
Cieľom konferencie bolo vyvrátiť mýty o out-
sourcingu informačných technológií a zhodnotiť
stav jeho využívania na Slovensku. Prednášatelia
ako aj účastníci panelovej diskusie sa venovali IT
outsourcingu v jeho hlavných oblastiach, ako sú
prevádzka IT, infraštruktúra a aplikácie, avšak od-
zneli aj analytické pohľady spoločností IDC a KPMG,
pohľady či upozornenia na legislatívny rámec a práv-
ne aspekty IT outsourcingu. Nechýbali ani prípadové
štúdie, poukazujúce na skúsenosti používateľov
zo Slovenska aj zo zahraničia.

ANALÝZY, TRENDY
Dopoludňajšia časť bola venovaná analýzam 

a prieskumom slovenského trhu. Ako zdôraznil
Jeffrey Vavra z analytickej spoločnosti IDC, služby
IT outsourcingu zaznamenajú v budúcnosti dyna-
mický rast. Podľa predpovedí analytikov podiel na
celkovom objeme IT služieb na Slovensku vzrastie
zo 7 % z roku 2006 na 13,5 % v roku 2011. Na po-
rovnanie – v západnej Európe tento podiel dnes
tvorí takmer 40 % všetkých IT služieb. Jozef Géci
zo spoločnosti KPMG, vychádzajúc z globálneho
prieskumu, sa upriamil na faktory, ktoré vedú k ús-

pechu pri realizácií outsourcingových vzťahov, ako
aj na potenciálne nástrahy a popis rizík týkajúcich sa
outsourcingu (viac v jeho príspevku na inom mies-
te). Realitu outsourcingu na Slovensku – cez prizmu
internetového prieskumu – komunikoval šéfredaktor
časopisu eFocus Jozef Šupšák. Prieskum odkryl
zaujímavé pohľady na potenciálne možností i riziká
na Slovensku (viac o prieskume v príspevku na inom
mieste). Josef Donát z právnej kancelárie ROWAN
Legal sa zameral na právne aspekty outsourcingu
(viac k tejto problematike v samostatnom príspev-
ku). Ako podčiarkol Igor Zeman, finančný riaditeľ
HP Slovakia, podiel outsourcingu na celkovom ob-
jeme služieb na slovenskom trhu stále výrazne
zaostáva za okolitými krajinami. HP na základe roz-
boru úspešných outsourcingových prípadov dospel
k záveru, že kľúčovú rolu takmer vo všetkých prí-
padoch zohrali práve finanční riaditelia.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
Odpoludňajší blok sa venoval prípadovým štú-

diám využívania outsourcingu. Predsedníčka pred-
stavenstva a generálna riaditeľka Spoločnej zdra-
votnej poisťovne JUDr. Zuzana Zvolenská predstavila

využitie outsourcingu komunikačnej infraštruktúry
v spoločnosti. Pripomenula, že poisťovňa má skú-
senosti s outsourcingom a jeho výhodami od roku
2002. Dôvodom na poslednú zmenu bolo, že pô-
vodné riešenie sieťovej infraštruktúry medzi po-
bočkami SZP a generálnym riaditeľstvom bolo fi-
nančne nevýhodné a nezodpovedalo rastúcim ná-
rokom informačného systému poisťovne. Preto sa
komplexná starostlivosť preniesla na externú
organizáciu, ktorou je HP. Poisťovňa tak nebola nú-
tená viazať finančné prostriedky, čím došlo k priaz-
nivej zmene štruktúry podnikových nákladov, zvý-
šeniu produktivity práce i kvality služby.

Outsourcing sa navyše v tomto roku rozšíril o hla-
sové telekomunikačné služby s otvorenou architek-
túrou. Celý proces zmeny trval pritom len od mája
do septembra tohto roku. V ďalšej etape Spoločná
zdravotná poisťovňa predpokladá vybudovanie
call centra pre klientov a poskytovateľov, zavede-
nie elektronického faxovania a rozšírenie o video-
konferenčný systém.

PREČO POTREBUJEME OUTSOURCING
Najväčšiu pozornosť vyvolala prezentácia Igora

Šubu, IT manažéra za skupinu Matador Púchov. 
V dynamickom vystúpení priblížil, prečo nadnárod-
ná spoločnosť európskeho významu potrebuje out-
sourcing IT. Okrem sústredenia sa na hlavnú činnosť
podnikania je to potreba systému kompatibilného
s obchodnými partnermi, implementácia a integrácia
nového štandardného podnikového informačného
systému, zvýšenie úrovne a rozšírenie súčasne
prevádzkovaných služieb v oblasti IT s využitím
skúseností a vlastného know-how a podpora spoloč-
nosti pri presadzovaní strategických cieľov. Igor Šuba
podčiarkol, že jedným z kritérií výberu partnera
na outsourcing bolo získať nadnárodnú, finančne
silnú spoločnosť so skúsenosťami pri poskytovaní
služieb IT, ktorá by ho zabezpečila v celom rozsahu
súčasne prevádzkovaných služieb a funkcionalít
IT. Napokon sa uzavrel kontrakt na päť rokov.

Stalo sa tak na základe outsourcingovej zmluvy,
ktorá bola tak precízne a podrobne vypracovaná,
že ju nebolo potrebné doteraz meniť či upravovať.
Na outsourcingovú zmluvu nadväzuje implemen-

Trendy

64 eFOCUS 3/2007

Viac ako sto predstaviteľov popredných firiem a odborníkov z oblasti
informačných technológií sa v druhej polovici septembra stretlo 
v bratislavskom hoteli Crowne Plaza na konferencii 
„IT OUTSOURCING 2007 – mýty a slovenská realita“, aby prediskutovali
tému, ktorá už niekoľko rokov rezonuje vo svete biznisu. Podujatie,
ktoré sa po prvý raz uskutočnilo na Slovensku, pod odbornou
garanciou časopisu eFocus zorganizovali spoločnosti s najväčšími
skúsenosťami s IT outsourcingom na Slovensku: Hewlett-Packard
Slovakia, s. r. o., a Soitron, a. s.
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tačná zmluva s veľmi presnými podmienkami
spolupráce, čo eliminuje spory medzi dodávateľ-
mi a dáva garanciu na dodávané služby ako celok.
Igor Šuba podčiarkol, že outsourcovať možno
služby, ale nie zodpovednosť za stratégiu rozvoja
spoločnosti v oblasti IT, ktorá zostáva v podniku
Matador. Ďalej sa zmienil o tom, čo by dnes zrealizo-
vali inak. V prvom rade treba nedeformovať štan-
dardy, potom vopred terminovať tranzitívne obdobie,
neohýbať nástroje, ale prístupy a napokon nefixovať
zadanie, modelovať ho s partnerom. 

SYNERGIA SPOLUPRÁCE
Jan Kameníček, riaditeľ divízie služieb spoloč-

nosti Hewlett-Packard v Českej republike, zasa pri-
blížil projekt Elektronické mýtne. Vyhrala ho spo-
ločnosť Kapsch, ktorá si na spoluprácu pozvala aj
HP. Podčiarkol, že v dôsledku politických prístupov
na strane českej vlády sa čas na výstavbu prvej etapy
skrátil z jedného roka na deväť mesiacov, čo je
svetový rekord. Navyše došlo k neočakávaným
obmedzeniam, keď nedostali možnosť pripojenia
na elektrickú sieť a museli zabezpečovať elektrinu
pomocou dieselových agregátov. Na druhej strane
štát zadal úlohu vyrobiť 87 500 palubných jednotiek,
napokon ich však treba až 250 000. Systém elektro-
nického mýta sa českému štátu vypláca od počiatku.
Za prvých 137 dní prevádzky prinieslo elektronické
mýtne dve miliardy českých korún. Pritom mýtne
sa v Českej republike zatiaľ vyberá elektronickou
formou len od kamiónov. Každú sekundu sa vyberie
170 Kč, čo znamená vyše 610 000 Kč každú hodinu.
Za celý tento rok, ktorý je prvým rokom výberu
elektronického mýtneho, sa má vybrať asi päť miliárd
českých korún. Jan Kameníček na záver pripomenul,
že všetko sa podarilo splniť podľa požiadaviek
Kapschu, pričom nikdy nedošlo k výpadku ani
jedného dátového centra.

NEARSHORING
Po tom riaditeľ outsourcingu spoločnosti Soitron

Pavol Németh priblížil jednotlivé typy sourcingu,
pričom sa zameral na nearshoring ako šancu pre
Slovensko. Nearshoring spája blízku vzdialenosť 
s nízkymi cenami. Pre Slovensko znamená veľkú
príležitosť, čo napokon dokazuje aj veľa rôznych
centier služieb, ktoré vytvorili u nás veľké spoločnos-
ti ako HP, Dell, Lenovo, T-Systems, Ness, Accenture,
IBM či Zürich. Podčiarkol, že dnes už otázka ne-
stojí, či outsourcovovať, ale čo outsourcovať. 

Nasledovala panelová diskusia za účasti Petra
Webera z HP, Ondreja Smolára zo Soitronu, J. Do-
náta z Rowan Legal, Jozefa Géciho z KPMG a pre
veľký ohlas prezentácie aj Igora Šubu z Matadoru.
Prvá otázka sa týkala práve Matadoru: Kto je zod-
povedný za finančný rozpočet a ako je to s dôver-
nými informáciami. V prvom prípade ide o riaditeľa
pre rozvoj a dôverné informácie sú ošetrené štan-
dardnou klauzulou v zmluve, čo vyvolalo ďalšie
otázky, či sa s nimi nemôže dostať do styku aj
niekto nepovolaný. To Igor Šuba odmietol. Peter
Weber z HP pripomenul, že ich spoločnosť má
previerku Národného bezpečnostného úradu a tú
majú aj konkrétni pracovníci, ktorí prichádzajú do
styku s utajovanými či dôvernými informáciami.
Uviedol tiež, že slovenská pobočka HP robí outsour-

cing aj pre zahraničné firmy, ktoré sú oveľa väčšie,
majú oveľa viac dôverných informácií a nemajú
obavy, že by mohlo dôjsť k ich prezradeniu či
zneužitiu. Položil tiež otázku, či tam, kde outsour-
cujú svoje IT či iné služby robia obdobné bezpeč-
nostné previerky svojich príslušných zamestnancov,
ako ich robia oni. Na druhú otázku o tom, v kto-
rých fázach zavádzania outsourcingu je najväčšie
riziko, povedal Jozef Géci z KPMG, že je to fáza
špecifikácie a definovania riešenia. J. Donát z Rowan
Legal dodal, že treba postupovať spoločne, že môže
byť nejaká medzifáza, v ktorej sa systém outsour-
cingu odskúša, príde sa na to, čo ešte chýba a do-
definujú sa požiadavky a ich plnenie. Na začiatku
sa totiž nemusí vedieť všetko. Aj Peter Weber pod-
čiarkol, že ide o partnerský vzťah. Nevie si pred-
staviť, že by sa dodávateľ začal po svojom víťazstve
správať k svojmu zákazníkovi zbojníckym spôso-
bom. Pritom už na začiatku je fixovaný kalku-
lačný model, podľa ktorého vyplývajú zmeny, ak
sa nedohodne jeho úprava.

Ďalšia otázka sa týkala toho, či zásadnú zmenu
IT urobiť pred outsourcingom, alebo až po ňom.
Ondrej Smolár zo Soitronu uprednostnil uskutoč-
ňovanie zmien v rámci outsourcingu, čo na príklade
Matadoru potvrdil aj Ondrej Šucha. Poukázal, že
HP je pre nich partner s bohatými medzinárodnými
skúsenosťami, ktoré využili na kvalitné riešenie
svojich problémov. Navyše im takto odpadla starosť

o IT, vrátane nákupu počítačov. Posledná otázka
sa týkala prístupu štátnej správy k outsourcingu.
Peter Weber vyjadril názor, že v súčasnosti je k out-
sourcingu v štátnej správe opatrný až negatívny
postoj, čo je dané aj programom znižovania stavov
zamestnancov. V Európe je pritom outsourcing 
v štátnej správe bežnou formou poskytovania slu-
žieb. Najďalej sú v Anglicku, že ho využíva 70 až 80
percent štátnych inštitúcií. Ak si teda vedia pred-
staviť outsourcing v iných členských štátoch Európ-
skej únie, tak to musí byť možné aj u nás. Navyše
v Bratislave existuje ešte jeden moment, ktorým je
súťaženie štátnej správy s podnikmi o získanie IT
odborníkov. Je totiž prevaha dopytu nad ponukou
a tým vzniká pre štátnu správu problém udržať si
a získať IT odborníkov. Preto je podľa Petra Webe-
ra veľa dobrých dôvodov, prečo by sa aj štátna
správa nemala outsourcingu obávať. Sú už prvé
lastovičky, existuje metodické usmernenie minis-
terstva financií ako ho účtovať. Možno však treba
prejaviť politickú vôľu, rozhodnúť o zavádzaní
outsourcingu v štátnej službe a potom by to išlo
rýchlo.

IT služby v oblasti outsourcingu poskytované
spoločnosťami Soitron a HP využívajú globálne
spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví. Slo-
venské podniky sú zastúpené napríklad referencia-
mi ako Matador, Spoločná zdravotná poisťovňa,
alebo Smurfit Kappa Štúrovo či OMV Slovensko.

Obr. 1: Slovakia IT Services Forecast, 2006 – 2011
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Obr. 2: CE IT Services Spending By MacroMarket, 2006
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