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Asi tak by sa dalo charakterizovať obdobie, ktoré aktuálne 

prežívame. To, čo dlhé roky bežalo v zabehaných koľajach, zrazu 

zažíva dramatický vývoj. Pandémia nás prinútila prehodnotiť a zmeniť 

zaužívané postupy, procesy a nastavenia. Zmenil sa spôsob, resp. 

miesto vykonávania práce, zmenil sa spôsob, ako komunikujeme, ako 

sa vzdelávame, ako sa zúčastňujeme na poradách atď.

Štúdia spoločnosti Deloitte ukazuje, že budúcnosť práce je hyb-

ridná – pre nastupujúcu generáciu je fl exibilná práca o čase a mieste. 

Polovica (49,6 %) z viac než 9000 študentov a absolventov popred-

ných univerzít, ktorí sa zúčastnili na prieskume, by uprednostnila pra-

covné nastavenie, ktoré umožňuje pracovať z rôznych miest vrátane 

domova s fl exibilným pracovným časom. Naopak, iba 9,8 % všetkých 

respondentov uviedlo, že by uprednostnili tradičný model práce v 

kancelárii s pevným pracovným časom. Výsledky prieskumu vysielajú 

zamestnávateľom jasný signál, že budúci zamestnanci preferujú 

možnosť pracovať fl exibilne z hľadiska miesta aj času. Spoločnosti, 

ktoré sa tomu nedokážu dostatočne rýchlo prispôsobiť, jednoducho 

nemusia byť zaujímavé pre najtalentovanejších študentov a absol-

ventov. 

Pandémia zasiahla všetky sektory a akcelerovala digitálnu trans-

formáciu s cieľom zefektívnenia obchodných procesov, komunikácie 

a tímovej spolupráce. Jedným z nich sú banky, kde táto bezprec-

edentná situácia zintenzívnila využívanie služieb digitálnych kanálov. 

Podľa správy Economist Intelligence Unit (EIU) je 65 % vedúcich pra-

covníkov presvedčených, že bankový model založený na pobočkách 

bude v priebehu piatich rokov mŕtvy. V rámci opatrení na znižovanie 

nákladov zavedených po fi nančnej kríze v roku 2008 došlo k veľkému 

zatváraniu pobočiek zo strany veľkých bánk. Tento trend ešte urýchlili 

nastupujúce digitálne kanály, ako napríklad mobilné bankovníctvo 

či internetové banky. No ozajstný prielom nastal, keď obmedzujúce 

opatrenia proti COVID-19 prinútili spotrebiteľov využívať kanály digi-

tálneho bankovníctva.  

Ďalší faktor, s ktorým musia fi rmy počítať, je akceptácia a využívanie 

technológií umelej inteligencie. Ak niektorým fi rmám AI pripadá ako 

hudba budúcnosti, faktom je, že už teraz budú bojovať s časom. Podľa 

odborníkov im na to zostávajú asi tri roky. Prieskum, ktorý uskutočnil 

tím z MIT a Boston Consulting Group, ukázal, že teória šírenia inovácií 

Everetta Rogersa sa uplatňuje aj v prípade AI, a rok 2024 uvádza 

ako termín na široké prijatie AI. Až 87 % vedúcich pracovníkov verí, 

že AI ponúkne ich spoločnostiam výhodu oproti iným. No len 59 % 

spoločností má stratégiu ohľadne AI. Hoci rastie počet vedúcich pra-

covníkov, ktorí uznávajú, že ich konkurenti používajú AI, iba jedna z 10 

spoločností používa AI na vytváranie významných fi nančných výhod. 

Očakáva sa, že táto priepasť medzi lídrami a zaostalými sa bude 

naďalej prehlbovať.

Údaje MIT/BCG z roku 2020 hovoria, že spoločnosti, ktoré používajú 

AI na rozsiahle zmeny v mnohých podnikových procesoch, majú 

5-krát väčšiu pravdepodobnosť, že budú významne profi tovať, v po-

rovnaní s tými fi rmami, ktoré vykonajú len malé alebo žiadne zmeny 

v niekoľkých podnikových procesoch.

Zaujímavé čítanie nového vydania IT ročenky vám praje  
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PR
IE

SK
UM

Y
REBRÍČEK NAJZISKOVEJŠÍCH IT FIRIEM TOP 100

Názov  EBITDA (EUR) ROE ROA Zisková marža

1 ProData, s. r. o. 3 265 432 99,80% 45,16% 45,41%

2 Hyperia s.r.o. 3 117 841 99,78% 64,93% 22,67%

3 Quality Unit, s. r. o. 1 929 101 99,50% 90,70% 38,71%

4 Capturing Reality s. r. o. 1 861 643 97,35% 71,93% 52,14%

5 NetStra Solu� ons s. r. o. 1 435 599 99,82% 92,45% 39,69%

6 Atwix s. r. o. 1 497 635 99,51% 80,46% 40,06%

7 Profesia, spol. s r.o. 4 024 757 80,72% 42,30% 31,19%

8 Goldmann Systems, a.s. 1 926 572 97,62% 57,39% 30,88%

9 Innovatrics, s.r.o. 8 526 185 62,27% 37,26% 33,85%

10 IBM Slovensko, spol. s r.o. 6 564 880 86,87% 43,75% 16,19%

11 ELEKTROSYSTEM, a.s. 3 094 378 61,58% 47,56% 36,39%

12 Frinx s. r. o. 1 194 126 213,80% 91,78% 34,28%

13 PIXEL FEDERATION, s.r.o. 12 496 531 66,66% 48,02% 17,40%

14 RZ - Servis s. r. o. 1 041 430 99,23% 92,15% 51,73%

15 Relaxio s.r.o. 836 339 99,11% 93,84% 55,64%

16 IBL So� ware Engineering, spol. s r.o. 1 896 292 97,81% 31,25% 26,79%

17 Novell Slovakia a. s. 1 239 731 98,23% 29,64% 83,17%

18 2 Ring, spol. s r.o. 2 434 002 48,08% 37,22% 34,38%

19 BALARAD, s.r.o. 730 299 98,75% 92,82% 75,03%

20 Aliter Technologies, a.s. 6 526 888 75,46% 32,35% 14,45%

21 ESET, spol. s r.o. 95 537 752 49,36% 36,81% 14,64%

22 msg life Slovakia s.r.o. 2 215 392 94,22% 52,11% 12,48%

23 PharmINFO spol. s r.o. 898 544 95,11% 46,25% 45,87%

24 SkyToll, a. s. 38 620 722 39,50% 18,68% 33,86%

25 MediCom So� ware s.r.o. 954 658 69,57% 59,90% 52,60%

26 OLTIS Slovakia s.r.o. 2 475 691 37,60% 32,59% 36,60%

27 RESCO spol. s r.o. 4 119 840 50,72% 23,92% 22,48%

28 PAYWELL a. s. 2 982 102 78,03% 36,62% 14,34%

29 SOFTIP, a. s. 3 141 879 85,80% 29,31% 14,58%

30 POWERPLAY MANAGER, s.r.o. 1 400 383 71,13% 47,79% 20,83%

31 ArcGEO Informa� on Systems spol. s r.o. 1 860 560 87,78% 23,82% 26,88%

32 eGroup Solu� ons, a. s. 3 079 822 68,04% 34,55% 14,84%

33 ALISON Slovakia s.r.o. 4 502 841 69,61% 38,31% 9,86%

34 KROS a.s. 2 416 850 95,07% 23,82% 16,47%

35 SFÉRA, a.s. 2 742 568 66,25% 21,92% 24,29%

36 itrinity, s.r.o. 2 324 375 33,11% 25,31% 52,91%

37 K.B. Systems s.r.o. 1 271 077 60,67% 47,71% 24,23%

38 Novitech Tax, s.r.o. 965 542 72,42% 57,34% 29,72%

39 TINYSOFT s. r. o. 1 322 996 63,18% 52,67% 17,79%

40 SIGP, s. r. o. 992 207 98,06% 52,31% 15,86%

41 TransData s.r.o. 1 231 666 65,15% 42,74% 20,75%

42 Fpt Slovakia s.r.o. 1 274 031 97,33% 43,81% 11,55%

43 Asseco Solu� ons, a.s. 2 068 225 80,86% 30,56% 12,36%

44 Slovanet, a. s. 16 652 821 43,40% 17,33% 16,52%

45 IBM Interna� onal Services Centre s.r.o. 13 454 000 98,80% 19,10% 3,90%

46 ComSec a. s. 1 828 055 31,43% 27,53% 50,62%

47 TITANS freelancers, s.r.o. 1 273 724 99,32% 42,41% 8,90%

48 CORA GEO, s. r. o. 946 186 94,37% 60,95% 12,98%

49 SOFTEC, spol. s r.o. 5 913 935 35,97% 20,25% 16,99%

50 SWAN MS, s.r.o. 989 456 47,90% 38,66% 31,29%

51 Commander Services s.r.o. 1 688 839 41,84% 32,49% 20,40%

52 ADTS, s.r.o. 1 981 787 60,00% 18,08% 21,31%

53 alfa BASE spol. s r.o. 773 224 68,14% 41,53% 30,94%
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54 RCTT s. r. o. 2 007 585 49,41% 21,41% 18,22%

55 O2 Slovakia, s.r.o. 122 996 000 31,82% 12,71% 18,71%

56 KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. 852 035 41,03% 37,51% 51,90%

57 Arminius IT s. r. o. 749 347 75,43% 36,65% 30,30%

58 Sygic a. s. 3 532 371 28,36% 22,37% 19,34%

59 GlobalLogic Slovakia s.r.o. 3 017 840 28,95% 23,97% 17,56%

60 DSI Slovakia, s.r.o. 1 947 552 45,31% 25,01% 14,97%

61 VSL So� ware, a.s. 1 197 936 38,21% 30,78% 26,41%

62 DIGILINE, spol. s r. o. 1 069 983 83,85% 33,71% 10,56%

63 NextGen, s.r.o. 835 067 47,70% 42,03% 19,03%

64 ADASTRA, s.r.o. 2 551 255 36,79% 22,43% 12,88%

65 Asseco Central Europe, a. s. 10 685 000 14,45% 10,65% 27,49%

66 EPION s.r.o. 778 124 72,86% 35,94% 15,29%

67 Vision IT Solu� ons, a. s. 1 890 728 46,70% 22,68% 12,09%

68 MAIND, s.r.o. 876 628 89,77% 34,34% 10,63%

69 PROCUS s.r.o. 1 160 874 33,56% 27,53% 22,53%

70 Kistler Bra� slava, s.r.o. 1 225 186 61,76% 32,16% 10,13%

71 BSP Training, s. r. o. 720 634 46,59% 25,12% 51,45%

72 Soimco a. s. 1 507 264 27,38% 20,62% 25,59%

73 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 14 244 068 16,83% 11,23% 16,82%

74 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 4 802 280 37,72% 15,13% 8,65%

75 Orange Business Services Slovakia s.r.o. 5 094 648 30,24% 19,73% 8,56%

76 INLOGIC SOFTWARE s.r.o. 861 304 35,57% 32,14% 21,46%

77 IPESOFT spol. s r.o. 1 946 767 19,16% 15,34% 23,90%

78 SIPRIN, s.r.o. 1 204 656 91,40% 22,45% 7,16%

79 Jablotron Slovakia, s.r.o. 1 212 108 30,39% 27,75% 17,10%

80 Tempest IT services a. s. 780 447 47,32% 26,94% 20,64%

81 CGI Slovakia s. r. o. 2 057 634 34,25% 16,35% 12,28%

82 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 431 989 84,27% 17,60% 6,47%

83 Accenture Technology Solu� ons - Slovakia, s.r.o. 3 555 111 47,45% 14,97% 4,09%

84 Orange Slovensko, a.s. 207 484 000 17,79% 7,86% 13,46%

85 AITEN, a.s. 893 077 45,04% 23,89% 17,77%

86 HOUR, spol. s r.o. 1 208 599 32,83% 17,25% 18,83%

87 Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. 2 427 771 69,36% 8,69% 5,03%

88 Hewle�  Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 4 589 413 30,54% 11,36% 8,48%

89 WESTech, spol. s r.o. 9 784 017 28,35% 16,20% 3,48%

90 KRUGEL EXIM, spol. s r.o. 1 497 264 31,96% 18,49% 12,95%

91 IBM Slovakia Business Services s. r. o. 717 872 88,69% 29,01% 7,35%

92 CONAN, s.r.o. 1 239 722 45,27% 21,75% 8,22%

93 Slovak Telekom, a.s. 312 244 000 8,08% 6,11% 13,47%

94 AUTOCONT s.r.o. 2 536 217 45,35% 10,45% 3,79%

95 DELit.sk, s. r. o. 1 178 200 14,45% 13,14% 40,99%

96 S - TEAM EXPORT, spol. s r.o. 790 590 20,19% 19,91% 34,74%

97 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 027 665 22,95% 15,81% 9,26%

98 PREFIS a. s. 1 052 674 28,22% 20,95% 14,86%

99 SWAN KE, s.r.o. 818 446 34,48% 18,45% 17,53%

100 ANASOFT APR, spol. s r.o. 2 041 598 19,62% 13,44% 9,87%

Názov  EBITDA (EUR) ROE ROA Zisková marža

Metodika zostavenia rebríčka TOP100: Rebríček najziskovejších fi riem z odvetvia informačných a teleko-
munikačných technológií, ktoré uverejnili účtovnú uzávierku za rok 2020 do 31. 8. 2021. Hodnotenými 
ukazovateľmi boli výška ukazovateľa EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi, amor� záciou a znehodnote-
ním), ROE (rentabilita vlastného imania), ROA (rentabilita ak� v) a zisková marža. Každý ukazovateľ bol 
obodovaný od 0 do 100 bodov, pričom pri zhodnom počte bodov rozhodovala o poradí výška EBITDA. 
Rebríček pripravili spoločnos�  Across Private Investment, FinStat a Digital Visions (NEXTECH). Hlavným 
kritériom na zaradenie do rebríčka bola príslušnosť fi riem do odvetvia informačných a telekomunikačných 
technológií, ako hlavného predmetu podnikateľskej činnos� . 

Z týchto fi riem sme vybrali 100 s najvyššou EBITDA, teda ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi 
a amor� záciou. Tieto spoločnos�  sa následne hodno� li z hľadiska výšky EBITDA, návratnos�  vlastného 
kapitálu (ROE), návratnos�  ak� v (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov mohla spoloč-
nosť dosiahnuť 1 až 100 bodov podľa toho, ako sa umiestnila v rebríčku pri jednotlivých ukazovateľoch. 
Maximálny možný počet bodov, ktorý mohla dosiahnuť najlepšia spoločnosť, bol 400. Hodno� li sme 
spoločnos� , ktorých účtovná uzávierka za rok 2020 bola najneskôr do 31. 8. 2021 zverejnená v Registri 
účtovných uzávierok.

REBRÍČEK NAJZISKOVEJŠÍCH IT FIRIEM TOP 100



IT fi rmou roka sa po prvýkrát stala spoločnosť ProData. 
Hoci v posledných ročníkoch fi gurovala na popredných 

pozíciách, až teraz sa jej podarilo prebojovať na vrchol reb-
ríčka. Druhé miesto obsadila spoločnosť Hyperia, s. r. o., a 
na treťom mieste skončila spoločnosť Quality Unit, s. r. o. 
V boji o prestížny titul tak zdolali kľúčových hráčov v rámci 
IT biznisu, ktorí sa dosiaľ umiestňovali na popredných mies-
tach a na víťazstvo ašpirovali aj teraz.

Trpezlivá cesta na vrchol
Do rebríčka IT fi rma roka sú zaradené spoločnosti, ktoré 
v Registri účtovných uzávierok zverejnili uzávierku za rok 
2020 najneskôr do 15. augusta 2021. Firmy sa hodnotia 
na základe výšky EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu 
(ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý 
z uvedených ukazovateľov môže hodnotená fi rma dostať 1 
až 100 bodov. Maximálny možný počet bodov pre najlepšiu 
spoločnosť je 400.

Kľúčová podmienka na zaradenie do rebríčka IT fi rma roka 
je príslušnosť fi rmy do odvetvia informačných a telekomuni-
kačných technológií, ak toto zameranie je hlavný predmet 
jej podnikateľskej činnosti. Víťazná spoločnosť ProData je 
poskytovateľom inovatívnych IT produktov a služieb. Zame-
riava sa na portálové riešenia na mieru, tvorbu mobilných 
aplikácií či produktov s komplexným servisom od prvotného 
návrhu cez konzultácie, riešenie problémov, návrh dizajnu, 
inštalácie až po konečnú realizáciu. 

ProData bola založená v roku 2011 a o rok neskôr získala 
strategického investora. Stala sa exkluzívnym partnerom 
Microsoftu hlavne vďaka fl exibilite a profesionalite svojho 
tímu. Jej zrealizované vízie a hospodárske výsledky zbie-
rajú úspechy, medzi ktoré patrí bezpochyby aj víťazstvo v 
kategórii IT fi rma roka. Cieľom spoločnosti je preniknúť aj 
na európsky trh.

Technológie menia svet
Vyhlasovateľom súťaže IT fi rma roka (predtým Najziskovejšia 
IT fi rma roka) je už po piatykrát investičná spoločnosť Across 
Private Investments, ktorá prostredníctvom unikátnych in-
vestičných príležitostí zveľaďuje a spravuje majetok klientov 
už viac než 20 rokov. Rebríček IT fi riem zostavuje v spolupráci 
s Finstatom a Digital Visions (NEXTECH). Peter Jakubička, 
generálny riaditeľ API, pripomína, že svet fi nančných investí-
cií je so svetom technológií úzko prepojený. „IT sektor posúva 
svet dopredu. No a práve vďaka investíciám do progresívnych 
technológií sa môžu na tomto pokroku podieľať aj slovenskí 
investori, a to bez toho, aby nevyhnutne mali odborné tech-
nologické znalosti. Cez správne investície prostredníctvom 
našej spoločnosti získavajú vplyv, vďaka ktorému menia svet 
v prospech seba, ako aj v prospech ďalších generácií.“ 

ZDROJ: ACROSS PRIVATE INVESTMENTS

ProData opäť medzi najlepšími, tento rok víťazne
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PR
IE

SK
UM

Y
REBRÍČKY IT FIRIEM

Názov Tržby 
(EUR)

Ak� va 
(EUR)

Zisk 
(EUR)

Pridaná 
hodnota (EUR)

Daň z príjmu 
(EUR)

1 Slovak Telekom, a.s. 708 834 000 1 562 966 000 95 510 000 589 606 000 40 460 000

2 ESET, spol. s r.o. 534 052 287 212 320 059 78 164 453 152 534 069 16 487 136

3 Orange Slovensko, a.s. 531 178 000 909 896 000 71 502 000 274 476 000 23 142 000
4 O2 Slovakia, s.r.o. 283 081 000 416 893 000 52 975 000 155 172 000 18 342 000
5 ASBIS SK  spol. s r.o. 257 625 691 75 402 024 896 621 8 317 269 296 416
6 IBM Interna� onal Services Centre s.r.o. 239 470 000 45 835 000 9 363 000 191 663 000 2 360 000
7 WESTech, spol. s r.o. 219 822 887 47 217 924 7 647 626 12 844 140 2 071 963
8 AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. 189 088 359 121 809 115 5 804 037 170 172 588 1 371 081
9 Deutsche Telekom Systems Solu� ons Slovakia s.r.o. 142 089 977 58 563 136 5 375 871 116 396 531 1 965 813

10 ELEKTROSPED, a. s. 130 288 881 27 115 562 1 262 564 10 310 481 358 058
11 ALEF Distribu� on SK, s. r. o. 110 442 576 21 230 978 817 006 4 416 976 278 537
12 DXC Technology Slovakia s. r. o. 110 116 191 40 626 145 2 250 714 64 759 065 651 828
13 IRDistribu� on, a. s. 102 243 895 42 202 379 2 665 533 4 697 589 679 706
14 Euro-Mall, s. r. o. 95 778 464 635 775 445 225 579 587 118 089
15 AT Computer, s.r.o. 94 948 397 10 373 485 216 028 1 390 476 293 837
16 IBM Slovensko, spol. s r.o. 93 553 050 34 625 566 15 148 677 48 727 086 1 061 819
17 SWAN, a.s. 90 765 064 168 471 341 3 557 563 45 855 606 1 914 170
18 Digital Smile s.r.o. 90 484 075 2 362 907 290 901 608 560 89 533
19 Internet Mall Slovakia s.r.o. 79 568 192 16 084 386 994 602 2 703 860 0
20 SkyToll, a. s. 72 230 843 130 929 134 24 455 680 46 868 348 6 502 568
21 Siemens Mobility, s. r. o. 68 779 010 54 836 801 1 189 544 23 801 759 426 957
22 Accenture Technology Solu� ons - Slovakia, s.r.o. 62 271 687 17 008 871 2 545 750 51 248 281 777 986
23 TEMPEST a.s. 60 281 249 27 349 531 1 629 301 22 069 345 323 211
24 Asseco Central Europe, a. s. 57 009 000 147 204 000 15 670 000 30 782 000 1 561 000
25 Amazon /Slovakia/ s.r.o. 56 640 581 43 989 780 1 307 736 43 776 461 377 370
26 SOITRON, s.r.o. 56 480 079 28 846 427 1 849 350 15 635 071 588 213
27 Nokia Slovakia, a.s. 55 800 766 37 182 527 -306 095 10 319 370 690 281
28 Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. 53 976 611 22 565 157 1 144 870 2 624 772 181 703
29 PIXEL FEDERATION, s.r.o. 47 606 523 17 254 538 8 285 219 23 321 352 1 980 084
30 Atos IT Solu� ons and Services s.r.o. 47 160 401 29 715 482 982 988 13 589 728 379 624
31 SAP Slovensko s.r.o. 46 697 494 35 679 324 2 104 284 22 514 756 1 642 097
32 Lenovo (Slovakia) s.r.o. 46 495 689 28 689 982 1 615 014 39 525 424 488 193
33 Slovanet, a. s. 45 703 759 43 549 564 7 548 073 13 350 960 1 691 238
34 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 44 722 627 44 433 294 -12 173 247 19 804 729 -491 262
35 AUTOCONT s.r.o. 43 166 492 15 648 108 1 635 452 8 577 946 447 259
36 Towercom, a. s. 42 218 631 172 519 066 -5 191 733 28 965 575 668 180
37 SIA Central Europe, a.s. 42 159 249 42 300 898 8 855 108 29 314 352 2 917 617
38 Ericsson Slovakia spol. s r.o. 41 577 807 24 770 053 933 459 7 719 917 267 040
39 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 37 907 417 56 780 787 6 376 009 18 470 265 1 936 395
40 SWAN Mobile, a. s. 37 303 379 37 626 549 -754 133 4 293 222 0
41 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 36 914 313 21 122 154 3 194 920 5 357 082 862 154
42 Aliter Technologies, a.s. 35 993 373 16 083 671 5 202 726 10 693 625 1 035 528
43 Oracle Slovensko spol. s r.o. 35 454 499 14 396 232 491 059 8 908 028 174 999
44 ALISON Slovakia s.r.o. 35 051 490 9 020 296 3 455 625 13 329 127 943 656
45 LEYARD EUROPE s.r.o. 34 767 807 34 733 834 2 385 158 6 446 651 622 998
46 Gras SK s.r.o. 34 700 371 7 555 819 25 918 1 109 182 6 212
47 DITEC, a.s. 34 696 526 16 131 536 1 445 018 10 299 914 317 987
48 Deutsche Telekom IT & Telecommunica� ons Slovakia s.r.o. 32 155 099 18 624 493 1 618 315 24 456 930 451 292
49 Orange Business Services Slovakia s.r.o. 31 663 137 13 735 306 2 710 212 28 481 760 820 728
50 Resideo s.r.o. 31 194 013 23 587 429 566 267 1 985 314 187 079
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51 PosAm, spol. s r.o. 29 712 213 23 499 100 1 345 577 14 376 549 -2 637
52 iStyle s.r.o. 28 751 980 2 177 214 282 501 585 150 89 061
53 SanaClis s.r.o. 27 400 979 15 283 312 4 609 062 7 960 518 732 622
54 SWS Distribu� on a.s. 27 177 313 3 611 873 5 842 531 680 11 037
55 DIEBOLD NIXDORF s.r.o. 27 173 212 11 919 489 654 468 12 249 283 202 261
56 SOFTEC, spol. s r.o. 26 422 860 22 176 196 4 490 219 19 162 277 1 075 080
57 DATALAN, a.s. 25 697 320 11 600 385 195 774 10 289 279 390 767
58 Hewle�  Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 25 677 789 19 179 472 2 178 486 17 017 112 0
59 exe, a.s. 25 307 774 6 675 522 310 345 3 147 070 88 704
60 Datacomp s.r.o. 25 030 114 6 861 510 856 018 1 430 125 210 948
61 ARAŠID spol. s r.o. 24 661 705 7 685 766 54 035 2 006 959 7 092
62 Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 24 516 055 8 421 206 750 354 19 300 028 210 463
63 NESS KE, s.r.o. 23 736 820 15 308 048 1 296 437 20 183 000 3 125
64 Fiserv Slovakia, s.r.o. 23 206 803 4 299 839 -1 721 192 15 917 823 33 184
65 GAME PLATFORMA s. r. o. 22 283 577 2 291 895 568 601 1 026 013 173 714
66 DSI Slovakia, s.r.o. 21 857 147 13 081 474 3 271 232 3 138 296 400 497
67 TRACO Computers s.r.o. 20 574 263 824 598 57 263 192 372 15 758
68 Innovatrics, s.r.o. 20 439 122 18 570 595 6 919 114 11 094 969 1 023 139
69 Irmag s.r.o. 20 371 969 1 057 525 84 917 121 458 23 912
70 GlobalLogic Slovakia s.r.o. 20 144 462 14 758 725 3 537 925 15 252 353 -723 310
71 Tech Data Slovakia s. r. o. 20 007 055 6 265 368 -1 170 640 534 426 64 384
72 InterWay, a. s. 19 743 316 17 557 780 1 256 394 4 168 835 345 703
73 DOXXbet & K-BET, s. r. o. 19 653 622 15 875 935 -2 032 862 10 458 367 35 317
74 ALSO Slovakia s.r.o. 19 575 902 5 513 783 -1 082 662 -5 700 0
75 SOS electronic s.r.o. 18 708 074 6 319 961 397 824 2 392 021 124 307
76 S&T Slovakia s. r. o. 18 272 595 12 402 587 349 192 4 842 915 119 115
77 ANTIK Telecom s.r.o. 17 018 672 15 232 468 685 300 7 236 626 46 954
78 NTT Slovakia s. r. o. 16 977 538 12 451 987 115 691 3 912 597 29 682
79 SYNCHRONIX, a.s. 16 951 344 9 364 134 38 571 3 264 833 163 816
80 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 16 200 969 9 489 098 1 500 509 6 528 112 410 705
81 SOFTIP, a. s. 15 885 400 7 905 418 2 316 756 11 412 783 549 030
82 eGroup Solu� ons, a. s. 15 573 055 6 689 084 2 311 131 4 476 127 618 845
83 Gratex Interna� onal, a.s. 15 498 519 13 991 664 126 643 8 463 943 163 398
84 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 15 111 997 5 559 074 978 251 4 650 604 274 568
85 ADASTRA, s.r.o. 14 868 853 8 538 775 1 915 136 7 500 524 533 743
86 TooNet, s. r. o. 14 721 379 892 438 -4 303 481 882 0
87 CNC, a.s. 14 437 695 20 449 392 1 531 557 5 136 628 295 455
88 Schrack Technik s.r.o. 14 330 147 5 323 353 647 063 2 674 513 192 603
89 PAYWELL a. s. 13 970 169 5 469 968 2 002 875 3 399 091 535 248
90 Sygic a. s. 13 444 881 11 626 439 2 600 781 8 438 819 605 149
91 za200.cz management s.r.o. 13 222 220 1 125 887 15 175 20 989 4 509
92 CGI Slovakia s. r. o. 13 138 233 9 873 025 1 613 919 8 230 076 459 856
93 Unicorn Systems SK s. r. o. 13 106 693 4 805 856 75 834 497 558 28 470
94 Fpt Slovakia s.r.o. 13 020 728 3 431 718 1 503 588 10 935 014 267 908
95 msg life Slovakia s.r.o. 12 963 482 3 105 142 1 618 092 8 371 232 437 738
96 Microso�  Slovakia s.r.o. 12 656 487 7 369 897 1 070 271 8 971 672 353 992
97 RESCO spol. s r.o. 12 553 097 11 796 670 2 821 953 8 833 898 518 379
98 DWC Slovakia a.s. 12 528 281 4 679 669 751 250 4 756 011 208 522
99 Global IT Services s.r.o. 12 025 774 28 802 018 -2 474 271 10 123 409 -644 016

100 Asseco CEIT, a.s. 11 927 018 20 767 710 355 622 4 316 038 -318 841
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101 RESIZE s.r.o. 11 910 035 841 728 1 006 98 830 1 425
102 Asseco Solu� ons, a.s. 11 810 952 4 776 701 1 459 757 8 320 523 379 847
103 CONAN, s.r.o. 11 719 937 4 430 533 963 642 2 208 038 244 754
104 SIPRIN, s.r.o. 11 332 276 3 612 397 810 986 8 833 236 198 828
105 Vision IT Solu� ons, a. s. 11 287 897 6 017 010 1 364 429 3 126 841 390 185
106 ESC sk s.r.o. 11 233 291 1 689 038 56 240 1 566 069 19 595
107 Energotel,a.s. 11 202 684 10 338 033 880 026 5 375 842 238 116
108 KROS a.s. 11 039 742 7 630 807 1 817 792 8 717 321 346 018
109 Hyperia s.r.o. 11 007 819 3 843 908 2 495 855 4 146 351 580 041
110 MB TECH BB s.r.o. 10 992 400 4 864 368 418 948 1 902 590 156 140
111 GlobalTel, a.s. 10 909 015 3 731 281 216 215 2 221 997 48 116
112 TITANS freelancers, s.r.o. 10 886 135 2 285 583 969 239 1 377 464 265 966
113 GAMO a.s. 10 697 764 4 861 522 465 347 3 657 326 111 861
114 I.S.D.D. plus, s.r.o. 10 545 390 4 383 627 600 455 3 117 490 103 464
115 ANASOFT APR, spol. s r.o. 10 515 708 7 728 815 1 038 379 6 811 456 145 316
116 Euro Data Distribu� on, s. r. o. 10 360 475 1 528 987 112 520 550 323 36 549
117 Veracomp Slovakia s. r. o. 10 190 935 3 864 128 203 328 722 841 100 584
118 Wirecard Slovakia s.r.o. 10 162 424 4 895 070 8 694 8 072 457 0
119 Lenovo Global Technology Slovakia s.r.o. 10 106 575 3 851 823 372 028 9 150 828 107 640
120 LAMA Plus Slovakia, s.r.o. 10 103 958 1 422 652 70 648 292 331 20 032
121 Profesia, spol. s r.o. 9 767 249 7 202 293 3 046 617 7 407 081 845 018
122 sli.do s. r. o. 9 423 071 7 531 407 64 922 4 318 251 111 898
123 SFÉRA, a.s. 9 140 476 10 127 385 2 220 138 6 734 605 -5 895
124 Disig, a.s. 8 967 196 3 494 019 504 189 3 967 835 184 714
125 IRD retail services, s. r. o. 8 903 896 1 608 477 119 703 1 064 628 33 506
126 furbify s.r.o. 8 881 024 2 220 337 409 153 897 778 108 762
127 Kistler Bra� slava, s.r.o. 8 841 103 2 786 159 895 970 6 509 447 253 435
128 RCTT s. r. o. 8 657 029 7 367 228 1 577 055 2 550 655 420 196
129 ADTS, s.r.o. 8 515 927 10 038 661 1 814 717 1 713 224 152 593
130 Vigour SK s. r. o. 8 457 797 1 515 340 32 625 1 796 239 8 549
131 Kedros, a. s. 8 435 947 9 487 137 1 252 423 5 718 805 195 037
132 Beneo, s.r.o. 8 429 004 4 721 022 1 175 717 1 641 680 359 269
133 NetStra Solu� ons s. r. o. 8 140 451 3 494 711 3 230 748 1 540 755 258 550
134 B2B Partner s. r. o. 8 124 164 1 700 394 932 597 1 204 770 247 899
135 KRUGEL EXIM, spol. s r.o. 8 106 452 5 676 013 1 049 618 2 090 113 280 721
136 DIGILINE, spol. s r. o. 7 923 120 2 483 377 837 023 1 601 180 223 095
137 ICZ Slovakia a. s. 7 920 725 3 490 709 578 596 2 343 916 113 470
138 Accenture Services, s.r.o. 7 895 863 3 570 711 358 997 7 147 625 78 981
139 IIT Development a. s. 7 890 383 3 774 887 585 927 900 965 156 841
140 IES s.r.o. 7 832 403 5 721 451 3 821 1 230 635 14 796
141 Process Automa� on Solu� ons s.r.o. 7 798 271 3 287 637 163 628 3 018 229 14 756
142 QBSW, a.s. 7 740 739 4 638 824 123 789 4 315 564 54 219
143 Cleverlance Slovakia s.r.o. 7 538 527 3 156 941 737 000 2 425 746 199 528
144 IBM Slovakia Business Services s. r. o. 7 446 198 1 887 237 547 492 6 753 084 148 065
145 Whitestein Technologies, s.r.o. 7 392 220 1 530 350 497 463 3 829 622 112 336
146 PDI So� ware Slovakia, s.r.o. 7 288 795 1 391 875 287 993 2 838 710 81 583
147 MAIND, s.r.o. 7 189 154 2 225 504 764 163 3 116 457 183 872
148 TME Slovakia, s. r. o. 7 174 359 1 187 119 427 636 741 402 113 874
149 Zoznam, s.r.o. 7 093 163 4 005 925 508 954 3 083 762 155 986
150 NESS Slovensko, a.s. 6 832 538 1 976 156 -262 850 2 286 120 18 618
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151 TORY CONSULTING, a.s. 6 802 126 5 670 969 348 823 6 043 122 102 072
152 VNET a.s. 6 716 477 12 293 291 607 091 4 214 089 7 849
153 WebSupport s. r. o. 6 671 600 6 754 977 681 766 2 815 544 190 103
154 J&J AUTOMOTIVE, s.r.o. 6 662 550 1 738 764 198 449 1 276 537 57 572
155 Plaut Slovensko, s.r.o. 6 496 739 3 666 415 177 169 1 822 615 45 555
156 gs - So� , s. r. o. 6 438 960 2 254 928 563 365 1 763 368 150 788
157 ControlTech, spol. s r.o. 6 437 901 2 134 651 292 463 673 530 77 755
158 ARTINIT s. r. o. 6 264 358 2 232 340 190 720 392 600 54 694
159 IPESOFT spol. s r.o. 6 238 722 9 717 207 1 491 007 4 953 262 234 143
160 GLOBESY, s.r.o. 6 181 640 9 770 409 853 042 3 775 454 237 923
161 EUROLINE computer, s.r.o. 6 148 479 1 141 516 195 740 448 780 54 702
162 CoolPeople s. r. o. 6 110 045 1 694 143 534 300 908 451 145 172
163 IBL So� ware Engineering, spol. s r.o. 6 099 149 5 227 686 1 633 900 5 373 607 172 816
164 ERNI (Slovakia) s.r.o. 6 025 303 1 701 976 100 349 4 333 998 31 356
165 ELEKTROSYSTEM, a.s. 5 959 363 4 559 821 2 168 733 3 875 731 551 581
166 CLEAN TONERY, s.r.o. 5 955 751 2 978 791 752 052 1 088 712 201 167
167 Marlink s.r.o. 5 872 393 11 798 606 393 827 4 742 705 102 875
168 PANTHEON.tech s.r.o. 5 823 425 2 994 492 283 157 3 303 054 92 692
169 OSMOS s.r.o. 5 823 228 2 965 076 246 400 1 428 998 70 919
170 CANON SLOVAKIA s.r.o. 5 768 028 3 221 150 15 175 744 783 9 741
171 CENTRON SLOVAKIA  spol. s r.o. 5 747 708 1 371 536 342 448 814 322 79 431
172 Datavard s. r. o. 5 699 725 9 000 152 357 827 3 871 375 101 855
173 Mandarax Europa s.r.o. 5 691 119 137 926 27 477 41 066 7 472
174 Allplan Slovensko s. r. o. 5 685 853 3 011 012 400 700 4 553 014 117 735
175 Photoneo s. r. o. 5 681 976 9 878 450 -1 435 308 3 707 562 -227 893
176 Commander Services s.r.o. 5 663 377 3 555 413 1 155 182 4 124 904 161 968
177 ALCASYS Slovakia, a.s. 5 646 217 3 687 350 227 411 2 036 405 65 565
178 CORA GEO, s. r. o. 5 617 616 1 196 126 728 991 3 567 705 205 818
179 ProData, s. r. o. 5 605 387 5 636 817 2 545 351 3 440 197 657 683
180 Jablotron Slovakia, s.r.o. 5 604 299 3 453 122 958 296 1 671 109 256 293
181 LAST MILE, spol. s r.o. 5 560 608 1 999 207 337 560 1 223 393 50 251
182 AAS Slovakia s.r.o. 5 479 821 826 120 43 324 720 007 9 406
183 Aqist, a. s. 5 476 652 4 411 482 270 469 861 367 93 079
184 Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o. 5 361 948 6 195 525 208 005 3 737 497 103 296
185 OLTIS Slovakia s.r.o. 5 330 814 5 985 738 1 950 924 3 017 445 518 420
186 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 5 324 897 2 031 083 128 562 564 944 34 942
187 Goldmann Systems, a.s. 5 300 984 2 852 604 1 637 166 2 765 459 280 152
188 MediaJet Group a.s. 5 296 127 2 206 273 33 128 206 751 2 246
189 TIMOB Tel s.r.o. 5 277 872 4 149 190 69 345 630 650 29 174
190 PixTrain, a. s. 5 255 540 4 461 777 290 746 617 405 77 547
191 SlovShore, s.r.o. 5 244 582 4 098 758 67 498 1 880 976 69 905
192 TINYSOFT s. r. o. 5 231 104 1 767 156 930 716 1 417 177 274 490
193 MIM, s.r.o. 5 173 223 2 711 728 39 399 1 556 824 21 781
194 MOVYS, a.s. 5 157 021 5 679 645 549 981 2 648 832 151 194
195 CANCOM Slovakia s.r.o. 5 100 927 1 752 882 203 166 4 526 367 74 900
196 KVANT LASERS, s.r.o. 5 088 457 2 256 351 264 632 1 292 399 74 647
197 POWERPLAY MANAGER, s.r.o. 5 004 518 2 181 525 1 042 487 1 561 160 287 466
198 Lomtec.com a.s. 4 970 568 1 775 402 572 489 1 565 447 70 726
199 NRSYS  s.r.o. 4 935 528 8 578 908 980 195 2 780 162 76 045
200 ArcGEO Informa� on Systems spol. s r.o. 4 921 821 5 554 235 1 323 210 2 634 196 353 603
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201 RadioLAN, spol. s r.o. 4 698 819 2 124 652 56 793 407 494 20 848
202 EMM, spol. s r.o. 4 698 380 2 234 226 -388 656 1 365 446 0
203 SIGP, s. r. o. 4 654 523 1 411 302 738 321 1 287 500 200 590
204 SAS Slovakia, s. r. o. 4 632 671 4 677 178 107 782 3 226 480 3 075
205 Soimco a. s. 4 625 450 5 740 467 1 183 666 2 237 570 314 639
206 BE-SOFT a.s. 4 593 967 1 369 037 136 051 2 787 647 38 297
207 TransData s.r.o. 4 567 235 2 217 487 947 780 2 492 220 243 168
208 PREFIS a. s. 4 557 815 3 232 660 677 313 1 776 221 182 316
209 Muehlbauer Automa� on s.r.o. 4 553 800 16 817 867 -305 466 2 632 609 -41 674
210 OHPEN Technology Slovakia, s.r.o. 4 535 392 895 606 76 991 2 052 687 36 234
211 AB-COM Europe, s.r.o. 4 500 236 2 209 876 187 525 292 987 50 126
212 Syntax Systems s. r. o. 4 492 680 1 969 562 329 603 3 897 231 94 626
213 AIR TREND, s.r.o. 4 477 666 1 749 500 497 864 1 924 471 134 104
214 HEITEC  Slovensko, spol. s r.o. 4 476 794 3 505 064 183 676 1 858 186 -477
215 ADEON SK, s. r. o. 4 473 403 2 302 879 372 436 585 267 101 007
216 AXASOFT, a. s. 4 434 824 2 838 649 85 298 3 008 218 15 212
217 Hotovo s. r. o. 4 420 872 1 970 705 467 738 1 340 832 132 959
218 N O V, s.r.o. 4 377 688 2 419 294 22 161 1 040 553 6 217
219 ŽP Informa� ka s.r.o. 4 345 477 2 977 719 58 047 3 717 024 23 423
220 Aardwark s. r. o. 4 310 436 1 472 360 453 268 1 615 597 121 771
221 AB-COM, s.r.o. 4 299 389 2 302 487 80 064 562 001 50 372
222 DVI SLOVAKIA, s. r. o. 4 273 937 164 833 -352 741 -351 742 0
223 HOUR, spol. s r.o. 4 265 251 4 656 027 803 016 3 384 413 207 935
224 Amicus SK, s.r.o. 4 239 950 1 623 859 187 695 791 850 36 610
225 ARTIN Solu� ons, s. r. o. 4 235 639 1 685 514 562 769 2 070 180 9 605
226 Rare Crew s.r.o. 4 230 972 2 222 809 348 010 2 041 740 93 597
227 JUMP so�  a.s. 4 212 644 5 746 164 191 287 1 197 686 17 234
228 ANV, s.r.o. 4 205 960 4 392 816 84 503 1 019 522 23 592
229 Bizzcom  s.r.o. 4 201 662 7 307 944 -1 261 394 950 657 -451
230 VITA COM BUSINESS EURÓPA, s.r.o. 4 193 393 1 113 185 176 056 1 191 373 51 838
231 SMARTES  s.r.o. 4 185 935 2 238 768 207 895 312 286 55 364
232 AETR.IO s.r.o. 4 173 716 121 937 16 054 24 279 4 267
233 FREQUENTIS Solu� ons & Services s. r. o. 4 163 308 1 076 966 213 822 3 271 250 78 984
234 e-Dome a. s. 4 161 085 5 367 489 458 353 1 303 487 123 108
235 SHARP Consumer Electronics Management s.r.o. 4 135 435 1 032 807 98 531 2 958 570 48 689
236 K.B. Systems s.r.o. 4 036 805 2 050 055 978 000 1 809 275 266 707
237 Framatome Controls s. r. o. 4 034 096 3 015 125 127 018 3 038 136 55 621
238 AXON Neuroscience R&D Services SE 4 013 437 7 164 159 255 212 3 064 305 70 351
239 essen� al data, s. r. o. 3 975 498 2 044 969 133 089 852 769 38 555
240 MicroStep - HDO  s.r.o. 3 954 491 3 133 510 305 591 2 912 670 55 728
241 Bio Energy Solu� ons, s.r.o. 3 951 303 3 817 098 -351 587 -351 303 0
242 Quality Unit, s. r. o. 3 947 260 1 684 698 1 528 050 2 448 123 353 809
243 SORTEC EUROPE, s. r. o. 3 922 563 2 389 695 335 759 617 027 91 023
244 C.G.C., a.s. 3 916 058 1 548 454 384 164 1 439 986 92 313
245 CHIROSAN, s.r.o. 3 883 895 1 223 662 191 420 675 290 54 543
246 ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 3 881 124 1 027 958 91 061 1 377 243 25 051
247 SK-NIC, a.s. 3 802 888 17 269 321 -1 702 455 3 094 003 0
248 Cb elektro s.r.o. 3 798 861 1 301 114 205 119 695 644 56 795
249 So� wareONE Slovakia s. r. o. 3 789 558 1 067 884 -916 058 135 033 12 759
250 Visma Labs s.r.o. 3 737 836 1 567 880 160 909 3 209 752 48 548
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251 ELEKTRIS s.r.o. 3 735 784 824 515 424 830 968 899 117 230
252 VSL So� ware, a.s. 3 732 819 3 202 717 985 930 3 325 194 263 101
253 AITEN, a.s. 3 705 199 2 756 427 658 538 1 729 050 232 090
254 Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 3 702 656 1 362 150 7 351 108 762 2 479
255 Linde Global IT Services s. r. o. 3 701 593 2 174 215 110 060 3 136 645 32 153
256 IME invest s. r. o. 3 682 653 817 425 182 751 252 044 49 543
257 PROCUS s.r.o. 3 676 574 3 008 437 828 283 3 120 757 221 653
258 Autovista Slovakia s.r.o. 3 666 794 1 061 101 87 885 3 372 639 39 732
259 itrinity, s.r.o. 3 666 760 7 663 497 1 939 966 2 493 124 327 205
260 CBC Slovakia s.r.o. 3 643 934 2 414 850 44 139 1 406 310 16 782
261 ITSDONE, s. r. o. 3 607 488 438 296 116 943 149 497 30 365
262 M & P, spol. s r.o. 3 583 948 888 840 157 030 523 251 42 727
263 P&I Personal & Informa� k, s.r.o. 3 561 904 2 703 758 146 862 3 178 750 101 814
264 KSK Slovakia s.r.o. 3 561 643 9 177 856 733 723 3 060 112 195 122
265 DanubePay, a. s. 3 473 013 5 845 560 -910 380 2 449 793 0
266 SPOJNET s. r. o. 3 471 998 7 299 663 338 557 597 498 105 992
267 2 Ring, spol. s r.o. 3 470 052 3 205 499 1 193 090 3 258 162 33 408
268 SOVA Digital a.s. 3 467 821 2 207 145 22 707 854 529 8 159
269 M.S.I. Europe Trade s.r.o. 3 425 160 351 759 -51 650 -22 243 0
270 RR proces, spol. s r.o. 3 411 290 4 918 136 1 959 361 2 539 049 522 586
271 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 3 397 383 2 421 789 8 917 1 446 499 4 935
272 M.B.M. Trade Slovakia s. r. o. 3 391 775 1 219 689 13 468 95 303 3 900
273 VUCHT a.s. 3 381 236 4 201 516 1 891 2 297 917 13 613
274 KYBERNETIKA,  s.r.o., Košice 3 377 750 1 964 173 215 330 1 611 295 74 656
275 FreePort, s. r. o. 3 372 233 1 372 752 252 834 754 832 68 538
276 Epicor So� ware Slovakia, s.r.o. 3 372 013 1 602 859 -133 601 2 725 233 8 238
277 JIT QUALITY s.r.o. 3 365 451 409 097 -117 329 9 621 0
278 Grossmann Elektrotechnik s. r. o. 3 353 430 872 094 127 100 494 990 38 112
279 Landererova 12, s.r.o. 3 335 119 45 288 489 538 116 1 797 996 -351 040
280 OPTISTREAM SK s.r.o. 3 328 677 4 895 403 358 703 1 123 358 40 615
281 Arminius s.r.o. 3 316 160 3 289 744 496 334 949 010 142 883
282 ROTA plus s.r.o. 3 310 785 823 503 128 890 258 778 39 044
283 CORINEX COMMUNICATIONS a.s. 3 269 556 4 489 005 55 159 515 173 6 089
284 ForesServices, s. r. o. 3 264 345 1 497 629 199 424 1 232 554 43 264
285 STAVING Levice, s.r.o. 3 250 349 841 991 152 641 670 664 44 349
286 Bliss Tec s.r.o. 3 242 926 3 804 663 119 096 1 382 369 62 149
287 Datapac s.r.o. 3 227 289 2 953 442 -91 572 1 867 477 -15 796
288 CellQoS, a.s. 3 206 436 2 879 836 247 553 856 124 70 131
289 K_CORP s.r.o. 3 200 521 2 201 273 169 857 1 200 633 24 226
290 DATALAN  Quality Instruments s.r.o. 3 190 685 2 193 293 10 309 928 439 0
291 AV Integra, s. r. o. 3 181 997 1 530 722 50 521 446 160 95
292 RMC Tel s.r.o. 3 181 935 2 123 974 115 503 415 471 31 391
293 Capturing Reality s. r. o. 3 167 785 2 296 170 1 651 749 2 818 351 200 876
294 FB Group s. r. o. 3 160 058 1 302 854 83 288 196 155 38 871
295 NextGen, s.r.o. 3 146 358 1 424 913 598 865 1 082 400 169 115
296 AGEMSOFT, a.s. 3 140 631 2 637 624 70 286 701 345 23 294
297 AFS Visicom Slovakia a. s. 3 128 881 4 922 141 -537 805 2 171 869 -137 575
298 Specifi c-Group Slovakia k. s. 3 122 481 1 384 536 421 578 861 103 173 350
299 AP MEDIA, s.r.o. 3 120 614 3 280 600 -33 309 662 300 9 565
300 Metrohm Research Slovakia s. r. o. 3 112 482 1 253 408 147 433 1 820 451 0

Názov Tržby 
(EUR)

Ak� va 
(EUR)

Zisk 
(EUR)

Pridaná 
hodnota (EUR)

Daň z príjmu 
(EUR)



Aj napriek náročnému pandemickému obdobiu sú Slováci 
stále opatrní optimisti, viac ako 51 % sa teší na budúcnosť. 

Hlavným dôvodom je rodina (62 % opýtaných), nasleduje bý-
vanie (42 %) a prekvapivo digitalizácia (39 %). Naopak, viac 
ako z covidu máme obavy z našej politickej situácie (až 66 %), 
stavu životného prostredia (56 %) či geopolitickej situácie vo 
svete (50 %). Na budúcnosť sa najviac tešia mladí, vzdelaní, 
slobodní ľudia, muži sú optimistickejší ako ženy. Vyplýva to z 
exkluzívneho prieskumu* Slovenskej sporiteľne.

Pandémia ovplyvnila pohľad na budúcnosť
Vplyv pandémie cítiť a takmer 40 % respondentov sa budúc-
nosti obáva viac ako predtým. Pandémia mala o niečo horší 
vplyv na ženy a starších ľudí.

Očkovanie ako dôvod optimizmu
Očkovanie je pre väčšinu respondentov (55 %) dôvodom, prečo 
sa tešiť na budúcnosť. Pozitívny vplyv očkovania očakávajú skôr 
ľudia z Bratislavy, bonitnejší, vzdelanejší a starší ľudia. 

Digitalizácia zlepšuje život
Pre 39 % ľudí je digitalizácia dôvodom tešenia sa na budúc-
nosť. Za hlavné benefi ty považujú zrýchlenie a zefektívnenie 
komunikácie a prístup k informáciám  (39 %), menej byrok-
racie na úradoch (32 %) či úsporu času a energie (21 %).

Pesimisti potrebujú výrazne viac peňazí, 
ako je realita
Ľudia, ktorí sa pre fi nančnú situáciu netešia na budúcnosť, 
uviedli, že ich názor by zmenil vyšší príjem a fi nančná re-
zerva. Podľa prieskumu by pesimisti potrebovali mesačný 
plat aspoň 1300 eur a úspory 20-tisíc eur. Realita je však 

taká, že priemerná mzda na Slovensku dosiahla v prvom 
štvrťroku tohto roka 1124 eur a úspory na účte bežnej do-
mácnosti sa pohybujú v rozmedzí 2 až 3-tisíc eur. 

„V najbližších rokoch očakávame vysoké miery rastu sloven-
skej ekonomiky medzi 4 až 5 %, kde nám bude pomáhať oži-
venie dopytu či investícií po pandémii, ako aj európske fondy 
či Plán obnovy. V tomto roku predpokladáme rast HDP o 4,2 
% a ešte svižnejšie tempo na úrovni 4,8 % v budúcom roku. To 
sa, samozrejme, prejaví aj na raste miezd či poklese nezamest-
nanosti. Riziká ako tretia vlna či nedostatok čipov síce stále 
pretrvávajú, zatiaľ sa však zdá, že neprinesú slovenskej eko-
nomike väčšie problémy Vo všeobecnosti nás čakajú vysoké 
investície do digitalizácie, vzdelávania či zdravotníctva, čo sú 
oblasti, ktoré môžu priniesť trvalé zlepšenie životnej úrovne,“
vysvetľuje Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne. 

Poznámka: * Prieskum realizovala Slovenská sporiteľňa v období od 16. 7. do 
10. 8. na vzorke 1727 dospelých respondentov.

ZDROJ: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA 
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SME OPATRNÍ OPTIMISTI, NAJVIAC SA TEŠIA MLADÍ, VZDELANÍ 
A SLOBODNÍ. COVID NIE JE NAJVÄČŠIA OBAVA

PRIESKUM O BUDÚCNOSTI: 



Veracomp - HR Wild Animals - Inzercia 202x254 PRESS.indd   2Veracomp - HR Wild Animals - Inzercia 202x254 PRESS.indd   2 24/08/2021   11:1024/08/2021   11:10



Kým zamestnávatelia v iných odvetviach začínali rok 
2021 s nejasnými správami a obavami z prepúšťania, IT 

sektor bol v úplne inej situácii. Najväčší pracovný portál na 
Slovensku Profesia.sk zaznamenáva neustále nové rekordy 
a rýchlejšie prichádzajúce nové trendy.  Prvý rekord prišiel v 
marci a potom takmer každý nasledujúci mesiac. Koronak-
ríza informačným technológiám neuškodila. 

IT sa stalo po prvý raz sektorom, 
ktoré ťahalo celé Slovensko
V prvom kvartáli 2021 sa stalo niečo, čo sme nikdy pred-
tým v našich končinách nevideli. Informačné technológie sa 
umiestnili na prvom mieste v rebríčku sektorov s najvyšším 
počtom ponúk. Obdobie, ktoré bolo poznačené tvrdým loc-
kdownom, potvrdilo, že IT je sektor, na ktorý už koronak-
ríza nedokáže mať vplyv. Naopak, pandémia, ktorá zvýšila 
dopyt po online službách, online predaji a práci na diaľku, 

IT vlastne pomohla. Mnohí odborníci sa zhodujú, že táto 
zvláštna doba s prítomnosťou šíriaceho sa vírusu urýchlila 
vývoj. Privítanie automatizácie sa tak v mnohých oblastiach 
neočakávane presúva o pár mesiacov či dokonca rokov skôr. 

Napriek tomu, že po ukončení lockdownu spadlo IT v reb-
ríčku sektorov s najvyšším počtom ponúk na tretie miesto 
po obchode a výrobe, počty voľných miest prinášajú stále 
nové a nové rekordy. Najúspešnejším mesiacom bol do-
teraz jún 2021, keď zamestnávatelia uverejnili spolu 3642 
pracovných príležitostí. Vyšší počet Profesia ešte nikdy ne-
zaznamenala. Najväčší pracovný portál na Slovensku oslá-
vil tento rok už 24 rokov, takže môžeme povedať naozaj 
s istotou, že IT špecialisti neboli v tejto krajine ešte nikdy 
žiadaní viac.  

Špecifi ckou črtou IT pozícií na Slovensku je to, že nie 
sú rozložené rovnomerne vo všetkých regiónoch. Najviac 
ich vidíme v Bratislavskom, Košickom a Žilinskom kraji. 
Aktuálna dominancia IT je viditeľná najmä v prvých dvoch 
spomínaných. V hlavnom meste aj v Košiciach platí, že in-
formačné technológie sú tu sektorom s najvyšším počtom 
pracovných ponúk. V Žiline je IT v takomto rebríčku na pia-

PANDÉMIA NÁM UKÁZALA, 
AKÉ STABILNÉ MÔŽU BYŤ PRACOVNÉ MIESTA V IT
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Počet pracovných ponúk v IT na Profesia.sk

2020 2021

Január 3009 2789

Február 2503 2838

Marec 2376 3510

Apríl 1629 3420

Máj 1408 3620

Jún 1497 3642

Júl 1652 3442

August 1576

September 1811

Október 2138

November 2209

December 1935

ZDROJ: Profesia.sk

IT pozície s najvyšším počtom ponúk v roku 2021

Programátor 

So� vérový inžinier

IT konzultant

IT analy� k

IT/Technical Support Specialist

Správca informačného systému

Systémový administrátor

IT tester

Databázový analy� k

IT architekt

ZDROJ: Profesia.sk



tom mieste. V ostatných regiónoch je zastúpenie už pod-
statne nižšie. 

Z programátorov je chránený druh
Spomedzi IT ponúk, ktoré uverejnili zamestnávatelia  v roku 
2021, je najviac na pozíciu programátora. Najčastejšie ide o 
jazyk Java, JavaScript, C#, .NET či Python. 

Po programátoroch je obrovský dopyt aj po softvérových 
inžinieroch, IT konzultantoch či IT analytikoch. 

Rekordný počet ponúk však prináša zamestnávateľom už 
veľmi známy problém. Tým je nedostatok uchádzačov. V 
roku 2020 bol tento problém na chvíľku menší. Predsa len 
ponúk bolo o čosi menej. Dnes je konkurencia medzi jednot-
livými zamestnávateľskými značkami obrovská. 

Priemerný počet reakcií uchádzačov na jednu 
pracovnú ponuku v IT

1. kvartál 2020 6,4

2. kvartál 2020 11

3. kvartál 2020 11,7

4. kvartál 2020 8,3

1. kvartál 2021 6

2. kvartál 2021 4,6

ZDROJ: Profesia.sk

V druhom kvartáli roka 2021 tak platilo, že na jednu pra-
covnú ponuku v informačných technológiách zareagovalo v 
priemere 4,6 uchádzača. Situácia s hľadaním novej pracov-
nej sily v IT je skutočne kritická. Profesia zároveň vníma, že 
tento problém sa dnes netýka iba Slovenska, ale aj okolitých 
krajín. Aj z tohto dôvodu aktuálne platí, že pracovný portál 
neeviduje rekordy iba od fi riem, ktoré sídlia na Slovensku, 
ale aj zo zahraničia. Najčastejšie ide o Českú republiku, Ra-
kúsko, Maďarsko či Švajčiarsko. 

Problémom je aktuálne to, že najťažšie obsaditeľné pozí-
cie sú práve tie programátorské. Teda tie najrozšírenejšie. 
Naopak, keď sa pozrieme na to, na aké pracovné ponuky v 
tomto sektore reagujú ľudia najviac, ide najmä o produkto-
vého manažéra v IT, servisného technika či IT projektového 
manažéra. 

Rýchly nástup nových trendov
Aktuálne môžeme vidieť, že aj nedostatok uchádzačov v IT 
spôsobuje, že tento sektor prijíma všetky trendy o čosi skôr, 
než sa začínajú prejavovať inde. Dá sa povedať, že zamest-
návatelia sú aktuálne v situácii, keď sa snažia prispôsobo-
vať, aby boli na trhu práce vnímaní ako atraktívni a dokázali 
prilákať špecialistov práve do svojich radov. 

Analýzy trhu práce potvrdzujú, že ľudia sa už nechcú vra-
cať k režimu práce, ktorý sme tu mali v roku 2019. Myslíme 
tým chodenie na pracovisko. Ukazuje sa, že väčšine ľudí 
vyhovuje hybridná práca. To znamená mix práce z domu 

a práce v kancelárii. Mnohým zamestnancom vyhovuje aj 
úplná voľnosť. Napriek tomu, že v roku 2019 to predpokla-
dal málokto, na Slovensku vidíme stále viac fi riem, ktoré 
ponúkajú úplný remote work. Myslíme tým prácu na diaľku 
bez akejkoľvek potreby príchodu na pracovisko. 

V roku 2021 platí, že z celkového počtu tvoria takéto po-
nuky približne 2,3 percenta. Napriek tomu, že ide stále o 
zanedbateľné číslo, ešte pred pandémiou to bolo iba pol 
percenta. Posun je pomerne veľký. 

Keď sa pozrieme bližšie na to, pri akých ponukách sú 
zamestnávatelia najochotnejší poskytnúť takúto voľnosť, 
nie je až také prekvapenie, že v drvivej väčšine ide najmä 
o IT. Najčastejšie sú to programátori, softvéroví inžinieri a 
IT konzultanti. Napriek tomu, že pri všeobecnom pohľade 
na ponuky práce tvorí remote work stále nízky počet, pri 
pohľade výlučne na IT nemôžeme tento podiel ani zďaleka 
považovať za zanedbateľný. Aktuálne je to až 12 percent. 
Trendy v informačných technológiách sa tak prejavujú 
omnoho rýchlejšie a výraznejšie ako inde. 

Firmy pochopili, že pri ponukách na remote work vedia 
na jednej strane osloviť vyšší počet uchádzačov. V prípade 
fi rmy v hlavnom meste je zrazu jedno, či zareaguje človek 
z hlavného mesta, alebo človek zo Sniny. Na druhej strane 
musia zamestnávatelia pracovať s požiadavkami svojich 
potenciálnych uchádzačov. Už teraz začíname vnímať, že 
mnoho IT pracovníkov sa po skúsenosti s home offi  ce už 
nechce vracať do kancelárií. Vo fi rmách, kde ich k tomu 
nútia, preto vnímame, že takíto nespokojní zamestnanci 
môžu pokukovať po konkurencii, ktorá im poskytne väčšiu 

voľnosť.  
ZDROJ: PROFESIA 

Úvodné foto:  tirachardz / www.freepik.com
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IT pozície, pri ktorých vidíme najviac reakcií od uchádzačov

Produktový manažér v IT

Servisný technik

IT projektový manažér

Webový dizajnér

IT/Technical Support Specialist

ZDROJ: Profesia.sk

IT pozície, pri ktorých vidíme najmenej reakcií 
od uchádzačov

DevOps Engineer

ABAP programátor

Oracle programátor

C# programátor

.NET programátor

ZDROJ: Profesia.sk



Sebadôvera klesá s vekom
Mimo pracovných úloh trávi najviac času online veková sku-
pina 18 – 24 rokov, kde 23 % používateľov trávi na internete 
viac ako tri hodiny denne, v porovnaní s iba 11 % vo vekovej 
kategórii 55 – 64 rokov a 17 % u ľudí starších ako 65 rokov. 
Výskum tak ukazuje koreláciu medzi časom stráveným on-
line a sebadôverou pri používaní internetu a moderných 
technológií. Na Slovensku sa takmer tri štvrtiny opýtaných 
(73 %) považujú za digitálne zdatných, ale toto číslo sa s kaž-
dou vekovou kategóriou znižuje. Zo staršej generácie si verí 
len 65 % (skupina 55 – 64 rokov) a 70 % ľudí (nad 65 rokov).

Na staršie generácie nemôžeme pri výučbe digitálnej 
gramotnosti zabúdať a technologické fi rmy sa musia sna-
žiť zraniteľnejších digitálnych občanov zapojiť. Zdieľanie 
vedomostí o online svete by sa malo stať bežnou súčasťou 
rodinných konverzácií. Prieskum ukazuje, že najväčšie zá-
sluhy má najmä mladšia generácia. Práve tá pomáha svojim 
rodičom a starým rodičom vyznať sa v online svete.

Slovenské babičky a dedkovia 
v porovnaní so svetom
Slovensko je pritom v porovnaní so zvyškom sveta v použí-
vaní internetu podpriemerné. Globálne štatistiky ukazujú, že 
v skupine 18 – 24 rokov trávi na internete viac ako 3 hodiny 
denne 57 % ľudí, v kategórii 55 – 64 rokov 19 % a u osôb star-
ších ako 65 rokov ide o 22 %. Slováci si však oproti staršej 
generácii v zahraničí pri používaní moderných technológií aj 
viac veria. U ľudí vo veku 55 – 64 rokov sa totiž v zahraničí za 
technologicky zdatných považuje len 70 % opýtaných, vo ve-
kovej kategórii nad 65 rokov je to potom 69 % používateľov.

Podľa prieskumov sa ľudia najviac stretávajú s pomerne 
jednoduchými úkonmi. Medzi najčastejšie spomínané prob-
lémy, ktoré ľudia starší ako 65 rokov na internete riešia, je 
upravenie nastavení súkromia (100 %), riešenie problémo-
vých situácií, aktualizácie softvéru alebo vyskakovacie okná 
(67 %) a posielanie fotografi í cez e-mail alebo četovacie ap-
likácie (67 %) .

SENIORI SA BOJA
POŽIADAŤ O RADU
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Avast v novom medzinárodnom prieskume so spoločnosťou YouGov a Forsa zistil, že hoci 82 % Slovákov 
považuje internet vo svojom živote za dôležitý, nie každý ho vie používať. Nedostatok sebadôvery pri 

používaní moderných technológií je vyšší najmä medzi staršou generáciou, ktorá tak na internete trávi menej 
času a prichádza o príležitosti, ako zostať v kontakte s okolitým svetom.



Medzigeneračná pomoc rastie
Väčšine tých, ktorí si na internete nevedia rady, vlastný ne-
dostatok vedomostí prekáža (54 %). Konkrétne 69 % opý-
taných má pocit, že svoje okolie obťažujú, ak ho požiadajú 
o pomoc. Skutočnosť je však iná. Tí, ktorí pomáhajú svojim 
blízkym s technológiami, sa podľa svojich slov cítia, naopak, 
nápomocní, naplnení a pyšní.

Takmer tretina starších ľudí (31 %) priznáva, že by uvítala 
pomoc od mladších členov svojej rodiny. Prieskum ukazuje, 
že skutočne častejšie pomáha mladšia generácia tej star-
šej. Necelá polovica respondentov, ktorí niekomu pomohli 
s technológiami, pomohla svojim rodičom (48 %). Oproti 
tomu svojim deťom muselo asistovať iba 20 % opýtaných.

Oproti ostatným krajinám si však Slováci o svojich prí-
buzných na internete nerobia príliš veľké starosti. Kým v 
zahraničí v priemere 34 % respondentov vyslovilo obavy 
o svojich rodičov a 46 % o svojich prarodičov, Slováci sa o 
svojich rodičov obávajú iba v 18 % prípadov, o prarodičov 
potom v 30 %.

Starší Slováci sa na internete boja najmä o svoju bezpeč-
nosť a súkromie (30 % má ľahké obavy, 22 % veľké) a tento 
strach sa mierne zvýšil s nástupom pandémie koronavírusu 
(31 % má ľahké obavy, 23 % veľké). Ich mladší príbuzní to 
vnímajú veľmi podobne. O online bezpečnosť a súkromie 
svojich rodičov a starých rodičov sa pred pandémiou obá-
valo 56 % opýtaných, teraz ide dokonca o 61 %.

Strach ľuďom bráni žiť pohodlne online
Z konkrétnych online hrozieb sa všetky vekové skupiny naj-
viac obávajú krádeže identity (29 %), napadnutia vírusom 
(26 %) a krádeže hesla (26 %). Tieto obavy sa však líšia, po-
kiaľ ide o ich starších príbuzných. Na prvom mieste zostáva 
krádež identity (27 %), ale nasleduje strach, že sa ich rodičia 
nechajú nachytať podvodným e-mailom (26 %), prípadne že 
sa stanú obeťou falošných webových stránok (23 %). 

Pre strach sa ľudia vyhýbajú používaniu moderných tech-
nológií a online platforiem, ako sú internetové bankovníc-
tvo alebo sociálne siete. Viac ako polovica opýtaných (57 %) 
sa pre obavy o vlastnú bezpečnosť a súkromie niekedy roz-
hodla nerobiť niečo online, častejšie ženy (58 %) ako muži 
(55 %). Nejde však iba o seniorov, najčastejšie sa takto roz-
hodujú osoby vo veku 18 – 24 rokov (62 %).

Zo strachu:

 sa 34 % neregistrovalo na stránke, ktorá od nich 
požadovala osobné údaje

 32 % nepoužilo online platobné služby, ako napr. PayPal

 si 30 % nestiahlo súbory alebo online obsah

 31 % nezdieľa veci na sociálnych sieťach

 23 % prestalo používať službu, ktorej v minulosti unikla 
dáta 

Až 28 % ľudí má pocit, že nemajú dostatok vedomostí o 
tom, ako sa chrániť pred online hrozbami. Toto číslo je naj-
vyššie vo vekovej kategórii 45 – 54 rokov (31 %) a 55 – 64 
rokov (36 %).

O to viac Slováci dbajú na ochranu. Viac ako tri štvrtiny 
respondentov používajú antivírus (80 %), 58 % používa soft-
vér na automatické aktualizácie ovládačov a aplikácií a 57 
% aj bezpečný prehliadač. Z tých, ktorí antivírus nemajú, 
6 % priznáva, že nevie, čo to je, a 25 % nevie, ako si ho na-
inštalovať.

ZDROJ: AVAST 
Úvodné foto: DCStudio / www.freepik.com
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Po minulé roky sme sa zameriavali na to, čo ítečkári oča-
kávajú od fi riem a ako vnímajú hľadanie novej práce. 

Keďže pandémia zamiešala karty fi rmám aj IT odborníkom, 
rozhodli sme sa zamerať tentoraz na jej vplyvy a pridali 
súbor otázok súvisiacich s COVID-19.

Vybrané zistenia:
 83 % respondentov tvrdí, že ich zamestnávateľ nemal 

problém s prechodom na home offi  ce
 10 % opýtaných prišlo o prácu alebo projekt pre pandé-

miu
 ítečkári menej uvažujú nad zmenou práce
 78 % ítečkárov je v časoch COVID-19 rovnako a viac efek-

tívnych
 6 % sa chce vrátiť do kancelárie na plných 5 dní za týždeň

Firmy sa prispôsobili rýchlo
V IT sektore bol prechod na nový režim relatívne hladký: 
 Takmer 83 % respondentov hovorí, že spoločnosť, kde 

pracujú, nemala problém s prechodom na prácu z domu. 
Len 12 % odpovedalo, že fi rma tento problém mala. 

 70 % ľudí odpovedalo, že ich zamestnávateľ nevníma v 
spojení s pandémiou ohrozenie svojej budúcnosti, a len 
13 % sa jej dosahov obáva.

 61 % ľudí tvrdí, že ich zamestnávateľ aj naďalej prijíma 
nových ľudí. A 43 % opýtaných si myslí, že fi rma, kde pra-
cujú, vidí v pandemickej situácii príležitosť na rozvoj.

Prepúšťanie a viac váhania, či zmeniť prácu
V období roka 2020 prevažne vplyvom pandémie prišlo o prácu 
až 10 % respondentov. Takisto pracovný trh bol na ponuky 
skromnejší. V čase ankety nepracovalo a hľadalo  si miesto 2,7 
% respondentov. Rok predtým to bolo 1,9 %. Tí, ktorí si hľadali 
prácu, sa sťažovali na úbytok otvorených pozícií.

„Prišiel som o prácu a hľadám si novú. […Zamestnávatelia] 
v ponúkaných pozíciách ponúkajú výrazne nižší plat ako pred 
covidom, pracovných ponúk je menej a často sa „recyklujú“.“

Respondenti boli takisto menej naklonení meniť zamest-
nanie ako po minulé roky. Podiel tých, ktorí zvažovali zmenu 
zamestnania, klesol o 10 percentuálnych bodov. Poklesol na 
28,4 % z 38,5 % v prieskume rok predtým. Zdá sa, že neisté 
časy pandémie posunuli premýšľanie smerom k stabilite.

Častejšia práca z domu u väčšiny
Mnohí manažéri a majitelia fi riem sa obávali, že produktivita 
ľudí s častejšou prácou z domu klesne. V dôsledku pande-
mických opatrení však museli začali podporovať home of-
fi ce. Dovedna u 85 % opýtaných je práca z domu častejšia 
ako predtým. Až 53 % respondentov uvádza, že fi rma, kde 
pracujú, zatvárala kancelárie v dôsledku pandemických 
opatrení. Viac ako polovici opýtaných (56 %) sa páči, že 
pracujú z domu viac. No skoro pätine (18,9 %) priveľa home 
offi  ce nevyhovuje. Čo sa im páči a čo nie? 

Home offi ce zvýšil efektivitu ítečkárov
Efektivita u ítečkárov a ítečkárok počas pandémie častejšie 
stúpala ako klesala. Nárast efektivity práce prišiel u viac 
ako tretiny (37 %) ľudí a jej pokles u necelej štvrtiny (23 %), 
pričom až 40 % respondentov nevníma zmenu v efektivite 
svojej práce.

Dôvodov, prečo sa mnohí odpovedajúci cítia efektívnejší, 
je viacero.

Efektívnejšie sa cítia hlavne respondenti, ktorí potrebo-
vali viac priestoru na sústredenie sa. Pochvaľujú si nerušený 
čas bez neplánovaných návštev a telefonátov, obmedzenie 
schôdzok, menší hluk a možnosť rozvrhnúť si svoj deň fl e-
xibilnejšie. Takisto odpadlo kávičkovanie a rozhovory na 
chodbách a v kuchynkách. Kvalitu stretnutí a komunikácie 
zlepšujú aj online nástroje a možnosť zdieľať obrazovku.

ČO CHCÚ ÍTEČKÁRI 
V ČASOCH COVID-19
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„Väčší pokoj, menej osobných stretnutí a konfl iktov na praco-
visku.“
„Mítingy [sú] len online, je ich menej a sú efektívnejšie.“

Mnohí sú spokojní s lepšou rovnováhou pracovného a 
osobného života. Menej času stráveného cestou do práce im 
prinieslo viac priestoru na prácu (paradoxne!), šport alebo 
aktivity s rodinou.

„Namiesto cestovania do práce sa môžem viac venovať rie-
šeniu problémov.“

„[Mám] viac času na seba. Nemusím dochádzať do práce. 
Lepšie a dlhšie spím. Viac pohybu.“

Nakoniec istá časť respondentov pracovala úplne na 
diaľku už aj pred pandémiou. A tým, že sa ostatní z fi rmy 
pridali, spoločne s väčším dôrazom na kvalitu komunikácie 
a procesov online sa im robota uľahčila.

„Mal som full-time HO (ako jediný vo fi rme). Teraz ho majú 
všetci, takže sa všetky procesy presunuli online. Pracuje sa mi 
o niečo lepšie a efektívnejšie.“

Tešia sa aj tí, ktorí už predtým pracovali s remote tímami:
„Konečne môžem tráviť čas prácou s kolegami z iných kon-

tinentov, a nie sedením v aute, len aby mal manažér dobrý 
pocit, že ma videl.“

Vyššia efektivita nemusí znamenať zároveň viac spokoj-
nosti v práci. Niektorým totiž úlohy pribudli po prepustených 
kolegoch alebo im znížili mzdu. Majú tak viac zodpovednosti 
za rovnako alebo menej peňazí. Iní majú ťažkosti zadeliť si 
čas na oddych a pracujú nadčas, hoci nemusia. 

„V kolektíve je viac práce, ktorú robili prepustení ľudia.“
„Skoro nemožné je oddeliť pracovný a súkromný život, a 

preto často pracujem od rána (8-9:00) niekedy ešte aj večer o 
22:00. Nie je to vôbec nutné, ale vždy sa nájde niečo, na čom 
sa dá pracovať, a je ťažké odtrhnúť sa od PC.“

Chýba neformálna komunikácia 
a pracovný priestor
Najväčším mínusom home offi  ce je obmedzenie kontaktov 
s kolegami a zákazníkmi. Tí, ktorí s nimi zvykli často komu-
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nikovať osobne, majú prácu sťaženú najviac. „Vidím pokles 
výkonnosti mojich tímov (SW vývoj), vyžadujú väčší „dozor“ 
tým, že chýbajú stretnutia na chodbách, v kuchynke, kde sa 
dá rýchlo neplánovane dostať status. Na HO všetky tieto akti-
vity musia byť plánované, čo v konečnom dôsledku je vlastne 
menej efektívne.“

„Rýchlosť vypracovania úloh určite klesla, pretože je o dosť 
ťažšie spojiť sa s kolegami. V kancelárii je jednoduchšie za nimi 
prísť a poradiť sa ako teraz vyvolávať.“

Ďalšia veľká starosť ľudí, ktorí z home offi  ce nie sú nad-
šení, je nevyhovujúci priestor. Prekáža im vyrušovanie ro-
dinou alebo nepohodlné provizórne zariadenie domácej 
„kancelárie“. 

„Je ťažké pracovať v malom byte s dvoma školopovinnými 
deťmi. Brutálna záťaž najviac.“

Viacerí si nie sú istí, či si majú kúpiť napr. pracovný stôl, 
lebo očakávajú návrat do kancelárie. Niektorí si technické 
pomôcky už zabezpečili, prípadne sa presťahovali do väč-
šieho bývania.

Efektivita utrpela najmä u mladých
Mladí do 30 rokov, juniori (do 2 rokov praxe) a hlavne noví 
zamestnanci sú najviac ohrození presunom na home offi  ce. 
Znížila sa ich efektivita práce, stratila sa motivácia a sťažené 
je zapracovanie do nového kolektívu.

„Nastupoval som dva týždne pred úplným home offi  ce, 
takže zoznamovanie v skúšobnej dobe so všetkými v tíme bolo 
veľmi pomalé.“

„Plánoval som odcestovať do zahraničia. Pandémia to 
skomplikovala, tak som tieto plány radšej odsunul. V nájdenej 

práci pre zahraničnú fi rmu som sa nevedel motivovať k práci 
na úplný remote home offi  ce, tak som ju nakoniec opustil.“

Mladým, ktorí sú bez rodiny, prekáža osamelosť. Nedos-
tatok iných aktivít niektorí kompenzujú pracovaním nadčas. 
Chýba kolektív, podnety, spestrenie dňa – pokojne aj vo 
forme cesty do práce.

Osobitne ítečkári/ky do 25 rokov sú takmer dvakrát častejšie 
ohrození zníženou efektivitou v práci ako ostatní. Naopak, ve-
kovo starších zamestnancov, hlavne tých nad 30 rokov a s aspoň 
5-10 rokmi skúseností, táto situácia zasahuje menej.

Uvítali by preplatenie nákladov 
na prácu z domu
Zhruba 70 % ítečkárov a ítečkárok si myslí, že pri práci z 
domu by mal zamestnávateľ pokryť náklady na technické 
pomôcky a ergonomické vybavenie, ako je napr. monitor a 
myš. Až 52 % respondentov by uvítalo príspevok na ener-
gie či internet. Viac ako 47 % opýtaných by malo záujem o 
preplatenie nákladov na pracovný stôl alebo kancelársku 
stoličku.

V kategórii Iné náklady respondenti najčastejšie odpove-
dali, že nepotrebujú kompenzovať žiadne náklady na prácu 
z domu. Spontánne sa tak vyjadrilo 5 % ľudí.

„[Nepotrebujem preplatiť] nič, je to win-win, ja šetrím čas, 
zamestnávateľ náklady.“

„Myslím, že platy v IT sú dostatočné na to, aby si to človek 
uhradil sám.“

Aspoň 1 deň zostať doma
Iba 6 % opýtaných sa chce vrátiť po skončení pandemických 
opatrení naplno do kancelárie. Drvivá väčšina (94 %) íteč-
károv a ítečkárok by chcela pracovať z domu aspoň 1 deň v 
týždni. Až 83 % preferuje dva a viac dní na home offi  ce. Naj-
častejšie voleným riešením bol pomer 3 dni z domu a 2 dni 
z kancelárie, za ktorý hlasovala takmer štvrtina opýtaných.

ZDROJ: robime.it
Úvodné foto: tirachardz / www.freepik.com
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Na Slovensku bolo vlani takmer  300- tisíc Slovákov, ktorí 
nikdy nevyužili internetové služby. Podiel ľudí vo veku 

16 až 74 rokov, ktorí nikdy nepoužili internet, sa pritom me-
dziročne znížil až o polovicu. Dôvodom je zatvorená ekono-
mika a lockdown, ktorý mnohých prinútil pracovať online z 
domu. Stále je však na Slovensku relatívne nízke pokrytie 
internetom a nedostupnosť internetu z fi nančných dôvodov 
najmä v hladových dolinách na východe a juhu Slovenska. 
Podľa aktuálnych údajov Európskej komisie malo vlani 72 % 
domácností predplatený niektorý typ ponuky pevného in-
ternetu, čo je pod priemerom EÚ.

Počet domácností s pokrytím sieťami 4G (priemerné po-
krytie) sa nachádza na úrovni 89 %, ale je stále pod prieme-
rom EÚ predstavujúcim 96 %. Slovensko má stále veľa ľudí, 
ktorí nikdy nevyužili internetové služby a nemajú žiadne 
digitálne zručnosti. Aktuálne zhruba dve tretiny Slová-
kov majú základné digitálne vedomosti. Sem patrí okrem 
vyhľadávania informácií online pomocou vyhľadávača aj 
schopnosť komunikovať s ostatnými pomocou mobilného 
telefónu, e-mailu alebo četu. Títo ľudia vedia takisto vytvoriť 
jednoduchý digitálny obsah ako texty, tabuľky, obrázky či 
zvukové súbory. 

Vlani tretina dôchodcov nad 65 rokov nepoužila internet, 
zhruba 10 percent ľudí vo veku 55 až 54 rokov, necelé 4 per-
centá ľudí vo veku 45 až 54 rokov a mladšie vekové kategórie 
tvorili v tejto skupine len necelé percento. Najviac si hľadali 
informácie o službách a tovaroch či posielali a prijímali e-
maily. Sociálne siete sa zaradili na tretiu pozíciu.

Vlani však vzrástol aj počet bezpečnostných ohrození na 
internete. Podľa najnovších údajov Európskej komisie ide v 
27 krajinách Európskej únie o 667 % medziročný nárast phis-
hingových podvodov len za jeden mesiac počas prvej vlny 
pandémie. Ich počet zvýšil práve COVID-19 a následné loc-
kdowny v jednotlivých krajinách vrátane Slovenska, pretože 
bolo online viac ľudí, čo vo veľkom využívali podvodníci. Až 
30 % zo všetkých podvodov na internete sa udialo v pon-
delky. 

Kybernetickí zločinci využívali obavy ľudí z pandémie. 
Phishingové útoky spojené s vírusom sa vlani len za jeden 
mesiac zvýšili o 667 %, konkrétne od konca februára 2020 
do konca marca 2020. Nové podvody zahŕňali phishingové 
e-maily navrhnuté tak, aby vyzerali, akoby pochádzali zo 
Svetovej zdravotníckej organizácie či iných zdravotníckych 
inštitúcií. E-maily väčšinou obsahovali rady expertov, zdie-
ľali príbehy obetí COVID-19 a podobne. Mnohí ľudia počas 
lockdownu využívali vo väčšej miere internet, ale podľa Eu-
rópskej komisie mali zastarané zabezpečenie, čím boli pre 
útočníkov zraniteľnejší. 

Rovnako ako pripojenie na internet rastie aj počet domác-
ností, v ktorých členovia vlastnia smartfón. V súčasnosti ho 
má každý tretí Slovák. Na čele rebríčka sú severské krajiny, 
kde počet vlastníkov smartfónov dosahuje úroveň 93 %. 
Najmenej „šikovných“ telefónov majú v Taliansku, vlastní 
ho len polovica tamojších obyvateľov. V rámci krajín EÚ má 
smartfón 75 % ľudí. 

ZDROJ: FinGO.sk  

Photo by Windows on Unsplash

TAKMER 300-TISÍC SLOVÁKOV VLANI 
NEPOUŽILO INTERNET. 

ROK PREDTÝM ICH VŠAK BOLO RAZ TOĽKO 



Kto uvažuje o zmene?
Významná časť ítečkárov a ítečkárok uvažuje nad zmenou 
práce. V dôsledku pandemických opatrení síce nastal po-
kles takmer o 10 percentuálnych bodov, stále však až 30 % 
pracujúcich ítečkárov premýšľa o odchode. 

Aký je typický profi l pracovníkov, ktorí 
rozmýšľajú o odchode?
O zmene práce uvažujú častejšie muži (31 %) ako ženy (21 
%). Najčastejšie ide o mladších ľudí do 30 rokov – tam je 
podiel presne tretinový (33 %). Naopak, najlojálnejšia sku-
pina sú spolupracovníci, ktorí sú vo veku 31 – 25 rokov. Z 
nich o zmene uvažuje 24 %. A takisto ľudia v skupine nad 
46 rokov – tu ide o štvrtinu (25 %).

Najčastejšie by menil prácu človek do 2 rokov praxe. 
V tejto skupine nad zmenou uvažuje až 41 % opýtaných. 
Môžeme urobiť hypotézu, že ide často o študentov alebo 
o čerstvých absolventov, ktorí si trvalejšie zameranie ešte 
hľadajú. Zároveň nemajú toľko záväzkov a zmena práce je 
pre nich jednoduchšia.

Ktoré sú najčastejšie zdroje nových pracov-
ných príležitostí? 
Z tohtoročnej ankety vyplýva, že odporúčania známych 
stále vedú (35 %). Hneď na druhom mieste je oslovenie 
fi rmy z vlastnej iniciatívy (26 %). Časté boli kombinácie, 

napr. oslovil som fi rmu cez LinkedIn alebo cez Profesiu, 
prípadne fi rma ma oslovila cez Facebook alebo si našla môj 
životopis na Profesii. Profesia a sociálne médiá ako Linke-
dIn či Facebook sú vnímané ako obojstranná komunikácia 
– kandidáti sú aj oslovovaní, aj sami fi rmy oslovujú.

Z komentárov v ankete je zrejmé, že kandidáti sú čoraz 
proaktívnejší, vyberajú si, zdieľajú si odporúčania, bavia sa 
o tom, ako to v danej fi rme funguje, či sú tam spokojní a či 
sa tam oplatí pracovať. A keď sa rozhodnú, neboja sa fi rmu 
osloviť proaktívne.

Nie je tajomstvom, že pri výberovom procese kandidáti 
často rokujú s viacerými fi rmami a ponuky si porovnávajú. 
Až 71 % kandidátov reagovalo na 2 a viac možností. Len 29 
% zvažovalo len jednu ponuku. Spolu 84 % ľudí malo v hre 
maximálne päť ponúk a 16 % najvyberavejších rokovalo so 
6 a viac fi rmami.

Forma spolupráce – najspokojnejší 
sú kontraktori cez s. r. o.
Trend odlivu z trvalého pracovného pomeru na iné formy 
spolupráce v IT sektore pokračuje aj tento rok. Respondenti 
a respondentky ankety boli najčastejšie zamestnanci na tr-
valý pracovný pomer (TPP) (66 %), kontraktori na živnosť 
(16 %) alebo kontraktori na s. r. o. (10 %). Pomenej bolo 
zamestnancov na dočasný pracovný pomer (5 %) a podni-
kateľov (3 %). 

ČO POŽADUJÚ ÍTEČKÁRI 
PRI HĽADANÍ PRÁCE
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Zvažujú zmeniť formu spolupráce?
Kontraktori cez s. r. o. sú so svojím stavom najspokojnejší zo 
všetkých skupín (90 %). Zamestnanci na dočasný pracovný 
pomer by zase chceli meniť najviac. Radi by pracovali na 
trvalý pracovný pomer (51 %). Spomedzi zamestnancov na 
TPP časť uvažuje o spolupráci na kontrakt (19 %), väčšine 
však ich stav vyhovuje (77 %).

Recruiteri? Najradšej by som sa im vyhol!
Faktor číslo 1, ktorý IT profesionálov a profesionálky naj-
viac odrádza od hľadania novej práce, je „komunikácia 
s HR agentúrami/recruitermi“. Takto sa vyjadrilo 54 % 
 opýtaných.

Až 83 % našich respondentov malo s HR agentúrami/rec-
ruitermi nejakú skúsenosť. Žiaľ, vo väčšine je negatívna. Je 
tu veľký priestor na zlepšenie servisu pri nábore a výbere. 
Nejedna z odpovedí preto znela v duchu, v akom to vyjadril 
jeden respondent:

„Recruiteri? Najradšej by som sa im vyhol úplne.“
Až 60 % alebo viac opýtaných, ktorí sa stretli s HR/recruitin-

govými agentúrami, rozčuľuje alebo vníma ako problema-
tické pri komunikácii s nimi:

1. Nedostatok informácií (o fi rme, náplni práce, plate) – 68 % 
2. Prílišný „predaj“ pozície – 60 %
3. Je im jedno, či si polepším alebo pohorším, hlavne že ob-

sadia pozíciu – 60 %
4. Nedostanem spätnú väzbu po pohovore  – 60 %

Na začiatku kontaktu je kameňom úrazu najmä zasielanie 
ponuky, ktorá nekorešponduje s profi lom kandidáta, a za-
sielanie hromadných, nepersonalizovaných správ. Adresát 
sa cíti, že je len číslom v nejakej štatistike. Navyše sú často 
oslovení na úplne nevhodné pozície, ktoré v komentároch 
vyznievali až komicky.

„Keď v oslovení ani nezmenia meno pri správe, ktorú prav-
depodobne kopírujú pre každého kandidáta, to už ma fakt 
rozčúlilo.“

„Ak ma osloví cez LinkedIn človiečik s pracovnou ponukou 
zo spoločnosti, ktorú mám uvedenú ako aktuálneho zamest-
návateľa […]“

„Mohli by sa už konečne naučiť rozdiel medzi Javou a Ja-
vaScriptom […]“

Počas výberového procesu sú zase frustrujúce otázky, 
ktoré si bolo možné zistiť i z CV a motivačného listu, prí-
padne neinformovaní vedúci pohovoru.
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„Recruiter ma dotlačil na pohovor, kde žiadali senior mana-
žéra, ktorý vytvorí nový tím. Ja ako čerstvý absolvent som o tom 
nevedel, a tak sme na pohovore s CEO na seba len tupo pozerali.“

Nakoniec kandidát alebo kandidátka nedostane žiadnu 
spätnú väzbu a komunikácia ide do stratena.

„Prejavia záujem, zoberú mi X hodín môjho života poho-
vormi a cestovaním, ktoré mi nikto nezaplatí, a potom sa ne-
dokážu ozvať…“

„Neuvedomujú si, že aj „nie“ je odpoveď, ktorú človek pot-
rebuje počuť.“

Majte prehľad o technológiách a dávajte 
spätnú väzbu
Očakávania od HR agentúr/recruiterov sú jasné. Za veľmi dô-
ležité alebo dôležité považujú pri spolupráci s nimi ítečkári, 
ktorí sa s nimi už stretli (N=616), toto:
1. Dostával/-a by som konštruktívnu spätnú väzbu (89 %)
2. Recruiter by mal byť v IT zorientovaný (79 %)
3. Recruiter by mal najprv byť schopný vyhodnotiť moje 

IT kompetencie, potom tie ostatné (75 %)
4. Dostával/-a by som pravidelné informácie o procese 

náboru (67 %)

Len 9 % opýtaných, ktorí zažili kontakt s recruitermi, 
sa nestretlo s neznalosťou IT problematiky. Je evidentné, 
že v branži je prehľad o technológiách a práci ítečkárov 
nedostatkový artikel. Zároveň sú kandidáti naň citliví a 
zaváhanie ich vie okamžite odradiť.

Akí sú teda recruiteri, s ktorými sa ítečkárom 
a ítečkárkam dobre spolupracuje? 
Majú prehľad o rôznych technológiách, pozorne si čítajú 
životopis, pristupujú ku každému človeku osobne, trans-
parentne zdieľajú podrobné informácie o fi rme a ponuke 
a načúvajú záujmom a potrebám kandidáta. A hlavne sa 
ozvú so spätnou väzbou, hoci ide o zamietnutie. 

Ak pracujete v tejto branži a zachováte uvedené prin-
cípy, budete vnímaní ako seriózny partner.

ZDROJ: robime.it
Úvodné foto: pressfoto / www.freepik.com



NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH JE VYŠE 
40 % SLOVENSKÝCH FIRIEM. 

Na Slovensku vyše 40 % podnikateľov používa sociálne siete 
na podporu svojho biznisu. Zhruba štvrtina fi riem využíva 

len jeden typ média, ako je napríklad Facebook, Instagram či 
LinkedIn. Podľa najnovších údajov európskeho štatistického 
úradu Eurostat za posledných osem rokov sa počet podnika-
teľov na sociálnych sieťach zdvojnásobil. Najviac tento typ 
podpory biznisu využívajú podniky na Malte (83 %), v Dánsku 
a Holandsku (v oboch 73 %) či na Cypre (71 %). Pandémia koro-
navírusu ešte viac urýchlila presun biznisu do online priestoru. 

Slovenskí podnikatelia sú  na chvoste vo využívaní sociálnych 
sietí v biznise v rámci 27 krajín Európskej únie, ale sú na tom o 
čosi lepšie v porovnaní s krajinami V4. Predbehla nás v tomto 
smere len susedná Česká republika, vlani až 45 % českých pod-
nikateľov využívalo v biznise sociálne siete.  Na druhej strane tak 
robí 35 % poľských a 37 % maďarských fi riem.

Slovenskí podnikatelia najčastejšie využívajú sociálne siete 
na posilnenie značky a propagáciu svojich produktov. Mnohí sa 
snažia preraziť navonok – smerom k zákazníkom, obchodným 
partnerom a ostatným fi rmám a organizáciám. Je to však aj o 
komunikácii dovnútra fi rmy a posilňovaní lojálnosti súčasných 
zamestnancov. Aktuálne mnohí uskutočňujú prostredníctvom 
sociálnych médií nábory do práce. 

V únii využíva sociálne siete 51 % fi riem. Až  86 % z nich bu-
duje imidž prostredníctvom sociálnych médií, kde sa zaraďujú 
okrem sociálnych sietí aj fi remné blogy či videá na YouTube. Je 
to takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2013. Druhý naj-
častejší dôvod na využívanie sociálnych médií je komunikácia 
navonok (45 %), najmä z konkurenčného pohľadu. Štvrtina 
podnikateľov využíva sociálne médiá na získanie zákazníckych 
podnetov a reagovanie na otázky či sťažnosti. Ich počet sa tak-
mer zdvojnásobil za ostatných osem rokov. Sociálne médiá vy-
užíval na hľadanie potenciálnych nových zamestnancov v roku 
2013 takmer každý desiaty európsky podnikateľ, vlani už každý 
štvrtý. 

Najčastejšie využívajú sociálne médiá európske fi rmy pôso-
biace v turizme, v oblasti sprostredkovania nehnuteľností a v 
maloobchode. Podobný trend je aj na Slovensku, pretože 12 
% fi riem pôsobiacich v maloobchode využíva na propagáciu 
sociálne médiá, rovnako aj 10 % fi riem v turizme a 4 % fi riem 

pôsobiacich v oblasti nehnuteľností. Najviac, až 88 % fi riem z 
oblasti turizmu využíva na propagáciu sociálne siete ako Face-
book, Twitter či LinkedIn

Veľkosť fi rmy zohrávala úlohu v tom, do akej miery sa so-
ciálne médiá využívajú. V roku 2017 viac ako dve tretiny EÚ 
fi riem, ktoré zamestnávajú 250 a viac ľudí, malo účet na so-
ciálnych sieťach (68 %). Na porovnanie, sociálne siete na svoju 
propagáciu využívalo 43 % malých fi riem (od 10 do 49 zamest-
nancov).

Trend posilňovania sociálnych médií nadväzuje aj na väčšiu 
aktivitu Slovákov na internete. Na Slovensku stúpol vlani počet 
používateľov medziročne až o 6 percent, a to na vyše 90 %. 

Pritom ešte v roku 2007 využilo internet iba 53 % Slovákov, 
najmä na posielanie e-mailov. Aktuálne sa do popredia dostáva 
aj četovanie a využívanie sociálnych sietí, ktoré boli počas lock-
downu náhradou za obmedzený sociálny kontakt. 

Najvyššie využívanie internetu na Slovensku je vo vekovej 
kategórii 16- až 19-ročných, kde dosahuje až 99 %. Naopak, 
zo seniorov vo veku 65 až 74 rokov využíva internet iba niečo 
vyše tretiny. V rámci 27 krajín Európskej únie 74  % ľudí využí-
valo vlani internet na odosielanie a prijímanie e-mailov, na vy-
hľadanie informácií o tovaroch a službách (69 %), na zasielanie 
 okamžitých správ (68 %) či online správy (65 %). V rámci únie 
väčšina ľudí takisto používala internet na internetové bankov-
níctvo (57 %),  počúvanie hudby (56 %), využívanie sociálnych 
sietí (56  %) a na vyhľadanie informácií o zdraví (55 %).

V dôsledku protipandemických opatrení, zahŕňajúcich najmä 
sociálnu izoláciu, ktoré sú vo väčšine členských štátov EÚ v plat-
nosti od marca 2020, patrili medzi možnosti, ako zostať v kon-
takte, telefonické alebo videohovory cez internet.  Internet vlani 
využívalo na telefonovanie alebo videohovory 60 % Európanov. 
U nás bolo využívanie internetu na telefonovanie a videohovory 
za vlaňajšok vyššie ako priemer EÚ, a to na úrovni 63 %.  Vo 
všetkých internetových činnostiach zaznamenali telefonické 
hovory alebo videohovory najväčší nárast v porovnaní s rokom 
2019 (52 %), ako aj od začiatku zhromažďovania údajov (17 % 
v roku 2008).

ZDROJ: FinGO.sk 

PANDÉMIA PRESUNULA BIZNIS DO ONLINE PRIESTORU
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Drvivá väčšina Slovákov je online aj niekoľkokrát za 24 
hodín. Len 5 % našincov využíva internet sporadickej-

šie. Vyplýva to z dát Štatistického úradu SR. Niektoré zah-
raničné štúdie pritom ukazujú, že ľudia vo veku od 25 do 34 
rokov sú online v priemere 3 hodiny a 45 minút denne. Od-
borníci preto radia nezabúdať na digitálny detox.  

Vyhľadávanie rôznych typov informácií (86,9 %), posiela-
nie e-mailov (84,7%), čítanie spravodajstva (76,4 %), ale aj 
sociálne siete (71,7 %) a elektronické bankovníctvo (64,7%). 
To je len časť z vecí, ktoré sledujeme a robíme na internete. 
Jeho popularita a využívanie pritom rastie. Online trávime 
stále viac a viac času. Prispieva k tomu aj aktuálna pandémia 
koronavírusu. 

„Vychádzajúc z našich skúseností, ľudia využívajú online 
banking v priemere každé štyri dni. Najčastejšie tak robia v 
pracovných dňoch v čase okolo obeda, resp. po skončení pra-
covného času. Najviac bankujú začiatkom týždňa, pričom 
počas víkendu ich aktivita klesá rádovo o 25 %. Pandémia ko-
ronavírusu pritom digitálny daily banking zintenzívnila, podľa 
našich údajov ho využívame približne o 10 % častejšie,“ hovorí 
Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank. 

Podľa dát ŠÚSR je každý deň, prípadne skoro každý deň 
online takmer 9 z 10 Slovákov. Raz za týždeň sa na internet 
pripojí menej ako desatina ľudí a ešte sporadickejšie iba 2 % 

populácie. Dôvodom môže byť vysoká penetrácia internetu, 
ktorá podľa dát Eurostatu za posledných 10 rokov narástla 
o viac ako pätinu a predstavuje 90 % pokrytie. Na druhej 
strane žijeme v ére digitálnych technológií, ktoré sa stali 
súčasťou nášho každodenného života. Podľa odborníkov je 
pritom dôležité vedieť aj vypnúť. Digitálny detox môže byť 
jeden zo spôsobov.  

„Umenie odpojiť sa je základ pre naše mentálne zdravie 
hlavne v dobe, keď sa všetko odohráva online. Ešte dôležitej-
šie je však vedieť refl ektovať to, čo na internete robíme, akú 
hodnotu nám prináša napríklad scrollovanie sociálnych sietí 
alebo hranie hier. Digitálny detox je preto nevyhnutné doplniť 
sebarefl exiou,“ hovorí Karolína Presová, sociologička, ktorá 
sa venuje dosahu technológií na každodenný život a digitál-
nemu wellbeingu.

V súvislosti so sociálnymi sieťami sa pritom objavuje fe-
nomén strachu zo zameškanej príležitosti, tzv. FOMO (z 
angl. fear of missing out). Ide o obavu, ktorú majú hlavne 
mladšie ročníky a súvisí s tým, že im niečo dôležité unikne. 
Z toho dôvodu dokonca viacerí so smartfónom vstávajú či 
zaspávajú. Vhodným riešením aj v tomto prípade môže byť 
práve digitály detox, prípadne selekcia obsahu, ktorý na so-
ciálnych sieťach, resp. internete sledujeme. 

ZDROJ: 365.bank

NA INTERNETE TRÁVIME 
NIEKOĽKO HODÍN DENNE
DIGITÁLNA DOBA SI ŽIADA AJ SCHOPNOSŤ VYPNÚŤ 



Nestíha Vám už eshop?
Eshop systém Grandus je navrhnutý a postavený tak, aby práca s 
ním bola intuitívna, rýchla a hlavne bezproblémová. Vďaka 
inovatívnym technológiám eshop systém Grandus zvláda aj 
obrovský nápor tak, ako by to bola bežná prevádzka.

www.grandus.sk

GRANDUS
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Koncom roka 2020 sme zrealizovali našu pravidelnú an-
ketu Čo chcú ítečkári? V tejto časti sa pozrieme na ich 

motivácie.

Hlavný motivátor? Plat, Plat, Plat
Najsilnejší motivačný faktor pre respondentov je po novom 
platové ohodnotenie. Pri odpovedi na otázku, čo vás ešte v 
práci motivuje, stručne vystihol top motivačný faktor ítečká-
rov jeden z respondentov: „Plat, plat, plat.“ 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom dobrý kolektív kle-
sol z prvého až na štvrté miesto. Najviac teda v súčasnosti 
ítečkárov a ítečkárky v práci motivujú:

1.  atraktívny plat (minulý rok 2. miesto)
2.  dobrý nadriadený/vedenie fi rmy (minulý rok 3. miesto)
3.  zaujímavá náplň práce/projekt (minulý rok 4. miesto)
4.  dobrý kolektív (minulý rok 1. miesto)

Domnievame sa, že pokles významu kolektívu je spôso-
bený odlúčením pri práci z domu v dôsledku pandemických 
opatrení. O to viac sa respondenti zameriavajú na svoju fi -
nančnú kompenzáciu, kvalitu manažmentu, ako aj na to, či 
ich náplň práce baví.

Rovnako ako minulý rok permanentný home offi  ce zostal 
na poslednej (13.) priečke v rámci ponúkaných faktorov. At-
raktívne miesto práce sa posunulo nadol z tretej najnižšej 
na predposlednú 12. priečku. Nečudo, keď aktuálne pracuje 
väčšina z domu a nie je isté, či a kedy sa do kancelárií vrátia.

Čo sa hlavného motivátora – platu – týka, pri jeho hodno-
tení, ako iste viete, hrá rolu množstvo faktorov. Často ide 
o porovnávanie sa medzi známymi a kamarátmi, najmä ak 
majú podobnú prácu. Ak teda premýšľate, či sú vaši ítečkári 
a ítečkárky adekvátne ohodnotení, odporúčame si pozrieť 
platové benchmarky a porovnania.

Ďalšie top faktory sú dobrý nadriadený/vedenie a zau-
jímavá náplň práce/projekt. Ako si ich respondenti pred-
stavujú?

1. Respondenti pozitívne odkazovali na plochú hierarchiu, 
vedenie s víziou, podporu dôvery, otvorenú komuni-
káciu a tímovú spoluprácu, ľudský prístup a technicky 
zdatných nadriadených.

„Agilný vývoj, otvorená komunikácia, neformálna atmos-
féra, menšie kancelárie […]“

„Najdôležitejšie je pre mňa pracovať v tíme šikovných ľudí, 
na projekte, ktorý je perspektívny, s vedením, ktoré je otvo-
rené nápadom a má víziu pre produkt.“ 

2. Často bola spomínaná fl exibilita a jednoduché vykazo-
vanie odpracovaného času. Obľubujú, keď si môžu aspoň 
čiastočne zadeliť pracovný čas v rámci dňa a týždňa a za-
dané úlohy vo vlastnej réžii. Takisto majú pozitívny pocit, 
ak je zaznamenávanie odpracovaného času ľahké a neza-
berie im veľa energie.

„Ak sa preferuje výsledok v rámci deadline, ale nikoho ne-
zaujíma, či bola práca vykonaná v pracovnom čase alebo večer, 
alebo cez víkend, ak bola doručená a spravená kvalitne […]“ 

3. Pod zaujímavými projektmi sa myslia také, ktoré umož-
ňujú kariérny alebo odborný posun a pri ktorých vidno 
výsledky v reálnom svete.

„Vidieť pridanú hodnotu toho, čo projekty, na ktorých pra-
cujem, prinášajú. Spokojnosť zákazníka.”

Odchod zo zamestnania spôsobia 
tieto 2-3 faktory
V priemere je to súhra 2 až 3 faktorov, ktoré donútia íteč-
kára alebo ítečkárku zmeniť prácu. Najčastejšie ako príčinu 
odchodu z predošlej pozície označili respondenti platovú 

ČO CHCÚ ÍTEČKÁRI OD FIRIEM: 
PENIAZE, PENIAZE, PENIAZE
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stagnáciu (42 %) a odbornú stagnáciu (36 %). Keď sa ešte 
naskytne zaujímavý projekt niekde inde (28 %), osud spo-
lupráce sa môže veľmi rýchlo spečatiť.

Ľudí v aktuálnom zamestnaní vie okrem nerastúceho 
platu (91 %) najviac frustrovať spôsob riadenia tímu (86 %) 
s atribútmi, ako sú tieto:

 Direktívne riadenie bez jasnej vízie a stratégie

Nedodržiavanie sľubov a dohôd

Slabé plánovanie, zle nastavené termíny, neprihliadanie na 
schopnosti/kapacitu tímu

Časté zmeny zadania počas vývoja, neustála reprioritizácia

Odkladanie projektov do šuplíka

 Ignorovanie nápadov a názorov zamestnancov, absencia 
diskusie pri zmenách vo fi rme

 Neumožňovanie kariérneho rastu na technických pozí-
ciách oproti manažérskym

Nadmiera administratívy a stretnutí

 Úspech si prisúdi manažér, neúspech presunie na tím pod 
ním

Nedostatočné posúvanie informácií smerom k zamestnan-
com, nejasne odkomunikované rozhodnutia

Nedôvera a napäté vzťahy

Benefi ty: Vzdelávanie na prvom mieste
Jeden z respondentov zhrnul význam benefi tov pre neho 
takto: „Neexistuje benefi t, ktorý by kompenzoval zle fungu-
júcu fi rmu. […] Netreba benefi ty. Treba dobre fungujúcu fi rmu, 
ktorá si váži svojich zamestnancov, dokáže im vytvoriť kvalitné 
pracovné podmienky a adekvátne ich fi nančne ohodnotí.”

Benefi ty len ťažko vykompenzujú nízku mzdu, neatrak-
tívnu prácu či chaotické riadenie. No z rôznych dôvodov tu 
boli, sú a zostanú aj naďalej. A často potešia.

Ktoré benefi ty sú najžiadanejšie?
Z palety benefi tov respondenti označili ako najviac motivu-
júce tieto:

 Technické vzdelávanie (veľmi motivuje 62 %, poteší 37 %)
 13. plat (veľmi motivuje 62 %, poteší 35 %)
 Dni voľna navyše (veľmi motivuje 62 %, poteší 33 %)
Home offi  ce (veľmi motivuje 62 %, poteší 35 %)
 Preplatené nadčasy (veľmi motivuje 58 %, poteší 43 %)

Možnosť technického vzdelávania bola minulý rok na tre-
ťom mieste. Tento rok prvenstvo zobrala trinástemu platu a 
nadol posunula aj dni voľna navyše.
Najmenej respondentov oslovujú tieto benefi ty:

 Možnosť mať na pracovisku domáce zviera (veľmi moti-
vuje 6 %, poteší 61 %)

Voľne použiteľné kupóny (kafetéria/fl exipasy) (veľmi mo-
tivuje 4 %, poteší 19 %)

ZDROJ: robime.it



VLANI SA VZDELÁVALO ONLINE 
PRIBLIŽNE 270-TISÍC SLOVÁKOV.

Pandémia koronavírusu výrazne neposunula online 
vzdelávanie na Slovensku. Vlani podľa údajov európ-

skeho štatistického úradu Eurostat si takýmto spôsobom 
nadobúdalo vedomosti, väčšinou v oblasti IT, len 5 % Slo-
vákov. Napríklad vo Fínsku sa takto vzdeláva každý piaty 
Fín. Hlavným dôvodom je, že Slováci sú málo ochotní platiť 
si za to sami. Iba dve percentá ľudí uviedli, že si niekedy 
zaplatili za IT kurz z vlastného vrecka. Vlani v priemere 8 
% Európanov vo veku 16 až 74 rokov robilo v posledných 
troch mesiacoch nejaký online kurz. Väčšinou to boli kurzy 
v oblasti IT, personalistiky či marketingu. Najlepšie vý-
sledky v tomto smere dosahujú škandinávske krajiny, ale 
napríklad aj 15 % Španielov využíva túto formu štúdia.

Čoraz viac ľudí potrebuje IT zručnosti pri svojej práci. Na 
trhu práce je to už nevyhnutnosť. Ľudí, ktorí majú základné 
digitálne vedomosti, z roka na rok pribúda. Aktuálne je ich 
na Slovensku takmer 60 %. Medzi základné digitálne ve-
domosti patrí okrem vyhľadávania informácií online po-
mocou vyhľadávača aj schopnosť komunikovať s ostatnými 

pomocou mobilného telefónu, e-mailu alebo četu. Títo 
ľudia vedia takisto vytvoriť jednoduchý digitálny obsah, 
ako napríklad texty, tabuľky, obrázky, zvukové súbory.

Aktuálne najviac využíva online vzdelávanie veková sku-
pina od 16 do 24 rokov, v únii v priemere 13 % mladých 
urobilo za posledné tri sledované mesiace nejaký online 
kurz. Nasleduje veková kategória 25 až 54 rokov, kde vy-
užilo online vzdelávanie 9 % ľudí. Iba 1 % ľudí starších ako 
65 rokov sa online vzdelávalo.

Na Slovensku platí online kurzy svojim zamestnancom 
zhruba 8 % zamestnávateľov. Najviac sa to deje v škandi-
návskych krajinách, kde tak robí vyše 18 % zamestnáva-
teľov. Škandinávske krajiny dosahujú aj najlepšie výsledky 
v celkovej digitalizácii. Najdigitálnejší sú Luxemburčania 
(85 % z nich má základné IT vedomosti), Švédi (77 %), Nóri 
(77 %) či Dáni (71 %). Práve v týchto krajinách má takmer 
každá domácnosť aj pripojenie na internet. Na Slovensku 
má pripojenie na internet vyše 80 % domácností.

NAJČASTEJŠIE SI DOPĹŇALI POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI
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Najčastejšími aktivitami ľudí na internete sú posielanie 
a prijímanie e-mailov (86 % ľudí), hľadanie rôznych infor-
mácií (78 %), čítanie správ na spravodajských a iných por-
táloch (72 %) a participácia na sociálnych sieťach (65 %).

Ovládanie digitálnych zručností bude dôležité do bu-
dúcnosti. Mimoriadne dôležité budú počítačové zruč-
nosti na vyššej úrovni. Pracovné pozície, ktoré budú v 
budúcnosti žiadané v rámci strednej a východnej Európy 
a budú si vyžadovať tieto zručnosti, sú dátový analytik a 
výskumník, špecialisti v oblasti digitálneho marketingu 
a stratégie, špecialisti na robotické stroje a inžinieri, vý-
vojári softvérov a aplikácií, obchodný a marketingový 
špecialista, odborník na nové technológie, bezpečnostný 
analytik, špecialista na sociálne siete a e-commerce, 
pracovníci klientskych centier, personalista či fi nančný 
analytik.

Na Slovensku stúpol vlani počet používateľov inter-
netu medziročne až o 6 percent na vyše 90 percent. 
Pritom ešte v roku 2007 využilo internet iba 53 percent 
Slovákov, najmä na posielanie e-mailov. Aktuálne sa do 
popredia dostáva aj četovanie a využívanie sociálnych 
sietí, ktoré boli počas lockdownu náhradou za obme-
dzený sociálny kontakt.

Najvyššie využívanie internetu na Slovensku je vo ve-
kovej kategórii 16- až 19-ročných, kde dosahuje až 99 
percent. Naopak, zo seniorov vo veku 65 až 74 rokov vy-
užíva internet iba niečo vyše tretiny. V rámci 27 krajín 
Európskej únie 74 percent ľudí využívalo vlani internet na 
odosielanie a prijímanie e-mailov, na vyhľadanie infor-
mácií o tovaroch a službách (69 %), na zasielanie okam-
žitých správ (68 %) či online správy (65 %). V rámci únie 
väčšina ľudí takisto využívala internet na internetové 
bankovníctvo (57 %),  počúvanie hudby (56 %), využíva-
nie sociálnych sietí (56  %) a na vyhľadanie informácií o 
zdraví (55 %).

V dôsledku protipandemických opatrení, zahŕňajúcich 
najmä sociálnu izoláciu, ktoré sú vo väčšine členských 
štátov EÚ v platnosti od marca 2020, boli medzi mož-
nosťami, ako zostať v kontakte, telefonické hovory alebo 
videohovory cez internet.  Internet vlani využívalo na te-
lefonovanie alebo videohovory 60 percent Európanov. 

Na Slovensku bolo využívanie internetu na telefono-
vanie a videohovory za vlaňajšok vyššie ako priemer EÚ, 
a to na úrovni 63 percent.  Vo všetkých internetových 
činnostiach zaznamenali telefonické alebo videohovory 
najväčší nárast v porovnaní s rokom 2019 (52 %), ako aj 
od začiatku zhromažďovania údajov (17 % v roku 2008).

ZDROJ: FinGO.sk  
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Uzavretie škôl a vynútený prechod na dištančné vzdeláva-
nie v dôsledku pandémie COVID-19 je bezprecedentná 

situácia nielen v moderných dejinách slovenského školstva, 
ale školstva vôbec. Dôležitým nástrojom zvládania tejto 
alternatívnej formy na všetkých typoch a stupňoch škôl sa 
stali moderné informačno-komunikačné technológie. No už 
na jar 2020, pri nástupe prvej vlny pandémie, začali mnohé 
naše školy čeliť nepríjemnému faktu nepripravenosti na on-
line formy vzdelávania. 

Výskum, ktorý realizoval Inštitút vzdelávacej politiky pri 
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolu-
práci s Národným ústavom certifi kovaných meraní (NÚCEM) 
v júli 2020, poukázal na viaceré problémy, ktorých dôsled-
kom bolo, že tisícky žiakov a žiačok neboli do dištančného 
vzdelávania zapojení, alebo mali k vzdelávaniu prístup v ob-
medzenej a neefektívnej forme. ¹ Ako problém sa ukázala 
aj samotná odborná pripravenosť učiteľov, ich technické 
vybavenie či dostupnosť kvalitných učebných materiálov na 
dištančné vzdelávanie. Navyše systém vzdelávania bol už od 
začiatku diferencovaný podľa veku detí. Kým na 1. stupni 
základných škôl boli snahy udržať prezenčnú formu vzde-
lávania čo najdlhšie, deti na 2. stupni a v stredných školách 
prešli na dištančné formy prakticky od začiatku prvej vlny 
pandémie. Napriek problémom, ktorým musia školy čeliť, 

proces dištančného vzdelávania by sa nedal realizovať bez 
asistencie rodičov – či už technickej, alebo pedagogickej. 

Základne zistenia 
 Tri štvrtiny rodičov (76 %) uvádza, že prevažujúcou for-

mou dištančného vzdelávania ich dieťaťa/detí na 2. 
stupni je online vyučovanie cez videokonferenčné ho-
vory. Elektronické zasielanie zadaní úloh ako prevažu-
júcu formu uvádza už len pätina (22 %) rodičov. Naopak, 
offl  ine vzdelávanie ako prevažujúca forma je iba okrajové 
– uvádzajú ho iba 2 % opýtaných. 

 Podiel online vyučovania cez videokonferencie mierne 
stúpa s veľkosťou sídla a klesá podiel elektronických za-
daní úloh. Videokonferenčná forma vzdelávania je pritom 
pod priemerom SR na východe Slovenska. Nadpriemerne 

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 
OPTIKOU RODIČOV
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¹ Zber údajov prebiehal od 2. do 17. júla 2020, dotazník vyplnilo spolu 2257 ria-
diteľov a riaditeliek a 16 618 triednych učiteľov a učiteliek. Dotazníkové odpo-
vede boli následne prostredníctvom identifi kátorov škôl spárované s údajmi o 
školách z rezortného informačného systému a očistené od duplicít. Výsledná 
analýza tak pracuje spolu s 2194 odpoveďami od riaditeľov a riaditeliek a s 15 
645 odpoveďami od triednych učiteľov a učiteliek. Bližšie údaje pozri na: https://
digitalnakoalicia.sk/wp-content/uploads/2020/09/Prieskum-IVP-o-priebehu-
distancnej-vyucby-2020.pdf

PRIESKUM:
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je tu zastúpené elektronické zadávanie úloh, napr. cez e-
mail, EduPage, Bezkriedy, WhatsApp, Messenger a pod. 

 Odlišnosti vidno aj medzi štátnymi, cirkevnými a súkrom-
nými školami. Kým 76 % rodičov žiakov 2. stupňa v štát-
nych školách hovorí, že sa ich dieťa vzdeláva prevažne 
prostredníctvom videokonferencií, medzi rodičmi detí z 
cirkevných alebo súkromných škôl je to až 85 %. Prevažu-
júca videokonferenčná forma je typickejšia aj pre školy so 
špeciálnym, jazykovým či umeleckým zameraním. Dekla-
ruje ju až 88 % rodičov. 

 Pätina rodičov (21 %) sa venuje dohľadu nad dištančným 
vzdelávaním svojho dieťaťa prakticky celý deň alebo 
priebežne počas dňa. Ďalších 42 % rodičov má na to vy-
hradenú časť dňa, napr. keď má dieťa vyučovanie, robí 
si úlohy, učí sa alebo pripravuje si projekty do školy. 
Naopak, tretina rodičov (32 %) sa o dištančné vzdelanie 
stará iba v nevyhnutnom prípade – keď dieťa potrebuje 
pomoc, a 5 % rodičov priznalo, že svoje dieťa nekontro-
luje vôbec, lebo sa učí a rieši problémy samostatne. 

 Pedagogická podpora rodičov sa najväčšmi sústreďuje na 
pomoc deťom s výkladom učiva (96 %) a pomoc pri rie-
šení úloh a projektov (95 %). O niečo menej rodičov deti 
skúša z preberaného učiva (78 %). No táto forma podpory 
je z hľadiska intenzity častejšia – vždy alebo takmer vždy 
ju aplikuje 30 % rodičov. 

 Pravidelné skúšanie, pomoc pri riešení úloh a výklade 
učiva uvádza relatívne menej rodičov detí z cirkevných 
a súkromných škôl ako zo štátnych škôl. Naopak, títo ro-
dičia nadpriemerne viac deklarujú občasnú pomoc, teda 
pomoc v nevyhnutných prípadoch. 

 Celkovo až 77 % rodičov tvrdí, že v priebehu dištančného 
vzdelávania boli nútení poskytovať svojmu dieťaťu ne-
jakú formu technickej pomoci – vyriešiť pripojenie na 
internet, inštalovať rôzne zariadenia (webové kamery, 
reproduktory, tlačiarne atď.), inštalovať a nastavovať ap-
likácie, riešiť technické problémy s počítačom, interne-
tom a pod. Iba necelá štvrtina (23 %) rodičov výraznejšie 
technické problémy riešiť nemusela.

 Pomerne pozitívne je zistenie, že takúto technickú pomoc 
zvládlo až 79 % rodičov samostatne, prípadne s manže-
lom/manželkou, s partnerom/partnerkou. Pätina rodičov 
však musela siahnuť po pomoci niekoho iného. Najväčšia 
časť z nich (13 %) požiadala o pomoc niekoho z rodiny, 
známych alebo odborníkov na počítače. Ďalších 7 % po-
žiadalo o pomoc niekoho zo školy (učiteľa/-ku, triedneho 
učiteľa/-ku, riaditeľa/-ku). Iba 1 % rodičov požiadalo o 
pomoc rodičov z triedy/školy, kde chodí ich dieťa. Rela-
tívne najhoršie sú na tom rodičia s nízkym vzdelaním (SŽ 
a SŠ bez maturity) a z ekonomicky zle zabezpečených až 
chudobných domácností. Tí sa častejšie museli spoľahnúť 

[5]

Tri štvrtiny rodičov (76%) uvádzajú, že prevažujúcou formou distančného vzdelávania ich dieťaťa/detí na 2. stupni 
je online vyučovanie cez videokonferenčné hovory. Elektronické zasielanie zadaní úloh ako prevažujúcu formu 
uvádza už len pätina (22%) rodičov. Naopak offline vzdelávanie ako prevažujúca forma, je iba okrajové – uvá-
dzajú ho iba 2% opýtaných. Treba však poznamenať, že offline formy vzdelávania sa týkajú prevažne detí zo 
znevýhodnených sociálnych prostredí a marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktoré sa na prieskume elektro-
nickou formou zväčša nezúčastňujú. Preto je pravdepodobné, že v celoštátnom meradle je podiel offline vzdelá-
vania o niečo vyšší ako deklarujú údaje tohto prieskumu.   

Mierne odlišnosti vo formách dištančného vzdelávania nachádzame napríklad podľa veľkosti sídla a regiónov Slo-
venska. Graf 4 ukazuje, že s veľkosťou sídla podiel online vyučovania cez videokonferencie stúpa, a naopak podiel 
elektronických zadaní úloh klesá. Viedokonferenčná forma vzdelávania je pod priemerom na východe Slovenska. 
Nadpriemerne je tu zastúpené elektronické zadávanie úloh cez e-mail, EduPage, Bezkriedy, WhatsApp, Messenger 
a pod. 

G1: Akou formou sa Vaše dieťa vzdelávalo v posledných štyroch mesiacoch, teda od októbra 2020 do konca januára 2021?
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na pomoc niekoho iného než na vlastné sily (35 %, resp. 
33 % z nich). 

 Viac ako polovica rodičov (56 %) musela kúpiť alebo za-
bezpečiť dieťaťu aj technické vybavenie na dištančné 
vzdelávanie – počítač, webovú kameru, skener, slú-
chadlá, reproduktory, tlačiareň, Wi-Fi router, internetové 
pripojenie, prípadne zvýšiť rýchlosť internetu. Pätina z 
nich musela kúpiť takmer všetko a ďalšia viac ako tretina 
musela kúpiť alebo inak zabezpečiť aspoň niektorú z uve-
dených vecí. Najčastejšie ide o nízko vzdelaných rodičov, 
manuálne pracujúcich, nezamestnaných a invalidných 
rodičov, rozvedených, a najmä rodičov zo zle majetkovo 
a príjmovo zabezpečených domácností. Z regionálneho 
pohľadu je situácia horšia na východe Slovenska. 

 Problémom č. 1 v dištančnom vzdelávaní detí na 2. stupni je 
podľa ich rodičov chýbajúci kolektív, teda chýbajúci osobný 
kontakt so spolužiakmi, kamarátmi, rovesníkmi či osame-
losť dieťaťa. Za veľký alebo skôr veľký problém ho označilo 
až 78 % opýtaných. S chýbajúcim kolektívom úzko súvisia 
mimoškolské aktivity (záujmové krúžky, športové aktivity, 
súťaže a pod.), ktoré sú naliehavým problémom podľa 
ďalších 74 % rodičov. Treticu najnaliehavejších problémov 
uzatvára prílišné „vysedávanie“ detí pred počítačom, smart-
fónom, tabletom, ktoré uvádza 75 % opýtaných. 

 Viac ako dve tretiny rodičov (69 %) označili za veľký alebo 
skôr veľký problém chýbajúci osobný kontakt dieťaťa s 

učiteľom. Takmer rovnaká časť (68 %) považuje za prob-
lém aj stratu návykov, zmenu denného režimu dieťaťa, 
teda denný návyk chodiť do školy, pravidelnosť vstávania 
a denných rituálov, plnenie bežných denných povinností 
a pod. Pomerne vážnym dôsledkom dištančného vzdelá-
vania sa ukazuje aj nízka motivácia učiť sa či lenivosť detí. 
Nechuť k učeniu, odkladanie učenia na neskôr alebo to, 
že dieťa vníma túto situáciu ako prázdniny, označilo za 
naliehavý problém 60 % rodičov. 

 Medzi problémy, ktoré sú väčšinovo považované za na-
liehavé, patria napr. nedostatky vo výučbe cez internet. 
Povrchnosť vyučovania, nedostatočne vysvetlenie učiva, 
krátke hodiny, málo hodín, neprehľadný spôsob zadá-
vania úloh, časový stres, nesystémový prístup a chaos 
v rozvrhu hodín, neskúsenosť učiteľov s informačnými 
technológiami, zlá komunikácia a prístup učiteľov a pod., 
uvádza spolu 58 % rodičov. Viac ako polovica opýtaných 
(57 %) poukazuje na nedostatok pohybu a zdravotné 
problémy ich detí spojené s dištančným vzdelávaním. 

 Relatívne nižšiu naliehavosť majú podľa rodičov problémy 
priamo súvisiace s učením – napr. nervozita, nesústrede-
nosť, podráždenosť (46 %), problémy s učivom, ako je 
nepochopenie učiva, nepochopenie zadaných úloh, ne-
schopnosť samostatne riešiť úlohy, a pod. (44 %) a únava 
či prílišná vyťaženosť vyplývajúca z množstva úloh, pro-
jektov, nedostatku času na oddych, zábavu a pod. (40 %). 
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Naopak, výrazne prevažuje názor (dovedna 72 %), že v 
dištančnom vzdelávaní nie je zásadný problém zhoršenie 
výsledkov, resp. známok. 

 Vnímanie problémov nie je vo všetkých sociálnych pro-
strediach identické. Napríklad rodičia s jedným dieťaťom 
takmer pri všetkých problémoch posudzujú ich nalieha-
vosť ako väčšiu než rodičia s dvoma, tromi a viacerými 
deťmi. Na problémy dištančného vzdelávania takisto 
reagujú citlivejšie rodičia detí z cirkevných, súkromných, 
špeciálnych, jazykových či umeleckých škôl v porovnaní s 
rodičmi detí zo štátnych a všeobecných škôl.

 Na strane rodičov je zasa najväčším problémom väč-
šia záťaž spôsobená potrebou asistencie pri vyučovaní, 
úlohách, technických problémoch, koordináciou so za-
mestnaním či výpadkami v zamestnaní (58 %). Naopak, 
zabezpečenie technického vybavenia pre dieťa (kúpu PC, 
notebooku, doplnkov k počítaču, internetové pripojenie a 
pod.) považuje za naliehavý problém menej ako polovica 
z nich (47 %). Ešte menej rodičov (43 %) uvádza nalieha-
vosť problémov s fungovaním techniky (nízke rýchlosti 
internetu, vypadávanie signálu, preťaženie siete, prob-
lémy s inštaláciou a fungovaním programov na komuni-
káciu a výučbu). 

 Na problémy väčšej záťaže s fungovaním techniky a za-
bezpečením technického vybavenia pre dieťa/deti rea-
gujú citlivejšie najmä slobodní rodičia, rodičia zo sociálne 
slabších prostredí (zle zabezpečené až chudobné domác-
nosti), rodičia z malých miest a východu Slovenska.

 Všeobecnejšie – za vnímaním naliehavosti problémov diš-
tančného vzdelávania rodičmi stoja dva faktory. Prvý z 
nich je faktor „socializácie“, ktorý je sýtený takými prob-
lémami ako chýbajúci kolektív, mimoškolské aktivity, 

kontakt s učiteľom a prílišné vysedávanie pred počíta-
čom. Druhý je faktor „vzdelávania“. Ten je, naopak, sý-
tený problémami, ktoré súvisia s vnútorným prežívaním 
procesu dištančného vzdelávania, ako je nervozita, nesú-
stredenosť, podráždenosť, problémy s učivom, zhoršenie 
známok, nízka motivácia učiť sa, lenivosť, únava a prílišná 
vyťaženosť, nedostatky vo výučbe cez internet. Napriek 
faktu, že ide o vnímanie problémov optikou rodičov, a nie 
samotných detí, možno ich považovať za vážne konzek-
vencie dištančného vzdelávania. 

Formy dištančného vzdelávania 
počas pandémie
Podľa zistení z prieskumu v základných a stredných školách 
o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020, 
ktorý realizoval Inštitút vzdelávacej politiky pri Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národ-
ným ústavom certifi kovaných meraní (NÚCEM), malo k on-
line výučbe prístup takmer 565 000 žiakov a žiačok (81,5 % 
žiackej populácie). Výskumné zistenia však poukázali aj na 
viaceré problémy, ktorých dôsledkom bolo, že tisícky žia-
kov a žiačok neboli do dištančného vzdelávania zapojení, 
prípadne mali k vzdelávaniu prístup v obmedzenej a ne-
efektívnej forme. Podľa prepočtov na základe riaditeľských 
odhadov a odhadov triednych učiteľov a učiteliek nebolo do 
dištančného vzdelávania zapojených 52 000 žiakov a žia-
čok základných a stredných škôl (7,5 % žiackej populácie). 
Takmer 128 000 žiakov a žiačok (18,5 % žiackej populácie) 
sa neučilo prostredníctvom internetu (väčšia časť z nich sa 
pravdepodobne vzdelávala inými formami dištančnej vý-
učby, napr. prostredníctvom zasielania tlačených pracov-
ných listov). 

[5]

Tri štvrtiny rodičov (76%) uvádzajú, že prevažujúcou formou distančného vzdelávania ich dieťaťa/detí na 2. stupni 
je online vyučovanie cez videokonferenčné hovory. Elektronické zasielanie zadaní úloh ako prevažujúcu formu 
uvádza už len pätina (22%) rodičov. Naopak offline vzdelávanie ako prevažujúca forma, je iba okrajové – uvá-
dzajú ho iba 2% opýtaných. Treba však poznamenať, že offline formy vzdelávania sa týkajú prevažne detí zo 
znevýhodnených sociálnych prostredí a marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktoré sa na prieskume elektro-
nickou formou zväčša nezúčastňujú. Preto je pravdepodobné, že v celoštátnom meradle je podiel offline vzdelá-
vania o niečo vyšší ako deklarujú údaje tohto prieskumu.   

Mierne odlišnosti vo formách dištančného vzdelávania nachádzame napríklad podľa veľkosti sídla a regiónov Slo-
venska. Graf 4 ukazuje, že s veľkosťou sídla podiel online vyučovania cez videokonferencie stúpa, a naopak podiel 
elektronických zadaní úloh klesá. Viedokonferenčná forma vzdelávania je pod priemerom na východe Slovenska. 
Nadpriemerne je tu zastúpené elektronické zadávanie úloh cez e-mail, EduPage, Bezkriedy, WhatsApp, Messenger 
a pod. 

G1: Akou formou sa Vaše dieťa vzdelávalo v posledných štyroch mesiacoch, teda od októbra 2020 do konca januára 2021?

online vyučovanie cez
videokonferenčné hovory

elektronicky zasielané 
zadania úloh

dištančné vzdelávanie, pri ktorom sa 
nevyužíva internet

95 5áno nie 22 78áno nie95 5áno nie

G2: ktorá z týchto foriem prevažovala?
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Meet a pod.)

elektronicky zasielané zadania úloh (napr. cez e-mail, 
EduPage, Bezkriedy, WhatsApp, Messenger a pod.)

dištančné vzdelávanie, pri ktorom sa nevyužíva inter-
net – offline (napr. zasielanie pracovných listov fy-

zicky v papierovej forme, telefonický kontakt s učite-
ľom/učiteľmi, televízne vysielanie

G3: Prevažujúca forma dištančného 
vzdelávania detí na 2. stupni ZŠ a 8-

ročnom gymnáziu

G4: Rozdelenie podľa veľkosti
sídla a regiónov SR

G5: Rozdelenie podľa 
typu a zamerania školy
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Situácia sa však v priebehu niekoľkých mesiacov trvania 
pandémie menila, napr. odlišným nastavením výučby žia-
kov na 1. a 2. stupni v priebehu roku 2020, novými tech-
nológiami, formami a prístupmi k vzdelávaniu či zmenou 
podmienok pre rodičov (pandemické OČR, výnimky pre deti 
rodičov z kritickej infraštruktúry atď.). Podstatnou zmenou 
však bolo opätovné zavedenie dištančného vzdelávania 
od októbra 2020, teda v novom školskom roku 2020/2021. 
Zistenia z reprezentatívneho prieskumu IVO naznačujú, že 
v období posledných štyroch mesiacov (október 2020 – ja-
nuár 2021) došlo aj k zmenám v podieloch žiakov v jednot-
livých formách dištančného vzdelávania. 

Ako ukazuje graf 1, v tomto období vysoko prevažovali 
tzv. online formy nad offl  ine formami² . Až 95 % opýtaných 
potvrdilo, že ich dieťa sa na 2. stupni ZŠ alebo v prvých 
ročníkoch 8-ročného gymnázia vzdeláva prostredníctvom 
online vyučovania cez videokonferenčné hovory. Ide napr. 
o také aplikácie a technológie ako Microsoft Teams, Zoom, 
ALF, Skype, Google Meet a pod. Rovnaký podiel (95 %) 
rodičov uviedol, že ich dieťa sa vzdeláva aj ďalšou online 
formou – elektronickým zasielaním zadaní úloh. Ide napr. 
o technológie ako e-mail, EduPage, Bezkriedy, WhatsApp, 
Messenger a pod. Naopak, offl  ine formy, ako napr. zasie-
lanie pracovných listov fyzicky v papierovej forme, tele-
fonický kontakt s učiteľom/učiteľmi, televízne vysielanie 

a pod., uviedla len niečo vyše pätina (22 %) rodičov. Na 
druhej strane uvedené údaje potvrdzujú fakt, že dištančné 
vzdelávanie sa neuskutočňuje výhradne iba jednou, ale 
kombináciou všetkých foriem. Ktorá z nich prevažuje, to 
dokumentuje graf 2.

Tri štvrtiny rodičov (76 %) uvádzajú, že prevažujúcou for-
mou distančného vzdelávania ich dieťaťa/detí na 2. stupni 
je online vyučovanie cez videokonferenčné hovory. Elektro-
nické zasielanie zadaní úloh ako prevažujúcu formu uvádza 
už len pätina (22 %) rodičov. Naopak, offl  ine vzdelávanie 
ako prevažujúca forma je iba okrajové – uvádzajú ho iba 
2% opýtaných. Treba však poznamenať, že offl  ine formy 
vzdelávania sa týkajú prevažne detí zo znevýhodnených 
sociálnych prostredí a marginalizovaných skupín obyvateľ-
stva, ktoré sa na prieskume elektronickou formou zväčša 
nezúčastňujú. Preto je pravdepodobné, že v celoštátnom 
rozsahu je podiel offl  ine vzdelávania o niečo vyšší, ako dek-
larujú údaje tohto prieskumu.

Mierne odlišnosti vo formách dištančného vzdelávania 
nachádzame napríklad podľa veľkosti sídla a regiónov Slo-
venska. Graf 4 ukazuje, že s veľkosťou sídla podiel online 
vyučovania cez videokonferencie stúpa, naopak, podiel 
elektronických zadaní úloh klesá. Videokonferenčná forma 
vzdelávania je pod priemerom na východe Slovenska. Nad-
priemerne je tu zastúpené elektronické zadávanie úloh cez 
e-mail, EduPage, Bezkriedy, WhatsApp, Messenger a pod.

Rozdelenie podľa typu a zamerania škôl v grafe 5 zasa 
ukazuje odlišnosti medzi štátnymi a cirkevnými či súkrom-
nými školami. Kým 76 % rodičov žiakov 2. stupňa v štátnych 
školách hovorí, že sa ich dieťa vzdeláva prevažne prostred-

[6]

Rozdelenie podľa typu a zamerania škôl v grafe 5 zasa ukazuje odlišnosti medzi štátnymi a cirkevnými či súk-
romnými školami. Kým 76% rodičov žiakov 2. stupňa na štátnych školách hovorí, že sa ich dieťa vzdeláva pre-
važne prostredníctvom videokonferencií, medzi rodičmi detí z cirkevných alebo súkromných škôl je to až 85%. 
Naopak, podiel elektronického zadávania úloh ako prevažujúcej formy je u cirkevných a súkromných škôl nižší –
17%. Ešte väčší rozdiel bol zaznamenaný v prípade zamerania škôl. Prevažujúca videokonferenčná forma je ty-
pickejšia pre školy so špeciálnym, jazykovým či umeleckým zameraním. Deklaruje ju až 88% rodičov. Za takýmto 
rozdielom treba hľadať najmä špecifické potreby takýchto detí, odlišné nastavenie vzdelávacieho procesu či den-
ného režimu a pod.      

Čas venovaný dohľadu nad dištančným vzdelávaním
V odborných i laických diskusiách o dištančnom vzdelávaní detí je jedným z kľúčových problémov rodičov časová 
náročnosť takejto formy vzdelávania. Ako dokumentujú údaje z grafu 6, celodennú starostlivosť uvádza pätina 
rodičov (21%). Dohľadu nad dištančným vzdelávaním svojho dieťaťa teda venuje prakticky celý deň, alebo prie-
bežne počas dňa. Najväčší podiel – 42% rodičov – však tvrdí, že na dohľad má vyhradenú časť dňa, napr. keď 
má dieťa vyučovanie, robí si úlohy, učí sa alebo pripravuje si projekty do školy. Naopak, tretina rodičov (32%) 
sa o dištančné vzdelanie stará iba v nevyhnutnom prípade – keď dieťa potrebuje pomoc, a 5% rodičov priznalo, 
že svoje dieťa nekontroluje vôbec, lebo sa učí a rieši problémy samostatne.

G6: Mohli by ste povedať, koľko času venujete 
dohľadu nad dištančným vzdelávaním vášho 

dieťaťa? Kontrolujem dieťa:
G7: Rozdelenie podľa sociálno-demografických charakteristík rodičov
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robí si úlohy, učí sa, pripravuje projekty...)

iba v nevyhnutnom prípade (napr. keď dieťa
potrebuje pomoc)
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G8: Mohli by ste povedať, koľko času ve-
nujete dohľadu nad dištančným vzdeláva-

ním vášho dieťaťa? Kontrolujem dieťa:

G9: Rozdelenie podľa počtu detí v domácnosti na 2. stupni 
a 8-ročnom gymnáziu,  podľa typu a zamerania školy
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prakticky celý deň, alebo priebežne počas dňa

vyhradenú časť dňa (napr. keď má dieťa vyučovanie,
robí si úlohy, učí sa, pripravuje projekty...)
iba v nevyhnutnom prípade (napr. keď dieťa
potrebuje pomoc)
prakticky dieťa nekontrolujem – učí sa a rieši 
problémy samostatne

² Pojmom online výučba označujeme akékoľvek dištančné vzdelávanie, ktoré za-
hŕňa využitie internetu (zasielanie e-mailov a správ, videokonferenčné hovory). 
Pojmom offl  ine výučba označujeme akékoľvek dištančné vzdelávanie, pri ktorom 
sa nevyužíva internet (zasielanie pracovných listov, telefonický kontakt či tele-
vízne vzdelávanie).
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níctvom videokonferencií, medzi rodičmi detí z cirkev-
ných alebo súkromných škôl je to až 85 %. Naopak, podiel 
elektronického zadávania úloh ako prevažujúcej formy je 
v cirkevných a súkromných školách nižší (17 %). Ešte väčší 
rozdiel bol zaznamenaný v prípade zamerania škôl. Preva-
žujúca videokonferenčná forma je typickejšia pre školy so 
špeciálnym, jazykovým či umeleckým zameraním. Dekla-
ruje ju až 88 % rodičov. Za takýmto rozdielom treba hľadať 
najmä špecifi cké potreby takýchto detí, odlišné nastavenie 
vzdelávacieho procesu či denného režimu a pod. 

Čas venovaný dohľadu 
nad dištančným vzdelávaním 
V odborných i laických diskusiách o dištančnom vzdelávaní 
detí je jeden z kľúčových problémov rodičov časová náročnosť 
takejto formy vzdelávania. Ako dokumentujú údaje z grafu 6, 
celodennú starostlivosť uvádza pätina rodičov (21 %). Dohľadu 
nad dištančným vzdelávaním svojho dieťaťa sa teda venuje 
prakticky celý deň alebo priebežne počas dňa. Najväčší podiel 
– 42 % rodičov – však tvrdí, že na dohľad má vyhradenú časť 
dňa, napr. keď má dieťa vyučovanie, robí si úlohy, učí sa alebo 
pripravuje si projekty do školy. Naopak, tretina rodičov (32 %) 
sa o dištančné vzdelanie stará iba v nevyhnutnom prípade, keď 
dieťa potrebuje pomoc, a 5 % rodičov priznalo, že svoje dieťa 
nekontroluje vôbec, lebo sa učí a rieši problémy samostatne.

Zo sociálno-demografi ckých údajov v grafe 7 vidno, že 
väčšiu časovú záťaž, teda celodennú starostlivosť alebo 
vyhradenú časť dňa, deklarujú nadpriemerne často mladší 
rodičia do 40 rokov a starší rodičia nad 50 rokov, rodičia v 
domácnosti, na materskej/rodičovskej dovolenke či ovdo-
velí rodičia. Naopak, relatívne menej času venujú dohľadu 

nad dištančným vzdelávaním manažéri a tvoriví pracovníci 
(46 %), ktorí sa venujú dieťaťu iba v nevyhnutnom prípade 
alebo ho vôbec nekontrolujú. 

Z regionálneho pohľadu vidno odlišnosti len v prípade 
respondentov z malých miest a východu Slovenska, kde 
nachádzame viac rodičov, ktorí deklarujú celodenný dohľad 
nad dištančným vzdelávaním (28 %, resp. 26 %). Obdobne 
väčšiu časovú záťaž vidno aj v prípade žien, ktoré častejšie 
ako muži venujú dohľadu praktický celý deň. 

Z pohľadu počtu detí na 2. stupni je zaujímavé, že rodi-
čia, ktorí majú 3 a viac takýchto detí, venujú dohľadu menej 
času (iba v nevyhnutnom prípade alebo vôbec nie) ako ro-
dičia s jedným alebo dvoma deťmi (graf 9). Vysvetlenie 
možno hľadať najmä v tom, že denný režim viacdetných 
domácností kladie oveľa vyššie nároky na manažovanie 
času. Na druhej strane z pohľadu typu a zamerania škôl 
významné rozdiely nenachádzame. Výnimku tvoria iba ro-
dičia detí zo špeciálnych, jazykových či umeleckých škôl, 
pre ktorých je typický celodenný dohľad nad vzdelávaním 
svojich detí (33 %). Vzhľadom na charakter týchto škôl však 
možno oprávnene predpokladať, že rovnaký prístup uplat-
ňujú títo rodičia aj v bežnej, prezenčnej forme vzdelávania. 

Pedagogická podpora zo strany rodičov
Prechodom detí z prezenčnej na dištančnú formu vzdelá-
vania sa celkom logicky zmenili nielen časové nároky, resp. 
denný režim rodičov a detí, ale aj nároky na pedagogickú 
podporu zo strany rodičov. Zatiaľ čo v tradičnej prezenčnej 
forme bola zodpovednosť za vzdelávanie na strane učite-
ľov, pri dištančnej forme sa ukázala potreba väčšej súčin-
nosti učiteľov s rodičmi. Rodičia tak musia sčasti nahradiť 

[6]

Rozdelenie podľa typu a zamerania škôl v grafe 5 zasa ukazuje odlišnosti medzi štátnymi a cirkevnými či súk-
romnými školami. Kým 76% rodičov žiakov 2. stupňa na štátnych školách hovorí, že sa ich dieťa vzdeláva pre-
važne prostredníctvom videokonferencií, medzi rodičmi detí z cirkevných alebo súkromných škôl je to až 85%. 
Naopak, podiel elektronického zadávania úloh ako prevažujúcej formy je u cirkevných a súkromných škôl nižší –
17%. Ešte väčší rozdiel bol zaznamenaný v prípade zamerania škôl. Prevažujúca videokonferenčná forma je ty-
pickejšia pre školy so špeciálnym, jazykovým či umeleckým zameraním. Deklaruje ju až 88% rodičov. Za takýmto 
rozdielom treba hľadať najmä špecifické potreby takýchto detí, odlišné nastavenie vzdelávacieho procesu či den-
ného režimu a pod.      

Čas venovaný dohľadu nad dištančným vzdelávaním
V odborných i laických diskusiách o dištančnom vzdelávaní detí je jedným z kľúčových problémov rodičov časová 
náročnosť takejto formy vzdelávania. Ako dokumentujú údaje z grafu 6, celodennú starostlivosť uvádza pätina 
rodičov (21%). Dohľadu nad dištančným vzdelávaním svojho dieťaťa teda venuje prakticky celý deň, alebo prie-
bežne počas dňa. Najväčší podiel – 42% rodičov – však tvrdí, že na dohľad má vyhradenú časť dňa, napr. keď 
má dieťa vyučovanie, robí si úlohy, učí sa alebo pripravuje si projekty do školy. Naopak, tretina rodičov (32%) 
sa o dištančné vzdelanie stará iba v nevyhnutnom prípade – keď dieťa potrebuje pomoc, a 5% rodičov priznalo, 
že svoje dieťa nekontroluje vôbec, lebo sa učí a rieši problémy samostatne.

G6: Mohli by ste povedať, koľko času venujete 
dohľadu nad dištančným vzdelávaním vášho 

dieťaťa? Kontrolujem dieťa:
G7: Rozdelenie podľa sociálno-demografických charakteristík rodičov
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G8: Mohli by ste povedať, koľko času ve-
nujete dohľadu nad dištančným vzdeláva-

ním vášho dieťaťa? Kontrolujem dieťa:

G9: Rozdelenie podľa počtu detí v domácnosti na 2. stupni 
a 8-ročnom gymnáziu,  podľa typu a zamerania školy
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absenciu priameho kontaktu žiaka s učiteľom a pomáhať 
nielen obligátnym riešením úloh a skúšaním, ale aj s výkla-
dom a vysvetľovaním preberaného učiva.

Pedagogická podpora rodičov (graf 10 a 11) sa najväčšmi 
sústreďuje pomoc deťom s výkladom učiva. Vždy alebo 
prinajmenšom vtedy, keď je to potrebné, ju uvádza až 96 
% opýtaných. Rovnako je na tom pomoc pri riešení úloh 
a projektov (95 %). O niečo menej rodičov deti skúša z 
preberaného učiva (78 %). Najintenzívnejšie sa však rodi-
čia podieľajú na skúšaní z preberaného učiva. Vždy alebo 
takmer vždy skúša dieťa 30 % rodičov. Intenzita pomoci pri 
vysvetľovaní učiva a riešení úloh je o čosi nižšia. Avizuje ju 

približne pätina rodičov (21 %, resp. 18 %). Naopak, výrazná 
väčšina z nich (74 %, resp. 78 %) takto pomáha dieťaťu 
vtedy, keď si to vyžaduje situácia. V porovnaní so skúšaním 
je však oveľa menej rodičov, ktorí túto formu pedagogickej 
podpory ignorujú (4 %).

Zo sociálno-demografi ckého pohľadu je prístup v peda-
gogickej podpore odlišný iba v niektorých prípadoch. Nap-
ríklad mladší rodičia (do 40 rokov) či rodičia v domácnosti, 
na materskej/rodičovskej dovolenke svoje deti častejšie než 
iní pravidelne skúšajú. Naopak, pravidelnú pomoc pri rie-
šení úloh a projektov alebo pomoc s vysvetľovaním učiva 
deklaruje o čosi viac rodičov, ktorí podnikajú, rodičov v do-

[8]

Technická podpora v rámci dištančného vzdelávania  
Okrem časových a pedagogických nárokov je v dištančnom vzdelávaní jeden podstatný prvok – technika, resp. 
informačné technológie. Už od spustenia tejto formy vzdelávania na jar 2020 množstvo rodičov i učiteľov avizo-
valo technické problémy so zabezpečením komunikácie detí so školou. Často boli postavení pred problémy ako 
vyriešiť pripojenie na internet, inštalovať rôzne zariadenia (webkamery, reproduktory, tlačiarne, atď.), inštalovať 
a nastavovať aplikácie, riešiť technické problémy s počítačom, internetom, a pod. S takouto situáciou sa v prie-
behu roka stretlo celkovo až 77% rodičov (graf 13). Z toho 23% tvrdí, že technickú pomoc boli nútení poskytovať 
veľmi často a ďalších 54% občas. Naopak, iba 23% rodičov výraznejšie technické problémy riešiť nemuselo.

G10: Ako konkrétne pomáhate tomuto dieťaťu pri dištančnom vzdelávaní?
(odpovede rodičov, ktorí kontrolujú vzdelávanie dieťaťa N=568)
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Technická podpora v rámci dištančného vzdelávania  
Okrem časových a pedagogických nárokov je v dištančnom vzdelávaní jeden podstatný prvok – technika, resp. 
informačné technológie. Už od spustenia tejto formy vzdelávania na jar 2020 množstvo rodičov i učiteľov avizo-
valo technické problémy so zabezpečením komunikácie detí so školou. Často boli postavení pred problémy ako 
vyriešiť pripojenie na internet, inštalovať rôzne zariadenia (webkamery, reproduktory, tlačiarne, atď.), inštalovať 
a nastavovať aplikácie, riešiť technické problémy s počítačom, internetom, a pod. S takouto situáciou sa v prie-
behu roka stretlo celkovo až 77% rodičov (graf 13). Z toho 23% tvrdí, že technickú pomoc boli nútení poskytovať 
veľmi často a ďalších 54% občas. Naopak, iba 23% rodičov výraznejšie technické problémy riešiť nemuselo.

G10: Ako konkrétne pomáhate tomuto dieťaťu pri dištančnom vzdelávaní?
(odpovede rodičov, ktorí kontrolujú vzdelávanie dieťaťa N=568)
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Pomerne pozitívne je zistenie, že takúto technickú pomoc zvládlo až 79% rodičov samostatne, príp. s manže-
lom/manželkou alebo partnerom/partnerkou (graf 14). Pätina rodičov však musela siahnuť po pomoci niekoho 
iného. Najväčšia časť z nich 13% požiadala o pomoc niekoho z rodiny, známych alebo odborníkov na počítače. 
Ďalších 7% požiadalo o pomoc niekoho zo školy (učiteľa/ku, triedneho učiteľa/-ku, riaditeľa/-ku). Zaujímavé je, 
že iba 1% rodičov požiadalo o pomoc rodičov z triedy/školy kde chodí ich dieťa. Ako vidno z grafu 19, relatívne 
najhoršie sú na tom rodičia s nízkym vzdelaním (SŽ a SŠ bez maturity) a ekonomicky zle zabezpečených až 
chudobných domácností. Tí sa častejšie museli spoľahnúť na pomoc niekoho iného, než na vlastné sily (35%, 
resp. 33% z nich).

Potrebu častej technickej pomoci pri dištančnom vzdelávaní dieťaťa zdôrazňujú najmä rodičia nad 50 rokov, ov-
dovelí rodičia, podnikatelia a živnostníci, rodičia z menších miest (do 20-tis. obyvateľov) a stredného Slovenska. 
No najväčší problém avizujú rodičia, ktorí majú na 2. stupni ZŠ alebo 8-ročnom gymnáziu tri alebo viac detí (graf 
17). Viac ako polovica (53%) z nich tvrdí, že technickú pomoc deťom museli v období ich dištančného vzdelávania 
poskytovať veľmi často. Naopak to, že ich deti technickú pomoc vôbec nepotrebovali, neuviedol nikto. 

Pre niektorých rodičov nebol prechod na dištančné vzdelávanie ich detí ľahký ani z ekonomickej stránky. Ako 
ukazuje graf 21, pätina z nich (21%) bola nútená kúpiť alebo zabezpečiť takmer všetko čo sa týka technického 
vybavenia – počítač, webkameru, skener, slúchadlá, reproduktory, tlačiareň, wifi router, internetové pripojenie, 

G13: Boli ste (v období, od kedy prebieha diš-
tančné vzdelávanie), nútený/-á poskytovať 

dieťaťu technickú pomoc, aby mohli komuni-
kovať so školou a učiť sa na diaľku? *

G14: Ak ste museli poskytovať technickú pomoc, ako ste si s tým vo 
väčšine prípadov poradili?

(respondenti, ktorí boli nútení poskytovať technickú pomoc, N=461)

23
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23

áno, veľmi často áno, občas nie

* Napríklad pomoc s pripojením na internet, inštalovaním rôznych zariadení (webkamery, reproduktory, tlačiarne, atď.), inštalovaním a nastavovaním 
programov, riešením technických problémov s počítačom, internetom, a pod.
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G17: Rozdelenie podľa počtu detí na 2. 
stupni, typu a zamerania školy
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[9]

Pomerne pozitívne je zistenie, že takúto technickú pomoc zvládlo až 79% rodičov samostatne, príp. s manže-
lom/manželkou alebo partnerom/partnerkou (graf 14). Pätina rodičov však musela siahnuť po pomoci niekoho 
iného. Najväčšia časť z nich 13% požiadala o pomoc niekoho z rodiny, známych alebo odborníkov na počítače. 
Ďalších 7% požiadalo o pomoc niekoho zo školy (učiteľa/ku, triedneho učiteľa/-ku, riaditeľa/-ku). Zaujímavé je, 
že iba 1% rodičov požiadalo o pomoc rodičov z triedy/školy kde chodí ich dieťa. Ako vidno z grafu 19, relatívne 
najhoršie sú na tom rodičia s nízkym vzdelaním (SŽ a SŠ bez maturity) a ekonomicky zle zabezpečených až 
chudobných domácností. Tí sa častejšie museli spoľahnúť na pomoc niekoho iného, než na vlastné sily (35%, 
resp. 33% z nich).

Potrebu častej technickej pomoci pri dištančnom vzdelávaní dieťaťa zdôrazňujú najmä rodičia nad 50 rokov, ov-
dovelí rodičia, podnikatelia a živnostníci, rodičia z menších miest (do 20-tis. obyvateľov) a stredného Slovenska. 
No najväčší problém avizujú rodičia, ktorí majú na 2. stupni ZŠ alebo 8-ročnom gymnáziu tri alebo viac detí (graf 
17). Viac ako polovica (53%) z nich tvrdí, že technickú pomoc deťom museli v období ich dištančného vzdelávania 
poskytovať veľmi často. Naopak to, že ich deti technickú pomoc vôbec nepotrebovali, neuviedol nikto. 

Pre niektorých rodičov nebol prechod na dištančné vzdelávanie ich detí ľahký ani z ekonomickej stránky. Ako 
ukazuje graf 21, pätina z nich (21%) bola nútená kúpiť alebo zabezpečiť takmer všetko čo sa týka technického 
vybavenia – počítač, webkameru, skener, slúchadlá, reproduktory, tlačiareň, wifi router, internetové pripojenie, 

G13: Boli ste (v období, od kedy prebieha diš-
tančné vzdelávanie), nútený/-á poskytovať 

dieťaťu technickú pomoc, aby mohli komuni-
kovať so školou a učiť sa na diaľku? *

G14: Ak ste museli poskytovať technickú pomoc, ako ste si s tým vo 
väčšine prípadov poradili?

(respondenti, ktorí boli nútení poskytovať technickú pomoc, N=461)
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* Napríklad pomoc s pripojením na internet, inštalovaním rôznych zariadení (webkamery, reproduktory, tlačiarne, atď.), inštalovaním a nastavovaním 
programov, riešením technických problémov s počítačom, internetom, a pod.
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G17: Rozdelenie podľa počtu detí na 2. 
stupni, typu a zamerania školy
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IT ROČENKA 202144
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mácnosti alebo na materskej/rodičovskej dovolenke, ako aj 
rodičov zo slabších sociálnych pomerov, resp. zle zabezpeče-
ných až chudobných domácností. 

Z regionálneho pohľadu deklarujú podporu vo forme 
 pravidelného skúšania, pomoci s úlohami a projektmi 
 častejšie rodičia z najväčších miest – Bratislavy a Košíc. Pra-
videlnú pomoc s výkladom a vysvetľovaním učiva zasa väčšmi 
poskytujú svojim deťom rodičia z malých miest do 20-tis. oby-
vateľov. 

Významnejšie diferencie v pedagogickej podpore rodičov 
však vidno podľa počtu detí na 2. stupni a typu a zamera-
nia školy. Ako ukazuje graf 12, zatiaľ čo rodičia s jedným 
dieťaťom na 2. stupni sa svojou podporou neodlišujú od 
priemeru za celú skúmanú vzorku, nadpriemerne viac ro-
dičov s 2 deťmi uvádza pravidelné skúšanie z preberaného 
učiva (38 %). Rovnako sú na tom aj rodičia s 3 a viac deťmi 
na 2. stupni, ale s tým rozdielom, že ich pravidelná pomoc 
pri riešení úloh či výklade učiva je už významne nižšia. Za 
takýmto rozdielom možno vidieť najmä spomínanú vyššiu 
náročnosť na časový manažment viacdetných domácností. 

Odlišnosti v podpore rodičov sa ukázali aj podľa typu a 
zamerania školy. Pravidelné skúšanie, pomoc pri riešení 
úloh a výklade učiva uvádza menej rodičov detí z cirkevných 
a súkromných škôl ako štátnych škôl. Naopak, títo rodičia 
nadpriemerne viac deklarujú občasnú pomoc, teda pomoc 
v nevyhnutných prípadoch. Jednou z hypotéz by mohla byť 
aj väčšia samostatnosť ich detí pri dištančnom vzdelávaní. 
Indikuje to napr. relatívne nižšia naliehavosť problému s 

učivom (v porovnaní s inými problémami dištančného vzde-
lávania), ktorá je analyzovaná na konci tejto štúdie. 

Opačne je to však v prípade zamerania škôl. Rodiča detí 
zo špeciálnych, umeleckých alebo jazykových škôl pristu-
pujú k pedagogickej podpore zodpovednejšie ako rodičia 
detí zo všeobecných škôl. Nachádzame tu nadpriemerne 
viac takých, ktorí deti pravidelne nielen skúšajú, ale im aj 
pomáhajú pri riešení úloh a výklade učiva. Intenzívnejší zá-
ujem rodičov o dieťa v takejto škole však často vyžaduje už 
spomínaná situácia, daná špecifi ckými potrebami takýchto 
detí.

Technická podpora v rámci 
dištančného vzdelávania 
Okrem časových a pedagogických nárokov je v dištanč-
nom vzdelávaní jeden podstatný prvok – technika, resp. 
informačné technológie. Už od spustenia tejto formy vzde-
lávania na jar 2020 množstvo rodičov i učiteľov avizovalo 
technické problémy so zabezpečením komunikácie detí so 
školou. Často boli postavení pred problémy, ako vyriešiť 
pripojenie na internet, inštalovať rôzne zariadenia (webové 
kamery, reproduktory, tlačiarne atď.), inštalovať a nasta-
vovať aplikácie, riešiť technické problémy s počítačom, 
internetom a pod. S takouto situáciou sa v priebehu roka 
stretlo dovedna až 77 % rodičov (graf 13). Z toho 23 % tvrdí, 
že technickú pomoc boli nútení poskytovať veľmi často a 
ďalších 54 % občas. Naopak, iba 23 % rodičov výraznejšie 
technické problémy riešiť nemuselo.

[10]

príp. zvýšiť rýchlosť internetu. Ďalšia vyše tretina (35%) musela kúpiť alebo inak zabezpečiť aspoň niečo z uve-
dených vecí. Naopak bez problémov v tomto smere bolo 44% rodičov. Tí už mali všetko potrebné vybavenie pre 
dištančné vzdelávanie doma.

Podľa očakávania, horšie sú na tom rodičia z prostredí, ktoré dlhodobo zápasia s adaptáciou na moderné infor-
mačné technológie. Ako vidno z grafu 22, ide napr. o nízko vzdelaných rodičov (27% z nich muselo dieťaťu/deťom 
zabezpečiť takmer všetko), manuálne pracujúcich (26%), nezamestnaných a invalidných rodičov (25%), rozve-
dených (29%), a najmä rodičov zo zle majetkovo a príjmovo zabezpečených domácností (33%). Z regionálneho 
pohľadu je situácia horšia na východe Slovenska, kde kúpiť alebo zabezpečiť všetko potrebné muselo 26% rodi-
čov.

G18: Ak ste museli poskytovať technickú 
pomoc, ako ste si s tým vo väčšine prípadov 

poradili? (N=461)
G19: Rozdelenie podľa sociálno-demografických charakteristík rodičov
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G20: Rozdelenie podľa počtu detí na 2. 
stupni, typu a zamerania školy
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G21: Boli ste nútený/-á vzhľadom na prebieha-
júce dištančné vzdelávanie kúpiť dieťaťu počítač, 

webkameru, skener, slúchadlá, reproduktory, 
tlačiareň, wifi router, internetové pripojenie, 

príp. zvýšiť rýchlosť internetu?

G22: Rozdelenie podľa sociálno-demografických charakteristík rodičov
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G23: Rozdelenie podľa počtu detí na 2. 
stupni, typu a zamerania školy
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Pomerne pozitívne je zistenie, že takúto technickú 
pomoc zvládlo až 79 % rodičov samostatne, prípadne 
s manželom/manželkou alebo partnerom/partnerkou 
(graf 14). Pätina rodičov však musela siahnuť po pomoci 
niekoho iného. Najväčšia časť z nich (13 %) požiadala o 
pomoc niekoho z rodiny, známych alebo odborníkov na 
počítače. Ďalších 7 % požiadalo o pomoc niekoho zo školy 
(učiteľa/ku, triedneho učiteľa/-ku, riaditeľa/-ku). Zaují-
mavé je, že iba 1 % rodičov požiadalo o pomoc rodičov 
z triedy/školy, kde chodí ich dieťa. Ako vidno z grafu 19, 
relatívne najhoršie sú na tom rodičia s nízkym vzdelaním 
(ZŠ a SŠ bez maturity) a ekonomicky zle zabezpečených 
až chudobných domácností. Tí sa častejšie museli spoľa-
hnúť na pomoc niekoho iného než na vlastné sily (35 %, 
resp. 33 % z nich). 

Potrebu častej technickej pomoci pri dištančnom vzde-
lávaní dieťaťa zdôrazňujú najmä rodičia nad 50 rokov, ov-
dovelí rodičia, podnikatelia a živnostníci, rodičia z menších 
miest (do 20-tis. obyvateľov) a stredného Slovenska. No 
najväčší problém avizujú rodičia, ktorí majú na 2. stupni 
ZŠ alebo 8-ročnom gymnáziu tri alebo viac detí (graf 17). 
Viac ako polovica (53 %) z nich tvrdí, že technickú pomoc 
deťom museli v období ich dištančného vzdelávania pos-
kytovať veľmi často. Naopak, to, že ich deti technickú 
pomoc vôbec nepotrebovali, neuviedol nikto. 

Pre niektorých rodičov nebol prechod na dištančné 
vzdelávanie ich detí ľahký ani z ekonomickej stránky. Ako 

ukazuje graf 21, pätina z nich (21 %) bola nútená kúpiť 
alebo zabezpečiť takmer všetko, čo sa týka technického 
vybavenia – počítač, webovú kameru, skener, slúchadlá, 
reproduktory, tlačiareň, Wi-Fi router, internetové pripo-
jenie, prípadne zvýšiť rýchlosť internetu. Ďalšia viac ako 
tretina (35 %) musela kúpiť alebo inak zabezpečiť aspoň 
niečo z uvedených vecí. Naopak, bez problémov v tomto 
smere bolo 44 % rodičov. Tí už mali všetko potrebné vy-
bavenie na dištančné vzdelávanie doma.

Podľa očakávania horšie sú na tom rodičia z prostredí, 
ktoré dlhodobo zápasia s adaptáciou na moderné infor-
mačné technológie. Ako vidno z grafu 22, ide napr. o nízko 
vzdelaných rodičov (27 % z nich muselo dieťaťu/deťom 
zabezpečiť takmer všetko), manuálne pracujúcich (26 %), 
nezamestnaných a invalidných rodičov (25 %), rozvede-
ných (29 %) a najmä rodičov zo zle majetkovo a príjmovo 
zabezpečených domácností (33 %). Z regionálneho poh-
ľadu je situácia horšia na východe Slovenska, kde kúpiť 
alebo zabezpečiť všetko potrebné muselo 26 % rodičov.

Zaujímavé je zistenie, že viacdetné domácnosti, resp. 
také, kde 2. stupeň navštevujú aspoň 3 deti, mali vo väč-
šine prípadov (79 %) potrebnú techniku už doma a iba 21 
% muselo dokúpiť alebo zabezpečiť niektorú z potrebných 
vecí. Zdá sa, že viacdetné domácnosti boli už pred pandé-
miou lepšie vybavené a situácia s dištančným vzdelávaním 
ich tak z technickej stránky nezaskočila. 

[10]

príp. zvýšiť rýchlosť internetu. Ďalšia vyše tretina (35%) musela kúpiť alebo inak zabezpečiť aspoň niečo z uve-
dených vecí. Naopak bez problémov v tomto smere bolo 44% rodičov. Tí už mali všetko potrebné vybavenie pre 
dištančné vzdelávanie doma.

Podľa očakávania, horšie sú na tom rodičia z prostredí, ktoré dlhodobo zápasia s adaptáciou na moderné infor-
mačné technológie. Ako vidno z grafu 22, ide napr. o nízko vzdelaných rodičov (27% z nich muselo dieťaťu/deťom 
zabezpečiť takmer všetko), manuálne pracujúcich (26%), nezamestnaných a invalidných rodičov (25%), rozve-
dených (29%), a najmä rodičov zo zle majetkovo a príjmovo zabezpečených domácností (33%). Z regionálneho 
pohľadu je situácia horšia na východe Slovenska, kde kúpiť alebo zabezpečiť všetko potrebné muselo 26% rodi-
čov.

G18: Ak ste museli poskytovať technickú 
pomoc, ako ste si s tým vo väčšine prípadov 

poradili? (N=461)
G19: Rozdelenie podľa sociálno-demografických charakteristík rodičov
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G20: Rozdelenie podľa počtu detí na 2. 
stupni, typu a zamerania školy
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G21: Boli ste nútený/-á vzhľadom na prebieha-
júce dištančné vzdelávanie kúpiť dieťaťu počítač, 

webkameru, skener, slúchadlá, reproduktory, 
tlačiareň, wifi router, internetové pripojenie, 

príp. zvýšiť rýchlosť internetu?

G22: Rozdelenie podľa sociálno-demografických charakteristík rodičov
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G23: Rozdelenie podľa počtu detí na 2. 
stupni, typu a zamerania školy
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Kľúčové problémy distančného vzdelávania 
Chýbajúci kolektív – chýbajúci osobný kontakt so spolužiakmi, 
kamarátmi, rovesníkmi či osamelosť dieťaťa. To je podľa ná-
zoru rodičov problém č. 1 v dištančnom vzdelávaní detí na 2. 
stupni. Za problém ho označilo spolu 78 % opýtaných. Ako do-
kumentuje graf 24, až pre takmer polovicu (48 %) predstavuje 
veľký problém a pre ďalších 30 % skôr väčší problém. Iba 21 
% opýtaných tvrdí, že chýbajúci kolektív je pre ich dieťa skôr 
menší alebo žiadny problém. S chýbajúcim kolektívom úzko 
súvisia mimoškolské aktivity, ako sú záujmové krúžky, špor-
tové aktivity, súťaže a pod., ktoré sú pre pandémiu úplne zaká-
zané alebo výrazne obmedzené. To za problém považuje až 74 
% rodičov (44 % za veľký a 30 % za skôr väčší problém). Treticu 
najnaliehavejších problémov dopĺňa ďalší negatívny dôsledok 
dištančného vzdelávania – prílišné „vysedávanie“ detí pred po-
čítačom, smartfónom, tabletom. Hranie hier, komunikáciu na 
sociálnych sieťach, četovanie, sledovanie fi lmov, hudby a pod. 
označilo za problém 75 % opýtaných (42 % za veľký a 33 % za 
skôr väčší problém). 

Výrazne nadpolovičná väčšia rodičov označila za prob-
lém chýbajúci osobný kontakt s učiteľom. Teda keď učiteľ 
vysvetľuje učivo v triede a dieťa má možnosť reagovať, 
pýtať sa, sledovať reakcie spolužiakov a pod. Za veľký alebo 
skôr veľký problém ho považuje 69 % rodičov. Takmer rov-
naká časť (68 %) považuje za problém aj na stratu návykov, 
zmenu denného režimu dieťaťa, teda denný návyk chodiť 
do školy, pravidelnosť vstávania a denných rituálov, plnenie 
bežných denných povinností a pod. Pomerne vážnym dô-
sledkom dištančného vzdelávania sa ukazuje aj nízka mo-
tivácia učiť sa, lenivosť detí. Nechuť k učeniu, odkladanie 
učenia na neskôr alebo to, že dieťa vníma túto situáciu ako 
prázdniny, označilo za problém 60 % rodičov. 

Medzi problémy, ktoré sú väčšinovo považované za veľké 
alebo skôr veľké, patrí aj nedostatok pohybu, zdravotné 
problémy detí. Napríklad bolesti hlavy, očí, stratu kondície, 
zvýšenie hmotnosti a pod. uvádza 57 % rodičov.

Zaujímavé je zistenie, že nedostatky vo výučbe cez in-
ternet, ktoré boli v priebehu roka 2020 veľmi často media-

[11]

Zaujímavé je zistenie, že viacdetné domácnosti, resp. také, kde 2. stupeň navštevujú aspoň 3 deti, mali vo 
väčšine prípadov (79%) potrebnú techniku už doma a iba 21% muselo dokúpiť alebo zabezpečiť niektorú z po-
trebných vecí. Zdá sa, že viacdetné domácnosti boli už pred pandémiou lepšie vybavené, a situácia s dištančným 
vzdelávaním ich tak po technickej stránke nezaskočila.

Kľúčové problémy distančného vzdelávania
Chýbajúci kolektív – chýbajúci osobný kontakt so spolužiakmi, kamarátmi, rovesníkmi či osamelosť dieťaťa. To je 
podľa názoru rodičov problém č. 1 v dištančnom vzdelávaní detí na 2. stupni. Za problém ho označilo celkovo 
78% opýtaných. Ako dokumentuje graf 24, až pre takmer polovicu (48%) predstavuje veľký problém a pre ďalších 
30% skôr väčší problém. Iba 21% opýtaných tvrdí, že chýbajúci kolektív je pre ich dieťa skôr menší alebo žiadny 
problém. S chýbajúcim kolektívom úzko súvisia mimoškolské aktivity, akými sú záujmové krúžky, športové akti-
vity, súťaže a pod., ktoré sú pre pandémiu úplne zakázané alebo výrazne obmedzené. To za problém považuje 
celkovo až 74% rodičov (44% za veľký a 30% za skôr väčší problém). Treticu najnaliehavejších problémov dopĺňa 
ďalší negatívny dôsledok dištančného vzdelávania – prílišné „vysedávanie“ detí pred počítačom, smartfónom, 
tabletom. Hranie hier, komunikáciu na sociálnych sieťach, četovanie, sledovanie filmov, hudby, a pod. označilo 
za problém 75% opýtaných (42% za veľký a 33% za skôr väčší problém).

Výrazne nadpolovičná väčšia rodičov označila za problém chýbajúci osobný kontakt s učiteľom. Teda keď učiteľ 
vysvetľuje učivo v triede a dieťa má možnosť reagovať, pýtať sa, sledovať reakcie spolužiakov a pod. Za veľký 
alebo skôr veľký problém ho považuje 69% rodičov. Takmer rovnaká časť (68%) považuje za problém aj na stratu 
návykov, zmenu denného režimu dieťaťa, teda denný návyk chodiť do školy, pravidelnosť vstávania a denných 
rituálov, plnenie bežných denných povinností a pod. Pomerne vážnym dôsledkom dištančného vzdelávania sa tiež 
ukazuje nízka motivácia učiť sa, lenivosť detí. Nechuť k učeniu, odkladanie učenia na neskôr, alebo to, že dieťa 
vníma túto situáciu ako prázdniny označilo za problém 60% rodičov.
  
Medzi problémy, ktoré sú väčšinovo považované za veľké alebo skôr veľké, patrí aj nedostatok pohybu, zdravotné 
problémy detí. Napríklad bolesti hlavy, očí, stratu kondície, zvýšenie váhy a pod. uvádza 57% rodičov.

G24: Mnohých rodičov počas uplynulého roku trápili v súvislosti s dištančným vzdelávaním ich detí rôzne 
problémy. Ako vnímate nasledujúce problémy Vy osobne? Do akej miery je pre Vaše dieťa problém:..
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chýbajúci kolektív
chýbajúce mimoškolské aktivity

prílišné „vysedávanie“ pred počítačom, …
chýbajúci osobný kontakt s učiteľom

strata návykov, zmena denného režimu
nízka motivácia učiť sa, lenivosť

nedostatok pohybu, zdravotné problémy
nedostatky vo výučbe cez internet

nervozita, nesústredenosť, podráždenosť
problémy s učivom

únava, prílišná vyťaženosť
zhoršenie výsledkov (známok)

veľký problém skôr väčší problém skôr malý problém žiadny problém neviem

Vysvetlivky:

 chýbajúci kolektív – chýbajúci osobný kontakt so spolužiakmi, kamarátmi, rovesníkmi, osamelosť dieťaťa.
 chýbajúce mimoškolské aktivity – záujmové krúžky, športové aktivity, súťaže a pod.
 prílišné „vysedávanie“ pred počítačom, smartfónom, tabletom – hranie hier, komunikácia na sociálnych sieťach, četovanie, sledovanie filmov, hudby, a pod.
 chýbajúci osobný kontakt s učiteľom – keď učiteľ vysvetľuje učivo v triede a dieťa má možnosť reagovať, pýtať sa, sledovať reakcie spolužiakov a pod.
 strata návykov, zmena denného režimu – denný návyk chodiť do školy, pravidelnosť vstávania a denných rituálov, plnenie bežných denných povinností a pod.
 nízka motivácia učiť sa, lenivosť – nechuť k učeniu, odkladanie učenia na neskôr, dieťa vníma túto situáciu ako prázdniny a pod.  
 nedostatok pohybu, zdravotné problémy – bolesti hlavy, očí, strata kondície, zvýšenie váhy a pod.
 nedostatky vo výučbe cez internet – povrchnosť vyučovania, nedostatočne vysvetlenie učiva, krátke hodiny, málo hodín, neprehľadný spôsob zadávania úloh, časový 

stres, nesystémový prístup a chaos v rozvrhu hodín, neskúsenosť učiteľov s informačnými technológiami, zlá komunikácia a prístup učiteľov a pod.
 nervozita, nesústredenosť, podráždenosť – dieťa je nepozorné, ťažšie sa učí, učenie dlhšie trvá a pod. 
 problémy s učivom –  nepochopenie učiva, nepochopenie zadaných úloh, neschopnosť samostatne riešiť úlohy, a pod.
 únava, prílišná vyťaženosť – dieťa má veľa úloh, projektov, málo času na oddych, zábavu a pod.
 zhoršenie výsledkov (známok) v porovnaní s tým, keď dieťa chodilo do školy pred pandémiou COVID-19
 väčšia záťaž na rodiča/rodičov – potreba asistencie pri vyučovaní, úlohách, technických problémoch, koordinácia so zamestnaním, výpadky v zamestnaní a pod.
 zabezpečenie technického vybavenia pre dieťa –  kúpa PC, notebooku, doplnkov k počítaču, internetové pripojenie a pod.
 fungovanie techniky – nízka rýchlosť internetu, vypadávanie signálu, preťaženie siete, problémy s inštaláciou a fungovaním programov na komunikáciu a výučbu, technické 

zázemie zo strany školy, a pod.
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38
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23

18

1

1

1

väčšia záťaž na rodiča/rodičov

zabezpečenie technického vybavenia pre dieťa

fungovanie techniky

G25: A do akej miery považujete v súvislosti s dištančným vzdelávaním za problematické nasledujúce veci?
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lizované ako jeden z kľúčových problémov dištančného 
vzdelávania, sú v porovnaní s predchádzajúcimi problé-
mami o čosi menej naliehavé. Ide o také problémy ako 
napr. povrchnosť vyučovania, nedostatočné vysvetlenie 
učiva, krátke hodiny, málo hodín, neprehľadný spôsob za-
dávania úloh, časový stres, nesystémový prístup a chaos v 
rozvrhu hodín, neskúsenosť učiteľov s informačnými tech-
nológiami, zlá komunikácia a prístup učiteľov a pod. Ako 
ukazuje graf 25, uvádza ho síce 58 % rodičov, ale za veľký 
problém ho považuje iba 26 % z nich. 

Medzi problémy s nižšou naliehavosťou v rebríčku patrí 
napr. nervozita, nesústredenosť, podráždenosť. Teda stav, 
keď je dieťa nepozorné, ťažšie sa učí, učenie dlhšie trvá a 
pod. Za naliehavé ich označilo spolu 46 % opýtaných. Ďalej 
sú to problémy s učivom, ako napr. nepochopenie učiva, 
nepochopenie zadaných úloh, neschopnosť samostatne 
riešiť úlohy a pod. (44 %), a únava či prílišná vyťaženosť, 
vyplývajúca z množstva úloh, projektov, nedostatku času 
na oddych, zábavu a pod. (40 %). 

Relatívne najmenší problém je z pohľadu rodičov zhor-
šenie výsledkov (známok) v porovnaní s tým, keď dieťa 
chodilo do školy pred pandémiou COVID-19. Iba 11 % to 
považuje za veľký a ďalších 16 % za skôr väčší problém. Na-
opak, výrazne prevažuje názor (celkovo 72 %), že zhoršenie 
známok nie je v dištančnom vzdelávaní zásadný problém. 

Na druhej strane celého spektra problémov, ktorým čelia 
deti, stoja problémy, ktorými sú zaťažení samotní rodičia. 
Ako vidno z grafu 25, relatívne najvyššiu naliehavosť má 
záťaž spôsobená potrebou asistencie pri vyučovaní, úlo-
hách, technických problémoch, koordináciou so zamest-
naním, výpadkami v zamestnaní a pod. Za veľký problém 
to považuje štvrtina (25 %) a skôr veľký ďalšia tretina (33 

%) rodičov. Naopak, zabezpečenie technického vybave-
nia pre dieťa (kúpu PC, notebooku, doplnkov k počítaču, 
internetové pripojenie a pod.) považuje za naliehavý prob-
lém menej ako polovica (47 %) z nich. Viac ako polovica 
(53 %) zabezpečenie techniky pre deti považuje za malý 
alebo žiadny problém. Obdobne je na tom aj fungovanie 
techniky. Problémy okolo nízkej rýchlosti internetu, vypa-
dávania signálu, preťaženia siete, problémy s inštaláciou a 
fungovaním programov na komunikáciu a výučbu či tech-
nické zázemie zo strany školy sa týkajú 43 % rodičov, ale 
väčšina to za významný problém nepovažuje (56 %).

Zo štruktúry a naliehavosti problémov dištančného vzde-
lávania možno identifi kovať isté logické prepojenia. Odpo-
veď, čo sa za celým spektrom problémov skrýva, resp. čo ich 
vysvetľuje, dáva do istej miery napr. faktorová analýza. Ako 
ukazuje tabuľka 1, na základe tejto štandardnej štatistickej 
metódy boli identifi kované dva hlavné faktory. Prvý z nich 
by sme mohli označiť ako „socializácia“, teda faktor, ktorý 
poukazuje na problémy sociálnej interakcie. Ako vidno na 
základe veľkosti faktorových váh (resp. faktovej záťaže), 
faktor socializácie je sýtený takými problémami ako chý-
bajúci kolektív, mimoškolské aktivity, kontakt s učiteľom či 
prílišné vysedávanie pred počítačom. Na druhej strane stojí 
faktor „vzdelávania“. Ten je, naopak, sýtený problémami, 
ktoré súvisia s vnútorným prežívaním procesu dištančného 
vzdelávania, ako nervozita, nesústredenosť, podráždenosť, 
problémy s učivom, zhoršenie výsledkov (známok), nízka 
motivácia učiť sa, lenivosť, únava a prílišná vyťaženosť, 
nedostatky vo výučbe cez internet. Napriek faktu, že ide 
o vnímanie problémov optikou rodičov, a nie samotných 
detí, socializáciu a vyhorenie možno považovať za vážne 
konzekvencie dištančného vzdelávania. 

[12]

T1: Faktory vo vnímaní problémov dištančného vzdelávania

Poznámka: Pre určenie hlavných činiteľov vo vnímaní 12 problémov dištančného vzdelávania bola aplikovaná faktorová analýza metódou hlavných 
komponentov (Principal Components Method) a technikou rotácie korelačnej matice Varimax. Údaje vyjadrujú faktorové váhy rotovanej matice. 

Faktor socializácie

Faktor vzdelávania

Zaujímavé je zistenie, že nedostatky vo výučbe cez internet, ktoré boli v priebehu roka 2020 veľmi často media-
lizované ako jeden z kľúčových problémov dištančného vzdelávania, je v porovnaní s predchádzajúcimi problé-
mami o čosi menej naliehavý. Ide o také problémy ako napr. povrchnosť vyučovania, nedostatočne vysvetlenie 
učiva, krátke hodiny, málo hodín, neprehľadný spôsob zadávania úloh, časový stres, nesystémový prístup a chaos 
v rozvrhu hodín, neskúsenosť učiteľov s informačnými technológiami, zlá komunikácia a prístup učiteľov a pod.
Ako ukazuje graf 25, celkovo ho síce uvádza 58%, ale za veľký problém ho považuje iba 26% rodičov.

Medzi problémy s nižšou naliehavosťou v rebríčku patrí napr. nervozita, nesústredenosť, podráždenosť. Teda stav, 
kedy je dieťa nepozorné, ťažšie sa učí, učenie dlhšie trvá a pod. Za naliehavé ich označilo celkovo 46% opýtaných. 
Ďalej sú to problémy s učivom ako nepochopenie učiva, nepochopenie zadaných úloh, neschopnosť samostatne 
riešiť úlohy a pod. (44%) a únava či prílišná vyťaženosť, vyplývajúca z množstva úloh, projektov, nedostatku
času na oddych, zábavu a pod. (40%). 

Relatívne najmenší problém je z pohľadu rodičov zhoršenie výsledkov (známok), v porovnaní s tým, keď dieťa 
chodilo do školy pred pandémiou Covid-19. Iba 11% to považuje za veľký a ďalších 16% za skôr väčší problém. 
Naopak, výrazne prevažuje názor (celkovo 72%), že zhoršenie známok nie je v dištančnom vzdelávaní zásadný 
problém.      

Na druhej strane celého spektra problémov, ktorým čelia deti, stoja problémy, ktorými sú zaťažení samotní rodi-
čia. Ako vidno z grafu 25, relatívne najvyššiu naliehavosť má záťaž spôsobená potrebou asistencie pri vyučovaní, 
úlohách, technických problémoch, koordináciou so zamestnaním, výpadkami v zamestnaní a pod. Za veľký prob-
lém to považuje štvrtina (25%), a skôr veľký ďalšia tretina (33%) rodičov. Naopak, zabezpečenie technického 
vybavenia pre dieťa – kúpu PC, notebooku, doplnkov k počítaču, internetové pripojenie a pod., považuje za 
naliehavý problém menej ako polovica (47%) z nich. Naopak, viac ako polovica (53%) zabezpečenie techniky pre 
deti považuje za malý alebo žiadny problém. Obdobne je na tom aj fungovanie techniky. Problémy okolo nízkej 
rýchlosti internetu, vypadávania signálu, preťaženia siete, problémy s inštaláciou a fungovaním programov na 
komunikáciu a výučbu či technické zázemie zo strany školy sa dotýkajú 43% rodičov, ale väčšina to za významný 
problém nepovažuje (56%).

Zo štruktúry a naliehavosti problémov dištančného vzdelávania možno identifikovať isté logické prepojenia. Od-
poveď, čo sa za celým spektrom problémov skrýva, resp. čo ich vysvetľuje, dáva do istej miery napr. faktorová 
analýza. Ako ukazuje tabuľka 1, na základe tejto štandardnej štatistickej metódy boli identifikované dva hlavné 
faktory. Prvý z nich by sme mohli označiť ako „socializácia“, teda faktor, ktorý poukazuje na problémy socialnej 
interakcie. Ako vidno na základe veľkosti faktorových váh (resp. faktovej záťaže), faktor socializácie je sýtený 
takými problémami ako chýbajúci kolektív, mimoškolské aktivity, kontakt s učiteľom či prílišné vysedávanie pred 
počítačom. Na druhej strane stojí faktor „vzdelávania“. Ten je naopak sýtený problémami, ktoré súvisia s vnú-
torným prežívaním procesu dištančného vzdelávania ako nervozita, nesústredenosť, podráždenosť, problémy 
s učivom, zhoršenie výsledkov (známok), nízka motivácia učiť sa, lenivosť, únava a prílišná vyťaženosť, nedos-
tatky vo výučbe cez internet. Napriek faktu, že ide o vnímanie problémov optikou rodičov a nie samotných detí, 
socializáciu a vyhorenie možno považovať za vážne konzekvencie dištančného vzdelávania.

Vnímanie týchto problémov však nie je vo všetkých prostrediach identické. Na základe porovnania priemerného 
skóre dosiahnutého na skúmanej škále od 1= žiadny problém po 4=veľký problém3, možno vidieť odlišnosti na-
príklad podľa počtu detí v domácnosti na 2. stupni alebo podľa typu a zamerania školy. Ako vidno z grafu 27, 

                                                                
3 Čím vyššie priemerné skóre, tým je problém naliehavejší, a naopak.

nedostatok pohybu, zdravotné problémy 0,409 0,522

nervozita, nesústredenosť, podráždenosť 0,811 0,238
problémy s učivom 0,776 0,264
zhoršenie výsledkov (známok) 0,705 0,174
nízka motivácia učiť sa, lenivosť 0,688 0,406
únava, prílišná vyťaženosť 0,627 0,120
nedostatky vo výučbe cez internet 0,600 0,377

chýbajúci kolektív 0,140 0,791
chýbajúce mimoškolské aktivity 0,095 0,791
chýbajúci osobný kontakt s učiteľom 0,373 0,678
prílišné „vysedávanie“ pred počítačom, smartfónom, tabletom 0,346 0,612

strata návykov, zmena denného režimu 0,494 0,583
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Vnímanie týchto problémov však nie je vo všetkých 
prostrediach identické. Na základe porovnania priemer-
ného skóre dosiahnutého na skúmanej škále od 1 = žiadny 
problém po 4 = veľký problém³ , možno vidieť odlišnosti 
napríklad podľa počtu detí v domácnosti na 2. stupni alebo 
podľa typu a zamerania školy. Ako vidno z grafu 27, rodi-
čia s jedným dieťaťom dosahujú (vo väčšine prípadov) v 
posudzovaní naliehavosti problémov o niečo vyššie skóre 

ako rodičia s dvoma, tromi a viacerými deťmi.⁴ Dalo by sa 
povedať, že s počtom detí pravdepodobne rastie aj istá re-
zistencia rodičov proti vzniknutím problémom, pretože sú 
na väčšiu záťaž zvyknutí. Odlišnosti nájdeme aj podľa typu 
a zamerania školy. Súbor grafov 28 ukazuje, že na kľúčové 
problémy (navrchu rebríčka) citlivejšie reagujú rodičia detí 
z cirkevných a súkromných škôl ako štátnych škôl. Výnimku 
tvorí iba vyučovanie cez internet a problémy s učivom, 
ktoré sú naliehavejšie pre rodičov detí zo štátnych škôl. Ako 
vidno z ďalších grafov, na problémy (všeobecne) citlivejšie 
reagujú aj rodičia detí zo špeciálnych, umeleckých a jazy-

³ Čím vyššie priemerné skóre, tým je problém naliehavejší a naopak

⁴ Rozdiely boli testované štatistickým testom ANOVA.
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rodičia s jedným dieťaťom dosahujú (vo väčšine prípadov) v posudzovaní naliehavosti problémov o niečo vyššie 
skóre, ako rodičia s dvomi, tromi a viacerými deťmi.4 Dalo by sa povedať, že s počtom detí pravdepodobne rastie 
aj istá rezistencia rodičov voči vzniknutím problémom, pretože sú na väčšiu záťaž zvyknutí. Odlišnosti tiež ná-
jdeme podľa typu a zamerania školy. Súbor grafov 28 ukazuje, že na kľúčové problémy (na vrchu rebríčka) citli-
vejšie reagujú rodičia detí z cirkevných a súkromných škôl, ako štátnych škôl. Výnimku tvorí iba vyučovanie cez 
internet a problémy s učivom, ktoré sú naliehavejšie pre rodičov detí zo štátnych škôl. Ako vidno z ďalších grafov, 
na problémy (všeobecne) citlivejšie reagujú tiež rodičia detí zo špeciálnych, umeleckých a jazykových škôl, ako 
rodičia detí zo všeobecných škôl.

Na druhej strane nachádzame niekoľko dôležitých rozdielov vo vnímaní naliehavosti problémov, ktorými sú zaťa-
žení samotní rodičia. Graf 29 ukazuje, že na problémy reagujú citlivejšie najmä slobodní rodičia, rodičia zo so-
ciálne slabších prostredí (zle zabezpečené až chudobné domácnosti), rodičia z malých miest a východu Slovenska. 
Tí viac ako ostatní zdôrazňujú nielen väčšiu osobnú záťaž, ale aj problémy s fungovaním techniky a zabezpečením 
technického vybavenia pre dieťa/deti. Ako ďalej vidno z porovnaní v rámci grafu 29, niektorí rodičia majú problém 
skôr s technicko-ekonomickou stránkou dištančného vzdelávania. Napríklad pre rodičov nad 50 rokov, na mater-
skej/rodičovskej dovolenke či ovdovelých rodičov je (v porovnaní s priemerom celej vzorky) naliehavejším rieše-
nie rôznych technických problémov (napr. s nízkou rýchlosťou internetu, vypadávaním signálu, problémov s in-
štaláciou a fungovaním programov, atď.) alebo zabezpečenie technického vybavenia pre dieťa. 

                                                                
4 Rozdiely boli testované štatistickým testom ANOVA. 

G26: Problémy dištančného vzdelávania detí očami rodičov – priemerné skóre
(priemerné skóre na škále od 1=žiadny problém po 4=veľký problém)
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2,76

2,72
2,46
2,44

2,29
1,96

chýbajúci kolektív
chýbajúce mimoškolské aktivity

prílišné „vysedávanie“ pred počítačom, …
chýbajúci osobný kontakt s učiteľom

strata návykov, zmena denného režimu
nízka motivácia učiť sa, lenivosť

nedostatok pohybu, zdravotné problémy
nedostatky vo výučbe cez internet

nervozita, nesústredenosť, podráždenosť
problémy s učivom

únava, prílišná vyťaženosť
zhoršenie výsledkov (známok)
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chýbajúci kolektív
chýbajúce mimoškolské aktivity

prílišné „vysedávanie“ pred počítačom, …
chýbajúci osobný kontakt s učiteľom

strata návykov, zmena denného režimu
nízka motivácia učiť sa, lenivosť

nedostatok pohybu, zdravotné problémy
nedostatky vo výučbe cez internet

nervozita, nesústredenosť, podráždenosť
problémy s učivom
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G27: Priemerné skóre podľa počtu detí v domácnosti na 2. stupni a 8-ročnom gymnáziu
1 dieťa 2 deti 3 a viac detí

G28: Priemerné skóre podľa typu a zamerania školy

štátna cirkevná, súkromná
chýbajúci kolektív

chýbajúce mimoškolské aktivity
prílišné „vysedávanie“ pred počítačom, …

chýbajúci osobný kontakt s učiteľom
strata návykov, zmena denného režimu

nízka motivácia učiť sa, lenivosť
nedostatok pohybu, zdravotné problémy

nedostatky vo výučbe cez internet
nervozita, nesústredenosť, podráždenosť

problémy s učivom
únava, prílišná vyťaženosť

zhoršenie výsledkov (známok)
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všeobecné špeciálne, umelecké,...
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2,57
2,57

1,90
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kových škôl ako rodičia detí zo všeobecných škôl. Postoje 
rodičov k dištančnému vzdelávaniu detí na 2. stupni uká-
zali, že zásadným problémom nie je ani tak jeho technická 
či technologická stránka, ale sociálna, resp. sociálne dô-
sledky takejto formy vzdelávania. A niekde medzi nimi leží 
balík pedagogických problémov s ich dôsledkami. Zatiaľ čo 
technické problémy sú v mnohých prípadoch individuálne 
a operatívne riešiteľné, sociálne a pedagogické si už vyža-
dujú systémové opatrenia zo strany štátu. Ťažisko zodpo-
vednosti za technickú a pedagogickú stránku vzdelávania, 
ktoré v normálnych podmienkach ležia na pleciach školy, sa 
v období pandémie COVID-19 prenieslo na rodičov, no ani 
štát a samosprávy by sa nemali zbavovať zodpovednosti za 
manažment dištančného vzdelávania. Ako ukázali mnohé 
z prezentovaných výsledkov, nie každý rodič zvláda takúto 
„prenesenú“ zodpovednosť a existujú sociálne prostredia, 

ktoré evidentne potrebujú pomoc. Zvláštnu pozornosť si 
zaslúžia najmä rodičia, ktorí majú nižší sociálno-ekono-
mický status (príjem, majetok), nižšie vzdelanie, nižšiu 
digitálnu gramotnosť a prístup k informačným technoló-
giám. Ukazuje sa, že s problémami zápasia aj rodičia, ktorí 
vychovávajú dieťa/deti sami (slobodní, rozvedení, ovdovelí, 
na materskej/rodičovskej dovolenke). Z regionálneho poh-
ľadu sú to zasa rodičia z vidieka alebo malých miest a najmä 
východu Slovenska. Napokon špeciálnu kategóriu tvoria aj 
rodičia zo sociálne vylúčených prostredí (rómske komunity, 
osady atď.), ktoré v tomto prieskume neboli analyzované5 . 
Ich deti na rozdiel od majority nemajú (najmä) k online diš-
tančnému vzdelávaniu prakticky žiadny prístup.
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Postoje rodičov k dištančnému vzdelávaniu detí na 2. stupni ukázali, že zásadným problémom nie je ani tak jeho 
technická či technologická stránka, ale sociálna, resp. sociálne dôsledky takejto formy vzdelávania. A niekde 
medzi nimi leží balík pedagogických problémov s ich dôsledkami. Zatiaľ čo technické problémy sú v mnohých 
prípadoch individuálne a operatívne riešiteľné, sociálne a pedagogické si už vyžadujú systémové opatrenia zo 
strany štátu. Ťažisko zodpovednosti za technickú a pedagogickú stránku vzdelávania, ktoré v normálnych pod-
mienkach ležia na pleciach školy, sa v období pandémie Covid-19 prenieslo na rodičov, no ani štát a samosprávy 
by sa nemali zbavovať zodpovednosti za management dištančného vzdelávania. Ako ukázali mnohé z prezento-
vaných výsledkov, nie každý rodič zvláda takúto „prenesenú“ zodpovednosť, a existujú sociálne prostredia, ktoré 
evidentne potrebujú pomoc. Zvláštnu pozornosť si zaslúžia najmä rodičia, ktorí majú nižší sociálno-ekonomický 
status (príjem, majetok), nižšie vzdelanie, nižšiu digitálnu gramotnosť a prístup k informačným technológiám. 
Ukazuje sa, že s problémami zápasia aj rodičia, ktorí vychovávajú dieťa/deti sami (slobodní, rozvedení, ovdovelí, 
na materskej/rodičovskej dovolenke). Z regionálneho pohľadu sú to zasa rodičia z vidieka alebo malých miest 
a najmä východu Slovenska. Napokon špeciálnou kategóriou sú aj rodičia zo sociálne vylúčených prostredí (róm-
ske komunity, osady, atď.), ktoré v tomto prieskume neboli analyzované5. Ich deti, na rozdiel od majority, nemajú 
(najmä) k online dištančnému vzdelávaniu prakticky žiadny prístup.

                                                                
5 Prieskum prebiehal z zdravotno-bezpečnostných dôvodov výlučne online a táto skupina obyvateľstva nemá prístup k internetu ani potrebné digitálne zručnosti. 
Navyše realizácia akéhokoľvek prieskumu v prostredí rómskych osád či komunít, si vyžaduje odlišný metodologický prístup a spôsob zberu terénnych údajov ako 
v prípade všeobecnej populácie.  

G29: Do akej miery považujete v súvislosti s dištančným vzdelávaním za problematické nasledujúce veci?
(priemerné skóre na škále od 1=žiadny problém po 4=veľký problém)
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Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu Inšti-
tútu pre verejné otázky (IVO) s podporou Nadácie ESET 

dovedna až 50 % mladých vzdelaných ľudí – vysokoškolá-
kov i absolventov VŠ – uvažuje o odchode zo Slovenska. 
Spomedzi nich 14 % zvažuje trvalý odchod a ďalších 36 % 
odchod na istý čas. Rozhodnutie odísť natrvalo je pritom 
všeobecne pevnejšie ako rozhodnutie odísť len na istý čas. 
Kým medzi mladými, ktorí uvažujú o trvalom opustení kra-
jiny, je až 35 % pevne rozhodnutých a ďalších 39 % tvrdí, že 
pravdepodobne odíde, medzi tými, čo uvažujú o dočasnom 
odchode, je takých len 8 %, resp. 34 %. 

Zatiaľ čo medzi mladými a vzdelanými všeobecne má 
úmysel odísť žiť do zahraničia každý druhý opýtaný, medzi 
študentmi vysokých škôl je tento podiel podstatne vyšší. 
Úvahy o odchode zo Slovenska priznalo až 62 % študen-

tov. Takmer každý piaty študent (19 %) chce odísť natr-
valo a ďalšia takmer polovica (43 %) aspoň na nejaký čas. 
„Pomerne alarmujúce je aj zistenie, že spomedzi študentov, 
ktorí uvažujú o trvalom odchode, je až 42 % rozhodnutých 
napevno a ďalších 48 % tvrdí, že pravdepodobne odíde. Na-
opak, medzi študentmi, ktorí chcú odísť len na nejaký čas, 
prevažujú takí, ktorí s rozhodnutím stále váhajú (52 %),“
uvádza autor projektu a analytik IVO Marián Velšic.

O trvalej migrácii uvažujú najviac študenti humanitných 
vied a umenia (29 %), študenti technických vied (25 %) a 
študenti prírodných vied, matematiky a informatiky (22 %). 
Najmä študenti techniky a študenti prírodných vied, mate-
matiky a informatiky deklarujú pomerne vysokú pevnosť 
rozhodnutia zostať natrvalo. Zvláštnu skupinu tvoria štu-
denti zdravotníckych odborov. Spomedzi nich uvažuje o 



trvalom odchode síce len 17 %, no pevnosť ich rozhodnutia 
je spomedzi všetkých študentov najvyššia.

Na rozdiel od študentov VŠ úvahy absolventov VŠ o mig-
rácii do zahraničia sú podstatne triezvejšie. O trvalom opus-
tení Slovenska uvažuje iba 10 % a o odchode na určitý čas 
ďalších 29 % opýtaných. Iba necelá štvrtina (23 %) z tých, 
ktorí chcú natrvalo odísť, je zároveň pevne rozhodnutá ta-
kýto krok aj urobiť. 

Najvyšší podiel potenciálnych migrantov medzi absol-
ventmi je pritom z oblasti prírodných vied, matematiky a 

informatiky. O trvalom opustení Slovenska uvažuje každý 
desiaty (11 %) a dočasnom takmer polovica z nich (43 %). No 
s pevnosťou ich rozhodnutia je to pomerne nejasné – až 73 % 
s takýmto rozhodnutím stále váha. Druhá najväčšia skupina 
sú absolventi humanitných vied a umenia. Pomerne výz-
namnú skupinu predstavujú aj absolventi zdravotníckych 
odborov. Medzi nimi je totiž najviac takých, ktorí uvažujú o 
trvalom odchode (17 %).

Medzi „mladými mozgami“ je destináciou č. 1 Česká repub-
lika. Preferuje ju každý piaty opýtaný (22 %). Medzi TOP 10 
krajín patria ďalej Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko, Španiel-
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celá 
vzorka

„Uvažujete, že by ste zo Slovenska odišli?“ (v%)
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„Aké pevné je vaše rozhodnutie odísť zo Slovenska?“ (v %)
odpovede respondentov, ktorí uvažujú o odchode, N=258
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 celkom určite odídem
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 s rozhodnutím stále váham

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, 2021

Aké súčasné okolnosti, podmienky na Slovensku, by respondentov viedli k úvahám o odchode zo Slovenska?
(priemerné skóre respondentov uvažujúcich o migrácií na škále od 1= je to úplne nepodstatný dôvod po 5= je to veľmi závažný dôvod)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, 2021

Aké sú dôvody, prečo chcú ísť respondenti žiť do zahraničia, resp. čo ich na zahraničí láka?
(priemerné skóre respondentov uvažujúcich o migrácií na škále od 1= je to úplne nepodstatný dôvod po 5= je to veľmi závažný dôvod)
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Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, 2021
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sko, USA, Kanada, Švajčiarsko, Taliansko a Dánsko. Týchto 
TOP 10 destinácií pritom tvorí takmer 70 % všetkých (spon-
tánne) menovaných krajín, do ktorých by mladí chceli odísť žiť.

„Analýza širokého spektra dôvodov ukázala, čo mladých zo 
Slovenska takpovediac vyháňa, a naopak, čo ich na zahraničí 
priťahuje. Tie najzávažnejšie dôvody, ktoré mladých Slová-
kov „vyháňajú“ z krajiny, majú socioekonomický a politický 
rozmer. Sú to predovšetkým nízka životná úroveň, nedosta-
točná ponuka pracovných príležitostí či defi city v sociálnom 
systéme, ako napr. dôchodkové zabezpečenie, sociálne dávky, 
podpora v nezamestnanosti a pod. Významným „spúšťačom“ 
migrácie sú takisto nefunkčné štátne a verejné inštitúcie, ktoré 
sú v rebríčku druhým najzávažnejším dôvodom, prečo zo Slo-
venska odísť. Pre imidž krajiny nie je dobrá vizitka ani fakt, že 
vážnym dôvodom na odchod sú rôzne defi city v demokracii a 
politickej kultúre alebo vysoká miera korupcie a klientelizmu,“ 
dodáva Velšic. 

Naopak, medzi najdôležitejšie dôvody, ktoré mladých na 
zahraničí „priťahujú“, patria vysoká životná úroveň, široká 
ponuka pracovných príležitostí, zdokonalenie v cudzom ja-
zyku, spoznávanie novej krajiny, ľudí a ich kultúry. „Mladým 
mozgom“ v zahraničí imponujú aj možnosti vzdelávania, 
teda vysoká úroveň školstva, resp. vzdelávacieho systému, 
možnosť študovať to, čo ich zaujíma, a vysoká úroveň vedy 
a výskumu.

Z ďalších výsledkov vyberáme: 

 Medzi mladými vzdelanými ľuďmi je veľmi rozšírené pove-
domie, že zo Slovenska odchádza stále viac mladých ľudí 
rozhodnutých ostať v zahraničí (95 %). Rovnako dominuje 
aj názor, že trvalý odchod mladých odborníkov do zahra-
ničia je pre Slovensko veľká strata (97 %), a podľa väčšiny 
opýtaných (81 %), ak mladí slovenskí odborníci strávia 
nejaký čas v zahraničí, nemali by tam ostať natrvalo. Na 
druhej strane stoja skeptické predstavy o budúcnosti 
mladých vzdelaných ľudí na Slovensku. Viac ako polovica 
opýtaných si myslí, že mladí vzdelaní ľudia nemajú dnes 
na Slovensku budúcnosť, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia 
nemajú na Slovensku lepšie životné šance ako ostatní.

 Zo sociálno-demografi ckého pohľadu o migrácii uvažujú 
častejšie respondenti z miest ako z vidieka. Najväčšmi sa 
to prejavuje u tých, ktorí chcú odísť natrvalo. Obdobné sú 
aj rozdiely v pevnosti rozhodnutia. Mladí z miest sú na ta-
kýto krok väčšmi odhodlaní ako mladí z vidieka. 

 V regionálnom pohľade je potenciál migrácie najvyšší u 
ľudí z východu Slovenska. Medzi nimi je až 57 % takých, 
ktorí chcú natrvalo alebo dočasne odísť žiť do zahraničia. 
Rovnako tu nájdeme aj najviac pevne rozhodnutých na 
takýto životný krok.

ZDROJ: Inštitút pre verejné otázky (IVO)
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IT FITNESS TEST 2021

Ide o overený a vyskúšaný spôsob tes-
tovania digitálnej gramotnosti, test 

zároveň poskytuje reálny obraz o tom, 
na akej úrovni sú naše IT zručnosti. 
Test je pre každého dostupný zdarma 
na stránke ITfi tness.sk. Jeho ofi ciálna 
a certifi kovaná časť tento rok trvala 
od 3. mája do 31. júla. 

Organizátor a vyhlasovateľ testu, 
Digitálna koalícia – Národná koalícia 
pre digitálne zručnosti a povolania, si 
pri štarte stanovila jednoznačný cieľ: 
zdvojnásobiť počet respondentov, 
ktorí sa do testovania zapoja. V roku 
2020 ich bolo niečo cez 21–tisíc, bola to 
teda ambiciózna a neľahká výzva. Na-
koniec sa podarilo túto métu prekonať 
viac ako dvojnásobne a v jubilejnom 
10. ročníku sa do testovania zapojilo 
takmer 50–tisíc respondentov a tak-

mer tisícka škôl z celého Slovenska. 
Najväčšou novinkou aktuálneho ročníka 
bol test v maďarčine určený pre školy 
s vyučovacím jazykom maďarským. 
Spolu s autormi testu na ňom pracoval 
skúsený tím maďarských pedagógov a 
prekladateľov. Príjemným spestrením 
bola súťaž o množstvo atraktívnych 
cien, ktorá žiakov, študentov, ale aj 
učiteľov a školy motivovala, aby sa do 
testovania zapojili vo väčšej miere.

Digitálna koalícia sa zároveň roz-
hodla podporiť IT Fitness Test 2021 
rozsiahlou online kampaňou, zame-
ranou na tri cieľové skupiny: žiakov a 
študentov, učiteľky a učiteľov a školy.  

V kampani sa objavili aj známi infl u-
enceri, ktorí test podporili počas ich 
live streamov, na Instagrame, ale aj 
formou špeciálnych videopostov. Po-

darilo sa tak efektívne osloviť jednu z 
kľúčových cieľových skupín: mladých 
ľudí vo veku 12 až 20 rokov.

Propagácii tohtoročného IT Fitness 
Testu nesporne pomohlo aj priame 
oslovenie základných a stredných 
škôl Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Vďaka výzve zo 
strany ministerstva sa do testovania 
zapojilo oveľa viac nových škôl, a tým 
pádom rapídne stúpol aj počet respon-
dentov.

ZDROJ: ITAS

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov

Banskobystrický 40% 2255

Bra� slavský 46% 1968

Košický 41% 3393

Nitriansky 41% 2391

Prešovský 40% 2618

Trenčiansky 39% 1393

Trnavský 41% 1461

Žilinský 39% 3001

Priemerná úspešnosť podľa kategórií

I. Internet 53%

II. Bezpečnosť a počítačové systémy 38%

III. Komplexné úlohy 40%

IV. Kancelárske nástroje 32%

V. Kolabora� vne nástroje a sociálne siete 39%

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov

Banskobystrický 38% 2893

Bra� slavský 27% 5194

Košický 40% 8688

Nitriansky 38% 2300

Prešovský 43% 3594

Trenčiansky 40% 1536

Trnavský 42% 1979

Žilinský 39% 4319

Priemerná úspešnosť podľa kategórií

I. Internet 46%

II. Bezpečnosť a počítačové systémy 43%

III. Komplexné úlohy 30%

IV. Kancelárske nástroje 36%

V. Kolabora� vne nástroje a sociálne siete 34%

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné 
testovanie IT zručností na Slovensku, počas 10 ročníkov sa doň 
zapojilo 270 000 riešiteľov. 

Priebežné štatistiky – 
test pre základné školy

Priebežné štatistiky – 
test pre stredné a vysoké školy
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PANDÉMIA URÝCHĽUJE ZMENY
NA TRHU PRÁCE, ROBOTIZÁCIA OHROZUJE 

VYŠE TRETINY PRACOVNÝCH MIEST

Pandémia koronavírusu urýchľuje nové trendy na trhu 
práce. Proces digitalizácie, robotizácie a automatizá-

cie čiže nástup Priemyslu 4.0 je tu s dvojročným časovým 
predstihom, ako sa pôvodne očakávalo. Podľa najnovších 
odhadov Svetového ekonomického fóra by v nasledujúcich 
piatich rokoch malo byť nejakým spôsobom nahradených 
vyše 30 % pracovných miest na Slovensku. 

Robotizácia na Slovensku ohrozuje dvojnásobný počet 
pracovných miest v porovnaní napríklad s Nórskom. 
Dosahy robotizácie totiž závisia od zloženia populácie, 
skladby priemyslu, nerastných surovín a od mnohých ďal-
ších faktorov. Zároveň platí, že u nás je viac nízkokvalifi ko-
vaných pracovných miest, ktoré sú ľahšie nahraditeľné ako 
tie sofi stikovanejšie, na ktoré potrebujete rôzne druhy rek-
valifi kácií a vyššieho vzdelania. Najohrozenejšie pozície sú 
v potravinárskom priemysle, stavebníctve či v upratovacích 

službách. Najmenej sa majú obávať o prácu učitelia, vyšší 
manažment alebo pracovníci v cestovnom ruchu.

Svetové ekonomické fórum však upozorňuje, že robo-
tizácia nie je strašiak. Do roku 2022 by malo vo svete za-
niknúť 75 miliónov súčasných pracovných miest. Na druhej 
strane sa očakáva, že sa vytvorí 133 miliónov nových pozí-
cií.  Na Slovensku je robotizáciou ohrozených až vyše 34 % 
pracovných pozícií v priemyselnej výrobe, teda napríklad v 
automobilkách. 

Do úzadia sa dostanú pracovníci na robotníckych pozí-
ciách, pracovníci v call centrách alebo predavači/pokladníci 
v maloobchode a veľkoobchode, ktorých postupne nahrá-
dzajú samoobslužné pokladne. V rámci východnej a stred-
nej Európy budú do roku 2022 čoraz viac žiadané pozície 
ako dátový analytik, špecialista na robotické stroje, inži-
nier, vývojár softvérov a aplikácií.
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Už dnes môžeme sledovať vytváranie nových pracov-
ných pozícií, ktoré pred niekoľkými rokmi mnoho ľudí ani 
nepoznalo, prípadne vôbec neexistovali. Ide napríklad o 
špecialistov na sociálne siete alebo učiteľov chatbotov, 
teda komunikačných špecialistov vytvárajúcich jazyk, ktorý 
simuluje ľudskú konverzáciu. 

Zmeny na trhu práce budú vyžadovať aj dovzdelávanie. 
Každý štvrtý zamestnanec bude musieť prejsť minimálne 
šesťmesačným školením. Zamestnanci by mali absolvovať 
najmä IT a jazykové školenia. Až 80 percent fi riem uvádza, 
že urýchľujú plány na využitie nových technológií v podni-
koch, vďaka ktorým bude mnoho existujúcich pracovných 
miest zastaraných.

Slováci majú digitálne zručnosti nedostačujúce novým 
požiadavkám trhu. Ani nie štvrtina ľudí má vyššie ako zá-
kladné digitálne zručnosti. Pritom ak si chce v budúcnosti 
zamestnanec udržať svoje miesto, zrejme si rekvalifi kačné 
kurzy bude musieť hradiť sám. Len zhruba tretina rekvalifi -
kácií by mala byť preplácaná priamo zamestnávateľmi. Tie 
budú fi rmy realizovať prostredníctvom interných oddelení. 
Odhaduje sa, že približne štvrtina školení pôjde cez súkrom-
ných poskytovateľov odbornej prípravy a zhruba pätina 
prostredníctvom verejných vzdelávacích inštitúcií. 

 Na Slovensku pripadá na 10-tisíc zamestnancov v prie-
myselnej výrobe 169 robotov. Celosvetový priemer sa po-
hybuje na úrovni 113 robotov na 10-tisíc zamestnancov. 
V rámci robotizácie v Európe však vedie Nemecko, kde 

pribúda ročne trikrát viac robotov v priemyselnej výrobe 
ako na Slovensku. Dlhé roky sme označovaní za montážnu 
krajinu s nízko kvalifi kovanou pracovnou silou. Sme auto-
mobilová veľmoc, drvivú väčšinu našej ekonomiky tvorí 
priemysel. Už teraz vidíme, že výrobcovia automobilov in-
vestujú aj do aplikácií pri konečných montážnych a dokon-
čovacích prácach. Dodávatelia automobilových súčiastok, 
z ktorých veľký počet predstavujú malé a stredné podniky, 
sa v plnej miere automatizujú pomalšie, ale môžeme očaká-
vať, že sa to zmení, pretože roboty sa stanú menšími, pris-
pôsobivejšími, ľahšie programovateľnými a menej fi nančne 
náročnými. Práve automobilový priemysel patrí k odvet-
viam s najväčším zavádzaním robotov do výroby, vlani s 
podielom 33 percent na celkovej dodávke robotov. 

Dôvodom je, že výroba osobných automobilov sa za po-
sledných desať rokov stala čoraz zložitejšou. Podstatná 
časť výrobných procesov si v súčasnosti vyžaduje automa-
tizačné riešenia využívajúce roboty. Ide najmä o výrobcov 
hybridných a elektrických automobilov, ktorí zažívajú sil-
nejší dopyt, ale rovnako aj tradiční výrobcovia automobi-
lov musia meniť výrobu. Výzva na splnenie cieľov v oblasti 
klímy do roku 2030 bude okrem toho nakoniec vyžadovať, 
aby väčšiu časť nových automobilov tvorili vozidlá s nízkymi 
a nulovými emisiami, čo si vyžaduje aj postupné zavádzanie 
automatizácie.

ZDROJ: FinGO.sk  

POČET ROBOTOV PRIBÚDAJÚCICH V PRIEMYSLE 
(ÚDAJE ZA ROK 2019)



DVE TRETINY SLOVÁKOV VYUŽÍVAJÚ 
INTERNETBANKING

Až dve tretiny Slovákov vo veku od 16 do 74 rokov vlani 
využívalo internetbanking. Ten sa dostal do popredia 

v dôsledku čiastočného obmedzenia platenia v hotovosti. 
Dôvodom boli obavy zo šírenia nákazy koronavírusu pros-
tredníctvom bankoviek. Platenie online sa, odhliadnuc od 
koronakrízy, stáva dlhodobo trendom. Počet ľudí, ktorí 
bankujú online, narástol za posledných desať rokov viac 
ako trojnásobne. Aktívnych používateľov internetbankingu 
pribúda aj vďaka zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania ľudí. 
Podľa aktuálnych údajov európskeho štatistického úradu 
Eurostat však za rok 2020 z 27 krajín Európskej únie dosa-
hujeme priemerné výsledky vo využívaní internetbankingu. 
Zo susedných krajín Slovensko predbehli Česi aj Rakúšania. 
Rekordérmi v tomto smere sú Dáni. Až deväť z desiatich 
Dánov využíva internetbanking. 

Rebríčku už dlhé roky kraľujú škandinávske krajiny, na-
opak, najmenej využívajú bankovanie z domu Bulhari (13 %) 
a Rumuni (12 %), a to pre nízke internetové pokrytie v kra-
jine. V Česku bankuje online až 70 % ľudí, v Rakúsku 66 %, 
v Maďarsku 51 %  a v Poľsku 49 %. Priemer za 27 krajín únie 
je na úrovni 58 %. Celkovo počet Európanov používajúcich 
 online bankovníctvo sa za posledných 10 rokov zdvojnáso-
bil. V súčasnosti využíva služby internetbankingu osem z 
desiatich Slovákov s vyšším dosiahnutým vzdelaním, tak-
mer polovica ľudí so stredným vzdelaním a len 13 percent 
ľudí s nižším vzdelaním.

Vlani sme cez internetbanking denne zaplatili v priemere 
20 eur. Spolu s ostatnými platbami v hotovosti či prostred-
níctvom mobilných aplikácií sme minuli v priemere 60 eur 

denne. Bezhotovostné platby sa v celej únii dostali do pop-
redia od prvej vlny pandémie koronavírusu v marci 2020. 
Ľudia pre obavy zo šírenia nákazy nechceli platiť hotovos-
ťou, a tak využívali v obchodoch prevažne platbu kartou. 
Zároveň vidíme aj na Slovensku od vlaňajška výrazný nárast 
nákupov cez internet. V tomto prípade ľudia platili cez in-
ternetbanking, veľmi malé percento z nich volilo platbu na 
dobierku v hotovosti.

Štatistiky potvrdzujú, že online služby sú doménou mlad-
ších vekových kategórií. Internetbanking na Slovensku 
najčastejšie využívajú mladí ľudia vo veku 25 až 29 rokov, 
pričom početnejšou skupinou v rámci tejto vekovej kategó-
rie sú muži. Internetbanking je veľmi populárny aj v skupine 
dôchodcov. Až 40 percent ľudí nad 65 rokov využíva služby 
internetbankingu.

Čoraz väčší záujem o využívanie služieb internetového 
bankovníctva kladie aj dôraz na jeho bezpečnosť. Ľudia 
by mali byť opatrní pri otváraní príloh alebo neznámych 
odkazov a e-maily od neznámych osôb by vôbec nemali 
otvárať. Neinštalovať si aplikácie z neznámych zdrojov a ne-
známe rozšírenia do internetového prehliadača. Na počítač, 
 notebook, tablet, mobilný telefón si pravidelne inštalovať 
bezpečnostné aktualizácie a pripájať sa len z overených 
sietí. Heslo do služieb elektronického bankovníctva si 
treba pravidelne meniť a nepoužívať rovnaké heslo v iných 
 aplikáciách a internetových stránkach, najmä v sociálnych 
sieťach. 

ZDROJ: FinGO.sk  

DENNE MINIEME CEZ INTERNET DO 20 EUR 
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NA SLOVENSKU HROZÍ NAPADNUTIE
35 % DOMÁCICH 

A 21 % FIREMNÝCH POČÍTAČOV
Podľa správy Avast Global PC Risk Report 2021 sú naj-

ľahšími cieľmi pre hackerov používatelia v Nitrianskom, 
Trenčianskom a Trnavskom kraji. Podľa nej sa medziročne o 
23 % zvýšilo riziko, že sa používatelia na Slovensku stretnú 
s niektorou z kyberbezpečnostných hrozieb. Konkrétne 
správa hovorí, že je 34,5 % šanca, že sa počítač v slovenskej 
domácnosti stane cieľom útoku, v prípade fi remných počí-
tačov je pravdepodobnosť stretnutia s kyberhrozbou 21 %. 
Ide o zníženie rizika z minuloročnej pravdepodobnosti na 
úrovni 23 %.

V porovnaní so svetom sú Slováci ohrození viac

„Pomer rizika sa pre všetky typy malvérových útokov ce-
losvetovo zvýšil a Slovensko nie je výnimka. Počas pandé-
mie sa pre nás internet stal nenahraditeľným pomocníkom, 
vďaka ktorému ľudia zostali v kontakte so svojimi blízkymi, 
virtuálne cvičili, trénovali, stretávali sa s priateľmi, študo-
vali aj pracovali. To nezostalo bez povšimnutia hackerov, 
ktorí spustili množstvo kampaní zneužívajúcich pandémiu 
a zvýšenú online aktivitu. Zaznamenali sme napríklad útoky 
spojené s COVID-19, sextortion útoky, sledovací spajvér a 
vydieračský ransomvér,“ vysvetľuje riaditeľ tímu Threat In-
telligence spoločnosti Avast Michal Salát. 

Správa analytikov Avast sa zameriava aj na pravdepo-
dobnosť, s akou sa môžu používatelia stretnúť s tzv. po-
kročilými hrozbami. Tie defi nujeme ako viac sofi stikované 
alebo doteraz neznáme hrozby, navrhnuté tak, aby obišli 
bežné obranné technológie bezpečnostného softvéru, ako 
sú podpisy, heuristika, emulátory, fi ltrovanie URL adries a 
skenovanie e-mailov. S pokročilými hrozbami sa slovenské 
domácnosti môžu stretnúť s pravdepodobnosťou 3,5 %, v 
prípade fi riem je riziko 1,5 %.

 Najväčšiemu riziku sú vystavení používatelia a používa-
teľky v Nitrianskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji, naj-
nižšiemu potom používatelia v Bratislavskom kraji:

Kraje podľa miery ohrozenia domácich počítačov 
(všetky typy hrozieb):
1.  Bratislavský kraj  (41,31 %)
2.  Košický kraj   (42,95 %)
3.  Prešovský kraj  (43,26 %)
4.  Žilinský kraj   (43,63 %)
5.  Banskobystrický kraj  (44,26 %)
6.  Trnavský kraj  (44,93 %)
7.  Trenčiansky kraj  (50,7 %)

8.  Nitriansky kraj  (51,92 %)

Kraje podľa miery ohrozenia domácich počítačov 
(pokročilé hrozby):

1.  Trnavský kraj   (3,44 %)
2.  Prešovský kraj  (3,5 %)
3.  Žilinský kraj   (3,51 %)
4.  Bratislavský kraj  (3,52 %)
5.  Banskobystrický kraj  (3,59 %)
6.  Košický kraj   (3,76 %)
7.  Trenčiansky kraj  (3,96 %)
8.  Nitriansky kraj  (4,05 %)

Situácia vo svete

Domácnosti
Domáci používatelia po celom svete majú 29 % šancu, že sa 
stretnú s nejakým typom počítačového malvéru, čo pred-
stavuje  nárast o 5 % oproti minulému roku. Ak porovnáme 
bežné a pokročilé hrozby, je pravdepodobnosť, že budú 
čeliť tým pokročilým, nižšia, konkrétne ide o 5 %. V minu-
lom roku bolo toto riziko vyše 4 %.

Väčšiemu riziku stretnutia sa s kyberbezpečnostnými 
hrozbami čelia najmä ľudia z regiónov s menej stabilnou 
spoločensko-politickou situáciou, ako je Blízky východ, 
Ázia, Afrika a východná Európa. Za najrizikovejšie krajiny 
možno považovať Afganistan, Jemen a Etiópiu.
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Desať krajín s najviac ohrozenými domácimi počítačmi 
(všetky typy hrozieb):

1.  Afganistan   (49,47 %)
2.  Jemen   (47,81 %)
3.  Etiópia   (45,84 %)
4.  Egypt   (44,94 %)
5.  Rwanda   (43,45 %)
6.  Alžírsko   (43,34 %)
7.  Madagaskar   (43,03 %)
8.  Angola   (42,88 %)
9.  Togo   (42,34 %)
10.  Srbsko   (42,30 %)

Desať krajín s najviac ohrozenými domácimi počítači 
(pokročilé hrozby):

1.  Čína   (20,22 %)
2.  Turkmenistan  (14,63 %)
3.  Afganistan   (14,13 %)
4.  Tadžikistan   (12,52 %)
5.  Jemen   (12,46 %)
6.  Irán   (11,85 %)
7.  Ghana   (11,49 %)
8.  Mjanmarsko   (11,42 %)
9.  Uganda   (11,29 %)

10.  Konžská republika  (11,27 %)

Malé a stredné fi rmy
V prípade fi riem globálne vzrástla šanca, že sa stretnú s 
niektorým typom počítačového malvéru, oproti minulému 
roku o 24 %, a to na 14 %. Mierne sa zvýšilo aj riziko po-
kročilých hrozieb z vlaňajších 2 % na 2,3 %. Podobne ako 
u domácich používateľov sa s hrozbami môžu najčastejšie 
stretnúť fi rmy z menej stabilných regiónov, konkrétne z 
Ázie, Afriky a východnej Európy. Za najrizikovejšie krajiny 
možno považovať Arménsko, Čínu a Vietnam.

Desať krajín s najviac ohrozenými fi remnými počítačmi 
(všetky typy hrozieb):

1.  Arménsko   (39,75 %)
2.  Čína   (35,66 %)
3.  Vietnam   (35,48 %)
4.  Kórejská republika  (32,61 %)
5.  Tanzánia   (30,98 %)
6.  Chorvátsko   (30,02 %)
7.  Bangladéš   (29,89 %)
8.  Tchaj-wan   (29,25 %)
9.  Indonézia   (29,21 %)

10.  Hongkong   (29,09 %)

Desať krajín s najviac ohrozenými fi remnými 
počítačmi (pokročilé hrozby): 

1.  Arménsko   (18,75 %)
2.  Vietnam   (17,82 %)
3.  Čína   (8,85 %)
4.  Bangladéš   (8,35 %)
5.  Slovinsko   (8,15 %)
6.  Kórejská republika  (7,10 %)
7.  Ghana   (6,17 %)
8.  Tanzánia    (5,54 %)
9.  Filipíny   (4,57 %)

10.  Nigérie   (4,44 %)

 Medzi krajiny, ktoré sú pre fi rmy z hľadiska všetkých 
typov hrozieb najbezpečnejšie, patria severské štáty, kra-
jiny západnej a strednej Európy, Spojené štáty americké, 
Lotyšsko a Dominikánska republika. Pre pokročilé hrozby 
je hlavným spoločným menovateľom veľkosť populácie, pri-
čom vo väčšine prípadov sú najbezpečnejšie krajiny s menej 
ako 11 miliónmi obyvateľov. 

ZDROJ: Avast
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TRENDY



Tak ako pri strednej príjmovej skupine aj pri 
bonitnejšej klientele sa dlhodobé pravidlá 

investovania nemenia. Pandémia priniesla 
nové investičné príležitosti na finančnom 
trhu. Tie sme však videli aj v roku 2008 počas 
hypotekárnej krízy, ako aj v roku 2000, keď 
praskla dot.com bublina, a v mnohých ďalších 
v minulom storočí. Krízy a poklesy cien aktív sú 
prirodzenou súčasťou trhov a z času na čas sa otvorí „okno 
príležitostí“. Tí šikovnejší ho využijú vo svoj prospech... 

Investujte postupne
Faktom však ostáva, že investovanie je dlhodobá činnosť 
budovania portfólia, ktoré nám na konci dňa prinesie očaká-
vaný výnos. Nemalo by to byť o tom, že časujem investície 
a jeden mesiac preferujem akcie, druhý mesiac dlhopisy a o 
pol roka presuniem všetko do alternatívnych investícií, napr. 
do zlata, kryptomien či private equity. Ak investujete viac 
ako desiatky tisíc eur, nemali by ste ich vkladať len do jed-
ného nástroja. Investor by mal rozkladať svoje investície 
medzi dlhopisy (40 %), akcie (40 %), nehnuteľnosti (10 % ) 
a alternatívne investície (10 %). Takto rozložené portfólio 
vie ročne zarobiť 5 – 8 % po očistení o dane a poplatky. 
Práve diverzifi kácia chráni veľký kapitál pred veľkým kolísa-
ním. V prípade stotisícových alebo miliónových portfólií je 
5 – 8-percentný výnos s relatívne malým rozkolísaním celej 
hodnoty portfólia tým, čo väčšina investorov hľadá. 

Pozor na hazard 
a špekulácie
Pre bonitných klien-
tov platí základné 
pravidlo, ktorým je 
vysoká miera diver-
zifikácie. Investujte 
teda postupne a do 
všetkých spomí-
naných tried aktív. 
Buď pomocou me-
sačných platieb, 
alebo kvartálnych 

vkladov. Znížite tak pravdepodobnosť, že do 
trhu vstúpite v nesprávnom období, pretože 
investíciu rozkladáte v čase.

Ak hľadáte návod, ako v krátkom horizonte 
zarobiť stovky percent, aby sa z tisíceurového 
vkladu stal milión, vzďaľujeme sa od investo-
vania a prichádzame do sféry hazardu s ob-
chodovaním za použitia fi nančnej páky. Pri 

investovaní je až 90-percentná šanca, že ak sa budete držať 
uvedených zásad, v päťročnom horizonte skončí investícia v 
pluse. V druhom prípade, ako je krátkodobé špekulovanie na 
fi nančných trhoch, je až 80-percentná šanca, že o celý vklad 
prídete.

Dôveruj, ale preveruj
Dôležitý bod v procese investovania je profesionálny prístup 
s individuálnou starostlivosťou. Práve preto si treba vybrať 
kvalitného správcu fi nancií a porovnať služby, produkty, po-
platky a nechať si všetko dopodrobna vysvetliť.  

Vždy by ste sa mali zaujímať o to, akým spôsobom má 
investícia generovať výnos, na čo je zameraná, aké riziká 
sú s ňou spojené, aké sú obmedzenia (napríklad výberu) 
či poplatky. Všetky tieto informácie vám musí váš poradca 
pred podpisom zmlúv poskytnúť. Väčšinou sú spracované 
vo forme kľúčových informácií, emisných podmienok či 
prospektov. Pýtajte sa na tieto dokumenty. Nespoľahnite 

sa iba na marketingové 
materiály, ktoré obsa-
hujú väčšinou iba výber 

tých najpozitívnejších in-
formácií. Zväčša sú tieto 
dokumenty prístupné aj 
online, aj keď v prípade 
zahraničných produktov 
nemusia byť vždy v slo-
venčine.

DOMINIK HAPL, analytik 
Across Private Investments   

Úvodné foto: Carlos Muza 
on Unsplash

AKO ROZUMNE INVESTOVAŤ 
S VYŠŠÍM PRÍJMOM?
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Investujte na 
viackrát, skupujte 

poklesy a využívajte 
daňovo optimálne 

riešenia (ETF).

VÝKONNOSŤ ACROSS INDIVIDUÁLNEHO PORTFÓLIA VS. BENCHMARK

Zdroj: výpočty Across
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Integrujte dáta 75 miliónov firiem 
z celej Európy do Vášho CRM či ERP 

pomocou HitHorizons API

www.hithorizons.com
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NA NAJNOVŠIE 
KYBERNETICKÉ HROZBY
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Kybernetické hrozby sa vyvíjajú dynamickým tempom, 
počas pandémie sa prechodom na prácu z domu riziká 

ešte viac znásobili. Na tie najsofi stikovanejšie útoky je pri-
tom iba základná úroveň zabezpečenia prikrátka.  Pokročilé 
pretrvávajúce hrozby (APT hrozby), nové typy ransomvérov 
či bezsúborové útoky dokáže odvrátiť iba komplexnejšia, 
viacvrstvová ochrana – nástroj na detekciu a reakciu na 
útoky na koncové zariadenia (EDR). Spoločnosť ESET ho 
má vo svojom arzenáli vo forme riešenia ESET Enterprise 
Inspector. 

Ransomvér sa vyvíja: 
„Zaplaťte, inak zverejníme vaše dáta.“

Ransomvér sa kedysi vyznačoval tým, že útočník zašifroval 
citlivý obsah, ku ktorému sa obeť dostala až po zaplatení 
výkupného. Dnes si útočníci nechávajú otvorené zadné 
dvierka pre prípad, že by obeť útoku odmietla zaplatiť za 
sprístupnenie dát, ktoré má zálohované inde. Aby hackeri 
vedeli aj v takom prípade vymáhať peniaze, súbory si ko-
pírujú v predstihu s cieľom vydierať ich zverejnením. To si 
vyžaduje, aby pomocou sofi stikovaných metód dlhší čas 
nepozorovane sliedili v zariadeniach napadnutých osôb 
alebo fi riem. 

Mnohé podoby ransomvéru
Počas svojej evolúcie od konca 80. rokov minulého storočia 
mal ransomvér mnohé podoby. Najprv cez infi kované dis-
kety napádal počítače, kde ukrýval adresáre a šifroval názvy 
súborov na pevnom disku. Používateľa vírus vyzval, aby si 
obnovil licenciu zaslaním 189 dolárov do poštovej schránky 
v Paname. Známe sú aj prípady, keď útočníci zablokovali 
celé zariadenia bez toho, aby niečo zašifrovali. Výnimkou 
nie je ani uzamknutie obrazovky či zobrazovanie porno-
grafi ckých materiálov. Spoločným menovateľom všetkých 
nepríjemných situácií je vymáhanie výkupného.  

Zablokovanie obsahu útočníkom už nestačí
Mnohé fi rmy sa rokmi z útokov poučili. Zaviedli ochranné 
technológie, vytvorili si odolné zálohy a sú čoraz menej 
ochotné platiť hackerom za sprístupnenie údajov. Útočníci 
sa však svojich príjmov vzdať nechcú, a preto čoraz častej-
šie siahajú po pláne B. Nespoliehajú sa už iba na šifrovanie 
a blokovanie súborov. Citlivé dokumenty si rovno kopírujú. 
Obetiam sa potom vyhrážajú, že ich v prípade nezaplatenia 
zverejnia. Nejde pritom o novú techniku vydierania, no tak 
ako upozorňuje správa ESET Cybersecurity Trends 2021, 
týchto útokov pribúda čoraz viac. 

Takýto postup je zdĺhavejší a vyžaduje si, aby útočníci 
disponovali špecifi ckými zručnosťami, no takisto dávkou 
trpezlivosti. Do siete sa musia hackeri totiž dostať potichu, 
pričom im nestačí rozposlať jednoduché phishingové maily 
a dúfať, že nepozorný zamestnanec vpustí do systému 
ransomvér. Vstupnými bránami na takéto útoky bývajú nap-
ríklad aj zraniteľnosti protokolov na vzdialený prístup, útoky 
zamerané na krádež prístupových údajov, ale aj tradičné 
techniky sociálneho inžinierstva. 

Len čo sa útočníkom podarí preniknúť do fi remnej siete, 
musia sa v nej pohybovať bez povšimnutia. V tejto fáze 
zbierajú informácie a ďalšie prístupové údaje, ktoré im za-
bezpečia zotrvanie v systéme aj po odstrihnutí pôvodnej 
prístupovej cesty. Zmapovanie fi remných dokumentov 
je časovo náročné. Hackerské skupiny totiž cielia na dáta, 
ktoré majú pre fi rmy cenu zlata. Útočníci idú po súboroch, 
ktorých zablokovanie alebo zverejnenie by podnikom spô-
sobilo kolosálne škody. Až keď ich potajomky získajú, pre-
chádza útok do otvoreného vymáhania peňazí. 

Astronomické výkupné
Nutnosť fi nancovania sofi stikovanejších taktík sa premietla 
aj do cenníkov hackerských skupín. Nárast požadovaného 
výkupného je pritom astronomický. Na ilustráciu, v roku 
2018 zasiahol americkú Atlantu tradičný ransomvérový útok. 
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Hackeri zašifrovali servery kľúčovej infraštruktúry a požado-
vali od mesta 51-tisíc dolárov. Atlanta reagovala správne, 
odmietla zaplatiť a infraštruktúru si vybudovala nanovo za 9 
a pol milióna dolárov. Rok na to útočníci zasiahli mestá Lake 
City a Riviera Beach City na Floride, ktoré sa rozhodli hac-
kerom vyhovieť a obe zaplatili 500-tisíc a 600-tisíc dolárov.  

Počas ransomvérového útoku na jeden z najväčších ame-
rických ropovodov v máji tohto roka kybernetickí zločinci oc-
hromili dodávku pohonných hmôt vo východnej časti USA. 
Spoločnosť Colonial Pipeline nakoniec útočníkom zaplatila 
až 4,4 milióna dolárov. V porovnaní s touto sumou vyzerá 
výkupné požadované pred tromi rokmi od Atlanty ako za-
nedbateľné. Všetko však nasvedčuje tomu, že zvyšovanie 
výkupného bude pokračovať aj naďalej.

Ako sa chrániť?   
Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú investovať do prevencie, sa 
katastrofi ckého scenára o nútenom vyplácaní sedemcifer-
ných súm nemusia obávať. Proti sofi stikovaným ransom-
vérovým útokom totiž existuje účinná ochrana, konkrétne 
nástroj detekcie a reakcie na útoky na koncové zariadenia 
(EDR). Spoločnosť ESET je so svojím riešením ESET Enter-
prise Inspector o krok pred útočníkmi. Tento nástroj EDR 
dokáže odvrátiť už prvú skrytú fázu ransomvérového útoku, 
ktorú neodhalil základný bezpečnostný softvér. ESET Enter-
prise Inspector umožňuje detailnú analýzu podozrivých 
aktivít v počiatočnom štádiu útoku, čím zabráni hackerom 
dostať sa hlbšie do systému. Riešenie EDR nepretržite v 
reálnom čase monitoruje siete a aktivity na koncových za-
riadeniach. Ransomvér tak proaktívne vyhľadáva včasnou 
detekciou skrytých vnútorných hrozieb či phishingu.  

Krok treba držať aj s bezsúborovými útokmi 
Nie je tajomstvo, že kybernetickí útočníci sa snažia využí-
vať techniky, pri ktorých je náročné odhaliť a odvrátiť ich 
nekalú aktivitu. Čoraz viac sa pritom spoliehajú na skom-
promitovanie legitímnych a pre používateľov dôveryhod-
ných, už nainštalovaných programov. Keďže takéto útoky 
sa odohrávajú mimo súborov, páchatelia zanechávajú po 
sebe len minimálne stopy. Podozrivé správanie, ktoré si 
základný bezpečnostný softvér nevšimne, však dokážu aj v 
tomto prípade odhaliť sofi stikovanejšie nástroje EDR.

Komplexnejšie a cielenejšie útoky 
V uplynulých rokoch sme boli svedkami využívania čoraz 
komplexnejších a presne mierených útokov. Bezpečnostní 
experti v tejto súvislosti už dlhšie upozorňujú na takzvané 
bezsúborové útoky, ktoré sa odohrávajú prostredníc-
tvom vlastných nástrojov operačného systému. Útočníci 
sa  infi ltrujú do predinštalovaných programov bez toho, 

aby do zariadenia zaviedli dodatočné škodlivé súbory. 
Malvér sa pritom dostane do legitímnych aplikácií cez ich 
 zraniteľnosti. 

Spúšťačom bezsúborových útokov bývajú spravidla po-
užívatelia. Bežný scenár sú kliknutia na skompromitovaný 
odkaz vo phishingovom maile. Aby sa zobrazil obsah, 
stránka spustí Flash. Cez jeho zraniteľnosť sa škodlivý kód 
dostane na Powershell, ktorý je softvérovým komponen-
tom Microsoft Windows a má neobmedzený prístup k 
operačnému systému. Takýmto spôsobom sa malvér do-
stane do predinštalovaných aplikácií bez toho, aby zalar-
moval základný bezpečnostný softvér. Škodlivé aktivity sú 
často vykonávané z pamäte a nezanechávajú po sebe tak-
mer žiadne stopy. Malvér dokáže pôsobiť v sieti dlhodobo, 
čím útočník postupne získava čoraz väčšie privilégiá. Po 
nadobudnutí potrebných právomocí už páchateľom nič 
nebráni ukradnuté údaje vyniesť. 

Keďže sú tieto útoky náročné na odhalenie, hackeri ich 
v snahe zostať neviditeľnými využívajú na zvýšenie efek-
tívnosti nelegálnych aktivít. Nejde pritom o nové formy 
útokov, no experti predpokladajú, že ich význam bude v 
najbližšej dobe narastať. Podľa správy ESET Cybersecurity 
Trends 2021 budú hackerské skupiny cieliť najmä na kri-
tickú infraštruktúru a fi nančný sektor. 

Potrebná je sofi stikovanejšia ochrana
Keďže tieto sofi stikované bezsúborové útoky unikajú rada-
rom štandardných bezpečnostných softvérov, v ohrození 
sú najmä spoločnosti, ktoré sa spoliehajú iba na základnú 
ochranu. Výhodu majú, naopak, fi rmy, ktoré dokážu mo-
nitorovať celý životný cyklus hrozieb od prvotných pokusov 
páchateľa preniknúť do systému. Podniky by preto mali 
zvážiť zavedenie viacvrstvovej ochrany, vďaka ktorej sa 
zvýši viditeľnosť hrozieb. 

Tempo s útočníkmi našťastie držia bezpečnostní experti. 
Tak ako pri nových formách ransomvérov, aj v prípade 
bezsúborových útokov dokáže spraviť škrt cez rozpočet 
hackerom EDR technológia, ktorá je schopná v reálnom 
čase rýchlo reagovať aj pri tom najmenšom náznaku 
podozrivej aktivity v celej sieti. ESET Enterpise Inspec-
tor zachytáva správanie, ktoré vyzerá nebezpečne už na 
začiatku. Zároveň analyzuje incidenty, ktoré by mohli byť 
súčasťou väčšieho útoku a izoluje zariadenia, ktoré môžu 
byť infi kované. 

Pandémia urýchlila digitálnu transformáciu, čo so sebou 
prináša aj bezpečnostné výzvy. Viac ako kedykoľvek pred-
tým je preto kľúčové, aby spoločnosti dokázali včas pod-
chytiť podozrivé správanie v celej sieti. Jeden nesprávny 
klik nepozorného zamestnanca na home o�  ce dokáže 
totiž spustiť lavínu problémov pre celú fi rmu. 

ZDROJ: ESET
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Aké sú aktuálne trendy v oblasti technológií, médií a teleko-
munikácií? Prinášame vám výber toho najzaujímavejšieho 

zo správy Deloitte Global Technology, Media and Telecommu-
nications Predictions 2021.

Virtuálne návštevy lekára 
a rozvoj telemedicíny
V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa dištančné lekárstvo 
postupne stáva pomerne bežnou praxou. Kým v apríli 2019 
predstavoval celosvetový podiel telemedicínskych lekárskych 
prehliadok len 1 %, v apríli 2020 to už bolo 40 % a vo Francúz-
sku dokonca až 100 %. Dovedna 400 miliónov virtuálnych náv-
štev u lekára v roku 2021 znamená náklady vo výške 25 miliárd 
dolárov. Vďaka rozvoju umelej inteligencie, cloudu, počítačovej 
bezpečnosti, technológie zberu zdravotníckych dát, robotiky a 
ďalších oblastí možno očakávať významný pokrok v digitálnej 
transformácii zdravotníctva, ako aj prienik do športových od-
vetví (napr. atletiky).

Hybridný cloud sa v IT stáva novým normálom
Využívanie cloudu sa od roku 2015 neustále zvyšuje a cloud sa 
tak stáva platformou, ktorá umožňuje fi rmám vyššiu agilitu a 
častejšie inovácie. COVID-19 nám zreteľne ukázal rozdiely v 
hospodárskych výsledkoch fi riem s jasnou cloudovou stratégiou 
a kontrolou. Obrat z cloudových služieb bude aj v roku 2021 po-
kračovať v raste na úrovni viac ako 30 % ročne, a to až do roka 
2025, keď celkové investície dosiahnu 150 miliárd dolárov. Až 
97 % IT riaditeľov (CIO) plánuje používať dve a viac cloudových 
prostredí s cieľom využiť najlepšie služby od rôznych dodávate-
ľov. Z hľadiska udržateľnosti, ktorá zohráva čoraz významnejšiu 
úlohu, sa cloud zdá lepším riešením ako klasické dátové centrá. 

Postupný nástup 5G sietí a mobilných sietí RAN
Napriek tomu, že 5G siete nevyužívajú toľko energie ako rádi-
ové alebo televízne vysielače a v súčasnosti dokonca používajú 
menej prenosovej energie ako 4G technológie, počet obyva-
teľov zo vzorky 14 krajín, ktorí majú obavy z 5G technológií, 
vzrástol zo 16 % na 36 %. Podobne ako pri očkovaní budú aj 
pri presadzovaní tejto technológie podstatné predovšetkým 
jasná a zrozumiteľná komunikácia a boj s hoaxmi. Prudký vývoj 
prebieha aj v oblasti sietí RAN (Radio Access Network). Pred-
pokladáme, že 80 % nasadených bezdrôtových sietí bude úplne 
virtualizovaných.

Počítačová bezpečnosť 
Vzhľadom na pórovitý bezpečnostný perimeter očakávame ná-
rast uplatňovania princípu nulovej dôvery (Zero trust principle). 
V tomto smere bude preto dôležitú úlohu zohrávať neustále 
vzdelávanie bežných používateľov informačných technológií, 
ako aj výchova špecialistov a manažérov v odvetví kybernetic-
kej bezpečnosti. S postupným nástupom kvantových počítačov 
po roku 2025, resp. 2030 zrejme pribudnú nové post-kvantum 
šifrovacie algoritmy a fungovať by mala koexistencia klasických 
aj kvantových bezpečnostných systémov.

Edge computing a AI budú motorom rastu 
v technologickom aj telekomunikačnom sektore
Intelligent edge predstavuje kombináciu pokročilej konektivity, 
kompaktnej výpočtovej kapacity a umelej inteligencie umiest-
nenej čo najbližšie k zariadeniam, ktoré vytvárajú alebo spra-
covávajú dáta. Možno predpokladať, že celkový trh dosiahne 
v roku 2021 hodnotu 12 miliárd dolárov s rýchlosťou rastu 35 
% ročne. Nazdávame sa, že do roku 2023 bude až 70 % fi riem 
rutinne používať túto technológiu pri spracúvaní a analýze dát, 
napr. pri autonómnych vozidlách, virtuálnej realite, riešeniach 
IoT a pod. Očakávaná hodnota trhu v roku 2025 bude dosaho-
vať 16 miliárd dolárov.
Ďalšie trendy a viac informácií nájdete tu: https://lnk.sk/adi3

TELEMEDICÍNA
NA VZOSTUPE

RUDOLF KLEIN, senior konzultant, riadenie rizík, Deloitte na Slovensku
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Vybrané ukazovatele cloud vs. on-premise v roku 2020
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V dnešnej digitálnej dobe, umocnenej izoláciou spôsobenou 
covidom, je digitálny priestor presýtený e-shopovými rieše-

niami a e-shopmi, ktoré sa snažia všemožnými spôsobmi zau-
jať koncového zákazníka. Ich jednoznačný cieľ je, aby zákazník 
vytvoril objednávku, ktorú na konci, prirodzene, aj zaplatí. V 
tomto článku sa pozrieme na spôsoby starostlivosti o zá-
kazníka, poodkryjeme možnosti a identifi kujeme tie, ktoré 
sú nevyhnutné.

Prv ako rozpracujeme jednotlivé možnosti, treba si zod-
povedať otázku: Čo musí byť splnené, aby zákazník vy-
tvoril objednávku na e-shope? Odpoveď na túto otázku 
je v podstate veľmi jednoduchá. Zákazník vykoná nákup, ak 
e-shopu (obchodníkovi) dôveruje. To je základná esencia kaž-
dého obchodného alebo akéhokoľvek vzťahu. Pokiaľ medzi 
zákazníkom a obchodom chýba dôvera, zákazník nákup neu-
skutoční. Obavy, ktoré pri tom môže mať, sú úplne prirodzené a 
priamočiare: Bude mi tovar doručený? Kedy mi to asi pošlú? Má 
tento e-shop vôbec objednávky? Existuje nepreberné množstvo 
otázok, ktoré víria v hlavách potenciálnych zákazníkov. Pravda 
je, že nikdy sa vám nepodarí zodpovedať všetky a rozptýliť tak 
obavy. Vo svete e-shopov sa vždy snažíme priblížiť ideálu, a 
teda odstrániť čo najviac bariér, ktoré stoja medzi obchodom 
a zákazníkom.

Starostlivosť, ktorej sa budeme venovať ďalej, je o budovaní 
dôvery, a nie o agresívnom marketingu a remarketingu, to sú 
nástroje predaja. My sa sústredíme na funkcie a idey, ktoré by 
mal e-shop spĺňať, aby mu zákazníci dôverovali.

Budovanie dôvery a starostlivosť sa začínajú už pred vyko-
naním objednávky. Existuje mnoho pomenovaní a prístupov, 
zjednodušene však môžeme rozdeliť budovanie dôvery do 
troch štádií, a to zoznamovanie, rozhodovanie a vzťah.

Zoznamovanie
Je to štádium, keď potenciálny zákazník prišiel na e-shop a roz-
hliada sa. Obchod ho musí zaujať ponukou a vzhľadom. V online 
svete je prvý dojem veľmi dôležitý. Vaša priama konkurencia je 
vzdialená na jeden klik, a teda fyzické bariéry, prečo by musel 
zákazník nakúpiť, ak už je u vás, prakticky neexistujú.

Dizajn
Ide o často podceňovaný aspekt internetových stránok. Ma-
jitelia e-shopov nezriedka nedbajú o grafi ckú reprezentáciu a 
domnievajú sa, že funkcie alebo ponuka tento nedostatok vy-

nahradia. Pravidelne sa stretávame s 
argumentáciou o obrovských hráčoch, 
ktorí vizuálne nie sú oslniví. To však ide ruka v 
ruke s enormným rozpočtom na marketing. 

Všeobecne teda platí, že pokiaľ sa zákazníkovi e-shop 
nepoužíva príjemne, odíde. V rámci dizajnu treba myslieť 
aj na použiteľnosť, logické rozloženie prvkov a očakávané 
následnosti krokov. Prílišné experimenty a odchýlky od zauží-
vaných zvyklostí môžu použiteľnosti skôr ublížiť ako pomôcť.

Prvky dôveryhodnosti
Je vaša fi rma na trhu viacero rokov? Máte dobré hodnotenia od 
zákazníkov? Máte stabilný tím ľudí? Je vaša ponuka širšia ako 
ponuka konkurencie? Máte dopravu zadarmo? A takto by sme 
mohli pokračovať ďalej a ďalej…

Všetky vaše hodnoty, skúsenosti, výhody, zázemie a roky na 
trhu budujú u vašich potenciálnych zákazníkov presvedčenie, že 
e-shop, kde sú, je ten pravý na uskutočnenie objednávky.

TIP: Veľmi dobre pri budovaní dôvery pôsobí kamenná pre-
dajňa. V prípade, že máte sklad, predajňu alebo viacero pre-
dajní, určite to komunikujte zreteľne a jasne na e-shope. Toto 
je jeden z výrazných prvkov budovania dôvery. Ak má zákazník 
pocit, že pri výskyte problému môže zájsť niekam fyzicky, do-
dáva to e-shopu vyšší punc dôveryhodnosti.

Online kontakt/čet
Možnosť spojiť sa s reprezentantom e-shopu naživo, či už te-
lefonicky, alebo online, buduje pocit zázemia a serióznosti e-
shopu. Zákazníci neraz telefonujú len pre otázku o doručení, 

AKO SA STARAŤ 
O ZÁKAZNÍKA 
NA E-SHOPE?

IT ROČENKA 202168

TR
EN

D
Y



termínoch alebo platobných možnostiach. V drvivej väčšine 
sú to triviálne otázky, vyhľadateľné na vašej stránke (ak nie 
sú, treba doplniť!), ktorých zodpovedanie utvrdí potenciál-
neho zákazníka, že našiel správny e-shop.

TIP: Zlá podpora je horšia ako žiadna podpora. Ak má byť 
telefón nedostupný alebo čet offl  ine, zvážte ich umiestnenie 
na stránke. Transparentnosť a férovosť je lepšia, ak nemáte 
online podporu, napíšte, že máte e-mailovú podporu a e-
mailom sa venujete do X hodín.

Reálni ľudia
Za vaším e-shopom stoja reálni ľudia, ktorí mu dávajú život. 
Odporúčame na e-shope v rôznych sekciách uverejniť reálne 
fotografi e ľudí, s ktorými zákazník môže prísť do kontaktu. 
Sterilné fotografi e z fotobanky bývajú rozpoznateľné a na 
dôveryhodnosti nepridávajú. 

Rozhodovanie
Je to fáza, keď už zákazník nadobudol pocit, že váš e-shop je 
preňho schodný, no rozhoduje sa, či tovar vôbec kúpi. Toto 
je fáza, keď prím hrá tovar, jeho dostupnosť, rýchlosť doru-
čenia a cena. 

Ľudia všeobecne nakupujú vtedy, keď hodnota, ktorú do-
stanú, je pre nich vyššia ako cena, ktorú za tovar zaplatia. 
Je na obchodníkovi, ako komunikuje a prezentuje výhody, 
ktoré zákazník s tovarom získa.

Možnosť vrátenia tovaru
V online svete môže zákazník tovar vrátiť do 14 dní (pokiaľ 
tovar nebol personalizovaný). To znamená, že váš e-shop 
musí byť na toto pripravený, a tak stojí za zváženie predĺže-
nie tejto doby. E-shop tak vydáva posolstvo, že tovar nechce 
len predať, ale chce, aby ho kupujúci skutočne využíval.

Alternatívy
Zobrazenie alternatív a dobrá práca s dátami pomáhajú pri 
výbere toho správneho produktu. Často sa stane, že v pridru-
žených produktoch na e-shopoch sú výrobky, ktoré nemajú 
nič spoločné s hlavným produktom, akoby išlo o „povinnú 
jazdu“. Je to premrhaná príležitosť, pretože sa aj tu dajú ko-
munikovať tovary, ktoré reprezentujú záujem a starostlivosť. 
Patria sem puzdrá, poistenia, predĺžené záruky…

Vzťah
Momentom uskutočnenia objednávky zákazníkom sa vzťah 
s e-shopom prehlbuje. Je potrebné, aby zákazník vedel o 
krokoch, ktoré sa s jeho tovarom následne dejú. Musí byť 
informovaný po celý čas, kým k nemu tovar putuje. Doru-

čením tovaru sa však vzťah nekončí. Je vhodné myslieť aj na 
starostlivosť po predaji.

Informácie o stave objednávky
V zmysle múdrosti „informovaný zákazník je spokojný zá-
kazník“ musí mať kupujúci vždy prístup k stavu objednávky. 
Zmeny stavu odporúčame komunikovať priamo e-mailom 
alebo prostredníctvom SMS a dodržať sľúbené termíny.

TIP: Možnosť zobraziť stav objednávky bez prihlásenia do účtu 
výrazne zjednoduší informovanosť zákazníka a spríjemní komu-
nikáciu.

Niečo navyše?
Ľudia majú radi, ak dostanú niečo navyše. Odporúčame novým 
zákazníkom poskytnúť benefi t na ďalší nákup. Ideou takéhoto 
benefi tu je, aby sa zákazníci opäť vrátili do e-shopu. Forma je 
na vás, môže to byť poukážka na zľavu z ďalšieho nákupu, ver-
nostné body, reklamný predmet alebo akýkoľvek iný zmyslu-
plný spôsob prezentácie toho, že vám na novom zákazníkovi 
záleží.

Pripomenutia
Po tom, čo už máte informácie o zákazníkovi, možno s týmito 
dátami pracovať a nenásilnou formou sa mu pripomenúť. Dôle-
žité je slovo nenásilnou, lebo pokiaľ zákazník nadobudne pocit, 
že ho e-shop otravuje, má tendenciu si ho zablokovať a už opä-
tovne nenakúpiť.

Vhodné sú pripomenutia narodenín, menín, významných 
udalostí, podporené zľavou, ktorá je exkluzívne pre konkrét-
neho zákazníka.

Dotazník spokojnosti
Dajte vedieť svojmu zákwazníkovi, že vám na jeho názore zá-
leží. Spýtajte sa ho na to, ako je s produktom spokojný, ako sa 
mu páčila práca s vaším e-shopom a čo by zmenil a zlepšil. Tieto 
vstupy od reálnych zákazníkov sú veľmi hodnotné, no niekedy 
ich čítanie môže byť náročné. Ľudia majú tendenciu sa sťažovať 
a nechváliť.

Záver
Hlavná idea, ktorú sme sa snažili odovzdať prostredníctvom 
tohto článku, je, že predaj cez e-shop a budovanie e-shopovej 
značky je o dôvere. O dôvere medzi zákazníkom a predávajú-
cim, pričom tento vzťah, ktorý sa tvorí, treba udržiavať a pra-
covať na ňom. Sklamanie, ktoré môže plynúť z nedodržania 
sľubov, vedie k strate zákazníka a k oslabovaniu vášho e-shopu 
na už aj tak presýtenom online trhu.

AUTOR: Mgr. IVAN KOPČÍK, For Best Clients, s.r.o., www.forbestclients.com
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Dve tretiny globálnych fi riem rátajú s digitálnymi tech-
nológiami, ktoré implementovali počas pandémie, aj 

do budúcnosti. Rýchlosť zavádzania digitalizácie a umelej 
inteligencie sa medziročne  pre väčšinu spoločností zvýšila 
o polovicu. Na prekážku však narazili na pracovnom trhu, 
kde chýbajú kvalifi kovaní zamestnanci.  

Za posledný rok prehodnotili viaceré spoločnosti svoje 
obchodné stratégie. Pandémia väčšinu podnietila k in-
tenzívnejšej digitalizácii. Firmy sa pomaly presúvajú z 
krízového režimu fungovania do normálu. Potvrdzuje to 
prieskum KPMG 2021 CEO Outlook Pulse, kde až  61 % ria-
diteľov globálnych fi riem uviedlo, že s novými digitálnymi 
technológiami rátajú aj v budúcnosti bez ohľadu na pandé-
miu. Žijeme v dobe, keď je fyzický svet neoddeliteľný od di-
gitálnej zložky. Kto nebude dostatočne digitálny, vypadne 
z obrovskej časti reálneho sveta. Pre tri štvrtiny riaditeľov 
sa tak digitalizácia od augusta minulého roka zrýchlila až 
o 50 %. Veľká väčšina zaviedla nové obchodné modely a 
rozvíjala pozitívnu skúsenosť zákazníka s digitálnym pro-
stredím. 

Kým digitalizácia sa zameriava na presun procesov do 
elektronického prostredia, rozhodovací proces zostával 
vždy na človeku. V súčasnosti sa do popredia dostáva čoraz 
viac aj digitalizácia rozhodovacieho procesu, a to pomocou 
umelej inteligencie. Do desiatich rokov budeme pravde-
podobne cestovať autonómnymi vozidlami. Za menej ako 
päť rokov budeme mať prístup k digitálnym peniazom bez 
toho, aby sme navštívili banku, a v najbližších rokoch by 
sme mali postrehnúť, že vďaka umelej inteligencii ľahšie 
diagnostikujeme ochorenia, verejná doprava chodí načas a 
podvody sa jednoduchšie odhaľujú.  

Umelú inteligenciu už pokročilejšie využívajú na trhu v 
USA, dá sa preto očakávať, že vďaka nastavenému trendu 
dôjde k podobnému vývoju aj v Európe. Podľa prieskumu 

KPMG spoločnosti, ktoré ju využívajú, dokážu lepšie vyho-
vieť zákazníkom, automatizovať svoje obchodné operácie, 
inovovať stratégie a rýchlo napredovať. 

Takáto pokročilá technológia sa využíva aspoň čiastočne 
v priemyselnej výrobe (93 %) – vplyv zákazníka tu spolu s 
regulačnými bariérami absentuje, čo umožňuje rýchlejšiu 
implementáciu umelej inteligencie. Ďalej sa vo zvýšenej 
miere využíva vo fi nančných službách (84 %), v technolo-
gickom odvetví (83 %) a v maloobchode (81 %). Zavádzanie 
umelej inteligencie v týchto sektoroch medziročne napre-
dovalo. Oproti minulému roku v tejto oblasti pokročili o 
takmer 40 % segment fi nančníctva, 29 % maloobchodu a 
technologické odvetvie o 20 %. Čo sa týka zdravotnej sta-
rostlivosti, umelú inteligenciu v súčasnosti napriek pandé-
mii využíva iba jedna tretina fi riem.

Zrýchlená implementácia nových technológií a umelej 
inteligencie totiž okrem pozitív prináša obavy a diskusie 
ohľadom etiky, správy a regulácie. Z výskumu vyplynulo, že 
osem z desiatich výkonných riaditeľov zo Spojených štátov 
je na umelú inteligenciu pripravených, no pri manažérskych 
pozíciách je to len jedna tretina. Manažéri majú užší kon-
takt so zamestnancami a poznajú ich schopnosti a skutočné 
možnosti adaptácie na nové technológie. Navyše dve z pia-
tich fi riem uviedli, že evidujú obavy svojich zamestnancov o 
ich užitočnosti v prípade nástupu umelej inteligencie. 

Na pracovnom trhu chýbajú manažéri, ktorí by vedeli 
rozoznať, čo je pre fi rmu dôležité, a preložiť to do jazyka 
IT. K ďalším výzvam ohľadom prijatia umelej inteligencie 
patrí okrem nedostatku porozumenia novým technológiám 
a chýbajúcej odbornej prípravy aj ochota prijať ich. V ne-
poslednom rade treba myslieť aj na zručnosti budúcnosti a 
neustále vzdelávať svojich zamestnancov. 

ZDROJ: KPMG na Slovensku 

Úvodné foto: upklyak / www.freepik.com
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PREVLÁDAJÚ ETICKÉ OBAVY A NEDOSTATOK 
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Aký je zatiaľ rok 2021 pre vašu fi rmu 
z hľadiska biznisu?

J.K.: Skupina Asseco Group v roku 2021 zaznamenala 
aj napriek pretrvávajúcej náročnej situácii dvojciferný 
nárast v tržbách a EBIT. Potvrdilo sa, že naše riešenia sú 
spoľahlivé a unikátne, vďaka čomu pretrváva záujem 
zákazníkov aj v čase pandémie.

V roku 2021 sa pre nás otvorili nové trhy a mož-
nosti podnikania. Najviac sa nám darí v oblasti ERP, a 
to vo všetkých krajinách strednej Európy. V segmente 
priemysel 4.0 sa vraciame na našu pôvodnú úroveň z 
obdobia pred pandémiou, pričom dcérska spoločnosť 
Asseco CEIT uvádza na trh nové zariadenia AGV. Na-
ďalej patríme medzi lídrov v poskytovaní riešení a pro-
duktov v oblastiach bankingu. Firma sa viac sústredí aj 
na rozvoj produktov cez R&D pre zdravotníctvo a prie-
mysel. 

Vo všetkých krajinách, kde je ACE prítomné, máme 
významné nárasty v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Žiaľ v minulom roku sme zaznamenali pokles a 
stagnáciu digitalizácie na Slovensku, čo sa prejavuje aj 
na fi nančných výsledkoch. 

Aký vývoj očakávate na rok 2022?
J.K.: Skupina očakáva ďalší rast všetkých našich 
dominantných segmentov, predovšetkým je to 
banking & payments, telco, utility, ERP a priemysel 
4.0. V krajinách, kde je skupina Asseco prítomná, je 
veľká podpora vlády do oblasti digitalizácie verejnej 
správy a štátu. Štáty v čase pandémie ešte zintenzív-
nili čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na rozvoj IT 
riešení a digitalizácie verejnej správy, ale na Sloven-
sku na takýto moment ešte stále čakáme.   V rámci 
skupiny sa budeme aj naďalej aktívne rozhliadať po 
nových trhoch či akvizíciách, ktoré nám budú dávať 
zmysel. 

Asseco Central Europe a Asseco International 
Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva 
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Aký je zatiaľ rok 2021 pre vašu fi rmu 
z hľadiska biznisu?

M.M.: Rok 2021 je pre spoločnosť ESET z pohľadu obchodných 
čísel zatiaľ úspešný. Rastieme v rámci našich ambícií, medziročne 
je to nad hranicou 10 %, a to napriek tomu, že sa Severnej Ame-
rike, jednému z našich štyroch regiónov, momentálne nedarí 
plniť očakávania. Predpokladáme, že tempo rastu udržíme do 
konca roka, ak sa situácia s pandémiou koronavírusu zásadne 
nezmení k horšiemu..

Aký vývoj očakávate na rok 2022?
M.M.: Veríme, že by sme rast z roku 2021 mohli v nasledu-
júcom roku ešte zvýšiť. Všetko však bude závisieť aj od 
 aktuálnej situácie v jednotlivých ekonomikách, ktorú môže 
aj v budúcom roku ovplyvniť pandémia.  

ESET 
Miroslav Mikuš, Chief Sales Offi cer

Aký je zatiaľ rok 2021 pre vašu fi rmu 
z hľadiska biznisu?

I.M.: Posledné obdobie je ako na hojdačke. Ešte lepšie by tento 
stav charakterizovala horská dráha. Prvý kvartál priniesol výrazný 
prepad tržieb aj pracovných ponúk. Po uvoľnení opatrení sa však 
všetko zmenilo. Zlepšenie bolo také veľké, že posledné mesiace 
dosahujeme zrazu historicky najlepšie výsledky v počtoch zve-
rejnených ponúk a každý mesiac sa blížime k hranici 30-tisíc pra-
covných ponúk. 

Aký vývoj očakávate na rok 2022?
I.M.: Úprimne musím priznať, že toto je pre mňa veľmi ťažká 
otázka. Práve pripravujeme rozpočet na budúci rok. Pokú-
šame sa zabudnúť na roky 2020, ale aj 2021, ktoré boli abso-
lútne netradičné a mimo bežného vývoja. Skôr sa odrážame 
od čísel z roka 2019. Takže takáto by mohla byť aj moja vízia. 
Myslím si, že celý pracovný trh ovplyvní nedostatok kvalit-
ných ľudí. Očakávam väčší dôraz na brandingové služby a 
takisto výraznejšie nastavenia fl exibility na pracoviskách. 

Profesia
Ivana Molnárová, CEO
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Aký je zatiaľ rok 2021 pre vašu fi rmu z hľadiska 
biznisu? Aký vývoj očakávate na rok 2022?

P.F.: Energotel, a. s., ako veľkoobchodný telekomunikačný ope-
rátor, nepocítil priamo ekonomické dôsledky prebiehajúcej krízy 
a naďalej poskytoval vysoko dostupné služby svojim zákazní-
kom. Naše nedávne masívne investície do kompletnej obnovy 
telekomunikačnej siete sa ukázali ako vynikajúce strategické roz-
hodnutie a zúročili sa v kvalite poskytovaných služieb. Zároveň 
sme boli pripravení na masívny nárast internetovej prevádzky 
pretekajúcej našou sieťou, spôsobený zvýšeným využívaním 
Internetu pri práci z domu. Trend príchodu nových zákazníkov 
pokračuje aj v roku 2021, najmä v súvislosti s rozširovaním po-
krytia územia našou sieťou. Pre zákazníkov sme pripravili okrem 
telekomunikačných služieb aj nové služby riešiace kybernetickú 
a internetovú bezpečnosť, aby okrem modernej a stabilnej tele-
komunikačnej siete mohli využívať aj rozšírené portfólio služieb. 
Naše novovybudované Centrum kybernetickej bezpečnosti 
(Security Operational Centre – SOC) je pripravené a poskytuje 
služby dohľadu kybernetickej bezpečnosti v nepretržitom režime 
24/7. Zároveň pre zákazníkov poskytujeme audity kybernetickej 
bezpečnosti prostredníctvom vlastného certifi kovaného audí-
tora. Rozšírili sme aj služby o poskytovanie zabezpečenia proti 
hrozbám z internetu, kde máme v ponuke dve rôzne robustné 
ochrany proti distribuovaným útokom (DDos) a ochranu DNS. 

Rok 2022 bude pre nás rokom kybernetickej bezpečnosti. 
Hlavné obchodné aktivity budeme smerovať do oblasti bezpeč-
nosti, kde očakávame zvýšený záujem zákazníkov. Nezabúdame 
ani na naše tradičné služby, kde rozširovanie siete a pripájanie 
nových zákazníkov bude patriť k ďalším prioritám. 

Energotel 
Peter Flesar, obchodný riaditeľ
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Aký je zatiaľ rok 2021 pre vašu fi rmu 
z hľadiska biznisu?

T.V.: Rok 2021 doteraz hodnotíme veľmi pozitívne. Počas pan-
démie si fi rmy plne uvedomili potrebu masívne investovať do 
posilnenia svojich digitálnych kanálov, cloudových technológií či 
kybernetickej bezpečnosti. Toto sa prejavilo vo zvýšenom dopyte 
po IT službách aj z nášho slovenského Advanced Technology 
Centra. Počet našich lokálnych IT špecialistov, ktorí poskytujú 
služby lokálnym fi rmám, ale najmä klientom zo západnej Európy, 
vzrástol počas uplynulého fi škálneho roka o viac ako 30 %.

Aký vývoj očakávate na rok 2022?
T.V.: Bude to závisieť najmä od vývoja pandémie, čo sa asi 
nedá v tejto chvíli úplne presne odhadnúť. Minimálne v naj-
bližších mesiacoch však plánuje naše technologické centrum 
na Slovensku naďalej rásť a otázka pritiahnutia a udržania 
tých správnych talentov bude pre nás kľúčová.

Accenture Slovensko 
Tomáš Volek, generálny riaditeľ 



Aký je zatiaľ rok 2021 pre vašu fi rmu
z hľadiska biznisu? 

P.L.: Tento rok sa zatiaľ rysuje ako ďalší prechodový vzhľa-
dom na dôsledky pandémie a jej druhej vlny. Na rozdiel od 
roka 2020 udrela na nás a našich zákazníkov v priebehu roka 
skôr, zatiaľ čo neskoršia jar a leto už ukazujú solídny návrat 
do (nového) normálu. Zatiaľ je rok 2021 lepší ako minulý rok 
vďaka tomu, že vieme už spolu so zákazníkmi náročné obdo-
bia lepšie zvládať a objavili sa aj nové príležitosti. Napríklad 
prechod do cloudu už nie je zrazu pre niektorých klientov už 
len v rovine plánov či predstáv, ale pristúpili k jeho realizácii. 
Vcelku však telekomunikačný biznis ostáva náročný. Kon-
kurencia je naďalej veľká a investície sú na vysokej úrovni aj 
počas pandémie. Paradoxne práve v rokoch 2020 a 2021 do-
sahujeme najvyššie tempo v budovaní optiky – či už počas loc-
kdownov, alebo v štandardnom režime – pripájame desiatky 
tisíc domácností za pár mesiacov. Prekročili sme už míľnik 
800-tisíc domácností a naďalej napredujeme. Zároveň sme v 
tomto roku 2021 pridali aj v pokrývaní 5G a pokryli takmer 
celú Bratislavu i 24 obcí v Trnavskom či Bratislavskom kraji. 
Rok 2021 je skutočne pre 5G dobrý akcelerátor a zlepšila sa aj 
dostupnosť 5G smartfónov (zatiaľ 29 modelov od 7 výrobcov). 
Zatiaľ je teda rok 2021 veľmi dobre rozbehnutý, podarilo sa 
nám priniesť aj rôzne momenty prekvapenia pre zákazníkov, 
ako sú extra služby zadarmo, nekonečné dáta počas leta na 
objavovanie Slovenska či dáta pre zdravotníkov ako poďako-
vanie za ich maximálne výkony. Naďalej prebieha technolo-
gická transformácia, máme nové portfólio internetu, nedávno 
štartovala eSIM bez extra poplatkov. A rozvíjame aj našu edu-
kačnú platformu ENTER a chystáme sa na druhý školský rok s 
jej nasadením.

Aký vývoj očakávate na rok 2022? 
P.L.: Rok 2022 vo veľkej miere ovplyvní dosah pandémie. 
Či už nás a našich zákazníkov čakajú ďalšie tvrdé lock-
downy, alebo mäkšie reštrikcie, naše ambície ostávajú 
rovnaké – s pandémiou či bez nej, chceme investovať do 
trhu, prinášať a rozširovať nové technológie, zlepšovať zá-
kaznícku skúsenosť pri našich produktoch. Ale otázka pre 
celý priemysel na rok 2022 bude znieť podobne ako inde: 
Vrátime sa na úroveň spred pandémie, t. j. roku 2019? Po 
desaťročí poklesu (2009 – 2018) sa telekomunikačný trh 
opäť mierne zväčšil a zvýšila sa aj úroveň celkových vý-
nosov, no pandémia nás opäť spomaľuje. Budeme preto 
sledovať, či sa rastu dočkáme, alebo príde opäť fáza stag-
nácie. V oblasti IT sa nám však darí zhodnocovať potenciál 
IT trhu prostredníctvom našich ICT riešení a konzultantov. 
Veríme, že sa nám ho podarí naplniť aj v budúcom roku.

SLOVAK TELEKOM 
Peter Laco, B2B riaditeľ
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Aký je zatiaľ rok 2021 pre vašu fi rmu
z hľadiska biznisu? 

M.P.: Napriek pokračujúcej pandémii a striedaniu práce z domu 
a v kancelárii postupujeme v plnení našich cieľov. Počas jari sa 
nám podarilo predstaviť nový produkt Resco Houston, ktorý 
umožňuje zákazníkom lepšie zbierať a využívať znalosti zamest-
nancov a štandardizované postupy. Takéto riešenie má poten-
ciál pomáhať najmä v odvetviach, kde je dopyt po expertoch 
obrovský, ale meniaca sa štruktúra pracovného trhu nedodáva 
dostatok odborníkov. 

Takisto sme sa pustili do inovatívnej oblasti s rozšírenou a 
asistovanou realitou. Vďaka spolupráci s výrobcom headsetov 
na rozšírenú realitu RealWear rozširujeme využiteľnosť našich 
riešení aj v tejto oblasti a registrujeme záujem partnerov. Neus-
tále sa pozeráme aj na výzvu v podobe väčšieho využitia cloudu 
a big data v mobilných zariadeniach. Zákazníci chcú pracovať s 
obrovskými internými databázami aj mimo počítačov, čo je výzva 
vzhľadom na množstvo dát, ktoré treba spracovávať. 

Vcelku sme sa však po náročnom minulom roku dokázali pris-
pôsobiť situácii a fungujeme síce v novom, ale už zabehnutom 
režime. To sa týka aj ekonomického výkonu fi rmy.

Aký vývoj očakávate na rok 2022? 
M.P.: Aj v budúcom roku chceme pracovať na rozvíjaní fl exi-
bility a inkluzívnosti našich riešení. Je to dôležité s ohľadom 
na neustále sa meniace pracovné prostredie. Chceme umož-
niť našim zákazníkom a partnerom, aby mohli cez digitali-
záciu prepájať čoraz viac ľudí, ktorí sa podieľajú na rôznych 
procesoch a projektoch. Ide o prepojenie pracovníkov v te-
réne a manažérov priamo s dodávateľmi, subdodávateľmi a 
koncovými zákazníkmi.

Takéto prepojenie fi riem a tretích strán prinesie efektív-
nejšiu komunikáciu a následne aj lepšie výsledky pri plnení 
úloh a riadení biznisu. Digitalizáciou umožníme spoločnos-
tiam fl exibilnejšie reagovať na nepredvídateľné situácie, ako 
sú napríklad aj pandémia a lockdowny. Podporovaním do-
stupnosti digitálnych a mobilných riešení chceme dosiahnuť, 
aby naši zákazníci a partneri dokázali efektívne čeliť aj tým 
najväčším výzvam.

RESCO
Miroslav Pomšár, CEO

Zdroj fotografi e: Filip Fejdi, Resco
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Aký je zatiaľ rok 2021 pre vašu fi rmu 
z hľadiska biznisu?

T.H.: Napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou 
COVID spoločnosť Unicorn naďalej dosahuje nepretr-
žitý medziročný rast, pričom prakticky každý rok je pre 
nás rekordný. Ako takmer vo všetkom aj v tomto ne-
príjemnom období od jari 2020 možno nájsť čiastočné 
pozitíva. Spoločenské negatívne vplyvy možno z tohto 
hľadiska konfrontovať s potvrdením našej dobre zvole-
nej stratégie. Ide najmä o digitalizáciu, produktívnosť a 
štandardizáciu práce. Snažíme sa naplno využiť poten-
ciál, ktorý ponúkajú moderné technológie. Či už ide o 
cloud, architektúru mikroslužieb, alebo vytváranie res-
ponzívnych mobilných aplikácií. Zdokonalili sme deľbu 
práce. Vo viac ako dvadsiatich vývojových centrách v 
Českej republike, na Slovensku alebo na Ukrajine máme 
k dispozícii tímy so špecifi ckými produktovými kom-
petenciami, integračné tímy s rozsiahlym know-how 
o potrebách našich klientov alebo štandardizované a 
efektívne vývojové tímy podľa našich štandardov na 
výrobu softvéru. Vďaka tejto organizácii práce, meto-
dike a technológiám sa nám podarilo udržať efektivitu 
a kvalitu na vysokej úrovni a odklon od tohto trendu 
pre nás neprichádza do úvahy.

Aký vývoj očakávate na rok 2022?
T.H.: V roku 2022 budeme pokračovať v rozširovaní 
nášho produktového portfólia. Okrem dlhodobo 
úspešných segmentov energetiky, bankovníctva 
a poisťovníctva sa zameriavame aj na telco, prie-
mysel 4.0, IoT, digitalizáciu procesov alebo pro-
dukty na kliknutie poskytované našim klientom 
prostredníctvom internetovej služby Plus4U. Ako 
príklad môžem uviesť úspešný produkt Bookigy 
na efektívne využívanie pracovných miest v súčas-
nom období hybridnej práce, ako aj na rezerváciu 
parkovacích miest, ubytovania alebo iných služieb. 
Veríme, že táto stratégia bude aj naďalej úspešná a 
umožní nám stále odovzdávať našim klientom vy-
sokú pridanú hodnotu a pocit z dobre vykonanej 
práce. Náš hlavný cieľ však zostáva rovnaký = efek-
tívne vyvíjať kvalitný softvér.

Unicorn Systems SK
Tomáš Hudec, Managing Director
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Aký je zatiaľ rok 2021 pre vašu fi rmu
z hľadiska biznisu? 

Pre nás je rok 2021 z pohľadu biznisu veľmi úspešným rokom. 
Zaznamenali sme 100% nárast dopytu po IT freelanceroch 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nárast  bol spôso-
bený hlavne masívnou digitalizáciou, ktorá bola spustená 
kvôli pandémii a nutnosti a chuti spoločností digitalizovať 
svoje služby. Spoločnosti masívne presúvajú svoje služby 
z kamenných predajní do online priestoru, aby boli bližšie 
ku svojim koncovým zákazníkom. Na druhej strane fi rmy, 
ktoré už predtým fungovali v online priestore modernizujú 
a zdokonaľujú svoje existujúce online služby. Zároveň vzni-
kajú nové  a zložitejšie aplikácie/systémy, čo má za následok 
väčšie nároky na SW, HW, bezpečnosť, dáta a jednoducho na 
celé IT prostredie ako také. 

Digitalizácia samozrejme neprebieha len na Slovensku (u 
nás sa stále ešte len rozbiehame), ale hlavne na globálnej 
úrovni. Všetky geo-pandemické udalosti uplynulých dvoch 
rokov výrazne zmenili trh s IT špecialistami u nás na Sloven-
sku a samozrejme aj celosvetovo. 

S možnosťou pôsobiť na projektoch vzdialene „REMOTE“ 
z prostredia HOME-OFFICE, sa začal trh s IT špecialistami 
globalizovať. Znamená to, že slovenské spoločnosti sa viac 
otvorili IT odborníkom aj z okolitých krajín ako napr. Poľsko, 
Srbsko, Maďarsko, a netrvajú neoblomne na pôsobení IT 
špecialistov ON-SITE, teda priamo v ich priestoroch. 

Tento mechanizmus funguje samozrejme aj opačne tzn., 
že napr. rakúske, nemecké, švajčiarske spoločnosti nemajú 
problém spolupracovať so slovenskými alebo českými IT 
špecialistami, ktorý vedia pôsobiť na projekte vzdialene a 
vedia komunikovať v anglickom alebo nemeckom jazyku. 

Samozrejme, IT špecialistov je stále veľký nedostatok ako 
tomu bolo aj doposiaľ (a táto priepasť stále narastá). Práve 
preto sme tu my – TITANI. Vieme akých, kde a ako máme 
týchto IT špecialistov nájsť tak, aby došlo k maximálnemu 
prieniku medzi ich know-how a potrebami konkrétneho IT 
projektu. Hlavný rozdiel však spočíva v tom, že teraz vieme 
hľadať a lokalizovať IT špecialistov bez hraníc a teda aj v oko-
litých krajinách, pretože nutnosť pôsobenia IT špecialistu lo-
kálne u daného zákazníka sa stáva čoraz viac nepotrebnou.

Aký vývoj očakávate na rok 2022? 
V ďalšom roku očakávame globálny nárast záujmu o IT out-
sourcing. Tento koncept spolupráce prináša spoločnostiam 
extrémnu fl exibilitu a nové možnosti riadenia tímov. Spoloč-
nosti vedia jednoducho a rýchlo rozšíriť svoj IT tím a zároveň 
dynamicky tieto kapacity z tímu vypustiť, ak to projekt vyža-
duje. Pre jasnú predstavu o rýchlosti uvádzame príklad – mi-
nulý mesiac sme pomohli jednému z našich klientov doplniť 
tím o 5 seniorných Java programátorov, 2 ICT a Business 
analytikov behom 9 dní od zadania požiadavky k nástupu 
na projekt. Tento proces trvá štandardnou cestou náboru 
zamestnancov 6 - 8 mesiacov. Pri projekte s termínom odo-
vzdania o 7 mesiacov je takýto postup nereálny.  Na tomto 
príklade je krásne vidieť, ako rýchlo dokáže fi rma posilniť 
svoj IT tím a dokončiť kľúčový projekt v stanovenom čase. 

V roku 2022 a ďalej bude teda záujem o IT špecialistov 
rapídne narastať a to globálne. Práve preto bude narastať aj 
celkový nedostatok IT špecialistov a zároveň aj konkurenčný 
boj o nich. Tento boj sa už ale nebude odohrávať len medzi 
slovenskými spoločnosťami, ale kvôli možnosti pôsobiť na 
projekte z prostredia HOME-OFFICE, budú o slovenských 
a českých IT špecialistov bojovať aj ďalší „záujemcovia“ zo 
zahraničia. Tí sa im budú snažiť ponúkať technologicky zau-
jímavejšie projekty a čoraz lepšie fi nančné ohodnotenie. 

Pre technologické IT spoločnosti to bude znamenať nut-
nosť postupne navyšovať cenu za IT projekty pre koncových 
zákazníkov, aby tak dokázali ustáť narastajúci konkurenčný 
boj. Tiež sa budú postupne otvárať spoluprácam s IT špe-
cialistami z menej rozvinutých krajín alebo krajín z priestoru 
mimo EU, kde sa budú snažiť osloviť a získať IT odborníkov 
za výhodnejších fi nančných podmienok. 

A toto všetko je a bude hnacou silou pre prenájom/out-
sourcing IT špecialistov a ďalší silný medzinárodný rozmach 
nášho segmentu. 
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TITANS freelancers
MAREK GREŠKO, CEO; RÓBERT DUSÍK, Managing Director
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KTO JE KTO V IT PRIEMYSLE / WHO IS WHO

ASSECO SOLUTIONS

Edita Angyalová,
Chairman of 
Board & CEO

Stanislav Žak,
Member 
of Board

Ladislav Jelinek,
SME Segment 

Director 

Renáta Rybanská,
ITA/Development 

& IT Director

Vladimír Cíbik,
Enterprise & Public 
Segment Director

ALITER TECHNOLOGIES

Peter Dostál,
Managing Director 
(CEO), Chairman 

of the Board

Pavol Gálik,
Director Special 

Systems, Vice Chair-
man of the Board

Ján Grujbár,
Chief Operating 
Offi  cer (COO)

Tomáš Orieščik,
Chief Technology 

Offi  cer (CTO)

Erik Flotischler,
Chief Sales Offi  cer 

(CSO)

Zuzana 
Urbaníková,

Chief Financial Offi  cer 
(CFO)

Peter Kováč,
Director Strategic 

Projects

Gabriel Birkuš,
Director 

ICT Systems

ASSECO CENTRAL EUROPE

Jozef Klein,
CEO, predseda 
predstavenstva 

David Stoppani,
 Country Manager 
CZ, podpredseda 
predstavenstva

Michal Polehňa,
Public CZ Business 

Unit Director

Peter Lakata,
Chief Transformation 

Offi  cer

Branislav Tkáčik,
Group CFO, 

člen predstavenstva

Krzysztof Bondyra,
Insurance Business 

Unit Director

Martin Chripko,
Banking Business 

Unit Director

Michal Brijar,
Utility Business Unit 

Director

Tomáš Rohožka,
Healthcare Business 

Unit Director

David Šindelář,
 IT Infrastructure 

& Integration 
BU Director

Peter Ondrovič,
Public SK Business 

Unit Director

ARIVA GROUP 

Roman Varga,
CEO 
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KTO JE KTO V IT PRIEMYSLE / WHO IS WHO

BOARD.SK

Patrik Cvengroš,
CEO & New business 
opportunities fi nder

Vladimír Gallo,
Windows Server 

and Network 
administrator

Kamil Solčiansky,
Senior Apple 

support

Martin Koštial,
L1 tech 
support

AUTOCONT

Milan Futák,
CEO

Peter Trajlinek,
obchodný riaditeľ

Mário Háronik,
riaditeľ Regionálneho 
obchodného centra 

Stred

Stanislav Šlesarik,
riaditeľ Regionálneho 
obchodného centra 

Západ

Ľuboš Fabrici,
riaditeľ Regionálneho 
obchodného centra 

Východ

CNC

Rastislav Danko,
operačný riaditeľ

Miroslav Strečanský,
predseda 

predstavenstva 

Jaroslav Bartoššík,
vedú ci ú seku sprá vy 

DC a ná kupu 

Robert Spurný,
vedúci úseku 

obchodu

Anton Lisý,
vedú ci ú seku IT infra-
štruktúry a prevádzky

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES 

Pavel Struhárik,
konateľ

Ivo Schwarz,
obchodný riaditeľ 
pre verejný sector

Martin Sůra,
CEO

Sylvia Žažová,
Marketing a PR

Erika Gebusová,
CFO

Ivo Kovačič,
obchodný riaditeľ 

pre komerčný sector

brainit.sk

Ján Kuruc,
Executive manager 

& Co-founder

Eduard Baraniak,
Executive manager 

& Co-founder 

Michal Papučík,
Chief operating 

offi  cer

Martin Berzák,
Chief technical 

offi  cer

Aneta Bakulová,
Head of 

Marketing
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KTO JE KTO V IT PRIEMYSLE / WHO IS WHO

DIGITWIN CE

Rastislav Ďurica,
CEO

Zuzana Behová,
CCO

Jozef Melicherčík,
CTO

Kristína Šašinková,
Support manager

DATALAN

Dušan Gavura,
fi nančný riaditeľ, 

člen predstavenstva

Zuzana Škodová 
Prochotská,

výkonný riaditeľ, 
člen predstavenstva

Marek Paščák,
generálny 

riaditeľ, predseda 
predstavenstva

DEUTSCHE TELEKOM  IT SOLUTIONS SLOVAKIA

Andreas Truls,
Managing 
Director 

Juraj Girman,
Vice President 

Telekom IT

Igor Stančík,  
Vice President 

HR 

Frank-Stephan 
Hardt,

Vice President Finance 
and Controlling 

Tomáš Matula,
Head of 
TC Core 

Gabriel Fedák,
Vice President 

Classic IT 

Peter Hevery,
Head of Growth 

Portfolio

Falk Reckert,
Head of Global 

Delivery Excellence 

DANUBIATEL

Karol Pipta,
fi nančný riaditeľ   

Roland Kyška,
riaditeľ marketingu 

a komunikácie

Stanislav Verešvársky,
výkonný riaditeľ

CODIUM

Peter Duraj,
Projects Director  

Martin Varmus,
CEO&CTO
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KTO JE KTO V IT PRIEMYSLE / WHO IS WHO

ENERGOTEL

Peter Bezecný,
generálny riaditeľ 

Miloslava Gábrišová,
technická riaditeľka 

Andrea Megová,
fi nančná riaditeľka 

Peter Flesar,
obchodný riaditeľ 

DIGMIA

Peter Fuska,
CEO

Vladislav Konečný,
Partner

Michal Kováč,
Chief Operations 

Offi  cer 

Peter Hollý,
Sales Manager

DNS

Viktória Jalakšová,
Back Offi  ce & 

Marketing Manager  

Karol Darvaši,
Business Development 

Manager         

Adam Čech,
Business Development 

Manager         

Peter Balna,
Business Development 

Manager

Gabriel Fedorko,
Business Development 

Manager

Peter Labis,
Managing 
Director

Alexander Lehocký,
Business Development 

Manager         

EGROUP SOLUTIONS

Marián Benko,
Predseda 

predstavenstva 

Štefan Orosz,
Podpredseda 

predstavenstva 

Rudolf Bohuš,
Výkonný 
riaditeľ 

Michaela Rybanská,
Marketing 
manager

ERICSSON SLOVAKIA 

Zsolt Komzsík,
President and 

Country Manager

Anton Dziak,
Vicepresident 

Matúš Turcsány,
Regional 

CTO

Michaela Horňáková,
Human Resources 

Manager
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KTO JE KTO V IT PRIEMYSLE / WHO IS WHO

EXE

Richard Hrabovský,
generálny 

riaditeľ

Michal Uriča,
obchodný 

riaditeľ

Juraj Šitina,
riaditeľ divízie vývoja 

a IT služieb 

FOR BEST CLIENTS

Ivan Kopčík,
Chief Operating 
Offi  cer (COO)

Matej Kopčík,
Chief Technical 
Offi  cer (CTO)

FORTINET 

Lukáš Zeman,
Channel Account 

Manager

Michala Repáňová,
Inside Sales 

Representative

Zsolt Géczi,
Regional Account 
Manager Slovakia 

Peter Kočík,
Senior Systems 

Engineer, Slovakia

Ondřej Šťáhlavský,
Sr. Regional 
Director CEE

Viliam Kocian,
Major Account 

Manager

Jaro Stoličný,
Systems Engineer, 

CEE

ESET

Richard Marko,
Chief Executive 

Offi  cer

Palo Luka,
Chief Operating 

Offi  cer

Juraj Malcho ,
Chief Technology 

Offi  cer

Ignacio Sbampato,
Chief Business 

Offi  cer

Martin Balušík,
Chief Financial 

Offi  cer

Vladimír Paulen,
Chief Information 

Offi  cer

Daniel Chromek,
Chief Information 
Security Offi  cer

Augustín Novák,
Head of Slovak Sales 

and Marketing

Michal Truban,
Sales Manager 

Slovakia

Peter Ohrajter,
Marketing and 

Corporate Commu-
nication Manager 

Slovakia
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KTO JE KTO V IT PRIEMYSLE / WHO IS WHO

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE SLOVAKIA 

Santiago Aguado,
Country Managing 

Director

Dana Radošinská,
Sales Strategy & Planning, 

Statutary Executive

Ivan Mečko,
Services Business 

Director

Ralf Kohler,
Director, EMEA Ful fi llment 
PMO & Business Process 

Engineering

Peter Štibraný,
Services Delivery 

Manager

Miroslava 
Mišovičová,

EMEA Regional Materials 
Management Manager

Juraj Martan,
Manager of Procure-

ment Operations

ICZ SLOVAKIA 

Martin Terkovič,
generálny riaditeľ, 

predseda predstavenstva 

Richard Božík,
riaditeľ realizácie, 

člen predstavenstva

Alena Tkáčiková,
obchodná riaditeľka, 

členka predstavenstva

Ľuboš Lukáč,
fi nančný riaditeľ

GOPAS

Petr Daniel,
predseda 

predstavenstva

Jan Dvořák,
podpredseda 

predstavenstva

Andrea Horáčková,
CEO, 

člen predstavenstva

Stanislav Drga,
Chief Commercial 

Offi  cer

Roman Kytka,
predseda 

predstavenstva

Petr Weber,
generálny riaditeľ

František Baranec,
obchodný riaditeľ

Ľubor Štefík,
riaditeľ pre vonkajšie 

vzťahy

Miroslav Komora,
technický riaditeľ

Soňa Saturyová 
Habrmanová,

riaditeľka oddelenia 
projektového manažmentu

INTERWAY

GLOBALTEL

Miroslav Strečanský,
predseda 

predstavenstva

Jozef Chamraz,
člen 

predstavenstva

Martin Bachorík,
výkonný 
riaditeľ

Lucia Ježová,
riaditeľka oddelenia 

prevádzky

Vladimír Kratochvíl,
riaditeľ oddelenia 

realizácie projektov
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MICROCOMP – COMPUTERSYSTÉM

Jozef Gál,
zakladateľ 
spoločnosti

Tomáš Gál,
generálny 

riaditeľ

Jozef Gál, ml.,
zástupca generálneho 

riaditeľa

Tomáš Vrábel,
riaditeľ 

pre projekty 

Ľuboš Šenkery,
riaditeľ 
pre HW

Attila Komzsík,
riaditeľ vnútornej 

správy

Jozef Kováč,
technický 
riaditeľ

Peter Román,
riaditeľ 

SW divízie 1

Eduard Bronda,
riaditeľ 

SW divízie 2

LENOVO (SLOVAKIA)

Vladimír Varzaly,
PC Division Country 

Manager

Andrej Zajaroš,
PC Division Large 
Account Manager 

Radoslav Sedlák,
SMB PC Division  

Leader

Peter Oravec,
Consumer PC 

Division Leader

Jozef Krilek,
PC Division Key 

Account Manager

Petra Nechalová,
PC Division 

Marketing Manager

Marek Tóth,
Mobile Business 

Group Sales 
Representative

Anna Miháliková,
Mobile Business 
Group Marketing 

Manager

Marián Korienek,
 ISG General 

Manager 
PL, CZ&SK

Peter Karaka,
PC Division Senior 
Channel Manager

Matúš Košina,
ISG Account Sales 

Manager

IPESOFT

Miroslav Kunsch,
Chairman  

Florián Kevický,
CEO 

Ľubomír Martinec,
Head of ETS

Tomáš Rajčan,
Head of EUM

Ján Paulíny,
Head of Sales

Rastislav Gaňa,
Head of SD-ITS

Oliver Rovňaník,
Quality Manager

Martin Habarda,
Key Account Manager
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ORACLE

Viera Uherová,
generálna riaditeľka 

Vladimír Labanc,
riaditeľ oddelenia 

Consulting

Maroš Vrábel,
manažér pre 

partnerov a aliancie 

Michal Molnár,
manažér pre 

podporu zákazníkov

QBSW

Martin Hrnko,
CEO and Chairman 

of the Board

Dalibor Rak,
Chief Technology 

Offi  cer 

Zuzana Szabová,
Chief Financial 

Offi  cer

Pavol Tomek,
Chief Project Delivery 

Offi  cer

MICROSOFT 

Violeta Luca,
generálna riaditeľka, 

Microsoft Česko 
a Slovensko 

Miloš Nitran,
fi nančný riaditeľ, 
Microsoft Česko 

a Slovensko

Martin Hruška,
riaditeľ pre partnerský 

ekosystém

Alena Sochorová,
riaditeľka pre veľkých 
zákazníkov, Microsoft 

Česko a Slovensko 

Martin Blažek,
riaditeľ pre verejnú 
správu, Microsoft 

Slovensko

Marcela Havrilová,
riaditeľka pre 

oblasť vzdelávania, 
Microsoft Slovensko

Lenka Nováková,
riaditeľka pre malé 
a stredné podniky 

a korporátnych 
zákazníkov

Ladislav Možný,
obchodný 

a marketingový 
riaditeľ

Dalibor Kačmář,
riaditeľ pre 

technologické 
štandardy

KODYS SLOVENSKO

Michal Fišer,
CEO

Branislav Kalina,
Sales Director

Karol Radošovský,
Director of System 

Engineering

Martin Šramo,
Head of Software 

Department

Marián Kubíček,
Technical Director



IT ROČENKA 202190

KTO JE KTO V IT PRIEMYSLE / WHO IS WHO

RITTAL

Jaromír Zelený,
Managing Director

Nagy Tomáš,
Project Sales 

Manager IT Solutions

Pavol Hrevuš,
Sales & Marketing 

Director

SAP SLOVENSKO

Martin Ferenec,
Managing Director, 

SAP Slovensko

František Konkol,
Director 

Consulting Services

Ján Ružarovský,
Managing Director, 
SAP Labs Slovakia

Martin Duff ek,
COO, 

SAP Labs Slovakia

Zuzana Suchanová,
Finance & Admini-
stration Director

SEITEQ

Tomáš Straška,
Managing 
Director 

Tomáš  Rehák,
Delivery Team 

Leader   

SFÉRA

Eduard Haluška,
predseda 

predstavenstva 
a generálny riaditeľ

Daniela 
Krištofíková,

riaditeľka úseku 
ekonomiky

Róbert Franček,
riaditeľ úseku 

obchodu

Libor Láznička,
riaditeľ úseku 

vývoja

Daniel Krištofík,
riaditeľ úseku 

služieb

Rastislav Krbaťa,
riaditeľ úseku 

inovácií

RESCO

Miroslav Pomšár,
CEO 

Tomáš Majer,
CTO

Juraj Mojík,
CPO

Giorgio Rossi,
CSO

Tomáš Gregor,
CMO

Ivan Staňo,
COO, USA

Soňa Jones,
CFO

Alena Kulíková,
HR Manager 
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SOFTIP

Dušan Guldan,
predseda predsta-
venstva a výkonný 

riaditeľ

Radovan Bálent,
člen predstavenstva 
a riaditeľ divízie SME

Martin Vlčko,
člen predstavenstva 
a fi nančný riaditeľ

Ján Schwarz,
technický 
riaditeľ

Marek Sedliak,
riaditeľ 
inovácií

Marián Baranovič,
operačný 
riaditeľ 

Miroslav Tobiáš,
obchodný riaditeľ 

divízie SME

SOFTEC

Peter Morávek,
CEO 

Daniel Scheber,
Managing 

Partner 

Alexander 
Rehorovský,

Managing Partner

Aleš Mičovský,
Managing 

Partner

Dávid Šefčík,
Director 

of Innovations 

Tomáš Jaššo,
riaditeľ pre business 

development

Martin Žák,
obchodný riaditeľ 

pre korporátny 
predaj

Martin Obžera,
vedúci rezidenčného 

predaja a služieb 
zákazníkom

Marek Engler,
vedúci inovácií 

a stratégie

Martin Šutka,
vedúci vývoja 

softvéru

SLOVANET

Peter Máčaj,
generálny 

riaditeľ

Rastislav Faith,
prevádzkový 

riaditeľ

Martin Magdolen,
riaditeľ úseku 

podpory predaja

Marta Rošteková,
výkonná riaditeľka

a fi nančná riaditeľka

Tatiana Trebatická,
 riaditeľka ľudských 

zdrojov 

SLOVAK TELEKOM

José Perdomo 
Lorenzo,

generálny riaditeľ

Pavel Hadrbolec,
fi nančný riaditeľ

Peter Laco,
riaditeľ Enterprise 

market divízie (B2B)

Mladen Mitič,
riaditeľ Mass market 

divízie (B2C)

Vladan Pekovič,
riaditeľ technológií 

a IT

Jitka Adámková,
riaditeľka ľudských

zdrojov
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SWAN

Jaroslav Ferianec,
Riaditeľ verejnej 

správy a regionál-
neho predaja

Michal Kemeník,
Finančný riaditeľ

Lukáš Koller,
Riaditeľ korporát-

neho predaja

Roland Kyška,
Riaditeľ marketingu 

a komunikácie

Andrea Gubová,
Riaditeľka ľudských 

zdrojov

Ján Mrva,
Riaditeľ rezidenč-

ného predaja

Róbert Plonka,
Riaditeľ zákazníckej 

starostlivosti

Augustín Revák,
Riaditeľ stratégie 

a rozvoja

Roman Vavrík,
CEO

SWAN MOBILE

Juraj Ondriš,
Výkonný riaditeľ

Patrik Kollaroci,
Technický riaditeľ

Roland Kyška,
Riaditeľ marketingu 

a komunikácie

Ján Mrva,
Obchodný riaditeľ

Ivan Vavrík,
Finančný riaditeľ 

Andrea Gubová,
Riaditeľka ľudských 

zdrojov

TEMPEST

Jozef Šipoš,
riaditeľ prevádzky 

a člen predstavenstva

Andrej Bališ,
obchodný riaditeľ 

a člen predstavenstva

Branislav Baranovský,
technický riaditeľ 

a člen predstavnstva

Miroslav Doležal,
fi nančný riaditeľ, 

a člen predstavenstva

Róbert Plonka,
Riaditeľ Divízie 

zákazníckej 
starostlivosti

STELL+ERP

Lucia Štellerová,
Konateľka, 

obchodná riaditeľka

Barbora Candráková,
Senior 

team lead

Andrej Švec,
Konzultant 
IT servicess
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UNICORN SYSTEMS SK

Tomáš Hudec,
Managing 
Director

Richard Schwartz,
Sales 

Director

Petr Zdráhal,
Production 

Director

UNIQA GROUP SERVICE CENTER SLOVAKIA

Reinhard Böck,
konateľ

Thomas Brustbauer,
konateľ

Tibor Zalabai,
konateľ

TITANS FREELANCERS

Marek Greško,
CEO

Róbert Dusík,
Managing Director

Michal Brandis,
Account Manager

Marián Baksa,
Account Manager

Matej Broš,
Account Manager

Tomáš Darvaši,
Account Manager

Michal Lauko,
Account Manager

Dávid Fedorko,
Account Manager

TULIP SOLUTIONS

Viktor Mečiar,
výkonný riaditeľ 

a partner

Dušan Rehák,
produktový 

manažér

Juraj Pétery,
tím líder 

TULIP Accounting

Michal Gašparík,
tím líder 

vývojárov

Martin Svetlík,
tím líder oddelenia 

podpory

Diana Šilonová,
projektová 
manažérka

Matúš Marek,
projektový 
manažér

Veronika Jaňáková,
projektová 
manažérka

Soňa Výhonská,
marketing 
a obchod
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X-NET 

Marián Seman,
Executive & Business 

Development Director

Tomáš Semančík,
CTO

Marián Kučerka,
Finance Director

Jana Semanová,
Marketing Manager

VERACOMP SLOVAKIA

Petr Janda,
CEO

Hana Llanaj,
Product Business

Development
Manager

Veronika Závodná,
Business

Development
Manager SMB

Naďa Bogdányi,
Head of Marketing 

Department

Tomáš Baksa,
Business 

Development 
Manager

Ondrej Kiš,
Business 

Development 
Manager

Peter Csicsay,
Sales Director

Ondrej Kováč,
Senior 

Presales 
Consultant

Ladislav Gregor,
Business

Development
Manager

VNET

Vladimír Kupčo,
Chief Executive 

Offi  cer

Vojtech Németh,
Chief Technology 

Offi  cer

Juraj Lustoň,
Sales and Strategy 

Director

Milan Šimka,
Head of 

Marketing & Product

Martin Paluš,
B2B Marketing 

Consultant

Zuzana Začková,
HR Manager
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„C.C.C.“ s.r.o.  
Námestie Biely kríž 1110/1, 
831 02 Bratislava
info@ccc.sk, www.ccc.sk

01 People s.r.o.  
K Baťáku 2780/25, 909 01 Skalica  
info@01people.com, 
www.01people.com

2 Ring, spol. s r.o.  
Plynárenská 5, 821 09 Bratislava 
info@2ring.com, www.2ring.sk

26HOUSE s. r. o.  
Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava 
 info@26house.com, 
www.26house.com/sk/

2K-Group s.r.o.  
Špitálska 53, 811 01 Bratislava 
info@2kgroup.eu, www.2kgroup.eu

2Mware, a.s.  
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava  
info@2mware.com, 
www.2mware.com

3DIVISION s.r.o.  
Kežmarská 12, 040 11 Košice
press@3division.net

3MTECH, s.r.o.  
Farská 33/1311, 949 01 Nitra  
obchod@3mtech.sk, www.3mtech.sk

3oSoft, s. r. o.  
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
info@3oSoft.sk, www.3oSoft.sk

3S.sk, spol. s r. o.  
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava  
storage@3s.sk, www.3s.cz/sk

4Q s.r.o.  
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin  
info@4q.sk, www.4q.sk

4Robotics s.r.o.  
Priemyselná 5, 917 01 Trnava  
info@4robotics.sk, www.4robotics.sk

60fps s. r. o.  
Račianska 153, 831 54 Bratislava 
jobs@60fps.sk, www.60fps.sk

A - network spol. s r.o.  
Brezová 75, 900 23 Viničné  
obchod@a-network.biz, 
www.a-network.biz

A.V.I.S. - International Software 
Distribution & Servis, s.r.o.  
Drobného 27, 841 01 Bratislava  
avis@avispro.sk, www.avispro.sk

A1 CONSULTING, a.s. 
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  
info@a1consulting.sk, 
www.a1consulting.sk

A3 Soft s.r.o.  
Továrenská 98/4, 020 01 Púchov  
info@a3soft.sk, www.a3soft.sk

Aardwark s. r. o.  
Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava  
info@aardwark.com, 
www.aardwark.sk

AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava 
info@aas-slovakia.sk, 
www.aas-slovakia.sk

AB Comp, s.r.o.
Továrenská 3/B, 901 01 Malacky
abcomp@abcomp.eu, 
www.abcomp.eu

abakis s. r. o.
Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava
abakis@abakis.sk, www.abakis.sk

ABC Data s.r.o.
Palisády 33, 811 06 Bratislava
Jana.kristkova@abcdata.eu, 
www.abcdata.sk

AB-COM, s.r.o.
M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany
info@abcom.sk, 
www.abcom.sk

ABCROM, s. r. o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava 
helpdesk@abcrom.com, 
www.abcrom.com

ABEL - Computer, s.r.o.
A.Hlinku 6, 022 01 Čadca
abel@abel.sk, www.abel.sk

Abiset s.r.o. 
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky 
abiset@abiset.sk, www.abiset.sk

ABITec, s.r.o. 
Teplická 12, 921 01 Piešťany
abitec@abitec.sk, www.abitec.sk

Ableneo Slovensko s.r.o.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava 
info@ableneo.com, 
www.ableneo.com

ABONUS s.r.o.
Pri strelnici 27, 821 04 Bratislava
sk@abonus.com, www.abonus.sk

ABRA Software s.r.o.  
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
obchod@aktis.sk, www.abra.sk

AB-Tech s.r.o. 
Trlinská 522/28, 900 81 Šenkvice
info@abtech.sk, www.abtech.sk

Accalio s.r.o.  
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
info@accalio.com, www.accalio.com

Accenture Technology Solutions 
- Slovakia, s.r.o.  
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  
info@accenture.com, 
www.accenture.com

ACCESS, spol. s r.o.  
Račianska 109/B, 831 02 Bratislava
Access@access.sk, 
www.access.sk

ACE enterprise Slovakia, a. s.  
Antolská 4, 851 07 Bratislava
info@ace-eprise.com, 
www.ace-eprise.com

ACER, s.r.o.  
Svätoplukova 7, 036 01 Martin
obchod@acer-shop.sk, 
www.acer-shop.sk

Across Private Investments, 
o.c.p., a.s. 
Zochova 3, 811 03 Bratislava  
info@across.sk, www.across.sk

ACS spol. s r.o.  
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava  
sales@acs.sk, www.acs.sk

ActivIT,s.r.o.  
Národná 9, 974 01 Banská Bystrica  
info@activit.sk, www.aktivit.sk

AdaSoft, s. r. o.  
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava 
info@adasoft.sk, www.adasoft.sk

ADASTRA, s.r.o.  
Mýtna 48, 811 07 Bratislava  
infosk@adastragrp.com, 
www.sk.adastragrp.com

ADEON SK, s. r. o.  
Špitálska 53, 811 01 Bratislava  
info@adeon.sk, www.adeon.sk

ADUS Technologies s.r.o.  
Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Poprad  
office@adus-technologies.com, 
www.adus-tech.sk

AEC s. r. o.  
Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava  
bratislava@aec.sk, www.aec.sk

AETR.IO s.r.o.  
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
contact@aetr.io, www.aetr.io

Affinity Analytics, s.r.o.  
Štúrova 27, 040 01 Košice  
info@affinityanalytics.com, 
www.affinityanalytics.com

AFS Visicom Slovakia a. s.  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  
www.afsi.com

AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.  
Panónska 42, 851 01 Bratislava  
obchod@agem.sk, www.agem.sk

AGEMSOFT, a.s.  
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava  
info@agemsoft.sk, www.agemsoft.sk

AIR TREND, s.r.o. 
M. Bela 32, 921 01 Piešťany  
servis@airtrend.sk, www.airtrend.sk

AIRNET s.r.o.  
Siladice 240, 920 52 Siladice  
info@airnet.sk, www.airnet.sk

Airo, s. r. o. 
Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava  
info@airo.sk, 
www.airo.sk

AITEN, a.s.  
Okružná 5, 917 01 Trnava  
aiten@aiten.sk, www.aiten.sk

ALCASYS Slovakia, a.s. 
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava  
info@alcasys.sk, www.alcasys.sk

Aldobec technologies, s.r.o. 
Osuského 44, 851 03 Bratislava  
aldobec@aldobec.sk, 
www.aldobec.sk

Alef Distribution SK, s.r.o.  
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava  
Sk-sales@alef.com, www.alef.com

ALES a. s.  
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín  
ales@ales.sk, www.ales.sk

alfa BASE spol. s r.o.  
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava  
alfabase@alfabase.sk, www.alfabase.sk

Alfa IT, s.r.o.  
Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza  
alfateam@alfait.sk, www.alfait.sk

AlfaPro spol. s r.o.  
Znievska 19, 851 06 Bratislava - Petržalka  
alfapro@alfapro.sk, www.alfapro.sk

Aliga, s.r.o.  
Robotnícka 1E, 036 01 Martin  
info@aliga.sk, www.aliga.sk

Aligra s.r.o.  
Fatranská 3101/10, 010 08 Žilina  
info@aligra.ru, www.tripsguru.ru

ALISON Slovakia s.r.o.  
Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava  
helpdesk@alison-group.sk, 
www.alison-group.sk

Aliter Technologies, a.s.  
Turčianska 16, 821 09 Bratislava  
aliter@aliter.com, www.aliter.com

ALL SOLUTION s.r.o.  
Kpt. Jaroša 779/11, 040 22 Košice  
www.allsolution.sk

All4Net s.r.o.  
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava  
info@all4net.sk, www.all4net.sk

Allit, s.r.o.  
Námestie sv. Františka 18B, 
841 04 Bratislava  
info@allit.sk, www.allit.sk

Allplan Slovensko s. r. o.  
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - Ružinov  
info@allplan.com, www.allplan.sk

Allycom, s. r. o.  
Žehrianska 3180/4, 851 07 Bratislava  
allycom@allycom.sk, www.allycom.sk

aloi trade s. r. o.  
Nitrianska 1764/114, 958 01 Partizánske 
office@aloitrade.sk, www.aloitrade.sk

ALOT Solutions Tech, s.r.o.  
Klincová 35, 821 08 
www.alot-solutions.com

Alpha Solutions, s.r.o.  
Ádorská 730/29, 929 01 Dunajská Streda  
info@alphasolutions.cz, 
www.alphasolutions.cz

Altamira Softworks, s. r. o.  
Jaskový rad 187/3519, 831 01 Bratislava  
info@altamira.sk, www.altamira.sk

ALTO Slovakia, spol. s r. o.  
Sládkovičova 33, 059 21 Svit  
alto@alto.sk, www.alto.sk

ALTRIX, spol. s r.o.  
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica  
info@altrix.sk, www.altrix.sk

A
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Alza.sk s.r.o.  
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava  
www.alza.sk

Amazon /Slovakia/ s.r.o.  
Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava  

ambitas, s. r. o.  
Ševčenkova 25, 851 01 Bratislava  
office@ambitas.sk, www.ambitas.sk

AMCSYS s.r.o.  
Slatinská 2491/223, 018 61 Beluša  
amcsys@amcsys.sk, www.amcsys.sk

AMI Plus, s.r.o.  
Vansovej 12, 080 01 Prešov  
info@amiplus.sk, www.amiplus.sk

An systems.sk, s.r.o.  
Požiarna 1048/4, 020 01 Púchov 
info@ansystems.cz, 
www.ansystems.sk

ANASOFT APR, spol. s r.o.  
Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava  
sales@anasoft.com, www.anasoft.sk

Andamenti s.r.o.  
Nová Ves 5555/55, 
929 01 Dunajská Streda 

Andrea Shop, s.r.o.  
Galantská cesta 5855/22, 
929 01 Dunajská Streda  
eshop@andreashop.sk, 
www.andreashop.sk

ANECT a.s.  
Jarošova 1, 831 03 Bratislava  
anect@anect.com, www.anect.com

Anodius, a.s. 
Landererova 12, 811 09 
Bratislava - mestská časť Staré mesto  
office@anodius.sk, www.anodius.sk

Anritsu Solutions SK, s.r.o.  
Fazuľová 7, 811 07 Bratislava - mestská 
časť Staré Mesto  
info@cngroup.dk, www.corena.sk

ANTIK Telecom s.r.o.  
Čárskeho 10, 040 01 Košice  
antik@antik.sk, www.antiktelecom.sk

ANV, s.r.o.  
Ilkovičova 2961/3, 841 04 Bratislava - 
mestská časť Karlova Ves  
info@anv-tech.com, 
www.anv-tech.com

AP - SOFT, s.r.o. 
Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín  
info@apsoft.sk, www.apsoft.sk

AP Media, s.r.o.  
Staré grunty7, 841 04 Bratislava  
info@apmedia.sk, www.apmedia.sk

APIS spol. s r.o.  
Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica  
obchod@apis.sk, www.apis.sk

APK software, s.r.o. 
Pavla Horova 6153/26, 841 07 Bratislava  
apk@apk.sk, www.apk.sk

APLI s.r.o.  
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava  
apli@apli.sk, www.apli.sk

Aplikaut s.r.o. 
Hlinská 2589/20, 010 01 Žilina  
info@aplikaut.sk, www.aplikaut.sk

APV ELEKTRO spol. s r.o. 
Jungmannova 16, 851 01 Bratislava  
mucha@apvelektro.sk, 
www.apvelektro.sk

Aqist, a. s.  
Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava  
info@aqist.sk, www.aqist.sk

ARAŠID spol. s r.o.  
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica  
predajna@arasid.sk, 
www.progameshop.sk

ARBITAS s.r.o.  
Ul. svornosti 42, 821 06 Bratislava - 
Podunajské Biskupice  
mail@arbitas.com, www.arbitas.com

ArcGEO Information Systems 
spol. s r.o. 
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava  
info@arcgeo.sk, www.arcgeo.sk

Ardaco, a.s.  
Polianky 5, 841 01 Bratislava  
info@ardaco.com, www.ardaco.sk

ArgoTeam Slovakia, s.r.o.  
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava  
info@argoteam.sk, 
www.argoteam.sk

ARIDUS Technologies, s.r.o.  
Panenská 24, 811 03 Bratislava  
office@aridus.sk, www.aridus.sk

ARIES IT, spol. s r.o.  
Holländerova 8, 080 01 Prešov  
Sekretariat@aries.sk, www.aries.sk

ARIVA GROUP s. r. o.
Turčianska 44, 821 09 Bratislava 
info@arivagroup.sk, www.ariva.sk

Arminius IT s. r. o.  
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava  
arminius@arminius.sk, www.arminius.sk

ARPA, s. r. o.  
Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš  
arpa@arpa.sk, www.arpa.sk

ArteSec s.r.o.  
Mäsiarska 3, 040 01 Košice  
artesection@gmail.com

ARTFUL, s.r.o.  
Jaskový rad 79, 831 01 Bratislava  
info@artful.sk, www.artful.sk

ARTIN Solutions, s. r. o.  
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava  
artin@artinsolutions.com, 
www.artintech.sk

ARTINIT s. r. o.  
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 
info@artinit.sk, www.artinit.sk

Artluk plus, s.r.o.  
Volgogradská 13, 080 01 Prešov  
artluk@artluk.sk, www.artluk.sk

ARTOS, a. s.  
Klincová 35, 821 08 Bratislava
 - mestská časť Ružinov  
artos@artos.sk, www.artos.sk

ASAP, s.r.o.  
Šafárikova 1036/14, 902 01 Pezinok  
info@asap.sk, www.asap.sk

ASBIS SK spol. s r.o. 
Tuhovská 33, 831 06 Bratislava  
info@aspis.sk, www.online.asbis.sk

ASC Applied Software 
Consultants, s.r.o.  
Svoradova 7, 811 03 Bratislava  
info@asc.sk, www.asc.sk

Asint Educate, spol. s r.o.  
Hriňovská 8, 811 02 Bratislava  
asint@asint.sk, www.asint.sk

ASKITUS spol. s r. o.  
Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava  
asistent@askitus.sk, www.askitus.sk

Aspecta, s.r.o.  
Čerešňová 28, 917 08 Trnava  
info@aspecta.sk, www.aspecta.sk

Asphere, a.s.  
Nad Lúčkami 6, 841 04 Bratislava  
asphere@asphere.sk, www.lokalizuj.sk

Asseco Central Europe, a. s.  
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava  
marketing@asseco-ce.com, 
www.asseco-ce.com

Asseco Solutions, a.s.  
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 
info@assecosol.com, 
www.assecosolutions.sk

Aston ITM, spol. s r.o.  
Nám. SNP 3, 811 06 Bratislava  
office@aston.sk, www.aston.sk

ASUS Computer s.r.o.  
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava  
www.asus.com/sk

AT Computer, s.r.o.  
Framborská 253, 010 01 Žilina  
obchod@atcomp.sk, www.atcomputers.sk

AT&T Global Network Services 
Slovakia, s.r.o.  
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
brreception@emea.at.com, 
www.business.att.com

ATIcomp, s. r. o.  
Za stanicou 10, 831 04 Bratislava  
info@aticomp.sk, www.aticomp.sk

ATM Point s.r.o.  
Jegorovova 29A, 974 01 Banská Bystrica  
www.atmpoint.sk

Atos IT Solutions and Services s.r.o.  
Pribinova 19/7828, 811 09 Bratislava  
skinfo.it-solutions@atos.net, www.atos.net

ATP spol. s r. o.  
Polianky 5, 844 24 Bratislava  
atp@atp.sk, www.atp.sk

Atwix s. r. o.  
Špitálska 53, 811 01 Bratislava  
www.atwix.com

Audatex Slovakia s.r.o. 
Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 
831 04 Bratislava  
hotline@audatex.sk, 
www.audatex-slovakia.sk

Audioline Multimedia s.r.o.  
Tulipánova 7, 841 02 Bratislava  
info@audioline.sk, 
www.audioline.sk

AURA LOGIC s.r.o.  
Nám. A. Hlinku 25/30, 
017 01 Považská Bystrica  
logis@aura.sk, www.aura.sk

AURUS spol. s r.o.  
Trnavská 80, 821 02 Bratislava  
aurus@aurus.sk, www.aurus.sk

AUSYS s.r.o.  
Južná trieda 66, 
040 01 Košice - mestská časť Juh  
info@ausys.sk, www.ausys.sk

AUTOCONT s.r.o.  
Krasovského 14, 851 01 Bratislava 
info@autocont.sk, 
www.autocont.sk

Automatizácia dopravných 
a telekomunikačných systémov, 
s.r.o.   
Poľovnícka 50, 013 25 Stráňavy  
info@adts.sk, www.adts.sk

Autovista Slovakia s.r.o.  
Vajnorská 158, 831 04 Bratislava  
eurotax@eurotax.sk, 
www.eurotax.sk

AV Integra, s. r. o.  
Pluhová 40/A, 831 03 Bratislava - 
mestská časť Nové Mesto  
avintegra@avintegra.sk, 
www.avintegra.sk

AV SERVIS s. r. o.  
Kresánkova 12, 
841 05 Bratislava-Karlova Ves  
aservis@avservis.org, 
www.aservis.org

AXASOFT, a. s.  
Panenská 7, 811 03 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
axasoft@axasoft.eu, www.axasoft.eu

AXENTA s. r. o.  
Mlynská 898/12, 031 01 Liptovský Mikuláš  
info@axenta.cz, 
www.axenta.sk

AXIOM Bratislava, s. r. o.  
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - 
mestská časť Ružinov  
info@axiomprovis.cz, 
www.axiombratislava.sk

AXON PRO, s.r.o. 
Černyševského 26, 851 01 Bratislava  
office@axonpro.sk, 
www.axonpro.sk

Azet.sk, a.s.  
Murgašova 2/243, 010 01 Žilina  
reklama@azet.sk, 
www.azet.sk
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B & B Trading spol. s r. o.  
Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava  
bbtrading@bbtrading.sk, www.bbtrading.sk

B4Tec, s. r. o.  
Trakovice 270, 919 33 Trakovice  
b4tec@b4tec.eu, www.b4tec.eu

BACKBONE, s.r.o.  
Medená 25, 811 02 Bratislava  
office@backbone.sk, www.backbone.sk

Bachmann s.r.o.  
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava  
info@bachmann.sk, www.bachmann.sk

BAIT s.r.o. 
Matičná 5, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
info@bait.sk, www.bait.sk

BALARAD, s.r.o.  
Orgovánová 6, 080 01 Prešov  
balarad@balarad.sk, www.balarad.eu

Bart.sk s.r.o.  
Pollova 1206/54, 040 18 Košice  
bart@bart.sk, www.bart.sk

Basta digital s. r. o.  
Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava - 
info@bastadigital.com, 
www.bastadigital.com

Battery service Slovakia, s.r.o.  
Čermany 87, 956 08 Čermany  
office@battery.sk, www.battery.sk

BBI Int., a. s.  
Röntgenova 28, 851 01 Bratislava  
office@bbi-intl.com, www.bbi-intl.com

BBX s.r.o.  
Kpt. Otakara Jaroša 3, 974 11 B. Bystrica  
info@bbxnet.sk, www.bbxnet.sk

BDTS s. r. o.  
Svätoplukova 1601, 
957 04 Bánovce nad Bebravou  
bdts@bdts.sk, www.bdts.sk

Bencor s.r.o.  
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - 
info@bencor.sk, www.bencor.sk

Beset, spol. s r.o.  
Jelenia 18, 811 05 Bratislava  
info@beset.sk, www.beset.sk

BE-SOFT a.s.  
Krakovská 2398/23, 040 11 Košice 
besoft@besoft.sk, www.besoft.sk

BIS AUDIO, s.r.o.  
Vajnorská 98/E, 831 04 Bratislava  
predajnaba@bisaudio.sk, 
www.bisaudio.sk

BIterra s. r. o.  
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava  
hello@biterra.cz, www.biterra.sk

BK-Tel, s.r.o.  
Urbánkova 1594/70, 040 01 Košice  
bk-tel@bk-tel.sk, www.bk-tel.sk

Bliss Tec s.r.o.  
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
info@blisstec.sk, www.blisstec.sk

Blue Brain Games, s.r.o.  
Sabinovská 8, 821 02 Bratislava  
mail@blue.sk, www.bluebraingames.com

board.sk, s.r.o.
Železničná 76, 821 07 Bratislava
info@board.sk, www.board.sk

BOHEMIA INTERACTIVE s. r. o.  
Palárikova 27, 811 04 Bratislava  
support@bohemia.net, 
www.bohemia.net

BONET Systems, s.r.o. 
Lenardova 14, 851 01 Bratislava 
support@bonet.sk, www.bonet.systems.sk

BONUM Informačné technológie 
spol. s r.o.  
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava  
bonumit@bonum.sk, www.bonum.sk

BOSCH s.r.o.  
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava  
Bosch.spotrebice@bshg.com, 
www.bosch-home.com

BRACKETS by TRIAD s.r.o.  
Brigádnícka 27, 841 10 Bratislava  
info@brackets.sk, www.brackets.sk

brainit.sk, s.r.o.
Veľký Diel 3323, Žilina 010 08
info@brainit.sk, www.brainit.sk 

BSC Line, s.r.o.  
Murgašova 880/8, 
018 41 Dubnica nad Váhom  
obchod@bscline.sk, www.bscline.sk

BSC SK s.r.o.  
Jána Pavla II. 1/14295, 080 01 Prešov  
info@bsc-ideas.com, 
www.bsc-ideas.com/sk

BSP Consulting spol. s r.o.  
K Železnej studienke 27, 
811 04 Bratislava  
info@bsp.sk, www.bspc.sk

BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. 
K Železnej studienke 27, 
811 04 Bratislava  
info@bsp.sk, www.bspc.sk

BSP Sizar, s. r. o.  
K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava  
info@bspsizar.sk, 
www.bspsizar.sk

BSP Training, s. r. o.  
K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava  
info@cit.sk, www.bsp.sk

Buckle up, s. r. o.  
Šancová 6073/6C, 902 01 Pezinok  
info@buckleup.sk, 
www.buckle-up.sk

butteland s. r. o.  
Prievozská 14, 821 09 Bratislava  
info@butteland.com, 
www.butteland.com

C
C.G.C., a.s.  
Drobného 27, 841 01 Bratislava  
hotline@cgc.sk, www.cgc.sk

CamSys s.r.o.  
Nova 111, 076 02 Kysta  
camsys@camsys.sk, www.camsys.sk

CANCOM Slovakia s.r.o.  
Rázusova 28, 040 01 Košice 
  
CANON SLOVAKIA s.r.o.  
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava  
info@canon.sk, www.canon.sk

Capturing Reality s. r. o.  
Syslia 46, 821 05 Bratislava-Ružinov  
info@capturingreality.com, 
www.capturingreality.com

CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.  
Popradská 66, 040 11 Košice  
cassovia-software@stonline.sk, 
www.cassovia-software.com

Cassovianet Košice s.r.o.  
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 
- mestská časť Rača  
cnet@cnet.sk, www.cnet.sk

CASSTEL s.r.o. Košice  
Garbiarska 18, 040 01 Košice  
casstel@casstel.sk, www.casstel.sk

CAT Systems, s.r.o.  
Športová ulica 810, 929 01 Veľké Dvorníky  
cat@stonline.sk, www.catsystems.sk

Cayo Blanco, s.r.o.  
Niťová 1050/1, 821 08 Bratislava  
sales@cblc.eu, www.iport.sk

CBC Slovakia sr.o.  
Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava  
dispecing@cbcslovakia.sk, 
www.cbcslovakia.sk

CCN s.r.o.  
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - 
mestská časť Ružinov  
ccn@ccn.sk, www.ccn.sk

CCW s.r.o.  
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava  
info@ccw.sk, www.ccw.sk

CDicon s. r. o.  
Tatranská 38, 841 06 Bratislava  
info@cdicon.sk, www.internetgratis.sk

CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.  
Podháj 107, 841 03 Bratislava  
centron@centron.sk, www.centron.sk

Centurio Computers, s.r.o.  
Tuchyňa 110, 018 55 Tuchyňa  
centurio@psg.sk, 
www.centurio.sk

CGI Slovakia s. r. o.  
Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava  
www.cgi.com

CIIT, s.r.o.  
Ružomberská 2, 821 05 Bratislava  
office@ciit.sk, www.ciit.sk

cisco system Slovakia, spol. s. r.o.  
Pribinova 10, 821 09 Bratislava  
www.cisco.com

Citrix Systems Slovakia s.r.o.  
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava  
www.citrix.cz

Cleverlance Slovakia s.r.o.  
Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava  
info@cleverlance.com, www.cleverlance.sk

CLEVERSOFT, s.r.o.  
Dostojevského 4532/71, 058 01 Poprad  
sales@cleversoft.sk, www.cleversoft.sk

Cloudfarms a.s.  
Klariská 14, 811 03 Bratislava
www.cloudfarms.com

CNC, a.s. 
Borská 6, 841 04 Bratislava-Karlova Ves  
info@cnc.sk, www.cnc.sk

Cns s.r.o. 
Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava  
info@cns-net.sk, www.cns-net.sk

CNS Soft s. r. o.  
Bratislavská 264, 908 01 Kúty  
office@cns-s.eu, www.cn-d.eu

COBIT s.r.o.  
Gorkého 9, 811 01 Bratislava  
www.cobit-sk.eu

codium s. r. o. umenie programovať
Kálov 356, 010 01 Žilina  
www.codium.sk
hello@codium.sk

ColosseoEAS, a.s.  
Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava  
sales@colosseoeas.com, 
www.colosseoeas.com

ComGate Payments, s.r.o. 
Svetlá 1, 811 02 Bratislava  
mail@comgate.cz, www.agmo.eu

Commander Services s.r.o.  
Žitná 23, 831 06 Bratislava  
hotline@commander.sk, 
www.commander.sk

COMNET, s.r.o.  
Dvory 1932, 020 01 Púchov  
comnetpu@comnetpu.sk, 
www.comnetpu.sk

COMPAREX Slovakia spol. s r.o.  
Dunajská 15, 811 08 Bratislava
info@comparex.sk, 
www.comparex.sk

B
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COMPEKO BREZNO, s.r.o.  
Štúrova 8, 977 01 Brezno  
compeko@compekobrezno.sk, 
www.compekobrezno.sk

CompuGroup Medical Slovensko 
s. r. o. 
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava  
www.compugroup.sk

Computer Controls SK s.r.o.  
Zamarovská 229, 911 05 Zamarovce  
support@ccontrols.sk, www.ccontrols.sk

Comsultia, s.r.o.  
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  
info@comsultia.com,
www.comsultia.com

COMWORK COMPANY, k. s.  
J. Kollára 13, 
915 01 Nové Mesto nad Váhom , 
info@comworkcompany.sk, 
www.comworkcompany.sk

CONAN, s.r.o.  
Murgašova 18, 010 01 Žilina  
www.conan.sk

CondorNet, s.r.o.  
Kováčska 1, 080 01 Prešov  
internet@condornet.sk, www.condornet.sk

CONNECT pro, s.r.o.  
Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves  
connectpro@connectpro.sk, 
www.connectpro.sk

ConQuest Slovakia s.r.o.  
Rybničná 40, 830 06 Bratislava  
info@conquest.sk, www.conquest.sk

Control Informatika SR, s.r.o.  
Štúrova 139/45, 905 01 Senica  
www.control-slovakia.sk

CoolPeople s.r.o.  
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava  
info@coolpeople.sk, 
www.coolpeople.sk

CORA GEO, s. r. o.  
A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin  
obchod@corageo.sk, 
www.corageo.sk

Coupon, s.r.o.  
Krížna 60, 821 08 Bratislava  
infobox@coupon-bratislava.com, 
www.coupon-bratislava.com

CoverPage s.r.o.  
Ilkovičkova 6276, 842 16 Bratislava  
info@coverpageapp.com, 
www.coverpageapp.com

CreativeSites, s.r.o.  
Heyrovského 8, 841 03 Bratislava  
info@creativesites.sk, 
www.creativesites.sk

Cretive Web, s.r.o.  
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava  
creativeweb@cweb.sk, 
www.cweb.sk

CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o.  
Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava  
info.sk@crif.com, 
www.crif.sk

Crowdberry a.s.  
Staromestská 3, 811 03 Bratislava  
info@crowdberry.eu, 
www.crowdberry.eu

Crux information technology 
group, s.r.o.  
Súmračná 12, 821 02 Bratislava
info@cruxconsult.cz, 
www.cruxconsult.cz

CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.  
Jilemnického 7053/3, 
911 01 Trenčín  
info@2c.sk, www.2c.sk

CUBETECH, s.r.o.  
Ždiarska 3, 949 01 Nitra  
cubetech@cubetech.sk, 
www.cubetech.sk

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.  
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  
info@dtca.sk, www.dtca.sk

D.ICZ Slovakia a. s. 
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín  
info@icz.sk, www.iczgroup.com

d2B s.r.o.  
Prešovská 61, 821 02 Bratislava -
 mestská časť Ružinov  
info@d2b.sk, www.d2b.sk

Daktela SK, s. r. o.  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
daktela@daktela.com, www.daktela.com

DANNAX spol. s r.o.  
669, 065 11 Nová Ľubovňa  
info@dannax.sk, www.dannax.sk

DANUBE SOFT s. r. o.  
Karpatské námestie 10A, 
831 06 Bratislava - mestská časť Rača  
office@danube-soft.sk, 
www.danube-soft.sk

Data System Soft, spol. s r.o.  
Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava  
info@dss.sk, 
www.dss.sk

DATACAR, spol. s r.o.  
Piešť II. 129, 962 12 Detva  
info@datacar.sk, 
www.datacar.sk

Datacomp s.r.o.  
Moldavská cesta II. 49/2413, 
040 11 Košice , 
datacomp@datacomp.sk, 
www.datacomp.sk

Datacrea s.r.o.  
Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice  
info@datacrea.sk, 
www.datacrea.sk

DATAKON s.r.o.  
Rozvojová 2, 040 11 Košice  
datakon@datakon.sk, 
www.datakon.sk

DATALAN Quality Instruments 
s.r.o.  
Púchovská 8, 831 06 Bratislava -
 mestská časť Rača  
info@dqi.sk, www.h3d.sk

DATALAN, a. s.  
Krasovského 14, 851 01 Bratislava  
info@datalan.sk, 
www.datalan.sk

Datamolino s. r. o. 
Zochova 6 - 8, 811 03 Bratislava  
info@datamolino.com, 
www.datamolino.com

Datapac s.r.o.  
Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava  
info@datapac.sk, 
www.datapac.sk

DATAROAD, a.s.  
Púpavová 30, 841 04 Bratislava  
info@dataroad.sk, 
www.dataroad.sk

DataX Computing, spol. s r.o.  
Budovateľská 2642/6, 058 01 Poprad  
info@datax.biz, www.datax.biz

Davinci software, s. r. o.  
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava  
info@dvsk.sk, 
www.davincisoftware.sk

DELit.sk, s. r. o.  
Sputniková 15, 821 02 Bratislava  
info@delit.sk, www.delit.sk

DELL s.r.o.  
Fazuľová 7, 811 07 Bratislava  
info@dell.sk, www.dell.sk

DENAX, a.s.  
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava  
financial@financial.sk, www.lieky.sk

Descon, a.s.  
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava  
descon@descon.sk, www.descon.sk

Detect s. r. o.  
Wolkrova 19, 851 01 Bratislava  
detect@detect.sk, www.kniha-jazd.sk

Detronics, s.r.o.  
Buzulucká 3, 960 01 Zvolen  
info@detronics.sk, www.detronics.sk

Deutsche Telekom  
IT Solutions Slovakia
Žriedlová 13, 040 01 Košice
juraj.probala@t-systems.com,
www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk

dFlex, spol. s r.o.  
E.F. Scherera 17, 921 01 Piešťany  
dfinfo@dflex.sk, 
www.dflex.sk

D
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DICIT spol. s r. o.  
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava  
info@dicit.sk, www.dicit.sk

DIEBOLD NIXDORF s.r.o.  
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
info.slovakia@wincor-nixdorf.com,
www.wincor-nixdorf.sk

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  
info@digislovakia.sk, 
www.digislovakia.sk

DIGILINE, spol. s r. o.  
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava  
digiline@digiline.sk, www.digiline.sk

Digital Industry, s. r. o.  
Námestie SNP 15, 811 01 Bratislava  
info@digitalindustry.sk, 
www.digitalindustry.sk

Digital Systems a.s.  
Za hradbami 7, 902 01 Pezinok  
info@digitalsystems.eu, 
www.digitalsystems.sk

digitWin, s.r.o.
Nedbalova 12, 811 01  Bratislava
info@digitwin-ce.com, 
www.digitwin-ce.com

DIGITAL VISIONS, spol. s r.o.  
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava  
redakcia@nextech.sk, www.nextech.sk

DIGMIA s.r.o.  
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  
info@digmia.com, 
www.digmia.com

Dignitas, spol. s r.o.  
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava  
dignitas@dignitas.sk, www.dignitas.sk

DIMANO, a. s.  
Prievozská 14, 821 09 Bratislava  
info@dimano.sk, www.dimano.sk

Dimension Data Slovakia, s.r.o.  
Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava  
obchod@dimensiondata.com, 
www.dimensiondata.com

Direct Impact, s.r.o.  
Dunajská 25, 811 08 Bratislava  
office@directimpact.sk, 
www.directimpact.sk

Disig, a.s.  
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  
disig@disig.sk, www.disig.sk

Ditec Commerce s.r.o. 
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 
commerce@ditec.sk, 
www.diteccommerce.sk

DITEC, a.s.  
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  
ditec@ditec.sk, www.ditec.sk

DM Technology s. r. o.  
Panenská 5, 811 03 Bratislava  
info@dmtech.sk, 
www.dmtechnology.sk

DNS a.s. organizačná zložka 
Slovensko
Pressburg Tower, Prievozská 6/A
821 09  Bratislava 
dnssk@dns.sk, www.dns.sk

Dokumenta, a.s.  
Strojnícka 103, 821 05 Bratislava  
info@dokumenta.sk, 
www.dokumenta.sk

DOMINANZ spol. s r.o.  
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava  
dominanz@dominanz.sk, 
www.dominanz.sk

DotNet a.s.  
Šancová 64, 821 05 Bratislava  
office@dotnet.sk, www.dotnet.sk

DOXXbet & K-BET, s. r. o.  
Kálov 356, 010 01 Žilina  
info@doxxbet.sk, www.doxxbet.sk

DSI DATA, a. s.  
Nám. A. Bernoláka 377, 
029 01 Námestovo  
hotline@dsidata.sk, www.eshop.dsidata.sk

DSI Slovakia, s.r.o.  
Mlynské nivy 77, 821 05 Bratislava  
www.dsi.sk

DSN s. r. o.  
Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec  
info@displayservice.eu, 
www.displayservice.eu

DTnet Detva s.r.o.  
M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva  
happyfitdt@gmail.com, 
www.elektro-audio.sk

DWC Slovakia a.s.  
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava  
info@dwcslovakia.sk, www.dwcslovakia.sk

DXC Technology Information 
Services Slovakia s.r.o.  
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava  
www.dxc.technology

Dynatech s.r.o.  
Hečkova 7461/10, 831 05 Bratislava  
info@dynatech.sk, www.dynatech.sk

DYTRON SLOVAKIA s.r.o.  
Bojnická 3, 831 04 Bratislava  
dytron@dytron.sk, www.dytron.sk

E
EasySoft spol. s.r.o.  
Na záhumní 219, 951 26 Šurianky  
info@easysoft.sk, www.easysoft.sk

eBIZ Corp s. r. o.  
Lehotského 1, 811 06 Bratislava  
podpora@ebiz.sk, www.ebiz.sk

eBridge, s.r.o.  
II. kolónia 10932/37A, 036 08 Martin  
jbriss@ebridge.sk, www.ebridge.sk

ECS SLUŽBY spol. s r.o. 
Staromlynská 29, 821 06 Bratislava  
ecs@ecssluzby.sk, 
www.ecssluzby.sk

eČasenka, s.r.o.  
Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec  
info@ecasenka.sk, www.ecasenka.sk

eD system a.s.  
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava  
www.edsystem.sk

EDICO SK, a.s.  
Matúšova 12, 811 04 Bratislava  
edico@edico.sk, www.edico.sk

EDITEL SK s.r.o.  
Slowackého 1/A, 821 04 Bratislava  
info@editel.sk, www.editel.sk

eDocu a.s.  
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava  
miroslav.hajek@edocu.com, 
www.edocu.sk

EEA s.r.o.  
Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava  
mail@eea.sk, www.eea.sk

eFabrica, a. s.  
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava  
info@efabrica.sk, www.efabrica.sk

Effectix.com, s. r. o.  
Jakubovo nám. 19, 811 09 Bratislava  
info@effectix.com, www.effectix.com

eGroup Solutions, a. s.  
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava  
info@egroup.sk, www.egroup.sk

EHS, s.r.o.  
Pplk. Pľjušťa 8, 909 01 Skalica  
ehs@ehs.sk, www.ehs.sk

EKOSOFT, spol. s r.o.  
Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice  
info@ekosoft.sk, www.ekosoft.sk

ELCOM, s.r.o.  
Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov  
obchod@elcom.eu, 
www.elcom.eu

e-learnmedia, s.r.o.  
Mlynské nivy 1711/71, 821 05 Bratislava  
info@e-learnmedia.sk, 
www.e-learnmedia.sk

ELECTROMEN s.r.o.  
542, 946 01 Kameničná  
info@electromen.sk, 
www.electromen.sk

ELEKTROSPED, a.s.  
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava  
info@hej.sk, www.hej.sk

ELEKTROSYSTEM, a.s.  
Št. Furdeka 10, 010 01 Žilina  
esys@esys.sk, www.esys.sk

ELET, s.r.o.  
Gorazdova 24, 811 04 Bratislava  
elet@elet.sk, www.elet.sk

Spoločnosť DITEC Commerce s.r.o. bola založená v roku 2017 za účelom 
sprístupnenia produktov a služieb spoločnosti DITEC a.s. koncovým klientom, ako 
aj integračným partnerom.

Na trhu informačných technológií poskytujeme priamy predaj licencií produktov 
spoločnosti DITEC a.s., komplexné poradenstvo pri výbere konkrétnych produktov 
a integráciu na systémy využívané v prostredí klientov. 

Pomáhame tvoriť nové komplexné riešenia, ktoré rozširujú možnosti používaných 
systémov o funkcionality potrebné pre komunikáciu s verejným sektorom.

Nástroje, ktoré vás spoja so svetom elektronizácie

D.Bulk 
Sender

eDeskReader

D.Convert

D.PDF Signer

D.Bulk Signer

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava   |   tel.: +421 2 58 222 328

commerce@ditec.sk   |   www.diteccommerce.sk – váš e-shop pre elektronizáciu
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elfa, s.r.o.  
Park Komenského 7, 040 01 Košice  
elfa@elfa.sk, www.elfa.sk

ELIA, s. r. o.  
Hviezdoslavovo námestie 7, 
811 02 Bratislava  
contact@elia.sk, www.elia.sk

Elite Solutions, s.r.o.  
Mikulášska 5, 811 01 Bratislava  
info@elitesolutions.sk, 
www.elitesolutions.sk

ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, 
spol. s r.o.  
Bojnická cesta 57, 971 01 Prievidza  
info@elko.sk, www.elko.sk

ELSYS, s.r.o.  
Komenského 89, 921 01 Piešťany  
obchod@elsys.sk, www.elsys.sk

ELVISDK, s.r.o.  
151, 027 54 Veličná  
papso@elvisdk.sk, www.elvisdk.sk

EMARK, s.r.o.  
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
emark@emark.sk, www.emark.sk

E-MAX INTERNET & IT s.r.o. 
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov  
e-max@e-max.sk, www.e-max.sk

Emeldi Software Services 
Slovakia s.r.o.  
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
info@emeldi.com, 
www.emeldi.sk

EMIS s.r.o.  
Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava  
emis@emis-online.sk, 
www.emis-online.sk

emission, s.r.o.  
Majerníkova 44, 841 05 Bratislava  
info@emission.sk, www.emission.sk

EMM, spol. s r.o.  
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava  
emm@emm.sk, 
www.emm.sk

emst s.r.o.  
Jazerná 592/7, 927 01 Šaľa  
emst@emst.sk, www.emst.sk

ENERGO CONTROL s.r.o.  
Pri plynárni 2, 040 01 Košice  
ec@energocontrol.sk, 
www.energocontrol.sk

ENERGODATA spol. s r.o.  
Kálov 1, 010 01 Žilina  
info@energodata.com, 
www.energodata.sk

Energotel,a.s.  
Miletičova 7, 821 08 Bratislava  
energotel@energotel.sk, 
www.energotel.sk

e-Net, s.r.o.  
Lichnerova 35, 903 01 Senec  
info@e-net.sk, www.e-net.sk

ENICOS, spol. s r.o.  
Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava  
info@enicos.sk, www.profimaids.sk

ensentia s.r.o.  
Priemyselná 6, 824 90 Bratislava  
info@ensentia.sk, 
www.ensentia.sk

Epicor Software Slovakia, s.r.o.  
Žižkova 22/B, 811 02 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
sales.slovakia@epicor.com, 
www.iepicor.sk

DNS a.s. organizačná zložka Slovensko
Pressburg Tower, 
Prievozská 6/A, 821 09  Bratislava 
e-mail: dnssk@dns.sk, www.dns.sk

V DNS kladieme dôraz na dokonalý zákaznícky servis a individuálny prístup ku každému pro-
jektu. Naše služby svojím rozsahom pokrývajú kompletný cyklus prípravy a realizácie nároč-
ných IT projektov. Pomôžeme vám s realizáciou vášho projektu od návrhu cez predpredajnú 
podporu až po jeho samotnú realizáciu. Spoľahnúť sa na nás môžete aj v oblasti popredajnej 
podpory, fi nančných, marketingových a vzdelávacích služieb. Rozsah a kvalita poskytovaných 
služieb, široké produktové portfólio aj technologické znalosti radia DNS na špičku v odbore.
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Ericsson Slovakia spol. s r.o.  
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava  
www.ericsson.com/sk

ESB, s. r. o.  
Astrová 10, 821 01 Bratislava 
- mestská časť Ružinov  
info@integsoft.cz, www.esb.sk

ESC sk s.r.o.  
Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava  
servis@esc.sk, www.esc.sk

Escape Motions, s.r.o.  
Teplická 24/134, 921 01 Piešťany  
www.escapemotions.com

ESET, spol. s r.o.  
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
marketing@eset.sk, 
www.eset.sk

eSOLUTIONS s.r.o.  
Viedenská 7, 040 13 Košice  
info@esolutions.sk, www.esolutions.sk

Espirit Software Solutions s. r. o.  
Sumbalova 5, 841 04 Bratislava  
office@espirit.sk, www.espirit.sk

essential data, s. r. o.  
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  
info@essential-data.sk, 
www.essential-data.sk

ESTEN s.r.o.  
Južná trieda 8, 040 01 Košice  
info@esten.sk, www.esten.sk

ETARGET SE 
Pribinova 25, 811 09 Bratislava  
obchod@etarget.sk, 
www.etarget.sk

ETRIM s.r.o. 
Kukučínova 18, 921 01 Piešťany  
info@etrim.sk, www.etrim.sk

ETS spol. s r.o. 
Cesta na Klanec 11, 841 03 Bratislava - 
mestská časť Lamač  
ets@etsba.sk, www.etsba.sk

EU Technology s.r.o.  
Heydukova 1, 811 08 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
info@eutechnology.sk, 
www.eutechnology.sk

EURO MEDIA Košice, s.r.o.  
Rastislavova 104, 040 01 Košice  
kosice@euromedia.sk,
 www.euromedia.sk

eurOKontakt s.r.o.  
Sládkovičova 9, 974 00 Banská Bystrica  
eurokontakt@eurokontakt.sk, 
www.eurokontakt.sk

EUROPEA group, spol. s r.o.  
Šípová 3/a, 821 07 Bratislava  
europea@europea.sk, 
www.europea.sk

EuroSMS s.r.o.  
Račianska 96, 831 02 Bratislava  
info@eurosms.com, www.eurosms.sk

EuroTRADING s.r.o.  
Muškátová 38/495, 040 11 Košice  
kosice@eurotrading.sk,
 www.eurotrading.sk

Everlution s. r. o. 
Svätojurská ulica 6153/2, 902 01 Pezinok  
info@everlution.sk, 
www.everlution.sk

EVISION, spol. s r.o.  
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava  
evision@evision.sk, www.evision.sk

Evolveum s. r. o.  
Vendelínska 109, 900 55 Lozorno  
info@evolveum.com, 
www.evolveum.com

EWM Consulting s.r.o.  
Gaštanová 937/6, 943 01 Štúrovo  
info@ewmconsulting.cz, 
www.ewmconsulting.cz

EXALOGIC, s.r.o.  
Bešeňová 189, 034 83 Bešeňová  
exalogic@exalogic.sk, 
www.exalogic.sk

exe, a.s.  
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava  
info@exe.sk, 
www.exe.sk 

Exponea s.r.o.  
City Business Center I, Karadžičova 
7244/8, 821 08 Bratislava  
www.exponea.com

EXPRES NET, k.s.  
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava  
expresnet@expresnet.sk, 
www.expresnet.sk

EXXETA s. r. o.  
Námestie Mateja Korvína 1, 
811 07 Bratislava  
info@EXXETA.com, www.exxeta.sk

EZMID, s.r.o.  
Moyzesova 42, 010 01 Žilina  
contact@ezmid.com, leonardi.sk

F
Fabrici Management Consulting, 
spol. s.r.o.  
Púpavova 4, 900 27 Bernolákovo
http://www.fabrici.sk/
  
Factory 4 Solutions a.s.  
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava  
info@f4s.sk, www.f4s.sk

FB Group s. r. o.  
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - 
info@fbgroup.sk, www.fbgroup.sk

FEVRA spol. s r.o.  
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava  
fevra@fevra.sk, www.fevra.sk

FINAMIS s.r.o.  
Na križovatkách 29, 821 04 Bratislava  
office@finamis.com, www.finamis.com

Finecon Technologies s.r.o.  
Prievozská 14, 821 09 Bratislava  
office@finecon.net, 
www.finecontechnologies.sk

FinStat, s. r. o.  
Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 
851 10 Bratislava  
info@finstat.sk, www.finstat.sk

First Data Resources Slovakia, 
s.r.o.  
Digital Park II, Einsteinova 25, 
851 01 Bratislava  
mediarelations@firstdata.com,
www.firstdata.com

First information systems, s.r.o.  
Andreja Kmeťa 316/16, 010 01 Žilina  
info@firstsk.sk, www.firstsk.sk

FLEX-IS, spol. s r.o.  
Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava  
info@flexis.sk, www.flex1.sk

Flowmon networks a.s.  
Sochorova 3232, 616 00 Brno  
slovakia@flowmon.com, 
www.flowmon.com

Floydcom s.r.o.  
Príkopova 6, 831 03 Bratislava  
floydcom@floydcom.sk, 
www.floydcom.sk

Fluido Slovakia s. r. o.  
Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica  
info@bitlayer.com, www.bitlayer.com

FNS, s.r.o.  
Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava - 
mestská časť Ružinov  
fns@fns.sk, www.fns.sk

For Best Clients, s.r.o.  
Trojičné námestie 5, 917 01 Trnava  
sales@forbestclients.com, 
www.forbestclients.com

ForesApps, s. r. o.  
Prievozská 14, 821 09 Bratislava  
info@foresapps.com, 
www.foresapps.com

Foresta SK, a.s.  
Horná 34, 974 01 Banská Bystrica  
info@foresta.sk, www.foresta.sk

Fortinet  
Bucharova 14/2641, Explora BC
158 00 Praha 13
Csr_sales@fortinet.com, 
www.fortinet.com

Foundation, s.r.o.  
Obchodná 2, 811 06 Bratislava  
info@foundation.sk, 
www.foundation.sk

Fpt Slovakia s.r.o.  
Južná trieda 6, 040 01 Košice  
fsvk.contact@fpt.sk, www.fpt.sk

FREQUENTIS Slovakia, s. r. o.  
Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava  
contact-bra@frequentis.com, 
www.frequentis.com

Frinx s. r. o.  
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - 
mestská časť Ružinov  
info@frinx.io, www.frinx.io

FUJIFILM Europe GmbH – 
organizačná zložka  
Rybničná 40, 831 06 Bratislava  
fujifilm@fujifilm.sk, www.fujifilm.eu/sk

Funny Games s. r. o.  
Špitálska 53, 811 01 Bratislava  
supprot@fgames.sk, www.fgames.sk

G
Gamanet a. s.  
Zátišie 12, 831 03 Bratislava  
sales@gamanet.com, 
www.gamanet.com

Gamayun, s.r.o.  
Laurinská 3, 811 01 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
office@gamayun.sk, www.gamayun.sk

Games Farm, s.r.o.  
Mikovíniho 31, 040 11 Košice  
farm@games-farm.com,, 
www.games-farm.com

GAMO a.s.  
Kyjevské námestie 6, 
974 04 Banská Bystrica  
info@gamo.sk, www.gamo.sk

Garmin s.r.o.  
Murgašova 18, 010 01 Žilina  
obchod@garmin.sk, www.garmin.sk

Garwan Consulting s. r. o.  
Palackého 4, 811 02 Bratislava  
info@garwan.sk, www.garwan.sk

G-Automation s. r. o.  
A. Sládkoviča 67/641, 
018 51 Nová Dubnica  
iajg@online.de, www.g-automation.eu

GAYA, s. r. o.  
Hviezdoslavova 23 B, 036 01 Martin  
centrum@gaya.sk, www.gaya.sk

G-comp s.r.o.  
Záhradná 7, 056 01 Gelnica  
g-comp@g-comp.sk, 
www.g-comp.sk

GeCom, s.r.o.  
Hviezdoslavova 6082/1A, 
071 01 Michalovce  
gecom@gecom.sk, www.gecom.sk

GEMMA SYSTEMS, s.r.o.  
Repašského 20, 841 02 Bratislava  
info@gemmasystems.sk, 
www.gemmasystems.sk

General Electric Slovakia s.r.o. 
Prievozská 4/16633, 821 09 Bratislava  
www.generalelectric.sk

Generali IT s. r. o.  
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  
www.generali.sk

GeoServices, s. r. o.  
Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín  
info@geoservices.sk, 
www.geoservices.sk

GiTy - Slovensko, a.s.  
Jilemnického 8, 036 01 Martin  
info@gity.sk, www.gity.sk

Global IT Services s.r.o.  
Prievozská 4, 821 09 Bratislava  
ferratum@ferratumbank.sk, 
www.ferratum.sk

GlobalLogic s.r.o.  
Štúrova 27, 040 01 Košice  
info@globallogic.com, 
www.globallogic.sk
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GlobalTel, a.s.  
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - 
mestská časť Ružinov  
info@globaltel.sk, www.globaltel.sk

GLOBESY, s.r.o.  
Framborská 58, 010 01 Žilina  
contact@globesy.sk, www.globesy.sk

GoHealth, s. r. o.  
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava  
hello@thinkcreatix.com, 
www.thinkcreatix.com

Goldmann Systems, a.s.  
Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava  
info@goldmann.sk, www.goldmann.sk

GOPAS SR a.s.  
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 
821 02 Bratislava 
info@gopas.sk, www.gopas.sk

Gordias, s.r.o.  
Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava  
info@gordias.sk, www.gordias.sk

GRADIENT ECM s. r. o. 
Košická 56, 821 08 Bratislava  
sales@gradientecm.com, 
www.gradient.sk

Gras SK s.r.o.  
Sovietskych hrdinov 243/88, 
089 01 Svidník  
info@gras.sk, www.gras.sk

Gratex International, a.s.  
Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava  
marketing@gratex.com, www.gratex.sk

Gratex Services, a.s.  
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava  
info@gratex.com, www.gratex.com

GRENKELEASING s.r.o. 
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava  
sluzby@grenke.sk, www.grenke.sk

Grün Slovakia, s.r.o.  
Staronová 425/1, 969 01 Banská Štiavnica  
info@gruen.sk, www.gruen.sk

GSM1 s.r.o.  
Hlavná 677/94, 077 01 Kráľovský Chlmec  
galeria@gsm1.sk, www.gsm1.sk

GSoft-Group a. s.  
Súkennícka 24, 821 09 Bratislava  
info@gsoft.sk, www.gsoft.sk

GSYSTEM s. r. o.  
Kopčianska 8, 851 01 Bratislava  
office@gsystem.sk, 
www.gsystem.sk

GX SOLUTIONS, a. s.  
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava  
info@gxsolutions.eu, 
www.gxsolutions.sk

H
HABIT, s.r.o. 
Nálepkova 14, 921 01 Piešťany  
habit@habit.sk, www.habit.sk

HAKO, a. s.  
Štefánikova 1361/4, 
031 01 Liptovský Mikuláš  
hako@hako.sk, www.hako.sk

Hankuper s.r.o.  
Špitálska 53, 811 01 Bratislava  
info@hankuper.com, 
www.hankuper.com

Hardsun s.r.o.  
Užhorodská 1034/4, 040 11 Košice  
hq@hardsun.eu, www.hardsun.eu

Hardware Support s.r.o.  
Brnianska 2417, 911 05 Trenčín  
info@hardwaresupport.eu, 
www.globecom-it.com

hascon s.r.o.  
Bottova 10, 900 25 Chorvátsky Grob 
info@smarterhome.sk, 
www.smarterhome.sk

HEITEC Slovensko, spol. s r.o.  
Trenčianska Turná 2811, 
913 21 Trenčianska Turná  
info@heitec.sk, www.heitec.sk

Hewlett Packard Enterprise 
Slovakia, s.r.o. 
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava  
sk-office@hpe.com, www.hpe.com

HGdata s.r.o.  
Ždiar 473, 059 55 Ždiar  
hgdata@hgdata.sk, www.hgdata.sk

HM Industrial Solution s.r.o.  
Štefánikova 10, 040 01 Košice  
hmis@hmis.sk, www.hmis.sk

HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, 
spol. s r.o.  
Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina  
hmz@hmz.sk, www.hmz.sk

HOPIN, s. r. o.  
Pribinova 4/17952, 811 09 Bratislava  
hopin@hopin.sk, www.hopintaxi.sk

HORIZON, s.r.o. 
Prešov  Francisciho 21, 080 01 Prešov  
horizon@horizon.sk, www.horizon.sk

Hotovo s. r. o.  
Štúrova 44, 040 01 Košice  
info@hotovo.org, www.hotovo.sk

HOUR, spol. s r.o.  
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina  
obchod@hour.sk, www.hour.sk

HP Inc Slovakia s.r.o. 
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
www.hp.sk

HS Consult s.r.o.  
Hurbanova 664, 907 01 Myjava  
hsconsult@hsconsult.sk, 
www.hsconsult.sk

HT Solution s.r.o.  
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  
office@htsolution.sk, 
www.htsolution.sk

Huawei Technologies (Slovak), 
s.r.o.  
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava  
www.huawei.com

Hype, s.r.o.  
Sibírska 10, 831 02 Bratislava  
info@hype.sk, www.advinci.sk

Hyperia s.r.o.  
Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina  
www.hyperia.sk

CH
CHASTIA s.r.o.  
Košická 3646/68, 058 01 Poprad  
info@chastia.com, 
www.chastia.com

CHEMOSVIT SLUŽBY, s. r. o.  
Štúrova 101, 059 21 Svit  
info@chemosvit.sk, 
www.chemosvitsluzby.sk

CHIRASYS, spol. s r.o.  
Nám.Dr. A. Schweizera 94, 
916 01 Stará Turá  
sales@chirasys.sk, www.chirasys.sk

I
I.S.D.D. plus, s.r.o.  
Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava  
info@isdd.sk, www.isdd.sk

IBL Software Engineering, 
spol. s r.o.  
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava  
ibl@iblsoft.com, www.iblsoft.com

IBM Capital Slovensko, spol. s r.o.  
Krasovského 14, 851 01 Bratislava 

IBM Slovakia Business Services 
s. r. o. 
Krasovského 14, 851 01 Bratislava 

IBM Slovensko, spol. s r.o. 
Krasovského 14, 851 01 Bratislava 
www.ibm.com

iBross, s.r.o.  
Karpatská 3, 040 01 Košice  
mail@ibross.sk, www.ibross.sk

ICOS, a.s. Košice  
Južná trieda 46, 040 01 Košice  
helpdesk@icos.sk, www.icos.sk

ICZ Slovakia a. s.  
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín  
info@icz.sk, www.icz.sk

ID.EST, s.r.o.  
Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina  
idest@idest.sk, www.idest.sk

iDevelopers s.r.o.  
Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava  
info@domvsnv.sk

IFNE Software, s.r.o.  
Chorvátska 113/191, 900 81 Šenkvice  
it@ifne.sk, www.ifne.sk

IFS Slovakia spol. s r.o.  
Legionárska 1, 010 01 Žilina  
www.ifsworld.com

IGA, s.r.o.  
Timravy 1102/8, 036 01 Martin  
faktury@mouton.sk, www.iga.sk

IGT Consulting s. r. o.  
Sliačska 1234/34, 831 02 Bratislava  
info@igtconsulting.eu, 
www.igtconsulting.eu

IIT Development a. s.  
Pluhová 2, 831 03 Bratislava  
www.iitdevelopment.sk

IIT, s.r.o.  
J.C. Hronského 10, 
831 02 Bratislava - Nové mesto  
www.iitdevelopment.sk

IKT Services Slovakia s. r. o.  
Drieňová 14, 821 01 Bratislava  
office@ikt-services.sk, www.category.sk

www.hotovo.com
Štúrova 44, Košice | hello@hotovo.com
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iLO, s. r. o.  
Martinčekova 13, 821 01 Bratislava  
ilo @ilo.sk, www.ilo.sk

IMAFEX, spol. s r.o.  
Belopotockého 4, 
031 01 Liptovský Mikuláš  
servis@imafex.sk, www.imafexcomputers.sk

IMESYS, s. r. o.  
Dedovec 1905/423, 
017 01 Považská Bystrica  
info@imesys.sk, www.imesys.sk

Impressa – internetová agentúra s.r.o.  
Tajovského 735/2, 040 01 Košice  
impressa@impressa.sk, www.impressa.sk

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.  
Za štadiónom 3, 900 01 Modra
  
IN2CORE s.r.o.  
Agátová 5438/33, 900 27 Bernolákovo  
info@in2core.com, www.in2core.com

InCoTech, s.r.o.  
A.Wágnera 2056/22, 984 01 Lučenec  
incotech@incotech.sk, www.incotech.sk

Indra Avitech s.r.o.  
Twin City Tower 
Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava  
marketing@avitech.aero, 
www.indra-avitech.aero

INDRA Slovakia, a.s.
Twin City Tower, Mlynské Nivy 10,
821 09 Bratislava
skinfo@indracompany.com, www.indra.sk

inezis s.r.o.  
Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava  
info@inezis.sk, www.inezis.sk

InfoConsulting Slovakia s. r. o.  
Legionárska 1, 010 01 Žilina  
infosk@infoconsulting.eu, 
www.infoconsulting.eu

INFOMED s.r.o.  
Stred 57/51-8, 017 01 Považská Bystrica  
infomed@infomed.sk, www.infomed.sk

INFOTECH, s.r.o.  
Hrobákova 2, 851 02 Bratislava  
office@infotech.sk, www.infotech.sk

INGS spol. s r.o.  
H. Meličkovej 4, 841 05 Bratislava  
ings@ings.sk, www.ings.sk

INLOGIC SOFTWARE s.r.o.  
Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica  
info@inlogic.eu, www.inlogic.sk

Innovatrics, s.r.o.  
Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava  
info@fingera.com, www.fingera.sk

Inova Logic, s.r.o.  
Topoľová 2, 811 04 Bratislava  
sales@inovalogic.com, 
www.inovalogic.com

INPROP, s.r.o. 
Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina  
inprop@inprop.sk, www.inprop.sk

INSEKO a.s.  
Bytčická 2, 010 01 Žilina  
info@inseko.sk, www.inseko.sk

Instarea s.r.o.  
29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava
 - mestská časť Staré Mesto  
office@instea.co, www.instea.sk

Intas, s.r.o.  
Stromová 10, 040 13 Košice  
info@intas.sk, www.intas.sk

Intechon s. r. o.  
Zimná 2698/94, 052 01 Spišská Nová Ves  
bratislava@intechon.sk, www.intechon.sk

INTELSOFT spoločnosť s ručením 
obmedzeným  
Stromová 13, 837 62 Bratislava  
info@intelsoft.sk, www.noris.sk

INTERAKT, s. r. o.  
Mlynárska 16, 040 01 Košice  
interakt@interakt.sk, www.interakt.sk

INTEREZ MEDIA s.r.o.  
Námestie Š. Moyzesa 14, 
974 01 Banská Bystrica  
www.interez.sk

Internet Mall Slovakia s.r.o.  
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava  
info@mall.sk, www.mall.sk

INTERNET SK, s.r.o.  
Palisády 33, 811 06 Bratislava  
forpsi@forpsi.com, www.forpsi.com

Interoute Slovakia s.r.o.  
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava  
info@interroute.com, 
www.interroute.com

InterWay, a. s.  
Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava  
sales@interway.sk, www.interway.sk

Inviton s.r.o.  
Nové Záhrady I. 11, 821 05 Bratislava  
info@inviton.eu, www.inviton.eu

IOPS, s.r.o.  
Miletičova 5A, 821 08 Bratislava  
info@iops.sk, www.dc.iops.sk

IPDAP GROUP, a.s.  
Moravská 36, 952 01 Vráble  
sales@ipdap.sk, www.automakers.sk

IPESOFT spol. s r.o.  
Bytčická 2, 010 01 Žilina  
info@ipesoft.com, www.ipesoft.com

IPRON, s.r.o.  
Rezedová 2, 821 01 Bratislava  
ipron@ipron.sk, www.ipron.sk

IPsoft Slovakia s.r.o.  
Palisády 32, 811 06 Bratislava 

iQnet a.s.  
Grösslingová 17, 811 09 Bratislava 
office@iQnet.sk, www.iqnet.sk

IRDistribution a.s.  
Ivanská cesta 3421/65, 821 04 Bratislava  
info@irdistribution.sk

IRIS SH, s.r.o.  
Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica  
info@iris.sk, www.vozidlo.sk

iServices s. r. o.  
Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava  
iservices@iservices.sk, 
www.iservices.sk

ISMTECH s.r.o.  
Školská 1695/3, 908 41 Šaštín-Stráže  
info@ismtech.sk, www.ismtech.sk

ISPER Slovakia s.r.o.  
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava - 
mestská časť Petržalka  
kancelaria@isper.sk, 
www.isper.sk

iSTE s.r.o. 
Moldavská cesta II. 2413/49, 
040 11 Košice  
iste@iste.sk, www.iste.sk

iSW s.r.o.  
Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina  
office@isw.sk, www.isw.sk

IT & T, s.r.o.  
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava 
comodo@comodomoda.sk, 
www.itat.sk

IT Academy s.r.o.  
Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava  
info@it-academy.sk, www.it-academy.sk

it smart s.r.o.  
Popradská 66, 040 11 Košice - 
mestská časť Západ  
info@itsmart.sk, www.itsmart.sk

IT Support s.r.o.   
Dobšinského 16, 811 05 Bratislava  
www.it-support.sk

ITbubble, spol. s r.o.  
Grösslingová 50, 811 09 Bratislava 
- mestská časť Staré Mesto  
predaj@itbubble.sk, 
www.cybershop.sk

itelligence Slovakia, s .r. o.  
Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava  
info@marcant.net, 
www.itelligencegroup.com

ITEnS s.r.o.  
Kragujevská 1, 010 01 Žilina  
info@itens.sk, www.itens.sk

IT-Impulse s. r. o.  
Letná 42, 040 01 Košice - 
info@it-impulse.net, www.it-impulse.sk

ITNets s.r.o.  
Staré Grunty 26/B, 841 04 Bratislava  
itnets@itnets.sk, www.itnets.sk

itrinity, s.r.o.  
Obchodná 507/2, 811 06 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto  
info@itrinity.com, www.irs-mg.sk

ITSDONE, s. r. o.  
Karpatská 18, 811 05 Bratislava  
office.sk@itsdone.eu, www.itsdone.eu

IXTENT Slovakia s.r.o.  
Šulekova 2, 811 06 Bratislava  
office@ixtent.com, www.ixtent.com

J
J M S - solid trade spol. s r.o.  
Ľ. Štúra 1061/27, 960 01 Zvolen  
jms@jms.sk, www.jms.sk

Jablotron Slovakia, s.r.o.  
Sasinkova 14, 010 01 Žilina  
predaj@jablotron.sk, www.jablotron.sk

JANUS SK, spol. s. r. o.  
Rybničná 40, 831 06 Bratislava  
obchod@janussk.sk, www.kyocera.sk

JD Software, s.r.o.  
Trnavská ul. 74/A , 821 02 Bratislava  
www.jdsoftware.sk

„JIT Metall s. r. o.  
Špitálska 53, 811 01 Bratislava  
info@jitmetall.com, www.jitmetall.com

JUMO Slovensko s.r.o.  
Púchovská 8, 831 06 Bratislava  
info.sk@jumo.net, www.jumo.sk

K
K_CORP s.r.o.  
Radlinského 20/2231, 
052 01 Spišská Nová Ves  
www.eshop.kcorp.sk

K2 atmitec Slovensko s.r.o.  
Obrancov mieru 354/32, 018 41 Dubnica 
nad Váhom  
k2atmitec@k2atmitec.sk, 
www.k2atmitec.sk

KARAT Software s. r. o.  
Boženy Němcovej 310/11, 949 01 Nitra  
info@karatsoftware.sk, 
www.karatsoftware.sk

KaratNet Slovakia s. r. o.  
Vrakuňská 37, 821 06 Bratislava  
europlant@europlant-group.cz, 
www.karatnet.sk

KARDEX s.r.o. - organizačná zložka  
Trenčianska 39, 821 09 Bratislava
  
KasComp, spol. s r. o.  
Na vrátkach 3417/18, 841 01 Bratislava - 
mestská časť Dúbravka  
kascomp@kascomp.sk, 
www.kascomp.sk

KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.  
Dobšinského 18/A, 811 05 Bratislava  
obchod@baris.sk, www.baris.sk

KAYLA, s.r.o.  
Časť Pod Lesom 283, 
059 91 Veľký Slavkov  
m@kayla.sk, www.kayla.sk

KDC, s.r.o.  
Garbiarska 5, 040 01 Košice 

Kedros, a. s. 
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava  
jvc@xrqebf.fx, www.kedros.sk

Kinet s.r.o. 
201, 972 25 Diviaky nad Nitricou  
kinet@kinet.sk, www.kinet.sk
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KIOS a.s. 
Radlinského 40a, 921 01 Piešťany  
info@bitdata.sk, www.kios.sk

Kistler Bratislava, s.r.o.  
Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava  
info.bts@kistler.com, 
www.kistler.sk

KLIMASOFT s.r.o.  
Vajanského 58, 921 01 Piešťany  
klimasoft@klimasoft.com, 
www.klimasoft.sk

KODAS systems, s.r.o.  
Kamenná 20, 010 01 Žilina  
obchod@kodas-systems.sk, 
www.kodas-systems.sk

KODYS SLOVENSKO s.r.o.  
Sliačska 2, 831 02 Bratislava  
info@kodys.sk, www.kodys.sk

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.  
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratisava  
info@konicaminolta.sk, 
www.konicaminolta.sk

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.  
Vietnamská 3, 821 04 Bratislava  
obchod@konturaslovakia.sk, 
www.konturaslovakia.sk

KOREX networks, s.r.o.  
Fučíková 371, 087 01 Giraltovce  
servis@korex.sk, www.korex.sk

KP Solutions s.r.o.  
Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava  
info@kpsolutions.sk, 
www.kpsolutions.sk

KREA SK  s.r.o.  
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra 
predaj@krea.sk, www.krea.sk

Krone Consulting s. r. o.  
Teslova 20A, 821 02 Bratislava - 
info@kroneit.com, www.kroneit.com

KROS a.s.  
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina  
kros@kros.sk, www.kros.sk

KVANT, s.r.o.  
Betliarska 12, 851 07 Bratislava  
info@kvant.sk, www.kvant.sk

KYBERNETIKA, s.r.o.
Košice  Orgovánová 4, 040 11 Košice  
info@kybernetika.sk, 
www.kybernetika.sk

L
L R Media s.r.o.  
Rampová 5, 040 01 Košice - 
mestská časť Staré Mesto  
info@lrmedia.sk, www.lrmedia.sk

LakaSpace s. r. o.  
Budatínska 21, 851 05 Bratislava  
lakaspaceservices@gmail.com, 
www.lakaspace.sk

LAMA Plus Slovakia s.r.o.  
Turzovka 554 , 023 54 Turzovka  
info@lama.sk, www.lama.sk

LAST MILE, spol. s r.o.  
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava  
info@lastmile.sk, 
www.lastmile.sk

Lazar Consulting, s.r.o.  
Klariská 10, 811 03 Bratislava  
vo@lacon.sk, www.lacon.sk

LEGAND, s.r.o.  
Wolkerova 34, 974 04 Banská Bystrica  
info@legand.sk, www.legand.sk

LeikTec a. s.  
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
info@anext.sk, www.anext.sk

LEKOS, s.r.o.  
Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce  
lekos@lekos.sk, www.lekosonline.sk

Lenovo (Slovakia) s.r.o.  
Landererova 12, 811 09 Bratislava 
mestská časť Staré Mesto  
www.lenovo.com

LEVONET, s.r.o.  
Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča  
levonet@levonet.sk, 
www.levonet.sk

Lexmark s.r.o.  
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava  
Helpdesk@mylexmark.com, 
www.lexmark.com

Lighting Beetle s.r.o.  
Budyšínska 8, 831 03 
Bratislava-Nové Mesto  
info@lbstudio.sk, www.lbstudio.sk

LightStorm Communications s.r.o.  
Páričkova 18, 821 09 Bratislava  
office@lightstorm.sk, www.lightstorm.sk

LightStorm Services s.r.o.  
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava 
info@lightstorm-services.com, 
www.lightstorm.sk

Linde Global IT Services s. r. o.  
Pribinova 10, 811 09 Bratislava 

Lionbridge (Slovakia) s.r.o.  
Murgašova 2/244, 010 01 Žilina  
kariera@lionbridge.com, 
www.lionbridge.com

LISTERA s.r.o.  
Tajovského 225/8, 
018 41 Dubnica nad Váhom  
listera@listera.sk, www.listera.sk

LiveNet, s.r.o.  
Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady  
help@live-net.sk, www.live-net.sk

LJ Studio, s.r.o.  
Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava  
hello@ljstudio.sk, www.ljstudio.sk

LL CONSULTING s.r.o. 
Digital Park III, Einsteinova 19, 
851 01 Bratislava  
OFFICE@LLCONSULTING.SK, 
www.llconsulting.sk

LLARIK, s.r.o.  
Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď  
llarik@llarik.sk, www.llarik.sk

localhost s.r.o.  
Kežmarská 20, 040 11 Košice  
info@localhostsro.sk, 
www.localhostsro.sk

Logamic s.r.o.  
Ľubovníková 6955/57, 841 07 Bratislava  
info@logamic.com, 
www.logamic.com

LOGOSINFO s.r.o. 
Holíčska 11, 851 05 Bratislava  
info@logosinfo.sk, www.logosinfo.sk

Lombard s.r.o.  
Školská 14, 921 01 Piešťany  
club@peugeot407.sk, 
www.lombard.sk

Lomtec.com a.s.  
Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava  
info@lomtec.com, www.lomtec.com

LUCOM Technologies, s. r. o.  
Jabloňová 342/34, 010 04 Žilina  
lucom@lucom.sk, www.lucom.sk

LukCom s.r.o.  
L.Novomeského 1144/26, 083 01 Sabinov  
lukcom@lukcom.sk, www.lukcom.sk

LYNX - spoločnosť s ručením 
obmedzeným Košice  
Gavlovičova 9, 040 17 Košice  
lynx@lynx.sk, www.lynx.sk

M
M.B.M. Trade Slovakia s. r. o.  
Rozmarínová 18, 945 01 Komárno  
sales@mbmtrade.com, 
www.mbmslovakia.sk

M.M.K., s. r. o.  
Kríková 10, 821 07 Bratislava  
mmk@mmk.sk, www.mmk.sk

M.S.Profi, s.r.o.  
227, 082 03 Ličartovce  
obchod@msprofi.sk, 
www.msprofi.sk

M2M Solutions, s.r.o.  
Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina  
info@m2ms.sk, www.m2ms.sk

M3Soft s.r.o.  
Murgašova 90/5, 058 01 Poprad  
info@m3soft.sk, www.m3soft.sk

MADE spol. s r.o.  
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica  
made@made.sk, www.made.sk

MAIND, s.r.o.  
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava  
info@maind.sk, www.maind.sk

MAPA Slovakia Digital s. r. o.  
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava  
info@mapadigital.sk, www.mapadigital.sk

Mark & Mansion, s.r.o. 
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava  
azetoffice@gmail.com

Marlink s.r.o.  
Odborárska 5, 831 02 Bratislava  
servicedesk@marlink.com, 
www.marlink.com

MARSANN IT s.r.o. 
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava  
office@marsann.sk, www.marsann.sk

MARTES, s.r.o.  
Dlhá 88, 010 09 Žilina - Bytčica 
info@martes.com, www.martes.com

Martian Logic s. r. o.  
Jalovcová 5A, 831 01 Bratislava  
info@martianlogic-sk.com, 
www.martianlogic-sk.com

MARTICO, s.r.o.  
Východná 14, 036 01 Martin  
internet@martico.sk, 
www.martico.sk

Masters and Generals s.r.o.  
Oravská Polhora 117, 
029 47 Oravská Polhora  
info@mofa.sk, www.mastersofapps.sk

MATERNA Information 
& Communications s.r.o.  
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava  
info-sk@materna.com, 
www.materna.com

MAX MOBILE PLUS s.r.o.  
Obchodná 55, 811 06 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
info@najlepsiemobily.sk, 
www.najlepsiemobily.sk

MAXNETWORK, s.r.o.  
Kapitána Jána Nálepku 866/18, 
925 22 Veľké Úľany  
obchod@maxnet.sk, 
www.maxnet.sk

MB Entertainment, s.r.o.  
Turčianska 19, 821 09 Bratislava  
eshop@wooky.sk, www.mb-e.sk

MB TECH BB s.r.o.  
Zvolenská cesta 37, 
974 01 Banská Bystrica  
mbtech@mbtech.sk, www.mbtech.sk

mcpower.sk, s.r.o.  
Partizánska 14, 811 03 Bratislava  
mcpower@mcpower.sk, 
www.minishop.sk

MCR s.r.o.  
Podhorská 1, 900 01 Modra  
bratislava@mcr.sk, www.mcr.sk

Media Control, s.r.o.  
Stará Vajnorská 37/C, 831 04 Bratislava  
mediacontrol@mediacontrol.sk, 
www.mediacontrol.sk
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Medial & Tulipe Corporation s.r.o.  
Varjašská 1716/57, 930 05 Gabčíkovo  
matc@matc.sk, www.matc.sk

Mediatex s.r.o.  
Bojnická 18, 831 04 Bratislava  
info@mediatex.sk, 
www.mediatex.sk

MediCom Software s.r.o.  
Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov  
medicom@medicom.sk, 
www.medicom.sk

MEDITECHNOLOGY SK, s. r. o. 
Digital Park II, Einsteinova 23, 
851 01 Bratislava  
office@meditechnology.sk,
 www.meditechnology.sk

mediworx software solutions, a.s.  
Digital Park III, Einsteinova 19, 
851 01 Bratislava  
servicedesk@mediworx.sk, 
www.mediworx.sk

MEGA & LOMAN, s.r.o.  
Partizánska 5, 911 01 Trenčín  
bratislava@dirickx.sk, 
www.megaloman.com

MegaVox, s.r.o.  
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  
office@megavox.sk, 
www.mentalis.sk

MENTES a. s.  
Pluhová 49, 831 03 Bratislava - 
mestská časť Nové Mesto  
office@mentes.sk, www.mentes.sk

MERCHANT, s. r. o.  
Štúrova 844/21, 927 01 Šaľa  
mail@merchant.sk, 
www.merchant.sk

Metalogix Software s. r. o.  
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava  
www.metalogix.com

METIQ, s. r. o.  
Černyševského 39, 851 01 Bratislava  
office@metiq.eu, 
www.metiq.sk

Metropolitan Networks s.r.o. 
Vrakunská 2, 821 06 Bratislava  
help@pc-help-servis.sk, 
www.pc-help-servis.sk

METRUM servis, s.r.o.  
Miloslava Bibzu 4/5041, 
905 01 Senica - Čáčov  
metrum@metrumservis.sk, 
www.metrumservis.sk

MIA Solutions, s. r. o. 
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 
Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
info@miasolutions.sk, 
www.miasolutions.sk

MIBCON SK s. r. o.  
Rádiová 45, 821 04 Bratislava, 
info@mibcon.sk, 
www.mibcon.sk

Micro IT s.r.o.  
Bzovícka 20, 851 07 Bratislava  
consulting@microit-gts.com, 
www.microit-gts.com

Micro IT Solutions s.r.o.  
Bučianska 6582/7, 917 01 Trnava  
info@microexpress.sk

MICROCOMP - 
Computersystém s r. o.  
Kupecká 9, 949 01 Nitra  
obchod@microcomp.sk, 
www.microcomp.sk

Microform, s.r.o.  
Hrobákova 21, 851 02 Bratislava  
info@microform.sk, microform.sk

MICROITEM a.s.  
Odborárska 23, 831 02 Bratislava  
info@microitem.com, www.microitem.com

MicroNet, s.r.o.  
Mierová 38, 984 01 Lučenec  
info@micronetsro.sk, www.micronetsro.sk

Microsoft Slovakia s.r.o.  
Svätoplukova II 18892/2A, 
821 08 Bratislava, 
www.microsoft.sk

MicroStep - Vox, spol.s r.o. 
Černyševského 15, 851 01 Bratislava  
www.microstep.eu

Millennium, spol. s r. o.  
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  
arnia@millennium.sk, www.millennium.sk

MIM, s.r.o.  
Slnečná 211/1, 010 03 Žilina  
info@mim.sk, www.mim.sk

Minet Slovakia s.r.o. 
Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce  
minet@minet.sk, www.minet.sk

Minerva Slovensko, a.s.  
Sokolská 7, 960 01 Zvolen  
marketing@minerva-is.sk, 
www.minerva-is.sk

MIP, s.r.o.  
Lúčna 4, 971 01 Prievidza  
obchod@mip.sk, www.hatona.sk

Miranda, s.r.o.  
Moldavská cesta 8/A, 040 01 Košice  

MK - soft, s.r.o.  
Kvetná 1, 080 01 Prešov  
mksoft@mksoft.sk, www.mksoft.sk

MK hlas, s. r. o.  
Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov  
mkhlas@mkhlas.sk, www.mkhlas.sk

MM Systems, s. r. o.  
Trnavská cesta 37/3273, 831 04 Bratislava  
info@mmsystems.sk, 
www.mmsystems.sk

Mobil ASK Slovakia, s.r.o.  
Vajnorská 142, 831 04 Bratislava  
servismt@mobilask.sk, 
www.mobilask.sk

MobilPC s.r.o. 
Republiky 16, 010 01 Žilina  
info@mobilpc.sk, www.mobilpc.sk

MODECOM Slovakia s.r.o.  
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina  
info@modecom.sk, www.modecom.sk

MOL IT & Digital GBS Slovakia, 
s. r. o.  
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  
info@gbsitd.slovnaft.sk, 
www.slovnaft.sk

MOTION RECORD INTELLIGENCE, 
s. r. o.  
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava  
info@monitoringvozidiel.sk, 
www.monitoringvozidiel.sk

MOVAX s.r.o.  
Hálkova 24, 010 78 Žilina  
movax@movax.sk, www.movax.sk

MOVYS, a.s.  
Piesočná 7, 821 04 Bratislava  
info@movys.sk, www.movys.sk

MPI CONSULTING s.r.o.  
Konopná 52, 821 05 Bratislava  
Mpicons@mpicons.sk, 
www.mpicons.sk

MRP-Company, spol. s r.o.  
Rázusova 91, 977 01 Brezno  
brezno.elmar@gmail.com, www.mrp.sk

msg life Slovakia s.r.o.  
Hraničná 18, 821 05 Bratislava  
info@msg-life.com, www.msg-life.sk

MUNUS s. r. o.  
Tuchyňa 404, 018 55 Tuchyňa  
info@munus.sk, www.munus.sk

MyNET, s.r.o.  
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 
- mestská časť Rača  
info@moonmedia.sk, www.mynet.sk

N

N O V, s.r.o. 
Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava  
hotline@nov.sk, www.nov.sk

Natuvion Slovakia s.r.o.  
Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 
Bratislava - mestská časť Petržalka  
backoffice_sk@natuvion.com, 
www.natuvion.com

NAY a.s.  
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava  
info@nay.sk, www.nay.sk

NCC a. s.  
Mýtna 15, 811 07 Bratislava  
info@ncc.sk, www.ncc.sk

NeCaSo s. r. o. 
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava - 
mestská časť Ružinov  
office@necaso.com, 
www.necaso.com

Neos IT Services s. r. o.  
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava  
info@neosit.com, www.neosit.com

NERITA, a.s.  
Panská 9, 811 01 Bratislava  
nerita@nerita.eu, 
www.nerita.eu

NESS KE, s.r.o.  
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice-Juh  
info@nesskdc.com, 
www.ness.com

NESS Slovensko, a.s.  
Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava  
www.ness.com

NET TRADE SERVICES, s.r.o. 
Južná trieda 8, 
040 01 Košice - mestská časť Juh  
nettrade@nettrade.sk, www.net-trade.sk

net.biz Solutions s.r.o.  
M. R. Štefánika 176/34, 
017 01 Považská Bystrica  
hanajik@netbiz.sk, www.net-biz.sk

NETCON s.r.o.  
A.Žarnova 11c/7803, 917 02 Trnava  
info@netcon.sk, www.netcon.sk

Nethemba s.r.o.  
Gajova 2292/10, 811 09 Bratislava  
info@nethemba.sk, www.nethemba.com

NETLAB IT, spol. s r. o.  
Drieňová 34, 821 02 Bratislava  
internet@netlab.sk, www.netlabit.sk

NetPoint, a. s.  
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  
office@net-point.sk, www.net-point.sk

Netronics, s.r.o.  
Slobody 54, 966 81 Žarnovica  
netronics@netronics.eu, 
www.netronics.eu

Netsoft s. r. o.  
1.mája 226/6, 958 01 Partizánske  
predaj@netsoft.sk, www.netsoft.sk

NetSolution, s. r. o.  
Tallerova 4, 811 02 Bratislava  
info@netsolution.sk, www.netsolution.sk

NetSpace s.r.o. 
Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva  
obchod@netspace.sk, www.netspace.sk

NetStra Solutions s. r. o.  
Špitálska 53, 811 01 Bratislava  
sales@netstra.eu, www.amasty.com

NetSuccess, s. r. o. 
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  
info@netsuccess.sk, www.netsuccess.sk

NEVRON s.r.o.  
M. R. Štefánika 6, 036 01 Martin  
www.nevron.eu
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NEWTON Media, spol. s r. o.  
Ševčenková 34, 851 01 Bratislava - 
mestská časť Petržalka  
obchodne@newtonmedia.sk, 
www.newtonmedia.sk

NextGen, s.r.o.  
Podjavorinskej 2468, 022 01 Čadca  
office@nextgen.sk, www.nextgen.sk

NextIT, s.r.o.  
Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín  
info@orapack.sk, www.newtonmedia.sk

NG Aviation s. r. o.  
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - 
mestská časť Ružinov  
www.navigation.eu

NIC Hosting s.r.o.  
Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
info@nic.sk, www.nic.sk

NM - net, s. r. o.  
Veľká Okružná 2130/86, 010 01 Žilina  
www.nm-net.sk

Nokia Solutions and Networks 
Slovakia s.r.o.  
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava  
Helena.frlickov@nsn.com, 
www.nsn.com

NordERP a.s.  
Ventúrska 3, 811 01 Bratislava  
norderp@norderp.com, 
www.norderp.com

NORMEX, s.r.o.  
Šípová 3, 949 01 Nitra  
www.digitaldocuments.org

Novell Slovakia a. s.  
Pribinova 4, 811 09 Bratislava  
www.microfocus.com

Novis Tech, a. s.  
Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava

NOVITECH a.s.  
Moyzesova 58, 040 01 Košice  
info@novitech.sk, www.novitech.sk

Novitech Tax, s.r.o.  
Moyzesova 58, 040 01 Košice  
sales@novitech.sk, www.tax.novitech.sk

Nowire s.r.o.  
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava  
info@nowire.sk, www.nowire.sk

NRSYS s.r.o.  
Akademická 12, 949 01 Nitra  
ekonomicke@nrsys.sk, www.nrsys.sk

NTT Slovakia s. r. o.  
Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava  
servis@nextiraone.sk, 
www.dimensiondata.com/global/
global-mi

NULL s.r.o.  
Cikkerova 2, 841 05 Bratislava  
www.null.agenc

NUPSESO, a.s.  
Golianova 42, 949 01 Nitra  
nupseso@nupseso.eu, www.nupseso.sk

NWS, s.r.o.
Pražská 11, 811 04 Bratislava  
info@nws.sk, www.nws.sk

O

O2 Business Services, a. s.  
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , 
www.o2bs.sk

O2 Slovakia, s.r.o.  
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
info@o2.sk, www.o2.sk

Obecné siete, s.r.o.  
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra  
marketing@obecnesiete.sk, www.
obecnesiete.sk

Objectify, s. r. o.  
Martinengova 4881/36, 811 02 Bratislava - 
mestská časť Staré mesto  
info@objectify.sk, 
www.objectify.sk

OKI systems s.r.o. 
Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha  
info@oki.sk, www.oki.sk

OLTIS Slovakia s.r.o.  
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava  
cid@cid.cz, 
www.oltisslovakia.sk

Olympus Czech Group s.r.o, 
člen koncernu, organizačná zložka  
Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava  
info@olympus.sk, www.olympus.sk

OMNICOM, s.r.o.  
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava -
 mestská časť Nové Mesto  
sales@omnicom.sk, www.itsm.sk

OPTOTEL, spol. s r.o.  
Medveďovej 19, 851 04 Bratislava  
optotel@optotel.sk, www.optotel.sk

Oracle Slovensko spol. s r.o. 
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava  
education_sk@oracle.com, 
www.oracle.com

ORANET, s.r.o.  
171, 029 55 Novoť  
office@oranet.sk, www.oranet.sk

Orange Business Services 
Slovakia s.r.o.  
Metodova 8, 821 08 Bratislava , 
www.orange-business.com

Orange CorpSec, spol. s r.o. 
Metodova 8, 821 08 Bratislava  

Orange Slovensko, a.s.  
Metodova 8, 821 08 Bratislava  
info@daset.sk, www.orange.sk

OravaSK s.r.o.  
Vavrečka 93, 029 01 Vavrečka  
info@maslanak.sk, 
www.oravask.sk

ORIWIN, s.r.o. 
Hálkova 2753/13, 010 01 Žilina  
info@oriwin.eu, 
www.oriwin.sk

osobnyudaj.sk, s.r.o.  
DUETT Business Residence, Námestie 
osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - 
info@osobnyudaj.sk, www.osobnyudaj.sk

P
P&I Personal & Informatik, s.r.o.  
Sliezska 1, 831 03 Bratislava  
info.sk@pi-ag.com, 
www.mzdyapersonalistika.sk

Panasonic s.r.o.  
Štúrova 11, 811 02 Bratislava  
Panasonic.bratislava@eu.panasonic.com, 
www.panasonic.com

PANTHEON.tech s.r.o.  
Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava  
pantheon@pantheon.sk, 
www.pantheon.sk

PartnerSoft, s.r.o. 
Lužná 10, 851 04 Bratislava  
ps@partnersoft.sk, 
www.partnersoft.sk

Payout, s.r.o.  
Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina  
contact@payout.one, 
www.payout.one

PAYWELL a. s.  
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava  
office@pay-well.sk, 
www.pay-well.sk

PC BUSINESS spol. s r.o.  
Čečinová 31, 821 05 Bratislava  
www.kabel.sk, obchod@kabel.sk

PC SOFIS s.r.o.  
Čingovská 9, 040 12 Košice  
pcsofiske@gmail.com, 
www.pcsofis.sk

PC team spol. s r.o.  
Lazovná 3, 974 01 Banská Bystrica  
office@pcteam.sk, 
www.pcteam.sk

PCexpres, s. r. o.  
Osadná 11, 831 03 Bratislava  
office@pcexpres.sk, www.pcexpres.sk

PCS IT-Trading k.s.  
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava  

PDI Software Slovakia, s.r.o.  
Gemerská 3, 040 11 Košice 
jobsslovakia@pdisoftware.com

PEEM Slovakia, s.r.o.  
Bernolákova 1, 917 01 Trnava  
info@peemslovakia.sk, 
www.peem-slovakia.sk

PEGO Slovakia, s.r.o.  
Sládkovičova 2545, 
017 01 Považská Bystrica  
info@pego.sk, www.pegonet.sk

Pelenius, a. s.  
Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava  
info@pelenius.sk, www.pelenius.sk

Penop s. r. o.  
Bernolákova 7897/9, 811 07 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
info@penop.sk, 
www.penop.sk

PERFORMANCE, s.r.o.  
Rybničná 40, 831 06 Bratislava  
obchod@v-performance.sk, 
www.v-performance.sk

PharmINFO spol. s r.o. 
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava  
info@pharminfo.sk, 
www.pharm-info.sk

Photoneo s. r. o.  
Jamnického 3, 841 05 Bratislava  
sales@photoneo.com, 
www.photoneo.com

Piano Software, s. r. o.  
Štefánikova 14, 811 05 Bratislava  
info@pianomedia.sk, www.pianomedia.sk

MICROCOMP – Computersystém s.r.o.
Kupecká 9 
949 01 Nitra

obchod@microcomp.sk 
www.microcomp.sk

Pevný bod vo svete dát.
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Pipelinersales - Uptime Slovakia, 
spol. s r. o.  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  
info@pipelinersales.com, 
www.pipelinersales.com

PIXEL FEDERATION, s.r.o.  
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava  
pixel@pixelfederation.com, 
www.pixelfederation.sk

Platon Technologies s.r.o.  
Hlavná 3, 927 01 Šaľa  
podpora@platon.sk, www.platon.sk

Plaut Slovensko, s.r.o.  
Karloveská 34, 841 04 Bratislava  
info@plaut.sk, www.plaut.sk

PM SYSTEMS, a. s.  
Školská ulica 926/1, 
034 84 Liptovské Sliače  
obchod@pmsystems.sk, 
www.pmsystems.sk

PMP, s.r.o.  
Vlárska 385/2J, 911 05 Trenčín  
info@pmpsolutions.sk, 
www.pmpsolutions.sk

Počítače a Programovanie, s.r.o.  
Kuzmányho 22, 010 01 Žilina  
info@pap.sk, www.pap.sk

PosAm, spol. s r.o.  
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava  
care@posam.sk, www.posam.sk

ppinch, s.r.o.  
Južná trieda 74, 040 01 Košice 
- mestská časť Juh  
info@ppinch.com, 
www.ppinch.com

PREFIS a. s. 
 Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava  
info@prefis.com, www.prefis.sk

Pricemania s.r.o.  
Karpatská 6, 811 05 Bratislava  
Michal.kral@pricemania.sk, 
www.pricemania.sk

Pro Creativa, s.r.o.  
Suvorovova 1624/8, 902 01 Pezinok  
www.procreativa.sk

PROCAM - Software, 
Systems & Services k. s.  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
info.pee@procam-networks.sk, 
www.procam-networks.sk

PROCED CONSULTING, s. r. o.  
Záhradnícka 3, 811 07 Bratislava  
proced@proced.sk, www.proced.sk

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. 
Strojárenská 1, 040 01 Košice  
procaut@procaut.sk, 
www.procaut.sk

Process Automation Solutions 
s.r.o.  
Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava  
info.sk@pa-ats.com, 
www.pa-ats.com

PROCUS s.r.o.  
Bukovinská 3, 831 06 Bratislava  
procus@procus.com, 
www.procus.sk

ProData, s. r. o.  
Matúšova 7106/56, 811 04 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
info@pro-data.sk, www.pro-data.sk

Profesia, spol. s r.o.  
Pribinova 19, 811 09 Bratislava  
profesia@profesia.sk, www.profesia.sk

Profinit Slovakia, s. r. o.  
Mlynské Nivy 54, 821 09 Bratislava  
info@profinit.eu, www.newfrontier.sk

PROGRES-T, s.r.o.  
Rovinka 938, 900 41 Rovinka  
progres@kablovatv.sk, 
www.kablovatv.sk

PromiNet, s.r.o.  
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava  
prominet@prominet.sk, 
www.prominet.sk

Promiseo s.r.o.  
Jesenského 1601/25, 040 01 Košice -
 mestská časť Staré Mesto  
dane@hubova.sk, www.soltes.eu

PROSOFT Košice, a.s.  
Letná 27, 040 01 Košice - 
mestská časť Sever  
prosoft@prosoftke.sk, 
www.promis.sk

PROSOFT, spol. s r.o.  
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina  
info@prosoft.sk, www.prosoft.sk

ProtonChains s.r.o.  
Heydukova 2160/18, 811 08 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
hello@2mware.com, 
www.protonchains.com

Prvá internetová, s.r.o.  
Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa  
net@slnet.sk, www.slnet.sk

PST Partners s.r.o.  
Hosťová 159, 951 02 Hosťová  
www.pstpartners.com

PUGO, s.r.o.  
Za mlynom 10731/17, 831 07 Bratislava  
pugo@pugo.sk, www.pugo.sk

Pygmalios, s. r. o.  
Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava
info@pygmalios.com, 
www.pygmalios.com

Q
QBSW, a.s.  
Prievozská 6, 821 09 Bratislava  
info@qbsw.sk, www.qbsw.com

QI GROUP SLOVAKIA s.r.o.  
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava  
info@qi.sk, www.qi.sk

QPP a. s.  
Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava  
qpp@qpp.sk, www.qpp.sk

QUADROtech Development s.r.o.  
Hviezdoslavovo námestie 201/21, 
029 01 Námestovo  

Quality Unit, s. r. o.  
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - 
mestská časť Nové Mesto  
support@qualityunit.com, 
www.liveagent.sk

Qualysoft Information 
Technology, s.r.o.  
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava  
office@qualysoft.at, www.qualysoft.sk

R
Rackscale, s. r. o.  
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava  
www.shop.erikkirschner.sk

RadioLAN, spol. s r.o.  
Kuklovská 9, 841 05 Bratislava  
office@radiolan.sk, 
www.radiolan.sk

RADIXON s.r.o.  
Opátska 19, 040 18 Košice - Krásna  
info@radixon.sk, 
www.radixon.sk

Raiffeisen Informatik SK s.r.o.  
Marka Čulena 55, 080 01 Prešov 

RAINSIDE s.r.o.  
Teslova 43, 821 02 Bratislava  
ekonom@rainside.sk, www.rainside.sk

Rare Crew s.r.o.  
Lazaretská 102419/23, 811 09 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto 
info@rarecrew.com, 
www.rarecrew.com

RASAX alfa, spol. s r.o.  
Výstavby 3/A, 040 11 Košice  
office@rasax.sk, www.rasax.sk

R-COMP, s.r.o.  
E. Bohúňa 2064/9, 034 01 Ružomberok  
obchod@r-comp.sk, www.r-comp.sk

RCTT s. r. o.  
Teslova 19, 821 02 Bratislava  
rctt@rctt.sk, www.rctt.sk

RD-System Slovakia spol. s r.o.  
Prúdová 21/2894, 040 01 Košice-Džungľa  
bzlacky@rdsystem.sk, 
www.rdsystem.sk

REALTIME TECHNOLOGIES SK, 
s.r.o.  
Ambrova 8, 831 01 Bratislava 
- mestská časť Nové Mesto  
info@realtimetec.sk, 
www.realtimetec.sk

„Relaxio s.r.o.  
Dudova 1, 851 02 Bratislava -
hello.relaxio@gmail.com, 
www.hellorelaxio.com“

RESCO spol. s r.o. 
Mlynské nivy 5
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
mobilecrm@resco.net, 
www.resco.net

Resonate Services s.r.o.  
Kežmarská 22, 040 11 Košice - 
mestská časť Západ  
info@resonate-ucc.com

REStech s. r. o.  
Adámiho 491/24, 841 05 Bratislava  
info@restech.sk, www.restech.sk

Retailsoft s. r. o.  
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava  

RICOH Slovakia s.r.o.  
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava  
obchod@ricoh.sk, www.ricoh.cz

Riešenia, spol. s r.o.  
Mestská 10, 831 03 Bratislava  
info@riesenia.com, www.riesenia.sk

RITTAL s.r.o. 
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
podpora@rittal.sk, www.rittal.sk

RKMC, spol. s r.o.  
P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina  
rkmc@rkmc.sk, www.rkmc.sk

RMC Tel s.r.o.  
Zelená 873/3, 900 45 Malinovo  
rmctel@rmctel.sk, www.rmctel.sk

ROBOTIC SYSTEMS s.r.o.  
376, 907 01 Stará Myjava  
info@robotic-systems.sk, 
http://www.robotic-systems.sk/

ROYER International s.r.o. 
Zámocká 30, 811 01 Bratislava  
g.royer@royer.sk

RS Holding s. r. o. 
Popradská 71, 821 06 Bratislava  

R-SYS, s.r.o.  
Rybárska 7389, 911 01 Trenčín  
info@r-sys.sk, www.r-sys.sk

RUPKKI s.r.o.  
Iliašovská 33, 053 11 Smižany  
info@rupkki.sk, www.rupkki.sk

RZ - Servis s. r. o.  
168, 908 72 Závod  
rzservis@rzservis.sk, 
www.rzservis.sk

S
S - innovations s.r.o.  
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 
- mestská časť Petržalka  
info@s-innovations.sk

S O F T E L spol. s r.o.  
Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina  
info@softel.sk, www.tooway.sk

S P I R I T - informačné systémy, 
a.s.  
Kubániho 14, 811 04 Bratislava  
spirit@spirit.sk, www.air.sk

S&T Slovakia s. r. o.  
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava  
info@snt.sk, www.snt.sk

S4IT s.r.o.  
Modranská 71, 900 81 Šenkvice  
info@s4it.sk, www.s4it.sk

Sabris, s. r. o.  
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava  
info-sk@sabris.com, www.sabris.sk
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SaferPass s.r.o.  
Búdková 22, 811 04 Bratislava  
info@saferpass.net, www.saferpass.net

Salooon 1,2,3,4 s.r.o.  
Petelenova 2, 974 01 Banská Bystrica  
info@inloop.eu, www.inloop.eu

Samsung Electronics Czech and 
Slovak s.r.o. organizačná zložka  
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava  
info@samsung.sk, www.samsung.com/sk

SAMSUNG Electronics Slovakia 
s.r.o. 
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta  
info@samsung.sk, www.samsung.com/sk

SAMTECH, spol. s r.o.  
Vojtecha Spanyola 8928/29, 010 01 Žilina  
info@samtech.sk, www.samtech.sk

SANDING spol. s r.o.  
Haburská 49/D, 821 01 Bratislava  
sanding@sanding.sk, 
www.sanding.sk

SAP Slovensko s.r.o.  
Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava  
info.slovak@sap.com, www.sap.sk

SAS Slovakia, s. r. o.  
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  
info@svk.sas.com, www.sasinstitute.sk

SATRO s.r.o.  
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava  
info@satro.sk, www.satro.sk

SAYTECH s. r. o.  
Hrachová 14/B, 821 05 Bratislava  
info@skidata.com, www.skidata.sk

Scanpoint Slovakia s.r.o.  
Tehelná 1729/5B, 949 01 Nitra  
www.scanpoint.at

SCIA SK, s.r.o.  
Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina  
info@scia.sk, www.scia-online.com

SCR design s.r.o.  
Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica  
scr@scr.sk, www.scr-graphics.sk

SCR interactive s.r.o.  
Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica  
sales@scr.sk, www.scr.sk

SCR technologies s.r.o.  
Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica  
sales@scr.sk, www.scr-technologies.sk

SEAL IT Services, s.r.o. 
Topoľová 2, 811 04 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
info@seal.sk, www.customermonitor.sk

SEC Technologies, s.r.o. 
Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš  
www.sec-technologies.com

SecTec, a. s.  
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  
sectec@sectec.sk, www.sectec.sk

SECTOR s.r.o.  
Smreková 15, 974 05 Banská Bystrica  
sector@sector.sk, www.sector.sk

SECURITY 
COMMUNICATION s.r.o.  
Priemyselná 10, 918 38 Trnava  
info@secom.sk, www.secom.sk

Seges s.r.o.  
Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava - 
mestská časť Ružinov  
office@seges.sk, www.synapso.sk

SEGRON, s.r.o.  
Drieňová 1/E, 821 01 Bratislava  
info@segron.com, www.segron.com

SEITEQ s.r.o.  
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava  
sales@seiteq.com, www.seiteq.com

Selectus s.r.o.  
Roľnícka 257/9356, 831 07 Bratislava  
info@selectus.sk, www.selectus.sk

Seocentrum s. r. o.  
Dvory 1950/24, 020 01 Púchov  
info@seocentrum.sk, 
www.seocentrum.sk

Sepia Systems, s.r.o.  
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina  
office@sepia.sk, www.sepia.sk

SEWA, a.s.  
Sliačska 1E, 831 02  Bratislava  
sewa@sewa.sk, 
www.sewa.sk

SFÉRA, a.s.  
Karadžičova 2, 811 08 Bratislava  
obchod@sfera.sk, www.sfera.sk

Sharp Business Systems Slovakia  
Technická 2, 821 04 Bratislava  
www.sharp.sk

Shiji Slovakia s.r.o.  
Mariánske námestie 191, 010 01 Žilina  
sales-eu@shijigroup.com, 
www.shijigroup.com

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.  
Priemyselná 14, 010 01 Žilina  
personal@scheidt-bachmann.sk, 
www.scheidt-bachmann.sk

Schier Technik Slovakia, s.r.o.  
Na kameni 1870/1A, 911 01 Trenčín  
info@schiertechnik.sk, www.schiertechnik.sk

SCHNEIDER ELECTRIC 
SLOVAKIA s.r.o. 
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava  
Sk.schneider@schneider-electric.com, 
www.schneider-electric.sk

SChrack Technik s.r.o.  
Ivanská cesta 10/C, 821 04 Bratislava  
eshop@schrack.sk, www.schrack.sk

SIA Central Europe, a.s.  
Digital Park II, Einsteinova 25, 
851 01 Bratislava  
support@payeezy.com, www.payeezy.sk

Siemens Mobility, s. r. o.  
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
kontakt.sk@siemens.com

Siemens s.r.o.  
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
Kontakt.sk@siemens.com, 
www.siemens.sk

SIGP, s. r. o.  
038 44 Jazernica  
mathew@sigp.info, www.sigp.sk

Silverlake Symmetri (Slovakia) 
spol. s r. o.  
Karadžičova 14, 821 08 Bratislava  
info@zuzoo.sk, www.zuzoo.sk

Simex Control SK, s.r.o.  
Sv.Cyrila a Metoda 15, 038 61 Vrútky  
obchod@simexcontrol.sk, 
www.simexcontrol.sk

SimpleCell Networks Slovakia a.s.  
Mlynské nivy 12, 821 09 Bratislava  
info@simplecell.sk, www.simplecell.sk

SIPRIN, s.r.o.  
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
siprin.sk@siemens.com, www.siprin.sk

SIT consulting a. s.  
Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava  
sit@sitconsulting.sk, www.sitconsulting.sk

SKEAGIS, s.r.o.  
A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin  
skeagis@skeagis.sk, www.skeagis.sk

SK-NIC, a.s.  
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
hostmaster@sk-nic.sk, www.sk-nic.sk

SKY IT, s. r. o.  
Paulínyho 166/1B, 811 02 Bratislava    
info@skyit.sk, www.skyit.sk

SkyLAN s.r.o.  
Veľká okružná 1559/38B, 
958 01 Partizánske  
shop@skylan.sk, www.skylan.sk

SkyToll, a. s.  
Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava  
info@skytoll.sk, www.skytoll.sk

sli.do s. r. o.  
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - 
mestská časť Nové Mesto  
support@slido.com, www.sli.do

Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
www.telekom.sk

Slovakia Online s.r.o.  
Riazanská 57, 831 03 Bratislava  
info@infosiac.sk, www.slovakia-online.sk

SLOVAKODATA, a.s.  
Kutlíkova 17, 850 00 Bratislava  
sales@slovakodata.sk, 
www.slovakodata.sk

Slovanet, a. s.  
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  
sluzbyzakaznikom@slovanet.net, 
www.slovanet.net

SlovShore, s.r.o.  
Ventúrska 3, 811 01 Bratislava  
slovshore@slovshore.sk, 
www.slovshore.com

SMART MEDIA STAR, s. r. o.  
Fialková 5703/26, 903 01 Senec  
info@smartmediastar.com, 
www.firstmobileaffiliate.com

SmartBase s. r. o.  
Zimná 14181/2, 974 05 Banská Bystrica  
info@smartbase.sk, www.lightwell.sk

smartCAD s.r.o.  
Čajakova 19, 811 05 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
podpora@smartcad.sk, www.kdata.sk

SmartEn a.s.  
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina  
info@smarten.sk, www.smarten.sk

Smarter, s. r. o.  
Teslova 43, 821 02 Bratislava  
smarter@smarter.cz, www.smarter.cz

Smartweb s.r.o.  
Stummerova 54, 955 01 Topoľčany  
info@smartweb.sk, www.smartweb.sk

SOFOS a.s.  
Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava  
obchod@sofos.sk, www.sofos.sk

Soft & Control Technology, s.r.o.  
Rastislavova 93, 
040 01 Košice - mestská časť Juh  
office@sct.sk, www.sct.sk

Soft for Solutions, a. s.  
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava 
info@example.com, www.s4s.sk

SOFTEC, spol. s r.o.  
Einsteinova 33, 851 01 Bratislava
softec@softec.sk, www.softec.sk

Softigo s.r.o.  
Stoličková 4, 974 01 Banská Bystrica  

SOFTIP, a. s.  
Krasovského 14, 851 01 Bratislava  
softip@softip.sk, www.softip.sk

Softplan Slovakia, s.r.o.  
Čajakova 18, 811 05 Bratislava  
softplan@softplan-slovakia.sk, 
www.ingrada.sk

SoftPoint s.r.o.  
Prešovská 40/A, 821 02 Bratislava  
info@softpoint.sk, www.softpoint.tech 

SOFTPROGRES s.r.o.  
Emila Belluša 4, 921 01 Piešťany  
softprogres@softprogres.sk, 
www.softprogres.sk

Soft-Tech EU, s.r.o.  
368, 943 61 Salka  
info@soft-tech.eu, www.soft-tech.eu

Software AG Development 
Center Slovakia, s.r.o.  
Južná trieda 125, 040 01 Košice 
info-dcs@softwareag.com, 
www.softwareag.com

SoftwareONE Slovakia s. r. o.  
Dunajská 7114/15, 811 08 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto  
info.sk@softwareone.com, 
www.softwareone.sk

Softwarepro, s. r. o.  
Jesenského 7713/12, 911 01 Trenčín  
info@caleyo.sk, 
www.caleyo.sk
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Soimco a. s.  
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 
kontakt@soimco.sk, 
www.soimco.sk

SOITRON Group SE  
Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
info@soitron.com, 
www.soitrongroup.com

SOITRON, s.r.o. 
Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
info@soitron.sk, 
www.soitron.sk

Solitea Slovensko, a.s.  
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  
info@solitea.sk, 
www.solitea.sk

Solver IT s.r.o.  
Uhrová 20, 831 01 Bratislava 
info@solver.sk, www.solver.sk

SOMI Systems a.s. 
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica  
info@somi.sk, www.somi.sk

SONY EUROPE LIMITED, 
organizačná zložka Slovensko  
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava  
Support.sk@eu.sony.com,  
www.sony.com

SOOP, spol. s r.o. 
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava  
soop@soop.sk, www.soop.sk

SophistIT, s.r.o.  
Cementárenská cesta 16, 
974 01 Banská Bystrica, 
www.sophistit.com/sk/

Sophit s.r.o.  
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - 
fsc-ba @fsc-ba.sk, 
www.fsc-ba.sk

SOVA Digital a.s.  
Bojnická 3, 831 04 Bratislava  
info@sova.sk, www.sova.sk

Space - Com s. r. o.  
Galandova 2, 811 06 Bratislava  
spacecom.ds.external@telekom.sk, 
www.telekom.sk

SPINET, a.s.  
Sabinovská 3, 821 03 Bratislava  
spinet@spinet.sk, www.spinet.sk

SPOJNET s. r. o.  
Brečtanova 4/B, 831 01 Bratislava  
spojnet@spojnet.sk, 
www.spojnet.sk

Sprinx Systems, a. s.  
Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava  
slovensko@sprinx.com, www.sprinx.com

STAFFINO s. r. o. 
Volgogradská 84, 080 01 Prešov  
www.staffino.com

STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 
Hroncova 3, 040 01 Košice 1  
stapro@stapro.sk, www.stapro.cz

STAVING Levice, s.r.o.  
Dostojevského 10, 934 01 Levice  
www.stavinglevice.sk

Steinringer WEB 
and IT solutions, s. r. o. 
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  
office@steinringer.sk, 
www.steinringer.sk

Stell+ERP s.r.o.  
Cukrová 14, 811 08 Bratislava  
office@stell-erp.com, 
www.stell-erp.com

STEP software s.r.o.  
Pekná 2, 040 01 Košice  
step@step.sk, www.step.sk

STIEGER SOFTWARE, spol. s r.o.  
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava  
www.steiger.ch

STLogistics s.r.o.  
Pod stráňou 868, 028 01 Trstená  
www.oravanet.sk

STORMWARE s.r.o. 
Matúšova 48, 811 04 Bratislava  
info@stormware.sk, www.stormware.sk

Streamstar, a. s.  
Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava
info@streamstar.com, 
www.streamstar.com

StreamUnlimited Slovakia s. r. o. 
Levočská 9, 851 01 Bratislava 
info@streamunlimited.com, 
www.streamunlimited.sk

Strossle Slovakia a. s.  
Kopčianska 8, 851 01 Bratislava 
mamzaujem@strossle.com, 
www.strossle.sk

Studan s.r.o.  
Čapajevova 3406/3, 851 01 Bratislava 5  , 
www.dankastudio.sk

STUDIO 727, s.r.o.  
Bystrická 32, 902 01 Pezinok  
studio@727.sk, www.727.sk

Sudolio a.s.  
Timravy 1490/10, 974 01 Banská Bystrica  
hello@sudolio.com, www.studolio.com

SUNTEQ spol. s r.o.  
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava  
info@sunteq.sk, www.sunteq.sk

SUPER VISION s. r. o.  
A.Hlinku 28, 022 01 Čadca  
info@supervision-ges.eu, 
www.supervision-ges.eu

„SuperScale s. r. o.  
Zálužická 1, 821 01 Bratislava  
sales@superscale.com, 
www.superscale.com“

Surf Point a.s.  
Hronské predmestie 12, 
974 01 Banská Bystrica  
info@surfpoint.sk, 
www.surfpoint.sk

SWAN KE, s.r.o. 
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 
Košice - mestská časť Juh  
kosice@swan.sk, 
www.tahanovce.sk

SWAN Mobile, a. s.  
Landererova 12, 811 09 Bratislava -
 mestská časť Staré mesto  
info@swan.sk, 
www.4ka.sk

SWAN MS, s.r.o.  
Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín  
trencin@max.sk, www.max.sk

SWAN PK, s. r. o.  
Glejovka 1, 902 05 Pezinok  
office@strediskobyvania.sk, 
www.strediskobyvania.sk

SWAN, a.s.  
Landererova 12, 811 09 Bratislava - 
info@swan.sk, 
www.swan.sk

Swiss Point, s.r.o.  
Púchovská 16, 830 05 Bratislava  
hello@swiss-point.eu, 
www.swiss-point.eu

SWISS spol. s r.o.  
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 
- mestská časť Ružinov  
servis@swisshp.sk, www.swisshp.sk

SWS Distribution a.s.  
Studená 5, 821 04 Bratislava  
sales@sws.sk, www.swsd.sk

Sygic a. s.  
Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 
Bratislava - mestská časť Ružinov  
urgentsupport@sygic.com, 
www.sygic.com

SYNCHRONIX, a. s. 
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava  
info@synchronix.sk, 
www.synchronix.sk

Synergon a.s.  
Partizánska cesta 5564/77, 
974 01 Banská Bystrica  
sekretariat@synergon.sk, 
www.elektronickezastupitelstvo.sk

Syntax Systems s. r. o.  
Protifašistických bojovníkov 11, 
040 01 Košice 
careers.slovakia@syntax.com, 
www.syntax-systems-slovakia.business.site

SYSTECON s.r.o.  
Dukelských hrdinov 42, 960 01 Zvolen  
info@ssystecom.sk, 
www.systecom.sk

Špeciálne systémy a software a.s.  
Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava  
3s@special.sk, 
www.special.sk

T
Tatra Billing Digital, s. r. o.  
Údernícka 15, 851 01 Bratislava  
info@tatrabilling.sk, www.tatrabilling.sk

TatraMed Software s. r. o.  
Líščie údolie 9, 841 04 Bratislava  
info@tatramed.sk, www.pacs.sk

TATRAMED spol. s r.o.  
Líščie údolie 7, 841 04 Bratislava  
info@tatramed.sk, www.tatramed.sk

TatraSoft Group s.r.o.  
Hroznová 10, 831 01 Bratislava  
obchod@tatrasoft.sk, 
www.tatrasoft.sk

TCNS, s. r. o.  
Bosákova 7, 851 04 Bratislava  
tcns@tcns.sk, www.tcns.sk

TCX s.r.o. 
Tomašíkova 1, 040 01 Košice  
tcx@tcx.sk, www.tcx.sk

Team – Soft s.r.o.  
Murgašova 917, 
018 41 Dubnica nad Váhom, 
www.teamsoft.sk

Tech Data Slovakia s.r.o.  
Turčianska 2, 821 09 Bratislava  
www.techdata.sk

TECH-ARROW, a. s.  
Kazanská 5B, 821 06 Bratislava  
sales@tech-arrow.com, www.tech-arrow.com

TECHNOLOGY - SOLUTIONS,  s. r. o.  
Betliarska 12, 851 07 Bratislava  
info@technology-solutions.sk, 
www.technology-solutions.sk

Teledata, s r.o.  
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava  
info@teledata.sk,
www.teledata.sk

TEMPEST a.s.  
Krasovského 14, 851 01 Bratislava  
info@tempest.sk,
www.tempest.sk

Tender Service Group, k.s.  
Vajanského 22, 917 00 Trnava  
info@tender.sk, 
www.tender-service.com

Tersus, s.r.o.  
Račianska 182, 831 53 Bratislava  
predaj@yamahaba.sk, 
www.yamahaba.sk

TES Media, s. r. o. 
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina  
tes@tes-media.sk, www.tes-media.sk

TESATEL, s.r.o.  
Závodie 394, 010 04 Žilina  
tesatel@tesatel.sk, 
www.tesatel.sk

THE soft s. r. o.  
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 

Thinstuff s.r.o.  
Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava  
sales@thinstuff.com, 
www.thinstuff.com
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TI8IT, s.r.o.  
Jeruzalemská 32/A, 917 01 Trnava 
info@ti8it.sk, www.ratech.sk

TINYSOFT s. r. o.  
17. novembra 8, 911 01 Trenčín  
www.tinysoft.sk

TITANS freelancers, s.r.o.  
Jégého 16999/8, 
821 08 Bratislava-Ružinov  
titans@titans.sk, www.titans.sk

Tivio a.s.  
Černockého 2, 831 05 Bratislava  
office@tivio.sk, www.tivio.sk

tnTEL, s.r.o.  
Bratislavská 614, 911 05 Trenčín 
 info@tntel.sk, www.tntel.sk

TOANDE SLOVAKIA s.r.o.  
Čajakova 18, 811 05 Bratislava  
contact@tibco.fr, www.tibco.sk

Tomatoes.sk, s. r. o.  
Lichardova 8510/48, 010 01 Žilina  
sales@tomatoes.sk,
 www.tomatoes.sk

TooNet, s. r. o.  
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava  
toonet@toonet.sk,
www.toonet.sk

Top Soft BSB, s.r.o.  
Nám. gen. M. R. Štefánika 336, 
906 13 Brezová pod Bradlom 
info@topsoft.sk, 
www.webmakers.topsoft.sk

TOPSET Solutions s. r. o. 
Hollého 2366/25B,
 900 31 Stupava  
topset@topset.sk, 
www.topset.sk

TORY CONSULTING, a.s.  
Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice  
contact@toryconsulting.com, 
www.toryconsulting.com

Touch4IT s.r.o.  
Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava  
info@touch4it.com, www.touch4it.sk

Towercom, a. s.  
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava  
a2c@towercom.sk, 
www.towercom.sk

TRACO SYSTEMS a.s.  
Bojnická 15, 831 04 Bratislava  
shopshop@traco.sk, www.avidshop.sk

Trans.eu, s. r. o.  
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava  
info@trans.eu, www.logintrans.sk

TransData s.r.o.  
M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina  
emtestsk@emtestsk.sk, 
www.emtest-sk.sk

TRASK SOLUTIONS Slovakia s.r.o.  
Vysokoškolákov 8556/33B, 
010 08 Žilina  
sales@trask.cz, www.trask.cz

TREND SLOVAKIA, s.r.o.  
Rumančekova 28, 821 01 Bratislava  
www.trend-slovakia.sk

import { useRef, useEffect } from "./react-hooks";
export function usePreviousValue(curValue, initialValue = undefined) {
  let curValueRef = useRef(initialValue);
  useEffect(() => {
    curValueRef.current = curValue;
  });
  return curValueRef.current;
}
export default usePreviousValue;

import { useRef } from "./react-hooks";

function useWillMount(func) {
  const willMount = useRef(true);
  if (willMount.current) func();
  willMount.current = false;
}

export { useWillMount };
export default useWillMount;

import { useRef } from "./react-hooks";

function useWillMount(func) {
  const willMount = useRef(true);
  if (willMount.current) func();
  willMount.current = false;
}

const Link = withTooltip(LinkView);
export { Link };
export default Link;

render(props) {
    const { children, onClick, href, target, download,
    tooltip } = props;
    const shapeStyles = Text.getTextColorStyles(props);
    if (href || onClick) {
      shapeStyles.cursor = "pointer";
      shapeStyles["&:hover"].textDecoration = "underline";
    }
      shapeStyles["&:hover"].textDecoration = "underline";

Správa dobíjacích staníc 
a dobíjanie elektromobilov

Bezkontaktné 
overenie identity

Výhodné volania 
a dáta pre každého

Rezervačný systém 
pre firmy

Firmy sa pri plánovaní a rezervácii pracovných miest 
spoliehajú na softvérové produkty od Unicornu.

unicorn.com
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Trenkwalder IT Services s.r.o.
Gagarinova 7/A, 821 05 Bratislava
www.trenkwalder-solutions.sk

Tridovin s. r. o.  
Hattalova 8, 831 03 Bratislava 
info@bisnode.sk, www.freeimmo.sk

TriloBit Systems, s.r.o.  
Biskupická 1802/50, 911 01 Trenčín  
trilobit@trilobit.sk, www.trilobit.sk

TS, s.r.o. 
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder  
ts.kovats1@gmail.com

TT comp  s.r.o.  
Gábora Steinera 1949/11, 
917 02 Trnava  
info@ttcomp.sk, www.ttcomp.sk

ttc, s.r.o.  
Piaristická 2, 949 01 Nitra  
sales@ttc.sk, www.ttc.sk

TT-IT, s.r.o.  
Trhová 2, 917 01 Trnava  
info@tt-it.trnava.sk, www.ttit.sk

TTP Slovakia s.r.o.  
Plynárenská 7B, 821 09 Bratislava
office.sk@ttpeurope.com, 
www.ttpeurope.com

TULIP Solutions s.r.o.  
Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava  
tulip@tulipize.com, www.tulipize.sk

TVR s.r.o.  
Výpalisko 1238/4, 940 01 Nové Zámky  
reklama@tvr.sk, www.tvr.sk

U
U&Sluno SK, s.r.o.  
Vajnorská 142/3371, 831 04 Bratislava  
ukraine@u-sluno.cz, www.u-sluno.cz

ui 42 spol. s r.o.  
Sibírska 62, 831 02 Bratislava  
mbox@ui42.sk, 
www.ui42.sk

uniCODE systems s.r.o. 
Považské Podhradie 55, 
017 04 Považská Bystrica  
info@unicode.sk, www.unicode.sk

Unicorn Systems SK s. r. o.  
Central 5, Ševčenkova 34, 
851 01 Bratislava  
info@unicorn.com, www.unicorn.com

UNIQA Group Service Center
Slovakia, spol. s r.o.
Palárikova 3, 949 01 Nitra
office-gsc@uniqa.at, www.uniqa-gsc.sk

Unique People, s.r.o.  
Pražská 2, 040 01 Košice  
info@bbhealth.sk, www.uniquepeople.sk

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
post@upc.sk, www.upc.sk

U-system Slovakia s.r.o.  
Tupolevova 9, 851 01 Bratislava  
info@u-system.sk, www.u-system.sk

V
VARES, s.r.o.  
Chalupkova 25, 974 01 Banská Bystrica  
vares@vares.sk, www.vares.sk

VAROS TRADE, s.r.o.  
Rudlovská cesta 53, 974 01 B. Bystrica  
objednavky@varos.sk, www.varos.sk

Vema, s. r. o.  
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  
vema@vema.sk, www.vema.sk

Ventus, s.r.o.  
Bakossova 3A, 974 01 Banská Bystrica  
ventus@ventus.sk, www.ventus.sk

Veracomp Slovakia s.r.o.  
Galvaniho 7D, 821 04 Bratislava  
info@veracomp.sk, 
www.veracomp.sk

VERI2, s.r.o.  
Drieňová 31, 821 01 Bratislava  
info@veri2.sk, www.veri2.sk

Vestram Software s. r. o.  
Viničnianska cesta 15, 902 01 Pezinok  
info@vestram.com, 
www.vestramsoftware.com

Vigour SK s. r. o.  
Central 5, Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava  
nabor@vigour.sk, www.vigour.sk

Virte, a. s.  
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom  
sales@virte.sk, www.virte.sk/

virtual calling, s. r. o.  
Černyševského 10, 851 01 Bratislava 
info@virtualcalling.eu, www.virtualcalling.eu

Vision IT Solutions, a. s.  
Pribinova 25, 811 09 Bratislava  
office@visionit.sk, www.visionit.sk

VITA COM BUSINESS EURÓPA, s.r.o.  
Tehelná 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
info@vitacom.sk, www.vitacom.sk

VJ control, s.r.o.  
Pltnícka 995/28, 013 03 Varín  
info@vjcontrol.eu, www.vjcontrol.eu

VM Telecom, s. r. o.  
Panenská 8, 811 03 Bratislava  
info@viptel.sk, www.viptel.sk

VMware
Fazuľová 7, 811 07 Bratislava
leliz@vmware.com, www.vmware.com

VNET a.s.  
Nám. Hraničiarov 39, 
851 03 Bratislava  
sales@vnet.sk, www.vnet.sk

VOIPAC TECHNOLOGIES s.r.o.  
Gen. M. R. Štefánika 6670/19, 
911 01 Trenčín  
sales@voipac.com, www.voipac.com

VSL Software, a.s.  
Lomená 8, 040 01 Košice  
vsl@vsl.sk, www.vsl.sk

VT Group, a. s. 
Krasovského 14, 851 01 Bratislava 
- mestská časť Petržalka  
info@vtgroup.sk, www.vtgroup.sk

W
w-4.sk, s.r.o.  
Hviezdoslavovo nám. 17, 
811 02 Bratislava

WALLENBERG, s.r.o.  
Ventúrska 3, 811 01 Bratislava  
wallenberg@wallenberg.sk, 
www.wallenberg.sk

WBI s.r.o.  
Žižkova 42, 811 02 Bratislava  
info@wbi.sk, www.wbi.sk

WDS Solutions s. r. o.  
Mateja Bela 2494/4, 
911 08 Trenčín  
info@webdesign-studio.sk, 
www.webdesign-studio.sk

Webglobe - Yegon, s. r. o.  
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava  
helpdesk@webglobe.sk, 
www.vet.sk

WebHouse, s.r.o.  
Paulínska 20, 917 01 Trnava  
webhouse@webhouse.sk, 
www.webdisk.sk

WebSupport s. r. o.  
Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - 
helpdesk@websupport.sk, 
www.tiliami.sk

WEBY GROUP, s.r.o.  
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen  
obchod@webygroup.sk, 
www.webyshopping.sk

WERTZ media SK s.r.o.  
Račianska 109/B, 831 02 Bratislava - 
mestská časť Nové Mesto  

WESTech spol s r.o. 
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava  
obchodba@westech.sk, 
www.westech.sk

WEZEO, s. r. o.  
Palackého 14, 811 02 Bratislava  
kontakt@zse.sk, www.appleworld.sk

Whitestein Technologies, s.r.o.  
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava  
www.whitestein.com

WI-NET s. r. o.  
Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice  
info@wi-net.sk, www.wi-net.sk

Winston bros s. r. o.  
Štúrova 30, 949 01 Nitra  
contactus@bluewinston.com

Wircom s.r.o.  
Nádražná 16/133, 956 05 Radošina  
wircom@wircom.sk, www.wircom.sk

Wirecard Slovakia s.r.o.  
Štúrova 27, 040 01 Košice - 
mestská časť Staré Mesto  
www.wirecard.com

Wittee, a. s.  
Na Hrebienku 12, 811 02 Bratislava  
office@wittee.sk, www.wittee.sk

WM Technics s.r.o.  
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - 
mestská časť Karlova Ves  
office@wmtechnics.sk, 
www.wmtechnics.sk

Workflows, s.r.o. 
Koceľová 2A, 821 08 Bratislava 
- mestská časť Ružinov  
office@workflows.sk

X
XEROX LIMITED, organizačná 
zložka podniku  
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava  
info@xerox.sk, www.xerox.sk

xIT s.r.o.  
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - 
mestská časť Ružinov  
info@resa.sk, www.resa.sk

X-NET spol. s r.o.  
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava  
xnet@xnet.sk, www.xnet.sk

Y

YELLING, s.r.o.  
Mikovíniho 10, 917 01 Trnava  
info@yelling.sk, www.yeling.sk

YMS, a.s.  
Hornopotočná 1, 917 01 Trnava  
info@yms.sk, www.ymsgroup.com

Z
ZENTITY Slovakia s. r. o.  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava - 
mestská časť Petržalka

ZEXON s.r.o.  
Kragujevská 398, 010 01 Žilina  
support@zexon.sk, www.zexon.sk

zoom it s. r. o. 
Hviezdoslavova 3, 821 06 Bratislava  
info@zoomit.sk, www.zoom-it.sk

Zoznam, s.r.o.  
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava  
info@zoznam.sk, 
www.mobilepay.sk

ZUTOM s.r.o.  
Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava 
- mestská časť Ružinov  
info@zutom.sk, www.zutom.com








