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Zákazník očakáva
viac úžitku za menej
peňazí
Marián Marek 
generálny riaditeľ PosAm

Keby ste mi tieto otázky položili pred dvoma
mesiacmi, keď sa zdalo, že dopady celosvetovej
finančnej krízy na Slovensko budú minimálne, tak
by som bol oveľa sebavedomejší v prognózovaní.
Za tejto situácie som dosť opatrný predpovedať
v IT niečo, čo sa môže vplyvom globálnych okol-
ností aj na Slovensku zásadne zmeniť. Sú však
určité univerzálne trendy, ktoré globálna kríza
nezasiahne, pretože vyplývajú z logiky vecí tak,
ako sa informačné technológie vyvíjajú, tak, ako
sa stavajú neoddeliteľnou súčasťou biznisu akej -
koľvek spoločnosti. 

V súvislosti s IT dnes a aj na najbližšie roky
bude určite platiť jedno: zákazník očakáva, že
bude permanentne dostávať viac úžitku za menej
peňazí. Už päťdesiat rokov sa sektoru infor-
mačných technológií toto globálne očakávanie
darí viac či menej napĺňať. Druhý trend, ktorý je
taktiež viditeľný: informačné technológie presa -
kujú stále hlbšie do vnútorných procesov u zá -
kazníka, hlbšie zasahujú do komunikácie dodá-
vateľa s jeho zákazníkom. Ak chce zákazník viac
úžitku za menej peňazí, to ešte neznamená, že
nevyhnutné výdavky do oblasti IT budú klesať.
Znamená to len toľko, že zákazník väčšinou
očakáva, aby za tú istú úžitkovú hodnotu v prie -
behu niekoľkých rokov vynaložil menej peňazí.
A to, čo ušetrí, plus niečo navyše, dá do nových
oblastí, do podpory nových procesov, ktoré do vte -
dy informačnými technológiami po kryté ne mal. 

Kde sa vlastne budú hľadať kľúčové zdroje na
zvýšenie efektívnosti, vďaka čomu by malo do -
chá dzať k znižovaniu nákladov na pokrytie

existujúcich procesov? Do ktorých nových
oblastí by sa v najbližších rokoch mali IT roz -
širovať?

Otázka vskutku namieste – k akej zmene dôjde?
Nazdávam sa, že kľúčovou hybnou silou pri
zvyšovaní ektívnosti zrejme budú iné biznis mo -
dely zabezpečovania IT služieb. Čoraz väčšie per-
cento zákazníkov bude zvažovať možnosti parciál-
neho outsourcingu, teda nakupovania IT zdrojov
a služieb od externých dodávateľov. Prípadne
bude zvažovať možnosti hostingu niektorých svo-
jich aplikácií, teda prevádzkovania svojich apliká-
cií vo výpočtovom prostredí mimo svojej organizá-
cie. Príležitosť presadiť sa budú mať predo všet -
kým tie technológie, ktoré umožnia zmenu biznis
modelu zabezpečovania informačných služieb.
Ak by som sa mal oprieť o predikcie analytikov
Gartner, najväčší rast v našom regióne, vrátane
Slovenska, môžeme očakávať v službách a soft -
véri. Pričom softvér z ich pohľadu je krabicový
softvér a do služieb zahŕňajú aj softvér na objed-
návku, teda vývoj softvéru. To sú tie kľúčové ras -
tové segmenty. Na druhej strane v dodávkach
technológií ako takých sa veľmi výrazné rastové
tendencie nepredpokladajú.

To je zaujímavé, čo ste naznačili. Aj v prie -
skumoch eFocus medzi IT riaditeľmi a ma na -
žérmi vidieť tendenciu väčšieho dopytu po soft-
véri na objednávku. No zároveň sa čoraz viac na
trhu presadzujú „unifikované“ krabicové soft-
vérové riešenia. Nie je v tom rozpor?

Myslím si, že vývoj softvéru na objednávku tu
bol a naďalej aj bude. Na našom trhu je jeden

trend nesporne viditeľný – balíčkované softvérové
riešenia uberajú vlastne časť z trhu tých, ktoré sú
šité na mieru. No v rovnakom čase tu prebieha aj
druhý trend – softvér, ktorý sa vyvíja na mieru,
presakuje stále do nových a nových oblastí, a tým
pádom v globále dopyt po softvéri, ktorý je šitý na
mieru v konečnom dôsledku neupadá. V tejto
súvislosti si treba uvedomiť, že krabicový softvér
má zmysel aplikovať tam, kde sú za ním spoločné
metodiky, legislatíva, best practices, ktoré sú vo
svete uznávané. Ak sa usilujeme určitý „štandard-
ný softvér“ napasovať na procesy, ktoré sú neštan-
dardné, tak náklady s tým spojené sú z dlho -
dobého hľadiska pre zákazníka podstatne vyššie,
ako keď sa riešenie radšej napíše na mieru. To
hovorím s plnou zodpovednosťou. Na ilustráciu
by som použil takéto obrazné prirovnanie: stojíte
pred rozhodnutím, či si postaviť nejaké lietadielko
z kociek lega, alebo si kúpiť určitú skladačku od
špecializovanej modelárskej firmy, ktorá je uspô-
sobená len a len na to, aby sa z nej dal postaviť
model na nerozoznanie od originálu. Samo zrej -
me, v obidvoch prípadoch cieľ dosiahnete – otáz -
kou ostáva, s akým vizuálnym efektom. 

Ale niekedy, ak nie veľmi často, sa zákazník
rozhoduje najmä podľa ceny – a vtedy softvér na
zákazku je drahší ako krabicový...

To do značnej miery závisí od produktivity
vývoja. Je jasné, že náklady na ad hoc riešenie sú
vždy o dosť vyššie. Pri krabicovom softvéri sa pri
hromadnej opakovateľnosti „rozpustia“ do nižšej
jednotkovej ceny. No treba zdôrazniť, že vidieť
trend zvyšovania efektívnosti produktivity pri vý -

Ako by sa mohli informačné technológie na Slovensku vyvíjať v najbližších dvoch rokoch, prípadne 
za horizontom roku 2010, aké technologické príležitosti slovenský trh čakajú, aké biznis príležitosti
z toho plynú, ale aj prípadne aké riziká sú s tým spojené?

Tak to vidím ja
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voji softvéru, čo z hľadiska budúcich cien a kon -
kurencieschopnosti voči krabicovým riešeniam je
dobrá správa. Je to aj vďaka akcieschopnosti rôz -
nych nekomerčných združení, ktoré skutočne veľ -
mi výrazne pokročili v metodikách vývoja softvé -
ru. Osobne očakávam v nasledujúcich rokoch
výrazný nárast produktivity vývoja.

Slovensko má dnes, vďaka zdrojom z európ -
skych fondov, dobrú šancu tlmiť všeobecný ne -
dostatok investičných zdrojov aj pre IT. Najmä
od štátnej a verejnej správy, ako naj väčšieho
príjemcu, ale aj zadávateľa sa očakáva, že vy -
generuje nové príležitosti z hľadiska dodávky
technológie a predovšetkým IT slu žieb.

Je to nepochybne veľká príležitosť a naozaj celý
IT sektor má očakávania spojené s touto jedineč-
nou historickou situáciou, ktorá sa už asi nebude
nikdy opakovať. Súhlasím s vami, že by to mohlo
poslúžiť aj ako určitý vankúš, ktorý by utlmil tur-
bulencie, ktoré k nám vlastne zvonku prichádza-
jú. 

Čo by teda malo byť prioritou obstarávateľov?
V prvom rade štátna správa musí presne defino-

vať tie oblasti, ktoré pokladá za prioritné pre zlep -
šovanie vnútorných procesov prostredníc tvom
informačných technológií. IT by nemali byť cie -
ľom, ale prostriedkom na to, aby štátna a verejná
správa fungovali lepšie. Najväčšia miera zodpo -
vednosti je zákonite na už spomínaných inštitú-
ciách, aby vybrali tie oblasti, ktoré potrebujú kva -
litatívnu zmenu, aby ju v konečnom dôsledku

pocítil občan. IT sektor bude, samozrejme, veľmi
vďačne asistovať pri takýchto projektoch. Podľa
„Národnej koncepcie informatizácie verejnej sprá -
vy“, tak, ako ju vnímam ja, by technolo gickou
zmenou v najbližších rokoch mohla byť servisne
orientovaná architektúra. Samozrejme, kľúčový
pro blém je jednotný identifikátor osôb a na to po -
tom naviazané riešenie elektronickej identity
občana. To je asi kľúčovým predpo kladom, aby sa
určitý typ služieb mohol pre občana zabezpečovať
elektronicky. Určite bude treba pracovať na kon-
solidácii všetkých registrov, ktoré v štátnej správe
existujú bez toho, že by sa tomu teraz priraďovala
konkrétna technológia. Pretože to asi ani jedna
technológia sama nevyrieši. Je to problém legi s -
latívny, procesný, kompetenčný, znalostný. In -
vestície z fondov EÚ by mali poslúžiť tomu, aby
technológie štátnej a verejnej správy boli trochu
viac centralizované. Nemyslím tým teraz centrali-
zovať všetko roz hodovanie v oblasti IT. Treba
vychádzať z overenej zásady: vlastníci procesov
by mali mať primerané kompetencie mali by
v plnej miere rozhodovať o tom, ako si podporu
svojich procesov predsta vujú. A informačné sy s -
témy, ktoré im to budú zabezpečovať môžu byť
buď v ich vlastníctve alebo aj hostované. Slo  -
vensko by malo túto vlnu investícií využiť na to,
aby si vybudovalo niekoľko silných výpočtových
stre dísk – dátových centier. Tie náznaky tu existu-
jú. Zdravotníctvo chce mať svojho operátora
takýchto služieb, ministerstvo financií už dlhšie
má svoje datacentrum, ministerstvo vnútra zrej -
me bude mať tiež ambíciu pre verejnú správu

vytvoriť si vlastné dátové centrum. Rezortné,
alebo viacerým rezortom slúžiace dátové centrá,
by mali absorbovať v sebe viacero nových tech-
nológií a navonok fungovať v režime softvér ako
služba.

Čiže konsolidácia a optimalizácia duplicitnej
infraštruktúry, keď hovoríme o štátnej správe, by
mala pokračovať cez dátové centrá a ostrov čeky
najnovších technológií v nich a cez ne po tom
vytvárať oveľa efektívnejší model fungovania
a zabezpečovania IT zdrojov a služieb?

Myslím si, že áno. Treba nájsť rozumný a usku -
točniteľný, nie revolučný, ale skôr evolučný kon-
cept, ako tie najnovšie trendy ako virtualizácia,
softvér ako služba, servisne orientovaná architek-
túra, skutočne zavádzať do života. Stav rozdro -
benosti aký je dnes, je len veľmi ťažko zlučiteľný
s efektívnym presadzovaním týchto trendov.
Zároveň treba povedať, že ak sa niekde koncentru-
je výpočtová technika, to ešte neznamená, že sa
tam majú koncentrovať aj kompetencie o roz ho -
dovaní, ako ten informačný systém má vyzerať.
Obsah, funkčné vlastnosti informačného systému,
režim a model rozhodovania musí zostať veľmi
distribuovaný. Ale nič tomu nebráni, aby ten-ktorý
rezort, ktorý vôbec nebude mať ani svoje výpoč-
tové stredisko, mal presne vymedzené kompeten-
cie voči prevádzkovateľovi dátového centra a aby
prevádzkovateľ dátového centra za veľmi jasných
zmluvných podmienok poskytol rezortu, ktorý
nevlastní výpočtovú kapacitu, IT službu. 




