V tých dňoch sa začína formovať nová iniciatíva pre rozvoj sektora IKT v Banskej
Bystrici a regióne.
Dňa 22.1.2020 sa v priestoroch Rektorátu UMB konalo prípravne pracovné stretnutie
pred rozšírením IKT BB (VÚS, n. o., je jedným zo štyroch zakladateľov tohto záujmového
združenia právnických osôb), na ktorom sa zúčastnil aj náš generálny riaditeľ, Ing. Jozef
Pavlík.
Z diskusie vyplynuli kľúčové ciele:
(1) Rozvoj podnikania a zamestnanosti s vysokou pridanou hodnotou,
(2) Aby mladí ľudia zostávali a nachádzali príležitosť pre uplatnenie v Banskej Bystrici a
kraji.
Na návrh O. Luntera (BBSK) by ciele mali byť štruktúrované z časového hľadiska –
od„quickwin“ po dlhodobejšie ciele. Postup na dosahovanie cieľov by mali konkretizovať
akčné plány. A. Bederka (ITAS a Digitálna koalícia) uviedol, že zmyslom klastra je
pragmatická spolupráca jeho členov na dosahovaní spoločných cieľov, pričom musí platiť
zásada „win-win“, t.j. každý člen spolupracuje na svoj prospech.
Zo záverov stretnutia vyplynulo rozhodnutie účastníkov, že iniciatívu budú do formálneho
prevzatia klastra reprezentovať dve skupiny: reprezentatívna a výkonná skupina.
A. Reprezentatívna skupina:
• Martin Štubian, riaditeľ APIS – za zamestnávateľov
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB v Banskej Bystrici – za
akademickú obec a vzdelávanie
• zastupovanie: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., dekanka FPV UMB
• Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja – za región
• zastupovanie: Ondrej Lunter, podpredseda BBSK
• Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica – za mesto
• Mário Lelovský, prvý viceprezident ITAS a RUZ, predseda predstavenstva
Digitálna koalícia – za spoluprácu a podporu
•
B. Výkonná skupina:
• Martin Štubian, riaditeľ APIS
• Vladimír Siládi, zástupca vedúceho katedry informatiky a prodekan FPV UMB
• Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu, BBSK
• Libor Majer, R-DAS, s.r.o.
• Branislav Vaculčiak, DataSpots.r.o
• Iveta Dlhošová, Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
• Katarína Štrónerová, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie SOŠ IT
• Dušan Krakovský, Oddelenie školstva a mládeže, Mestský úrad, Banská
Bystrica
• Andrej Bederka, tajomník ITAS a Digitálna koalícia

