
 

Prečo v informatike chýbajú ženy 
Ambíciou projektu Aj Ty v IT je priviesť do informatiky viac žien. 

Tlačová správa 

 

Bratislava 18. marca 2013 - Diskusia so ženami informatičkami zaujala nečakane veľké množstvo 
stredoškoláčok. Ako mnohé z nich priznali, ženy pracujúce v danom odvetví veľmi nepoznajú, preto 
možnosť porozprávať sa s nimi uvítali. Sprostredkovať kontakt medzi dievčatami stredných škôl a ženami 
pracujúcimi v IT sektore bolo cieľom prvého diskusného fóra projektu Aj Ty v IT. Pripravila ho Fakulta 
informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU).  
 
Absolventi FIIT STU sú na trhu práce najžiadanejší, s najvyššími nástupnými platmi. Napriek tomu fakultu 
navštevovalo v minulom akademickom roku iba 5 % študentiek.  
Medzi dôvody nízkeho záujmu dievčat o technické smery štúdia patria najmä nedostatok informácií 
o možnostiach uplatnenia sa v informačných technológiách (IT) a taktiež skreslené predstavy spoločnosti 
o výhradnom postavení mužov v informatike. Práve z dôvodu odstránenie týchto negatívnych 
stereotypov vznikol projekt Aj Ty v IT. Jeho cieľom je prezentovať dievčatám informatiku takú, aká naozaj 
je - tvorivá, flexibilná, komunikatívna a svojimi možnosťami práce z domu vhodná pre ženy aj matky 
s deťmi. 
 
Do diskusie sa zapojili informatičky partnerských spoločností projektu: Google Slovakia, s. r. o, Hewlett-
Packard Slovakia, s. r. o., IBM Slovensko, spol. s r. o., Morgan Stanley Hungary, Pravda, Slovak Telekom, 
a. s., TEMPEST, a. s., Slovenská komisia pre UNESCO. Témou diskusie bol bežný deň ženy pracujúcej 
v sektore informatiky, možnosti skĺbenia danej práce s rodinou, nevyhnutnosť IT vzdelania či naopak, 
neobmedzené možnosti pre ženy s chuťou vzdelávať sa a napredovať.  
 
V ďalšom diskusnom bloku boli otvorené otázky percentuálneho zastúpenia žien na technických 
pozíciách v daných spoločnostiach, ako i výhody, ktoré im zamestnávatelia poskytujú v obdobiach 
zakladania rodiny.  
 
Projekt Aj Ty v IT je určený pre dievčatá stredných i základných škôl. 
Viac informácií vám poskytne koordinátor projektu Petra Kotuliaková 
ajtyvit@fiit.stuba.sk 
+421 902 273 128         www.ajtyvit.sk 


