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TRANSFER ZNALOSTÍ
A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE

SPOLUPRÁCE SE VZDÌLÁVACÍMI INSTITUTY

POØÁDANÉ A PARTNERSKÉ EVENTY

20th International Conference on Information Technology for Practice 2017

Spolupracujeme s pøedními vzdìlávacími institucemi, které školí nejen nás, èleny IT Clusteru, ale i širokou veøejnost.
Témata workshopù vybíráme dle aktuálnosti a potøeby.

Každoroènì jsme partnerem konference Information Technology for Practice, kterou poøádá VŠB – TUO spoleènì
s European University Information Systems a Èeskou spoleèností pro systémovou integraci.

Workshopy a jiná setkání

Na pùdì fakulty se schází pøední odborníci nejen z èeských, ale také polských èi ruských vysokých škol
a prezentují své projekty a výzkumy.

Tématy posledních roèníkù byly
• øízení IT procesù, projektù a služeb
• bezpeènost informací
• informaèní spoleènost a vzdìlávání
• IT inovace

Projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“
IT Cluster byl partnerem projektu zamìøeného na zmìnu postojù žákù základních a støedních škol
v Moravskoslezském kraji k pøírodovìdným a technickým oborùm.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity
• nové výukové materiály (animace, digitální hry, sady pro experimenty) pro modul matematika,
fyzika a chemie

O NÁS

• Tvùj nápad – zahranièní know-how pro rozvoj technické tvoøivosti realizované se žáky ZŠ ve tøídách

IT Cluster je sdružení zamìøené na oblast informaèních a komunikaèních technologií (ICT), které vzniklo v Ostravì
poèátkem roku 2006. Svou koncepcí sdružení spojuje vzdìlávací instituce a podnikatelské subjekty do celku,
jehož posláním je zajistit pøípravu lidských zdrojù, vytvoøit potenciál pro øešení inovaèních projektù a rozvíjet
spoleèné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu pøípravy lidských zdrojù je hlavní prioritou vtažení firem
podnikajících v oblasti IT do vzdìlávacích procesù nejen na vysoké škole, konkrétnì Fakultì elektrotechniky
a informatiky VŠB – TU Ostrava, ale i na støedních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzdìláváním.

• Dny pro budoucnost – systém exkurzí žákù u zamìstnavatelù

Spolupráce firem s akademickou sférou má zároveò podpoøit uplatnìní výsledkù výzkumu a vývoje na trhu,
a zajistit tak jejich transfer do podoby komerènì orientovaných produktù.
Cílem sdružení IT Cluster je v neposlední øadì vybudovat silnou znaèku, která definuje Moravskoslezský kraj
jako centrum pokroèilých technologií. Zvažte, zda byste se i vy nechtìli stát èlenem našeho sdružení, a posílit tak
myšlenku vybudování silného IT regionu, kde se pojem informaèní spoleènost stává realitou.

• vybudování 2 demonstraèních center zamìøených na hornictví, hutnictví a strojírenství

Partnerské eventy

NETFEI
Projekt byl realizován v úzké spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO.

Ze strany IT Clusteru zahrnoval projekt tyto aktivity:
• pøípravný 5denní „adaptaèní“ semináø
• poøádání konferencí pro studenty FEI VŠB – TUO, na nichž byly vyhodnoceny stáže studentù
ve firmách a prezentovány nabídky praxí pro následující rok

Konference eCall TESTFEST HGV 2017 Ostrava

Retail Summit 2018

SPOLUPRÁCE SE VZDÌLÁVACÍMI INSTITUTY

POØÁDANÉ A PARTNERSKÉ EVENTY

20th International Conference on Information Technology for Practice 2017

Spolupracujeme s pøedními vzdìlávacími institucemi, které školí nejen nás, èleny IT Clusteru, ale i širokou veøejnost.
Témata workshopù vybíráme dle aktuálnosti a potøeby.

Každoroènì jsme partnerem konference Information Technology for Practice, kterou poøádá VŠB – TUO spoleènì
s European University Information Systems a Èeskou spoleèností pro systémovou integraci.

Workshopy a jiná setkání

Na pùdì fakulty se schází pøední odborníci nejen z èeských, ale také polských èi ruských vysokých škol
a prezentují své projekty a výzkumy.

Tématy posledních roèníkù byly
• øízení IT procesù, projektù a služeb
• bezpeènost informací
• informaèní spoleènost a vzdìlávání
• IT inovace

Projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“
IT Cluster byl partnerem projektu zamìøeného na zmìnu postojù žákù základních a støedních škol
v Moravskoslezském kraji k pøírodovìdným a technickým oborùm.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity
• nové výukové materiály (animace, digitální hry, sady pro experimenty) pro modul matematika,
fyzika a chemie

O NÁS

• Tvùj nápad – zahranièní know-how pro rozvoj technické tvoøivosti realizované se žáky ZŠ ve tøídách

IT Cluster je sdružení zamìøené na oblast informaèních a komunikaèních technologií (ICT), které vzniklo v Ostravì
poèátkem roku 2006. Svou koncepcí sdružení spojuje vzdìlávací instituce a podnikatelské subjekty do celku,
jehož posláním je zajistit pøípravu lidských zdrojù, vytvoøit potenciál pro øešení inovaèních projektù a rozvíjet
spoleèné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu pøípravy lidských zdrojù je hlavní prioritou vtažení firem
podnikajících v oblasti IT do vzdìlávacích procesù nejen na vysoké škole, konkrétnì Fakultì elektrotechniky
a informatiky VŠB – TU Ostrava, ale i na støedních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzdìláváním.

• Dny pro budoucnost – systém exkurzí žákù u zamìstnavatelù

Spolupráce firem s akademickou sférou má zároveò podpoøit uplatnìní výsledkù výzkumu a vývoje na trhu,
a zajistit tak jejich transfer do podoby komerènì orientovaných produktù.
Cílem sdružení IT Cluster je v neposlední øadì vybudovat silnou znaèku, která definuje Moravskoslezský kraj
jako centrum pokroèilých technologií. Zvažte, zda byste se i vy nechtìli stát èlenem našeho sdružení, a posílit tak
myšlenku vybudování silného IT regionu, kde se pojem informaèní spoleènost stává realitou.

• vybudování 2 demonstraèních center zamìøených na hornictví, hutnictví a strojírenství

Partnerské eventy

NETFEI
Projekt byl realizován v úzké spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO.

Ze strany IT Clusteru zahrnoval projekt tyto aktivity:
• pøípravný 5denní „adaptaèní“ semináø
• poøádání konferencí pro studenty FEI VŠB – TUO, na nichž byly vyhodnoceny stáže studentù
ve firmách a prezentovány nabídky praxí pro následující rok

Konference eCall TESTFEST HGV 2017 Ostrava

Retail Summit 2018

SPOLUPRÁCE SE VZDÌLÁVACÍMI INSTITUTY

POØÁDANÉ A PARTNERSKÉ EVENTY

20th International Conference on Information Technology for Practice 2017

Spolupracujeme s pøedními vzdìlávacími institucemi, které školí nejen nás, èleny IT Clusteru, ale i širokou veøejnost.
Témata workshopù vybíráme dle aktuálnosti a potøeby.

Každoroènì jsme partnerem konference Information Technology for Practice, kterou poøádá VŠB – TUO spoleènì
s European University Information Systems a Èeskou spoleèností pro systémovou integraci.

Workshopy a jiná setkání

Na pùdì fakulty se schází pøední odborníci nejen z èeských, ale také polských èi ruských vysokých škol
a prezentují své projekty a výzkumy.

Tématy posledních roèníkù byly
• øízení IT procesù, projektù a služeb
• bezpeènost informací
• informaèní spoleènost a vzdìlávání
• IT inovace

Projekt „Tvoje budoucnost – tvoje volba“
IT Cluster byl partnerem projektu zamìøeného na zmìnu postojù žákù základních a støedních škol
v Moravskoslezském kraji k pøírodovìdným a technickým oborùm.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity
• nové výukové materiály (animace, digitální hry, sady pro experimenty) pro modul matematika,
fyzika a chemie

O NÁS

• Tvùj nápad – zahranièní know-how pro rozvoj technické tvoøivosti realizované se žáky ZŠ ve tøídách

IT Cluster je sdružení zamìøené na oblast informaèních a komunikaèních technologií (ICT), které vzniklo v Ostravì
poèátkem roku 2006. Svou koncepcí sdružení spojuje vzdìlávací instituce a podnikatelské subjekty do celku,
jehož posláním je zajistit pøípravu lidských zdrojù, vytvoøit potenciál pro øešení inovaèních projektù a rozvíjet
spoleèné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu pøípravy lidských zdrojù je hlavní prioritou vtažení firem
podnikajících v oblasti IT do vzdìlávacích procesù nejen na vysoké škole, konkrétnì Fakultì elektrotechniky
a informatiky VŠB – TU Ostrava, ale i na støedních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzdìláváním.

• Dny pro budoucnost – systém exkurzí žákù u zamìstnavatelù

Spolupráce firem s akademickou sférou má zároveò podpoøit uplatnìní výsledkù výzkumu a vývoje na trhu,
a zajistit tak jejich transfer do podoby komerènì orientovaných produktù.
Cílem sdružení IT Cluster je v neposlední øadì vybudovat silnou znaèku, která definuje Moravskoslezský kraj
jako centrum pokroèilých technologií. Zvažte, zda byste se i vy nechtìli stát èlenem našeho sdružení, a posílit tak
myšlenku vybudování silného IT regionu, kde se pojem informaèní spoleènost stává realitou.

• vybudování 2 demonstraèních center zamìøených na hornictví, hutnictví a strojírenství

Partnerské eventy

NETFEI
Projekt byl realizován v úzké spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO.

Ze strany IT Clusteru zahrnoval projekt tyto aktivity:
• pøípravný 5denní „adaptaèní“ semináø
• poøádání konferencí pro studenty FEI VŠB – TUO, na nichž byly vyhodnoceny stáže studentù
ve firmách a prezentovány nabídky praxí pro následující rok

Konference eCall TESTFEST HGV 2017 Ostrava

Retail Summit 2018

Èlenové IT Clusteru

Kontaktní osoba

AutoCont, a. s.

Ing. Pøemysl Soldán, CSc.
Tel.: +420 724 504 926
E-mail: premysl.soldan@itcluster.cz

D3Soft, s. r. o.
Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava
ELTODO, a. s.
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava

Orgány klastru

Ing. Václav Jakubec

Výkonná rada

Dozorèí rada

ITeuro, a. s.

Pøedseda výkonné rady
Ing. Pøemysl Soldán, CSc.
(Tieto Czech, s. r. o.)

Pøedseda
Jiøí Tomèala

1. místopøedseda výkonné rady
Mgr. Marek Kuèera, MBA
(K2 atmitec, s. r. o.)

Èlenové
Dušan Krajèír
Zdenìk Kašlík

K2 atmitec, s. r. o.
KVADOS, a. s.
Mezinárodní laboratoø RFID
Mgr. Petr Mika
NAM system, a. s.
PRONIX, s. r. o.
Rudolf Kuzník
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.
Slezská univerzita v Opavì,
Obchodnì podnikatelská fakulta v Karviné
Stora Enso Wood Products Ždírec, s. r. o.

2. místopøedseda výkonné rady
Miroslav Hampel
(KVADOS, a. s.)
Èlenové
Ing. Marek Svrèina
(D3Soft, s. r. o.)
Ing. Jaroslav Král
(Støední prùmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava)

Støední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.
Støední prùmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava
TECHNISERV IT, spol. s r. o.
Tieto Czech, s. r. o.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

TRANSFER ZNALOSTÍ
A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE

Èlenové IT Clusteru

Kontaktní osoba

AutoCont, a. s.

Ing. Pøemysl Soldán, CSc.
Tel.: +420 724 504 926
E-mail: premysl.soldan@itcluster.cz

D3Soft, s. r. o.
Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava
ELTODO, a. s.
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava

Orgány klastru

Ing. Václav Jakubec

Výkonná rada

Dozorèí rada

ITeuro, a. s.

Pøedseda výkonné rady
Ing. Pøemysl Soldán, CSc.
(Tieto Czech, s. r. o.)

Pøedseda
Jiøí Tomèala

1. místopøedseda výkonné rady
Mgr. Marek Kuèera, MBA
(K2 atmitec, s. r. o.)

Èlenové
Dušan Krajèír
Zdenìk Kašlík

K2 atmitec, s. r. o.
KVADOS, a. s.
Mezinárodní laboratoø RFID
Mgr. Petr Mika
NAM system, a. s.
PRONIX, s. r. o.
Rudolf Kuzník
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.
Slezská univerzita v Opavì,
Obchodnì podnikatelská fakulta v Karviné
Stora Enso Wood Products Ždírec, s. r. o.

2. místopøedseda výkonné rady
Miroslav Hampel
(KVADOS, a. s.)
Èlenové
Ing. Marek Svrèina
(D3Soft, s. r. o.)
Ing. Jaroslav Král
(Støední prùmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava)

Støední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.
Støední prùmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava
TECHNISERV IT, spol. s r. o.
Tieto Czech, s. r. o.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

TRANSFER ZNALOSTÍ
A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE

