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KOŠICE  ekonomické & kultúrne centrum východného slovenska 

POPULÁCIA 

240 000 

Nad 20 000 aktívnych 

biznisov v meste  

 

262 km Budapešť 

403 km Bratislava 
530 km Viedeń 

T-SYSTEMS SLOVAKIA 

2. najväčší zamestnávateľ 
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najdôveryhodnejŠí partner pre outsourcing ikt služieb 
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za Úspechom stoja ľudia  
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Zodpovedné podnikanie 
čo u nás v praxi znamená? 
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                 Staráme sa o našich ľudí        Staráme sa o komunitu                                        Staráme sa o životné prostredie 
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naŠi zamestnanci 



zodpovedne aj do vnútra 
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KAFETÉRIA 

PERSONÁLNY ROZVOJ 

DIVERZITA 
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Kafetéria 
 
„akékoľvek finančné ohodnotenie 
navyŠe vždy poteŠí. je fajn, keď sa firma o 
svoj úspech delí s tými, ktorí jej ho 
pomohli dosiahnuť.” 
 
 
 
Tomáš, Junior SAP consultant v T-Systems Slovakia  
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DIVERZITA 
 
„práca z domu je ideálnym rieŠením v 
prípade, keď nemám žiadne naplánované 
stretnutia. vďaka tomu na jednej strane 
uŠetrím mnoho času presunom z domu na 
moje pracovisko a mám väčŠí pokoj na  moje 
Úlohy, ktoré dokážem takto efektívnejŠie 
vyrieŠiť.” 
 
Pavol, Head of Team v T-Systems Slovakia/ Kosice IT Valley 
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Profesionálny rozvoj 
 
„ja osobne som absolvovala veľa zaujímavých 
tréningov potrebných pre moju prácu a tiež aj 
niečo navyŠe, nakoľko práve absolvujem 
vzdelávanie pre potenciálnych lídrov.” 
 
 
Lucia, Business Development Manager v T-Systems Slovakia 



vieme sa aj zabaviť 
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koncoročná párty 

 Prinášame zamestnancom jedinečnosť, 
spolupatričnosť, pocit jednej komunity  

 Sme jeden tím, a to nielen v kanceláriách   
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T-systems deň detí  
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 Staráme sa o „T“ rodiny a 
dávame im možnosť prežiť 
niečo výnimočné  

 Integrujeme tých, ktorí 
nemajú možnosť zažiť 
podobné dni – záleží nám na 

komunite  

 Radi darujeme nielen veci, 

ale aj náš čas a energiu 
 



Letné tábory pre deti zamestnancov 
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Športujeme 
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aj ajťáci vedia Športovať  
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 Podporujeme širokú škálu športových talentov  

 Máme futsalovú a hokejovú ligu  

 Zúčastňujeme sa rôznych turnajov a počas roka si 
organizujeme niekoľko vlastných 

 Sme zodpovední nielen v práci, ale aj v 
reprezentácii spoločnosti na turnajoch  

 Podporujeme jedinečný športový areál v 
Košiciach 

 
Futsalová liga Hokejová liga 
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KOmunita 
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dobrovoľníctvo 
 
„pracujem v t-systems uz niekoľko rokov a 
za ten čas som sa zÚčastnil niekoľkých 
dobrovoľníckych  aktivít. nie kvôli tomu, že 
sa ulejem z práce. ozajstný dôvod bol, že ma 
to baví a rád robím veci pre iných. Hlavne ak 
im to pomôže v ich životnej situácii alebo 
zlepŠí prostredie, v ktorom žijÚ.“ 
 
Lukáš, Application administrator v T-Systems Slovakia  
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PODPORUJEME TRETÍ SEKTOR 
 
„výstavbou foampitu sme pomohli 
komunite mladých cyklistov, ktorí sa 
budÚ môcť rýchlejŠie zdokonaľovať 
v tomto odvetví cyklistiky. zároveň to 
pomohlo zvýŠiť atraktivitu dirtparku 
(cykloareálu) a tohto druhu Športu 
ako takého, nakoľko park navŠtívia aj 
menej skúsení jazdci, ktorí doposiaľ 
nenabrali odvahu tento druh Športu 
vyskÚŠať.“  
 
Mgr. Martin Boršč, predseda združenia Enjoy the 
ride – získalo grant na výstavbu jediného 
extertiérového molitanového bazéna v Košiciach a 
okolí, slúžiaceho na bezpečný tréning freestyle 
skokov na bicykli 



Nadačný fond t-Systems slovakia  
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 Teach for Slovakia   

 Internet do každej triedy  

 Svetielko pomoci 
 



Podpora vzdelania 
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 AjTy Senior  

 Duálne vzdelávanie 

 Prax pre študentov 

 IT Farmy/ preškoľovanie ľudí 

 Partner podujatí ako Startup Weekend 
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Dary/ zbierky 
 
„oslovili sme zamestnancov firmy T-
Systems Slovakia  s prosbou o 
materiálnu pomoc pre pacientov. Za 
pár dní Úžasní ľudia z t-Systems 
Slovakia dali dokopy výdatnú 
materiálnu pomoc. vlhčené 
utierky, farebné plachty a posteľné 
obliečky nám výrazne uľahčili 
starostlivosť o detičky.” 
 
Lucia Behúnová, OZ Detské ARO Košice k zbierke 
zamestnancov 
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životné prostredie 
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Triedenie odpadu 
 
„aby sme Šetrili životné prostredie, vodu v 
galónoch si každý čapuje do fliaŠ alebo 
veľkých hrnčekov a minimalizuje tak 
používanie plastových pohárov.  Sú to malé 
veci, ktoré ak spojíme a spočítame , majú 
veľký efekt.“ 
 
Peter, Security Specialist v T-Systems Slovakia 
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ďakujem za pozornosť 
 
katarina.trnova@t-systems.sk 
+421 901 904 989  


