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V E.ON IS Slovakia 
má ITIL dvere už otvorené
Spoločnosť E.ON IS Slovakia, spol. s r .o. je súčasťou skupiny E.ON IS so sídlom v Nemecku. 
Svoje zastúpenie má v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Taliansku, Rumunsku, Švédsku 
a Veľkej Británii a zamestnáva spolu viac ako 3100 zamestnancov. E.ON IS Slovakia, spoločný podnik
nemeckej E.ON IS GmbH (51 %) a Západoslovenskej energetiky, a.s. (49 %), bol založený v roku 2003.
Sídli v Bratislave a jeho takmer 120 zamestnancov poskytuje kompletné IT služby utilitným 
spoločnostiam na Slovensku. Medzi jeho hlavných zákazníkov patria podniky skupiny E.ON.

E.ON IS Slovakia so svojím ši ro kým
a komplexným záberom poskyto va -
ných IT služieb pokrýva všetky ob -
chodné procesy energetických spo loč -
ností. Portfólio zahŕňa celý hodnotový
reťazec poskytovateľa IT služieb:
konzultačné služby, implemen táciu
(vývoj, parametrizáciu a sys  témovú
integráciu), prevádzku kom p lexnej
infraštruktúry, podporu hard véro vých
a softvérových systémov a aplikačnú
podporu.

ZÁKLADOM PROCESNÁ MAPA
„ITIL-u sme pootvorili dvere už

pred troma rokmi. Zvolili sme po -
stupné  zavádzanie ITIL procesov na -
mies to >big bangu< hovorí Ale  x ander
Sobek, vedúci Quality Mana ge men tu.
„V ITIL príručkách sa píše, že IT
oddelenie sa musí pretransformovať
na obchodnú jednotku, ktorá bude
poskytovať svojim zákazníkom – tak
dovnútra firmy, ako aj navonok, špe -

cifický produkt – IT službu v rámci
vopred dohodnutých parametrov 
a podmienok. Naša spo loč nosť teda
poskytuje služby a nie HW alebo SW.
Naším cieľom je poskytnúť zákaz ní -
kovi službu, ktorá mu umožní reali-
zovať jeho obchodné procesy bez
toho, aby sa zaoberal technickými
aspektmi tejto služby. Keďže ITIL
dáva odporúčania, ako poskytovať
IT služby, otázka ne stá la, či ITIL áno,
alebo nie, ale akým spôsobom a akou
postupnosťou ho uviesť do života.
Ako je všeobecne známe, ITIL nie je
žiaden striktný predpis, je to vlastne
súhrn >best practices< o poskyto-
vaní IT služieb. Vedeli sme, že ak sa
chceme dopracovať k procesne orien -
tovanému prístupu k riadeniu IT
služieb, kde sú jednoznačne defino-
vané role a ich  zodpovednosť, mali by
sme začať s postupnými krokmi. Zá -
kladom nášho prístupu sa stala pro-
cesná mapa, ktorá vychádzala z ITIL

metodiky. Za piliere implementácie
ITIL procesov sme si zvolili procesy,
ktoré priamo súvisia so zákaz ní -
kom: incident management, change
management, service level manage-
ment a tiež zriadenie Service Desku
ako „single point of contact“ pre zá -
kaz níka. Dnes ich máme implemen-
tované a rutinne sa využívaju.“

TRANSPARENTNOSŤ 
A MERATEĽNOSŤ SLUŽIEB

„Áno, ITIL metodika prináša trans -
parentnosť a merateľnosť IT služieb,
čo je výhoda tak pre dodávateľa, ako
aj odberateľa odberateľa,“ pridáva sa
Adrián Jenčo, vedúci IT infraštruktú -
ry. „To dnes všetci oceňujeme, naj mä
naši zákazníci. Na základe požiada -
viek zákazníka je v SLA definovaný
roz sah a parametre definovaných
služ ieb. Dobré a jasné pra vidlá z nás
robia dobrých partnerov. Osobitne
by som zdôraznil to, že ko muni kuje -

me spoločným jazy kom,  po užívame
medzinárodne zavedenú ITIL termi-
nológiu. Je to naozaj veľká prednosť,
keď sú činnosti, vý kony a služby jed-
noznačne definované.“

ZNALOSTI – ZÁKLAD 
ÚSPECHU

„Netreba zabúdať ešte na jednu
vec, ktorú sme od začiatku nepodce-
nili – a to je vzdelávanie,“ pripomína
Miroslav Hlohovský z oddelenia
Qua lity Managementu. „Základné
školenie ITIL absolvovali všetci za -
mestnanci našej firmy, čo v ta kých to
prípadoch nebýva vonkoncom bež -
né. Niektorí z nich dokonca po kra -
čovali ďalej a získali medzinárodný
certifikát v tejto oblasti. Chceli sme
docieliť, aby každý zamestnanec
vedel, čo sa od neho očakáva, aby
bol dobre informovaný a chápal
zmeny, aby sa im nebránil. Nás len
teší, že aj naši zákazníci sa v oblasti
ITIL vzdelávajú – pretože nám chcú
byť plnohodnotnými partnermi. Je
to celkom pochopiteľné. Veď zákaz -
níci musia tiež čeliť novým výzvam.
Preto sú nútení pružne meniť svoje
obchodné procesy a realizovať nové
trhové stratégie zamerané na rôzne
cieľové skupiny a produkty. A to bez
nových IT služieb a infraštruktúry
nepôjde.“

V E.ON IS si uvedomujú, že ak
ITIL má pomáhať spoločnostiam
poskytujúcim IT služby, treba v tejto
oblasti spolupracovať a získavať ďal -
šie skúsenosti aj z domáceho trhu.
Preto sa aktívne angažujú aj v slo  -
venskej pobočke iTSMF (Information
Technology Service Management
Fo rum), ktorá združuje IT expertov 
z tejto oblasti. Svoje know-how a skú -
senosti tak prezentujú všetkým, ktorí
ich chcú nasledovať, ako aj širokej
odbornej verejnosti.

Časť kolektívu E.ON IS Slovakia, ktorý sa najviac zaslúžil o zavádzanie ITIL. Zľava Alexander Sobek, 
Head of Quality Management, Adrián Jenčo, Head of IT Infractructure, Miroslav Hlohovský, 
Quality Management.


