
Asseco Central Europe Asseco Slovakia Article count: 68, Date: 02.02.2021

1. Asseco Central Europe Asseco Slovakia
1.1. Šéf Asseco prezradil najnovšie plány. Chce kupovať spoločnosti, ktoré dávajú zmysel 13
09.02.2020 hnonline.sk Róbert Turza

1.2. Asseco chce do roka vstúpiť na Nasdaq 16
10.02.2020 Hospodárske noviny (RT)

1.3. Akvizícia je len začiatok investície 17
10.02.2020 Hospodárske noviny Róbert Turza

1.4. IT sektor má za sebou skvelý rok a ani budúcnosť nevyzerá najhoršie 21
01.07.2020 trend.sk TREND

1.5. IT sektor má za sebou skvelý rok a ani budúcnosť nevyzerá najhoršie 23
02.07.2020 Trend Martin Valášek

1.6. IT po skončení pandémie. Čo si myslia experti z praxe 90
02.07.2020 Trend Zuzana Kullová

1.7. IT po skončení pandémie.Čo si myslia experti z praxe 92
01.07.2020 trend.sk Zuzana Kullová

1.8. IT sektor má za sebou skvelý rok a ani budúcnosť nevyzerá najhoršie 94
04.07.2020 trend.sk TREND

1.9. Pomoc pre začínajúcich podnikateľov 98
28.07.2020 STV1

1.10. Nápad nestačí 99
28.07.2020 TV Markíza

1.11. Šanca pre začínajúce firmy 100
01.08.2020 TA3

1.12. Šanca pre začínajúce firmy 101
01.08.2020 TA3

1.13. Šanca pre začínajúce firmy 102
01.08.2020 TA3

1.14. Nápad je len kľúč, cesta k úspechu je vízia 103
06.08.2020 Forbes (SK)

1.15. Asseco CE má za sebou najúspešnejší rok v histórii 106
27.08.2020 Trend

1.16. Asseco Central Europe slaví 30. výročí na trhu 111
09.09.2020 protext.cz

1.17. Asseco Central Europe slaví 30. výročí na trhu 112
09.09.2020 itbiz.cz Pavel Houser

1.18. Asseco Central Europe slaví 30. výročí na trhu 114
09.09.2020 feedit.cz Daniel Bradbury Dočekal

1.19. Asseco Central Europe slaví 30. výročí na trhu 116
09.09.2020 protext.sk

1.20. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 118
09.09.2020 pcrevue.sk

1.21. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 120
09.09.2020 touchit.sk

 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 1 / 224

https://newtonone.newtonmedia.eu/en-GB
https://newtonone.newtonmedia.eu/en-GB/monitoring/SK$OP-18-4699/page/1
http://www.newtonmedia.eu/


1.22. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 122
09.09.2020 trend.sk

1.23. OTS: Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 124
10.09.2020 dnes24.sk

1.24. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 126
10.09.2020 teraz.sk

1.25. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 128
10.09.2020 webmagazin.sk

1.26. Asseco Central Europe slaví 30. narozeniny 130
12.09.2020 businessit.cz

1.27. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 132
11.09.2020 webnoviny.sk

1.28. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 134
11.09.2020 slovak.press

1.29. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 136
11.09.2020 hlohovecko.sk Jozef Klein

1.30. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 138
11.09.2020 aktuality.maxivyber.sk

1.31. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 139
11.09.2020 sportdnes.sk

1.32. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 141
11.09.2020 tpn.sk

1.33. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 143
11.09.2020 24hod.sk

1.34. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu História spoločnosti Informačný servis
You can not remove the poll link

145

11.09.2020 finreport.sk

1.35. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 147
11.09.2020 akcnezeny.sk

1.36. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 149
11.09.2020 bleskovespravy.sk

1.37. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 150
11.09.2020 newsy.sk

1.38. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 152
11.09.2020 bossmedia.sk Stalo Vo

1.39. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 154
11.09.2020 prservis.sk

1.40. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 156
11.09.2020 sportx.sk

1.41. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 158
11.09.2020 ekonomickydennik.sk

1.42. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 159
11.09.2020 egoodwill.sk Marek Blšák

1.43. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 161
11.09.2020 inforaj.sk

1.44. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 163
11.09.2020 dennikpolitika.sk

1.45. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 165
11.09.2020 euronovinky.eu

1.46. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 167
11.09.2020 fotonovinky.sk

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 2 / 224

http://www.newtonmedia.eu/


1.47. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 169
11.09.2020 zilinaden.sk

1.48. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 171
11.09.2020 infozona.sk

1.49. > Článok: Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 173
11.09.2020 spisiakoviny.eu

1.50. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 175
11.09.2020 tvojtrebisov.sk

1.51. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 177
11.09.2020 aktualizovane.sk

1.52. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 179
11.09.2020 financnik.sk

1.53. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 181
11.09.2020 topspravy.eu

1.54. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 183
11.09.2020 svetoviny.sk

1.55. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 185
11.09.2020 tipyprezdravie.sk

1.56. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 187
11.09.2020 spravy.izaz.eu

1.57. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 189
11.09.2020 virtualne.sk

1.58. Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu 190
11.09.2020 spravy.pozri.sk

1.59. Každý startup se musí naučit dělat byznys 191
15.10.2020 Forbes Česko

1.60. Inovácie menia finančné služby 197
15.10.2020 Hospodárske noviny Marta Svítková

1.61. IooX od Asseco: Unikátne digitálne riešenie pre poisťovníctvo 200
15.10.2020 hnonline.sk

1.62. Unikátne digitálne riešenie pre poisťovníctvo 202
16.10.2020 Hospodárske noviny

1.63. Klein z firmy Asseco: "Líderské zručnosti sa naučiť nedajú." 205
04.11.2020 sme.sk SME Creative

1.64. Slovenský EY Podnikateľ roka 2016 Jozef Klein: Majetkovo vstupujeme do vybraných
startupov

207

18.11.2020 hnonline.sk

1.65. Asseco je inovatívnym partnerom bánk už 30 rokov 209
10.12.2020 Forbes (SK)

1.66. Neočakávané situácie priniesli nové riešenia 211
15.12.2020 Pravda

1.67. Pandemický rok v znamení masívnej digitalizácie 215
17.12.2020 Trend MARTIN MIŠKERÍK

1.68. Uspejú tí, ktorí vytrvajú. Čomu čelili firmy na Slovensku? 220
23.12.2020 pravda.sk Kaššová Jozefína

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 3 / 224

http://www.newtonmedia.eu/


Asseco Central Europe Asseco Slovakia Article count: 68, 02.02.2021

Šéf Asseco  prezradil najnovšie plány. Chce kupovať spoločnosti, ktoré dávajú zmysel URL
WEB , Date: 09.02.2020 , Source: hnonline.sk , Author: Róbert Turza , Infotype: Unknown , Import date: 09.02.2020 18:41 , Audience
Reach: 57,402 , Audience Reach Monthly: 1,779,461 , Total visits: 30,033,164 , Publisher: MAFRA Slovakia, a. s. , Country: Slovakia ,
Section: Zahraničná ekonomika , GRP: 1.25

...cieľom nie je zvyšovať počet krajín kde pôsobíme, ale robiť akvizície spoločností, ktoré dávajú zmysel, hovorí
Jozef  Klein , predseda rredstavenstva Asseco  Central  Europe . 

Vaša spoločnosť zvažuje vstup na burzu Nasdaq. Ako to momentálne vyzerá? 
Naše plány sa menia v čase. To, čo...

Asseco  chce do roka vstúpiť na Nasdaq
PRINT , Date: 10.02.2020 , Source: Hospodárske noviny , Page: 1 , Author: (RT) , Printed: 14,250 , Sold: 10,400 , Infotype: Unknown ,
Import date: 10.02.2020 05:31 , Audience Reach: 148,000 , Publisher: MAFRA Slovakia, a. s. , Country: Slovakia , Section: Titulná
strana , GRP: 3.22

... Bratislava – Medzinárodná softvérová firma Asseco  pracuje na uvedení svojich akcií na burzu. Presne na tú,
kde sa obchoduje s titulmi, ako sú Microsoft, Apple alebo Oracle. Predseda predstavenstva spoločnosti Asseco  Central
Europe  Jozef  Klein  pre HN povedal, že od vstupu na Nasdaq očakáva...

Akvizícia je len začiatok investície
PRINT , Date: 10.02.2020 , Source: Hospodárske noviny , Page: 12 , Author: Róbert Turza , Printed: 14,250 , Sold: 10,400 , Infotype:
Unknown , Import date: 10.02.2020 05:20 , Audience Reach: 148,000 , Publisher: MAFRA Slovakia, a. s. , Country: Slovakia , Section:
Firmy & finance , GRP: 3.22

...Naším cieľom nie je zvyšovať počet krajín, kde pôsobíme, ale kupovať spoločností, ktoré dávajú zmysel, hovorí
Jozef  Klein , predseda Predstavenstva Asseco  Central  Europe . * Vaša spoločnosť zvažuje vstup na burzu Nasdaq. Ako to
momentálne vyzerá? Naše plány sa menia v čase. To, čo poviem dnes,...

IT sektor má za sebou skvelý rok a ani budúcnosť nevyzerá najhoršie URL
WEB , Date: 01.07.2020 , Source: trend.sk , Author: TREND , Infotype: Unknown , Import date: 01.07.2020 16:46 , Audience Reach:
13,897 , Audience Reach Monthly: 430,792 , Total visits: 2,576,610 , Publisher: News and Media Holding a. s. , Country: Slovakia ,
Section: Týždenník , GRP: 0.30

...vlani zhruba dve tretiny z top 30 najväčších IT firiem, vo vyše polovici prípadov bolo pritom tempo dvojciferné.
Tradične vedúce duo Eset a Asseco  Central Eu-rope podrástli svorne o necelú desatinu. No kým Eset rast zrýchlil z
predošlých 3,3 percenta na vlaňajších 8,5 percenta, Asseco  CE  z...

IT sektor má za sebou skvelý rok a ani budúcnosť nevyzerá najhoršie
PRINT , Date: 02.07.2020 , Source: Trend , Page: 8 , Author: Martin Valášek , Printed: 12,600 , Sold: 9,500 , Infotype: Unknown , Import
date: 02.07.2020 04:53 , Publisher: News and Media Holding a. s. , Country: Slovakia , Section: Šanca zmeniť Slovensko

...vlani zhruba dve tretiny z top 30 najväčších IT firiem, vo vyše polovici prípadov bolo pritom tempo dvojciferné.
Tradične vedúce duo Eset a Asseco  Central  Europe  podrástli svorne o necelú desatinu. No kým Eset rast
zrýchlil z predošlých 3,3 percenta na vlaňajších 8,5 percenta, Asseco  CE  z...

IT po skončení pandémie. Čo si myslia experti z praxe
PRINT , Date: 02.07.2020 , Source: Trend , Page: 31 , Author: Zuzana Kullová , Printed: 12,600 , Sold: 9,500 , Infotype: Unknown ,
Import date: 02.07.2020 05:32 , Publisher: News and Media Holding a. s. , Country: Slovakia , Section: Šanca zmeniť Slovensko

...následne zmenu procesov a ich presmerovanie do digitálneho sveta. Osobne verím, že Slovensko uchopí túto
príležitosť správne a nepremeškáme ju. Jozef  Klein , CEO, Asseco  Central  Europe  Automobilový priemysel a
výrobné závody koronakríz a výrazne zasiahla. V dôsledku toho potrebovali znižovať...

IT po skončení pandémie.Čo si myslia experti z praxe URL
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IT po skončení pandémie.Čo si myslia experti z praxe URL
WEB , Date: 01.07.2020 , Source: trend.sk , Author: Zuzana Kullová , Infotype: Unknown , Import date: 02.07.2020 19:42 , Audience
Reach: 13,897 , Audience Reach Monthly: 430,792 , Total visits: 2,576,610 , Publisher: News and Media Holding a. s. , Country:
Slovakia , Section: Technológie , GRP: 0.30

...prispôsobiť celkom rýchlo a aj z ťažkej situácie dokážeme na Slovensku vyťažiť skryté príležitosti. 

Ako vidíte budúcnosť slovenského IT  sektora v oblasti biznisu v ďalších mesiacoch a ktoré výzvy ho čakajú? Pre TREND v
ankete odpovedali osobnosti z oblasti informačných ...

IT sektor má za sebou skvelý rok a ani budúcnosť nevyzerá najhoršie URL
WEB , Date: 04.07.2020 , Source: trend.sk , Author: TREND , Infotype: Unknown , Import date: 04.07.2020 17:26 , Audience Reach:
13,897 , Audience Reach Monthly: 430,792 , Total visits: 2,576,610 , Publisher: News and Media Holding a. s. , Country: Slovakia ,
Section: Týždenník , GRP: 0.30

...vlani zhruba dve tretiny z top 30 najväčších IT firiem, vo vyše polovici prípadov bolo pritom tempo dvojciferné.
Tradične vedúce duo Eset a Asseco  Central Eu-rope podrástli svorne o necelú desatinu. No kým Eset rast zrýchlil z
predošlých 3,3 percenta na vlaňajších 8,5 percenta, Asseco  CE  z...

Pomoc pre začínajúcich podnikateľov
TV , Date: 28.07.2020 , Source: STV1 , Report: 18 , Infotype: Unknown , Import date: 29.07.2020 05:17 , Broadcaster: Rozhlas a
televízia Slovenska , Country: Slovakia , Programme title: 19:00 Správy RTVS

...ľuďmi, ktorí už skúsenosti majú, a vedia im poradiť, akým spôsobom reagovať na problémy, ktoré v tom
podnikaní sa im častokrát naskytnú. Jozef  KLEIN , predseda predstavenstva, Asseco  Diskutujeme, je to
dialóg, takže na základe svojich pocitov, svojich skúseností, svojich...

Nápad nestačí
TV , Date: 28.07.2020 , Source: TV Markíza , Report: 19 , Infotype: Unknown , Import date: 29.07.2020 05:17 , Broadcaster: MARKÍZA -
SLOVAKIA, spol. s r.o. , Country: Slovakia , Programme title: 19:00 Televízne noviny

...tie výhody. My vás prepojíme na tých mentorov, prepojíme vás na tých podnikateľ, prepojíme vás na tých
investorov a všetko v online priestore. Jozef  KLEIN , mento, CEO Asseco  CE  V biznise 30 rokov znamená
veľmi veľa. Vnímam to ako svoj záväzok. Keby sme boli niekedy...

Šanca pre začínajúce firmy
TV , Date: 01.08.2020 , Source: TA3 , Report: 8 , Infotype: Unknown , Import date: 02.08.2020 08:18 , Broadcaster: C.E.N. s.r.o. , Country: Slovakia ,
Programme title: 12:00 Hlavné správy o 12

...ktorí majú s podnikaním dlhoročné skúsenosti. Podľa jedného z nich môže byť práve účasť na takomto akceleračnom
program cestou k úspechu. Jozef  KLEIN , podnikateľ, mentor Tí mentori by mali priniesť toho podnikateľského ducha, tzn.
sú to partneri, ktorí dávajú ten, nazvem...

Šanca pre začínajúce firmy
TV , Date: 01.08.2020 , Source: TA3 , Report: 11 , Infotype: Unknown , Import date: 02.08.2020 05:26 , Broadcaster: C.E.N. s.r.o. , Country: Slovakia ,
Programme title: 18:30 Hlavné správy

...ktorí majú s podnikaním dlhoročné skúsenosti. Podľa jedného z nich môže byť práve účasť na takomto akceleračnom
programe cestou k úspechu. Jozef  KLEIN , podnikateľ, mentor Tí mentori by mali priniesť toho podnikateľského ducha, tzn.
sú to partneri, ktorí dávajú ten nazvem...

Šanca pre začínajúce firmy
TV , Date: 01.08.2020 , Source: TA3 , Report: 7 , Infotype: Unknown , Import date: 02.08.2020 08:18 , Broadcaster: C.E.N. s.r.o. , Country: Slovakia ,
Programme title: 15:00 Správy TA3

...ktorí majú s podnikaním dlhoročné skúsenosti. Podľa jedného z nich môže byť práve účasť na takomto akceleračnom
programe cestou k úspechu. Jozef  KLEIN , podnikateľ, mentor Tí mentori by mali priniesť toho podnikateľského ducha, tzn.
sú to partneri, ktorí dávajú ten, nazvem...

Nápad je len kľúč, cesta k úspechu je vízia
PRINT , Date: 06.08.2020 , Source: Forbes (SK) , Page: 84 , Printed: 16,700 , Sold: 10,900 , Infotype: Unknown , Import date:
06.08.2020 05:16 , Publisher: Business Consulting & Media, s.r.o., organizační složka , Country: Slovakia

Jozef  Klein  CEO Asseco  Central  Europe  Globálny softvérový gigant Asseco  oslavuje 30 rokov na trhu. O
strategických výzvach, pred ktorými Asseco  stojí v súčasnosti a stálo v minulosti, hovorí Jozef  Klein , CEO
Asseco  Central  Europe . Asseco  pôsobí na medzinárodnom trhu vyše 30 rokov, keď sa...

Asseco  CE  má za sebou najúspešnejší rok v histórii

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 5 / 224

https://www.trend.sk/technologie/it-skonceni-pandemie-co-myslia-experti-praxe
https://newtonone.newtonmedia.eu/en-GB/monitoring/SK$OP-18-4699/topic/ae08/article/OPSK20CBA2LQ?tab=EClip
https://www.trend.sk/trend-archiv/it-sektor-ma-sebou-skvely-rok-ani-buducnost-nevyzera-najhorsie
https://newtonone.newtonmedia.eu/en-GB/monitoring/SK$OP-18-4699/topic/ae08/article/OPSK20CE5131?tab=EClip
https://newtonone.newtonmedia.eu/en-GB/monitoring/SK$OP-18-4699/topic/ae08/article/20202210f033?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/en-GB/monitoring/SK$OP-18-4699/topic/ae08/article/20202210l034?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/en-GB/monitoring/SK$OP-18-4699/topic/ae08/article/J82A20088401?tab=EClip
http://www.newtonmedia.eu/


Asseco  CE  má za sebou najúspešnejší rok v histórii
PRINT , Date: 27.08.2020 , Source: Trend , Page: 34 , Printed: 12,600 , Sold: 9,500 , Infotype: Unknown , Import date: 27.08.2020 05:19
, Publisher: News and Media Holding a. s. , Country: Slovakia , Section: Hydepark

... Asseco  pôsobí na trhu už 30 rokov. Začínala na Slovensku ako poskytovateľ IT riešení v bankovníctve, ku
ktorým pridala aj iné segmenty, a zároveň sa rozšírila na ďalšie trhy. Dnes je aktívna v siedmich európskych
štátoch, ale projekty realizuje aj v Nigérii, Ghane či Etiópii. Veľkou skúsenosťou pre...

Asseco  Central  Europe  slaví 30. výročí na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: protext.cz , Page: 0 , Infotype: Unknown , Import date: 09.09.2020 10:58 , Audience Reach: 29,785 ,
Audience Reach Monthly: 395,428 , Total visits: 29,785 , Publisher: ČTK , Country: Czech Republic , GRP: 0.33

...9. září 2020 (PROTEXT) Mezinárodní softwarová  společnost  Asseco  Central  Europe  letos slaví 30. výročí
od svého založení na Slovensku.

Během uplynulých tří dekád firma zaznamenala výjimečný růst - z lokálního startupu se vybudoval jeden z nejvýznamnějších
softwarových domů ve střední a...

Asseco  Central  Europe  slaví 30. výročí na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: itbiz.cz , Author: Pavel Houser , Infotype: Unknown , Import date: 09.09.2020 15:01 , Audience
Reach: 6,741 , Audience Reach Monthly: 89,494 , Total visits: 6,741 , Publisher: Argonit s.r.o. , Country: Czech Republic , GRP: 0.07

Kraj Vysočina uzavřel smlouvu na nové informační systémy do svých pěti nemocnic. Zaplatí za

Asseco  Central  Europe  slaví 30. výročí na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: feedit.cz , Author: Daniel Bradbury Dočekal , Infotype: Unknown , Import date: 09.09.2020 15:52 ,
Audience Reach: 2,752 , Audience Reach Monthly: 36,536 , Total visits: 2,752 , Publisher: Daniel Dočekal , Country: Czech Republic ,
GRP: 0.03

...9. září 2020: Mezinárodní softwarová  společnost  Asseco  Central  Europe  letos slaví 30. výročí od svého
založení na Slovensku.

Během uplynulých tří dekád firma zaznamenala výjimečný růst – z lokálního startupu se vybudoval jeden z nejvýznamnějších
softwarových domů ve střední a východní...

Asseco  Central  Europe  slaví 30. výročí na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: protext.sk , Infotype: Unknown , Import date: 10.09.2020 05:56 , Audience Reach: 34 , Audience
Reach Monthly: 1,064 , Total visits: 34 , Publisher: Česká tlačová kancelária , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...softwarová společnost Asseco  Central  Europe  letos slaví 30. výročí od svého založení na Slovensku.
Během uplynulých tří dekád firma zaznamenala výjimečný růst - z lokálního startupu se vybudoval jeden z
nejvýznamnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě. 

Společnost Asseco  CE ...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: pcrevue.sk , Infotype: Unknown , Import date: 09.09.2020 10:56 , Audience Reach: 4,304 , Audience
Reach Monthly: 133,414 , Total visits: 342,139 , Publisher: DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. , Country: Slovakia , GRP: 0.09

...trhu Pracovné ponuky Telekomunikácie Oznamy Startupy Produkty Inovácie Promo Lifestyle Blogy Prihlásenie
Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho
založenia na Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: touchit.sk , Infotype: Unknown , Import date: 09.09.2020 13:37 , Audience Reach: 8,155 , Audience
Reach Monthly: 252,794 , Total visits: 592,607 , Publisher: touchIT, s. r. o. , Country: Slovakia , GRP: 0.18

...softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa
vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Spoločnosť...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: trend.sk , Infotype: Unknown , Import date: 09.09.2020 14:27 , Audience Reach: 13,897 , Audience
Reach Monthly: 430,792 , Total visits: 2,576,610 , Publisher: News and Media Holding a. s. , Country: Slovakia , Section: Správy ,
GRP: 0.30

...lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT riešení v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa...

OTS: Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
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OTS: Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 10.09.2020 , Source: dnes24.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 06:07 , Audience Reach: 50,940 ,
Audience Reach Monthly: 1,579,141 , Total visits: 14,663,154 , Publisher: internet.sk a.s. , Country: Slovakia , GRP: 1.11 , Monthly
visits: 2,600,000

...10. septembra (TASR-OTS) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok
oslavuje 30. výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových ...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 10.09.2020 , Source: teraz.sk , Infotype: Unknown , Import date: 10.09.2020 16:04 , Audience Reach: 23,339 , Audience
Reach Monthly: 723,497 , Total visits: 1,960,069 , Publisher: Tlačová agentúra Slovenskej republiky , Country: Slovakia , GRP: 0.51 ,
Monthly visits: 898,400

...softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. 

Bratislava 10. septembra (OTS) - Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa
vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových  domov  v...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 10.09.2020 , Source: webmagazin.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 06:07 , Publisher: Tlačová agentúra
Slovenskej republiky , Country: Slovakia

...softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku." 

Foto: Asseco  Central  Europe  
Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových ...

Asseco  Central  Europe  slaví 30. narozeniny URL
WEB , Date: 12.09.2020 , Source: businessit.cz , Page: 0 , Infotype: Unknown , Import date: 12.09.2020 11:53 , Audience Reach: 6,741
, Audience Reach Monthly: 89,494 , Total visits: 6,741 , Publisher: Bispiral, s.r.o. , Country: Czech Republic , GRP: 0.07

... softwarová  společnost  Asseco  Central  Europe  letos slaví 30. výročí od svého založení na Slovensku.
Během uplynulých tří dekád firma zaznamenala výrazný růst - z lokálního startupu vznikl postupem času jeden z
nejvýznamnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě.

Společnost...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: webnoviny.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:18 , Audience Reach: 34,189 ,
Audience Reach Monthly: 1,059,872 , Total visits: 4,603,046 , Publisher: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. , Country: Slovakia ,
GRP: 0.74

...softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z
najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: slovak.press , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:31 , Audience Reach: 33 , Audience
Reach Monthly: 1,033 , Total visits: 33 , Publisher: iSITA s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...(Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v...
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Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: hlohovecko.sk , Author: Jozef  Klein , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:29 , Audience
Reach: 645 , Audience Reach Monthly: 20,000 , Total visits: 645 , Publisher: RegMedia s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.01

...(Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: aktuality.maxivyber.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:31 , Audience Reach: 80 ,
Audience Reach Monthly: 2,500 , Total visits: 80 , Publisher: Lavien s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...(Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: sportdnes.sk , Infotype: Unknown , Import date: 14.09.2020 07:20 , Audience Reach: 145 , Audience
Reach Monthly: 4,500 , Total visits: 145 , Publisher: iSITA s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho
založenia na Slovensku. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: tpn.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:56 , Audience Reach: 50 , Audience Reach
Monthly: 1,550 , Total visits: 50 , Publisher: Deed Media, s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe....

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: 24hod.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:56 , Audience Reach: 1,129 , Audience
Reach Monthly: 35,000 , Total visits: 104,960 , Publisher: 24 hodín s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.02

...softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - ... 

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30....

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu História spoločnosti Informačný servis You can not remove
the poll link URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: finreport.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:50 , Audience Reach: 645 , Audience
Reach Monthly: 20,000 , Total visits: 645 , Publisher: Financial Insider s.r.o , Country: Slovakia , GRP: 0.01

...(Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z
lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: akcnezeny.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 565 , Audience
Reach Monthly: 17,500 , Total visits: 565 , Publisher: Akčné ženy, o.z. , Country: Slovakia , GRP: 0.01

...(Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v...
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Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: bleskovespravy.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 48 ,
Audience Reach Monthly: 1,489 , Total visits: 48 , Publisher: KCR Media a.s. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...(Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: newsy.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 24 , Audience
Reach Monthly: 750 , Total visits: 24 , Publisher: iSITA s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa
vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: bossmedia.sk , Author: Stalo Vo , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience
Reach: 50 , Audience Reach Monthly: 1,550 , Total visits: 50 , Publisher: Tech-Solar s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...(Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: prservis.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 187 , Audience
Reach Monthly: 5,806 , Total visits: 187 , Publisher: SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa
vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: sportx.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 24 , Audience
Reach Monthly: 750 , Total visits: 24 , Publisher: iSITA s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...(Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: ekonomickydennik.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 24 ,
Audience Reach Monthly: 750 , Total visits: 24 , Publisher: iSITA s.r.o. , Country: Slovakia , GRP: 0.00

...(Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v...

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: egoodwill.sk , Author: Marek Blšák , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience
Reach: 2,323 , Audience Reach Monthly: 72,000 , Total visits: 2,323 , Publisher: Goodwill Publishing, s. r. o. , Country: Slovakia , GRP:
0.05

...– Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho
založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej...
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Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. 11.9.2020
(Webnoviny.sk) - Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast Zdroj: WebNoviny.sk © SITA
Všetky práva vyhradené.

Každý startup se musí naučit dělat byznys
PRINT , Date: 15.10.2020 , Source: Forbes Česko , Page: 160 , Printed: 29,400 , Sold: 19,957 , Infotype: Unknown , Import date:
15.10.2020 00:01 , Audience Reach: 126,487 , Publisher: Business Consulting & Media, s.r.o., organizační složka , Country: Czech
Republic , GRP: 1.41

...softwarová společnost Asseco  Central  Europe  letos slaví 30 let od svého založení. Z lokálního slovenského
startupu vyrostla v jeden z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě. „Je třeba mít jasnou vizi, jak
dostat produkt na trh a uspět. Koronakrize může být příležitostí,“...

Inovácie menia finančné služby
PRINT , Date: 15.10.2020 , Source: Hospodárske noviny , Page: 18 , Author: Marta Svítková , Printed: 14,601 , Sold: 10,072 , Infotype:
Unknown , Import date: 15.10.2020 01:54 , Audience Reach: 148,000 , Publisher: MAFRA Slovakia, a. s. , Country: Slovakia , Section:
Investície a dlhopisy , GRP: 3.22

...konkrétnych bánk. Ja si myslím, že skutočným zrkadlom je to, ako sa správajú ich klienti,“ tvrdí Martin Chripko,
Banking Business Unit Director, Asseco  Central  Europe . Iba to podľa neho ukáže, či existuje po ponúkaných inováciách
dopyt a či ich ponuka dáva zmysel. Napríklad v oblasti platobného...
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WEB , Date: 15.10.2020 , Source: hnonline.sk , Infotype: Unknown , Import date: 15.10.2020 01:03 , Audience Reach: 57,402 ,
Audience Reach Monthly: 1,779,461 , Total visits: 30,033,164 , Publisher: MAFRA Slovakia, a. s. , Country: Slovakia , Section: PR
články , GRP: 1.25

...zmien vo viacerých obchodných a prevádzkových procesoch. V súčasnosti jej význam ešte viac umocnila
celosvetová pandemická situácia. Spoločnosť Asseco  predstavila unikátne riešenie IooX (Insurance out of the Box), ktoré
vytvára príležitosť na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa. IooX je riešenie...

Unikátne digitálne riešenie pre poisťovníctvo
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...vo viacerých obchodných a prevádzkových procesoch. 
V súčasnosti jej význam ešte viac umocnila celosvetová pandemická situácia. Spoločnosť Asseco  predstavila
unikátne riešenie IooX (Insurance out of the Box), ktoré vytvára príležitosť na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa. 
IooX je...

Klein z firmy Asseco : "Líderské zručnosti sa naučiť nedajú." URL
WEB , Date: 04.11.2020 , Source: sme.sk , Author: SME Creative , Infotype: Unknown , Import date: 04.11.2020 16:48 , Audience
Reach: 81,958 , Audience Reach Monthly: 2,540,706 , Total visits: 112,501,907 , Publisher: Petit Press, a.s. , Country: Slovakia ,
Section: Podcasty , GRP: 1.78

...diel podcastu Prečo práve oni? o podnikaní. "Kým by sme iba snívali, nikam by sme sa v podnikaní nedostali,"
hovorí v rozhovore Jozef  Klein , CEO spoločnosti Asseco  Central  Europe . Aké je to robiť biznis vo Vietname alebo Etiópii?
A v čom spočíva jeho prístup pristupovať ku všetkým...

Slovenský EY Podnikateľ roka 2016 Jozef  Klein : Majetkovo vstupujeme do vybraných startupov URL
WEB , Date: 18.11.2020 , Source: hnonline.sk , Infotype: Unknown , Import date: 18.11.2020 01:07 , Audience Reach: 57,402 ,
Audience Reach Monthly: 1,779,461 , Total visits: 30,033,164 , Publisher: MAFRA Slovakia, a. s. , Country: Slovakia , Section: HN
špeciál , GRP: 1.25

...HN vám pri tejto príležitosti prinášajú rozhovory s víťazmi z minulých ročníkov. Slovenským EY Podnikateľom
roka 2016 sa stal Jozef  Klein , Šéf firmy Asseco  Central  Europe . „Naša spoločnosť stále rozširuje svoje aktivity do iných
krajín a na iné kontinenty,“ povedal Klein v rozhovore pre HN v...
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Asseco  je inovatívnym partnerom bánk už 30 rokov
PRINT , Date: 10.12.2020 , Source: Forbes (SK) , Page: 120 , Printed: 15,349 , Sold: 9,782 , Infotype: Unknown , Import date:
10.12.2020 00:01 , Publisher: Business Consulting & Media, s.r.o., organizační složka , Country: Slovakia

...s pridanou hodnotou. Práve takto vidí budúcnosť bankovníctva Martin Chripko, ktorý pôsobí ako riaditeľ
Banking Business Unit v spoločnosti Asseco  CE . Asseco  CE  S našimi zákazníkmi tvoríme jedinečné moderné
riešenia šité na mieru – každá banka je v tomto smere jedinečná. Martin Chripko Riaditeľ...

Neočakávané situácie priniesli nové riešenia
PRINT , Date: 15.12.2020 , Source: Pravda , Page: 1 , Printed: 32,599 , Sold: 24,096 , Infotype: Unknown , Import date: 15.12.2020
01:33 , Audience Reach: 270,000 , Publisher: Perex, a.s. , Country: Slovakia , Section: Úspešné firmy , GRP: 5.87

...škôlky. Zvládli sme ju však a zákazníci to nepocítili. Podarilo sa to vďaka enormnému nasadeniu našich
zamestnancov, za čo im patrí veľká vďaka. Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco  Central
Europe  1. Rok 2020 bol pre každého z nás veľkou výzvou a mnohí sa rozhodli prehodnotiť svoje...

Pandemický rok v znamení masívnej digitalizácie
PRINT , Date: 17.12.2020 , Source: Trend , Page: 104 , Author: MARTIN MIŠKERÍK , Printed: 8,940 , Sold: 6,737 , Infotype: Unknown ,
Import date: 17.12.2020 00:21 , Publisher: News and Media Holding a. s. , Country: Slovakia , Section: slovensko a svet

...výrobných procesov, a tak priamo pomáha firmám redukovať výrobné náklady,“ hovorí generálny riaditeľ a
predseda predstavenstva spoločnosti Asseco  Central  Europe  Jozef  Klein . Priemyselné podniky budú
pokračovať vo svojej transformácii na takzvanú digitálnu továreň, pričom digitálne technológie sa...

Uspejú tí, ktorí vytrvajú. Čomu čelili firmy na Slovensku? URL
WEB , Date: 23.12.2020 , Source: pravda.sk , Author: Kaššová Jozefína , Infotype: Unknown , Import date: 23.12.2020 19:12 , Audience
Reach: 40,434 , Audience Reach Monthly: 1,253,466 , Total visits: 31,785,227 , Publisher: Perex, a.s. , Country: Slovakia , GRP: 0.88

...Zvládli sme ju však a zákazníci to nepocítili. Podarilo sa to vďaka enormnému nasadeniu našich
zamestnancov, za čo im patrí veľká vďaka. Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva... Jozef  Klein , CEO
a predseda predstavenstva Asseco  Central  Europe  1. Rok 2020 bol pre každého z nás veľkou...

 

1.1. Šéf Asseco  prezradil najnovšie plány. Chce kupovať spoločnosti, ktoré dávajú zmysel URL
WEB , Date: 09.02.2020 , Source: hnonline.sk , Author: Róbert Turza , Infotype: Unknown , Import date: 09.02.2020 18:41 , Audience Reach: 57,402 ,
Audience Reach Monthly: 1,779,461 , Total visits: 30,033,164 , Section: Zahraničná ekonomika , Country: Slovakia , GRP: 1.25
Naším cieľom nie je zvyšovať počet krajín kde pôsobíme, ale robiť akvizície spoločností, ktoré dávajú zmysel, hovorí Jozef
Klein , predseda rredstavenstva Asseco  Central  Europe . 

Vaša spoločnosť zvažuje vstup na burzu Nasdaq. Ako to momentálne vyzerá? 
Naše plány sa menia v čase. To, čo poviem dnes, sa môže v nasledujúcich dňoch meniť. Nie zásadne, no korekcie môžu
nastať. Zmeny pochopiteľne nie sú závislé len od nás a od internej diskusie vo firme, ale aj od podmienok na trhu . Ako trh
vníma Asseco , ako trh  vníma IT , ako vníma perspektívu robenia biznisu a nakoniec návratnosť investičných krokov
investorov. 
Asseco  je však kótované už na troch burzách. 
Jedna je varšavská prostredníctvom centrály v Poľsku a prostredníctvom dvoch satelitov Asseco  Biznis Solutions a Asseco
South Eastern Europe. Ďalej sme kótovaní na Tel Aviv Stock Exchange prostredníctvom svojej dominantnej entity, ktorá sa
volá Formula Systems, a v rámci dualistingu bola Formula kótovaná na Nasdaq. Toto je aktuálny stav.Práve pre plánovaný
vstup na Nasdaq ste sa rozhodli sprehľadniť svoju štruktúru. Ako bude proces vyzerať? 
Naša skupina vznikala rôznymi akvizíciami v rôznych krajinách a niekedy sa mohlo vytvoriť zdanie, že firemná štruktúra je
komplikovaná. Vždy však išlo o cenu verzus výkon, pridanú hodnotu, to, čo poskytuje trh, a tak ďalej. V istej chvíli sme sa
rozhodli, že celú skupinu skonsolidujeme a rozdelíme ju na tri piliere. Pilier Poľsko, lebo samotné Poľsko je dostatočne veľké.
Potom entita v Izraeli, ktorá pôsobí primárne v Amerike, Kanade, Japonsku, Indii a v štátoch, ktoré sú viac blízke Izraelu a viac
vzdialené nám. A potom zvyšok sveta, ktorý sme nazvali Asseco  International . Rozhodli sme sa, že centrálu Asseco
International  urobíme tu v Bratislave. Z rôznych dôvodov, ktoré sú tak politické, ako aj ekonomické. Dôvodom je aj fakt, že celú
skupinu založili Slováci v spolupráci s Poliakmi.Bol Nasdaq voľbou číslo jeden? 
Povedali sme si, že naším cieľom je ísť na Nasdaq. Najskôr sme hovorili o frankfurtskej burze, londýnskej, francúzskej,
švédskej, nórskej dokonca aj izraelskej. Nakoniec sme si povedali, že Nasdaq je to, čo chceme. Jedna vec je však zámer a
druhá realita. Realita je daná tým, aká je valuácia firmy. Táto entita tu na Slovensku, nie International, už raz bola na
varšavskej burze, ale my sme ju stiahli. Keď sme robili konsolidáciu, tak sme si povedali, že vytvoríme skupinu s názvom
International pre celý svet s výnimkou Izraela a s výnimkou Poľska. S ňou pôjdeme na atraktívnejšiu burzu, kde bude valuácia
atraktívnejšia pre oblasť IT  a obzvlášť aj pre nás, keďže sme z východného trhu . 
Firmy vstupujúce na burzu dosahujú rôzny stupeň valuácie. Aký je váš cieľ? 
Najali sme si rôzne poradenské služby, ktoré prichádzali z Ameriky či Anglicka, a tie nám vysvetlili, že ak chceme valuáciu, ktorá
bude pätnásť plus, teda 15-násobok čistého zisku, musíme urobiť niekoľko krokov. Pätnásť plus je minimum. Naša ambícia je
niekde na úrovni 18 až 20. Sú firmy, ktoré majú 50 plus. Nemyslím si, že sme takáto silná firma. Snom by bola valuácia na
úrovni 22, ale ak by to bolo aj 18, už by to pre nás malo zmysel. 
Čo musíte urobiť, aby bolo zhodnotenie čo najvyššie? 
Investori očakávajú, že budeme pre nich čitateľnejší a oveľa viac akcionársky konsolidovanejší. Celá stratégia Asseco  je
nastavená na federatívnom princípe. To znamená, že zväčša nakupujeme vo firmách majoritu, nie sto percent, a to preto, aby
minoritní vlastníci pokračovali v lokálnom biznise a mali rozhodovacie právomoci, respektíve aby boli motivovaní pokračovať v
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biznise. Pre investorov je však takáto štruktúra menej transparentná a menej čitateľná. Ak totiž kúpime firmu na zahraničnom
trhu, napríklad 55 percent, tak zahraniční akcionári sú primárne motivovaní na orientovanie na svoj vlastný trh, na ktorom
pôsobia. Menej ich zaujíma skupina v Poľsku, na Slovensku, v Česku, Dánsku, Amerike, kdekoľvek. Svojou činnosťou nemusia
robiť všetko pre to, aby Asseco  rástlo. Robia všetko pre to, aby rástla ich domáca entita. Ak chceme však získať vyššiu
evaluáciu, musíme mať konsolidovanú štruktúru. Musíme vykúpiť minoritné akcie, je zbytočné nakupovať ďalšie firmy do
portfólia. 
Ako teda chcete postupovať? 
Logickejšie je vykúpiť firmy, ktoré už máme v portfóliu. To znamená, že musíme získať investorský balík na vykúpenie firiem v
našom portfóliu. Tiež je nám jasné, že ak sme softvérová  firma s množstvom riešení  v portfóliu, tak naše ohodnotenie bude
nižšie. Ak by sme však boli sústredení na jednotlivé oblasti, ako napríklad poistenie, tak by sme boli čitateľní a investori by si
vedeli urobiť prieskum trhov v danej oblasti. Ak by sme robili zdravotníctvo alebo bankovníctvo, tak by sme boli tiež ľahšie
čitateľnými. Z toho vyplýva že treba spraviť vertikálnu integráciu, konsolidovať náš biznis po konkrétnych oblastiach. Poistenie,
bankovníctvo, zdravotníctvo, a tak ďalej. Konsolidácia je aktuálne pre nás prioritou číslo jeden. Akcionárska aj odvetvová. 
To znamená, že aktuálne budete vykupovať menších akcionárov a zároveň tým sprehľadníte svoj biznis? 
Nie úplne. To, čo ste pomenovali, sú hlavne odporúčania našich poradcov. Musíme tieto fakty vnímať v celom kontexte. Len čo
vykúpime aj minoritných akcionárov, ktorí sú aktívnymi manažérmi, stratia motiváciu. Problém sa dá však pomerne jednoducho
vyriešiť. Konkrétne jednoduchou výmenou akcií. To znamená výmena akcií niekde na úrovni regiónu alebo nejakej firmy tak,
aby vyrástli vyššie a daní akcionári sa stali akcionármi vyššej entity. Na to sú rôzne nástroje. Tam, kde nie sú akcionári aktívni,
to nemá zmysel vymieňať, pretože nie sú aktívni v biznise a pre nás má väčší zmysel dané akcie odkúpiť. Tam, kde sú aktívni,
je pre nás lepšie akcie zameniť alebo im ponechať manažérske akcie. 
Nie je prekážkou už aj vaše pôsobenie na iných burzách? 
Je. Preto bude potrebný výkup akcií. Ide o komplikovaný proces, kde musíme poskytnúť bonus minimálne na úrovni 15 až 20
percent, aby bol ich výkup zaujímavý, čo pochopiteľne celý proces predražuje. 
Dá sa aj časovo odhadnúť, kedy by ste mohli vstúpiť na burzu? 
Regulácie na burze Nasdaq sú veľmi prísne. Celý proces odhadujeme minimálne na 12 mesiacov. 
Kedy by sa daný proces mohol začať? 
To neviem odhadnúť. Samotný vstup je totiž jedným z variantov. Na stole máme aj ďalšie, no o tých by som aktuálne nerád
hovoril, keďže sú príliš z našej kuchyne. Ako som však spomenul, prípadný vstup závisí od množstva premenných. Napokon to
nemusí byť Nasdaq. Môžeme skončiť na londýnskej či frankfurtskej burze. Faktom však zostáva, že najdôležitejší je pre nás rast
spoločnosti. Chceme získať nových zákazníkov, ich dôveru a, samozrejme, potrebujeme inovatívne produkty, s ktorými budeme
zarábať. Chceme rásť a aj naďalej robiť zmysluplné akvizície a aj vstúpiť na burzu. Musíme všetko synchronizovať. 
Hovoríte o inovatívnych produktoch. O ktorý sa aktuálne najviac opierate? 
Primárny biznis je pre nás aktuálne ERP  – Enterprise  Resource  Planning . Ide o podnikateľské riešenie , ktoré má každá
biznisová  entita. Je to systém, vďaka ktorému majú firmy pod kontrolou účtovníctvo, personalistiku, controlling, finančné
plánovanie, logistiku, sklady a podobne. V strednej Európe sme v tomto segmente, ak odhliadneme od systému SAP, číslo
jeden. ERP  robíme v Poľsku, na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Nemecku, vo Švajčiarsku, v Taliansku, Guatemale a celkovo
nám to robí okolo 150 miliónov eur. Chceme sa však rozšíriť do ďalších krajín. Preto by sme chceli vytvoriť samostatnú entitu,
ktorá sa bude zaoberať len ERP  biznisom . Kvôli tomu sme vytvorili Asseco  Enterprise Solutions. Celý biznis dáme pod jednu
strechu a sprehľadníme akcionársku štruktúru. Pre úplnosť dodávam, že prvý pilier už máme. Volá sa payment a budujeme ho
ako samostatnú entitu. Vedie ju jeden človek z Poľska, ktorý má na starosti celý Balkán. Druhým pilierom je ERP  a začíname
uvažovať nad tretím pilierom, ktorý sa bude zaoberať bankingom alebo zdravotníctvom. Keď urobíme toto všetko, nastane čas
vstúpiť na burzu. Vďaka týmto krokom totiž budeme pre investorov atraktívnejší, naše ohodnotenie bude vyššie, a tým budeme
mať aj šancu na čo najvyššiu valuáciu. 
Pôsobíte na desiatkach trhov. Ako vidíte ďalšiu expanziu? 
Aktuálne pôsobíme vo viac ako 50 krajinách prostredníctvom našich centrál a relevantných pobočiek. A to nehovorím o
krajinách, kde máme napríklad len štyroch ľudí. Ide síce o naše obchodné zastúpenie, ale nepočítame to ako miesto, kde sme
relevantným hráčom. Naším cieľom teraz už nie je zvyšovať počet krajín, kde pôsobíme, ale robiť akvizície spoločností, ktoré
dávajú zmysel. 
Čo to znamená? 
Investovanie do regionálnych startupov. Aj o nejaký čas k nám prídu zaujímaví partneri z Arménska, kde zatiaľ nepôsobíme, a
pre nás je to regionálny startup práve preto, že naše produkty môžu byť atraktívne pre daný trh. Ďalej posilňujeme našu
pozíciu v produktoch, ktoré už máme. Ako príklad uvediem banking, ktorý pre nás robí 35 percent obratu a je pre nás oveľa
zaujímavejšie získavať firmy, ktoré sú z oblasti bankovníctva, pretože získame okamžité referencie. Taktiež získavame trh a
posilňujeme našu pozíciu. Na druhej strane nemôžeme kupovať konkurenčné produkty, pretože potom máme v rámci podniku
toľko konkurencie, že máme problém sami so sebou. 
Je akvizícia najlepšia investícia v tomto odvetví? 
Akvizícia je len začiatok investície. Vy dáte peniaze, kupujete si budúcnosť a ľuďom, pôvodným akcionárom, ste zaplatili za ich
minulosť. Vo veľa prípadoch však ide o viac. Ide o križovanie kultúr, manažérskych štýlov a jazykov. Kúpiť akcie niekoho
znamená, že peniaze miniete ihneď. V našej oblasti, teda v oblasti softvéru, však nekupujete stroje, hardvérové zariadenia,
autá, domy. Kupujete ľudí, ich know-how, ich referencie. Ak vám ľudia z biznisu odídu, nekúpili ste nič. Máte totiž referencie a
kontakty, no nemáte to s kým urobiť. Ide o dielo. Ak vymeníte pôvodného autora, náhradník nebude mať jeho autorský cit a
nebude schopný dané dielo dokončiť. 
Stalo sa vám niečo podobné? 
V Maďarsku naši akcionári, hneď ako sa im skončila akcionárska doložka, si založili novú firmu a zobrali si so sebou väčšinu
ľudí. Pochopiteľne, ľudia, ktorí nám zostali, neboli pre spoločnosť kľúčoví, my sme potom nedokázali okamžite pokryť naše
kontrakty. V Rakúsku sa nám stal prípad, kde bol prvý rok fungovania v poriadku a na ďalší si od nás pýtali peniaze alebo
končia. Nakoniec sme museli hľadať spôsoby, ako sa rozísť. Stali sa nám síce nepríjemné veci, no treba dodať, že sme spravili
množstvo podarených akvizícií. Polovica z akvirovaných spoločností funguje tak, ako sme očakávali, 40 percent z nich beží
lepšie, ako sme očakávali, a zvyšok beží slabšie. Vďaka toľkým akvizíciám sme však dané riziko diverzifikovali. 
V ktorej krajine sa Assecu  aktuálne darí najlepšie? 
Závisí to od konkrétneho kritéria. Snažíme sa však v každej krajine zvýšiť čo najviac náš trhový podiel. Nie vždy totiž, ak rastiete
cez tržby, sa to prejaví jedna k jednej napríklad na hospodárskom výsledku. Preto chceme organický rast na tržbách a
zvyšovať o jeden bod akýkoľvek ukazovateľ a byť efektívnejší. V globále by som však povedal, že sa nám veľmi darí na
Balkáne, či už v Rumunsku, alebo Bulharsku, Turecku a ďalších krajinách, kde napríklad v oblasti bankovníctva a platieb
registrujeme medziročný nárast o 20 percent. Mimoriadne sa taktiež darí aj centrálnej Európe. Aktuálne v rámci skupiny regióny
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medzi sebou súťažia, kto bude mať najväčší nárast. 
Ako sa z vášho pohľadu vyvíja IT  biznis na Slovensku? 
Na Slovensku je obrovské množstvo šikovných ľudí. Mal som stretnutie s dvomi mladíkmi, ktorí sú výnimoční a so svojimi
nápadmi môžu dobyť svet. Nemajú finančné zdroje a nás vnímajú ako zaujímavého investora. Problémom však je, že títo
kvalitní ľudia často unikajú do zahraničia, aby si vytvorili firmu tam. Títo ľudia nemusia vnímať Slovensko ako priestor, ktorý im
dokáže poskytnúť dostatočné podmienky.
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1.2. Asseco  chce do roka vstúpiť na Nasdaq
PRINT , Date: 10.02.2020 , Source: Hospodárske noviny , Page: 1 , Author: (RT) , Printed: 14,250 , Sold: 10,400 , Infotype: Unknown , Import date:
10.02.2020 05:31 , Audience Reach: 148,000 , Section: Titulná strana , Country: Slovakia , GRP: 3.22
BIZNIS 

Bratislava – Medzinárodná softvérová firma Asseco  pracuje na uvedení svojich akcií na burzu. Presne na tú, kde sa
obchoduje s titulmi, ako sú Microsoft, Apple alebo Oracle. Predseda predstavenstva spoločnosti Asseco  Central  Europe
Jozef  Klein  pre HN povedal, že od vstupu na Nasdaq očakáva minimálne 15-násobnú valuáciu, teda 15-násobok čistého
zisku. „Snom by bola valuácia na úrovni 22, ale ak by to bolo aj 18, už by to pre nás malo zmysel,“ potvrdil Klein, ktorý celý
proces v dôsledku prísnych burzových regulácií odhaduje minimálne na 12 mesiacov. 
Viac na strane 12, Akvizícia...

Back
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1.3. Akvizícia je len začiatok investície
PRINT , Date: 10.02.2020 , Source: Hospodárske noviny , Page: 12 , Author: Róbert Turza , Printed: 14,250 , Sold: 10,400 , Infotype: Unknown , Import
date: 10.02.2020 05:20 , Audience Reach: 148,000 , Section: Firmy & finance , Country: Slovakia , GRP: 3.22
ROZHOVOR Naším cieľom nie je zvyšovať počet krajín, kde pôsobíme, ale kupovať spoločností, ktoré dávajú zmysel, hovorí
Jozef  Klein , predseda Predstavenstva Asseco  Central  Europe . 
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* Vaša spoločnosť zvažuje vstup na burzu Nasdaq. Ako to momentálne vyzerá? 

Naše plány sa menia v čase. To, čo poviem dnes, sa môže v nasledujúcich dňoch meniť. Nie zásadne, no korekcie môžu
nastať. Zmeny pochopiteľne nie sú závislé len od nás a od internej diskusie vo firme, ale aj od podmienok na trhu. Ako trh
vníma Asseco , ako trh vníma IT, ako vníma perspektívu robenia biznisu a nakoniec návratnosť investičných krokov investorov.

* Asseco  je však kótované už na troch burzách. 

Jedna je varšavská prostredníctvom centrály v Poľsku a prostredníctvom dvoch satelitov Asseco  Biz nis Solutions a Asseco
South Eastern Europe. Ďalej sme kótovaní na Tel Aviv Stock Exchange prostredníctvom svojej dominantnej entity, ktorá sa
volá Formula Systems, a v rámci dualistingu bola Formula kótovaná na Nasdaq. Toto je aktuálny stav. 

* Práve pre plánovaný vstup na Nas daq ste sa rozhodli sprehľadniť svoju štruktúru. Ako bude proces vyzerať? 

Naša skupina vznikala rôznymi akvizíciami v rôznych krajinách a niekedy sa mohlo vytvoriť zdanie, že firemná štruktúra je
komplikovaná. Vždy však išlo o cenu verzus výkon, pridanú hodnotu, to, čo poskytuje trh, a tak ďalej. V istej chvíli sme sa
rozhodli, že celú skupinu skonsolidujeme a rozdelíme ju na tri piliere. Pilier Poľsko, lebo samotné Poľsko je dostatočne veľké.
Potom entita v Izraeli, ktorá pôsobí primárne v Amerike, Kanade, Japonsku, Indii a v štátoch, ktoré sú viac blízke Izraelu a viac
vzdialené nám. A potom zvyšok sveta, ktorý sme nazvali Asseco  International . Rozhodli sme sa, že centrálu Asseco
International  urobíme tu v Bratislave. Z rôznych dôvodov, ktoré sú tak politické, ako aj ekonomické. Dôvodom je aj fakt, že celú
skupinu založili Slováci v spolupráci s Poliakmi. 

* Bol Nasdaq voľbou číslo jeden? 

Povedali sme si, že naším cieľom je ísť na Nasdaq. Najskôr sme hovorili o frankfurtskej burze, londýnskej, francúzskej,
švédskej, nórskej, dokonca aj izraelskej. Nakoniec sme si povedali, že Nasdaq je to, čo chceme. Jedna vec je však zámer a
druhá realita. Realita je daná tým, aká je valuácia firmy. Táto entita tu na Slovensku, nie International, už raz bola na
varšavskej burze, ale my sme ju stiahli. Keď sme robili konsolidáciu, tak sme si povedali, že vytvoríme skupinu s názvom
International pre celý svet s výnimkou Izraela a s výnimkou Poľska. S ňou pôjdeme na atraktívnejšiu burzu, kde bude valuácia
atraktívnejšia pre oblasť IT a obzvlášť aj pre nás, keďže sme z východného trhu. 

* Firmy vstupujúce na burzu dosahujú rôzny stupeň valuácie. Aký je váš cieľ? 

Najali sme si rôzne poradenské služby, ktoré prichádzali z Ameriky či Anglicka, a tie nám vysvetlili, že ak chceme valuáciu, ktorá
bude pätnásť plus, teda 15-násobok čistého zisku, musíme urobiť niekoľko krokov. Pätnásť plus je minimum. Naša ambícia je
niekde na úrovni 18 až 20. Sú firmy, ktoré majú 50 plus. Nemyslím si, že sme takáto silná firma. Snom by bola valuácia na
úrovni 22, ale ak by to bolo aj 18, už by to pre nás malo zmysel. 

* Čo musíte urobiť, aby bolo zhodnotenie čo najvyššie? 

Investori očakávajú, že budeme pre nich čitateľnejší a oveľa viac akcionársky konsolidovanejší. Celá stratégia Asseco  je
nastavená na federatívnom princípe. To znamená, že zväčša nakupujeme vo firmách majoritu, nie sto percent, a to preto, aby
minoritní vlastníci pokračovali v lokálnom biznise a mali rozhodovacie právomoci, respektíve aby boli motivovaní pokračovať v
biznise. Pre investorov je však takáto štruktúra menej transparentná a menej čitateľná. Ak totiž kúpime firmu na zahraničnom
trhu, napríklad 55 percent, tak zahraniční akcionári sú primárne motivovaní na orientovanie na svoj vlastný trh, na ktorom
pôsobia. Menej ich zaujíma skupina v Poľsku, na Slovensku, v Česku, Dánsku, Amerike, kdekoľvek. Svojou činnosťou nemusia
robiť všetko pre to, aby Asseco  rástlo. Robia všetko pre to, aby rástla ich domáca entita. Ak chceme však získať vyššiu evaluá
ciu, musíme mať konsolidovanú štruktúru. Musíme vykúpiť minoritné akcie, je zbytočné nakupovať ďalšie firmy do portfólia. 

* Ako teda chcete postupovať? 

Logickejšie je vykúpiť firmy, ktoré už máme v portfóliu. To znamená, že musíme získať investorský balík na vykúpenie firiem v
našom portfóliu. Tiež je nám jasné, že ak sme softvérová firma s množstvom riešení v portfóliu, tak naše ohodnotenie bude
nižšie. Ak by sme však boli sústredení na jednotlivé oblasti, ako napríklad poistenie, tak by sme boli čitateľní a investori by si
vedeli urobiť prieskum trhov v danej oblasti. Ak by sme robili zdravotníctvo alebo bankovníctvo, tak by sme boli tiež ľahšie
čitateľnými. Z toho vyplýva že treba spraviť vertikálnu integráciu, konsolidovať náš biznis po konkrétnych oblastiach. Poistenie,
bankovníctvo, zdravotníctvo, a tak ďalej. Konsolidácia je aktuálne pre nás prioritou číslo jeden. Akcionárska aj odvetvová. 

* To znamená, že aktuálne budete vykupovať menších akcionárov a zároveň tým sprehľadníte svoj biznis? 

Nie úplne. To, čo ste pomenovali, sú hlavne odporúčania našich poradcov. Musíme tieto fakty vnímať v celom kontexte. Len čo
vykúpime aj minoritných akcionárov, ktorí sú aktívnymi manažérmi, stratia motiváciu. Problém sa dá však pomerne jednoducho
vyriešiť. Konkrétne jednoduchou výmenou akcií. To znamená výmena akcií niekde na úrovni regiónu alebo nejakej firmy tak,
aby vyrástli vyššie a daní akcio nári sa stali akcionármi vyššej entity. Na to sú rôzne nástroje. Tam, kde nie sú akcionári aktívni,
to nemá zmysel vymieňať, pretože nie sú aktívni v biznise a pre nás má väčší zmysel dané akcie odkúpiť. Tam, kde sú aktívni,
je pre nás lepšie akcie zameniť alebo im ponechať manažérske akcie. 

* Nie je prekážkou už aj vaše pôsobenie na iných burzách? 

Je. Preto bude potrebný výkup akcií. Ide o komplikovaný proces, kde musíme poskytnúť bonus minimálne na úrovni 15 až 20
percent, aby bol ich výkup zaujímavý, čo pochopiteľne celý proces predražuje. 

* Dá sa aj časovo odhadnúť, kedy by ste mohli vstúpiť na burzu? 

Regulácie na burze Nasdaq sú veľmi prísne. Celý proces odhadujeme minimálne na 12 mesiacov. 
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* Kedy by sa daný proces mohol začať? 

To neviem odhadnúť. Samotný vstup je totiž jedným z variantov. Na stole máme aj ďalšie, no o tých by som aktuálne nerád
hovoril, keďže sú príliš z našej kuchyne. Ako som však spomenul, prípadný vstup závisí od množstva premenných. Napokon to
nemusí byť Nasdaq. Môžeme skončiť na londýnskej či frankfurtskej burze. Faktom však zostáva, že najdôležitejší je pre nás rast
spoločnosti. Chceme získať nových zákazníkov, ich dôveru a, samozrejme, potrebujeme inovatívne produkty, s ktorými budeme
zarábať. Chceme rásť a aj naďalej robiť zmysluplné akvizície a aj vstúpiť na burzu. Musíme všetko synchronizovať. 

* Hovoríte o inovatívnych produktoch. O ktorý sa aktuálne najviac opierate? 

Primárny biznis je pre nás aktuálne ERP – Enterprise Resource Planning. Ide o podnikateľské riešenie, ktoré má každá
biznisová entita. Je to systém, vďaka ktorému majú firmy pod kontrolou účtovníctvo, personalistiku, controlling, finančné
plánovanie, logistiku, sklady a podobne. V strednej Európe sme v tomto segmente, ak odhliadneme od systému SAP, číslo
jeden. ERP robíme v Poľsku, na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Nemecku, vo Švajčiarsku, v Taliansku, Guatemale a celkovo
nám to robí okolo 150 miliónov eur. Chceme sa však rozšíriť do ďalších krajín. Preto by sme chceli vytvoriť samostatnú entitu,
ktorá sa bude zaoberať len ERP biznisom. Kvôli tomu sme vytvorili Asseco  Enterprise Solutions. Celý biznis dáme pod jednu
strechu a sprehľadníme akcionársku štruktúru. Pre úplnosť dodávam, že prvý pilier už máme. Volá sa payment a budujeme ho
ako samostatnú entitu. Vedie ju jeden človek z Poľska, ktorý má na starosti celý Balkán. Druhým pilierom je ERP a začíname
uvažovať nad tretím pilierom, ktorý sa bude zaoberať bankingom alebo zdravotníctvom. Keď urobíme toto všetko, nastane čas
vstúpiť na burzu. Vďaka týmto krokom totiž budeme pre investorov atraktívnejší, naše ohodnotenie bude vyššie, a tým budeme
mať aj šancu na čo najvyššiu valuáciu. 

* Pôsobíte na desiatkach trhov. Ako vidíte ďalšiu expanziu? 

Aktuálne pôsobíme vo viac ako 50 krajinách prostredníctvom našich centrál a relevantných pobočiek. A to nehovorím o
krajinách, kde máme napríklad len štyroch ľudí. Ide síce o naše obchodné zastúpenie, ale nepočítame to ako miesto, kde sme
relevantným hráčom. Naším cieľom teraz už nie je zvyšovať počet krajín, kde pôsobíme, ale robiť akvizície spoločností, ktoré
dávajú zmysel. 

* Čo to znamená, robiť akvizície spoločností, ktoré dávajú zmysel? 

Investovanie do regionálnych startupov. Aj o nejaký čas k nám prídu zaujímaví partneri z Arménska, kde zatiaľ nepôsobíme, a
pre nás je to regionálny startup práve preto, že naše produkty môžu byť atraktívne pre daný trh. Ďalej posilňujeme našu
pozíciu v produktoch, ktoré už máme. Ako príklad uvediem banking, ktorý pre nás robí 35 percent obratu, a je pre nás oveľa
zaujímavejšie získavať firmy, ktoré sú z oblasti bankovníctva, pretože získame okamžité referencie. Taktiež získavame trh a
posilňujeme našu pozíciu. Na druhej strane nemôžeme kupovať konkurenčné produkty, pretože potom máme v rámci podniku
toľko konkurencie, že máme problém sami so sebou. 

* Považujete akvizíciu za najlepšiu investíciu v tomto silne konkurenčnom odvetví? 

Akvizícia je len začiatok investície. Vy dáte peniaze, kupujete si budúcnosť a ľuďom, pôvodným akcionárom, ste zaplatili za ich
minulosť. V mnohých prípadoch však ide o viac. Ide o križovanie kultúr, manažérskych štýlov a jazykov. Kúpiť akcie niekoho
znamená, že peniaze miniete ihneď. V našej oblasti, teda v oblasti softvéru, však nekupujete stroje, hardvérové zariadenia,
autá, domy. Kupujete ľudí, ich know-how, ich referencie. Ak vám ľudia z biznisu odídu, nekúpili ste nič. Máte totiž referencie a
kontakty, no nemáte to s kým urobiť. Ide o dielo. Ak vymeníte pôvodného autora, náhradník nebude mať jeho autorský cit a
nebude schopný dané dielo dokončiť. 

* Stalo sa vám v minulosti niečo podobné? 

V Maďarsku naši akcionári, hneď ako sa im skončila akcionárska doložka, si založili novú firmu a zobrali si so sebou väčšinu
ľudí. Pochopiteľne, ľudia, ktorí nám zostali, neboli pre spoločnosť kľúčoví, my sme potom nedokázali okamžite pokryť naše
kontrakty. V Rakúsku sa nám stal prípad, kde bol prvý rok fungovania v poriadku a na ďalší si od nás pýtali peniaze alebo
končia. Nakoniec sme museli hľadať spôsoby, ako sa rozísť. Stali sa nám síce nepríjemné veci, no treba dodať, že sme spravili
množstvo podarených akvizícií. Polovica z akvirovaných spoločností funguje tak, ako sme očakávali, 40 percent z nich beží
lepšie, ako sme očakávali, a zvyšok beží slabšie. Vďaka toľkým akvizíciám sme však dané riziko diverzifikovali. 

V Maďarsku naši akcionári, hneď ako sa im skončila akcionárska doložka, si založili novú firmu a zobrali si so sebou väčšinu
ľudí. 

KTO JE JOZEF  KLEIN 

Absolvoval Matematickofyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pre spoločnosť Asseco  CE  pracuje od roku
1996. Od roku 2002 je predsedom Predstavenstva Asseco  Central  Europe  na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom
Predstavenstva Asseco  Central  Europe  v Česku. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO.

About author: Róbert Turza, robert.turza@mafraslovakia.sk
Photo author:   SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL
Photo description:   Podľa Jozefa  Kleina  je pred vstupom na burzu nutné sprehľadniť štruktúru spoločnosti s cieľom
maximalizovať jej valuáciu.
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Technologické firmy sa napriek dočasným rizikám nemusia báť. Digitalizovať chce štát aj celá ekonomika 
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Dodávatelia IT by mali mať z ostatných rokov rezervy, ktoré im pomôžu prekonať prípadné zakolísanie trhu. Externality im prajú
a pre najbližšie roky sú prísľubom nových príležitostí. 

Slovenský IT sektor má za sebou jeden z najlepších rokov v histórii a pred sebou napriek krátkodobým rizikám svetlú
budúcnosť. 

Mnohé technologické firmy na jar pod vplyvom pandémie zneisteli. Viaceré projekty, a to nielen štátne, čo súviselo s nástupom
novej vlády, sa spomalili či zrušili. Dodávatelia si doteraz nemôžu byť istí, čo pod tlakom recesie urobia zákazníci. 

Obraz vytvorený na základe rebríčka firiem v aktuálnej ročenke však naznačuje, že väčšina podnikov IT sektora by mala byť
dostatočne silná a mať vytvorené rezervy na to, aby prípadné výkyvy alebo stagnáciu bez väčšej ujmy zvládla. Vyhliadky na
svetlú budúcnosť navyše zlepšujú dva kľúčové externé faktory. Po prvé, očakávané zvyšovanie štátnych výdavkov na IT a po
druhé, nevyhnutnosť digitalizácie v rôznych sektoroch ekonomiky. 

Zrýchlené tempo 

Súhrnné čísla o vývoji tržieb z rebríčka najväčších dodávateľov IT na Slovensku (bez distribútorov hardvéru), ktoré TREND
zostavil z registra účtovných závierok alebo ich získal vlastným zberom dát, narástli vlani medziročne zhruba o desatinu. Oproti
štyrom percentám z predošlého roka sa teda dynamika rastu viac ako zdvojnásobila. 

Nárast tržieb zaznamenali vlani zhruba dve tretiny z top 30 najväčších IT firiem, vo vyše polovici prípadov bolo pritom tempo
dvojciferné. Tradične vedúce duo Eset a Asseco  Central Eu-rope podrástli svorne o necelú desatinu. No kým Eset rast zrýchlil
z predošlých 3,3 percenta na vlaňajších 8,5 percenta, Asseco  CE  z predchádzajúceho tempa poľavilo. Obidvom lídrom
rebríčka najväčších dodávateľov IT sa tiež podarilo zvýšiť export. 

Mimoriadne úspešný rok má za sebou Tempest a košický Lynx, ktoré zvýšili tržby zhruba o polovicu. Z firiem v hornej polovici
rebríčka sú skokanmi roka spoločnosti Sofos a Lomtec, ktoré narástli o viac ako 100 percent. Zhruba s pätinovým nárastom
tržieb majú za sebou z hľadiska obchodu úspešný rok aj Softec a Ditec, z tradičných veľkých hráčov IT sektora sa podarilo o
vyše desatinu narásť Soitronu. 

Z rebríčka podľa tržieb tiež vidno, že z najväčších IT firiem mali horší rok zväčša distribútori. S medziročným poklesom sa museli
zmieriť Asbis SK, IRDistribution, SWS Distribution aj BSP SoftwareDistribution. Výraznejšie z tohto segmentu rástli firmy DSI a
Duna, mierne žilinský distribútor AT Computers. 

Nový Eset na obzore? 

Potešujúci je mimoriadne dynamický nárast biznisu spoločnosti Photoneo, ktorá sa venuje robotickému rozpoznávaniu objektov,
čiže učí roboty vidieť a vnímať okolie. Firma vyvinula patentovanú 3D kameru s údajne najvyšším rozlíšením a presnosťou na
svete, čo v kombinácii so strojovým učením umožňuje podnikom z priemyslu a iných odvetví zefektívniť procesy, napríklad
robotické rozpoznávanie a výber súčiastok z kontajnerov. Photoneo získava ocenenia po celom svete, a ak bude v nastúpenom
trende pokračovať, čoskoro sa môže stať nový slovenský Sygic či Eset. 

Na druhej strane, iná exportne orientovaná firma Pixel Federation, ktorá vyvíja počítačové hry v 16 svetových jazykoch, po
rokoch dynamického rastu vlani zakopla. Tržby aj pridaná hodnota jej mierne klesli a v ziskovosti sa prepadla o polovicu. 

V rebríčku tak ako po minulé roky chýbajú firmy, ktoré do redakčnej uzávierky finančné výsledky nezverejnili. Sú medzi nimi
viacerí hráči s ročnými tržbami nad 30 miliónov eur. Pre úplnosť sú v tabuľke uvedení s údajmi za rok 2018. Za predpokladu, že
ich ekonomická výkonnosť zostala priemerne na nezmenenej úrovni, sa dajú celkové tržby slovenského IT sektora v súčasnosti
odhadnúť zhruba na 3,5 miliardy eur. 

Rekordná ziskovosť 

Ešte o čosi dynamickejšie ako tržby zlepšovali vlani IT firmy pridanú hodnotu. Nárast tohto ukazovateľa vykázali takmer tri
štvrtiny z top 100 spoločností. Tradičným lídrom rebríčka dodávateľov IT Esetu aj Assecu  vlani podrástla medziročne o vyše
desatinu. 

K najväčším skokanom však patril Sofos so 125-percentným rastom a Tempest s Rescom, ktorí zvýšili pridanú hodnotu,
rovnako ako tržby, medziročne o polovicu. Dvojciferný nárast tiež zaznamenali Datalan, Amazon, Hewlett-Packard Enterprise
Slovakia. Anomáliou rebríčka je firma Tempest IT services, ktorú sa jej materský Tempest rozhodol z roka na rok oživiť s cieľom
„vyčleňovať do nej projekty a pokrývať technologické oblasti, ktoré si vyžadujú odlišné riadenie a iný prístup“. 

IT firmy stavili na novú vlnu konjunktúry, ktorá by sa mohla začať už budúci rok 

Najviac musel IT firmy z vlaňajších hospodárskych výsledkov potešiť nárast ziskovosti. Čistý zisk po zdanení sa priemerne za
celý sektor zvýšil viac ako o pätinu, čo znamená výrazne rýchlejšiu dynamiku ako pri tržbách a pridanej hodnote. A takisto
zrýchlenie tempa v porovnaní s vlaňajším 15-percentným medziročným nárastom. Sumárne vykázal sektor v roku 2019 zisk
zhruba 240 miliónov eur, čím prvýkrát prekročil dvestomiliónovú hranicu. Pravda, takmer polovica z neho pripadá na dvoch
dlhodobých lídrov, Eset a Asseco  CE . 

Porovnanie ekonomických ukazovateľov s vývojom počtu zamestnancov a mzdových nákladov tiež naznačuje, že firmám sa darí
zvyšovať tržby a predovšetkým ziskovosť výrazne rýchlejšie, ako im rastú mzdové náklady a počet zamestnancov. 

Opatrne, ale s nádejou 
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Predstavitelia firiem z IT sektora sú, prirodzene, v hodnotení budúcich vyhliadok vzhľadom na nastávajúcu recesiu opatrní.
Zároveň v ich vyjadreniach cítiť nádej a mierny optimizmus. Hoci niektoré sa pripravujú v najbližších kvartáloch na pokles a
rátajú s prehodnocovaním priorít zákazníkov, najmä z oblasti automotivu, zväčša zároveň stavili na novú vlnu konjunktúry, ktorá
by sa mohla začať už budúci rok. 

Oživenie dopytu po info-komunikačných technológiách a digitalizácii by mohli podporiť dve veci. Prvou je plánované zvyšovanie
verejných výdavkov na IT. Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií v marcovom hodnotení výdavkov na informatizáciu
vyčíslil, že kým v ostatných rokoch boli priemerné ročné výdavky štátu na IT 488 miliónov eur, na roky 2020 až 2022 je
priemerná očakávaná rozpočtovaná výška 702 miliónov eur, čiže o vyše dve pätiny viac. 

Zdroj: TREND 

Najväčšiu položku pritom predstavujú výdavky na prevádzku systémov, ktoré vlani dosiahli 337 miliónov eur. Zatiaľ čo veľké
investície štátneho IT a budovanie systémov sú z veľkej časti financované zo zdrojov EÚ, prevádzku znáša štátny rozpočet. V
najbližších rokoch sa očakáva pokračovanie rastu výdavkov v dôsledku realizácie projektov spolufinancovaných z európskych
zdrojov, a to na úrovni štátnej správy aj samosprávy pri budovaní inteligentnejších miest. 

Ďalším impulzom pre budúcu prosperitu sektora môže byť nevyhnutnosť podnikov začať alebo prehĺbiť digitalizáciu, ktorá v
ideálnom prípade umožňuje získať konkurenčnú výhodu alebo prinajmenšom zlepšiť zákaznícke služby či produkty a rozšíriť
firmám trhový potenciál. 

Podľa indexu DESI, ktorým Európska komisia sleduje a porovnáva digitálnu konkurencieschopnosť členských štátov, sa
Slovensko tradične drží na chvoste rebríčka. Jedným z najslabšie hodnotených kritérií je pritom nasadzovanie a využívanie
systémov schopných zužitkovať nastupujúcu vlnu digitalizácie vo firmách. Slovensko sa v integrácii digitálnych technológií
umiestnilo spomedzi 29 krajín na 22. mieste, čiže rovnako ako rok predtým a hlboko pod priemerom Únie. Na porovnanie,
Česká republika poskočila medziročne o tri priečky, na aktuálne 9. miesto. 

Autor je spolupracovník TRENDU

Back

1.5. IT sektor má za sebou skvelý rok a ani budúcnosť nevyzerá najhoršie
PRINT , Date: 02.07.2020 , Source: Trend , Page: 8 , Author: Martin Valášek , Printed: 12,600 , Sold: 9,500 , Infotype: Unknown , Import date: 02.07.2020
04:53 , Section: Šanca zmeniť Slovensko , Country: Slovakia
Napriek dočasným rizikám sa technologické firmy nemusia báť. Digitalizovať chce štát aj celá ekonomika 

Dodávatelia IT by mali mať z ostatných rokov rezervy, ktoré im pomôžu prekonať prípadné zakolísanie trhu. Externality im prajú
a pre najbližšie roky sú prísľubom nových príležitostí. 
Slovenský IT sektor má za sebou jeden z najlepších rokov v histórii a pred sebou napriek krátkodobým rizikám svetlú
budúcnosť. Mnohé technologické firmy na jar pod vplyvom pandémie zneisteli. Viaceré projekty, a to nielen štátne, čo súviselo
s nástupom novej vlády, sa spomalili či zrušili. Dodávatelia si doteraz nemôžu byť istí, čo pod tlakom recesie urobia zákazníci. 
Obraz vytvorený na základe rebríčka firiem v aktuálnej ročenke však naznačuje, že väčšina podnikov IT sektora by mala byť
dostatočne silná a mať vytvorené rezervy na to, aby prípadné výkyvy alebo stagnáciu bez väčšej ujmy zvládla. Vyhliadky na
svetlú budúcnosť navyše zlepšujú dva kľúčové externé faktory. Po prvé, očakávané zvyšovanie štátnych výdavkov na IT a po
druhé, nevyhnutnosť digitalizácie v rôznych sektoroch ekonomiky. 
Zrýchlené tempo Súhrnné čísla o vývoji tržieb z rebríčka najväčších dodávateľov IT na Slovensku (bez distribútorov hardvéru),
ktoré TREND zostavil z registra účtovných závierok alebo ich získal vlastným zberom dát, narástli vlani medziročne zhruba o
desatinu. Oproti štyrom percentám z predošlého roka sa teda dynamika rastu viac ako zdvojnásobila. 
Nárast tržieb zaznamenali vlani zhruba dve tretiny z top 30 najväčších IT firiem, vo vyše polovici prípadov bolo pritom tempo
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dvojciferné. Tradične vedúce duo Eset a Asseco  Central  Europe  podrástli svorne o necelú desatinu. No kým Eset rast
zrýchlil z predošlých 3,3 percenta na vlaňajších 8,5 percenta, Asseco  CE  z predchádzajúceho tempa poľavilo. Obidvom
lídrom rebríčka najväčších dodávateľov IT sa tiež podarilo zvýšiť export. 
Mimoriadne úspešný rok má za sebou Tempest a košický Lynx, ktoré zvýšili tržby zhruba o polovicu. Z firiem v hornej polovici
rebríčka sú skokanmi roka spoločnosti Sofos a Lomtec, ktoré narástli o viac ako 100 percent. Zhruba s pätinovým nárastom
tržieb majú za sebou z hľadiska obchodu úspešný rok aj Softec a Ditec, z tradičných veľkých hráčov IT sektora sa podarilo o
vyše desatinu narásť Soitronu. 
Z rebríčka podľa tržieb tiež vidno, že z najväčších IT firiem mali horší rok zväčša distribútori. S medziročným poklesom sa museli
zmieriť Asbis SK, IRDistribution, SWS Distribution aj BSP SoftwareDistribution. Výraznejšie z tohto segmentu rástli firmy DSI a
Duna, mierne žilinský distribútor AT Computers. 
Nový Eset na obzore? 
Potešujúci je mimoriadne dynamický nárast biznisu spoločnosti Photoneo, ktorá sa venuje robotickému rozpoznávaniu objektov,
čiže učí roboty vidieť a vnímať okolie. Firma vyvinula patentovanú 3D kameru s údajne najvyšším rozlíšením a presnosťou na
svete, čo v kombinácii so strojovým učením umožňuje podnikom z priemyslu a iných odvetví zefektívniť procesy, napríklad
robotické rozpoznávanie a výber súčiastok z kontajnerov. Photoneo získava ocenenia po celom svete, a ak bude v nastúpenom
trende pokračovať, čoskoro sa môže stať nový slovenský Sygic či Eset. 
Na druhej strane, iná exportne orientovaná firma Pixel Federation, ktorá vyvíja počítačové hry v 16 svetových jazykoch, po
rokoch dynamického rastu vlani zakopla. Tržby aj pridaná hodnota jej mierne klesli a v ziskovosti sa prepadla o polovicu. 
V rebríčku tak ako po minulé roky chýbajú firmy, ktoré do redakčnej uzávierky finančné výsledky nezverejnili. Sú medzi nimi
viacerí hráči s ročnými tržbami nad 30 miliónov eur. Pre úplnosť sú v tabuľke uvedení s údajmi za rok 2018. Za predpokladu, že
ich ekonomická výkonnosť zostala priemerne na nezmenenej úrovni, sa dajú celkové tržby slovenského IT sektora v súčasnosti
odhadnúť zhruba na 3,5 miliardy eur. 
Rekordná ziskovosť Ešte o čosi dynamickejšie ako tržby zlepšovali vlani IT firmy pridanú hodnotu. Nárast tohto ukazovateľa
vykázali takmer tri štvrtiny z top 100 spoločností. Tradičným lídrom rebríčka dodávateľov IT Esetu aj Assecu  vlani podrástla
medziročne o vyše desatinu. 
K najväčším skokanom však patril Sofos so 125-percentným rastom a Tempest s Rescom, ktorí zvýšili pridanú hodnotu,
rovnako ako tržby, medziročne o polovicu. Dvojciferný nárast tiež zaznamenali Datalan, Amazon, Hewlett-Packard Enterprise
Slovakia. Anomáliou rebríčka je firma Tempest IT services, ktorú sa jej materský Tempest rozhodol z roka na rok oživiť s cieľom
„vyčleňovať do nej projekty a pokrývať technologické oblasti, ktoré si vyžadujú odlišné riadenie a iný prístup“. 
Najviac musel IT firmy z vlaňajších hospodárskych výsledkov potešiť nárast ziskovosti. Čistý zisk po zdanení sa priemerne za
celý sektor zvýšil viac ako o pätinu, čo znamená výrazne rýchlejšiu dynamiku ako pri tržbách a pridanej hodnote. A takisto
zrýchlenie tempa v porovnaní s vlaňajším 15-percentným medziročným nárastom. Sumárne vykázal sektor v roku 2019 zisk
zhruba 240 miliónov eur, čím prvýkrát prekročil dvestomiliónovú hranicu. Pravda, takmer polovica z neho pripadá na dvoch
dlhodobých lídrov, Eset a Asseco  CE . 
Porovnanie ekonomických ukazovateľov s vývojom počtu zamestnancov a mzdových nákladov tiež naznačuje, že firmám sa darí
zvyšovať tržby a predovšetkým ziskovosť výrazne rýchlejšie, ako im rastú mzdové náklady a počet zamestnancov. 
Opatrne, ale s nádejou Predstavitelia firiem z IT sektora sú, prirodzene, v hodnotení budúcich vyhliadok vzhľadom na
nastávajúcu recesiu opatrní. Zároveň v ich vyjadreniach cítiť nádej a mierny optimizmus. Hoci niektoré sa pripravujú v
najbližších kvartáloch na pokles a rátajú s prehodnocovaním priorít zákazníkov, najmä z oblasti automotivu, zväčša zároveň
stavili na novú vlnu konjunktúry, ktorá by sa mohla začať už budúci rok. 
Oživenie dopytu po info-komunikačných technológiách a digitalizácii by mohli podporiť dve veci. Prvou je plánované zvyšovanie
verejných výdavkov na IT. Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií v marcovom hodnotení výdavkov na informatizáciu
vyčíslil, že kým v ostatných rokoch boli priemerné ročné výdavky štátu na IT 488 miliónov eur, na roky 2020 až 2022 je
priemerná očakávaná rozpočtovaná výška 702 miliónov eur, čiže o vyše dve pätiny viac. 
Najväčšiu položku pritom predstavujú výdavky na prevádzku systémov, ktoré vlani dosiahli 337 miliónov eur. Zatiaľ čo veľké
investície štátneho IT a budovanie systémov sú z veľkej časti financované zo zdrojov EÚ, prevádzku znáša štátny rozpočet. V
najbližších rokoch sa očakáva pokračovanie rastu výdavkov v dôsledku realizácie projektov spolufinancovaných z európskych
zdrojov, a to na úrovni štátnej správy aj samosprávy pri budovaní inteligentnejších miest. 
Ďalším impulzom pre budúcu prosperitu sektora môže byť nevyhnutnosť podnikov začať alebo prehĺbiť digitalizáciu, ktorá v
ideálnom prípade umožňuje získať konkurenčnú výhodu alebo prinajmenšom zlepšiť zákaznícke služby či produkty a rozšíriť
firmám trhový potenciál. 
Podľa indexu DESI, ktorým Európska komisia sleduje a porovnáva digitálnu konkurencieschopnosť členských štátov, sa
Slovensko tradične drží na chvoste rebríčka. Jedným z najslabšie hodnotených kritérií je pritom nasadzovanie a využívanie
systémov schopných zužitkovať nastupujúcu vlnu digitalizácie vo firmách. Slovensko sa v integrácii digitálnych technológií
umiestnilo spomedzi 29 krajín na 22. mieste, čiže rovnako ako rok predtým a hlboko pod priemerom Únie. Na porovnanie,
Česká republika poskočila medziročne o tri priečky, na aktuálne 9. miesto. 

Dodávatelia IT produktov a služieb v SR podľa tržieb 
(2019) 

Spoločnosť 
1. Eset, s.r.o., Bratislava 
2. Asseco  Central  Europe , a.s., Bratislava 2 
3. WESTech, s.r.o., Bratislava 
4. Asbis SK, s.r.o., Bratislava 
5. T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice 
6. Soitron Group SE, Bratislava 
7. Tempest, a.s., Bratislava 
8. IRDistribution, a.s., Bratislava 
9. IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava 
10. Euro-Mall, s.r.o., Bratislava 
11. AT Computer, s.r.o., Žilina 3 
12. Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Bratislava 4 
13. Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava 
14. Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava 
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15. Ditec, a.s., Bratislava 
16. PosAm, s.r.o., Bratislava 5 
17. Global IT Services, s.r.o., Bratislava 
18. Oracle Slovensko, s.r.o., Bratislava 6 
19. Lynx, s.r.o., Košice 
20. Autocont, s.r.o., Bratislava 7, 8 
21. Pixel Federation, s.r.o., Bratislava 
22. SWS Distribution, a.s., Bratislava 
23. Orange Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava 
24. exe, a.s., Bratislava 
25. Datalan, a.s., Bratislava 8 
26. Softec, s.r.o., Bratislava 2 
27. Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Bratislava 9 
28. Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Bratislava 7 
29. Uniqa Group Service Center Slovakia, s.r.o., Nitra 
30. Datacomp, s.r.o., Košice 
31. SIT consulting, a.s., Bratislava 
32. Scheidt & Bachmann Slovensko, s.r.o., Žilina 
33. Sevitech, a.s., Bratislava 
34. Sofos, a.s., Bratislava 
35. DSI Slovakia, s.r.o., Košice 
36. Gratex International, a.s., Bratislava 
37. Softip, a.s., Bratislava 
38. m:zone, s.r.o., Vráble 
39. DWC Slovakia, a.s., Bratislava 
40. Sygic, a.s., Bratislava 
41. SecTec, a.s., Bratislava 
42. Microcomp – Computersystém, s.r.o., Nitra 
43. ColosseoEAS, a.s., Bratislava 
44. InterWay, a.s., Bratislava 
45. Fpt Slovakia, s.r.o., Košice 
46. Microsoft Slovakia, s.r.o., Bratislava 3 
47. Duna Electronics, s.r.o., Komárno 
48. Sféra, a.s., Bratislava 
49. Gamo, a.s., Banská Bystrica 
50. QBSW, a.s., Bratislava 
51. Asseco  Solutions, a.s., Bratislava 
52. PAywell, a.s., Bratislava 
53. Resco, s.r.o., Bratislava 
54. Anasoft APR, s.r.o., Bratislava 
55. BSP SoftwareDistribution, a.s., Bratislava 
56. Kros, a.s., Žilina 
57. msg life Slovakia, s.r.o., Bratislava 
58. Lomtec.com, a.s., Bratislava 
59. Titans freelancers, s.r.o., Bratislava 
60. Veracomp Slovakia, s.r.o., Bratislava 
61. EMM, s.r.o., Bratislava 
62. SophistIT, s.r.o., Banská Bystrica 
63. ICZ Slovakia, a.s., Trenčín 

Tržby spolu 1 (tis. eur) 

2019 
526 626 
310 176 
234 403 
176 911 
153 451 
111 235 
107 739 
100 069 
98 414 
88 045 
81 944 
62 936 
51 806 
51 011 
43 220 
35 296 
34 156 
33 331 
33 059 
32 762 
31 856 
29 443 
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29 156 
28 415 
27 422 
24 794 
24 782 
23 504 
22 314 
22 172 
22 112 
21 443 
21 158 
20 321 
19 748 
18 881 
18 226 
17 805 
17 710 
16 966 
15 427 
15 025 
14 224 
13 199 
13 014 
12 973 
12 864 
12 710 
12 669 
12 660 
12 600 
12 569 
12 083 
11 215 
10 858 
10 671 
10 416 
10 332 
10 320 
10 044 
9 772 
9 751 
9 711 

2018 
485 483 
284 289 
218 097 
196 456 
150 715 
99 845 
71 744 
108 722 
98 565 
0 
77 460 
63 134 
43 232 
50 136 
36 237 
33 950 
25 233 
31 786 
22 275 
38 723 
33 827 
37 478 
26 917 
22 390 
27 457 
20 259 
21 302 
24 298 
19 592 
20 003 
14 905 
20 894 
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23 928 
9 073 
16 581 
20 748 
19 647 
17 301 
14 842 
18 327 
15 953 
11 093 
10 810 
13 160 
11 842 
14 806 
10 902 
8 919 
11 922 
10 828 
10 746 
11 647 
8 212 
9 449 
12 203 
10 066 
9 303 
5 013 
9 612 
6 251 
10 327 
8 012 
9 834 

Zmena 
(%) 
2019/18 
8,5 
9,1 
7,5 
-9,9 
1,8 
11,4 
50,2 
-8,0 
-0,2 
– 
5,8 
-0,3 
19,8 
1,7 
19,3 
4,0 
35,4 
4,9 
48,4 
-15,4 
-5,8 
-21,4 
8,3 
26,9 
-0,1 
22,4 
16,3 
-3,3 
13,9 
10,8 
48,4 
2,6 
-11,6 
124,0 
19,1 
-9,0 
-7,2 
2,9 
19,3 
-7,4 
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-3,3 
35,4 
31,6 
0,3 
9,9 
-12,4 
18,0 
42,5 
6,3 
16,9 
17,2 
7,9 
47,1 
18,7 
-11,0 
6,0 
12,0 
106,1 
7,4 
60,7 
-5,4 
21,7 
-1,3 

Osobné 
náklady 
(tis. eur) 
2019 
46 696 
119 769 
3 039 
6 090 
116 677 
29 216 
21 561 
1 194 
40 650 
0 
691 
44 882 
33 322 
13 044 
9 025 
14 198 
5 913 
7 279 
5 411 
n 
9 078 
447 
20 852 
2 382 
9 579 
12 243 
11 797 
4 614 
14 778 
236 
872 
16 397 
3 186 
1 528 
1 019 
8 190 
9 026 
1 447 
4 267 
5 965 
135 
2 992 
1 916 
2 338 
8 960 
7 031 
171 
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6 606 
2 787 
5 027 
6 434 
323 
3 259 
4 959 
575 
5 759 
5 573 
1 125 
36 
345 
1 817 
532 
1 705 

Vlastné 
imanie 
(tis. eur) 
2019 
122 107 
187 826 
22 324 
6 069 
32 760 
27 647 
8 954 
14 900 
18 726 
-71 
143 
6 819 
16 326 
10 049 
6 243 
18 222 
3 742 
1 801 
6 529 
n 
9 144 
760 
6 252 
1 151 
3 489 
8 250 
4 954 
1 829 
2 949 
1 948 
12 104 
3 879 
2 846 
7 580 
5 280 
7 101 
2 479 
461 
2 166 
6 569 
271 
1 235 
2 994 
2 342 
665 
2 177 
1 287 
3 333 
3 006 
3 414 
1 510 
901 
5 754 
4 042 
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6 269 
1 859 
765 
1 058 
935 
784 
3 180 
751 
650 

Záväzky 
(tis. eur) 
2019 
14 485 
133 351 
18 495 
48 269 
34 746 
52 356 
47 756 
19 065 
14 263 
2 034 
10 052 
10 824 
24 773 
20 070 
14 153 
8 838 
51 556 
6 062 
11 307 
n 
9 540 
3 517 
3 511 
7 544 
7 931 
8 704 
6 106 
13 646 
1 933 
5 030 
3 650 
3 707 
7 411 
3 092 
5 170 
9 396 
3 227 
2 674 
4 194 
1 959 
4 351 
3 509 
3 138 
4 535 
2 557 
3 065 
135 
3 624 
4 257 
4 709 
2 171 
3 408 
1 542 
2 624 
5 631 
1 401 
2 934 
1 028 
1 358 
2 946 
2 317 
3 227 
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1 707 

Pohľadávky 
(tis. eur) 
2019 
43 433 
53 467 
20 118 
31 861 
53 525 
46 259 
44 882 
21 727 
31 892 
2 
9 671 
16 825 
12 060 
10 930 
12 579 
8 396 
23 932 
8 116 
5 844 
n 
3 867 
3 685 
6 768 
4 456 
6 971 
7 055 
7 881 
4 031 
2 415 
4 582 
11 907 
5 483 
6 701 
3 538 
3 938 
11 174 
4 746 
490 
3 910 
2 181 
3 855 
1 465 
4 478 
1 991 
2 235 
4 254 
350 
3 017 
5 667 
6 844 
1 707 
2 593 
1 402 
2 944 
6 176 
395 
3 351 
781 
1 605 
3 067 
2 267 
3 559 
2 359 

Investície 
(tis. eur) 
2019 
9 699 
4 331 
n 
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296 
5 501 
n 
42 
43 
2 737 
n 
n 
n 
16 496 
n 
n 
2 528 
10 052 
11 
n 
n 
56 
n 
n 
91 
361 
196 
2 324 
5 303 
n 
160 
n 
514 
45 
n 
27 
n 
434 
n 
n 
29 
n 
n 
n 
126 
n 
69 
n 
1 033 
198 
n 
n 
n 
n 
713 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

Export 
(tis. eur) 
2019 
516 441 
214 249 
183 945 
40 993 
153 117 
n 
1 871 
31 015 
54 826 
n 
n 
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55 594 
n 
7 283 
192 
n 
n 
2 372 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
956 
5 819 
4 921 
128 
21 800 
693 
n 
n 
0 
n 
11 054 
n 
1 225 
n 
0 
16 966 
n 
n 
n 
205 
13 004 
10 643 
n 
1 986 
137 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

Spoločnosť 
64. Kistler Bratislava, s.r.o., Bratislava 
65. Kedros, a.s., Bratislava 
66. I.S.D.D. plus, s.r.o., Bratislava 
67. Traco Computers, s.r.o., Piešťany 
68. Tory Consulting, a.s., Košice 
69. Whitestein Technologies, s.r.o., Bratislava 
70. Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava 10 
71. AFS Visicom Slovakia, a.s., Bratislava 3 
72. RCTT, s.r.o., Bratislava 
73. MIM, s.r.o., Žilina 
74. NESS Slovensko, a.s., Bratislava 
75. Ipesoft, s.r.o., Žilina 
76. mediworx software solutions, a.s., Bratislava 
77. Erni (Slovakia), s.r.o., Bratislava 
78. Mentes, a.s., Bratislava 
79. Photoneo, s.r.o., Bratislava 
80. TransData, s.r.o., Žilina 
81. Orga – Trade, a.s., Bratislava 
82. NetStra Solutions, s.r.o., Bratislava 
83. AdaSoft, s.r.o., Bratislava 
84. Cisco Systems Slovakia, s.r.o., Bratislava 11 
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85. Aqist, a.s., Bratislava 
86. Synergon, a.s., Banská Bystrica 
87. Tempest IT services, a.s., Bratislava 
88. Plaut Slovensko, s.r.o., Bratislava 
89. Cora Geo, s.r.o., Martin 
90. WebSupport, s.r.o., Bratislava 
91. Alcasys Slovakia, a.s., Bratislava 
92. GoHealth, s.r.o., Bratislava 
93. Artinit, s.r.o., Bratislava 
94. ŽP Informatika, s.r.o., Podbrezová 
95. Frequentis Solutions s.r.o., Bratislava 
96. PixTrain, a.s., Bratislava 12 
97. Davinci software, s.r.o., Bratislava 
98. Vita Com Business Európa, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 
99. 2 Ring, s.r.o., Bratislava 
100. CBC Slovakia, s.r.o., Bratislava 
101. Linde Global IT Services, s.r.o., Bratislava 
102. Hour, s.r.o., Žilina 
103. Lionbridge (Slovakia), s.r.o., Žilina 
104. P&I Personal & Informatik, s.r.o., Bratislava 7 
105. Beset, s.r.o., Bratislava 
106. Maxnetwork, s.r.o., Veľké Úľany 
107. ProData, s.r.o., Bratislava 
108. Arminius, s.r.o., Košice 
109. AgemSoft, a.s., Bratislava 
110. ForesServices, s.r.o., Bratislava 
111. PI Management, a.s., Bratislava 
112. Digmia, s.r.o., Bratislava 
113. Essential data, s.r.o., Bratislava 
114. Itsdone, s.r.o., Bratislava 
115. Dytron Slovakia, s.r.o., Bratislava 
117. Novitech Tax, s.r.o., Košice 
118. Sova Digital, a.s., Bratislava 
119. Počítače a programovanie, s.r.o., Žilina 
120. Instarea, s.r.o., Bratislava 
121. BSC Line, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
122. RKMC, s.r.o., Žilina 
123. Oriwin, s.r.o., Žilina 
124. elfa, s.r.o., Košice 
125. SunSoft plus, s.r.o., Dolný Kubín 

Tržby spolu 1 (tis. eur) 

2019 
9 560 
9 436 
8 505 
8 447 
7 775 
7 757 
7 439 
7 053 
7 051 
7 008 
6 958 
6 855 
6 854 
6 705 
6 545 
6 250 
5 975 
5 840 
5 804 
5 803 
5 695 
5 620 
5 618 
5 585 
5 442 
5 425 
5 351 
5 270 
5 038 
4 965 
4 580 
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4 570 
4 559 
4 488 
4 480 
4 417 
4 355 
4 239 
4 175 
4 140 
4 135 
4 114 
4 027 
3 901 
3 703 
3 563 
3 560 
3 474 
3 407 
3 344 
3 292 
3 247 
3 078 
3 073 
2 815 
2 777 
2 622 
2 261 
2 197 
1 984 
1 509 

2018 
8 459 
5 507 
7 311 
7 064 
7 741 
6 704 
7 232 
8 860 
5 028 
6 680 
7 936 
6 349 
6 817 
5 788 
4 745 
3 631 
4 934 
4 516 
2 581 
2 272 
5 324 
12 015 
1 939 
39 
8 327 
4 992 
4 656 
4 510 
3 057 
4 038 
4 174 
3 464 
4 431 
3 417 
4 492 
3 409 
4 258 
3 826 
4 165 
3 637 
4 190 
6 524 
2 399 
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2 532 
4 153 
2 533 
3 068 
3 190 
2 166 
3 671 
3 061 
3 294 
2 782 
3 819 
2 453 
3 699 
2 781 
2 068 
2 000 
1 897 
1 146 

Zmena 
(%) 
2019/18 
13,0 
71,3 
16,3 
19,6 
0,4 
15,7 
2,9 
-20,4 
40,2 
4,9 
-12,3 
8,0 
0,5 
15,8 
37,9 
72,1 
21,1 
29,3 
124,9 
155,4 
7,0 
-53,2 
189,7 
– 
-34,6 
8,7 
14,9 
16,9 
64,8 
23,0 
9,7 
31,9 
2,9 
31,4 
-0,3 
29,6 
2,3 
10,8 
0,2 
13,8 
-1,3 
-37,0 
67,8 
54,1 
-10,8 
40,7 
16,0 
8,9 
57,3 
-8,9 
7,6 
-1,4 
10,7 
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-19,5 
14,8 
-24,9 
-5,7 
9,3 
9,9 
4,5 
31,6 

Osobné 
náklady 
(tis. eur) 
2019 
5 498 
4 024 
2 489 
111 
6 206 
3 162 
2 947 
3 705 
410 
1 852 
2 225 
3 555 
3 699 
3 770 
74 
3 390 
1 357 
342 
37 
312 
3 002 
152 
328 
0 
1 427 
2 576 
987 
1 714 
1 679 
73 
3 424 
1 722 
248 
1 877 
1 054 
1 471 
868 
3 343 
2 155 
3 527 
3 082 
1 893 
154 
174 
252 
389 
834 
222 
371 
413 
0 
609 
1 009 
1 114 
1 189 
599 
358 
665 
1 059 
293 
451 
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Vlastné 
imanie 
(tis. eur) 
2019 
755 
5 948 
1 849 
352 
659 
740 
962 
2 027 
4 024 
1 548 
193 
8 145 
857 
244 
545 
10 219 
1 901 
834 
1 427 
1 497 
5 040 
4 212 
393 
2 154 
2 023 
751 
2 329 
1 939 
1 366 
649 
2 297 
306 
339 
88 
213 
3 151 
615 
1 231 
1 006 
2 529 
1 765 
3 192 
587 
2 202 
1 305 
919 
786 
73 
201 
388 
157 
527 
1 078 
584 
1 947 
3 177 
426 
56 
296 
481 
249 

Záväzky 
(tis. eur) 
2019 
1 502 
3 682 
2 598 
440 
4 445 
918 
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2 356 
2 374 
1 448 
1 738 
2 338 
1 627 
4 143 
683 
7 155 
874 
697 
163 
254 
3 945 
1 034 
522 
808 
578 
1 485 
546 
599 
1 000 
482 
776 
655 
331 
1 873 
798 
726 
1 079 
2 041 
892 
2 548 
469 
1 012 
213 
1 943 
1 070 
1 506 
367 
999 
2 066 
1 576 
2 573 
275 
298 
258 
1 586 
1 014 
1 406 
532 
880 
1 159 
266 
183 

Pohľadávky 
(tis. eur) 
2019 
521 
1 385 
2 239 
89 
1 961 
1 379 
1 483 
2 356 
1 764 
2 273 
1 663 
3 215 
1 899 
817 
6 739 
1 603 
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683 
84 
740 
433 
3 900 
2 496 
394 
5 
2 279 
673 
322 
1 658 
1 588 
977 
65 
121 
629 
534 
283 
1 179 
786 
1 378 
1 333 
2 858 
1 207 
1 634 
2 437 
2 537 
1 232 
557 
1 469 
746 
1 202 
1 159 
341 
901 
626 
1 503 
189 
257 
648 
677 
538 
47 
129 

Investície 
(tis. eur) 
2019 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
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n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
988 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

Export 
(tis. eur) 
2019 
n 
n 
n 
n 
n 
6 762 
n 
n 
n 
n 
n 
1 590 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
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n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Údaje sú konsolidované, 3 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa
30. júna 2019, 4 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. augusta 2019, 5 Údaje sú 
konsolidované so spoločnosťou Commander services, s.r.o., 6 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. mája 2019, 7
Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. marca 2020, 8 Údaje za rok 2019 sú predbežné, 9 Údaje 
sú za hospodársky rok končiaci sa 31. októbra, 10 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. novembra 2019, 11 Údaje sú
za hospodársky rok končiaci sa 31. júla 2019, 12 Do 15. augusta 2018 Železničná informatika, a.s., 
Bratislava 
n – nedostupný údaj, PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND
Analyses 

Dodávatelia IT produktov a služieb v SR podľa pridanej hodnoty 
(2019) 

Spoločnosť 
1. Asseco  Central  Europe , a.s., Bratislava 
2. Eset, s.r.o., Bratislava 
3. T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice 
4. Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Bratislava 
5. IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava 
6. Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava 
7. Soitron Group SE, Bratislava 
8. Global IT Services, s.r.o., Bratislava 
9. Tempest, a.s., Bratislava 
10. Orange Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava 
11. PosAm, s.r.o., Bratislava 
12. Scheidt & Bachmann Slovensko, s.r.o., Žilina 
13. Uniqa Group Service Center Slovakia, s.r.o., Nitra 
14. Softec, s.r.o., Bratislava 
15. Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Bratislava 
16. Pixel Federation, s.r.o., Bratislava 
17. Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava 
18. Ditec, a.s., Bratislava 
19. Softip, a.s., Bratislava 
20. Datalan, a.s., Bratislava 
21. Sygic, a.s., Bratislava 
22. SIT consulting, a.s., Bratislava 
23. WESTech, s.r.o., Bratislava 
24. Sofos, a.s., Bratislava 
25. Gratex International, a.s., Bratislava 
26. Sféra, a.s., Bratislava 
27. Fpt Slovakia, s.r.o., Košice 
28. Microsoft Slovakia, s.r.o., Bratislava 
29. Resco, s.r.o., Bratislava 
30. Autocont, s.r.o., Bratislava 
31. Lynx, s.r.o., Košice 
32. QBSW, a.s., Bratislava 
33. Asseco  Solutions, a.s., Bratislava 
34. Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Bratislava 
35. Kros, a.s., Žilina 
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36. Oracle Slovensko, s.r.o., Bratislava 
37. Asbis SK, s.r.o., Bratislava 
38. Tory Consulting, a.s., Košice 
39. msg life Slovakia, s.r.o., Bratislava 
40. Anasoft APR, s.r.o., Bratislava 
41. Kistler Bratislava, s.r.o., Bratislava 
42. DWC Slovakia, a.s., Bratislava 
43. Kedros, a.s., Bratislava 
44. AFS Visicom Slovakia, a.s., Bratislava 
45. Gamo, a.s., Banská Bystrica 
46. IRDistribution, a.s., Bratislava 
47. Sevitech, a.s., Bratislava 
48. Microcomp – Computersystém, s.r.o., Nitra 
49. Erni (Slovakia), s.r.o., Bratislava 
50. mediworx software solutions, a.s., Bratislava 
51. Cisco Systems Slovakia, s.r.o., Bratislava 
52. Whitestein Technologies, s.r.o., Bratislava 
53. Ipesoft, s.r.o., Žilina 
54. ŽP Informatika, s.r.o., Podbrezová 
55. 2 Ring, s.r.o., Bratislava 
56. Linde Global IT Services, s.r.o., Bratislava 
57. Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava 
58. Lionbridge (Slovakia), s.r.o., Žilina 
59. Cora Geo, s.r.o., Martin 
60. Photoneo, s.r.o., Bratislava 
61. P&I Personal & Informatik, s.r.o., Bratislava 
62. Hour, s.r.o., Žilina 
63. TransData, s.r.o., Žilina 

Pridaná hodnota 1 
(tis. eur) 

2019 
179 894 
142 928 
124 473 
49 673 
49 445 
38 290 
35 942 
29 975 
29 314 
25 327 
19 412 
17 208 
15 740 
15 269 
15 021 
14 048 
13 973 
12 123 
11 642 
11 483 
10 836 
10 725 
10 543 
9 709 
9 549 
9 491 
9 409 
9 244 
8 832 
8 630 
8 423 
8 359 
8 270 
8 170 
8 164 
7 677 
7 675 
6 751 
6 610 
6 476 
6 318 
6 270 
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5 623 
5 448 
4 935 
4 727 
4 514 
4 440 
3 987 
3 972 
3 852 
3 826 
3 819 
3 788 
3 687 
3 641 
3 560 
3 542 
3 536 
3 515 
3 435 
3 269 
3 212 

2018 
162 859 
128 201 
123 439 
47 585 
47 072 
33 189 
34 573 
11 946 
27 356 
23 932 
18 807 
16 648 
13 652 
12 355 
12 839 
14 716 
14 602 
11 339 
10 902 
9 102 
10 991 
7 456 
6 862 
4 300 
8 388 
6 515 
8 888 
9 919 
5 828 
7 917 
7 168 
4 825 
7 217 
9 422 
7 241 
9 329 
7 692 
6 781 
6 438 
5 567 
4 991 
5 330 
2 918 
6 543 
3 784 
5 448 
5 445 
3 270 
3 705 
3 987 
3 708 
3 554 
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3 580 
3 586 
2 646 
3 007 
3 739 
3 174 
3 391 
1 955 
3 464 
3 189 
2 602 

Zmena 
(%) 
2019/18 
10,5 
11,5 
0,8 
4,4 
5,0 
15,4 
4,0 
150,9 
7,2 
5,8 
3,2 
3,4 
15,3 
23,6 
17,0 
-4,5 
-4,3 
6,9 
6,8 
26,2 
-1,4 
43,8 
53,7 
125,8 
13,8 
45,7 
5,9 
-6,8 
51,6 
9,0 
17,5 
73,2 
14,6 
-13,3 
12,7 
-17,7 
-0,2 
-0,4 
2,7 
16,3 
26,6 
17,7 
92,7 
-16,7 
30,4 
-13,2 
-17,1 
35,8 
7,6 
-0,4 
3,9 
7,7 
6,7 
5,6 
39,3 
21,1 
-4,8 
11,6 
4,3 
79,8 
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-0,8 
2,5 
23,4 

Tržby spolu 
(tis. eur) 
2019 
310 176 
526 626 
153 451 
62 936 
98 414 
51 806 
111 235 
34 156 
107 739 
29 156 
35 296 
21 443 
22 314 
24 794 
24 782 
31 856 
51 011 
43 220 
18 226 
27 422 
16 966 
22 112 
234 403 
20 321 
18 881 
12 710 
13 014 
12 973 
12 083 
32 762 
33 059 
12 660 
12 600 
23 504 
10 671 
33 331 
176 911 
7 775 
10 416 
11 215 
9 560 
17 710 
9 436 
7 053 
12 669 
100 069 
21 158 
15 025 
6 705 
6 854 
5 695 
7 757 
6 855 
4 580 
4 417 
4 239 
7 439 
4 140 
5 425 
6 250 
4 135 
4 175 
5 975 

Zisk po zdanení 
(tis. eur) 

2019 
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36 803 
77 702 
6 003 
3 489 
16 437 
244 
n 
597 
4 517 
2 137 
3 926 
200 
421 
1 991 
705 
2 352 
1 357 
2 098 
2 027 
750 
4 146 
7 326 
5 678 
6 298 
717 
2 202 
624 
1 434 
4 114 
n 
2 149 
2 469 
1 165 
-932 
1 834 
52 
402 
322 
666 
786 
556 
1 539 
1 470 
104 
1 516 
2 804 
897 
1 053 
124 
-58 
412 
505 
821 
50 
n 
130 
247 
-2 
706 
-516 
252 
585 
1 394 

2018 
31 091 
68 138 
8 305 
3 805 
10 539 
153 
n 
-247 
2 282 
1 859 
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2 401 
601 
357 
703 
-817 
4 397 
859 
2 086 
1 856 
417 
4 214 
4 747 
2 553 
1 793 
107 
801 
1 150 
1 286 
2 788 
971 
1 703 
386 
965 
1 086 
1 376 
132 
-470 
298 
910 
264 
266 
1 480 
575 
1 566 
841 
2 421 
1 829 
179 
102 
153 
318 
431 
203 
27 
1 109 
96 
442 
49 
845 
191 
350 
854 
787 

Zmena 
(%) 
2019/18 
18,4 
14,0 
-27,7 
-8,3 
56,0 
59,5 
– 
-341,5 
97,9 
15,0 
63,5 
-66,8 
17,9 
183,0 
– 
-46,5 
58,0 
0,6 
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9,2 
80,1 
-1,6 
54,3 
122,4 
251,2 
569,3 
174,8 
-45,7 
11,5 
47,6 
– 
26,2 
539,7 
20,7 
-185,8 
33,3 
-60,3 
– 
8,2 
-26,8 
197,5 
109,4 
4,0 
155,6 
-93,4 
80,3 
15,8 
-51,0 
487,1 
22,1 
-137,5 
29,7 
17,1 
303,8 
84,0 
– 
35,4 
-44,1 
-103,7 
-16,4 
-370,4 
-28,0 
-31,5 
77,2 

Priemerný 
počet 
zamestnan. 
2019 
2 941 
849 
3 891 
1 121 
787 
983 
769 
129 
280 
389 
331 
630 
589 
316 
199 
209 
251 
189 
191 
214 
132 
19 
111 
20 
198 
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131 
229 
60 
60 
144 
96 
122 
161 
111 
216 
81 
129 
107 
125 
114 
n 
119 
64 
n 
89 
37 
62 
74 
86 
79 
23 
74 
72 
103 
24 
n 
80 
n 
95 
82 
n 
72 
46 

Pridaná hodnota + tržby 

Spoločnosť 
64. BSP SoftwareDistribution, a.s., Bratislava 
65. I.S.D.D. plus, s.r.o., Bratislava 
66. exe, a.s., Bratislava 
67. ProData, s.r.o., Bratislava 
68. ColosseoEAS, a.s., Bratislava 
69. InterWay, a.s., Bratislava 
70. Tempest IT services, a.s., Bratislava 
71. RCTT, s.r.o., Bratislava 
72. MIM, s.r.o., Žilina 
73. GoHealth, s.r.o., Bratislava 
74. DSI Slovakia, s.r.o., Košice 
75. ICZ Slovakia, a.s., Trenčín 
76. NESS Slovensko, a.s., Bratislava 
77. PAywell, a.s., Bratislava 
78. Alcasys Slovakia, a.s., Bratislava 
79. Novitech Tax, s.r.o., Košice 
80. Aqist, a.s., Bratislava 
81. EMM, s.r.o., Bratislava 
82. Davinci software, s.r.o., Bratislava 
83. Počítače a programovanie, s.r.o., Žilina 
84. AdaSoft, s.r.o., Bratislava 
85. Plaut Slovensko, s.r.o., Bratislava 
86. CBC Slovakia, s.r.o., Bratislava 
87. m:zone, s.r.o., Vráble 
88. Frequentis Solutions s.r.o., Bratislava 
89. ForesServices, s.r.o., Bratislava 
90. Oriwin, s.r.o., Žilina 
91. Lomtec.com, a.s., Bratislava 
92. Titans freelancers, s.r.o., Bratislava 
93. Sova Digital, a.s., Bratislava 

Pridaná hodnota 1 
(tis. eur) 
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2019 
3 180 
3 085 
3 076 
3 046 
3 007 
2 877 
2 683 
2 466 
2 435 
2 394 
2 388 
2 384 
2 276 
2 057 
2 040 
2 023 
1 988 
1 974 
1 974 
1 895 
1 841 
1 708 
1 592 
1 533 
1 493 
1 387 
1 385 
1 292 
1 284 
1 245 

2018 
2 429 
3 202 
3 015 
2 226 
2 808 
2 011 
6 
1 271 
3 078 
1 039 
2 008 
2 377 
1 945 
2 632 
1 908 
1 939 
3 646 
2 471 
1 589 
1 795 
539 
1 451 
1 511 
1 534 
1 543 
1 171 
1 421 
1 305 
1 572 
1 573 

Zmena 
(%) 
2019/18 
30,9 
-3,7 
2,0 
36,8 
7,1 
43,0 
– 
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94,1 
-20,9 
130,4 
18,9 
0,3 
17,0 
-21,8 
6,9 
4,3 
-45,5 
-20,1 
24,2 
5,6 
241,4 
17,7 
5,4 
-0,1 
-3,3 
18,4 
-2,5 
-1,0 
-18,4 
-20,9 

Tržby spolu 
(tis. eur) 
2019 
10 858 
8 505 
28 415 
3 901 
14 224 
13 199 
5 585 
7 051 
7 008 
5 038 
19 748 
9 711 
6 958 
12 569 
5 270 
3 078 
5 620 
9 772 
4 488 
2 815 
5 803 
5 442 
4 355 
17 805 
4 570 
3 560 
2 197 
10 332 
10 320 
3 073 

Zisk po zdanení 
(tis. eur) 

2019 
1 951 
442 
434 
2 197 
86 
181 
2 118 
1 611 
335 
484 
2 329 
506 
46 
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138 
84 
795 
1 122 
26 
10 
477 
1 194 
148 
18 
52 
114 
361 
274 
70 
930 
13 

2018 
1 339 
502 
553 
1 536 
103 
17 
5 
715 
758 
4 
1 727 
551 
-121 
238 
44 
785 
2 271 
391 
11 
549 
297 
239 
-0 
264 
81 
263 
222 
218 
1 180 
351 

Zmena 
(%) 
2019/18 
45,7 
-11,9 
-21,5 
43,0 
-16,8 
951,5 
– 
125,2 
-55,7 
– 
34,8 
-8,1 
– 
-41,9 
91,1 
1,3 
-50,6 
-93,4 
-10,6 
-13,1 
302,3 
-37,8 
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– 
-80,5 
41,5 
37,2 
23,3 
-68,0 
-21,2 
-96,2 

Priemerný 
počet 
zamestnan. 
2019 
16 
47 
64 
5 
51 
77 
0 
9 
41 
39 
45 
52 
37 
10 
40 
33 
2 
50 
50 
37 
n 
9 
40 
54 
39 
23 
n 
43 
3 
38 

1 Pridaná hodnota vyjadruje, akou sumou sa spoločnosť podieľa na tvorbe HDP krajiny. Údaj nie je súčasťou výkazov podľa
IFRS, za niektoré podniky je teda len približný 

Telekomunikačné podniky v SR podľa tržieb 
(2019) 

Spoločnosť 
1. Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
2. Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
3. O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 
4. Swan, a.s., Bratislava 
5. Slovanet, a.s., Bratislava 
6. Towercom, a.s., Bratislava 
7. Digi Slovakia, s.r.o., Bratislava 
8. Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o., Bratislava 
9. Swan Mobile, a.s., Bratislava 
10. Antik Telecom, s.r.o., Košice 
11. Energotel, a.s., Bratislava 
12. O2 Business Services, a.s., Bratislava 
13. Vnet, a.s., Bratislava 
14. Marlink, s.r.o., Bratislava 
15. ŽSR – Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z. 
16. RadioLAN, s.r.o., Bratislava 
17. SWAN KE, s.r.o., Košice 
18. Martico, s.r.o., Martin 
19. Türk Telekom International SK, s.r.o., Bratislava 
20. Gaya, s.r.o., Martin 
21. Rsnet, s.r.o., Rimavská Sobota 
22. Imafex, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava 
Benestra, s.r.o., Bratislava 2 
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Tržby spolu 1 
(tis. eur) 

2019 
715 295 
556 045 
295 359 
87 858 
42 625 
41 869 
38 483 
34 680 
28 992 
16 338 
12 026 
7 808 
6 015 
5 833 
5 243 
5 100 
2 942 
2 370 
1 847 
1 672 
1 650 
1 355 
n 
– 

2018 
695 579 
559 583 
290 295 
54 298 
42 390 
47 230 
38 109 
29 988 
22 159 
14 894 
11 798 
4 995 
5 252 
5 961 
5 288 
5 370 
1 969 
2 496 
2 156 
1 652 
1 453 
1 256 
47 581 
39 618 

Zmena 
(%) 
2019/18 
2,8 
-0,6 
1,7 
61,8 
0,6 
-11,3 
1,0 
15,6 
30,8 
9,7 
1,9 
56,3 
14,5 
-2,1 
-0,9 
-5,0 
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49,4 
-5,0 
-14,3 
1,2 
13,6 
7,8 
n 
– 

Pridaná 
hodnota 
(tis. eur) 
2019 
397 133 
n 
148 497 
43 928 
14 019 
26 116 
17 428 
26 847 
-3 038 
7 554 
6 059 
3 822 
3 737 
4 582 
n 
345 
1 263 
963 
310 
667 
648 
589 
n 
– 

Vlastné 
imanie 
(tis. rur) 
2019 
1 199 249 
360 406 
166 671 
33 006 
11 843 
18 414 
31 502 
3 880 
3 903 
9 238 
6 919 
1 051 
3 248 
11 025 
n 
169 
1 154 
1 693 
3 167 
653 
1 082 
265 
n 
– 

Investície 
(tis. eur) 
2019 
216 910 
104 016 
55 346 
n 
n 
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10 717 
6 231 
854 
12 362 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
– 

Zisk po zdanení 
(tis. eur) 

2019 
111 899 
72 897 
53 148 
976 
5 504 
-13 261 
5 486 
782 
-12 651 
1 432 
1 407 
653 
627 
431 
n 
63 
181 
372 
20 
212 
18 
184 
n 
– 

2018 
106 302 
74 297 
50 775 
-8 205 
-361 
-7 909 
5 447 
233 
-16 849 
1 160 
1 410 
-1 195 
325 
466 
n 
35 
101 
183 
-8 
163 
36 
146 
-6 648 
-2 033 
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Priemerný 
počet 
zamestnan. 
2019 
2 932 
1 146 
704 
371 
242 
214 
160 
891 
63 
213 
73 
40 
75 
78 
n 
10 
31 
18 
4 
n 
10 
14 
n 
– 

1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Spoločnosť bola 1. januára 2019 vymazaná z Obchodného registra
SR v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Swan, a.s., Bratislava 
n – nedostupný údaj 
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses 

Distribútori IT na Slovensku 

Spoločnosť 
1. WesTech, s.r.o., Bratislava 
2. Asbis SK, s.r.o., Bratislava 
3. IRDistribution, a.s., Bratislava 
4. AT Computer, s.r.o., Žilina 
5. SWS Distribution, a.s., Bratislava 
6. DSI Slovakia, s.r.o., Košice 
7. Duna Electronics, s.r.o., Komárno 
8. BSP SoftwareDistribution, a.s., Bratislava 
Alef Distribution SK, s.r.o., Bratislava 
Bluefin Century, s.r.o., Bratislava 
Apcom Slovakia, s.r.o., Bratislava 
eD´ system Slovakia, s.r.o., Bratislava 
Agem Computers, s.r.o., Bratislava 
Also Slovakia, s.r.o., Bratislava 1 
Lama Plus Slovakia, s.r.o., Turzovka 
Euro Data SK, a.s., Žilina 
1 Do 30. októbra 2019 ABC Data, s.r.o., Bratislava 

Tržby spolu (tis. eur) 

2019 2018 
234 403 218 097 
176 911 196 456 
100 069 108 722 
81 944 77 460 
29 443 37 478 
19 748 16 581 
12 864 10 902 
10 858 12 203 
n 110 277 
n 98 582 
n 89 777 
n 35 973 
n 32 325 
n 22 246 
n 12 723 
n 9 359 
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Zmena (%) 
2019/18 
7,5 
-9,9 
-8,0 
5,8 
-21,4 
19,1 
18,0 
-11,0 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

Distribuované značky (výber) 
Asus, HP, Western Digital, Toshiba, Lenovo, Dell, Canon, Philips, Xerox, Samsung, Kingston, 
Intel, AMD, Zyxel, Logitech, Microsoft, Eset, Xiaomi 
Intel, AMD, Dell, Apple, Lenovo, Asus, HP, Samsung, Philips, Gigabyte, Western Digital, Seagate, 
nVidia, APC, Microsoft, Logitech, A-Data, MSI 
Samsung, Huawei, LG, Lenovo, Sony, HTC, Cat, Honor, Zopo, Coolpad 
Acer, APC, Apple, Asus, Philips, Canon, Cisco Intel, Lenovo, Microsoft, HP, Kingston, Samsung, 
Sony, Western Digital, Gigabyte 
Acer, Apple, Microsoft, Panasonic, Nikon, Fujitsu, Canon, Lenovo, HTC, Hewlett Packard, BenQ, 
Sony, Osram, Pentax, Microsoft, Adobe, Eset, Quark, Siemens Autodesk, Corel, AVG, Pinnacle, 
Acronis, Abbyy, Nero, Pioneer, Zeis, Xerox 
Airfree, Ariete, Harman/Kardon, Homedics, JBL, Tomtom, Varta 
Samsung, Apple, Baseus, Huawei, Gravastar, Realme, Xiaomi 
Microsoft, Cisco, HP, Fortinet, Gfi, Citrix 
Cisco, Microsoft, NetApp, F5 
Apple, Huawei, Microsoft, Samsung, Xiaomi, Nokia 
Apple, Parrot, Bang & Olufsen, Fitbit, EVE 
HP, Acer, Microsoft, Western Digital, Toshiba, IBM, Lenovo, Canon, Sony, LG, Philips, Intel, Xerox, 
Samsung, Kingston, Dell, APC, Adobe, AVG, Symantec, Corel 
Apple, HP, Lenovo, BenQ, Logitech, TP-Link, Microsoft, Navitel, Canton, Acer, Motorola, 
Samsung, Huawei, Xiaomi 
n 
HP, Canon, Dell, Lexmark, Epson, Xerox, Oki, Brother, Sharp, Dymo 
HP, Xerox, Brother, Epson, Lexmark, Konica, Canon, TP-Link, Motorola, Datalogic, Sencor, 
Garmin 

Softvérové domy na Slovensku 

Spoločnosť 
1. Eset, s.r.o., Bratislava 
2. Asseco  Central  Europe , a.s., Bratislava 
3. Pixel Federation, s.r.o., Bratislava 
4. Softec, s.r.o., Bratislava 
5. Sygic, a.s., Bratislava 
6. Resco, s.r.o., Bratislava 
7. PosAm, s.r.o., Bratislava 
8. msg life Slovakia, s.r.o., Bratislava 
9. Anasoft APR, s.r.o., Bratislava 
10. Sféra, a.s., Bratislava 
11. QBSW, a.s., Bratislava 
12. Whitestein Technologies, s.r.o., Bratislava 
13. Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava 
14. Uniqa Group Service Center Slovakia, s.r.o., Nitra 
15. Softip, a.s., Bratislava 
16. Gratex International, a.s., Bratislava 
17. Soitron Group SE, Bratislava 
18. Gamo, a.s., Banská Bystrica 
19. IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava 
20. 2 Ring, s.r.o., Bratislava 
21. Ipesoft, s.r.o., Žilina 
22. Asseco  Solutions, a.s., Bratislava 
23. Instarea, s.r.o., Bratislava 
24. Kros, a.s., Žilina 
25. T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice 
26. Hour, s.r.o., Žilina 
27. SunSoft plus, s.r.o., Dolný Kubín 
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Vývoj softvéru celkovo 
(tis. eur) 

2019 
525 693 
87 185 
31 856 
17 350 
15 917 
12 083 
11 986 
10 416 
9 028 
8 995 
8 009 
7 643 
7 439 
6 347 
6 164 
5 691 
4 371 
3 859 
2 698 
2 632 
2 201 
2 149 
1 698 
1 583 
1 290 
1 052 
209 

2018 
485 262 
59 345 
33 827 
14 316 
17 287 
8 212 
11 323 
9 303 
8 558 
5 357 
8 450 
6 601 
7 232 
6 033 
8 716 
8 504 
1 362 
3 084 
2 633 
2 275 
2 690 
1 801 
2 613 
1 596 
n 
1 103 
131 

Zmena 
(%) 
2019/18 
8,3 
46,9 
-5,8 
21,2 
-7,9 
47,1 
5,9 
12,0 
5,5 
67,9 
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-5,2 
15,8 
2,9 
5,2 
-29,3 
-33,1 
220,9 
25,1 
2,5 
15,7 
-18,2 
19,3 
-35,0 
-0,9 
n 
-4,6 
60,0 

Podiel na 
celkových 
tržbách (%) 
2019 
99,8 
28,1 
100,0 
70,0 
93,8 
100,0 
34,0 
100,0 
80,5 
70,8 
63,3 
98,5 
100,0 
28,4 
33,8 
30,1 
3,9 
30,5 
2,7 
59,6 
32,1 
17,1 
61,1 
14,8 
0,8 
25,2 
13,8 

Výroba 
balíkového 
softvéru 
(tis. eur) 
2019 
525 693 
41 644 
31 856 
– 
15 917 
12 083 
– 
– 
1 644 
4 475 
– 
– 
– 
– 
1 802 
– 
– 
70 
– 
2 526 
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625 
692 
855 
1 432 
– 
556 
185 

Vývoj 
aplikácií na 
zákazku 
(tis. eur) 
2019 
– 
45 541 
– 
17 350 
– 
– 
11 986 
10 416 
7 384 
4 520 
8 009 
7 643 
7 439 
6 347 
4 361 
5 691 
4 371 
3 788 
2 698 
106 
2 201 
1 457 
843 
150 
1 290 
496 
24 

Počet vývojárov 

2019 
397 
1 648 
n 
201 
n 
n 
n 
n 
n 
63 
n 
n 
n 
n 
64 
136 
n 
27 
n 
n 
32 
n 
27 
45 
90 
n 
5 

2018 
341 
1 553 
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n 
217 
n 
n 
n 
n 
n 
54 
n 
n 
n 
n 
87 
132 
n 
23 
n 
24 
32 
n 
13 
41 
35 
n 
8 

n – nedostupný údaj; PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami 

Výrobcovia pôvodného softvéru na Slovensku 

Spoločnosť 
1. Eset, s.r.o. 
2. Asseco  Central  Europe , a.s. 
3. Pixel Federation, s.r.o. 
4. Sygic, a.s. 
5. Resco, s.r.o. 
6. Sféra, a.s. 
7. 2 Ring, s.r.o. 
8. Softip, a.s. 
9. Anasoft APR, s.r.o. 
10. Kros, a.s. 
11. InterWay, a.s. 
12. Instarea, s.r.o. 
13. Asseco  Solutions, a.s. 
14. Ipesoft, s.r.o. 
15. Hour, s.r.o. 
16. QI Group Slovakia, s.r.o. 
17. SunSoft plus, s.r.o. 

Predaj licencií 
pôvodného 
softvéru (tis. eur) 

2019 
525 693 
41 644 
31 856 
15 917 
12 083 
4 475 
2 526 
1 802 
1 644 
1 432 
1 186 
855 
692 
625 
556 
421 
185 

2018 
485 262 
24 865 
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33 827 
17 287 
8 212 
2 597 
2 275 
1 522 
1 444 
1 484 
1 152 
1 883 
656 
n 
629 
435 
118 

Zmena 
(%) 
2019/18 
8,3 
67,5 
-5,8 
-7,9 
47,1 
72,3 
11,0 
18,4 
13,9 
-3,5 
3,0 
-54,6 
5,4 
n 
-11,6 
-3,2 
57,3 

Podiel na 
celkových 
tržbách (%) 
2019 
99,8 
13,4 
100,0 
93,8 
100,0 
35,2 
57,2 
9,9 
14,7 
13,4 
9,0 
30,8 
5,5 
9,1 
13,3 
96,3 
12,3 

Export 
(tis. eur) 
2019 
507 693 
53 437 
n 
n 
n 
55 
2 476 
42 
n 
265 
205 
843 
n 
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0 
n 
0 
n 

Počet 
vývojárov 
2019 
397 
1 648 
n 
n 
n 
63 
n 
64 
n 
45 
20 
27 
n 
32 
n 
0 
5 

Najdôležitejšie produkty (opis) 
Eset Endpoint Security, Eset Smart 
Security, Eset Remote Administrator, Eset 
Mobile Security, Eset NOD32 Antivirus 
Security, Eset Cyber Security, ESA (Eset 
Secure Authentication) 
Asseco  HELIOS, Asseco  APPlus, Asseco  
SPIN, Digital Insurance, SAMO, STARcard, 
SEZAM, Core Banking System, Building 
Savings Core Banking 
Diggy‘s Adventure, TrainStation, Seaport, 
AFK Cats, Emporea, Railroad Fever, Colab 
GPS Navigation, Car Navigation, Truck 
Navigation, Travel Maps 
Resco Mobile CRM 
XMatik®.smart/MDM, XMtrade®. 
smart/COM, XMtrade®.smart, XMatik®. 
smart/EAM, XMatik®.smart/EMS, XMatik®. 
smart/FMS, XMtrade®/ISZO, XMtrade®/ 
ISOT, XMtrade®/ISOM, XMtrade®/ISCF, 
XMtrade®/RRM, XMtrade®/IMS, XMtrade® 
/OZE, XMtrade®/ZPE, XMtrade®/BIS, 
XMatik®.smart/MMS, XMatik®.smart/WMS 
n 
Softip Profit Plus (ERP), Softip HR Plus, 
Softip Výroba & Softip Monaco 
Domus (property management), Signatus 
(eSignature), Emans (smart industry&Log.) 
Alfa plus, Omega, Olymp, iKros, Cenkros 4, 
Onix, Taxa, Hypo, Kufio 
WebJET CMS, WebJET NET, WebJET LMS, 
WebJET MSG, WebJET DMS, IW Cloud 
Crowdspector (realtime anomizácia, 
agregácia a zobrazovanie big data) 
SPIN (ERP systém), Horec (hotelový 
systém), Bluegastro (reštauračný systém) 
Ipesoft D2000®, Ipesoft Selt, Ipesoft EMS/ 
IMS, Ipesoft REMS 
Human, Humanet, MADO 
Informačný systém QI 
SunSoft EcoSun, SunSoft.CRM, PRO, VTZ 
evidencia, VTZ revízie 

Referenční zákazníci 
n 
Raiffeisen stavební spořitelna, 
ČSOB stavební spořitelna, 
Youplus (Aspecta), EWR, N-Ergie, 
TWL, CMI, Hecht 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 65 / 224

http://www.newtonmedia.eu/


n 
n 
n 
OKTE, Západoslovenská 
distrubučná, Energoatom 
n 
n 
Orange, Dedoles, NN, Innogy, 
Volkswagen Finančné služby SK 
n 
Uniqa SR, ČR, ŠIOV, Tatra banka 
Vodacom South Africa 
n 
Slovenské elektrárne, Eustream 
Eset, Carcoustics Slov. Nováky, 
Carcoustics Slov. Senec, FM Slov. 
Metakov, Glassport, CDP, 
Púchovský mäsový priemysel 
Axa Market 

Poskytovatelia IT služieb na Slovensku 

Spoločnosť 
1. Asseco  Central  Europe , a.s., Bratislava 
2. T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice 
3. IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava 
4. Accenture Technology Solutions – Slovakia, 
s.r.o., Bratislava 
5. Soitron Group SE, Bratislava 
6. Atos IT Solutions and Services, s.r.o., 
Bratislava 
7. PosAm, s.r.o., Bratislava 
8. Softec, s.r.o., Bratislava 
9. Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., 
Bratislava 
10. Uniqa Group Service Center Slovakia, s.r.o., 
Nitra 
11. Sevitech, a.s., Bratislava 
12. Datalan, a.s., Bratislava 
13. Softip, a.s., Bratislava 
14. Gratex International, a.s., Bratislava 
15. Fpt Slovakia, s.r.o., Košice 
16. Microsoft Slovakia, s.r.o., Bratislava 
17. QBSW, a.s., Bratislava 
18. Sféra, a.s., Bratislava 
19. Gamo, a.s., Banská Bystrica 
20. msg life Slovakia, s.r.o., Bratislava 
21. Asseco  Solutions, a.s., Bratislava 
22. InterWay, a.s., Bratislava 
23. Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava 
24. Plaut Slovensko, s.r.o., Bratislava 

Predaj IT služieb 
(tis. eur) 

2019 
265 329 
153 117 
92 675 
62 936 
62 542 
36 130 
32 048 
24 786 
22 697 
22 314 
21 158 
16 966 
15 958 
15 212 
13 014 
12 973 
12 643 
12 295 
11 959 
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10 416 
10 280 
9 375 
7 416 
5 442 

2018 
209 966 
150 715 
93 529 
63 134 
57 415 
36 208 
29 775 
20 211 
20 021 
19 592 
23 927 
19 540 
17 717 
17 641 
11 842 
14 806 
10 823 
7 885 
10 979 
9 303 
9 211 
n 
7 232 
8 322 

Ročná 
zmena 
(%) 
2019/18 
26,4 
1,6 
-0,9 
-0,3 
8,9 
-0,2 
7,6 
22,6 
13,4 
13,9 
-11,6 
-13,2 
-9,9 
-13,8 
9,9 
-12,4 
16,8 
55,9 
8,9 
12,0 
11,6 
n 
2,6 
-34,6 

Podiel na 
celkových 
tržbách (%) 
2019 
100,0 
99,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
90,8 
100,0 
100,0 
100,0 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 67 / 224

http://www.newtonmedia.eu/


100,0 
100,0 
89,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
88,8 
100,0 
100,0 

Služby 
subjektom 
v zahraničí 
2019 
146 828 
153 117 
– 
– 
– 
– 
1 608 
– 
– 
– 
– 
– 
1 183 
– 
– 
– 
– 
1 986 
137 
– 
– 
– 
– 
– 

Najväčší segment služieb 
2019 
podpora nasadených aplikácií 
outsourcing 
poradenstvo 
zdieľané služby 
hardvérové služby 
n 
vývoj softvéru 
vývoj softvéru 
n 
vývoj softvéru 
n 
n 
vývoj softvéru 
vývoj softvéru 
manažované služby 
n 
vývoj softvéru 
vývoj softvéru 
vývoj softvéru 
vývoj softvéru 
podpora nasadených aplikácií 
podpora nasadených aplikácií 
vývoj softvéru 
n 

Počet 
vývojárov 
2019 
1 648 
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90 
n 
n 
n 
n 
n 
201 
n 
n 
n 
45 
64 
136 
n 
n 
n 
63 
27 
n 
n 
20 
n 
n 

Počet 
konzultantov 
2019 
830 
2 850 
n 
n 
n 
n 
n 
85 
n 
n 
n 
20 
47 
33 
n 
n 
n 
38 
28 
n 
n 
12 
n 
n 

Počet 
technikov 
2019 
147 
650 
n 
n 
n 
n 
n 
6 
n 
n 
n 
33 
16 
8 
n 
n 
n 
4 
17 
n 
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n 
4 
n 
n 

Poskytovatelia IT služieb na Slovensku 

Spoločnosť 
1. Asseco  Central  Europe , a.s., Bratislava 
2. T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice 
3. IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava 
4. Accenture Technology Solutions – Slovakia, 
s.r.o., Bratislava 
5. Soitron Group SE, Bratislava 
6. Atos IT Solutions and Services, s.r.o., 
Bratislava 
7. PosAm, s.r.o., Bratislava 
8. Softec, s.r.o., Bratislava 
9. Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., 
Bratislava 
10. Uniqa Group Service Center Slovakia, s.r.o., 
Nitra 
11. Sevitech, a.s., Bratislava 
12. Datalan, a.s., Bratislava 
13. Softip, a.s., Bratislava 
14. Gratex International, a.s., Bratislava 
15. Fpt Slovakia, s.r.o., Košice 
16. Microsoft Slovakia, s.r.o., Bratislava 
17. QBSW, a.s., Bratislava 
18. Sféra, a.s., Bratislava 
19. Gamo, a.s., Banská Bystrica 
20. msg life Slovakia, s.r.o., Bratislava 
21. Asseco  Solutions, a.s., Bratislava 
22. InterWay, a.s., Bratislava 
23. Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava 
24. Plaut Slovensko, s.r.o., Bratislava 

Predaj IT 
služieb 
(tis. eur) 
2019 
265 329 
153 117 
92 675 
62 936 
62 542 
36 130 
32 048 
24 786 
22 697 
22 314 
21 158 
16 966 
15 958 
15 212 
13 014 
12 973 
12 643 
12 295 
11 959 
10 416 
10 280 
9 375 
7 416 
5 442 

Rozdelenie tržieb podľa typu služieb 1 (tis. eur) 

vývoj softvéru 
na zakázku 
45 541 
1 290 
n 
n 
4 371 
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n 
11 986 
17 350 
n 
6 347 
n 
n 
4 361 
5 691 
n 
n 
8 009 
4 520 
3 788 
10 416 
n 
0 
n 
n 

nové 
implementácie 
44 378 
0 
n 
n 
4 365 
n 
0 
0 
n 
n 
n 
n 
6 300 
49 
n 
n 
0 
20 
175 
0 
n 
0 
n 
n 

podpora 
nasadených 
aplikácií 
105 142 
36 748 
n 
n 
744 
n 
2 115 
7 436 
n 
n 
n 
n 
5 296 
6 573 
n 
n 
3 268 
5 439 
2 974 
0 
n 
8 041 
n 
n 
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outsourcing 
919 
91 870 
n 
n 
16 000 
n 
6 732 
0 
n 
n 
n 
n 
0 
184 
n 
n 
1 383 
0 
431 
0 
n 
0 
n 
n 

nové 
hardvérové 
projekty 
1 082 
0 
n 
n 
22 690 
n 
2 992 
0 
n 
n 
n 
n 
0 
0 
n 
n 
0 
0 
278 
0 
n 
19 
n 
n 

podpora 
hardvérových 
riešení 
14 211 
0 
n 
n 
11 696 
n 
528 
0 
n 
n 
n 
n 
0 
n 
n 
0 
0 
3 353 
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0 
n 
0 
n 
n 

bezpečnosť IT 
0 
4 594 
n 
n 
2 059 
n 
0 
0 
n 
n 
n 
n 
0 
0 
n 
n 
0 
0 
804 
0 
n 
0 
n 
n 

1 V tabuľke rozdelení tržieb chýba položka Iné služby, kam spoločnosti zahrnuli výkony, ktoré nevedeli zaradiť podľa metodiky
TRENDU; n – nedostupný údaj 
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami 

Najväčší dodávatelia IT pre verejný sektor 

Spoločnosť 
1. Eset, s.r.o., Bratislava 
2. Asseco  Central  Europe , a.s., 
Bratislava 
3. Soitron Group SE, Bratislava 
4. PosAm, s.r.o., Bratislava 
5. InterWay, a.s., Bratislava 
6. Softec, s.r.o., Bratislava 
7. Gratex International, a.s., 
Bratislava 

Dodávky 
(tis. eur) 

2019 
51 083 
49 514 
24 261 
17 014 
7 740 
4 865 
4 564 

2018 
64 569 
89 831 
21 777 
15 007 
8 824 
3 938 
5 475 

Zmena 
(%) 
2019/18 
-20,9 
-44,9 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 73 / 224

http://www.newtonmedia.eu/


11,4 
13,4 
-12,3 
23,6 
-16,6 

Podiel na 
tržbách 
(%) 
2019 
9,7 
16,0 
21,8 
48,2 
58,6 
19,6 
24,2 

Najväčší dodávatelia IT pre sektor služieb 

Spoločnosť 
1. Eset, s.r.o., Bratislava 
2. Asseco  Central  Europe , a.s., BA 
3. Soitron Group SE, Bratislava 
4. 2 Ring, s.r.o., Bratislava 
5. PosAm, s.r.o., Bratislava 
6. Ipesoft, s.r.o., Žilina 
7. Kros, a.s., Žilina 
8. Softec, s.r.o., Bratislava 

Dodávky 
(tis. eur) 

2019 
214 337 
31 735 
24 412 
1 855 
835 
720 
573 
270 

2018 
189 338 
98 308 
21 913 
1 709 
754 
621 
594 
298 

Zmena 
(%) 
2019/18 
13,2 
-67,7 
11,4 
8,5 
10,6 
15,9 
-3,5 
-9,2 

Podiel na 
tržbách 
(%) 
2019 
40,7 
10,2 
21,9 
42,0 
2,4 
10,5 
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5,4 
1,1 

Najväčší dodávatelia IT pre infraštruktúrne podniky 

Spoločnosť 
1. Soitron Group SE, Bratislava 
2. Eset, s.r.o., Bratislava 
3. Sféra, a.s., Bratislava 
4. Asseco  Central  Europe , a.s., 
Bratislava 
5. PosAm, s.r.o., Bratislava 
6. Ipesoft, s.r.o., Žilina 
7. Softec, s.r.o., Bratislava 

Dodávky 
(tis. eur) 

2019 
27 822 
13 692 
10 726 
9 919 
8 527 
4 291 
3 721 

2018 
24 974 
10 195 
6 737 
11 102 
9 789 
4 788 
2 957 

Zmena 
(%) 
2019/18 
11,4 
34,3 
59,2 
-10,7 
-12,9 
-10,4 
25,8 

Podiel na 
tržbách 
(%) 
2019 
25,0 
2,6 
84,4 
3,2 
24,2 
62,6 
15,0 

Najväčší dodávatelia IT pre súkromný finančný sektor 

Spoločnosť 
1. Asseco  Central  Europe , a.s., BA 
2. Soitron Group SE, Bratislava 
3. Softec, s.r.o., Bratislava 
4. Eset, s.r.o., Bratislava 
5. PosAm, s.r.o., Bratislava 
6. Gratex International, a.s., 
Bratislava 
7. Instarea, s.r.o., Bratislava 
8. 2 Ring, s.r.o., Bratislava 
9. InterWay, a.s., Bratislava 

Dodávky 
(tis. eur) 
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2019 
34 005 
20 032 
15 769 
14 219 
4 311 
4 259 
2 142 
760 
402 

2018 
27 306 
17 981 
12 779 
12 623 
4 338 
6 549 
3 699 
708 
314 

Zmena 
(%) 
2019/18 
24,5 
11,4 
23,4 
12,6 
-0,6 
-35,0 
-42,1 
7,3 
28,2 

Podiel na 
tržbách 
(%) 
2019 
11,0 
18,0 
63,6 
2,7 
12,2 
22,6 
77,1 
17,2 
3,0 

Najväčší dodávatelia IT pre priemyselnú výrobu 

Spoločnosť 
1. Eset, s.r.o., Bratislava 
2. Asseco  Central  Europe , a.s., 
Bratislava 
3. Soitron Group SE, Bratislava 
4. Ipesoft, s.r.o., Žilina 
5. 2 Ring, s.r.o., Bratislava 
6. PosAm, s.r.o., Bratislava 
7. Sféra, a.s., Bratislava 
8. Gratex International, a.s., 
Bratislava 

Dodávky 
(tis. eur) 

2019 
72 148 
63 717 
9 677 
1 224 
808 
546 
399 
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304 

2018 
69 424 
57 742 
8 687 
455 
736 
618 
308 
390 

Zmena 
(%) 
2019/18 
3,9 
10,3 
11,4 
169,2 
9,8 
-11,6 
29,6 
-21,9 

Podiel na 
tržbách 
(%) 
2019 
13,7 
20,5 
8,7 
17,9 
18,3 
1,5 
3,1 
1,6 

Najväčší dodávatelia IT pre sektor obchodu 

Spoločnosť 
1. Eset, s.r.o., Bratislava 
2. Asseco  Central  Europe , a.s., BA 
3. Gratex International, a.s., BA 
4. Soitron Group SE, Bratislava 
5. PosAm, s.r.o., Bratislava 
6. SunSoft plus, s.r.o., Dolný Kubín 

Dodávky 
(tis. eur) 

2019 
76 361 
54 564 
5 705 
5 008 
1 335 
1 314 

2018 
65 540 
0 
7 695 
4 495 
1 106 
1 029 

Zmena 
(%) 
2019/18 
16,5 
– 
-25,9 
11,4 
20,7 
27,6 
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Podiel na 
tržbách 
(%) 
2019 
14,5 
17,6 
30,2 
4,5 
3,8 
87,1 

Segmentácia dodávok slovenských IT firiem (%, podľa tržieb, 2019) 

služby 

24,8 

obchod 

22,1 

verejný sektor 

14,3 

priemyselná výroba 

13,4 

súkromné financné inštitúcie 

8,6 

iné sektory 

9,2 

infraštruktúrne podniky 

7,5 

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami 3,5 mld. € 

je v súčasnosti odhad celkových tržieb slovenského IT sektora 

IT firmy stavili na novú vlnu konjunktúry, ktorá by sa mohla začať už budúci rok 

About author: Martin Valášek, Autor je spolupracovník TRENDU
Photo author:   FOTO – MARTIN DOMOK
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1.6. IT po skončení pandémie. Čo si myslia experti z praxe
PRINT , Date: 02.07.2020 , Source: Trend , Page: 31 , Author: Zuzana Kullová , Printed: 12,600 , Sold: 9,500 , Infotype: Unknown , Import date:
02.07.2020 05:32 , Section: Šanca zmeniť Slovensko , Country: Slovakia
Digitalizácia mení podniky. Pomáha rozvíjať strategické aj obchodné riešenia, posúva vpred projekty aj firmy omnoho rýchlejšie
a efektívnejšie, ako si mnohí šéfovia dokázali vôbec predstaviť. Pandémia Covidu-19 na jednej strane bezprecedentne
poznačila ekonomiku na celom svete, na druhej strane ukázala, že sa vieme prispôsobiť celkom rýchlo a aj z ťažkej situácie
dokážeme vyťažiť skryté príležitosti 

Ako vidíte budúcnosť slovenského IT sektora v oblasti biznisu v ďalších mesiacoch a ktoré výzvy ho čakajú? Pre TREND v
ankete odpovedali osobnosti z oblasti informačných technológií. Rastislav Chudík, marketingový riaditeľ, Tempest Na jednej
strane situácia núti firmy a organizácie presúvať ďalšie procesy do online prostredia, čo má pozitívny dosah na biznis v IT
odvetví. Niektoré subjekty zelektronizovali za dva mesiace pandémie viac než za posledné dva roky. Na druhej strane
ekonomické ukazovatele indikujú veľké spomalenie ekonomiky, čo sa prejaví oslabením investícií do IT a menším počtom
projektov. Pripravujeme sa na pokles dopytu po informačných technológiách v treťom a vo štvrtom kvartáli tohto roka. 
Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ, Soitron Nasledujúce mesiace bude v biznisovom sektore charakterizovať prehodnocovanie 
biznisových priorít. To výrazne ovplyvní aj IT projekty. Nová a nečakaná skúsenosť s možnosťou fungovať takmer úplne online,
ktorú sme všetci získali počas pandémie, urýchli dlhodobé trendy, ktorým Slovensko, žiaľ, doteraz odolávalo. Verím, že už nikto
z biznisových lídrov nebude pochybovať o tom, či sa má alebo nemá venovať digitalizácii. 
Pre tých, ktorí neváhali, to bude znamenať pokračovanie, prípadne urýchlenie už rozbehnutých projektov. Pre tých, ktorí váhali,
zase zorientovanie v problematike, hľadanie správnych digitálnych scenárov a následne zmenu procesov a ich presmerovanie
do digitálneho sveta. Osobne verím, že Slovensko uchopí túto príležitosť správne a nepremeškáme ju. 
Jozef  Klein , CEO, Asseco  Central  Europe  Automobilový priemysel a výrobné závody koronakríz a výrazne zasiahla. 
V dôsledku toho potrebovali znižovať náklady a to sa odrazilo aj na objednávkach IT riešení pre Priemysel 4.0. Koncom tohto a
začiatkom budúceho roka však očakávame väčšiu konjunktúru, keďže inovácie a digitalizácia proces výroby zefektívňujú. 
V Asseco  sa chceme naďalej venovať segmentu utility. Ten nebol vo svojom biznise až tak výrazne ovplyvnený ako v
ostatných oblastiach. Rozvoj IT očakávame aj v oblasti global finance riešení pre oblasť digital banking a digital insurance.
Veľký potenciál vidíme v oblasti plánovania podnikových zdrojov (ERP), kde bol negatívny dosah koronakrízy na základe
našich skúseností z pôsobenia v šiestich krajinách strednej Európy len krátkodobý. 
Martin Ferenec, generálny riaditeľ, SAP Slovensko Mnohé firmy si až počas pandém i e u v e domili, aké výhodné je mať
procesy digitalizované. 
Pochopiteľne, aktuálne čelíme veľmi špecifickej situácii a vysokej miere neistoty, čo sa týka najbližších mesiacov. Je však
nesporné, že práve vyspelé IT riešenia sú jedným z nástrojov, ako sa vyrovnať s týmto veľmi dynamickým a nepredvídateľným
vývojom na trhu. Umožňujú nielen spoluprácu tímov na diaľku, ale aj oveľa rýchlejšie reakcie firmy na výpadky v dodávkach či
dopyte zákazníkov, ako aj na nové príležitosti na trhu. 
V tomto smere je ideálny predovšetkým cloud – platím len za to, čo reálne využívam. Cloud umožňuje veľmi pružné zmeny v
rozsahu využívaných IT služieb, garantuje bezpečnosť a dostupnosť. Mnohé spoločnosti sú v súčasnosti pri investíciách veľmi
opatrné, a tak je veľkou výzvou pre všetkých IT dodávateľov, aby presvedčili zákazníkov o zmysluplnosti digitalizácie biznisu
ako nevyhnutného predpokladu budúcej konkurencieschopnosti firiem. Martin Maštalír, riaditeľ pre firemných zákazníkov, Cisco
Slovensko Nedávno zverejnený index digitálnej pripravenosti 
prezradil, ako je na tom Slovensko v porovnaní so svetom. Našou najväčšou výhodou je vzdelaná a zručná pracovná sila, ktorá
digitalizáciu umožňuje. Sme na 34. mieste na svete a podobne sme sa umiestnili v rebríčku krajín podľa schopnosti zavádzať
nové technológie. 
Videli sme to aj počas pandémie, keď mnohé firmy prešli vynútenou rýchlou digitálnou transformáciou a v krátkom čase
úspešne nasadili riešenia, ktoré im umožnili naďalej fungovať. Aj IT sektor prechádza zmenou a mení sa povaha toho, čo biznis
od informačných technológií očakáva. Prestávajú byť vykonávateľom objednávok, ale stávajú sa strategickým partnerom – to
platí nielen v prípade IT dodávateľov, ale najmä v rámci firiem. Každodennou úlohou IT už nie je konfigurovanie zariadení, ale
skôr samotné riešenie obchodných výziev pomocou technológií. 

34. 

miesto obsadilo Slovensko v celosvetovom indexe digitálnej vzdelanosti

Photo author:   FOTO – TEMPEST, SOITRON, ASSECO , SAP SLOVENSKO, CISCO SLOVENSKO

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 90 / 224

http://www.newtonmedia.eu/


Back

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 91 / 224

http://www.newtonmedia.eu/


Back

1.7. IT po skončení pandémie.Čo si myslia experti z praxe URL
WEB , Date: 01.07.2020 , Source: trend.sk , Author: Zuzana Kullová , Infotype: Unknown , Import date: 02.07.2020 19:42 , Audience Reach: 13,897 ,
Audience Reach Monthly: 430,792 , Total visits: 2,576,610 , Section: Technológie , Country: Slovakia , GRP: 0.30
Digitalizácia mení podniky. Pomáha rozvíjať strategické aj obchodné riešenia, posúva vpred projekty aj firmy omnoho rýchlejšie
a efektívnejšie, ako si mnohí šéfovia dokázali vôbec predstaviť 

Pandémia Covidu-19 na jednej strane bezprecedentne poznačila ekonomiku na celom svete, na druhej strane ukázala, že sa
vieme prispôsobiť celkom rýchlo a aj z ťažkej situácie dokážeme na Slovensku vyťažiť skryté príležitosti. 

Ako vidíte budúcnosť slovenského IT  sektora v oblasti biznisu v ďalších mesiacoch a ktoré výzvy ho čakajú? Pre TREND v
ankete odpovedali osobnosti z oblasti informačných  technológií . 
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Rastislav Chudík, marketingový riaditeľ, Tempest  

Na jednej strane situácia núti firmy a organizácie presúvať ďalšie procesy do online pro-stredia, čo má pozitívny dosah na
biznis v IT  odvetví. Niektoré subjekty zelektronizovali za dva mesiace pandémie viac než za posledné dva roky. 

Na druhej strane ekonomické ukazovatele indikujú veľké spomalenie ekonomiky, čo sa prejaví oslabením investícií do IT  a
menším počtom projektov. Pripravujeme sa na pokles dopytu po informačných  technológiách  v treťom a vo štvrtom kvartáli
tohto roka. 

Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ, Soitron  

Nasledujúce mesiace bude v biznisovom sektore charakterizovať prehodnocovanie biznisových priorít. To výrazne ovplyvní aj
IT  projekty . Nová a nečakaná skúsenosť s možnosťou fungovať takmer úplne online, ktorú sme všetci získali počas
pandémie, urýchli dlhodobé trendy, ktorým Slovensko, žiaľ, doteraz odolávalo. Verím, že už nikto z biznisových lídrov nebude
pochybovať o tom, či sa má alebo nemá venovať digitalizácii. 

Pre tých, ktorí neváhali, to bude znamenať pokračovanie, prípadne urýchlenie už rozbehnutých projektov. Pre tých, ktorí váhali,
zase zorientovanie v problematike, hľadanie správnych digitálnych scenárov a následne zmenu procesov a ich presmerovanie
do digitálneho sveta. Osobne verím, že Slovensko uchopí túto príležitosť správne a nepremeškáme ju. 

Jozef  Klein , CEO, Asseco  Central  Europe  

Automobilový priemysel a výrobné závody koronakríza výrazne zasiahla. V dôsledku toho potrebovali znižovať náklady a to sa
odrazilo aj na objednávkach IT  riešení  pre Priemysel 4.0. Koncom tohto a začiatkom budúceho roka však očakávame väčšiu
konjunktúru, keďže inovácie a digitalizácia proces výroby zefektívňujú. 

V Asseco  sa chceme naďalej venovať segmentu utility. Ten nebol vo svojom biznise až tak výrazne ovplyvnený ako v
ostatných oblastiach. Rozvoj IT  očakávame aj v oblasti global finance riešení pre oblasť digital banking a digital insurance. 

Veľký potenciál vidíme v oblasti plánovania podnikových  zdrojov ( ERP ), kde bol negatívny dosah koronakrízy na základe
našich skúseností z pôsobenia v šiestich krajinách strednej Európy len krátkodobý. 

Martin Ferenec, generálny riaditeľ, SAP  Slovensko  

Mnohé firmy si až počas pandémie uvedomili, aké výhodné je mať procesy digitalizované. Pochopiteľne, aktuálne čelíme veľmi
špecifickej situácii a vysokej miere neistoty, čo sa týka najbližších mesiacov. Je však nesporné, že práve vyspelé IT  riešenia
sú jedným z nástrojov, ako sa vyrovnať s týmto veľmi dynamickým a nepredvídateľným vývojom na trhu. 

Umožňujú nielen spoluprácu tímov na diaľku, ale aj oveľa rýchlejšie reakcie firmy na výpadky v dodávkach či dopyte
zákazníkov, ako aj na nové príležitosti na trhu. 

V tomto smere je ideálny predovšetkým cloud – platím len za to, čo reálne využívam. Cloud umožňuje veľmi pružné zmeny v
rozsahu využívaných IT  služieb, garantuje bezpečnosť a dostupnosť. 

Mnohé spoločnosti sú v súčasnosti pri investíciách veľmi opatrné, a tak je veľkou výzvou pre všetkých IT  dodávateľov, aby
presvedčili zákazníkov o zmysluplnosti digitalizácie biznisu ako nevyhnutného predpokladu budúcej konkurencieschopnosti
firiem. 

Martin Maštalír, riaditeľ pre firemných zákazníkov, Cisco Slovensko 

Nedávno zverejnený index digitálnej pripravenosti prezradil, ako je na tom Slovensko v porovnaní so svetom. Našou najväčšou
výhodou je vzdelaná a zručná pracovná sila, ktorá digitalizáciu umožňuje. Sme na 34. mieste na svete a podobne sme sa
umiestnili v rebríčku krajín podľa schopnosti zavádzať nové technológie. 

Videli sme to aj počas pandémie, keď mnohé firmy prešli vynútenou rýchlou digitálnou transformáciou a v krátkom čase
úspešne nasadili riešenia, ktoré im umožnili naďalej fungovať. Aj IT  sektor prechádza zmenou a mení sa povaha toho, čo
biznis od informačných  technológií  očakáva. 

Prestávajú byť vykonávateľom objednávok, ale stávajú sa strategickým partnerom – to platí nielen v prípade IT  dodávateľov,
ale najmä v rámci firiem. Každodennou úlohou IT  už nie je konfigurovanie zariadení, ale skôr samotné riešenie obchodných
výziev pomocou technológií.
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1.8. IT sektor má za sebou skvelý rok a ani budúcnosť nevyzerá najhoršie URL
WEB , Date: 04.07.2020 , Source: trend.sk , Author: TREND , Infotype: Unknown , Import date: 04.07.2020 17:26 , Audience Reach: 13,897 , Audience
Reach Monthly: 430,792 , Total visits: 2,576,610 , Section: Týždenník , Country: Slovakia , GRP: 0.30
Technologické firmy sa napriek dočasným rizikám nemusia báť. Digitalizovať chce štát aj celá ekonomika 
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Dodávatelia IT by mali mať z ostatných rokov rezervy, ktoré im pomôžu prekonať prípadné zakolísanie trhu. Externality im prajú
a pre najbližšie roky sú prísľubom nových príležitostí. 

Slovenský IT sektor má za sebou jeden z najlepších rokov v histórii a pred sebou napriek krátkodobým rizikám svetlú
budúcnosť. 

Mnohé technologické firmy na jar pod vplyvom pandémie zneisteli. Viaceré projekty, a to nielen štátne, čo súviselo s nástupom
novej vlády, sa spomalili či zrušili. Dodávatelia si doteraz nemôžu byť istí, čo pod tlakom recesie urobia zákazníci. 

Obraz vytvorený na základe rebríčka firiem v aktuálnej ročenke však naznačuje, že väčšina podnikov IT sektora by mala byť
dostatočne silná a mať vytvorené rezervy na to, aby prípadné výkyvy alebo stagnáciu bez väčšej ujmy zvládla. Vyhliadky na
svetlú budúcnosť navyše zlepšujú dva kľúčové externé faktory. Po prvé, očakávané zvyšovanie štátnych výdavkov na IT a po
druhé, nevyhnutnosť digitalizácie v rôznych sektoroch ekonomiky. 

Zrýchlené tempo 

Súhrnné čísla o vývoji tržieb z rebríčka najväčších dodávateľov IT na Slovensku (bez distribútorov hardvéru), ktoré TREND
zostavil z registra účtovných závierok alebo ich získal vlastným zberom dát, narástli vlani medziročne zhruba o desatinu. Oproti
štyrom percentám z predošlého roka sa teda dynamika rastu viac ako zdvojnásobila. 

Nárast tržieb zaznamenali vlani zhruba dve tretiny z top 30 najväčších IT firiem, vo vyše polovici prípadov bolo pritom tempo
dvojciferné. Tradične vedúce duo Eset a Asseco  Central Eu-rope podrástli svorne o necelú desatinu. No kým Eset rast zrýchlil
z predošlých 3,3 percenta na vlaňajších 8,5 percenta, Asseco  CE  z predchádzajúceho tempa poľavilo. Obidvom lídrom
rebríčka najväčších dodávateľov IT sa tiež podarilo zvýšiť export. 

Mimoriadne úspešný rok má za sebou Tempest  a košický Lynx, ktoré zvýšili tržby zhruba o polovicu. Z firiem v hornej polovici
rebríčka sú skokanmi roka spoločnosti Sofos a Lomtec, ktoré narástli o viac ako 100 percent. Zhruba s pätinovým nárastom
tržieb majú za sebou z hľadiska obchodu úspešný rok aj Softec a Ditec , z tradičných veľkých hráčov IT sektora sa podarilo o
vyše desatinu narásť Soitronu . 

Z rebríčka podľa tržieb tiež vidno, že z najväčších IT firiem mali horší rok zväčša distribútori. S medziročným poklesom sa museli
zmieriť Asbis SK, IRDistribution, SWS Distribution aj BSP SoftwareDistribution. Výraznejšie z tohto segmentu rástli firmy DSI a
Duna, mierne žilinský distribútor AT Computers. 

Nový Eset na obzore? 

Potešujúci je mimoriadne dynamický nárast biznisu spoločnosti Photoneo, ktorá sa venuje robotickému rozpoznávaniu objektov,
čiže učí roboty vidieť a vnímať okolie. Firma vyvinula patentovanú 3D kameru s údajne najvyšším rozlíšením a presnosťou na
svete, čo v kombinácii so strojovým učením umožňuje podnikom z priemyslu a iných odvetví zefektívniť procesy, napríklad
robotické rozpoznávanie a výber súčiastok z kontajnerov. Photoneo získava ocenenia po celom svete, a ak bude v nastúpenom
trende pokračovať, čoskoro sa môže stať nový slovenský Sygic či Eset. 

Na druhej strane, iná exportne orientovaná firma Pixel Federation, ktorá vyvíja počítačové hry v 16 svetových jazykoch, po
rokoch dynamického rastu vlani zakopla. Tržby aj pridaná hodnota jej mierne klesli a v ziskovosti sa prepadla o polovicu. 

V rebríčku tak ako po minulé roky chýbajú firmy, ktoré do redakčnej uzávierky finančné výsledky nezverejnili. Sú medzi nimi
viacerí hráči s ročnými tržbami nad 30 miliónov eur. Pre úplnosť sú v tabuľke uvedení s údajmi za rok 2018. Za predpokladu, že
ich ekonomická výkonnosť zostala priemerne na nezmenenej úrovni, sa dajú celkové tržby slovenského IT sektora v súčasnosti
odhadnúť zhruba na 3,5 miliardy eur. 

Rekordná ziskovosť 

Ešte o čosi dynamickejšie ako tržby zlepšovali vlani IT firmy pridanú hodnotu. Nárast tohto ukazovateľa vykázali takmer tri
štvrtiny z top 100 spoločností. Tradičným lídrom rebríčka dodávateľov IT Esetu aj Assecu  vlani podrástla medziročne o vyše
desatinu. 

K najväčším skokanom však patril Sofos so 125-percentným rastom a Tempest  s Rescom, ktorí zvýšili pridanú hodnotu,
rovnako ako tržby, medziročne o polovicu. Dvojciferný nárast tiež zaznamenali Datalan , Amazon, Hewlett-Packard  Enterprise
Slovakia. Anomáliou rebríčka je firma  Tempest  IT services, ktorú sa jej materský Tempest  rozhodol z roka na rok oživiť s
cieľom „vyčleňovať do nej projekty a pokrývať technologické oblasti, ktoré si vyžadujú odlišné riadenie a iný prístup“. 

IT firmy stavili na novú vlnu konjunktúry, ktorá by sa mohla začať už budúci rok 

Najviac musel IT firmy z vlaňajších hospodárskych výsledkov potešiť nárast ziskovosti. Čistý zisk po zdanení sa priemerne za
celý sektor zvýšil viac ako o pätinu, čo znamená výrazne rýchlejšiu dynamiku ako pri tržbách a pridanej hodnote. A takisto
zrýchlenie tempa v porovnaní s vlaňajším 15-percentným medziročným nárastom. Sumárne vykázal sektor v roku 2019 zisk
zhruba 240 miliónov eur, čím prvýkrát prekročil dvestomiliónovú hranicu. Pravda, takmer polovica z neho pripadá na dvoch
dlhodobých lídrov, Eset a Asseco  CE . 

Porovnanie ekonomických ukazovateľov s vývojom počtu zamestnancov a mzdových nákladov tiež naznačuje, že firmám sa darí
zvyšovať tržby a predovšetkým ziskovosť výrazne rýchlejšie, ako im rastú mzdové náklady a počet zamestnancov. 
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Opatrne, ale s nádejou 

Predstavitelia firiem z IT sektora sú, prirodzene, v hodnotení budúcich vyhliadok vzhľadom na nastávajúcu recesiu opatrní.
Zároveň v ich vyjadreniach cítiť nádej a mierny optimizmus. Hoci niektoré sa pripravujú v najbližších kvartáloch na pokles a
rátajú s prehodnocovaním priorít zákazníkov, najmä z oblasti automotivu, zväčša zároveň stavili na novú vlnu konjunktúry, ktorá
by sa mohla začať už budúci rok. 

Oživenie dopytu po info-komunikačných  technológiách  a digitalizácii by mohli podporiť dve veci. Prvou je plánované
zvyšovanie verejných výdavkov na IT. Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií v marcovom hodnotení výdavkov na
informatizáciu vyčíslil, že kým v ostatných rokoch boli priemerné ročné výdavky štátu na IT 488 miliónov eur, na roky 2020 až
2022 je priemerná očakávaná rozpočtovaná výška 702 miliónov eur, čiže o vyše dve pätiny viac. 

Zdroj: TREND 

Najväčšiu položku pritom predstavujú výdavky na prevádzku systémov, ktoré vlani dosiahli 337 miliónov eur. Zatiaľ čo veľké
investície štátneho IT a budovanie systémov sú z veľkej časti financované zo zdrojov EÚ, prevádzku znáša štátny rozpočet. V
najbližších rokoch sa očakáva pokračovanie rastu výdavkov v dôsledku realizácie projektov spolufinancovaných z európskych
zdrojov, a to na úrovni štátnej správy aj samosprávy pri budovaní inteligentnejších miest. 

Ďalším impulzom pre budúcu prosperitu sektora môže byť nevyhnutnosť podnikov začať alebo prehĺbiť digitalizáciu, ktorá v
ideálnom prípade umožňuje získať konkurenčnú výhodu alebo prinajmenšom zlepšiť zákaznícke služby či produkty a rozšíriť
firmám trhový potenciál. 

Podľa indexu DESI, ktorým Európska komisia sleduje a porovnáva digitálnu konkurencieschopnosť členských štátov, sa
Slovensko tradične drží na chvoste rebríčka. Jedným z najslabšie hodnotených kritérií je pritom nasadzovanie a využívanie
systémov schopných zužitkovať nastupujúcu vlnu digitalizácie vo firmách. Slovensko sa v integrácii digitálnych technológií
umiestnilo spomedzi 29 krajín na 22. mieste, čiže rovnako ako rok predtým a hlboko pod priemerom Únie. Na porovnanie,
Česká republika poskočila medziročne o tri priečky, na aktuálne 9. miesto. 

Autor, Martin Valášek, je spolupracovník TRENDU
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1.9. Pomoc pre začínajúcich podnikateľov
TV , Date: 28.07.2020 , Source: STV1 , Report: 18 , Infotype: Unknown , Import date: 29.07.2020 05:17 , Programme title: 19:00 Správy RTVS , Country:
Slovakia

Ľubomír BAJANÍK, moderátor 
Korona kríza zasiahla podnikateľov takmer vo všetkých odvetviach. Pre začínajúce firmy znamenala takmer neprekonateľnú
výzvu. Pomôcť im môže špeciálny program, v rámci neho sú v ponuke priestory zadarmo, aj rady odborníkov, pedagógov a
investorov. Aj tento rok prichádza s novinkami. 

Barbora ŠKULOVÁ, redaktorka 
Všetci chceme mať dokonalé fotografie z dovoleniek či turistických miest, ktoré sú väčšinou preplnené ľuďmi. Práve fotografia
inšpirovala Ondreja Čapkoviča k podnikateľskému nápadu. Vytvoril aplikáciu Just-You CAM, ktorá umožňuje odstrániť viaceré
objekty z fotografií. 

Ondrej ČAPKOVIČ, spoluzakladateľ projektu Just-You CAM 
Predstavte si, že sa odfotíte pred Bratislavským hradom, urobíte si selfie fotku, strašne veľa turistov je pred Bratislavským
hradom, niekde v pozadí, ktorí sa tam hýbu, a Vy možno dvomi klikmi, v priebehu pár sekúnd, dokážete všetkých týchto ľudí
odstrániť z pozadia, s tým, že vy na tejto fotke zostanete. 

Barbora ŠKULOVÁ, redaktorka 
Od myšlienky k realizácii to však chvíľu trvalo. Ondrej potreboval pomôcť a poradiť po právnej i marketingovej stránke. Obrátil
sa na tzv. podnikateľský akcelerátor. Za zložitým názvom sa skrýva sprostredkovanie poradenstva, ale aj poskytnutie priestorov
na obchodné rokovania. 

Juraj GAGO, zakladateľ PERRY TALENTS 
My sa spájame s úspešnými ľuďmi, ktorí už skúsenosti majú, a vedia im poradiť, akým spôsobom reagovať na problémy, ktoré v
tom podnikaní sa im častokrát naskytnú. 

Jozef  KLEIN , predseda predstavenstva, Asseco  
Diskutujeme, je to dialóg, takže na základe svojich pocitov, svojich skúseností, svojich možno nejakých tých predvídavý
zručností, ktoré som nadobudol, sa ich snažím zaučovať, rozhodnutie prijímajú oni. 

Barbora ŠKULOVÁ, redaktorka 
Podnikateľský program funguje už tretí rok. V tomto roku prinesie aj novinku v podobe online platformy. Tá pomôže v podnikaní
ľuďom z ostatných regiónov Slovenska, pre ktorý je podnikateľský program v Bratislave ťažko dostupný. 

Andrej KRÚPA, zakladateľ PERRY TALENTS 
To znamená, že ten člen môže úplne v pohode sedieť doma, v maličkej dedinke a nemusí chodiť do Bratislavy spoznávať tých
podnikateľov, ale môže to priamo urobiť on-line. 

Barbora ŠKULOVÁ, redaktorka 
4 mesiace takejto bezplatnej podpory možno pomôže budúcim podnikateľom dostať sa do veľkého biznisu. Barbora Škulová,
RTVS.
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1.10. Nápad nestačí
TV , Date: 28.07.2020 , Source: TV Markíza , Report: 19 , Infotype: Unknown , Import date: 29.07.2020 05:17 , Programme title: 19:00 Televízne noviny ,
Country: Slovakia

Zlatica ŠVAJDOVÁ PUŠKÁROVÁ, moderátorka 
Dobrý nápad nestačí. Rozbehnúť si vlastný biznis je túžba mnohých. Úspešní sa rozhodli nádejným slovenským biznismenom
pomôcť dotiahnuť ich plány dokonca. 

Lucia HLAVÁČKOVÁ, redaktorka 
Ondrej sa pred rokom so svojím nápadom prihlásil do programu neziskovej organizácie, ktorá už tretí rok pomáha nádejným
startupom. 

Ondrej ČAPKOVIČ, zakladateľ firmy Just-You-Cam 
My sme mali naozaj takú šialenú myšlienku, ja som si raz povedal, je všade veľa ľudí a na všetkých fotkách sú tí ľudia
jednoducho, čo s tým vieme urobiť. Dáte do aplikácie svoju fotografiu, na ktorej sú povedzme v pozadí nejakí ľudia, vy potom
už len zakliknete, kliknite na toho človeka, že tento ide von alebo naraz ich označíte ako keby viac, tá aplikácia všetkých tých
ľudí v pozadí vymaže a vás na tej fotke nechá. Práve teraz prichádza tá fáza, kedy ideme reálne overovať záujem o produkt. 

Lucia HLAVÁČKOVÁ, redaktorka 
Predpokladá, že by mal byť o aplikáciu veľký záujem. 

Ondrej ČAPKOVIČ, zakladateľ firmy Just-You-Cam 
My sa práve spoliehame na tú jednoduchosť. 

Juraj GAGO, zakladatdľ n.o. PERRY TALENTS 
V našom programe sa snažíme nájsť každý rok najzaujímavejšie technologické myšlienky, začínajúce firmy a my im zadarmo sa
snažíme pomôcť vyrásť. Snažíme sa ich prepájať na investorov. Každý z nich má mentora. Taktiež im pomáhame s takým, že
biznisovým vzdelaním. 

Andrej KRÚPA, zakladateľ n.o. PERRY TALENTS 
A keď niekto nemá prístup k takémuto akcelerátoru, tak si to musí vyšliapať úplne sám. Dneska v digitálnej dobe budete dlho
váhať a dlho rozmýšľať, že ako to spravíte a bude vám ten čas, kým z toho spravíte firmu trvať dlho, tak už príde ďalších 10
podobných projektov, ktoré vás predbehnú. 

Lucia HLAVÁČKOVÁ, redaktorka 
Každý, kto má nápad, no nemá skúsenosti ani prostriedky, má šancu preraziť. Do programu sa môžu nádejné firmy prihlásiť
opäť a to do 1. septembra. 

Andrej KRÚPA, zakladateľ n.o. PERRY TALENTS 
Budeme posudzovať hlavne inovatívnu myšlienku. Budeme posudzovať tím, ako sa dobre zohraní, ako majú dynamiku v rámci
toho tímu. Vyberáme 10 najlepších start-upov. 

Lucia HLAVÁČKOVÁ, redaktorka 
Každý rok sa zatiaľ do programu prihlásilo približne 150 záujemcov. Tentokrát však pomôžu každému. 

Andrej KRÚPA, zakladateľ n.o. PERRY TALENTS 
Aj keď ste z malinkej dedinky pri Trebišove, tak viete využívať tie výhody. My vás prepojíme na tých mentorov, prepojíme vás
na tých podnikateľ, prepojíme vás na tých investorov a všetko v online priestore. 

Jozef  KLEIN , mento, CEO Asseco  CE  
V biznise 30 rokov znamená veľmi veľa. Vnímam to ako svoj záväzok. Keby sme boli niekedy start-up a podarilo sa nám dnes
dosiahnuť to, čo sme dosiahli, tak je to našou povinnosťou potom pomáhať tomu slovenskému trhu. Chceme byť
konkurencieschopní, musíme žiť s mladými, musíme žiť s mladými nápadmi. Museli by sme mať takýto start-up alebo
akcelerátor u nás doma vo firme. 

Lucia HLAVÁČKOVÁ, redaktorka 
Programom prešla úspešne v minulosti aj táto žena, ktorá dnes získava ocenenia. Vymyslela testy, ktoré vám na základe
genetiky môžu odhaliť smrteľné ochorenie skôr, než vám prepukne. Lucia Hlaváčková, televízia Markíza.
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1.11. Šanca pre začínajúce firmy
TV , Date: 01.08.2020 , Source: TA3 , Report: 8 , Infotype: Unknown , Import date: 02.08.2020 08:18 , Programme title: 12:00 Hlavné správy o 12 ,
Country: Slovakia

Lucia FARKASOVÁ, moderátorka 
Mať dobrý nápad a založiť si firmu nestačí. Tí, ktorí začínajú podnikať, to dobre vedia. Aj preto vznikajú programy, ktoré sa
snažia ľuďom pomôcť uspieť na trhu. Jeden z nich sa koná už tretí rok v Bratislave. Začínajúce sa firmy sa do neho môžu
prihlásiť do konca augusta. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Na anglické slovo start-up sme si zvykli už aj v našich končinách. Pojem označuje malú inovatívnu firmu. Prísť s dobrým
nápadom je jedna vec a druhou je uspieť vo svete biznisu. Riešením môžu byť podnikateľské programy. 

Ondrej ČAPKOVIČ, absolvent programu pre podnikateľov 
Tie start-upy majú naozaj veľakrát malé tímy a nemajú dostatok financií na to, aby vedeli pokryť jednoducho všetky takéto
znalosti. Nám to pomáhalo aj v týchto oblastí ako daňové, účtovné a právne, čo podnikateľov možno nie až tak veľmi baví ako
nejaké iné veci. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Ondrej program absolvoval vlani. Spolu s tímom vymysleli mobilnú aplikáciu na úpravu fotografií. 

Ondrej ČAPKOVIČ, absolvent programu pre podnikateľov 
Predstavte si, že sa odfotíte pred Bratislavským hradom, urobíte si selfie fotku, strašne veľa turistov je pred Bratislavským
hradom niekde v pozadí, ktorí sa tam hýbu a vy možno dvoma klikmi v priebehu pár sekúnd dokážete všetkých týchto ľudí
odstrániť z pozadia, /nesrozumitelné/ na tej fotke zostanete. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Na niekoľkomesačnom programe si pochvaľuje najmä rady mentorov, teda ľudí, ktorí majú s podnikaním dlhoročné skúsenosti.
Podľa jedného z nich môže byť práve účasť na takomto akceleračnom program cestou k úspechu. 

Jozef  KLEIN , podnikateľ, mentor 
Tí mentori by mali priniesť toho podnikateľského ducha, tzn. sú to partneri, ktorí dávajú ten, nazvem to, ten know-how, ako
pristupovať k jednotlivým oblastiam v rámci toho podnikania a mentori by mali dávať práve ten, ako keby ten strategický pohľad
na to, čo s tým produktom, ako ho formovať, ktorým smerom ísť, ako to akcelerovať. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Od septembra sa začne v Bratislave tretí ročník takéhoto programu. Každý rok sa doňho prihlási vyše 100 start-upov. Vyberú z
nich 10 najlepších. Po absolvovaní kurzu by mala byť firma bohatšia nielen o vedomosti. 

Juraj CAGO, spoluzakladateľ programu pre podnikateľov 
Dúfame, že bude bohatší, že bude mať viacej zákazníkov a bude mať väčší tím. Našim cieľom je naozaj to, aby sme tú firmu, tú
začínajúcu firmu dostali na zahraničné trhy, získali zákazníkov, možno aj nejakú investíciu, ale bez rôznych vedomostí a bez
skúseností to nejde. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Tento rok je novinkou založenie online platformy, ktorá bude dostupná pre všetky firmy na celom Slovensku. 

Andrej KRÚPA, spoluzakladateľ programu pre podnikateľov 
Bude pomáhať týmto start-upistom, aby spoznali celú tú komunitu získali cenné kontakty na investorov, získali cenné kontakty
na mentorov, na úspešných podnikateľov, s ktorými sa môžu poradiť. Tzn., že naozaj prinášame riešenie, ktoré dokáže tým
začínajúcim podnikateľom získať skoro všetky tie výhody, ktoré ponúkame vo fyzickom programe. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Spustenie online priestoru naplánovali na október. Dagmar Hrubšová, TA3.
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1.12. Šanca pre začínajúce firmy
TV , Date: 01.08.2020 , Source: TA3 , Report: 11 , Infotype: Unknown , Import date: 02.08.2020 05:26 , Programme title: 18:30 Hlavné správy , Country:
Slovakia

Katrin LENGYELOVÁ, moderátorka 
Mať dobrý nápad a založiť firmu nestačí. Tí, ktorí začínajú podnikať, to dobre vedia. Aj preto vznikajú programy, ktoré sa snažia
ľuďom pomôcť uspieť na trhu. 1 z nich sa koná už tretí rok v Bratislave. Začínajúce firmy sa do neho môžu prihlásiť do konca
augusta. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Na anglické slovo start-up sme si zvykli už aj v našich končinách. Pojem označuje malú inovatívnu firmu. Prísť s dobrým
nápadom je 1 vec a druhou je uspieť vo svete biznisu. Riešením môžu byť podnikateľské programy. 

Ondrej ČAPKOVIČ, spoluzakladateľ projektu Just-You CAM 
Tie start-upy majú naozaj veľakrát malé tímy a nemajú dostatok financií na to, aby vedeli pokryť jednoducho všetky takéto
znalosti. Nám to pomáhalo aj týchto oblastí ako daňovej, účtovnej a právnej, čo podnikateľov možno nie až tak veľmi baví ako
nejaké iné veci. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Ondrej program absolvoval vlani, spolu s tímom vymysleli mobilnú aplikáciu na úpravu fotografií. 

Ondrej ČAPKOVIČ, spoluzakladateľ projektu Just-You CAM 
Predstavte si, že sa odfotíte pred bratislavským hradom, urobíte si selfie fotku, strašne veľa turistov je pred bratislavským
hradom niekde v pozadí, ktorý sa tam hýbu a vy možno dvoma klipmi v priebehu pár sekúnd dokážete všetkých týchto ľudí
odstrániť z pozadia s tým, že vy na tej fotke zostanete. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Na niekoľkomesačnom programe si pochvaľuje najmä rady mentorov teda ľudí, ktorí majú s podnikaním dlhoročné skúsenosti.
Podľa jedného z nich môže byť práve účasť na takomto akceleračnom programe cestou k úspechu. 

Jozef  KLEIN , podnikateľ, mentor 
Tí mentori by mali priniesť toho podnikateľského ducha, tzn. sú to partneri, ktorí dávajú ten nazvem to ten know-how ako
pristupovať k jednotlivým oblastiam v rámci podnikania a mentori by mali dávať práve ten ako keby ten strategický pohľad na
to, čo s tým produktom, ako ho formovať, ktorým smerom ísť, ako to akcelerovať. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Od septembra sa začne v Bratislave tretí ročník takéhoto programu. Každý rok sa doňho prihlási vyše 100 start-upov. Vyberú z
nich 10 najlepších. Po absolvovaní kurzu by mala byť firma bohatšia nielen o vedomosti. 

Juraj CAGO, spoluzakladateľ programu pre podnikateľov 
Dúfame, že bude bohatší, že bude mať viac zákazníkov a bude mať väčší tým. Našim cieľom je naozaj to, aby sme tú firmu, tú
začínajúcu firmu dostali na zahraničné trhy. Získali zákazníkov, možno aj nejakú investíciu, ale bez rôznych vedomostí a bez
skúseností to nejde. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Tento rok je novinkou založenie online platformy, ktorá bude dostupná pre všetky firmy na celom Slovensku. 

Andrej KRÚPA, spoluzakladateľ programu pre podnikateľov 
Pomáhať týmto start-upistom, aby spoznali celú tú komunitu získali cenné kontakty na investorov. Získali cenné kontakty na
mentorov, na úspešných podnikateľov, s ktorými sa môžu poradiť, tzn., že naozaj prinášame riešenie, ktoré dokáže tým
začínajúcim podnikateľom získať skoro všetky tie výhody, ktoré ponúkame vo fyzickom programe. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Spustenie online priestoru naplánovali na október. Dagmar Hrubšová, TA3.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 101 / 224

http://www.newtonmedia.eu/


1.13. Šanca pre začínajúce firmy
TV , Date: 01.08.2020 , Source: TA3 , Report: 7 , Infotype: Unknown , Import date: 02.08.2020 08:18 , Programme title: 15:00 Správy TA3 , Country:
Slovakia

Katrin LENGYELOVÁ, moderátorka 
Mať dobrý nápad a založiť si firmu nestačí. Tí, ktorí začínajú podnikať to dobre vedia. Aj preto vznikajú programy, ktoré sa
snažia ľuďom pomôcť uspieť na trhu. Jeden z nich sa koná už tretí rok v Bratislave. Začínajúce firmy sa do neho môžu prihlásiť
do konca augusta. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Na anglické slovo start-up sme si zvykli už aj v našich končinách, pojem označuje malú inovatívnu firmu. Prísť s dobrým
nápadom je 1 vec a druhou je uspieť vo svete biznisu. Riešením môžu byť podnikateľské programy. 

Ondrej ČAPKOVIČ, absolvent programu pre podnikateľov 
Tie start-upy majú naozaj veľakrát malé tímy a nemajú dostatok financií na to, aby vedeli pokryť jednoducho všetky takéto
znalosti, nám to pomáhalo aj v týchto oblastí ako daňové, účtovné a právne, čo podnikateľov možno nie až tak veľmi baví ako
nejaké iné veci. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Ondrej program absolvoval vlani, spolu s tímom vymysleli mobilnú aplikáciu na úpravu fotografií. 

Ondrej ČAPKOVIČ, absolvent programu pre podnikateľov 
Predstavte si, že sa odfotíte pred Bratislavským hradom, urobíte si selfie fotku, strašne veľa turistov je pred Bratislavským
hradom, niekde v pozadí, ktorí sa tam hýbu, a Vy možno dvoma klikmi, v priebehu pár sekúnd, dokážete všetkých týchto ľudí
odstrániť z pozadia, s tým, že Vy na tej fotke zostanete. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Na niekoľko mesačnom programe si pochvaľuje najmä rady mentorov, teda ľudí, ktorí majú s podnikaním dlhoročné skúsenosti.
Podľa jedného z nich môže byť práve účasť na takomto akceleračnom programe cestou k úspechu. 

Jozef  KLEIN , podnikateľ, mentor 
Tí mentori by mali priniesť toho podnikateľského ducha, tzn. sú to partneri, ktorí dávajú ten, nazvem to ten know-how, ako
pristupovať k jednotlivým oblastiam v rámci toho podnikania, a mentori by mali dávať práve ten ako keby ten strategický pohľad
na to, čo s tým produktom, ako ho formovať, ktorým smerom ísť, ako to akcelerovať. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Od septembra sa začne v Bratislave tretí ročník takéhoto programu, každý rok sa doňho prihlási vyše 100 start-upov. Vyberú z
nich 10 najlepších, po absolvovaní kurzu by mala byť firma bohatšia nielen o vedomosti. 

Juraj CAGO, spoluzakladateľ programu pre podnikateľov 
Dúfame, že bude bohatší, že bude mať viacej zákazníkov, a bude mať väčší tým. Našim cieľom je naozaj to, aby sme tú firmu, tu
začínajúcu firmu dostali na zahraničné trhy, získali zákazníkov, možno aj nejakú investíciu, ale bez rôznych vedomostí a bez
skúsenosti to nejde. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Tento rok je novinkou založenie online platformy, ktorá bude dostupná pre všetky firmy na celom Slovensku. 

Andrej KRÚPA, spoluzakladateľ programu pre podnikateľov 
Bude pomáhať týmto start-upistom, aby spoznali celú tú komunitu, získali cenné kontakty na investorov, získali cenné kontakty
na mentorov, na úspešných podnikateľov, s ktorými sa môžu poradiť, tzn., že naozaj prinášame riešenie, ktoré dokáže tým
začínajúcim podnikateľom získať skoro všetky tie výhody, ktoré ponúkame vo fyzickom programe. 

Dagmar HRUBŠOVÁ, redaktorka 
Spustenie online priestoru naplánovali na október. Dagmar Hrubšová, TA3.
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1.14. Nápad je len kľúč, cesta k úspechu je vízia
PRINT , Date: 06.08.2020 , Source: Forbes (SK) , Page: 84 , Printed: 16,700 , Sold: 10,900 , Infotype: Unknown , Import date: 06.08.2020 05:16 , Country:
Slovakia
Jozef  Klein  CEO Asseco  Central  Europe  

Globálny softvérový gigant Asseco  oslavuje 30 rokov na trhu. O strategických výzvach, 
pred ktorými Asseco  stojí v súčasnosti a stálo v minulosti, hovorí Jozef  Klein , CEO Asseco  Central  Europe . 

Asseco  pôsobí na medzinárodnom trhu vyše 30 rokov, keď sa obzriete naspäť, čo ste spravili dobre? 

Základy Asseco  vznikli v 90 rokoch prácou pre klientov z bankového sektora. Za kľúčový moment v ďalšom vývoji spoločnosti
ASSET Soft, predchodcu dnešného Asseca , považujeme udalosti roku 2001, keď do Čiech a na Slovensko vstúpila skupina
Erste Bank a sprivatizovala Českú a Slovenskú sporiteľňu. Dodávateľom softvéru sporiteľne vtedy bola „malá“ slovenská
softvérová firma ASSET Soft. V centrále vo Viedni vnímali našu slovenskú firmu ako riziko. Core systém chceli mať pod
vlastnou kontrolou. 
A tak sme spolu s Erste Bank vytvorili joint-venture, do ktorého sme vyčlenili všetky aktíva. Presunuli sme sem zdrojové súbory,
produkty, riešenia, infraštruktúru a ľudí. Presunuli sme tak aj viac ako polovicu našich obratov. Výsledkom bolo, že v roku 2002
vo firme zostali dve tretiny ľudí, ale menej ako polovica výnosov a hospodárskeho výsledku. 
Vtedajší akcionári sa pýtali: „Ako ďalej?“. Prišli zahraniční investori, ktorí chceli kúpiť našu firmu. To by znamenalo stratu
identity, ukončenie kontinuity a možný odchod zamestnancov. 
Jedným z investorov, ktorí v tomto období zaklopali na dvere, bol aj pán Adam Góral z poľskej firmy COMP Rzeszów. Práve on
nás od prvého stretnutia motivoval: „Pozrite sa, čo ste dokázali na Slovensku. Aj my v Poľsku máme podobnú firmu. Spojme sa
a ukážme celému svetu, že u nás sú ľudia, ktorí dokážu vybudovať stredoeurópsky softvérový dom.“ V roku 2004 sme vytvorili
akcionárske spojenie. Poliaci kúpili 55% a nám ostalo 45%. Vznikol most medzi minulosťou a budúcnosťou a aj dnešný názov
Asseco , pričom prvé 4 písmená sú z pôvodného názvu Asset Soft, tie ďalšie “co“ sú z názvu COMP Rzeszów. Toto bolo
správne rozhodnutie. Vravievam, že veľké veci robia len ľudia s víziami a energiou, ktorí sú zároveň ochotní prinášať obete.
Taký je Adam Góral, prezident celej skupiny Asseco . 

Aké strategické rozhodnutie bolo pre vás najnáročnejšie? 

Nápad vytvoriť silný medzinárodný softvérový dom vyžadoval aj expanziu do zahraničia. Potrebovali sme peniaze. Bankové
úvery úročené okolo 15-18% niesli riziko, ak by sa firme nedarilo. Preto sme sa rozhodli emitovať nové akcie. Následne ich
ponúknuť zahraničným Asseco  Central  Europe  

Veľké veci robia len ľudia s víziami a energiou, ktorí sú zároveň ochotní prinášať obete. 

investorom predajom akcií na burze. Najprv to skúsili Poliaci na Varšavskej burze cenných papierov a boli úspešní. Keďže
slovenská burza v tom čase nemala dostatočnú kredibilitu, išli sme tiež na Varšavskú burzu. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby
sa slovenská legislatíva v tejto oblasti prispôsobila európskej, a všetky dotknuté inštitúcie (Národná banka Slovenska,
Centrálny depozitár, Slovenská burza) zosúladili svoje procesné úkony potrebné na priame upisovanie akcií slovenskej firmy
ASSET Soft na zahraničnej burze vo Varšave. Bol to zložitý proces. Počas roadshow vo Varšave, Viedni a Frankfurte, ktorá
trvala viac ako dva týždne, sme prezentovali našu víziu a pokúšali sa presvedčiť o atraktivite našej firmy. Investori si totiž
nekupujú minulosť, ale budúcnosť. Vo Varšave sme uspeli ako prvá zahraničná firma. Získané peniaze sme použili na expanziu.
Dnes sme v 50 krajinách, je nás 27 tisíc a obrat celej skupiny je 2,5 miliardy eur. 

To je dlhodobá cesta k úspechu. Dnes vďaka startupom vidíme skôr rýchle vystrelenie nahor. Aký je váš pohľad na tieto dve
cesty k úspechu? 

Keď v minulosti vznikali firmy, ich cieľom bolo zarábať, budovať pevné základy, dlhodobo prinášať pridanú hodnotu pre
zákazníkov a zamestnávať ľudí. Teraz ak majú ľudia nápad, vytvoria start up. Ich cieľom často nie je umiestniť produkt na trh a
rozvíjať ho, aby dosiahli bod zlomu a začali zarábať minimálne na svoje náklady, ale chcú získať finančnú investíciu. Neskoro
zistia, že produkt nie je konkurencieschopný a udržateľný. Startupy sa potrebujú naučiť, ako byť entrepreneur, podnikateľ.
Nápad je kľúč, ale je potrebné mať aj jasnú víziu ako dostať produkt na trh a uspieť. 

Pandémia ukázala dôležitosť digitalizácie. 
Ako túto situáciu vnímate? 

Lepším riadením zdrojov by bola digitalizácia na oveľa vyššej úrovni. Štát šetrí, lebo nevie, aká bude budúcnosť. Je jasné, že aj
pandémia poznačila našu ekonomiku. Silný dopad na ekonomiku však majú aj rozhodnutia vlády. Negatívny dopad je viditeľný
vo všetkých ekonomických segmentoch vrátane bankovníctva a poisťovníctva. Aj IT firmy musia meniť svoje zámery a
optimalizovať svoje zdroje, aby prežili. Dokonca nemalá časť z nich bude musieť pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov. Jednou
z vecí, ktorú musíme urobiť na to, aby sme sa pohli dopredu, je profesionalizovať prácu ľudí, ktorí rozhodujú o čerpaní
verejných zdrojov a zdrojov EÚ. Je potrebné vytvoriť rýchle akčné tímy v rezortoch, ktoré začnú pripravovať projektové zámery,
budú ich zhmotňovať do prípravy tendrov a spúšťať ich čo najrýchlejšie tak, aby zabezpečili inováciu a pokračovanie
digitalizácie. Bez toho nie je možné, aby sa ekonomika zrevitalizovala.
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1.15. Asseco  CE  má za sebou najúspešnejší rok v histórii
PRINT , Date: 27.08.2020 , Source: Trend , Page: 34 , Printed: 12,600 , Sold: 9,500 , Infotype: Unknown , Import date: 27.08.2020 05:19 , Section:
Hydepark , Country: Slovakia
Spoločnosť Asseco  pôsobí na trhu už 30 rokov. Začínala na Slovensku ako poskytovateľ IT riešení v bankovníctve, ku ktorým
pridala aj iné segmenty, a zároveň sa rozšírila na ďalšie trhy. Dnes je aktívna v siedmich európskych štátoch, ale projekty
realizuje aj v Nigérii, Ghane či Etiópii. Veľkou skúsenosťou pre ňu bola realizácia softvéru pre banku vo Vietname. Skupine sa
darí rásť aj cestou akvizícií. Tie jej dopĺňajú portfólio, zvyšujú podiel v existujúcom segmente alebo ju obohacujú o novú
kompetenciu. Generálny riaditeľ Asseco  CE  Jozef  Klein  hovorí, čo stojí za vlaňajšími výsledkami, o expanzii, ale aj
startupoch, ktoré firma podporuje cez akcelerátor Perry Talents. 

NAJVÄČŠÍ PODIEL NA TRŽBÁCH DOSIAHLI PODNIKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY, HOVORÍ ŠÉF FIRMY JOZEF  KLEIN 

* Vlaňajšok bol pre Asseco  CE  veľmi úspešný. Firma zvýšila tržby o desať percent, na 310 miliónov eur, a rovnakým tempom
rástla pridaná hodnota. Konsolidovaný čistý zisk dosiahol 37 miliónov eur. Čo sa najviac podpísalo pod tieto výsledky? 
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Vlaňajší rok sa stal pre skupinu Asseco  CE  najúspešnejším rokom za celú jej 30-ročnú históriu. Výsledky boli pozitívne vďaka
organickému nárastu tržieb. Významne tomu pomohli všetky biznisové segmenty, z ktorých bol najlepší segment plánovania
podnikových zdrojov (ERP) s tržbami 140 miliónov eur. Konsolidovaný čistý zisk sa podarilo dosiahnuť aj vďaka zvýšeniu
efektivity v spoločnosti. 

* Pod Asseco  CE  spadá viacero štátov. V čom medzi nimi existujú zásadné rozdiely? Ktoré segmenty sú kľúčové? 

Do skupiny Asseco  CE  patrí sedem krajín, a to Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko a z Poľska len
segment ERP. Nie v každej krajine máme rovnako rozvinuté všetky oblasti pôsobenia. V krajinách V4 máme viaceré segmenty
pokryté, ale najbližšie k sebe sú Slovensko a Česko, kde sme sa od vzniku firmy snažili rozvíjať bankovníctvo a poisťovníctvo. V
krajinách hovoriacich po nemecky pokračujeme v postupnom zvyšovaní svojho trhového podielu v oblasti ERP a utility. Vlani
Slovensko potvrdilo svoju mimoriadne silnú pozíciu v skupine. Nárast obratu sme zaznamenali takmer v každom odvetví.
Tešíme sa z tohto úspechu, keďže aj takto potvrdzujeme významnú rolu Slovenska, ktoré stálo pri zrode celej skupiny Asseco . 

* Koronakríza pozastavila či oneskorila niektoré IT biznisy. Zároveň vytvára možnosti rastu pri vývoji nových špecifických
riešení. Aký dosah tejto krízy na svoje tohtoročné hospodárenie očakávate? 

Ekonomické dosahy nedokážeme v tejto chvíli vyčísliť. Namiesto plánovaného rastu tržieb očakávame pokles. Udalosti
posledných mesiacov však naznačujú a potvrdzujú potrebu digitalizácie procesov a služieb, čiže oblasť, v ktorej sa cítime
kompetentne. Rozvoj IT očakávame v každom segmente ekonomiky. Veľký potenciál vidíme najmä v segmente utility, ktorý
pandémia až tak neovplyvnila. Naopak, kríza výrazne zasiahla Priemysel 4.0, najmä v oblasti automotive, kde sme pocítili
výrazný prepad biznisu. 

* Už v začiatkoch sa Asseco  zameriavalo najmä na bankovníctvo. Aj dnes tvorí významnú časť príjmu tento segment. Ako sa
vyvíja jeho podiel na tržbách a ktoré ďalšie segmenty sa v posledných rokoch posilňujú? 

Historicky naším prvým segmentom bol banking, kde sme získali zákazníkov ako napríklad Česká spořitelna, Slovenská
sporiteľňa či Poštová banka. Aj po rokoch nám tu tržby neustále stúpajú. Vlani sme ich medziročne zvýšili o štrnásť percent. Za
tým sú najmä novozískaní klienti. Masívnu digitalizáciu služieb v tejto oblasti podnietil aj prirodzený tlak zo strany zákazníkov na
využívanie digitálnych kanálov – mobile banking, internet banking, voice banking, Apple Pay, Google Pay a iné. 

* Rast firmy je aj výsledkom akvizícií. Vlani k vám pribudla česká firma TurboConsult, ktorá dodáva IT riešenia pre finančný
sektor. Predtým to boli Exe či žilinský CEIT, aktívny v priemyselnej automatizácii. Akvizície zvyšujú silu, výkon aj možnosti
pôsobenia značiek na trhu. Ktoré z nich hodnotíte ako najvydarenejšie a prečo? 

Každá akvizícia je pre nás významná. Buď nám dopĺňa portfólio produktov, zvyšuje podiel v existujúcom segmente, alebo nás,
naopak, obohacuje o novú špecifickú kompetenciu. Týmto znižujeme riziko pôsobenia na trhu. Práve v súčasnosti, keď
segment public na Slovensku stagnuje, vyvažujeme tento výpadok novými projektmi pre banking, ERP a utility. S odstupom
času považujem za najvydarenejšie akvizície ERP firiem v Rakúsku, Nemecku, Česku, na Slovensku a v Poľsku. Z nich sme
pred niekoľkými rokmi vytvorili ERP holding s názvom Asseco  Enterprise Solutions. Po počiatočnej opatrnosti a istej skepse
tento ERP projekt vysoko prevyšuje aj tie najodvážnejšie očakávania. 

* Okrem zabehnutých firiem Asseco  CE  podporuje aj startupy. Prečo ste sa rozhodli spolupracovať s akcelerátorom startupov
Perry Talents? 

Chceme byť aj naďalej konkurencieschopní a inovatívni, preto vyhľadávame zaujímavé nápady či projekty, ktoré by v
budúcnosti mohli rozšíriť naše portfólio. Investujeme vlastné zdroje do podpory talentov, ktoré majú potenciál uspieť na trhu.
Zároveň je to jedna z našich CSR aktivít, vďaka ktorej podporujeme mozgy na Slovensku a odovzdávame im svoje skúsenosti.
Akcelerátor Perry Talents nám umožňuje budovať synergiu medzi touto našou túžbou a šikovnými mladými zakladateľmi
projektu. Aj my sme boli v roku 1990 mladým startupom a dnes sa nám darí v medzinárodnom priestore. 

* Asseco  CE  je súčasťou medzinárodnej entity, ktorá pôsobí vo vyše 50 krajinách. Zúčastňujete sa na tendroch na dodávku
IT systémov pre firmy z rozvíjajúcich sa trhov Blízkeho či Stredného východu, aj ich vyhrávate. Ktoré projekty boli v poslednej
dobe kľúčové? 

Pri vstupe do krajín mimo Európy sa musí počítať nielen s rozdielnou administratívou či zákonmi, ale hlavne s kultúrnymi
rozdielmi. Ide o veľmi náročný proces. Moji kolegovia doteraz spomínajú na vstup do afrických štátov, ako je Nigéria, Ghana či
Etiópia. Veľkou skúsenosťou pre nás bola realizácia softvéru pre banku vo Vietname. Kvôli porovnaniu treba povedať, že naša
najväčšia banka má okolo troch miliónov klientov a my sme tam realizovali systém pre stredne veľkú banku s viac ako
dvadsiatimi miliónmi klientov. 

* CEO spoločnosti Asseco  CE  ste už 18 rokov. Začínali ste ako programátor. Ako vám pomohlo logické a matematické
myslenie v riadení, kde ste ho skĺbili s vedením ľudí, obchodom či so stratégiou? 

Práca CEO je úplne iná než práca programátora. Ako medzistupeň medzi programátorom a CEO som zastával miesto
projektového manažéra. Už tam som pociťoval rozdiely. Ako programátor som bol zodpovedný za svoju prácu, ako projektový
manažér som k tomu pribral aj riadenie menšieho kolektívu ľudí, zodpovednosť za prácu iných a tvorbu stratégie. Dnes je to
pre mňa najmä práca s ľuďmi. Musím ľudí viesť, motivovať a rozhodovať. Súčasne pociťujem voči zákazníkovi zodpovednosť za
ich výkon, zabezpečujem, aby mali aj v tomto náročnom období prácu, a paralelne musím plniť očakávania akcionárov.
Skúsenosti a matematické myslenie mi veľmi pomáhajú. I keď už neprogramujem, tejto práci rozumiem a to je výhoda.
Matematické a logické myslenie mi pomáha aj pri obchodných stretnutiach a nastavovaní stratégie, kde je vítaná istá miera
kombinatoriky. 

* Z firmy sa pod vaším vedením stal jeden z najväčších poskytovateľ IT služieb na Slovensku aj v Európe. Čo na tejto ceste
zohrávalo najdôležitejšiu úlohu? 
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Kľúčovým okamihom bolo v roku 2004 naše spojenie s „lokálnou“ poľskou firmou Comp Rzeszów na čele s naším súčasným
prezidentom skupiny Adamom Góralom. Adam Góral je vizionár, ktorý nás vedie neustále dopredu. Spomenúť musím i úspešné
IPO a SPO, teda upisovanie akcií na burze WSE vo Varšave, ktoré nám pomohlo získať prostriedky na rast spoločnosti a jej
ďalšie akvizície. Umožnilo nám to zároveň narásť až do dnešnej podoby. Ale napríklad aj nedávny vyradenie našej firmy z
varšavskej burzy je úžasná skúsenosť v živote firmy. Zároveň musím zdôrazniť, že pre úspech celej spoločnosti Asseco  sú
dôležití najmä ľudia vo firme. Môžeme sa chváliť nielen skúsenými odborníkmi, ale aj ľuďmi na správnom mieste. 

V segmente bankovníctva zvýšilo Asseco  vlani tržby o štrnásť percent Jozef  Klein  (58) absolvoval Matematickofyzikálnu
fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco  CE  pracuje od roku
1999. Predsedom Predstavenstva Asseco  Central  Europe  na Slovensku je od roku 2002, rovnakú pozíciu zastáva už
osemnásť rokov aj v jej českej sestre. V oboch firmách je aj ich CEO. Významné funkcie má aj v Asseco  Enterprise Solutions,
Asseco  International  a Asseco  Group . V roku 2016 získal ocenenie EY Podnikateľ roka.
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1.16. Asseco  Central  Europe  slaví 30. výročí na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: protext.cz , Page: 0 , Infotype: Unknown , Import date: 09.09.2020 10:58 , Audience Reach: 29,785 , Audience Reach
Monthly: 395,428 , Total visits: 29,785 , Country: Czech Republic , GRP: 0.33
Praha 9. září 2020 (PROTEXT) Mezinárodní softwarová  společnost  Asseco  Central  Europe  letos slaví 30. výročí od svého
založení na Slovensku.

Během uplynulých tří dekád firma zaznamenala výjimečný růst - z lokálního startupu se vybudoval jeden z nejvýznamnějších
softwarových domů ve střední a východní Evropě. 
Společnost Asseco  CE  patří mezi lídry v oblasti technologických inovací, vývoje moderních IT  řešení  v digitální oblasti
bankovnictví a pojišťovnictví, jakož i významného poskytovatele řešení  v segmentech ERP , zdravotnictví, průmyslu 4.0., utilit
a dalších. Společnost realizuje náročné projekty pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu, postavené na
dlouholetých zkušenostech jejích profesionálních zaměstnanců. 
"Kulaté výročí společnosti pro mě znamená příležitost ohlédnout se zpět na všechny naše úspěchy. Zároveň se jako jeden z
hlavních IT lídrů v zemi musíme dívat dopředu a nadále rozvíjet inovativní produkty, které umožňují celkovou digitalizaci
služeb . Těším se na pokračování našeho úspěšného Asseco  příběhu, kterým přispíváme ke zlepšování IT  byznysu nejen na
Slovensku, ale i v regionu střední Evropy," uvedl Jozef  Klein , předseda představenstva Asseco  Central  Europe . 
"Jako společnost se strategicky zaměřujeme nejen na vývoj produktů a řešení, ale i na znalosti našich zaměstnanců, abychom
našim zákazníkům poskytovali špičková řešení, která splňují nejvyšší mezinárodní standardy. Angažovanost zaměstnanců,
jejich úsilí a touha přispívat jsou indikátorem toho, že jdeme správným směrem. Inspirují nás všichni, kteří nás na této cestě
doprovázejí - zákazníci, partneři i zaměstnanci. Oni jsou důvodem, proč jsme již tři dekády úspěšní," řekl David Stoppani,
místopředseda představenstva Asseco  Central  Europe . 
Historie společnosti 
Historie společnosti sahá do roku 1990, kdy byla založena společnost ASSET. V roce 1999 se odčlenila softwarová divize a
byla založena společnost ASSET Soft, která v roce 2004 vytvořila strategické partnerství s polskou firmou Comp Rzeszów, čímž
se položily základy globální skupiny Asseco . V říjnu 2006 už pod názvem Asseco  Slovakia  vstoupila společnost na
Varšavskou burzu a stala se první slovenskou firmou kótovanou na zahraniční burze přímým způsobem. V roce 2007 vstoupila
prostřednictvím akvizice PVT na český trh. V červenci 2009 se zrealizovala integrace Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia , čímž vznikla středoevropská skupina a obě společnosti začaly působit pod názvem Asseco  Central  Europe .
Skupina Asseco  CE  aktuálně zaměstnává více než 3 000 lidí v sedmi zemích Evropy, a to na Slovensku, v České republice,
Maďarsku, Polsku, Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Společnost je členem globální skupiny Asseco  působící v 50 zemích
světa s více než 27 000 zaměstnanci. 
Kontakt po média: 
Andrea Kotrbová, Senior Marketing Specialist e-mail: andrea.kotrbova@asseco-ce.com 
ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz. 
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1.17. Asseco  Central  Europe  slaví 30. výročí na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: itbiz.cz , Author: Pavel Houser , Infotype: Unknown , Import date: 09.09.2020 15:01 , Audience Reach: 6,741 , Audience
Reach Monthly: 89,494 , Total visits: 6,741 , Country: Czech Republic , GRP: 0.07
Kraj Vysočina uzavřel smlouvu na nové informační systémy do svých pěti nemocnic. Zaplatí za
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1.18. Asseco  Central  Europe  slaví 30. výročí na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: feedit.cz , Author: Daniel Bradbury Dočekal , Infotype: Unknown , Import date: 09.09.2020 15:52 , Audience Reach:
2,752 , Audience Reach Monthly: 36,536 , Total visits: 2,752 , Country: Czech Republic , GRP: 0.03
Praha, 9. září 2020: Mezinárodní softwarová  společnost  Asseco  Central  Europe  letos slaví 30. výročí od svého založení na
Slovensku.

Během uplynulých tří dekád firma zaznamenala výjimečný růst – z lokálního startupu se vybudoval jeden z nejvýznamnějších
softwarových domů ve střední a východní Evropě. 
Společnost Asseco  CE  patří mezi lídry v oblasti technologických inovací, vývoje moderních IT  řešení  v digitální oblasti
bankovnictví a pojišťovnictví, jakož i významného poskytovatele řešení  v segmentech ERP , zdravotnictví, průmyslu 4.0., utilit
a dalších. Společnost realizuje náročné projekty pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu, postavené na
dlouholetých zkušenostech jejích profesionálních zaměstnanců. 
„Kulaté výročí společnosti pro mě znamená příležitost ohlédnout se zpět na všechny naše úspěchy. Zároveň se jako jeden z
hlavních IT lídrů v zemi musíme dívat dopředu a nadále rozvíjet inovativní produkty, které umožňují celkovou digitalizaci
služeb . Těším se na pokračování našeho úspěšného Asseco  příběhu, kterým přispíváme ke zlepšování IT  byznysu nejen na
Slovensku, ale i v regionu střední Evropy, „ uvedl Jozef  Klein , předseda představenstva Asseco  Central  Europe . 
„Jako společnost se strategicky zaměřujeme nejen na vývoj produktů a řešení, ale i na znalosti našich zaměstnanců, abychom
našim zákazníkům poskytovali špičková řešení, která splňují nejvyšší mezinárodní standardy. Angažovanost zaměstnanců,
jejich úsilí a touha přispívat jsou indikátorem toho, že jdeme správným směrem. Inspirují nás všichni, kteří nás na této cestě
doprovázejí – zákazníci, partneři i zaměstnanci. Oni jsou důvodem, proč jsme již tři dekády úspěšní,“ řekl David Stoppani,
místopředseda představenstva Asseco  Central  Europe . 
Historie společnosti 
Historie společnosti sahá do roku 1990, kdy byla založena společnost ASSET. V roce 1999 se odčlenila softwarová divize a
byla založena společnost ASSET Soft, která v roce 2004 vytvořila strategické partnerství s polskou firmou Comp Rzeszów, čímž
se položily základy globální skupiny Asseco . V říjnu 2006 už pod názvem Asseco  Slovakia  vstoupila společnost na
Varšavskou burzu a stala se první slovenskou firmou kótovanou na zahraniční burze přímým způsobem. V roce 2007 vstoupila
prostřednictvím akvizice PVT na český trh. V červenci 2009 se zrealizovala integrace Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia , čímž vznikla středoevropská skupina a obě společnosti začaly působit pod názvem Asseco  Central  Europe .
Skupina Asseco  CE  aktuálně zaměstnává více než 3 000 lidí v sedmi zemích Evropy, a to na Slovensku, v České republice,
Maďarsku, Polsku, Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Společnost je členem globální skupiny Asseco  působící v 50 zemích
světa s více než 27 000 zaměstnanci. 
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1.19. Asseco  Central  Europe  slaví 30. výročí na trhu URL
WEB , Date: 09.09.2020 , Source: protext.sk , Infotype: Unknown , Import date: 10.09.2020 05:56 , Audience Reach: 34 , Audience Reach Monthly: 1,064
, Total visits: 34 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
Mezinárodní softwarová společnost Asseco  Central  Europe  letos slaví 30. výročí od svého založení na Slovensku. Během
uplynulých tří dekád firma zaznamenala výjimečný růst - z lokálního startupu se vybudoval jeden z nejvýznamnějších
softwarových domů ve střední a východní Evropě. 

Společnost Asseco  CE  patří mezi lídry v oblasti technologických inovací, vývoje moderních IT  řešení v digitální oblasti
bankovnictví a pojišťovnictví, jakož i významného poskytovatele řešení v segmentech ERP , zdravotnictví, průmyslu 4.0., utilit a
dalších. Společnost realizuje náročné projekty pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu, postavené na
dlouholetých zkušenostech jejích profesionálních zaměstnanců. 
"Kulaté výročí společnosti pro mě znamená příležitost ohlédnout se zpět na všechny naše úspěchy. Zároveň se jako jeden z
hlavních IT  lídrů v zemi musíme dívat dopředu a nadále rozvíjet inovativní produkty, které umožňují celkovou digitalizaci
služeb. Těším se na pokračování našeho úspěšného Asseco  příběhu, kterým přispíváme ke zlepšování IT  byznysu nejen na
Slovensku, ale i v regionu střední Evropy," uvedl Jozef  Klein , předseda představenstva Asseco  Central  Europe . 
"Jako společnost se strategicky zaměřujeme nejen na vývoj produktů a řešení, ale i na znalosti našich zaměstnanců, abychom
našim zákazníkům poskytovali špičková řešení, která splňují nejvyšší mezinárodní standardy. Angažovanost zaměstnanců,
jejich úsilí a touha přispívat jsou indikátorem toho, že jdeme správným směrem. Inspirují nás všichni, kteří nás na této cestě
doprovázejí - zákazníci, partneři i zaměstnanci. Oni jsou důvodem, proč jsme již tři dekády úspěšní," řekl David  Stoppani ,
místopředseda představenstva Asseco  Central  Europe . 
Historie společnosti 
Historie společnosti sahá do roku 1990, kdy byla založena společnost ASSET. V roce 1999 se odčlenila softwarová divize a
byla založena společnost ASSET Soft, která v roce 2004 vytvořila strategické partnerství s polskou firmou Comp Rzeszów, čímž
se položily základy globální skupiny Asseco . V říjnu 2006 už pod názvem Asseco  Slovakia vstoupila společnost na
Varšavskou burzu a stala se první slovenskou firmou kótovanou na zahraniční burze přímým způsobem. V roce 2007 vstoupila
prostřednictvím akvizice PVT na český trh. V červenci 2009 se zrealizovala integrace Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čímž vznikla středoevropská skupina a obě společnosti začaly působit pod názvem Asseco  Central  Europe .
Skupina Asseco  CE  aktuálně zaměstnává více než 3 000 lidí v sedmi zemích Evropy, a to na Slovensku, v České republice,
Maďarsku, Polsku, Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Společnost je členem globální skupiny Asseco  působící v 50 zemích
světa s více než 27 000 zaměstnanci. 
Kontakt po média: 
Andrea Kotrbová, Senior Marketing Specialist e-mail: andrea.kotrbova@asseco-ce.com 
ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese
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Služby IT GALA IT Ročenka Podujatia Súťaže Blogy PCRplus PCforum Práca v IT RSS Inzercia Newsletter Predplatné Kontakt
Sekcie Magazín Recenzie 

Technológie ITPro Ako na to Archív NXT NXTplus Súťaže Výskum Tlačové správy Biznis Internet Bezpečnosť Informatizácia
Prieskumy trhu Pracovné ponuky Telekomunikácie Oznamy Startupy Produkty Inovácie Promo Lifestyle Blogy Prihlásenie 
Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z
najvýznamnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT riešení v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení v segmentoch ERP, zdravotníctva, priemyslu 4.0., utilít
a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené na
dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej a
Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné systémy, informačné systémy pre
zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, dátové sklady, energetiku a utility, Business Intelligence
riešenia, podnikové informačné systémy a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej dobe
zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce.
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Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových domov v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT riešení v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení v segmentoch ERP, zdravotníctva, priemyslu 4.0., utilít
a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené na
dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami.
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Z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe 

Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT riešení v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení v segmentoch ERP, zdravotníctva, priemyslu 4.0., utilít
a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené na
dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 

„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . Skupina Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich
krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP), Rakúsku, Nemecku a vo
Švajčiarsku.
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Bratislava 10. septembra (TASR-OTS) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30.
výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
"Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy," uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27.000 zamestnancami. 
Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej
služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ. 
lt 
Zdroj: TASR
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Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. 

Bratislava 10. septembra (OTS) - Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa
vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami.
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"Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku." 

Foto: Asseco  Central  Europe  
Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy, “ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Nahlásiť chybu v článku Občas sa niekde objaví nejaká chybná informácia, preklep, či nesprávna interpretácia. Budeme radi,
ak nás na túto chybu cez tento formulár upozorníte, aby sme ju mohli čo najskôr opraviť. Redakcia Webmagazín Popis chyby:
Poslať článok emailom Obsah správy: Ahoj, pozri si tento zaujímavý článok: https://webmagazin.teraz.sk/zivot/asseco-central-
europe-oslavuje-30-vyro/11099-clanok.html Email odosielateľa: Email adresáta:
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1.26. Asseco  Central  Europe  slaví 30. narozeniny URL
WEB , Date: 12.09.2020 , Source: businessit.cz , Page: 0 , Infotype: Unknown , Import date: 12.09.2020 11:53 , Audience Reach: 6,741 , Audience
Reach Monthly: 89,494 , Total visits: 6,741 , Country: Czech Republic , GRP: 0.07
Mezinárodní softwarová  společnost  Asseco  Central  Europe  letos slaví 30. výročí od svého založení na Slovensku. Během
uplynulých tří dekád firma zaznamenala výrazný růst - z lokálního startupu vznikl postupem času jeden z nejvýznamnějších
softwarových domů ve střední a východní Evropě.

Společnost Asseco  CE  patří mezi významné technologické inovátory s důrazem na vývoj moderních IT  řešení  v digitální
oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Je současně významným poskytovatelem řešení  v segmentech ERP , zdravotnictví,
průmyslu 4.0., utilit a dalších. Společnost realizuje náročné projekty pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu,
postavené na dlouholetých zkušenostech jejích profesionálních zaměstnanců. 
"Kulaté výročí společnosti pro mě znamená příležitost ohlédnout se zpět na všechny naše úspěchy. Zároveň se jako jeden z
hlavních IT lídrů v zemi musíme dívat dopředu a nadále rozvíjet inovativní produkty, které umožňují celkovou digitalizaci
služeb . Těším se na pokračování našeho úspěšného Asseco  příběhu, kterým přispíváme ke zlepšování IT  byznysu nejen na
Slovensku, ale i v regionu střední Evropy,"uvedl Jozef  Klein , předseda představenstva Asseco  Central  Europe . 
„Jako společnost se strategicky zaměřujeme nejen na vývoj produktů a řešení, ale i na znalosti našich zaměstnanců, abychom
našim zákazníkům poskytovali špičková řešení, která splňují nejvyšší mezinárodní standardy. Angažovanost zaměstnanců,
jejich úsilí a touha přispívat jsou indikátorem toho, že jdeme správným směrem. Inspirují nás všichni, kteří nás na této cestě
doprovázejí – zákazníci, partneři i zaměstnanci. Oni jsou důvodem, proč jsme již tři dekády úspěšní,“ řekl David Stoppani,
místopředseda představenstva Asseco  Central  Europe . 

Od roku 1990 
Historie společnosti sahá do roku 1990, kdy byla založena společnost ASSET. V roce 1999 se odčlenila softwarová divize a
byla založena společnost ASSET Soft, která v roce 2004 vytvořila strategické partnerství s polskou firmou Comp Rzeszów, čímž
se položily základy globální skupiny Asseco . V říjnu 2006 už pod názvem Asseco  Slovakia  vstoupila společnost na
Varšavskou burzu a stala se první slovenskou firmou kótovanou na zahraniční burze přímým způsobem. 
V roce 2007 vstoupila prostřednictvím akvizice PVT na český trh. V červenci 2009 se zrealizovala integrace Asseco  Czech
Republic  a Asseco  Slovakia , čímž vznikla středoevropská skupina a obě společnosti začaly působit pod názvem Asseco
Central  Europe . Skupina Asseco  CE  aktuálně zaměstnává více než 3 000 lidí v sedmi zemích Evropy, a to na Slovensku, v
České republice, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Společnost je členem globální skupiny Asseco
působící v 50 zemích světa s více než 27 000 zaměstnanci. 
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1.27. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: webnoviny.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:18 , Audience Reach: 34,189 , Audience Reach
Monthly: 1,059,872 , Total visits: 4,603,046 , Country: Slovakia , GRP: 0.74
Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z
najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 

Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis
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1.28. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: slovak.press , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:31 , Audience Reach: 33 , Audience Reach Monthly:
1,033 , Total visits: 33 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
“Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,” uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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1.29. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: hlohovecko.sk , Author: Jozef  Klein , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:29 , Audience Reach: 645 ,
Audience Reach Monthly: 20,000 , Total visits: 645 , Country: Slovakia , GRP: 0.01
11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
"Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy," uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk - Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 136 / 224

http://www.hlohovecko.sk/?m=agentura_clanok&id=146906
http://www.newtonmedia.eu/


Back

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 137 / 224

http://www.newtonmedia.eu/


1.30. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: aktuality.maxivyber.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:31 , Audience Reach: 80 , Audience Reach
Monthly: 2,500 , Total visits: 80 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
"Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy," uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk - Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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1.31. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: sportdnes.sk , Infotype: Unknown , Import date: 14.09.2020 07:20 , Audience Reach: 145 , Audience Reach Monthly:
4,500 , Total visits: 145 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. 

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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1.32. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: tpn.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:56 , Audience Reach: 50 , Audience Reach Monthly: 1,550 ,
Total visits: 50 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických
inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa
riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0., utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú
sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov.
"Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ," uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  História spoločnosti História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku
1999 sa odčlenila softvérová divízia a bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické
partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom
Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze
priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia
Asseco  Czech  Republic  a Asseco  Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod
názvom Asseco  Central  Europe . Skupina Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách
Európy, a to na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku.
Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco  pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. Asseco
Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej a Českej
republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj štátnu
správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy  pre
zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business  Intelligence
riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej dobe
zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce . Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk - Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené. 
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1.33. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: 24hod.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:56 , Audience Reach: 1,129 , Audience Reach Monthly:
35,000 , Total visits: 104,960 , Country: Slovakia , GRP: 0.02
Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - ... 

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa
vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
"Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ," uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na 
Informačný servis 
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené. 
© Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu . Všetky práva vyhradené. 
Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu - diskusné fórum čitateľov
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1.34. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu História spoločnosti Informačný servis You can not
remove the poll link URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: finreport.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 10:50 , Audience Reach: 645 , Audience Reach Monthly:
20,000 , Total visits: 645 , Country: Slovakia , GRP: 0.01
11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa
vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 

Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
"Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ," uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na 
Viac k témam: 
Zdroj: Webnoviny.sk - © SITA Všetky práva vyhradené.
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1.35. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: akcnezeny.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 565 , Audience Reach Monthly:
17,500 , Total visits: 565 , Country: Slovakia , GRP: 0.01
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
“Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,” uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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1.36. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: bleskovespravy.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 48 , Audience Reach
Monthly: 1,489 , Total visits: 48 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené. 
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Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z
najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 

Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
“Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,” uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete nawww. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe ,PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z
najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 

Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol 
Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco  Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis
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11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené. 
11. septembra 2020
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WEB , Date: 11.09.2020 , Source: ekonomickydennik.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 24 , Audience Reach
Monthly: 750 , Total visits: 24 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené. 
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1.42. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: egoodwill.sk , Author: Marek Blšák , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 2,323 ,
Audience Reach Monthly: 72,000 , Total visits: 2,323 , Country: Slovakia , GRP: 0.05
11.9.2020 – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia
na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
“Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,” uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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1.43. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: inforaj.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 24 , Audience Reach Monthly: 750 ,
Total visits: 24 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené. 
11. septembra 2020
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1.44. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: dennikpolitika.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 1,129 , Audience Reach
Monthly: 35,000 , Total visits: 50,000 , Country: Slovakia , GRP: 0.02
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
“Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,” uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu 
© SITA Všetky práva vyhradené.
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1.45. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: euronovinky.eu , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:02 , Audience Reach: 24 , Audience Reach Monthly:
750 , Total visits: 24 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené. 
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11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené. 
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11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol 
Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco  Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
Powered by FatChilli.media 
“Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,” uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu 11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť
Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa
vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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1.51. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: aktualizovane.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:26 , Audience Reach: 2,742 , Audience Reach
Monthly: 85,000 , Total visits: 160,010 , Country: Slovakia , GRP: 0.06
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe . 

História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce. 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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WEB , Date: 11.09.2020 , Source: financnik.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 11:35 , Audience Reach: 59 , Audience Reach Monthly:
1,824 , Total visits: 59 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. "Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť
obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať
dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho
úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT  biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej
Európy," uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco  Central  Europe . 
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku,
Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti
tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy  pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre
platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business  Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a
ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central
Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií nájdete na www. asseco .com/ce. Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe , PR 
Zdroj: Webnoviny.sk - Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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WEB , Date: 11.09.2020 , Source: topspravy.eu , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 12:24 , Audience Reach: 46 , Audience Reach Monthly:
1,428 , Total visits: 46 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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WEB , Date: 11.09.2020 , Source: svetoviny.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 12:47 , Audience Reach: 55 , Audience Reach Monthly:
1,702 , Total visits: 55 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
11.9.2020 (Webnoviny.sk) – Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od
svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,“ uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené. 
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WEB , Date: 11.09.2020 , Source: tipyprezdravie.sk , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 12:47 , Audience Reach: 40 , Audience Reach
Monthly: 1,246 , Total visits: 40 , Country: Slovakia , GRP: 0.00
Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na
Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z
najvýznamnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 

11.9.2020 (Webnoviny.sk) – 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
“Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,” uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk – Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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1.56. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: spravy.izaz.eu , Infotype: Unknown , Import date: 11.09.2020 12:47 , Audience Reach: 1,758 , Audience Reach
Monthly: 54,507 , Total visits: 1,758 , Country: Slovakia , GRP: 0.04
September 11, 2020 Správy 11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento
rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na Slovensku. 

Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast - z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších
softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. 
Spoločnosť Asseco  CE  patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT  riešení  v digitálnej oblasti
bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení  v segmentoch ERP , zdravotníctva, priemyslu 4.0.,
utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené
na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov. 
"Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako
jeden z hlavných IT  lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú
digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco  príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT
biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ," uviedol Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco
Central  Europe  
História spoločnosti 
História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a
bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím
sa položili základy globálnej skupiny Asseco . V októbri 2006 už pod názvom Asseco  Slovakia vstúpila spoločnosť na
Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila
prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco  Czech  Republic  a Asseco
Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco  Central  Europe . Skupina
Asseco  CE  aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP ), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco
pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami. 
Asseco  Central  Europe  je jedným z najsilnejších softvérových  domov  v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej
a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj
štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné  systémy , informačné  systémy
pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné  karty , dátové sklady, energetiku a utility, Business
Intelligence  riešenia , podnikové  informačné  systémy  a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnej
dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco . Viac informácií
nájdete na www. asseco .com/ce 
Informačný servis 
Viac k témam: Asseco  Central  Europe  PR 
Zdroj: Webnoviny.sk - Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu © SITA Všetky práva vyhradené. 
Pridal 
Komentáre 

Foto: Asseco  Central  Europe
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1.57. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: virtualne.sk , Infotype: Unknown , Import date: 14.09.2020 06:25 , Audience Reach: 2,097 , Audience Reach Monthly:
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Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním
súborov cookie. Viac OK 

Vytlačiť Poslať emailom 
AddThis Sharing Buttons 

Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 189 / 224

https://nesvady.virtualne.sk/spravodajstvo/asseco-central-europe-oslavuje-30-vyrocie-na-trhu.html
http://www.newtonmedia.eu/


Back

1.58. Asseco  Central  Europe  oslavuje 30. výročie na trhu URL
WEB , Date: 11.09.2020 , Source: spravy.pozri.sk , Infotype: Unknown , Import date: 14.09.2020 06:25 , Audience Reach: 2,419 , Audience Reach
Monthly: 75,000 , Total visits: 147,650 , Country: Slovakia , GRP: 0.05
Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco  Central  Europe  tento rok oslavuje 30. 11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Počas
uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast 

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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1.59. Každý startup se musí naučit dělat byznys
PRINT , Date: 15.10.2020 , Source: Forbes Česko , Page: 160 , Printed: 29,400 , Sold: 19,957 , Infotype: Unknown , Import date: 15.10.2020 00:01 ,
Audience Reach: 126,487 , Country: Czech Republic , GRP: 1.41
Mezinárodní softwarová společnost Asseco  Central  Europe  letos slaví 30 let od svého založení. Z lokálního slovenského
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startupu vyrostla v jeden z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě. „Je třeba mít jasnou vizi, jak
dostat produkt na trh a uspět. Koronakrize může být příležitostí,“ říká v rozhovoru Jozef  Klein , CEO Asseco  CE . 

* Mohou technologické inovace zmírnit nebo zvrátit negativní dopady koronakrize na byznys? 

Digitalizace a technologické inovace nepochybně pomohou dopady krize zmírnit. Rozvoj v této oblasti pomáhá optimalizovat
výrobu a logistiku, zvyšuje efektivitu výrobních procesů, a tak přímo pomáhá firmám redukovat výrobní náklady. Za další
pozitivum digitalizace lze považovat i možnost větší individualizace služeb pro koncové zákazníky, a tím zvyšování kvality služeb
a zároveň zlepšování konkurenceschopnosti firem, které své služby digitalizují. 

* V jakých oborech může digitalizace pomoci nejvíce? 

Pro každou oblast společnosti je digitalizace přínosem. Nejdůležitější se nám jeví v oblastech bankingu, insurance, healthcare,
Industry 4.0 a public. Koronakrize v posledním roce trend digitalizovat tyto oblasti hodně urychlila a motorem inovací se stali
hlavně koncoví zákazníci. V ostatních sektorech zase postupují segmenty jako ERP či utility, například v řešeních smart cities. 

* Jak konkrétně může moderní IT řešení firmám pomoci? 

Přínos nových technologií vidíme při automatizaci procesů v průmyslové výrobě. Rozmach moderních IT služeb je cítit i v oblasti
bankingu, kde si zákazník vyřídí téměř vše online bez nutnosti návštěvy pobočky banky. Digitalizace usnadňuje život i
samotným bankám. Nároky zákazníků na nové služby a bankovní produkty rostou neuvěřitelně rychle, což klade zvýšené
nároky na investice do vývoje, provozu a infrastruktury. Řešením proto pro banky může být platforma Bank out of the Box, kdy
si banka celé IT nakoupí od dodavatele jako službu, a může se tak soustředit na svůj core business a vlastní poskytované
služby. 

* Vidíte posun i ve veřejných službách? 

Moderní IT řešení pomáhají i státu a jeho občanům. Například eNeschopenka – ještě před koronakrizí měli vůči ní mnozí
poskytovatelé zdravotní péče a lékaři předsudky, ale teď jsou za ni vděční, umožňuje jim provádět část práce bez fyzického
kontaktu s pacientem. Nebo Portál občana – platforma, která umožňuje rychlé a efektivní dodávání služeb veřejné správy
občanům prostřednictvím webu, mobilní aplikace a notifikace. Digitalizace služeb občanům by měla být v moderní společnosti
jednou z priorit státu. 

* Vidíte v tom pro Asseco  Central  Europe  příležitost? 

Bezpochyby. Patříme mezi lídry v oblasti tvorby originálních robustních informačních technologií a máme velkou kapacitu
rozvíjet inovativní produkty, které povedou k celkové digitalizaci služeb. Koronakrize nám umožnila prodávat většímu množství
zákazníků konzultační služby online, ačkoli předtím často trvali jen na onsite výkonu. V segmentu SME se zrychlil prodej řešení
spojených s prací z domova (mobilní aplikace, workflow, schvalování). 

* Mohou digitalizaci pomoci technologické startupy, kterých v Česku i na Slovensku vzniká poměrně hodně? Jak současnou
startupovou scénu ve střední Evropě hodnotíte? 

V Česku i na Slovensku je řada talentovaných lidí, kteří mají originální nápady a chuť vytvořit vlastní byznys ve svém startupu.
Právě takové lidi, startupisty, jsme se rozhodli podporovat prostřednictvím akcelerátoru Perry Talents a předávat jim pomocí
mentoringu naše know-how. Zajímavých myšlenek je hodně, ale jen nápad, originální technologie nebo produkt samy o sobě
svým autorům úspěch nezaručí. 

* V čem české a slovenské startupy zaostávají? 

Cílem startupů často není umístit produkt na trh a rozvíjet ho, aby dosáhly bodu zlomu a začaly vydělávat minimálně na své
náklady, ale chtějí získat finanční investici. Pozdě zjistí, že produkt není konkurenceschopný a udržitelný. Klíčem k úspěchu je
reálný byznysmodel, ve kterém je důležité identifikovat zákazníka a jeho potřeby, přidanou hodnotu či zdroje, odkud budou
proudit příjmy. Je velmi důležité přijít s produktem v pravou chvíli, vydržet na trhu a vydělat. Startupy se potřebují naučit, jak
dělat byznys a být úspěšným podnikatelem. 

* I Asseco  bylo v roce 1990 mladým startupem. Jak se vám z něj podařilo vytvořit jeden z nejsilnějších softwarových domů v
regionu? 

Klíčový byl rok 2001, kdy do Česka a na Slovensko vstoupila skupina Erste a zprivatizovala Českou a Slovenskou spořitelnu.
Dodavatelem softwaru spořitelny tehdy byla malá slovenská softwarová firma Asset Soft. V centrále ve Vídni nás tehdy vnímali
jako riziko – core systém chtěli mít pod vlastní kontrolou. A tak jsme spolu s Erste Bank vytvořili joint venture, do kterého jsme
vyčlenili všechna aktiva. Přesunuli jsme tam zdrojové soubory, produkty, řešení, infrastrukturu, lidi i více než polovinu našich
obratů. Výsledkem bylo, že v roce 2002 ve firmě zůstaly dvě třetiny lidí, ale méně než polovina výnosů a hospodářského
výsledku. 

* Takže hrozil konec? 

Tehdejší akcionáři se ptali, jak dál. Přišli zahraniční investoři, kteří naši firmu chtěli koupit, což by znamenalo ztrátu identity,
ukončení kontinuity a možný odchod zaměstnanců. Jedním z investorů, kteří v tomto období zaklepali na dveře, byl i Adam
Góral z polské firmy Comp Rzeszów. Právě on nás od prvního setkání motivoval: „Podívejte se, co jste dokázali na Slovensku. I
my v Polsku máme podobnou firmu. Spojme se a ukažme celému světu, že u nás jsou lidé, kteří dokážou vybudovat
středoevropský softwarový dům.“ V roce 2004 jsme vytvořili akcionářské propojení – vznikl most mezi minulostí a budoucností a
i dnešní název Asseco . 
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* Bylo to správné strategické rozhodnutí? 

Rozhodně. Ale nápad vytvořit silný mezinárodní softwarový dům vyžadoval i expanzi do zahraničí. Potřebovali jsme peníze.
Bankovní úvěry úročené okolo 15–18 procent znamenaly riziko, kdyby se firmě nedařilo. Proto jsme se rozhodli emitovat nové
akcie a následně je nabídnout zahraničním investorům prodejem akcií na burze. Nejprve to zkusili Poláci na Varšavské burze
cenných papírů a byli úspěšní. Jelikož slovenská burza v té době neměla dostatečnou kredibilitu, i my jsme se rozhodli jít na
varšavskou burzu. Byl to složitý proces a museli jsme také přesvědčit o atraktivitě naší firmy. Investoři si totiž nekupují minulost,
ale budoucnost. Ve Varšavě jsme nakonec uspěli jako první zahraniční firma. Získané peníze jsme použili na expanzi a dnes
jsme v 50 zemích, je nás 27 tisíc a obrat celé skupiny je 2,5 miliardy eur. 

* Koronakrize na dlouhou dobu byznys zastavila a pořád ho výrazně ovlivňuje. Jaký dopad to bude mít? 

Negativní dopad je viditelný ve všech ekonomických segmentech včetně bankovnictví a pojišťovnictví. I IT firmy musí měnit své
záměry a optimalizovat své zdroje, aby přežily. Nemalá část z nich bude muset přistoupit k propouštění. Pro nás byl rok 2019 z
hlediska finančních výsledků nejúspěšnější v historii společnosti, letos ale místo plánovaného růstu tržeb očekáváme pokles.
Události posledních měsíců však naznačují a potvrzují potřebu digitalizace procesů a služeb. To je oblast, v níž se cítíme
kompetentně, a proto doufáme, že mírný pokles rychle doženeme. 

Jozef  Klein  (58) absolvoval matfyz UK v Bratislavě, obor teoretická kybernetika a matematická informatika. Pro Asseco  CE
pracuje od roku 1999. Od roku 2002 je předsedou představenstva Asseco  Central  Europe  na Slovensku, stejnou pozici
zastává už 18 let i v jeho české sestře. V obou firmách je i CEO. Zároveň je součástí top managementu Asseco  Enterprise
Solutions , Asseco  International  a Asseco  Group . V roce 2016 se na Slovensku stal podnikatelem roku. 
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1.60. Inovácie menia finančné služby
PRINT , Date: 15.10.2020 , Source: Hospodárske noviny , Page: 18 , Author: Marta Svítková , Printed: 14,601 , Sold: 10,072 , Infotype: Unknown , Import
date: 15.10.2020 01:54 , Audience Reach: 148,000 , Section: Investície a dlhopisy , Country: Slovakia , GRP: 3.22
BANKY Karanténne opatrenia spojené s pandémiou nového koronavírusu ešte viac urýchľujú digitalizáciu a zmeny vo
finančnom sektore. 

Finančný svet sa zmenil, patrí medzi sektory, ktoré najrýchlejšie zavádzajú digitalizáciu v službách. Podrobnosti o finančných
produktoch si klienti zistia niekoľkými klikmi v aplikácii, internetbanking a mobilné bankovníctvo ich odbremenia od „behania“ do
pobočiek. Papierové zmluvy sú na ústupe, spracovávajú a podpisujú sa elektronicky, biometricky. Sprostredkovatelia už dnes
komunikujú s finančnými inštitúciami online cez webové servisy. Koronapandémia a karanténne opatrenia s ňou spojené ešte
zrýchlia digitalizáciu, zhodujú sa odborníci z oblasti informačných technológií. 
„Množstvo operácií dnes možno uskutočniť cez internetové alebo mobilné bankovníctvo, no pri službách typu investičného
poradenstva zákazník čaká, že bude môcť svoju situáciu osobne prebrať so živým človekom. 
Keď sa z dôvodu karanténnych obmedzení nemôžete s klientom stretnúť osobne, prichádza na rad videokonferencia.
Masívnejšie nasadzovanie videokonferencií bude prvá zásadná inovácia vo finančných službách, ktorú očakávame,“ hovorí
Martin Maštalír, riaditeľ pre enterprise zákazníkov Cisco Slovensko. Musí však ísť naozaj o riešenia s vysokým stupňom
bezpečnosti, kde sú všetky citlivé dáta klienta šifrované počas celého procesu komunikácie. 
„Banky tradične stavajú na vysokej úrovni bezpečnosti, ale tá sa v minulosti zameriavala na to, že citlivé informácie sú uložené
vnútri pobočiek a len tam sa s nimi pracuje. Keď si okolnosti vynútili, aby mnoho ľudí pracovalo z domova, tak potrebujete niečo
iné – vysoké zabezpečenie dát, kdekoľvek sa nachádzajú a kedykoľvek sa s nimi pracuje,“ zdôrazňuje Martin Maštalír. 
Finančný sektor sa podľa odborníkov do budúcnosti nevyhne ani novému pohľadu na analytiku dát, ktoré majú finančné
inštitúcie o svojich klientoch, hoci tá priamo nesúvisí so situáciou okolo koronavírusu. „Tradičné banky čelia konkurencii
dravých fintechov, ktoré často nemajú také široké spektrum služieb, no ponúknu klientovi presne to, čo v danú chvíľu
potrebuje. Banky tu potrebujú využiť informácie, ktoré o klientoch majú, a ponúknuť presne to isté – službu na mieru, v správny
čas a podľa potrieb zákazníka,“ podotýka odborník Cisco. Veľkou výzvou je pre ne aj smernica PSD2, ktorá finančnému
spotrebiteľovi umožňuje sprístupniť svoje finančné dáta iným subjektom, takže banky sú pod väčším tlakom konkurencie. „Ak
nedokážu biznisovú príležitosť z klientskych dát vyťažiť samy, spraví to niekto iný,“ upozorňuje odborník z Cisco Slovensko. 
Naše banky na európskej úrovni Slovenské bankovníctvo je podľa Petra Ivanku, experta na bankovníctvo spoločnosti Softec,
na tom veľmi dobre v oblasti digitalizácie predaja bankových produktov. Otvoriť si bankový účet alebo zobrať spotrebný úver je
možné z pohodlia domova bez nutnosti navštíviť pobočku banky. Stačí na to smartfón a občiansky preukaz. „Jedno z takýchto
riešení od Tatra banky, ktoré považujem za top minimálne v regióne Európy, už,oslávilo‘ dva roky od uvedenia na trh. Overenie
identity je realizované kombináciou tvárovej biometrie a skenovania občianskeho preukazu prostredníctvom OCR technológie.
Zároveň využíva verifikáciu dát prostredníctvom registra fyzických osôb na ministerstve vnútra, čo považujem za unikátne
spojenie súkromného sektora a verejnej správy,“ vysvetľuje Peter Ivanka. 
Slovensko podľa odborníkov patrí medzi lídrov v bezkontaktných platbách a populárna je aj adopcia platieb mobilnými telefónmi
alebo smart hodinkami využitím platobných služieb Apple Pay a Google Pay. 
„Zaostávame napríklad v oblasti okamžitých platieb, ktoré sú vo viacerých európskych krajinách, napríklad aj v susednom
Česku, dnes už bežné. Akčný plán NBS počíta s ich zavedením na Slovensku až vo februári 2021. Rovnako využívanie
spomínanej PSD2 smernice je dnes na Slovensku skôr sporadické,“ zdôrazňuje Peter Ivanka a dodáva, že už sa objavujú prvé
riešenia od ČSOB a Tatra banky, ktoré umožňujú klientom v internetbankingu prepájať svoje účty z rôznych bánk. Zatiaľ sú to
len prvé lastovičky. Fintechom zase komplikuje situáciu náročný proces získania licencie regulátora (NBS) a v prostredí malého
slovenského trhu môže byť problémom nájsť rentabilný biznis model. „Podľa môjho názoru PSD2 má potenciál a v budúcnosti
môže byť zaujímavá v prípade, že sa rozšíri do oblastí ako poisťovníctvo alebo investície a ich vzájomné prepájanie s
bankovníctvom. Ako vidia budúcnosť inovácií odborníci „Určite očakávam pokračujúci trend digitalizácie predaja, ktorý súčasná
pandémia môže ešte viac urýchliť. Potenciál vidím napríklad v oblasti predaja investičných produktov. Tiež vidíme prvé pokusy
bánk s novým obslužným (a časom zrejme aj predajným) kanálom, ktorým je chatbot,“ hovorí Peter Ivanka zo Softecu. Táto
oblasť má podľa neho budúcnosť a môže sa postupne uberať aj smerom k virtuálnym hlasovým asistentom. Samostatnou
oblasťou sú dáta a ich využitie na čo najviac adresnú ponuku pre klienta. Kľúčovou v tomto smere je schopnosť spracovať
veľký objem dát v reálnom čase, k čomu môžu pomôcť technológie takzvaného dátového streamingu. Samostatnou kapitolou je
umelá inteligencia a jej využitie v bankovníctve, napríklad techniky strojového učenia pre predikciu správania klienta. 
„Dôležité je povedať si, podľa čoho chceme určovať mieru inovatívnosti v bankovníctve. Niekto hodnotí produkty a služby
konkrétnych bánk. Ja si myslím, že skutočným zrkadlom je to, ako sa správajú ich klienti,“ tvrdí Martin Chripko, Banking
Business Unit Director, Asseco  Central  Europe . Iba to podľa neho ukáže, či existuje po ponúkaných inováciách dopyt a či ich
ponuka dáva zmysel. Napríklad v oblasti platobného styku sme jeden z najinovatívnejších regionóv v Európe. Máme extrémne
vysokú mieru používania bezkontaktných platieb, či už kartami, mobilnými telefónmi, alebo hodinkami. 
Naopak, zaostávame v oblasti komunikácie s klientom mimo štandardných kanálov banky – napríklad cez sociálne siete a
chatovacie aplikácie. Naše banky sa zatiaľ viac sústreďujú na vlastné aplikácie než na cudzie platformy. S tým súvisí aj slabá
úroveň spolupráce bánk s inými sektormi. „V zahraničí sú bežné vernostné schémy, kde má klient banky rôzne zľavy v
obchodoch s módou, elektronikou a podobne u nás je to skôr výnimka,“ upozorňuje Martin Chripko. 
Bankovníctvo sa bude transformovať na službu, ktorá bude podporovať a riešiť naše životné situácie, a nebudeme to vnímať
ako bankovanie, myslí si odborník. „Viem si predstaviť, že riešenie bežných platieb, ako sú elektrina, voda, TV a podobne bude
kontrolovať môj osobný digitálny asistent, prípadné nedoplatky alebo problémy mi len zreportuje a vyžiada si schválenie.
Technologické zázemie ako Voice banking, Chat Banking a podobné riešenia sú už na svete, ale to, čo z nich urobí atraktívne
inovácie, budú služby, ktoré klientovi ponúknu,“ dodáva Martin Chripko. 

Zaostávame v oblasti okamžitých platieb, ktoré sú vo viacerých európskych krajinách, napríklad aj v Česku, dnes už bežné.
Peter Ivanka, expert na bankovníctvo spoločnosti Softec 

Photo author:   SNÍMKA: DREAMSTIME
Photo description:   Slovensko podľa odborníkov patrí medzi lídrov v bezkontaktných platbách.
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1.61. IooX od Asseco : Unikátne digitálne riešenie pre poisťovníctvo URL
WEB , Date: 15.10.2020 , Source: hnonline.sk , Infotype: Unknown , Import date: 15.10.2020 01:03 , Audience Reach: 57,402 , Audience Reach
Monthly: 1,779,461 , Total visits: 30,033,164 , Section: PR články , Country: Slovakia , GRP: 1.25
Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Väčšina z nás očakáva plnú mieru digitalizácie a rýchly online prístup vo
všetkých službách. Tento trend nie je výnimkou ani v poisťovníctve. Výzvy, ktorým čelí poisťovací biznis, vyžadujú digitálnu
transformáciu so správnym partnerom, s nástrojmi a so zmenou myslenia. Ako dosiahnuť úspešný prechod z kamenných
pobočiek do online priestoru? 

Digitálna transformácia je proces, nie jednorazová udalosť. Vyžaduje množstvo zmien vo viacerých obchodných a
prevádzkových procesoch. V súčasnosti jej význam ešte viac umocnila celosvetová pandemická situácia. Spoločnosť Asseco
predstavila unikátne riešenie IooX (Insurance out of the Box), ktoré vytvára príležitosť na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa. 
IooX je riešenie komplexne pokrývajúce predajné a prevádzkové potreby komerčnej poisťovne, pričom využíva technológie
inovatívnym spôsobom. Pozostáva z front-endového a back-office riešenia integrovaného do spoločnej digitálnej platformy. 

Vďaka svojej flexibilite a vysokej miere konfigurovateľnosti je schopné pružne reagovať na potreby trhu. Riešenie pokrýva
všetky biznis procesy komerčného poisťovníctva pre životné aj neživotné poistenie od tvorby produktov, uzatvorenia poistenia
cez zaistenie až po likvidáciu poistných udalostí a s automatizovanou podporou procesov na pozadí (účtovníctvo, reporting,
atď.) 

Zdroj: 
Asseco  

Možnosť biometrického podpisu dokumentov je ďalšou inovatívnou funkcionalitou IooX, ktorá je bezpečnejšia a šetrí klientom
čas. Táto novinka sa dá využiť aj v multifunkčnej mobilnej aplikácii, ktorá okrem iného umožňuje elektronicky podpísať
dokumenty a následne ich bezpečnou cestou poslať späť na portál. Plne tak podporuje online a bezpapierovú komunikáciu. 
Riešenie IooX je integrované do predajných portálov najväčších maklérskych spoločnosti metódou SSO (single sign-on). Ako
jeden z mála predajných poistných portálov sprístupňuje všetky typy zmien nad zmluvami v elektronickej forme využitím
funkčnosti digitálneho podpisovania. Zároveň podporuje aj priamy predaj (B2C) poistných krytí. Cieľom riešenia je ponúknuť
zákazníkovi pohodlný a preferovaný spôsob zakúpiť si poistenie formou, ktorá mu vyhovuje. 
K zefektívneniu procesu predaja významne prispieva online posúdenie rizika (eUnderwriting) v spolupráci s Hannover Re. Prax
ukazuje, že až 80 % upisovaných rizík je možné posúdiť automaticky a okamžite bez zásahu človeka pri uzatváraní poistenia.
Prispieva to k efektívnejšiemu, transparentnejšiemu a rýchlejšiemu spôsobu poskytnutia poistnej ochrany. „Súčasná doba
digitalizácie je založená na ekosystémových riešeniach. Nová sila a pridaná hodnota, ktorú prináša digitálne poistenie vyplýva
zo vzájomného prepojenia rôznych služieb, čo umožňuje poisťovni vytvárať spojenia, interakcie a hodnoty pre a od rôznych
členov ekosystému. Integrácia našej platformy s riešením Hannover Re je jedným z najpozoruhodnejších príkladov,“ uvádza
Krzysztof Bondyra, riaditeľ Insurance Business Unit Asseco  Central  Europe . 

Hlavné benefity IOOX… 

Komplexný digitálny predaj poistných produktov s možnosťou online zmien 
Nižšie obstarávacie náklady vďaka priamemu predaju 
Podporuje bezpapierovú komunikáciu 
Možnosti konfigurácie vďaka CMS 
Vysoká užívateľská úroveň (UX) 

Vybavený REST API službami pre jednoduchú integráciu s treťostranovými riešeniami 

O spoločnosti Asseco  Central  Europe  
Asseco  Central  Europe  je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov technologických inovácií a moderných IT riešení, ktoré
zlepšujú biznis už 30 rokov. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Pôsobí na
Slovensku, v Česku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru,
ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Celá skupina Asseco  CE  v súčasnosti zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco
Central  Europe  je členom medzinárodnej skupiny Asseco . 
Viac informácií nájdete na www. asseco .com/ce. 

(PR)
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1.62. Unikátne digitálne riešenie pre poisťovníctvo
PRINT , Date: 16.10.2020 , Source: Hospodárske noviny , Page: 15 , Printed: 14,601 , Sold: 10,072 , Infotype: Unknown , Import date: 16.10.2020 05:18 ,
Audience Reach: 148,000 , Section: Tech , Country: Slovakia , GRP: 3.22
Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Väčšina z nás očakáva plnú mieru digitalizácie a rýchly online prístup vo
všetkých službách. Tento trend nie je výnimkou ani v poisťovníctve. Výzvy, ktorým čelí poisťovací biznis, vyžadujú digitálnu
transformáciu so správnym partnerom, s nástrojmi a so zmenou myslenia. Ako dosiahnuť úspešný prechod z kamenných
pobočiek do online priestoru? 

Digitálna transformácia je proces, nie jednorazová udalosť. 
Vyžaduje množstvo zmien vo viacerých obchodných a prevádzkových procesoch. 
V súčasnosti jej význam ešte viac umocnila celosvetová pandemická situácia. Spoločnosť Asseco  predstavila unikátne riešenie
IooX (Insurance out of the Box), ktoré vytvára príležitosť na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa. 
IooX je riešenie komplexne pokrývajúce predajné a prevádzkové potreby komerčnej poisťovne, pričom využíva technológie
inovatívnym spôsobom. 

Pozostáva z front-endového a back-office riešenia integrovaného do spoločnej digitálnej platformy. 

Vďaka svojej fl exibilite a vysokej miere konfigurovateľnosti je schopné pružne reagovať na potreby trhu. Riešenie  pokrýva
všetky biznis  procesy komerčného poisťovníctva pre životné aj neživotné poistenie 

od tvorby produktov, uzatvorenia poistenia cez zaistenie až po likvidáciu poistných udalostí a s automatizovanou podporou
procesov na pozadí (účtovníctvo, reporting, atď.) 
Možnosť biometrického podpisu dokumentov je ďalšou inovatívnou funkcionalitou IooX, ktorá je bezpečnejšia a šetrí klientom
čas. Táto novinka sa dá využiť aj v multifunkčnej mobilnej aplikácii, ktorá okrem iného 

umožňuje elektronicky podpísať dokumenty a následne ich bezpečnou cestou poslať späť na portál. Plne tak podporuje online
a bezpapierovú komunikáciu. 

Riešenie IooX je integrované do predajných portálov najväčších maklérskych spoločnosti metódou SSO (single sign-on). Ako
jeden z mála predajných poistných portálov sprístupňuje všetky typy zmien nad zmluvami v elektronickej forme využitím
funkčnosti digitálneho podpisovania. Zároveň podporuje aj priamy predaj ( B2C ) poistných krytí. Cieľom riešenia je ponúknuť
zákazníkovi pohodlný a preferovaný spôsob zakúpiť si poistenie formou, ktorá mu vyhovuje. 

K zefektívneniu procesu predaja významne prispieva online posúdenie rizika (eUnderwriting) v spolupráci s Hannover Re. Prax
ukazuje, že až 80 % upisovaných rizík je možné posúdiť automaticky a okamžite bez zásahu človeka pri uzatváraní poistenia.
Prispieva to k efektívnejšiemu, transparentnejšiemu a rýchlejšiemu spôsobu poskytnutia poistnej ochrany. „Súčasná doba
digitalizácie je založená na ekosystémových riešeniach. Nová sila a pridaná hodnota, ktorú prináša digitálne poistenie vyplýva
zo vzájomného prepojenia rôznych služieb, čo umožňuje poisťovni vytvárať spojenia, interakcie a hodnoty pre a od rôznych
členov ekosystému. Integrácia našej platformy s riešením Hannover Re je jedným z najpozoruhodnejších príkladov,“ uvádza
Krzysztof Bondyra, riaditeľ Insurance Business Unit Asseco  Central  Europe . 

Nákladné riešenia a komplikované systémy dokáže v poisťovníctve nahradiť jediné riešenie IooX od Asseco , ktoré
zefektívňuje, zjednodušuje a automatizuje biznis procesy poisťovní. 

HLAVNÉ BENEFITY IOOX… ?? Komplexný digitálny predaj poistných produktov s možnosťou online zmien ?? Nižšie
obstarávacie náklady vďaka priamemu predaju ?? Podporuje bezpapierovú komunikáciu ?? Možnosti konfigurácie vďaka CMS
?? Vysoká užívateľská úroveň (UX) ?? Vybavený REST API službami pre jednoduchú integráciu s treťostranovými riešeniami 

O SPOLOČNOSTI ASSECO  CENTRAL  EUROPE  Asseco  Central  Europe  je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov
technologických inovácií a moderných IT  riešení , ktoré zlepšujú biznis  už 30 rokov. Realizuje náročné projekty pre komerčnú
sféru, ako aj pre štátnu  správu  a samosprávu. Pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku
a v Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Celá skupina Asseco  CE
v súčasnosti zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco  Central  Europe  je členom medzinárodnej skupiny Asseco . Viac
informácií nájdete na www. asseco .com/ce. 
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1.63. Klein z firmy Asseco : "Líderské zručnosti sa naučiť nedajú." URL
WEB , Date: 04.11.2020 , Source: sme.sk , Author: SME Creative , Infotype: Unknown , Import date: 04.11.2020 16:48 , Audience Reach: 81,958 ,
Audience Reach Monthly: 2,540,706 , Total visits: 112,501,907 , Section: Podcasty , Country: Slovakia , GRP: 1.78
Vypočujte si šiesty diel podcastu Prečo práve oni? o podnikaní. 

"Kým by sme iba snívali, nikam by sme sa v podnikaní nedostali," hovorí v rozhovore Jozef  Klein , CEO spoločnosti Asseco
Central  Europe . 

Aké je to robiť biznis vo Vietname alebo Etiópii? A v čom spočíva jeho prístup pristupovať ku všetkým zamestnancom rovnako? 

Aj to sa dozviete v podcaste "Prečo práve oni?", kde predstavujeme príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže
EY Podnikateľ roka. Podcast vychádza každú stredu a moderuje ho Adela Vinczeová. 

Prihláste sa alebo nominujte príbeh podnikateľa zo svojho okolia do 15-teho ročníka súťaže EY Podnikateľ roka na stránke
eypodnikatelroka.sk. 
https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/6NDGqjPTqLw5a39ZqoAlhEPodcast je dostupný aj v iTunes od Apple a
taktiež v službe Google podcasty. 
Podcast Prečo práve oni? a tento článok vám prináša spoločnosť EY. 
Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.
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1.64. Slovenský EY Podnikateľ roka 2016 Jozef  Klein : Majetkovo vstupujeme do vybraných startupov URL
WEB , Date: 18.11.2020 , Source: hnonline.sk , Infotype: Unknown , Import date: 18.11.2020 01:07 , Audience Reach: 57,402 , Audience Reach
Monthly: 1,779,461 , Total visits: 30,033,164 , Section: HN špeciál , Country: Slovakia , GRP: 1.25
Spoločnosť EY v Slovenskej republike vyhlásila už 15. ročník súťaže EY Podnikateľ roka. Ide o slovenské kolo najprestížnejšej
svetovej súťaže podnikateľov, ktorá vzdáva hold výnimočným osobnostiam. 

HN sú už tradične mediálnym partnerom podujatia. 
Aj vy môžete nominovať svojho favorita prostredníctvom nominačného formulára na stránkach www.eypodnikatelroka.sk alebo
zaslaním emailu na adresu eypodnikatelroka@sk.ey.com. 
HN vám pri tejto príležitosti prinášajú rozhovory s víťazmi z minulých ročníkov. Slovenským EY Podnikateľom roka 2016 sa stal
Jozef  Klein , 

Šéf firmy Asseco  Central  Europe . „Naša spoločnosť stále rozširuje svoje aktivity do iných krajín a na iné kontinenty,“ povedal
Klein v rozhovore pre HN v marci 2017, keď ho porota zvolila za EY Podnikateľa roka. 
Akú úlohu zohrávajú vo vašom biznise inovácie? 
Naším cieľom sú úspešné realizácie veľkých projektov na základe individuálnych potrieb zákazníkov. Z tohto hľadiska všetky
inovácie našich produktov a služieb závisia od potrieb našich zákazníkov. V Asseco  však máme priestor aj pre začínajúce
firmy. Vyhľadávame, podporujeme a aj majetkovo vstupujeme do vybraných startupov ako strategický partner s cieľom pomôcť
realizovať zaujímavé podnikateľské nápady a tak rozširovať vlastné portfólio produktov a služieb. Nepomáhame im len finančne,
ale pôsobíme aj ako odborný poradca v oblasti podnikania. 
Môžete byť konkrétnejší, o aké startupy ide? 
Aktuálne je súčasťou našej skupiny niekoľko startupov. Spomeniem eDocu, čo je Informačný systém vecí, ktoré sa venuje
najmä Facility management či Smart City riešeniam. Ďalej je to SCS Smart Connected Solutions, vďaka ktorého riešeniu môžu
firmy v plne integrovanej podobe prediktívne sledovať proces servisu a údržby. V poslednom období sa veľmi darí aj nášmu
najnovšiemu startupu LittleLane, ktorý implementuje vzdelávacie hry aj na slovenských školách. 

A máme ešte veľa ďalších startupov a labov po celom svete. 
Čo považujete za svoj najväčší podnikateľský úspech? 
Sme na trhu už takmer 27 rokov, čo je určite úspech. Ak by som však mal vypichnúť niečo mimoriadne, musím spomenúť
samotné vybudovanie skupiny Asseco , ktorá je v súčasnosti jednou z najväčších softvérových domov v strednej Európe a
svoje aktivity stále rozširuje aj do iných krajín a kontinentov. Pri jej zrode stáli Slováci a Poliaci. A v neposlednom rade ja
osobne považujem každého spokojného zákazníka za úspech. 
Podľa čoho sa rozhodujete pri jednotlivých akvizíciách? 
Asseco  realizuje akvizície firiem, ktoré buď posilnia jej spôsobilosť v jednotlivých sektoroch, alebo poskytnú príležitosť pre
vstup na nové geografické trhy. V tejto oblasti budeme aj naďalej aktívni. V rámci skupiny Asseco  máme v pláne zrealizovať
veľký konsolidačný projekt s posilnením pozície Slovenska. V tejto chvíli vám však ostatné detaily ešte nemôžem prezradiť. 
Chystáte v súvislosti s rozširovaním biznisu aj naberanie nových ľudí? 
Celosvetovo Asseco  zamestnáva viac ako 22-tisíc ľudí, pritom v strednej Európe je to viac ako dvetisíc pracovníkov. Mení sa
trh a jeho požiadavky na informačné systémy. Potreba IT zdatných ľudí je tak stále aktuálna aj v našej spoločnosti. 
Mnoho firiem sa v súčasnosti sťažuje na nedostatok kvalifikovaných ľudí. Týka sa tento problém aj vás? 
Áno, je to pre nás výzva rovnako ako pre ostatné IT spoločnosti. Kvalitných mladých ľudí sa snažíme získať aj prostredníctvom
našich programov ako je napríklad Trainee program či Program Referencia. Okrem toho sa neustále snažíme udržiavať dobré
vzťahy s vysokými školami. 
V čom vidíte hlavné výhody slovenského IT sektora oproti západnému svetu? 
Keďže sme medzinárodná firma, na IT trh sa pozeráme komplexne. Výraznejší rozdiel v porovnaní s vyspelejšími ekonomikami
je v tom, že slovenský zákazník je konzervatívnejší a opatrnejší, pokiaľ ide o vlastné dáta. Ide napríklad o využívanie
outsourcingu a cloudových riešení a služieb. Musím však povedať, že v poslednom období dochádza aj v tejto oblasti k
zmenám a rastie záujem zákazníkov o outsourcing jednoduchších IT služieb. 

Pavel Novotný
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1.65. Asseco  je inovatívnym partnerom bánk už 30 rokov
PRINT , Date: 10.12.2020 , Source: Forbes (SK) , Page: 120 , Printed: 15,349 , Sold: 9,782 , Infotype: Unknown , Import date: 10.12.2020 00:01 , Country:
Slovakia
V budúcnosti už bankovníctvo nebudeme vnímať ako finančnú transakciu ale ako službu s pridanou hodnotou. Práve takto vidí
budúcnosť bankovníctva Martin Chripko, ktorý pôsobí ako riaditeľ Banking Business Unit v spoločnosti Asseco  CE .

Asseco  CE

S našimi zákazníkmi tvoríme jedinečné moderné riešenia šité na mieru – každá banka je v tomto smere jedinečná.

Martin Chripko

Riaditeľ Banking Business Unit
v spoločnosti Asseco  CE  vytvoriť na mobile a následne pokračovať doma v Internet Bankingu, pričom po celý čas pracuje s
rovnakými informáciami.

Trendy z rôznych kútov sveta

Technológie napredujú míľovými krokmi a ak si chcú banky udržať klientov a získať nových, musia byť svojimi službami
atraktívne.
„S našimi zákazníkmi tvoríme jedinečné moderné riešenia šité na mieru – každá banka je v tomto smere jedinečná. Množstvo
času venujeme inováciám, a práve preto sme vytvorili Innovation Hub, ktorý vyhľadáva výnimočné riešenia a ľudí. V inkubátore
potom skúma ich aplikovateľnosť a životaschopnosť,“ hovorí Chripko a dodáva, že je to aktivita celej skupiny Asseco , a tak
majú k dispozícii najnovšie nápady z rôznych kútov sveta.

Digitálne bankovníctvo budúcnosti

Akým smerom sa bude uberať digitálne bankovníctvo? „Určite to bude o zjednodušovaní komunikácie a využívaní asistovaných
služieb a motivovaní klientov k využívaniu služieb formou pridanej hodnoty. Ak si budete hľadať nový bicykel, banka vám k
nemu ponúkne výhodný úver, ale aj poistenie či zľavový kupón na nákup produktov,“ hovorí Chripko.
Zásadná zmena však podľa neho nastane vo vzťahu medzi klientom a inštitúciou. „Náš pohľad na budúcnosť je obmedzený
súčasnosťou, nepredstaviteľné sa stane skutočnosťou. O financie sa nám budú starať už len virtuálni asistenti, ktorí na základe
umelej inteligencie presne vyhodnotia naše potreby. Na oplátku však budeme čakať bezpečnosť, výhody a tie najlepšie služby
– pretože v budúcnosti môže byť zmena banky otázkou jedného kliknutia,“ uzatvára svoju víziu Chripko.
Za posledné roky zažilo digitálne bankovníctvo prudký rozmach a služby ako online platba kartou či platenie mobilom sú dnes
už bežnou súčasťou života ľudí aj na Slovensku. To všetko je možné vďaka internetu a smartfónom – kto však vyvíja a
implementuje tieto služby?

Tri dekády inovácií

Banky nie sú technologické firmy a už pri prvotnom prechode z „pobočkového“ bankovníctva na digitálne sa ukázalo, že je
potrebná pomoc externých IT firiem. Na Slovensku stála pri tejto transformácii v 90. rokoch aj spoločnosť ASSET Soft (dnešné
Asseco ). „ S  našimi zákazníkmi sme úspešne prešli érou elektronizácie, pomáhali sme pri prechode na euro, budovaní
kartových systémov či začiatkoch Internet bankingu,“ spomína Chripko.
Dnes 220 kolegov Asseco  CE  pracuje najmä na bezkontaktných platbách mobilom či hodinkami, no primárne pokrýva takmer
všetky potreby banky od core systému cez security server až po Asseco  Omnichannel Platformu v rámci Slovenska, Česka
ako aj v Ázii. Táto platforma poskytuje riadený jednotný používateľský zážitok naprieč všetkými komunikačnými kanálmi. To
znamená, že klient môže svoju žiadosť
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1.66. Neočakávané situácie priniesli nové riešenia
PRINT , Date: 15.12.2020 , Source: Pravda , Page: 1 , Printed: 32,599 , Sold: 24,096 , Infotype: Unknown , Import date: 15.12.2020 01:33 , Audience
Reach: 270,000 , Section: Úspešné firmy , Country: Slovakia , GRP: 5.87
anketa

S čím všetkým sa museli počas tohto roka vyrovnať firmy? Opýtali sme sa: 1. Čo ste sa naučili v roku 2020? 
2. Zlepšili ste sa v niečom? 
3. Čo bolo pre vás najťažšie? 
Oliver Grünberg, 

predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť Volkswagen Slovakia 1. Rok 2020 nám ukázal, že je
dôležité byť pripravení aj na nepredvídateľné situácie. Už vlani sme silno šliapli na brzdu, čo sa týka nákladov, a v tomto roku
nasledovalo pre koronakrízu brzdenie až na podlahu. S konzekventnými a rýchlymi opatreniami sa nám však podarilo nájsť
dobrú odpoveď na krízu. 
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2. Už teraz môžem potvrdiť, že rok 2020 sa zapíše do histórie Volkswagenu Slovakia ako mimoriadne náročný, ale zároveň aj
veľmi úspešný. Dokazuje to získanie výroby nasledujúcich generácií modelov VW Passat a Škoda Superb, ktoré so sebou
prinesú investíciu do výšky 500 miliónov eur, ako aj víťazstvo v jednej z najprestížnejších európskych súťaží Fabrika roka 2020.
3. Je známe, že automobilový priemysel stojí pred veľkými výzvami, najmä v oblasti elektromobility. Zároveň sme sa zaviazali
splniť cieľ značky Volkswagen – zvýšiť efektivitu v našom závode o 30 % do roku 2025. A v týchto beztak ťažkých časoch
vypukla epidémia koronavírusu. Pre našu spoločnosť to znamenalo mimoriadne náročné úlohy – od nasadenia celého radu
opatrení na ochranu zdravia zamestnancov, po celoplošné testovanie viac ako 10–tisíc pracovníkov. Ale aj vďaka
mimoriadnemu nasadeniu a angažovanosti našich zamestnancov sme to zvládli, za čo patrí celému tímu veľké poďakovanie. 

Pokračovanie – s. 6

anketa Neočakávané situácie priniesli nové riešenia 

S čím všetkým sa museli počas tohto roka vyrovnať firmy? Opýtali sme sa: 1. Čo ste sa naučili v roku 2020? 2. Zlepšili ste sa v
niečom? 3. Čo bolo pre vás najťažšie? 

Dokončenie – s. 1 

Anna Macaláková, 

riaditeľka J&T BANKY 1. Naučili sme sa, ako dočasne preniesť pracovnú agendu do našich domovov a ako naplno využiť
výdobytky moderných technológií na manažovanie a riadenie procesov. 
2. Myslím si, že situácia, ktorú sme zažili, mňa osobne naučila ešte lepšie manažovať tak každodenné, ako aj strategické
rozhodnutia. Vo firme sme si tiež otestovali, že v krízovej situácii vieme zareagovať veľmi flexibilne a procesy zmeniť prakticky zo
dňa na deň tak, aby sme fungovali rovnako ako pred príchodom pandémie. 
3. Priznám sa, že najťažšie pre mňa bolo sledovať každodenné prírastky počtu novoinfikovaných, pričom som videla, že štát na
tieto čísla nereaguje dostatočne, respektíve, že kroky vlády sú veľmi zmätočné a nekoncepčné. Obava z chaotického
manažovania koronakrízy zo strany predstaviteľov štátu vo mne pretrváva dodnes. 
Ján Vigaš, predseda predstavenstva NetPoint, a. s. 
1. Rok 2020 je komplikovaný najmä vďaka koronavírusu a jeho vplyvu na ekonomiku a obchod, čo v kombinácii s voľbami a
výmenou ľudí v štátnych organizáciách, ktoré sú našimi zákazníkmi, je priam smrteľná kombinácia. Na druhej strane nás práve
COVID–19 posunul okrem našich štandardných riešení aj do oblasti riešení pre odhaľovanie infekčných chorôb a ochranných
pomôcok, ktoré sme s cieľom pomôcť aj začali distribuovať. 
2. Riešenia, ktoré ponúkame sú spoľahlivé a niektoré aj unikátne, a tak záujem zákazníkov trvá, aj napriek komplikovanej dobe.
Podarilo sa nám okrem pôsobenia na slovenskom trhu preniknúť aj na bulharský a naďalej rozvíjame naše obchodné vzťahy
najmä v Srbsku. Súčasná situácia, ale aj nová legislatíva si vyžadujú aj riešenia a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
podarilo sa nám osloviť významných zákazníkov. Preto sme prešli certifikáciou našej firmy na ISO 37001 systém riadenia proti
korupcii. 
3. Keďže sme obchodná firma, sme odkázaní na stretnutia a niektoré sa vplyvom opatrení skomplikovali, pretože sme ich
nemohli riešiť virtuálne. Museli sme minimalizovať naše cesty do zahraničia a keď sa nedalo inak, museli sme tak urobiť aj za
cenu následnej karantény. Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo
1. Som dosť dynamický človek. Korona ma však naučila ešte rýchlejšie reagovať a prispôsobovať sa neustálym zmenám. Som
hrdý, že práve v týchto ťažkých časoch sa potvrdilo, že máme v banke skúsený a silný tím, s ktorým sme aj naďalej robili
maximum pre našich klientov. 
2. V prvom rade určite v používaní nových digitálnych technológií. Ako manažér musím priznať, že sa výrazne posilnila moja
dôvera k novým spôsobom práce a prístupom k riadeniu tímu. 
3. Pracovne, ale aj v súkromí bolo pre mňa náročné fungovať bez intenzívnej interakcie s ostatnými ľuďmi. Veľkou výzvou bolo
tiež motivovať kolegov, aby verili našej rastovej stratégii, aj v neustále sa meniacich podmienkach a náročných časoch.
Najťažšie bolo, prirodzene, využiť príležitosti, s ktorými sme nepočítali, reagovať na zmeny, ktoré sme neplánovali a aj naďalej
rásť. Som rád, že sa nám to spoločne podarilo. 

Branislav Lellák, 

COOP Jednota, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie 1. Naučili sme sa predovšetkým to, že poctivý prístup sa vypláca, čo sa
odzrkadlilo na dôvere našich zákazníkov. Ako najväčší domáci predajca potravín sme museli reagovať pružne a zvládnuť nápor
skutočností, ktoré sa dotkli zásobovania a našich kolegov. To, že sme nezaznamenali výrazné výpadky tovaru, svedčí aj o
dlhoročnej férovej spolupráci a partnerstve so slovenskými, lokálnymi, ale aj nadnárodnými dodávateľmi. Museli sme flexibilne
reagovať aj na zavreté škôlky, školy a pandemické péenky. Až 85 % nášho personálu v predajniach tvoria ženy a mnohé
zostávali s deťmi doma. Naučili sme sa vysokej flexibilite pri predisponovaní zamestnancov medzi predajňami. 
2. Pokračovali sme v preberaní predajní po skrachovanej sieti potravín, čím sme vytvorili množstvo nových pracovných miest. V
spolupráci s miestnymi obecnými úradmi sa nám podarilo docieliť, že ľudia, ktorí z rôznych dôvodov nemohli pre pandémiu prísť
do predajní, sa k nákupu dostali. Na regionálnej úrovni opäť vyvíjame aktivity, ktoré pomáhajú zabezpečiť základné potraviny
najmä seniorom a imobilným zákazníkom. Koronakríza potvrdila význam on–line predaja a služby e–shopu budeme v
budúcnosti rozširovať. 
3. Naučili sme sa pružne reagovať na prijaté opatrenia, presúvať personál medzi jednotlivými predajňami a zintenzívniť
zásobovanie. Všetko sme realizovali s maximálnym ohľadom na bezpečnosť a čo najvyššie zachovanie komfortu pre
zákazníkov. 
Ľuboš Dinka, obchodný riaditeľ Slovnaft, a. s. 
1. Akékoľvek predpoklady a plány vypracované na základe skúseností a analýz sa môžu zrútiť zo dňa na deň. Preto musíme
byť pripravení reagovať aj na nepredvídateľné situácie a reakcia musí byť rýchla a zameraná na presný cieľ. Tiež je dôležité
rýchle rozhodnutie v správnom čase a na správnom mieste, pretože ak nie, ekonomické a podnikateľské prostredie na nás
čakať nebude a môže byť už neskoro. 
2. Efektívnejšie využívať nástroje digitalizácie a „vzdialenej“ komunikácie v rámci internej aj externej komunikácie. 
3. Pre mňa je v obchode aj v práci dôležitý vzťah založený na dôvere, rešpekte a tímovej práci a bez osobných interakcií sa
vzťah buduje ťažko. Dúfam, že v budúcom roku budem mať opäť možnosť stretnúť všetkých, ktorých som tento rok zanedbával. 
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Tomáš Bezák, Lidl, hovorca 1. Naučili sme sa, že netradičné časy si vyžadujú netradičné a najmä rýchle riešenia. Potvrdilo sa
nám, že mnoho závisí od ľudí a ich prístupu, zodpovednosti a ohľaduplnosti. Je skvelé, že v Lidli máme kolegyne a kolegov,
vďaka ktorým sme i v tých najexponovanejších fázach dokázali aj naďalej plniť našu úlohu pri zásobovaní obyvateľov
potravinami. 2. Prvé mesiace šírenia nového koronavírusu boli pre nás vysokou školou krízového manažmentu na všetkých
úrovniach. Mnohé neočakávané situácie a nové procesy bolo potrebné zvládať a nastavovať súbežne. Udalosti, ktoré sa udiali
v tomto roku, však pomohli akcelerovať viacero pozitívnych projektov a trendov. Zrušili sme napríklad plošnú distribúciu
pravidelných týždenných printových letákov do domácností a spustili sme permanentnú zbierku potravín vo všetkých našich
prevádzkach s názvom Podeľ sa a pomôž. Pre našich zákazníkov sme zároveň zaviedli garanciu nečakania na pokladniciach. 
3. Veľkou výzvou bolo zvládnuť situáciu, keď nám v marci zo dňa na deň zostalo doma takmer tisíc našich zamestnancov pre
náhle zatvorené školy a škôlky. Zvládli sme ju však a zákazníci to nepocítili. Podarilo sa to vďaka enormnému nasadeniu našich
zamestnancov, za čo im patrí veľká vďaka. 
Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco  Central  Europe  1. Rok 2020 bol pre každého z nás veľkou výzvou a
mnohí sa rozhodli prehodnotiť svoje priority. 
Hoci to bol veľmi náročný rok, vlna solidarity a ľudskosti ma úprimne dojala. Sme hrdí na to, že aj Asseco  mohlo pomôcť v
náročnom boji s ochorením COVID–19. V priebehu pár dní naši profesionálni kolegovia vytvorili plne funkčný systém na
evidenciu výsledkov testovaní na Sars–Cov–2, ktorý prepája informácie medzi kľúčovými inštitúciami, akými sú Úrad verejného
zdravotníctva SR, Národné centrum zdravotníckych informácií, štátne a súkromné laboratóriá, a tak sa zefektívňuje a
skvalitňuje riadenie masívnejšieho testovania aj informácií ohľadne realizovaných testov na COVID–19. 
2. Posilňujeme našu pozíciu v segmentoch, kde sa už aktívne nachádzame. 
Očakávané hospodárske výsledky spoločnosti by mali byť oveľa lepšie, ako sme predpokladali na začiatku pandémie. 
Posilnili sme našu pozíciu v medzinárodnom biznise. Rastieme najmä v komerčnej sfére, ktorá je z pohľadu našich výsledkov
dominantná predovšetkým v oblasti ERP, bankovníctva a poisťovníctva. 
IT je neustále jeden krok vpred a naša spoločnosť je jedným z lídrov v tejto oblasti. Okrem toho v Assecu  chceme byť aj
naďalej konkurencieschopní a inovatívni. Vyhľadávame zaujímavé nápady, ktoré by v budúcnosti mohli rozšíriť naše portfólio.
Podporujeme talenty, do ktorých sa skutočne oplatí investovať a rozvíjať ich myšlienku. Medzi ne patrí inkubátor startupov
Perry Talents, kde sa aktívne zapájame do mentoringu. Taktiež sme jedným z hlavných partnerov JCI Slovakia či niekoľkých
slovenských univerzít so zameraním na informačné technológie. 
Zapojili sme sa aj do programu EDUcamp pod vedením Nadácie Pontis, ktorý je zameraný na vzdelávacie projekty a prepájanie
s odborníkmi z biznisu a školstva. Zároveň je to jedna zo CSR aktivít, vďaka ktorej podporujeme šikovných ľudí na Slovensku. 
3. Sme medzinárodná softvérová spoločnosť a tento rok sme oslávili významný míľnik – 30 rokov podnikania na slovenskom
trhu. Pandémiu vnímame už ako súčasť nášho bežného života. Nastavili sme si vnútorné procesy, komunikáciu so zákazníkmi a
naďalej pokračujeme v rozvoji našich produktov i kompetencií. Pavol Mikušiak, CBA Verex, podpredseda predstavenstva 1.
Rok 2020 bol pre nás všetkých prekvapením, lebo situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu a následne zhoršenou
zdravotnou situáciou v celej spoločnosti sme v našej tridsaťročnej histórii nezažili. 
2. Čo sme sa naučili? Predovšetkým opatrnosti, všetci dávame veľký dôraz na starostlivosť o svoje zdravie i zdravie svojich
blízkych a spolupracovníkov. 
3. Zlepšili sme sa vo viacerých veciach, hlavne v dodržiavaní disciplíny v osobnom aj pracovnom živote, lebo si to vyžadovala a
neustále aj vyžaduje vzniknutá situácia. Presvedčiť ľudí, že disciplína je potrebná, lebo chránime samých seba a tým aj
hodnoty, činnosť a fungovanie celej firmy, bolo niekedy náročnejšie, ale zvládli sme to. 

Pavel Pelikán, 

výkonný riaditeľ JTRE 1. Naučili sme sa, že aj najlepšie plány môžu byť z minúty na minútu nepoužiteľné a niekedy musíme
nechať veciam voľnejší priebeh. 
2. Určite sme sa zdokonalili v praxi bleskurýchlo reagovať na neustále sa meniace podmienky a okolnosti a v majstrovstve
improvizácie. 
3. Nájsť rovnováhu medzi tým, ako zaručiť bezproblémové fungovanie firmy a zároveň čo najlepšie ochrániť zdravie kolegov a
našich blízkych. Pretože ľudia sú vo firme to najpodstatnejšie. 

Lucia Vargová, 

Kaufland, hovorkyňa 1. Sme zvyknutí rýchlo reagovať na zmeny v spoločnosti, v spotrebiteľskom správaní, či na zmeny v
správaní konkurencie. 
Tento rok bol však výnimočný pandemickou situáciou, ktorá bola prekvapením asi pre všetkých. Vďaka krátkym rozhodovacím
procesom, flexibilite a našim zamestnancom sme promptne reagovali na danú situáciu a prispôsobili sme sa okolnostiam.
Veríme, že naši zákazníci našli u nás všetko potrebné za výhodné ceny a popritom sa cítili bezpečne. 
2. Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý – to je motto našej spoločnosti, ktorým sa riadime. Preto sa neustále snažíme
zlepšovať a napredovať v každej oblasti, v ktorej pôsobíme. 
3. Neustále sa meniace nariadenia a opatrenia platiace pre maloobchodníkov s potravinami v súvislosti s COVID-19 a veľmi
krátky čas na ich zavedenie do praxe.
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1.67. Pandemický rok v znamení masívnej digitalizácie
PRINT , Date: 17.12.2020 , Source: Trend , Page: 104 , Author: MARTIN MIŠKERÍK , Printed: 8,940 , Sold: 6,737 , Infotype: Unknown , Import date:
17.12.2020 00:21 , Section: slovensko a svet , Country: Slovakia
ČORAZ VIAC SEGMENTOV SA UŽ NIEKOĽKO ROKOV PRESÚVA DO DIGITÁLNEHO SVETA. PANDÉMIA NOVÉHO
KORONAVÍRUSU TENTO PROCES NIEKOĽKONÁSOBNE ZRÝCHLILA
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Pandémia nového koronavírusu spôsobila zmeny vo všetkých oblastiach života. Asi najzásadnejšou je masívny prechod firiem
a spotrebiteľov do online priestoru. Tam, kde to bolo čo i len trochu možné, svet sa presúval do virtuálneho prostredia. Výhody
digitálneho sveta spoznali dokonca aj ľudia a firmy, ktoré sa mu z rôznych dôvodov doteraz vyhýbali.

Dôležitá bezpečnosť
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Jednou z najviac rastúcich oblastí je e-commerce, ktoré bude s najväčšou pravdepodobnosťou za tento rok trhať nové rekordy.
V raste však nezaostávali ani spoločnosti, ktoré prevádzkujú aplikácie určené na konferenčné hovory. Tie boli pre väčšinu ľudí
pracujúcich zo svojich domovov kľúčové pri komunikácii s kolegami či so zákazníkmi.
Presun zamestnancov na home office priniesol pre mnohé firmy nové otázky v oblasti digitálnej bezpečnosti. Množstvo
zamestnancov sa totiž z monitorovaného a aspoň ako-tak chráneného prostredia svojho pracoviska presunulo domov, niekedy
s nezaheslovanými wi-fisieťami alebo so zastaranými routermi. „S tým prišiel nárast útokov na vzdialené prístupy cez Remote
Desktop Protocol. Ide o technológiu Microsoftu, ktorá umožňuje pripojiť vzdialené počítače do firemnej siete. Vyžaduje si však
správne nastavenie a zabezpečenie, ktoré mnohé firmy pre urýchlené nasadenie v čase lockdownu nezvládli,“ hovorí riaditeľ
pre vývoj a výskum spoločnosti Eset Roman Kováč.
Zaujímavé je, že útočníci dokázali na koronavírus zareagovať často rýchlejšie než vlády aj tých najvyspelejších krajín. Držali sa
už overeného a odskúšaného scenára. Vždy, keď sa vo svete dejú veľké akcie pútajúce pozornosť, útočníci ich zneužívajú na
svoje obohatenie. Ide napríklad o olympiádu, majstrovstvá sveta vo futbale alebo náhle spravodajské udalosti ako chytenie a
zabitie svetovo známych teroristov. Útočníci upravia svoje virtuálne zbrane tak, aby upútali pozornosť svojich obetí zmienkou o
prebiehajúcej udalosti, a to im zvyšuje šance na úspešnú infekciu. To sa stalo aj v prípade koronavírusu. „Krátko po jeho
rozšírení zmenili obsah svojich spamových a phishingových e-mailov alebo podvodných webov tak, aby sa týkali ochorenia,
zdravotných informácií alebo nedostatkového tovaru ako dezinfekcie alebo ochranných pomôcok. Je totiž pravdepodobnejšie,
že obeť si otvorí práve takéto adresné a aktuálne pôsobiace správy než ďalší e-mail od princa z afrického kontinentu,“ tvrdí R.
Kováč.
Niektoré firmy boli na tieto zmeny pripravené, iné to zastihlo náhle. Útočníci však svoju taktiku zmenili tak, aby dokázali zarobiť
aj na pripravených firmách. Pri útoku najskôr ukradnú citlivé dáta a následne všetko zašifrujú. Ak firma odmietne zaplatiť
obrovské sumy za dešifrovanie, útočníci sa vyhrážajú, že všetky ukradnuté dáta zverejnia – čo aj v mnohých prípadoch urobili.
Pre firmy ide o veľmi nepríjemnú situáciu, pretože za úniky dát im hrozia v rámci GDPR vysoké pokuty, a mnohé nakoniec
podľahli a výpalné zaplatili. Úspešnosť tejto taktiky inšpirovala aj ďalšie gangy a takéto vydieranie je už dnes pomerne bežný
postup, ktorý asi tak skoro nevymizne. V Esete odhadujú, že túto taktiku budú útočníci využívať aj v roku 2021. „Pandémia a
zmeny s ňou súvisiace nám ukázali, že dookola opakované bezpečnostné rady sú stále platné a treba ich dodržiavať,
vynucovať a kontrolovať. Ich obchádzanie je totiž pridrahé. Je ťažké odhadnúť, aký dlhodobý dosah bude mať Covid-19 na
segment IT bezpečnosti. Niektoré zmeny sa odzrkadlia v bežnom živote firiem a jej zamestnancov, časť firiem si však určite
povie, že zníženie zabezpečenia na úkor home officeu im za to nestojí,“ dodáva R. Kováč.

Krívajúce vzdelávanie

Pandémia mala negatívny dosah na množstvo IT projektov, pričom niektoré boli prerušené alebo prehodnotené. Naopak,
množstvo firiem si uvedomilo dôležitosť kvalitného vzdelávania svojich zamestnancov. Výrazný dosah mala aj na školský
systém. Zmena systému vzdelávania a potrebná digitalizácia školstva sa však musia začať už pri najmenších deťoch. „Na
základe účasti viac ako tisíc učiteľov na našich seminároch som si uvedomil, ako veľmi je zanedbaný rozvoj digitálnych
schopností,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Soitron Ondrej Smolár.
S príchodom cloudových riešení v spoločnosti Solitea vnímajú vyššiu ochotou zákazníkov samostatne sa vzdelávať a aktívne
vyhľadávať riešenia pre svoje potreby. Títo zákazníci si často vedia vopred zanalyzovať a otestovať, ktoré softvérové nástroje
by im mohli pomôcť pri podnikaní, a urýchliť tak nasadenie potrebných štandardných komponentov pre úspech svojho biznisu.
Vývoj ide dramaticky vpred, preto je a bude toto obdobie veľmi náročné na vzdelávanie pre zákazníkov aj dodávateľov v oblasti
IT. Postupom času si ľudia začali uvedomovať, že pandémia výrazne mení prostredie, a to nielen na chvíľu, ale natrvalo.
Obchodné stretnutie v rámci toho istého mesta sa môže odohrať cez video alebo zákazníkovi sa dá poskytnúť služba alebo
predať tovar bez akéhokoľvek fyzického kontaktu, a to aj v oblastiach, kde to predtým bolo nemysliteľné. „Pre IT, ktoré zmenili
za posledných dvadsať rokov toľko oblastí nášho života, to prináša množstvo príležitostí aj očakávaní. Očakávania sú najmä v
dostupnosti technológií a jednoduchosti pri ich využívaní. No a príležitosti sú jasné. Potvrdilo sa, že byť digitálny pre biznis
znamenalo výhodu. To sa teraz mení, byť digitálny je už pre biznis nutnosť a životná potreba,“ dodáva O. Smolár.

Budúcnosť je digitálna

Stále platí, že IT spoločnostiam sa darí tak dobre, ako sa darí ich zákazníkom. „Cítime vyšší záujem o riešenia informačných
systémov a softvérových riešení u spoločností, ktoré sa reálne mentálne posunuli a pochopili, že doba sa zmenila a bez
softvérových nástrojov a nových príležitostí na podnikanie budú mať aj v budúcnosti problém s tradičným spôsobom
podnikania. Predpokladáme, že v roku 2021 bude tento trend pokračovať a IT bude hrať čoraz dôležitejšiu úlohu pri úspechu
akéhokoľvek podnikania,“ hovorí členka predstavenstva spoločnosti Solitea Slovensko Dita Sirotová.
Naša budúcnosť je digitálna. Digitalizácia je jedným z kľúčových pilierov obnovy Európskej únie po pandémii nového
koronavírusu. Zároveň má zásadný význam pre podporu nových foriem rastu v podnikaní a vytvárania nových pracovných
miest.
„Som presvedčený o tom, že v roku 2021 bude urýchlene pokračovať technologická transformácia biznisových procesov do
online prostredia. Rozvoj v tejto oblasti pomáha optimalizovať výrobu a logistiku, zvyšuje efektivitu výrobných procesov, a tak
priamo pomáha firmám redukovať výrobné náklady,“ hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Asseco
Central  Europe  Jozef  Klein .
Priemyselné podniky budú pokračovať vo svojej transformácii na takzvanú digitálnu továreň, pričom digitálne technológie sa
budú využívať na modelovanie, komunikáciu a riadenie celého výrobného procesu. Čoraz viac sa bude využívať aj technológia
Digital Twin na simuláciu výrobných procesov spolu s aplikáciou výstupov simulácie v reálnom svete v reálnom čase.
Za ďalšie pozitívum digitalizácie možno považovať možnosť väčšej individualizácie služieb pre koncových zákazníkov a tým rast
kvality služieb a zároveň zlepšovanie konkurencieschopnosti firiem, ktoré svoje služby digitalizujú. Inovácie v IT pomáhajú aj
štátu a jeho občanom. Digitalizácia v štátnej správe je nutná a potrebuje výrazne väčší priestor, ako to bolo doteraz.

HACKERI DOKÁZALI NA KORONAVÍRUS ZAREAGOVAŤ ČASTO RÝCHLEJŠIE NEŽ ŠTÁTY PRIEMYSELNÉ PODNIKY BUDÚ
POKRAČOVAŤ VO SVOJEJ TRANSFORMÁCII NA DIGITÁLNU TOVÁREŇ

Photo author:   FOTO – SHUTTERSTOCK
Photo description:   „V roku 2021 bude pokračovať technologická transformácia biznisprocesov do online prostredia.“ Jozef
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Klein , CEO, Asseco  Central  Europe
Photo author:   FOTO – MAŇO ŠTRAUCH, BRANO VARTOVNIK PHOTOGRAPHY
Photo description:   „Byť digitálny je už pre biznis nutnosť a životná potreba,“ hovorí generálny riaditeľ Soitronu Ondrej Smolár.
Photo description:   „IT bude hrať čoraz dôležitejšiu úlohu pri úspechu akéhokoľvek podnikania.“ Dita Sirotová, CEO, Solitea
Slovensko
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1.68. Uspejú tí, ktorí vytrvajú. Čomu čelili firmy na Slovensku? URL
WEB , Date: 23.12.2020 , Source: pravda.sk , Author: Kaššová Jozefína , Infotype: Unknown , Import date: 23.12.2020 19:12 , Audience Reach: 40,434 ,
Audience Reach Monthly: 1,253,466 , Total visits: 31,785,227 , Country: Slovakia , GRP: 0.88
Keď sa Tomáša Baťu opýtali, ako dosiahol úspech, odvetil, že nič nenadobudol ľahko: "Každá vec ma stála tvrdú prácu.“ Steve
Jobs na podobné otázky

odpovedal, že polovicou toho, čo delí úspešných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť."Vstávajte skoro, odchádzajte poslední,
nebojte sa oslovovať nových ľudí či realizovať nové výskumy. Nečakajte len na to, že vás niekto o niečo požiada a namiesto
toho, aby ste zamestnancom niečo prikazovali, pracujte spolu s nimi. Úspešnými sa stali väčšinou tí, ktorí milovali to, čo robili, a
to im umožnilo vytrvať, aj keď sa všetko komplikovalo.“ 
Hoci sa títo páni vo svojom podnikaní preslávili s odstupom mnohých rokov po sebe, Jobs sa narodil dvadsaťtri rokov po smrti
Baťu, recepty na úspech mali podobné. A nemenia sa ani dnes, počas pretrvávajúcej koronakrízy. Potvrdili to aj zástupcovia
firiem, ktorých sme oslovili. Hádam najčastejšie pri otázke, ako sa dopracovali k úspechu, hovorili – najdôležitejší je poctivý
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prístup, otvorená myseľ a vytrvalosť, nevzdávať sa, ak sa nedarí. 
Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Premenené na realitu, koronakríza sa pre nich stala výzvou hľadať a nájsť nové
riešenia, oblasti podnikania i motiváciu, ako uspieť. Riaditeľka firmy JRK Slovensko Martina Gaislová vraví, že zdokonalili svoj
elektronický systém zberu odpadov a dokonca rozšírili tím svojich zamestnancov, sieť predajní Yeme nepoľavila v snahe
ponúkať kvalitné domáce produkty a firmu NetPoint súčasná situácia posunula aj do oblasti riešenia ochranných pomôcok,
ktoré začala distribuovať. Nové cesty a spôsoby našli a hľadajú aj ďalší. 
V tomto roku to bolo, je a zrejme ešte dlho aj bude ťažšie, dôležitejšie a naliehavejšie. Pandémia sa len tak rýchlo nepominie a
či chceme, alebo nie, musíme sa s ňou popasovať. Napriek všetkým negatívnym správam a odhadom by ale nemalo prestať
platiť baťovské: Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš, a každú, aj tú najnepatrnejšiu, vec na svete rob
najlepšie. 

Anketa: Neočakávané situácie priniesli nové riešenia 
S čím všetkým sa museli počas tohto roka vyrovnať firmy? Opýtali sme sa: 
1. Čo ste sa naučili v roku 2020? 
2. Zlepšili ste sa v niečom? 
3. Čo bolo pre vás najťažšie? 
Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky. 

Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY 
1. Naučili sme sa, ako dočasne preniesť pracovnú agendu do našich domovov a ako naplno využiť výdobytky moderných
technológií na manažovanie a riadenie procesov. 
2. Myslím si, že situácia, ktorú sme zažili, mňa osobne naučila ešte lepšie manažovať tak každodenné, ako aj strategické
rozhodnutia. Vo firme sme si tiež otestovali, že v krízovej situácii vieme zareagovať veľmi flexibilne a procesy zmeniť prakticky zo
dňa na deň tak, aby sme fungovali rovnako ako pred príchodom pandémie. 
3. Priznám sa, že najťažšie pre mňa bolo sledovať každodenné prírastky počtu novoinfikovaných, pričom som videla, že štát na
tieto čísla nereaguje dostatočne, respektíve, že kroky vlády sú veľmi zmätočné a nekoncepčné. Obava z chaotického
manažovania koronakrízy zo strany predstaviteľov štátu vo mne pretrváva dodnes. 
Ján Vigaš, predseda predstavenstva NetPoint, a.s. 

Ján Vigaš, predseda predstavenstva NetPoint, a. s. 
1. Rok 2020 je komplikovaný najmä vďaka koronavírusu a jeho vplyvu na ekonomiku a obchod, čo v kombinácii s voľbami a
výmenou ľudí v štátnych organizáciách, ktoré sú našimi zákazníkmi, je priam smrteľná kombinácia. Na druhej strane nás práve
COVID-19 posunul okrem našich štandardných riešení aj do oblasti riešení pre odhaľovanie infekčných chorôb a ochranných
pomôcok, ktoré sme s cieľom pomôcť aj začali distribuovať. 
2. Riešenia, ktoré ponúkame sú spoľahlivé a niektoré aj unikátne, a tak záujem zákazníkov trvá, aj napriek komplikovanej dobe.
Podarilo sa nám okrem pôsobenia na slovenskom trhu preniknúť aj na bulharský a naďalej rozvíjame naše obchodné vzťahy
najmä v Srbsku. Súčasná situácia, ale aj nová legislatíva si vyžadujú aj riešenia a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
podarilo sa nám osloviť významných zákazníkov. Preto sme prešli certifikáciou našej firmy na ISO 37001 systém riadenia proti
korupcii. 
3. Keďže sme obchodná firma, sme odkázaní na stretnutia a niektoré sa vplyvom opatrení skomplikovali, pretože sme ich
nemohli riešiť virtuálne. Museli sme minimalizovať naše cesty do zahraničia a keď sa nedalo inak, museli sme tak urobiť aj za
cenu následnej karantény. 
Oliver Grünberg, predseda a člen predstavenstva... 
Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť Volkswagen Slovakia 
1. Rok 2020 nám ukázal, že je dôležité byť pripravení aj na nepredvídateľné situácie. Už vlani sme silno šliapli na brzdu, čo sa
týka nákladov, a v tomto roku nasledovalo pre koronakrízu brzdenie až na podlahu. S konzekventnými a rýchlymi opatreniami
sa nám však podarilo nájsť dobrú odpoveď na krízu. 
2. Už teraz môžem potvrdiť, že rok 2020 sa zapíše do histórie Volkswagen Slovakia ako mimoriadne náročný, ale zároveň aj
veľmi úspešný. Dokazuje to získanie výroby nasledujúcich generácií modelov VW Passat a ŠKODA Superb, ktoré so sebou
prinesú investíciu do výšky 500 miliónov eur, ako aj víťazstvo v jednej z najprestížnejších európskych súťaží Fabrika roka 2020.
3. Je známe, že automobilový priemysel stojí pred veľkými výzvami, najmä v oblasti elektromobility. Zároveň sme sa zaviazali
splniť cieľ značky Volkswagen – zvýšiť efektivitu v našom závode o 30 % do roku 2025. A v týchto beztak ťažkých časoch
vypukla epidémia koronavírusu. Pre našu spoločnosť to znamenalo mimoriadne náročné úlohy – od nasadenia celého radu
opatrení na ochranu zdravia zamestnancov, po celoplošné testovanie viac ako 10-tisíc pracovníkov. Ale aj vďaka
mimoriadnemu nasadeniu a angažovanosti našich zamestnancov sme to zvládli, za čo patrí celému tímu veľké poďakovanie. 
Norbert Hovančák, člen predstavenstva... 

Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo 
1. Som dosť dynamický človek. Korona ma však naučila ešte rýchlejšie reagovať a prispôsobovať sa neustálym zmenám. Som
hrdý, že práve v týchto ťažkých časoch sa potvrdilo, že máme v banke skúsený a silný tím, s ktorým sme aj naďalej robili
maximum pre našich klientov. 
2. V prvom rade určite v používaní nových digitálnych technológií. Ako manažér musím priznať, že sa výrazne posilnila moja
dôvera k novým spôsobom práce a prístupom k riadeniu tímu. 
3. Pracovne, ale aj v súkromí bolo pre mňa náročné fungovať bez intenzívnej interakcie s ostatnými ľuďmi. Veľkou výzvou bolo
tiež motivovať kolegov, aby verili našej rastovej stratégii, aj v neustále sa meniacich podmienkach a náročných časoch.
Najťažšie bolo, prirodzene, využiť príležitosti, s ktorými sme nepočítali, reagovať na zmeny, ktoré sme neplánovali a aj naďalej
rásť. Som rád, že sa nám to spoločne podarilo. 
Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej... 

Branislav Lellák, COOP Jednota, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie 
1. Naučili sme sa predovšetkým to, že poctivý prístup sa vypláca, čo sa odzrkadlilo na dôvere našich zákazníkov. Ako najväčší
domáci predajca potravín sme museli reagovať pružne a zvládnuť nápor skutočností, ktoré sa dotkli zásobovania a našich
kolegov. Našich desať logistických centier strategicky rozmiestnených po krajine sme vďaka spolupráci s našimi dodávateľmi
udržiavali plné tovaru a efektívne sme zásobovali viac ako dvetisíc predajní. To, že sme nezaznamenali výrazné výpadky
tovaru, svedčí aj o dlhoročnej férovej spolupráci a partnerstve so slovenskými, lokálnymi, ale aj nadnárodnými dodávateľmi.
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Museli sme flexibilne reagovať aj na zavreté škôlky, školy a pandemické péenky. Až 85 % nášho personálu v predajniach tvoria
ženy a mnohé zostávali s deťmi doma. Naučili sme sa vysokej flexibilite pri predisponovaní zamestnancov medzi predajňami. 
2. Napriek mimoriadne náročnému obdobiu sme pokračovali v investičných plánoch a postupnej modernizácii obchodnej siete,
s ohľadom na ochranu životného prostredia. Pokračovali sme v preberaní predajní po skrachovanej sieti potravín, čím sme
vytvorili množstvo nových pracovných miest. V spolupráci s miestnymi obecnými úradmi sa nám podarilo docieliť, že ľudia, ktorí
z rôznych dôvodov nemohli pre pandémiu prísť do predajní, sa k nákupu dostali. Na regionálnej úrovni opäť vyvíjame aktivity,
ktoré pomáhajú zabezpečiť základné potraviny najmä seniorom a imobilným zákazníkom. Koronakríza potvrdila význam on-line
predaja a služby e-shopu budeme v budúcnosti rozširovať. 
3. Naučili sme sa pružne reagovať na prijaté opatrenia, presúvať personál medzi jednotlivými predajňami a zintenzívniť
zásobovanie. Všetko sme realizovali s maximálnym ohľadom na bezpečnosť a čo najvyššie zachovanie komfortu pre
zákazníkov. 
Ľuboš Dinka, obchodný riaditeľ Slovnaft, a. s. 

Ľuboš Dinka, obchodný riaditeľ Slovnaft, a. s. 
1. Akékoľvek predpoklady a plány vypracované na základe skúseností a analýz sa môžu zrútiť zo dňa na deň. Preto musíme
byť pripravení reagovať aj na nepredvídateľné situácie a reakcia musí byť rýchla a zameraná na presný cieľ. Tiež je dôležité
rýchle rozhodnutie v správnom čase a na správnom mieste, pretože ak nie, ekonomické a podnikateľské prostredie na nás
čakať nebude a môže byť už neskoro. 
2. Efektívnejšie využívať nástroje digitalizácie a „vzdialenej“ komunikácie v rámci internej aj externej komunikácie. 
3. Byť zavretý a nemať osobný kontakt s obchodnými partnermi a s kolegami. Pre mňa je v obchode aj v práci dôležitý vzťah
založený na dôvere, rešpekte a tímovej práci a bez osobných interakcií sa vzťah buduje ťažko. Dúfam, že v budúcom roku
budem mať opäť možnosť stretnúť všetkých, ktorých som tento rok zanedbával. 
Tomáš Bezák, hovorca Lidl. 

Tomáš Bezák, Lidl 
1. Ešte stále sa učíme, ďalšie etapy šírenia nového koronavírusu prinášajú rôzne výzvy. Naučili sme sa, že netradičné časy si
vyžadujú netradičné a najmä rýchle riešenia. Potvrdilo sa nám, že mnoho závisí od ľudí a ich prístupu, zodpovednosti a
ohľaduplnosti. Je skvelé, že v Lidli máme kolegyne a kolegov, vďaka ktorým sme i v tých najexponovanejších fázach dokázali aj
naďalej plniť našu úlohu pri zásobovaní obyvateľov potravinami. 
2. Prvé mesiace šírenia nového koronavírusu boli pre nás vysokou školou krízového manažmentu na všetkých úrovniach.
Mnohé neočakávané situácie a nové procesy bolo potrebné zvládať a nastavovať súbežne. Udalosti, ktoré sa udiali v tomto
roku, však pomohli akcelerovať viacero pozitívnych projektov a trendov. Zrušili sme napríklad plošnú distribúciu pravidelných
týždenných printových letákov do domácností a spustili sme permanentnú zbierku potravín vo všetkých našich prevádzkach s
názvom Podeľ sa a pomôž. Odštartovali sme tiež dve iniciatívy v oblasti redukcie plastov – Nenechajme to plávať – dobrovoľné
spoplatnenie mikroténových vrecúšok a – Bude z toho haluz, v rámci ktorej môžu zákazníci priniesť PET fľaše a plechovky do
našich vratných automatov. Pre našich zákazníkov sme zároveň zaviedli garanciu nečakania na pokladniciach. 
3. Veľkou výzvou bolo zvládnuť situáciu, keď nám v marci zo dňa na deň zostalo doma takmer tisíc našich zamestnancov pre
náhle zatvorené školy a škôlky. Zvládli sme ju však a zákazníci to nepocítili. Podarilo sa to vďaka enormnému nasadeniu našich
zamestnancov, za čo im patrí veľká vďaka. 
Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva... 

Jozef  Klein , CEO a predseda predstavenstva Asseco  Central  Europe  
1. Rok 2020 bol pre každého z nás veľkou výzvou a mnohí sa rozhodli prehodnotiť svoje priority. Hoci to bol veľmi náročný rok,
vlna solidarity a ľudskosti ma úprimne dojala. Sme hrdí na to, že aj Asseco  mohlo pomôcť v náročnom boji s ochorením
COVID-19. V priebehu pár dní naši profesionálni kolegovia vytvorili plne funkčný systém na evidenciu výsledkov testovaní na
Sars-Cov-2, ktorý prepája informácie medzi kľúčovými inštitúciami, akými sú Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné
centrum zdravotníckych informácií, štátne a súkromné laboratóriá, a tak sa zefektívňuje a skvalitňuje riadenie masívnejšieho
testovania aj informácií ohľadne realizovaných testov na COVID-19. 
2. Posilňujeme našu pozíciu v segmentoch, kde sa už aktívne nachádzame. Očakávané hospodárske výsledky spoločnosti by
mali byť oveľa lepšie, ako sme predpokladali na začiatku pandémie. Posilnili sme našu pozíciu v medzinárodnom biznise.
Rastieme najmä v komerčnej sfére, ktorá je z pohľadu našich výsledkov dominantná predovšetkým v oblasti ERP, bankovníctva
a poisťovníctva. IT je neustále jeden krok vpred a naša spoločnosť je jedným z lídrov v tejto oblasti. Okrem toho v Assecu
chceme byť aj naďalej konkurencieschopní a inovatívni. Vyhľadávame zaujímavé nápady, ktoré by v budúcnosti mohli rozšíriť
naše portfólio. Podporujeme talenty, do ktorých sa skutočne oplatí investovať a rozvíjať ich myšlienku. Medzi ne patrí inkubátor
startupov Perry Talents, kde sa aktívne zapájame do mentoringu. Taktiež sme jedným z hlavných partnerov JCI Slovakia či
niekoľkých slovenských univerzít so zameraním na informačné technológie. Zapojili sme sa aj do programu EDUcamp pod
vedením Nadácie Pontis, ktorý je zameraný na vzdelávacie projekty a prepájanie s odborníkmi z biznisu a školstva. Zároveň je
to jedna zo CSR aktivít, vďaka ktorej podporujeme šikovných ľudí na Slovensku. 
3. Sme medzinárodná softvérová spoločnosť a tento rok sme oslávili významný míľnik – 30 rokov podnikania na slovenskom
trhu. Pandémiu vnímame už ako súčasť nášho bežného života. Nastavili sme si vnútorné procesy, komunikáciu so zákazníkmi a
naďalej pokračujeme v rozvoji našich produktov i kompetencií. 
Pavol Mikušiak, CBA Verex, podpredseda... 

Pavol Mikušiak, CBA Verex, podpredseda predstavenstva 
1. Rok 2020 bol pre nás všetkých prekvapením, lebo situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu a následne
zhoršenou zdravotnou situáciou v celej spoločnosti sme v našej tridsaťročnej histórii nezažili. 
2. Čo sme sa naučili? Najmä a predovšetkým opatrnosti, všetci dávame veľký dôraz na starostlivosť o svoje zdravie i zdravie
svojich blízkych a spolupracovníkov. 
3. Zlepšili sme sa vo viacerých veciach, hlavne v dodržiavaní disciplíny v osobnom aj pracovnom živote, lebo si to vyžadovala a
neustále aj vyžaduje vzniknutá situácia. Presvedčiť ľudí, že disciplína je potrebná, lebo chránime samých seba a tým aj
hodnoty, činnosť a fungovanie celej firmy, bolo niekedy náročnejšie, ale zvládli sme to. 
Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. 

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE 
1. Naučili sme sa, že aj tie najlepšie plány môžu byť z minúty na minútu nepoužiteľné a niekedy sme nútení nechať veciam
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voľnejší priebeh. 
2. Každá nová skúsenosť nás posúva dopredu. Určite sme sa zdokonalili v praxi bleskurýchlo reagovať na neustále sa meniace
podmienky a okolnosti a v majstrovstve improvizácie. 
3. Nájsť rovnováhu medzi tým, ako zaručiť bezproblémové fungovanie firmy a zároveň čo najlepšie ochrániť zdravie kolegov a
našich blízkych. Pretože ľudia sú vo firme to najpodstatnejšie. 
Lucia Vargová, Kaufland, hovorkyňa. 

Lucia Vargová, Kaufland, hovorkyňa 
1. Sme zvyknutí rýchlo reagovať na zmeny v spoločnosti, v spotrebiteľskom správaní, či na zmeny v správaní konkurencie.
Tento rok bol však výnimočný pandemickou situáciou, ktorá bola prekvapením asi pre všetkých. Vďaka krátkym rozhodovacím
procesom, flexibilite a našim zamestnancom sme promptne reagovali na danú situáciu a prispôsobili sme sa okolnostiam.
Veríme, že naši zákazníci našli u nás všetko potrebné za výhodné ceny a popritom sa cítili bezpečne. 
2. Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý – to je motto našej spoločnosti, ktorým sa riadime. Preto sa neustále snažíme
zlepšovať a napredovať v každej oblasti, v ktorej pôsobíme. 
3. Neustále sa meniace nariadenia a opatrenia platiace pre maloobchodníkov s potravinami v súvislosti s COVID-19 a veľmi
krátky čas na ich zavedenie do praxe. 

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Pandémia so sebou priniesla mnohé výzvy, s ktorými sa bolo treba popasovať.
Autor: SHUTTERSTOCK. 
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