
BRATISLAVA – Hoci priemysel in-
formačných technológií patrí me-
dzi najprogresívnejšie a najrozví-
jajúcejšie sa odvetvia a prináša 
vysokú pridanú hodnotu i nad-
priemerné ocenenie svojich pra-
covníkov, začína na Slovensku
narážať pri svojom rozvoji na veľ-
mi tvrdú hradbu. Je ňou začínajú-
ci sa nedostatok odborníkov, kto-
rých potrebuje čoraz viac.

Jedným z dôvodov, prečo po au-
tomobilovom priemysle aj priemy-
sel informačných technológií začí-
na pociťovať nedostatok potreb-
ných pracovníkov, je, že veľké
zahraničné spoločnosti  budujú na
Slovensku svoje nadnárodné ser-
visné a podporné centrá. Urobili
tak už mnohé globálne spoločnos-
ti. Spomeňme IBM, Siemens PSE,
Accenture, Hewlett-Packard, T-Sys-
tems, T-Com, Orange, Alcatel, Le-
novo, Ness, ale aj Dell, ktoré po-
trebujú zamestnať stovky až tisíc-
ky pracovníkov. A pribudnú aj
ďalšie, lebo Slovensko je v hodno-
tení krajín podľa nákladov, do-
stupnosti pracovnej sily a podni-
kateľského prostredia v krajinách
regiónu Európy, Blízkeho východu
a Afriky na piatom mieste. Preto
by už u nás skoro malo pracovať v
servisných centrách a podporných
strediskách 10 000 zamestnancov.
Každý rok by malo pribudnúť ďal-
ších 600 až 700. Kde ich však vziať.
Také  množstvo študentov zame-
raných na oblasti, ktoré IT prie-
mysel potrebuje, totiž slovenské
univerzity neabsolvuje.

ITAS za zmenu profilácie
škôl

Otázka zabezpečenia dostatku
zamestnancov, ktorí by spĺňali po-
žiadavky IT priemyslu, rezonuje aj
v kruhoch tohto významného od-
vetvia. Pripomeňme si jeden z
ostatných dokumentov IT asociá-
cie Slovenska  združujúcej viac ako
70 najvýznamnejších domácich a
zahraničných spoločností pôso-
biacich v oblasti informačných a
komunikačných technológií. Je
ním Informatizácia – cesta k zna-
lostnej spoločnosti. Upozorňuje sa
v ňom, že na Slovensku sa vo veľ-
kej miere  začína prejavovať nedo-
statok kvalifikovaných pracovní-
kov, pričom potrebe zamestnáva-
teľov nezodpovedajú vedomosti
ani zručnosti absolventov škôl a
univerzít. ITAS sa domnieva, že by
vláda mala  podporovať zmenu
profilácie niektorých stredných
škôl a bakalárskeho štúdia na in-
formatiku, ktorá by priniesla viac

absolventov v profesiách, ako sú
programátori, sieťoví špecialisti,
správcovia IKT alebo hardvéroví
technici. Takisto by mali byť pod-
porované rekvalifikačné kurzy pre
absolventov stredných a vysokých
škôl zamerané na informatiku.

Pozornosť ľudským 
zdrojom

IT spoločnosti však nečakajú
len na kroky vlády, ale samy ve-
nujú tejto oblasti výraznú pozor-
nosť. Na nedávnej 4. konferencii
o aktuálnych témach IT sektora
IT SUMMIT 2006 venovali jeden
zo štyroch panelov práve otázke,
či sú na Slovensku k dispozícii
kvalitné ľudské zdroje v IT a ako
sú odmeňované. Panelová disku-
sia nebola pritom lamentovaním,
ale ukázala, že IT priemysel sa
vie, podobne ako v iných dôleži-
tých otázkach, dostať z hroziacej
krízy vďaka svojej flexibilite a ino-
vatívnemu prístupu.

Denisa Moravská zo spoločnosti
Soitron v úvode uviedla, že od toh-
to mesiaca majú 700 zamestnan-
cov, hoci na začiatku roku 2004 ich
bolo len 85. Ďalej povedala: „V tom-
to roku sme mali menšie problémy
so získavaním ľudí ako v minulom.
Bolo to spôsobené najmä tým, že v
minulom roku sme sa zameriavali

najmä na treťolíniových, čiže naj-
seniorskejších  technikov. Vybrali
sme sa cestou headhuntingu, keď
sme dva mesiace oslovovali ľudí,
ktorí potom boli dva mesiace vo vý-
povedných lehotách a ďalšie tri me-
siace sme ich ešte školili, takže re-
álne sme mali ľudí po siedmich –
ôsmich mesiacoch.“ 

Radšej vychovať 
ako lanáriť

Soitron sa v tomto roku dal na
úplne inú cestu a investoval naj-
mä do juniorov a semiseniorov,
ktorých potom postupne začne
posúvať na seniorskejšie pozície.

„Tých najseniorskejších pozícií
máme sto, pričom len 20 ľudí sme
zobrali zvonku z iných firiem a
ostatných sme si posunuli zvnút-
ra v rámci vnútorných zdrojov,“
uviedla Denisa Moravská. Doplň-
me, že zo 700 zamestnancov 300
chodí na jazykové kurzy. Majú sí-
ce angličtinu, ale technickú. Lepšie
sú na tom špecialisti, ktorí pred-
tým absolvovali Cisco akadémiu,
ale v zásade veľmi veľa investujú
do toho, aby zamestnanci ovláda-
li angličtinu a nemčinu. Učí sa aj
španielčina a francúzština. 

V Soitrone značné prostriedky
tiež investujú do školení pred ná-
stupom. Pracujú totiž s absolvent-
mi, ktorí chodia jeden mesiac pred
nástupom na unixové, window-
sovské alebo sieťové školenia. „Vy-
brali sme sa touto cestu, lebo sme
si uvedomili, že navzájom si laná-
riť seniorov z firiem nie je správna
cesta a konkurencia je nemalá nie-
len v Košiciach, ale aj DHL v Pra-
he, IBM v Brne či v Lenove,“ pod-
čiarkla Denisa Moravská. Dodala,
že juniori sú zo škôl. Výrazne pri-
tom vidieť, ktorí pracovali počas
štúdií na dohodu, lebo majú oveľa
lepšie schopnosti. „Dáme ich síce
na pozície juniorov, ale veľmi sko-
ro prejdú na pozície semiseniorov.
Sú aj takí absolventi, ktorí  idú rov-
no zo školy a nikdy nepracovali.

Pochádzajú najmä zo stredného
Slovenska. S nimi treba veľa pra-
covať a investovať do ich vzdela-
nia,“ dodala Denisa Moravská.

Accenture  s tými istými
výzvami

Skúsenosti spoločnosti Accentu-
re, ktorá má na Slovensku už vy-
še 1 100 zamestnancov,  priblížil
Jozef Kokoška. „Máme predstavu,
že sme veľká IT firma, lebo v tej-
to oblasti pracuje asi 700 našich
pracovníkov. Pracujeme v oblasti
poradenstva pre manažment IT,
oursourcingu podnikateľských
procesov, teda účtovníctva, finan-
čného riadenia, ľudských zdrojov
a pod., na čom robí asi 500 pra-
covníkov,“ povedal Jozef Kokoš-
ka, ktorý v Accenture vedie tech-
nologické centrum s vyše 500 pra-
covníkmi. Je súčasťou globálnej
siete. Podobné centrá má Accen-
ture  v Indii, Číne, na Filipínach,
v USA, Španielsku a na Mauríciu.
Bratislava je preto významným
geografickým miestom na mape
Accenture, lebo je jedným z glo-
bálnych centier. 

„Z nuly sme vyrástli na 500 za-
mestnancov za štyri roky, čiže
podobne ako Soitrom či T-Sys-
tems. Tiež sme sa stretávali s tými
istými výzvami ako tieto firmy. Od

samotného začiatku sme sa
sústredili na výchovu mladých ľu-
dí, pričom najväčšie percento 
nových zamestnancov, ktorých
priberáme, je priamo zo školy.
Musím podporiť skúsenosti zo
Soitronu, že tí ľudia, ktorí mali na
škole prax, majú vyššiu štartova-
ciu pozíciu pokiaľ ide o plat ako
tí, čo žiadnu prax nemali.“  Aj v
Accenture postupne zistili, že vý-
chova juniorov a situácia na trhu
pracovníkov, ktorých by potrebo-
vali najímať každý mesiac, ne-
stačí. Preto vyšli s dvoma veľkými
iniciatívami. Prvá bola, že sa otvo-
rili smerom do strednej a východ-
nej Európy. Najprv otvorili poboč-
ku bratislavského centra v Brne,
kde majú už 40 zamestnancov, s
tým, že tam chcú intenzívne rásť,
keďže tamojší trh nie je až taký
preplnený ako v Bratislave. Ďalej
otvorili pobočku aj v Bukurešti v
Rumunsku. Stratégiou teda je, že
Bratislava bude centrom strednej
Európy z hľadiska dodávok slu-
žieb Accenture. Väčšina služieb
ide pritom do zahraničia, len asi
tretina zostáva na Slovensku. Kon-
krétne v technologickom centre
robia pre vyše 30 klientov z 13 eu-
rópskych štátov.  

IT šanca pre každého

Accenture usporadúva v Brati-
slave IT šancu pre každého, čo je
obdobná vzdelávacia aktivita ako
robí T-Systems v Košiciach v po-
dobe UniversITy. Začali s ňou cez
prázdniny a teraz majú prvých ab-
solventov. Je to veľmi intenzívne
školenie pre každého okrem vlast-
ných  zamestnancov. Vytvorili tak
dobrú štartovaciu ponuku pre člo-
veka z ľubovoľného odboru aspoň
na úrovni bakalára, aby začal pra-
covať v IT sektore. Všetkým ús-
pešným absolventom ponúkajú
miesto, ale vedia si predstaviť, že
môžu skončiť aj v iných firmách
na Slovensku. „Preto by som sa
tiež prihováral, aby sme spojili si-
ly v Bratislave a Košiciach, aby
sme tieto aktivity robili vo väčšom
množstve, lebo trh je malý a tre-
ba ho rozšíriť. Rozšíriť sa dá nie-
koľkými spôsobmi – spoluprácou
s univerzitami, presviedčaním  ľu-
dí, aby išli do IT sektora ak skon-
čili aspoň strednú školu, preško-
ľovaním a rekvalifikačnými kur-
zami, aby sa  IT sektor naozaj
rozširoval. Z toho budeme môcť
čerpať všetci a nebudeme si mu-
sieť navzájom lanáriť zamestnan-
cov,“ vyzdvihol Jozef Kokoška.  

MARIÁN BABIC

KDE NÁJSŤ ĎALŠÍCH ODBORNÍKOV. Je potrebné zmeniť profilácie škôl.
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„Vláda  by mala podporiť
zmenu profilácie niektorých

stredných škôl 
a bakalárskeho štúdia na

informatiku, ktorá by
priniesla viac absolventov 

v profesiách ako sú
programátori, sieťoví

špecialisti, správcovia IKT
alebo hardvéroví technici.“

„

Nová generácia inovácií storage systémov
Spoločnosť IBM vo svojom Vý-
skumnom centre v Almadene ozná-
mila svoje plány týkajúce sa budúc-
nosti dátového centra, ktorá je zalo-
žená na zlepšeniach inteligentných
storage systémov a príslušných pa-
mätí. Táto aktivita bola naplánovaná
pri príležitosti oslavy 50. výročia od
uvedenia 350 diskových storage jed-
notiek a počítača 305 RAMAC, kto-
rý je považovaný za jeden z naj-
dôležitejších produktov posúvajúci
vývoj storage a informačných tech-
nológií.

Vedci a výskumníci dnes po-
ukazujú na viacero kľúčových
projektov, ako napríklad:

Storage-Class pamäte: Nový prí-
stup zameraný na vytvorenie

rýchlejšej pamäte, IBM Storage
Class Memory (SCM – pamäť trie-
dy storage) projekt je zameraný
na vytvorenie nízkonákladového,
vysokovýkonného a vysokospo-
ľahlivého pamäťového priestoru
na ukladanie dát, ktorý by mohol
konkurovať alebo prípadne na-
hradiť diskové zariadenia a/alebo
flash pamäť. Možné aplikácie tej-
to technológie môžu v praxi pod-
poriť vývoj rýchlobootujúceho
počítača, ktorý sa môže naštarto-
vať v priebehu jednej až dvoch se-
kúnd, a nie v rozsahu niekoľkých
minút, ako je to pri súčasných
systémoch.

Intelligent Data Storage – inte-
ligentný systém na ukladanie

dát: Storage systémy budú v bu-
dúcnosti predstavovať čosi viac
ako len miesto na ukladanie dát.
Budú obsahovať široký výber mo-
derných vlastností dátového ma-
nažmentu a analytických funkcií,
ktoré umožnia oveľa efektívnejší
manažment a zužitkovanie dát a
rovnako umožnia storage systé-
mom pomáhať spoločnostiam v
detekcii podvodov a v rozoznáva-
ní identít.

Výpočtové storage systémy
(Storage Systems That Compu-
te): Efektívny presun výpočtového
výkonu je umožnený vďaka tech-
nológii logických partícií (LPAR –
Logical partition), ktorá dovoľuje
vytvorenie virtuálnych serverov

priamo na storage serveri. Pomo-
cou zapojenia zdrojov storage ser-
vera sa tak umožní zrýchlenie ap-
likácií.

Zlepšenia v Storage Manažmen-
te, v ktorom sa prelínajú stratégie
virtualizácie a autonómneho com-
putingu: Riadenie narastajúceho
objemu dát sa stáva veľkým a
veľmi nákladným problémom.
Riešenia IBM sú založené na otvo-
rených štandardoch, ktoré využí-
vajú protokoly založené na auto-
nómnych stratégiách na efektívne
a ekonomické riadenie hetero-
génnych storage infraštruktúr z je-
diného kontrolného bodu. 

IBM rovnako špecifikuje detaily
technologických zlepšení, ktoré

umožňujú udržať stav, keď ukla-
danie dát na pásky ostáva stále ce-
novo najvýhodnejšou metódou na
ukladanie masívnych objemov fi-
remných a osobných dát. Zatiaľ
čo niektorí odborníci už roky
predpovedajú blížiaci sa zánik
páskových jednotiek, IBM a jej
partneri im umožňujú stále dosa-
hovať úspechy nielen dnes, ale aj
v budúcnosti.

„IBM pomohla naštartovať revo-
lúciu v oblasti storage systémov
presne pred 50 rokmi uvedením
počítača 305 RAMAC,“ povedal
Mark Dean, viceprezident Alma-
den Research Center. „Dnes už
pracujeme na ďalšej generácii
zlepšení, ktoré budú viesť stora-

ge technológie stále vpred počas
nasledujúcich 50 rokov.“

V podnikovej sfére požiadavky
na ukladanie dát dramaticky na-
rastajú. Keď IBM v septembri
1956 uviedla IBM 350 Disk Stora-
ge Unit, jeho päťmegabytová ka-
pacita dokázala obsiahnuť ulo-
ženie všetkých informácií o Da-
Vinciho obraze Mona Lisa. Na
porovnanie, IBM System Storage
DS8000 Turbo, uvedený v augus-
te tohto roku, dokáže uložiť dáta
až do objemu 320 terabytov in-
formácií, čo predstavuje ekviva-
lent všetkých obrazov uložených
spoločne v galériách Guggenhe-
im, Louvre a Metropolitan Muse-
um of Art. js


