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ČO JE TO VLASTNE NEARSHORING?
Ešte pred rozvíjaním úvah o podmienkach near-

shoringu na Slovensku by bolo dobré vysvetliť nie-
koľko základných pojmov. Začnime najskôr pojmom
outsourcing. Je to realizácia firemného procesu
pomocou externých zdrojov respektíve partnera – ex-
terného dodávateľa. Koľko firiem na Slovensku vy-
užíva outsourcing? Pravdepodobne väčšina, hoci
nie vždy ide priamo o IT outsourcing. Máloktorá
firma má dnes vlastných strážnikov alebo uprato-
vačky. Tieto činnosti zabezpečujú špecializovaní
dodávatelia. A to je vlastne pekný príklad out-
sourcingu.

Čo je multisourcing? Je to pojem, ktorým popi-
sujeme situáciu, keď sa na realizácii firemného pro-
cesu podieľa viacero zdrojov (source), napríklad
dvaja externí dodávatelia alebo súčasne interný 
a externý dodávateľ. Ilustrovať to možno na príklade
firmy, ktorá spracovanie miezd prenechá externému

dodávateľovi. V takom prípade stále musí existovať
interný tím, ktorý tejto firme dodá výstupy z eviden-
cie dochádzky zamestnancov. Na správne fungova-
nie procesu musí existovať spolupráca interného 
a externého dodávateľa, ktorí spolu realizujú proces
spracovania miezd.

Onshoring alebo onshore outsourcing je pojem
popisujúci outsourcing na dodávateľa spravidla v tej
istej krajine, dokonca fyzicky vo veľmi blízkej loka-
lite. Príkladom môže by Volkswagen Bratislava a jeho
dodávatelia v technologickom parku Záhorie. Práve
malá vzdialenosť je kľúčovým faktorom pri tomto
type outsourcingu.

Offshoring je vlastne outsourcing „na veľkú
vzdialenosť“. Kľúčovým faktorov v tomto type out-
sourcingu sa stáva cena služby, často aj na úkor
iných parametrov. Napríklad manažovanie vzťahu
s takýmto dodávateľom, prípadne riešenie problé-
mov bez možnosti osobného kontaktu sa prinaj-

menšom komplikuje.
No a nakoniec nearshoring. Je to niečo medzi

onshoringom a offshoringom. Vhodne kombinuje
nižšiu cenu služieb s ešte stále malou geografickou
vzdialenosťou.

PREČO PRÁVE SLOVENSKO 
A NEARSHORING?

Dôvodov na zriaďovanie nearshoringových centier
práve na Slovensku je hneď niekoľko. Sme súčasťou
Európskej únie a sme teda blízko, fyzicky, ale aj
legislatívne. Máme malú jazykovú bariéru. A to nie-
len pre anglický jazyk, ale aj nemecký a viaceré ďal-
šie európske jazyky. Keby zákazník hľadal napríklad
podporu nemeckého jazyka, mal by s najväčšou
pravdepodobnosťou vo veľmi atraktívnych outsour-
cingových destináciách (ako napríklad v Indii) zá-
važné problémy.

Na Slovensku pretrváva vysoký záujem o štúdium

Za posledné roky pribudlo na Slovensku niekoľko outsourcingovych centier. Prečo sú práve tu? 
V čom je Slovensko atraktívne? Aká je situácia vo svete v oblasti správy IT? Ako sa to dotkne 
IT oddelení v spoločnostiach na Slovensku? Prečo Slovensko a nearshoring?
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na vysokých školách. Aj keď často dochádza k pre-
škoľovaniu pracovníkov, absolventi VŠ majú spravid-
la lepšie schopnosti adaptovať sa do nového prostre-
dia, rýchlejšie absorbovať nové vedomosti. Okrem
samotných VŠ však pozitívny faktor v oblasti IT
tvorí aj veľká popularita CNA (Cisco Networking
Academy), ktorá v porovnaní s okolitými krajinami
(Česká republika, Poľsko alebo Maďarsko) pripravuje
väčšie množstvo kvalitných sieťových špecialistov.

Vstupná cena práce je nižšia ako v západnej
Európe. Avšak pre vysoký ekonomický rast sa tento
rozdiel oproti hodnote spred niekoľkých rokov zni-
žuje. Markantné je to najmä v oblasti IT.

Historicky bolo Slovensko súčasťou Európy a pre-
to neexistujú rozdiely, alebo len minimálne, v kulúre.
To je kľúčové pri komunikácii so zákazníkom najmä
v prípade riešenia problémov alebo krízových si-
tuácií. Isté kulturálne rozdiely možno už badať 
v porovnaní s balkánskymi krajinami, výrazne sú

však rozdiely v porovnaní s juhovýchodnou Áziou,
kde pôsobí najväčšie množstvo outsourcingových
firiem.

Nakoniec, nesmieme zabudnúť na domino efekt.
Dobré skúsenosti z prvých nearshoringových pro-
jektov prilákali aj ďalšie firmy. Slovensko sa tak
dostalo na mapu zaujímavých outsorcingových
lokalít pre spoločnosti zo západnej Európy, ale aj
Spojených štátov.

LIMITÁCIE SLOVENSKA
Pozrime sa však aj na faktory, ktoré atraktivitu

Slovenska ovplyvňujú opačným smerom. Slovensko
je krajina s piatimi miliónmi obyvateľov a tomu
zodpovedajúcim počtom ľudí v každej profesii. Aj
keď tu máme možnosti rekvalifikácie pracovnej sily,
je to najmä v oblastiach vyžadujúcich si komplexné
vedomosti zdĺhavý proces, a tak sa môže pracovný
trh v takýchto prípadoch ľahko vyčerpať. 

Vzhľadom na rýchlo rastúcu ekonomiku narastá
aj cena práce, a to tempom vyšším, ako v západnej
Európe. Tým sa znižuje výhoda, ktorú Slovensko
malo pred pár rokmi. Umocňuje to ešte posilňovanie
koruny v uplynulom období. Nearshoring je vlastne
export práce, a tak cena takejto práce na európskych
trhoch vzrástla ešte výraznejšie. Očakávaným pre-
chodom na euro u nás však negatívny vplyv zmien
kurzu zanikne.

Vari posledným faktorom môže byť stabilita slo-
venskej legislatívy v ekonomickej oblasti. Veľmi časté
zmeny legislatívy vyvolávajú dodatočné náklady fir-
mám na ich implementáciu a ak samotná zmena
spôsobuje nárast ceny práce, efekt je dvojnásobný.

PORADIE ROZHODOVANIA
Najväčšou výzvou, ktorej v najbližších piatich

rokoch bude čeliť prakticky každá organizácia, je
rozhodovanie, čo outsourcovať, čo si ponechať 
u seba, s kým v tom spolupracovať a ako správne
rozložiť zdroje. To znamená, že je dôležité nájsť
odpoveď na nasledujúce otázky: 
1. Prečo outsourcovať? Čo to firme prinesie? Úspory?

Zlepšenie služby? Transformáciu služby? Nové
služby?

2. Čo outsourcovať? Ktorú časť firemných proce-
sov alebo ktorý celok? Back-offcice? Front-offi-
ce?

3. Kto? Interní dodávatelia (formou dcérskych spo-
ločností)? Externí dodávatelia? Alebo voliť mix
predchádzajúcich dvoch možností? Ktorý dodá-
vateľ je pre mňa najlepší?

4. Ako? Prejsť na štandardy? Robiť veci customizo-
vane?

5. Kde? Onshore, Nearshore, Offshore?
Spomenuté otázky si je dobré klásť v poradí, 

v akom sú uvedené, hoci mnohokrát si firmy pri
rozhodovaní zodpovedia otázku „Kto?“ ako prvú 
a otázku „Prečo?“ až ako poslednú.

BUDÚCNOSŤ LOKÁLNYCH IT ODDELENÍ
Na základe praktických skúsenosti sa pokúsim

načrtnúť možné scenáre vývoja IT oddelení na Slo-
vensku. Ako príklad možno použiť firmu, ktorá je
súčasťou/pobočkou nadnárodnej spoločnosti.
Podobne sa však na to možno pozrieť z pohľadu
spoločnosti s jednou centrálou a mnohými poboč-
kami na Slovensku. Možných je viacero scenárov, pri
ktorých sa však rola súčasného oddelenia významne
odlišuje.

Scenár 1 – Centralizácia správy IT mimo Slo-
venska – tzv. systém „založené ruky“.

Pri pasivite lokálneho IT oddelenia sa materská
firma rozhodne, že centralizuje svoje IT, ale nie na
Slovensku. U nás zostane iba „hands & eyes”, prí-
padne najnižšia – prvá úroveň technickej podpory.
Existujúci personál bude mať príliš vysokú kvalifiká-
ciu na úlohy, ktoré zostanú. Toto riešenie na základe
skúseností z praxe neodporúčam ako vhodné.

Scenár 2 – Centralizácia správy IT na Slovensku
– in house – tzv. systém „vieme to, urobme to sami“.

Existujúci personál preberie funkciu centrálne-
ho IT. Treba zdôrazniť potrebu vysokej kvalifiká-
cie a špecializácie, ako aj nevyhnutnosť supportu
24x7. Tento model je z hľadiska realizácie možný,
ale treba podotknúť, že si jeho realizácia vyžaduje
obrovské úsilie.

Scenár 3 – Centralizácia správy IT na Slovensku
– outsourcing – tzv. systém „spravme to spoločne
s partnerom“.

Výkon správy prebieha v spolupráci s outsour-
cingovým partnerom. Existujúci personál preberá
v tomto prípade funkciu riadenia a garancie služ-
by do vnútra firmy a dizajnéra nových služieb.
Takéto riešenie sa javí ako optimálna voľba.

Bez ohľadu na to, ktorý z naznačených scená-
rov si daná spoločnosť zvolí, treba na záver po-
znamenať, že outsourcing je príliš dôležitý na to,
aby sme ponechali naše výsledky a kariéru na ná-
hodu.

Outsourcing = Realizácia firemného procesu pomocou externé-
ho zdroja.

Multisourcing = Realizácia firemného procesu pomocou viacerých
zdrojov.

Onshoring = Outsourcing s dodávateľom v tej istej krajine.
Offshoring = Outsourcing s dodávateľom vo vzdialenej geo-

grafickej lokalite.
Nearshoring = Outsourcing s dodávateľom v blízkej geografickej

lokalite.


