprezentáciu 666,79

Ostatné služby 372 927,02

Mzdové náklady (lektori, metodici, technický support 
na podujatiach) 30 235,59

Mzdové náklady 22 601,8

Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie 7 633,79

Ostatné náklady 4 687,20

Ostatné dane a poplatky 50

Zmluvné pokuty a penále 30

Kurzové straty 1 686,25

Iné ostatné náklady (DPH, bankové poplatky) 1 802,95

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 118

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2021 (V EUR) 42 295,89 

Celkové výnosy 466 419,55

Celkové náklady 424 123,66

CELKOVÉ VÝNOSY ZA ROK 2021 (V EUR) 466 419,55

Prijaté príspevky od iných organizácií 289 665,42

Prijaté príspevky od fyzických osôb 292,15

Príspevky z podielu zaplatenej dane 14 874,98

Tržby z predaja služieb 156 520,27

Prijaté dary 5 043,00

Iné ostatné výnosy 23,73

Celkové 
výnosy

Celkové náklady

Výdavky 
spojené 

s organizáciou 
vzdelávacích 

aktivít 
a podujatí

Mzdové náklady

Ostatné náklady

Prijaté príspevky 
od iných organizácií

Prijaté príspevky 
od fyzických osôb

Príspevky 
z podielu 

zaplatenej 
dane

Tržby z predaja služieb 

Prijaté dary

Iné ostatné výnosy

VEDENIE: 

Petra Kotuliaková _______ Riaditeľka

Barbora Dančová ________ Finančná riaditeľka

Veronika Pizano _________ Riaditeľka organizačných procesov

SPRÁVNA RADA:

Natália Schuster Kisková _ Členka Správnej rady

Lucia Štellerová _________ Členka Správnej rady

Martina Šturdíková ______ Členka Správnej rady

ĽUDIA A STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCE:

Ivana Halpert ___________ Ľudia, Stratégia, Plánovanie

Denisa Hajková _________ Manažérka pre partnerstvá a spolupráce

Vladan Fejlek ___________ Manažér rozvoja

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA A KOMUNITA:

Monika Kapráliková _____ Manažérka pre komunikáciu a marketing

Veronika Nedecká _______ Tvorba vizuálneho obsahu

Mira Lehocká ____________ Špecialistka pre správu sociálnych sietí

Silvia Majerčáková ______ Marketingová špecialistka

Martin Ďurina ___________ Komunitný manažér

PROJEKTOVÉ MANAŽÉRKY A MANAŽÉRI:

Východné Slovensko ______ Lenka Kohútová 
_________________________ Alžbeta Pališinová 

Stredné Slovensko ________ Miroslava Čechová
_________________________ Matúš Masica
_________________________ Lenka Polešenská

Západné Slovensko _______ Zuzana Hausnerová
_________________________ Kristína Kolníková
_________________________ Lenka Krajčíková
_________________________ Zuzana Okálová
_________________________ Mariana Štefanková
_________________________ Barbora Tomšíková
_________________________ Samuel Zboja 



POĎTE AJ VY S NAMI!

Prihláste sa na niektorú z našich aktivít

Staňte sa našou dobrovoľníčkou alebo dobrovoľníkom

Venujte svoje vedomosti a staňte sa našou lektorkou alebo lektorom

Darujte nám 2 percentá z daní

Staňte sa naším partnerom a podporte vzdelávanie dievčat a žien

Podporte nás kúpou nášho merchu

Hovorte o nás

www.ajtyvit.sk

info@ajtyvit.sk


