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ZÁVÄZKOM SÚ PRE NÁS POŽIADAVKY

Príhovor
generálneho
riaditeľa

A OČAKÁVANIA NAŠICH OBCHODNÝCH
PARTNEROV, KTORÍ PREFERUJÚ VYŠŠIU
FLEXIBILITU, ATRAKTÍVNOSŤ PONUKY
A NEUSTÁLY PRÍSUN INOVÁCIÍ.

Vážení obchodní partneri,
vážení kolegovia a akcionári,
trend digitálnej transformácie je naplno rozbehnutý, a tí,

Počas roka 2016 sa nám v krátkom čase podarilo zmeniť

Obchodné príležitosti nám ukazujú, že to bolo správne

Viem, že pozitívne výsledky a rýchlu zmenu smerovania

konkurenciou. Pre GAMO a.s. ako poskytovateľa clou-

dičného“ na „cloudové“. V priebehu roka sme sa etab-

kovania systémov a podarilo sa nám zaviesť nové IT

profesionálneho prístupu našich kolegov a spolupra-

ktorí si zvolili správnu IT stratégiu, získajú náskok pred

dových riešení a služieb ide o príležitosť a záväzok zároveň. Príležitosť vidíme v tom, že náš „biznis“ ovplyvňuje

budúcnosť nás a našich obchodných partnerov. Záväzkom sú pre nás požiadavky a očakávania našich obchod-

podstatu doterajšieho podnikania v segmente IT z „tra-

rozhodnutie. Tiež sme prijali novú filozofiu prevádz-

lovali na špičkového poskytovateľa IT riešení a služieb

služby. Dokážeme tak veľmi rýchlo reagovať na nové

v oblasti cloud computingu, ktoré sa stávajú vyššou for-

požiadavky obchodných partnerov. To všetko nás posu-

mou využívania informačných technológií.

nulo nielen k prezentovaniu našich cloudových kompetencií, ale aj k ich realizácii. Súčasní aj noví zákazníci

covníkov. Ani bez dôvery našich zákazníkov, obchodných partnerov a akcionárov. Som preto veľmi rád, že
túto dôveru a korektné vzťahy sa nám darí udržiavať

a rozvíjať. Patrí vám za to všetkým moje osobné, ako aj

ných partnerov, ktorí preferujú vyššiu flexibilitu, atraktív-

Už začiatkom roka 2016 sme vybudovali GAMO Cloud -

závisia aj tie najjednoduchšie pracovné činnosti od fun-

virtualizácií sietí a dátových úložísk. Svojimi parametrami

Naši obchodní partneri sa postupne odkláňajú od pre-

Pohľad na rok 2017 je optimistický, a plný nových výziev.

nosť a ochranu osobných údajov. Patrí medzi najmo-

malizovať prevádzku svojich systémov v cloude a čoraz

ceste. Sme pripravení splniť náročné očakávania našich

nosť ponuky a neustály prísun inovácií. V dnešnom svete
gujúcich systémov. Neraz sa však stáva, že aj nepatrný

výpadok obmedzí prevádzku, výrobu, alebo poskytovanie služieb. Spôsobí tak značné nepríjemnosti, prípadne

aj vážne problémy. S rastom konkurencie prichádzajú

inovatívnejšie technológie a nové formy využívania informačných technológií. Preto zvažujeme a rozhodujeme
sa, ktorá technológia má potenciál rastu, kedy je vhodné
inovovať a kedy zostať skôr pri tradičnom riešení.

a ich spokojnosť, sú toho dôkazom.

našej spoločnosti, by sme neboli schopní dosiahnuť bez

prvé dátové centrum na Slovensku založené na úplnej

spĺňa všetky požiadavky na výkon, dostupnosť, bezpeč-

vádzky vlastných serverovní a hľadajú spôsoby ako opti-

dernejšie na Slovensku. V priebehu roka sme si vďaka

častejšie využívajú GAMO cloudové kompetencie a skú-

implementácii produktov platformy O365 osvojili jeden

senosti. Využívajú naše služby, ktoré by si vo vlastných

z najmodernejších nástrojov, ktorý nahrádza množstvo

priestoroch a na vlastnom hardvéri nedokázali zabezpečiť

infraštruktúrnych a softvérových riešení. Umožnilo nám

bez dodatočných investícií. To ich posúva k vyššej efektivite,

to naplniť očakávania súčasných obchodných partnerov

čo je v dnešnej dobe a pri vysokej konkurencii kľúčové.

a ponúknuť riešenia na mieru potenciálnym partnerom.
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naše firemné ďakujem.

Verím, že bude úspešným pokračovaním v nastúpenej
obchodných partnerov, kolegov, spolupracovníkov
a v neposlednom rade aj akcionárov.

Ing. Július Voskár

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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Identifikačné
údaje

Obchodné meno:
GAMO a.s.

Právna forma:

26 ROKOV NA TRHU
75 ZAMESTNANCOV
CERTIFIKÁCIA PODĽA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
ISO 27001:2005, ISO 27018:2014

Sídlo:

Predstavenstvo spoločnosti:

974 04 Banská Bystrica

Iveta Milčíková, podpredseda predstavenstva

Kyjevské námestie 6

Ing. Július Voskár, predseda predstavenstva
Mgr. Peter Luby, člen predstavenstva

akciová spoločnosť

Kancelárie:

IČO:

Košice

Dozorná rada:

Dátum založenia:

Ing. Dušan Lovič, člen dozornej rady

36 033 987

DIČ:

2020087498

IČ DPH:

SK 2020087498

Bratislava

23. 11. 1998 (od 9. 10. 1991 ako s. r. o.)

Zaregistrované:

POSKYTOVATEĽ
ŠPIČKOVÝCH IT RIEŠENÍ
A SLUŽIEB NA BÁZE CLOUDU.

Hlavný predmet podnikania

• Cloudové služby - Cloud computing:

• IaaS – sieťová a serverová infraštruktúra ako služba

• BaaS/DRaaS – bezpečnosť a zálohovanie firemných
údajov

• SaaS – softvérové riešenia pre zdravotníctvo,
školstvo a verejnú správu

Ing. Július Tomka, PhD, predseda dozornej rady

• Kybernetická a IT bezpečnosť

Ing. Ivan Luby, člen dozornej rady

• Vývoj softvérových aplikácií

• Konzultačné a poradenské činnosti v oblasti IT
• Technická podpora a poskytovanie systémových služieb
• Serverová a sieťová infraštruktúra

Obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sa Vložka číslo: 550/S
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Vízia

Kompetencie a skúsenosti

GAMO - poskytovateľ IT služieb a riešení na báze najmodernejších cloudových technológií.

GAMO je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení založených na prog-

Poslanie

prevádzkovaných priamo v serverovni. Máme vybudované vlastné riešenie, založené na naj-

Naším poslaním je profesionálne poskytovanie kvalitných služieb a riešení s využitím najmo-

Rozhodnutie vybrať si GAMO ako partnera prináša pre zákazníkov možnosť vyriešiť svoje

svoje podnikanie, využívať ich na plnenie svojich cieľov. Úspech zákazníka, dosiahnutý vďaka

vysokú odbornosť, overené know-how a partnerský prístup, poskytovaný skúsenými a cer-

resívnom koncepte cloud computingu ako aj v budovaní on-premise - firemných IT systémov
novších technológiách, s vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti.

dernejších IT a cloudových technológií. Prostredníctvom nich sa zákazníci dokážu sústrediť na

požiadavky v oblasti IT riešení a služieb jediným profesionálnym dodávateľom. Garantujeme

našim riešeniam, predstavuje pre GAMO a.s. garanciu dosahovania prosperity a stability.

tifikovanými špecialistami. Dokážeme navrhnúť riešenie, ktoré má pre zákazníka skutočný
prínos. Naším cieľom bolo a aj zostáva, aby riešenie umožňovalo zákazníkovi jeho ďalší rast

Základné hodnoty

a rozvoj. Dokonalé poznanie dynamicky sa meniacich potrieb v oblasti IT je zárukou oboj-

• Čestný a korektný prístup ku zákazníkom

Mať konkurenčnú výhodu je pre každú firmu nevyhnutné. IT systémy sú pre firmy čoraz

• Motivovaní zamestnanci a vytváranie podmienok pre ich neustále zlepšovanie sa

govania IT systémov je pre nás prioritou. Nielen pasívny dohľad, ale aj aktívny manažment

stranne hodnotného partnerského vzťahu.

• Spokojný zákazník s poskytnutou službou v komplexnosti, čase a kvalite

dôležitejšou súčasťou ich úspešného fungovania. Zabezpečenie efektívnej prevádzky fun-

• Tímová práca, vzájomné vzťahy bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie

celého IT prostredia.

• Budovanie dobrého mena spoločnosti, duševného vlastníctva a všetkých aktív spoločnosti
• Dodržiavanie legislatívy, noriem bezpečnosti a kvality

Uvedomujeme si, že jedinou možnosťou dlhodobého úspechu nás a našich zákazníkov je
kvalita služieb. Preto je naším poslaním poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti
informačných technológií s využitím najmodernejších cloudových technológií.
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Profil spoločnosti
PRODUKTIVITA, SPOĽAHLIVOSŤ, BEZPEČNOSŤ SÚ TRI ZÁKLADNÉ
VLASTNOSTI, KTORÉ ZOHĽADŇUJEME PRI KAŽDOM Z NAŠICH RIEŠENÍ.
LEN EFEKTÍVNE RIEŠENIE DOKÁŽE ZABEZPEČIŤ POŽADOVANÚ PRODUKTIVITU,
POSKYTNÚŤ OČAKÁVANÚ SPOĽAHLIVOSŤ A GARANTOVAŤ BEZPEČNOSŤ.
TAKTO SA ZÁKAZNÍK MÔŽE SÚSTREDIŤ NA SVOJ VLASTNÝ CORE BUSINESS
A SPOLIEHAŤ SA NA KVALITNÚ IT PODPORU SVOJICH BUSINESS RIEŠENÍ.

GAMO si od svojho vzniku pred viac než 25-rokmi budo-

valo pozíciu relevantného partnera. Partnera, ktorý pozná
potreby a požiadavky zákazníkov, je schopný ich spoľahlivo

splniť a prakticky vyriešiť každodenné starosti spojené s IT.
Produkty, ktoré GAMO prináša pre svojich zákazníkov sa

GAMO sa špecializuje na cloudové, hybridné, ako aj tra-

kou úspešnej implementácie tiež spôsob a kvalita imple-

Našou stratégiou je dlhodobé pôsobenie na trhu podpo-

GAMO orientuje najmä na poskytovanie IT služieb. Medzi

zvýšenie ich konkurenčnej schopnosti v podmienkach

noriem ISO 9001 je súčasťou integrovaného manažérskeho

nou históriou dokážeme vyriešiť požiadavky u náročných

dynamicky menia s vývojom odvetvia IT. V súčasnosti sa
oblasti pôsobenia patria:

• Cloudové služby - Cloud computing

• IaaS – sieťová a serverová infraštruktúra ako služba

• BaaS/DRaaS – bezpečnosť a zálohovanie firemných
údajov

• SaaS – softvérové riešenia pre zdravotníctvo, školstvo

dičné IT riešenia a služby, ktoré zákazníkom prinášajú

mentačných procesov. Systém manažérstva kvality podľa

globálneho trhu a konkurencie.

systému. Ďalšími prvkami sú systém environmentálneho
manažérstva podľa normy ISO 14001, ako aj systém riade-

GAMO má uzatvorené partnerstvá s technologickými

nia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001.

lídrami, podporené získanými odbornými certifikáciami.

Naše riešenie GAMO Cloud je certifikované podľa normy

Okrem odborných znalostí je nevyhnutnou podmien-

rené vysokou kvalitou služieb. Ako firma s viac než 25-ročzákazníkov. Dokonalé poznanie dynamicky sa meniacich
potrieb v oblasti IT je zárukou obojstranne hodnotného
partnerského vzťahu.

ISO 27018 – ochrana osobných informácií v cloude.

a verejnú správu

• Kybernetická a IT bezpečnosť

• Konzultačné a poradenské činnosti v oblasti IT
• Vývoj softvérových aplikácií

• Technická podpora a poskytovanie systémových služieb

GAMO a.s. je čisto slovenská akciová spoločnosť bez účasti zahraničného či rizikového investičného kapitálu. Organizačná štruktúra je charakterizovaná dvomi úzko špecializovanými úsekmi. V GAMO pracuje v súčasnosti 75 pracovníkov Celoslovenskú pôsobnosť dosahujeme sieťou, ktorú tvorí centrála spoločnosti v Banskej Bystrici a dve kancelárie:
v Bratislave a v Košiciach. Spoločnosť nemá založené organizačné zložky v zahraničí.

• Serverová a sieťová infraštruktúra
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Štatutárne orgány
a manažment

Július
Voskár

Iveta
Milčíková

Peter
Luby

generálny riaditeľ
/ predseda
predstavenstva

člen predstavenstva
/ finančný riaditeľ

člen predstavenstva
/ obchodný riaditeľ

55 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.

51 rokov, pochádza zo Zvolena.

39 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.

Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, Fakultu

Absolvovala Strednú ekonomickú školu v Banskej Bystrici,

Absolvoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici,

riadenia, odbor automatizované systémy riadenia.

odbor všeobecná ekonomika.

V rokoch 1986 - 1990 pracoval v podniku Pozemné stavby

Od roku 1985 pracovala na Pozemných stavbách, podni-

V roku 1990 začal podnikať a v roku 1991 bol jedným zo

funkciách.

Banská Bystrica na ekonomickom oddelení.

kové riaditeľstvo Banská Bystrica v rôznych ekonomických

zakladateľov spoločnosti GAMO spol. s r.o., kde pôsobil

vo funkcii ekonomického riaditeľa. V rokoch 1999-2005

V roku 1992 nastúpila ako ekonómka do spoločnosti

riaditeľ spoločnosti GAMO a.s. V období 2006-2008 bol

vedúcej učtárne. Od roku 1998 zastávala funkciu vedúca

pôsobil ako podpredseda predstavenstva a ekonomický

GAMO spol. s r.o. a od roku 1994 zastávala funkciu

manažérom pre obchodné stratégie, neskôr pôsobil ako

účtovníctva a daní v spoločnosti GAMO a.s. V roku 1999

konateľ spoločnosti GAMO Consulting spol. s r.o.

bola nominovaná za členku dozornej rady a od augusta

Od augusta 2016 pôsobil v GAMO a.s. ako marketingový

2005 je členkou predstavenstva akciovej spoločnosti.

riaditeľ a podpredseda predstavenstva. V septembri 2016
bol zvolený za predsedu predstavenstva a generálneho

Od 1. 1. 2006 zastáva pozíciu riaditeľky ekonomického

riaditeľa spoločnosti GAMO a.s.

úseku.
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Fakultu prírodných vied, so zameraním na geografické
informačné systémy.

V rokoch 2002 - 2009 pracoval na Univerzite Mateja Bela

ako vedúci oddelenia informatiky a tiež ako vyučujúci
predmetov zameraných na informačné technológie.

Do spoločnosti GAMO a.s. nastúpil v roku 2009 na pozíciu produktového obchodníka pre oblasť IT infraštruktúry, od roku 2013 pôsobil ako Key account manažér pre

významných zákazníkov. V roku 2016 sa stal vedúcim
PreSales oddelenia.

Od 1. 1. 2017 zastáva pozíciu obchodného riaditeľa

GAMO a. s. Dňa 14. 2. 2017 bol zvolený za člena predstavenstva.
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Ivan
Luby

Štatutárne orgány
a manažment

Roland
Schwarz
Riaditeľ úseku vývoja
softvérových riešení

Riaditeľ úseku systémy
a infraštruktúra

38 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.

46 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.

Absolvoval Žilinskú univerzitu v Žiline, odbor Informačné

Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave,

a riadiace systémy.

odbor ekonomika a riadenie elektrotechnického priemyslu a energetiky.

V rokoch 2002 - 2007 pracoval na Pedagogickej fakulte
UMB ako IT pracovník, neskôr ako Vedúci oddelenia

V rokoch 1994 - 1996 pracoval pre spoločnosť Monowa

informačných a komunikačných technológií.

GmbH ako softvérový vývojár a IT konzultant. V rokoch 1996
- 2009 pôsobil ako nezávislý konzultant a softvérový vývojár.

Do spoločnosti GAMO a.s. nastúpil v roku 2007 na pozíciu
zástupcu vedúceho oddelenia Centrálnej správy servisu.

Do spoločnosti GAMO a.s. nastúpil v júni 2009 na pozí-

Od 1. 9. 2012 zastáva pozíciu riaditeľa úseku systémy

ment školstva, od roku 2011 sa venoval projektovému

ciu produktový obchodník pre oblasť GIS riešení a seg-

a infraštruktúra.

manažmentu v oblasti vývoja softvérových riešení.

Od 1. 3. 2013 zastáva pozíciu riaditeľa úseku vývoja softvérových riešení
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Valné zhromaždenie

Organizačná
štruktúra

Dozorná rada

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

asistent GR
manažér kvality

Úsek generálneho
riaditeľa

Ekonomický
úsek

Obchodný
úsek

Marketing

Úsek Syﬆémy
a infraštruktúra

Úsek Vývoja
softvérových riešení

projektová
kancelária

účtovníctvo
a dane

pre-sales

dátové
komunikácie

analýzy
a návrh IS

obchodné
stratégie

mzdy

obchod

oddelenie
systémov

vývoj
a testovanie IS

obchodné
kancelárie

zákaznícka
podpora

GIS
geografické IS

ľudské
zdroje
správa
vnútorného IS

zákaznícke
centrum
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Integrovaný
manažérsky
systém

POTREBY A OČAKÁVANIA ZÁKAZNÍKOV SA DYNAMICKY VYVÍJAJÚ. GAMO A.S.
MÁ V SÚLADE S TECHNOLOGICKÝM POKROKOM A TÝMITO POŽIADAVKAMI

ZAKOTVENÉ TRVALÉ ZVYŠOVANIE KVALITY POSKYTOVANÝCH RIEŠENÍ NIELEN
VO SVOJOM POSLANÍ, ALE AJ V KAŽDODENNEJ ČINNOSTI ZAMESTNANCOV.
TO JE MOŽNÉ IBA PRI CIEĽAVEDOMOM RIADENÍ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť GAMO a.s. má v súčasnosti vybudovaný, zave-

TRANSPARENTNÝM A SYSTEMATICKÝM SPÔSOBOM.

dený a certifikovaný integrovaný manažérsky systém podľa

noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ISO 27001:2013
a ISO 27018:2014, z toho systém manažérstva kvality podľa

normy ISO 9001 má zavedený už 14 rokov. Integrovaný
manažérsky systém platí pre oblasti:

• poskytovanie konzultačných, analytických a pora-

denských činností a služieb v oblasti správy a údržby

informačných systémov, IT bezpečnosti a komunikácií,

• návrh, vývoj, implementácia, integrácia, realizácia

a riadenie projektov informačných systémov a softvérových riešení,

• návrh, výroba, predaj, inštalácia, servis a údržba počítačov,
periférií, počítačových sietí a komunikačných systémov,

Certifikácia znamená garanciu splnenia zákazníckych

Certifikáty poskytujú našim zákazníkom záruku, že GAMO

vaní konkurencieschopných cien a vysokej spoľahlivosti

národnej úrovni. Vybudovanie integrovaného mana-

tržite spĺňajú ich najnáročnejšie požiadavky pri dodržaní

neho správania sa spoločnosti a bezpečnosti zákazníc-

požiadaviek a dodržania špičkovej kvality na medzi-

je schopné poskytovať také výrobky a služby, ktoré nepre-

žérskeho systému na vysokej úrovni procesného ria-

špičkovej kvality, bezpečnej manipulácie so zákazníckymi

denia bolo potvrdené v októbri 2016 recertifikačným

údajmi a garantujú korektný vzťah spoločnosti k život-

a dozorným auditom vykonaných spoločnosťou BUREAU

nému prostrediu. GAMO chce byť neustále spoločnos-

VERITAS SLOVAKIA.

ťou, ktorá rýchlo a kvalitne poskytne komplexné služby

na úrovni medzinárodného štandardu. A to pri zacho-

• školenia a certifikácie v oblasti informačných technológií,
• predaj produktov a poskytovanie servisných a systémových služieb v oblasti informačných technológií.
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pri realizácii zákaziek, pri dodržaní zásad environmentál-

kych údajov. K naplneniu tohto tvrdenia smerujú i zásady

politiky kvality, environmentu a informačnej bezpečnosti
GAMO a.s. a plnenie cieľov nastavených na ročnej báze,
za ktorých prijatie a plnenie zodpovedajú všetci zamestnanci spoločnosti.
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Portfólio
produktov
IKT infraštruktúra
laaS

GAMO sa špecializuje na cloudové, hybridné, ako aj tra-

dičné IT riešenia a služby, ktoré zákazníkom prinášajú

Softvérové riešenia

GAMO Cloud

IT monitoring
v cloude

Zálohovanie BaaS

Privátny
Cloud

Backup as
a Service

Monitoring
as a Service
(MaaS)

Virtuálny
server

Disaster
Recovery
as a Service

Incident
Management
System

IT služby

Moderná
kancelária
Office 365

Manažované
IT služby

Vývoj SW

GAMO
Smart zóna

Konzultačné
služby

Integračné
platformy

TAP System

Dizajn
a konsolidácia
IT systémov

GIS riešenia

Expertné
systémy pre
zdravotníctvo

Outsourcing

Business
Intelligence
/ Analytics

IT vzdelávanie

IT certifikačné
testy

zvýšenie ich konkurenčnej schopnosti v podmienkach
globálneho trhu a konkurencie..

DaaS
Desktop as
a Service

Gamo Drive
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GAMO Cloud
GAMO Cloud

Meníme pohľad na IT

GAMO Cloud predstavuje progresívne riešenie poskytovania IaaS služieb - verejný cloud. Je to jednoduchý

a efektívny spôsob, ako pre svoju firmu zabezpečiť virtuálne dátové centrum s vysokým výkonom a garantovanou

dostupnosťou. Využívané zdroje vždy prispôsobíte svojim
aktuálnym potrebám a zaplatíte tak len za to, čo naozaj

potrebujete. Pritom nemusíte mať obavy o bezpečnosť

svojich dát, GAMO Cloud je vybudovaný s maximálnym
dôrazom na bezpečnosť v súlade s medzinárodnými normami a certfikáciami. Ako jedno z prvých cloud centier
na Slovensku spĺňa podmienku certifikácie podľa normy
ISO 27018:2014 – ochrana osobných údajov v cloude.

GAMO Cloud je prvé 100 %-ne virtualizované dátové

Bezpečnostné riešenia od spoločnosti ESET pritom

centrum na Slovensku vybudované na najmodernejších

poskytujeme ako prvý poskytovateľ cloudových služieb

nástrojoch spoločnosti VMware. Zákazníkom takto ponú-

kame koncept, ktorý prekonáva fyzické bariéry IT riešení
aj v oblasti networkingu a storage. GAMO Cloud spĺňa

prísne pravidlá na bezpečnosť a dostupnosť vrátane

Virtuálna serverovňa prevádzkovaná vo výkonnom

Klienti GAMO Cloud majú nad virtuálnym datacentrom

Availibility riešenie.

najvyššiu možnú dostupnosť, a to bez potreby akýchkoľ-

informačnú bezpečnosť ISO 27001. Je tiež držiteľom cer-

vek investičných nákladov.

tifikácie NBU pre SR a NATO.

• IaaS virtuálny server, privátny cloud

na Slovensku.

plnú kontrolu. Filozofia High Availibility riešenia poskytuje

štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III, ako aj normy pre

Poskytované služby:

a spoľahlivom datacentre vybudovanom ako High
• DaaS – Desktop as a Service

Náhrada lokálnych pracovných staníc plnohodnotnou
virtuálnou alternatívou v cloude
• BaaS – Backup as a Service

Dostupnosť GAMO Cloud je na úrovni 99,97 %. Ku cloud

Naši špecialisti Vám poradia pri rozhodovaní o prechode

Záloha aktuálnej kópie Vašich virtualizovaných dát

pečia Váš prechod na cloud computing. Uprednostňu-

virtuálnych diskov.

do cloudu, budú Vám asistovať alebo komplexne zabez-

infraštrukúre vybudovanej na platforme VMware, riešeniam pre zálohovanie od Veeam a systémovému softvéru

jeme individuálny prístup ku každému klientovi s ohľadom

od spoločnosti Microsoft má každý zákazník možnosť

na jeho špecifické potreby a požiadavky.

implementovať bezpečnostné riešenie od spoločnosti
ESET podľa svojich individuálnych potrieb.

v GAMO Cloude s možnosťou obnovy súborov alebo
• DRaaS – Disaster Recovery as a Service
Vytvorenie Disaster Recovery repliky v cloud-e.

V prípade havárie je aktivovaná záložná IT infraštruktúra v GAMO Cloude.
• GAMO Drive
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Incident
Management
System

Komunikačné siete aj informačné systémy sa počas

posledných rokov stali nevyhnutnými prostriedkami pre
efektívnu prevádzku firiem a organizácií. Preto sa zabez-

Každý výpadok technológií znamená priame alebo

Monitorovanie infraštruktúry

Zákaznícke centrum

nemu vyhodnoteniu významu IT pritom často dochádza

aktívny prístup a vhodné nástroje.

monitorovania. Naša služba je zameraná na proaktívny

covanie procesov spojených s obsluhou zákazníckych

pečenie ich dostupnosti stáva najvyššou prioritou. K reálaž v momente, keď sú služby nedostupné.

Nezáleží na tom, či je IT systém vo vlastnej serverovni

alebo v cloude. Cloud je síce viac odolný voči chybám

a zlyhaniu hardvéru, ale softvérové aplikácie sú plne pod
kontrolou organizácie a vyžadujú si rovnakú starostlivosť
ako hardvérové vybavenie.

Incident Management System umožňuje rozpoznať

neštandardné správanie informačného systému a pre-

dísť tak vzniku problému alebo aspoň minimalizovať jeho
dopad a riadiť proces nápravy.

nepriame finančné straty. Ich eliminácia si vyžaduje pro-

Každý informačný systém obsahuje v sebe určité prvky

prístup, aj drobné odchýlky od normálu sú vyhodnoco-

V jednej službe je za výhodnú cenu poskytnutá mimo-

vané a priebežne odstraňované

riadne komplexná úroveň identifikácie, riadenia a vyhodnocovania problémov, pre ktorú by ste museli inak kombi-

Monitorovanie prostredia

nárokmi na udržateľnosť a prevádzku.

vádzkové a bezpečnostné parametre. Takto je možné

novať a budovať masívne a nákladné riešenia s vysokými

Incident Management System je kombináciou hardvéro-

manie a intuíciu skúseného operátora.

správne vyhodnotený a aj vyriešený.

predchádzať zlyhaniam z dôvodu chladenia či neautori-

Dokáže monitorovať fyzikálne veličiny a poskytovať infor-

Prostredníctvom mobilného zariadenia sledujete stav
svojej infraštruktúry. Stačí sa prihlásiť menom a heslom
priamo v mobilnej aplikácii.
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zabezpečujú, aby bol každý incident po zaznamenaní

Autonómny proxy server

Mobilná aplikácia

operátorov. Žiadny systém či nástroj nevie nahradiť vní-

požiadaviek a incidentov. Operátori zákazníckeho centra

Sledujeme nielen funkcionalitu systému, ale aj jeho pre-

zovaným vstupom do priestorov.

vých a softvérových systémov doplnený o skúsený tím

Poskytuje prvú úroveň podpory, riadenie a vyhodno-

je výsledkom vlastného vývoja spoločnosti GAMO.

mácie o IT systéme a jeho prostredí aj v prípade úplného
zlyhania monitorovaného systému.
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Softvérové
aplikácie

RADI SPOZNÁVAME A AJ IMPLEMENTUJEME NOVÉ TECHNOLÓGIE
ČI NASTUPUJÚCE TRENDY, KTORÉ PRINÁŠAME NAŠIM KLIENTOM.
DISPONUJEME TÍMOM SKÚSENÝCH ANALYTIKOV, DIZAJNÉROV
A PROGRAMÁTOROV, KTORÍ SÚ SCHOPNÍ NAVRHNÚŤ A VYVINÚŤ ŠPECIFICKÉ
APLIKÁCIE PRE KONKRÉTNE POTREBY ZÁKAZNÍKOV VRÁTANE POPULÁRNYCH
„MOBILNÝCH“ APLIKÁCIÍ.

MÁME SKÚSENOSTI Z VÝVOJA,
PREVÁDZKOVANIA A PODPORY
VEĽKÝCH ZÁKAZNÍCKYCH RIEŠENÍ
VRÁTANE KRITICKÝCH SYSTÉMOV.
DOKÁŽEME VŠAK VYVINÚŤ
AJ UNIVERZÁLNE APLIKÁCIE.

Vývoj SW

TAP System®

Business Intelligence

GAMO Smart zóna

vérové aplikácie plniace konkrétnu funkčnosť. Podporu-

počtom respondentov. Prieskumy i testy môžu byť realizo-

vantné a aktuálne údaje o vybraných činnostiach alebo

praviť si pútavý obsah pre svojich zákazníkov. Mobilné

Náš vývojársky tím dokáže navrhnúť a zrealizovať softjeme moderné platformy – Microsoft .Net, JAVA. GIS rie-

šenia sú postavené na profesionálnej platforme MapInfo

od spoločnosti PitneyBowes Business Insight. Nástrojmi
Business Intelligence dokážeme z heterogénnych zdrojov

získať konzistentné, relevantné a aktuálne údaje o vybraných činnostiach alebo procesoch.

Automatické vyhodnocovanie testov a ankiet s veľkým

Z heterogénnych zdrojov vieme získať konzistentné, rele-

vané prostredníctvom „klasických“ papierových dotazníkov

procesoch. Vďaka využitiu bežných kancelárskych apli-

alebo testov. Podporuje však aj moderné formy priesku-

kácií sú tieto údaje interpretované vo forme prehľadov,

mov - elektronický dotazník pre PC alebo tablet. Súčasťou

tabuliek, grafov alebo KPI indikátorov.

riešenia sú aj manažérske prehľady a analýzy. Používa sa
najmä v školstve, ako aj v sfére komerčných organizácií.

Expertné systémy pre zdravotníctvo

GIS riešenia

expertné systémy pre lekárne, ambulancie a nemocnice.

Kľúčovými produktmi v oblasti zdravotníctva sú liekové

Zaoberáme sa vývojom špecifických zákazníckych riešení

Máme tiež vyvinuté a nasadené objednávacie systémy

vrátane zberu dát, ich spracovania do mapových podkla-

pre distribúciu liečiv, rezervačno-objednávacie systémy

dov, spracovaním grafických schém a ďalších zdrojových

pacientov pre zdravotnícke zariadenia rôzneho druhu.

údajov nevyhnutných pre tieto systémy. Naše produkty
sú známe pod názvami AQIS a RIS.
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GAMO Smart zóna je mobilná aplikácia umožňujúca priaplikácie v spolupráci s malými vysielačmi (beacon-y) vedia

používateľa navigovať v budovách, upozorniť na vybrané

produkty, či poskytnúť rozšírené informácie o pamiatkach.
Sú ideálnym doplnkom pre obchodníkov, obchodné centrá, ale aj pre múzeá, galérie. Uplatnenie si nájdu aj v koncepte digitálneho mesta.
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IT služby

IT SLUŽBY SÚ ZAMERANÉ NA VIACERO OBLASTÍ. VŠETKY SÚ POSKYTOVANÉ
SKÚSENÝMI A CERTIFIKOVANÝMI ŠPECIALISTAMI. NAŠI OPERÁTORI
ZÁKAZNÍCKEHO CENTRA POSKYTUJÚ PROFESIONÁLNU ÚROVEŇ PODPORY
NAŠÍM ZÁKAZNÍKOM. ROČNE VYRIEŠIA VIAC AKO 30 000 INCIDENTOV
V SÚLADE S DOHODNUTÝMI PROCESMI.

Manažované IT služby

Dizajn a konsolidácia IT

IT vzdelávanie a certifikácia

Office 365

prevziať zodpovednosť za prevádzku IT prostredia vrá-

senosťami úzko spolupracuje s poprednými svetovými

ných poskytnúť kvalitné a odborné tréningy. Prepracova-

prevádzkovaná vlastná serverová infraštruktúra. Posky-

Prostredníctvom manažovaných IT služieb dokážeme
tane garancií splnenia zmluvne reakčných dôb. Pre
zabezpečenie uvedených služieb sú systémy monitorované v našom kompetenčnom centre s dostupnosťou

24x7. Proaktívnym monitoringom cielene zasahujeme
ešte pred výskytom kritického stavu.

Náš tím certifikovaných špecialistov s dlhoročnými skú-

V spoločnosti GAMO máme široký tím lektorov schop-

výrobcami IT technológií. Je pripravený komplexne ana-

ným systémom kurzov a certifikácií pomáhame zákazní-

lyzovať, navrhnúť, zrealizovať, manažovať a servisne

kom efektívne držať krok so súčasným vývojom v oblasti

zabezpečovať riešenia v oblasti IT. Riešenia sú posky-

IT. Sme certifikačným strediskom VUE University.

tované „on premise“, alebo v prípade nasadenia cloud
technológií vo vybranom dátovom centre.

Office 365 je riešením pre menšie organizácie, kde nie je
tuje sa ako cloudová služba hosťovaná spoločnosťou

Microsoft. Ponúka plnohodnotný prístup k mailom,

dokumentom a hlasovým službám s videokonferenciami“, na viacerých platformách a s možnosťou online
prístupu z web prehliadača.

Samotná inštalácia Office 365 nie je zložitá. Pre zacho-

vanie kontinuity s existujúcim riešením je však potrebné
migrovať nastavenia používateľov, ich mailové schránky
a pracovné skupiny.
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Partnerstvá
LEN ODBORNE ZDATNÝ, PROFESIONÁLNE VYŠKOLENÝ A PATRIČNE
MOTIVOVANÝ TÍM ODBORNÍKOV DOKÁŽE TIETO STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ
ZÍSKAŤ, UDRŽAŤ A ĎALEJ ROZVÍJAŤ. PRETO DO PROFESIONÁLNEHO
A VZDELANOSTNÉHO RASTU NAŠICH ŠPECIALISTOV KAŽDOROČNE
INVESTUJEME NEMALÉ FINANČNÉ SUMY. VERÍME, ŽE TOTO JE CESTA
K MAXIMÁLNEMU USPOKOJENIU POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKOV.

So všetkými výrobcami, ktorých produkty GAMO pou-

žíva, máme vybudované partnerské vzťahy podložené
odbornými a technologickými certifikátmi. Len takto je

VMware
Enterprise partner

CISCO Premier
Certified Partner

možné odborne implementovať špičkové svetové technológie u zákazníka spôsobom, ktorý splní jeho očaká-

technológie medzi prvými na trhu.

HP Inc - Partner First Silver

Veeam - Cloud & Services Provider
Intel - Technology Provider - GOLD

vania kladené do jeho využitia. Tieto partnerské vzťahy

nám tiež umožňujú pripraviť sa a otestovať si vybrané

Hewlett Packard Enterprise - Business Partner

MapInfo - Indirect Partner, Distributor for Slovakia
Microsoft GOLD
Competency Partner

ESET
Gold Partner

VUE - autorizované testovacie stredisko
Členstvo v profesných organizáciách

Odbornosť pri implementácii je vďaka IT špecialistom

• ITAS - IT Asociácia Slovenska

a technikom, ktorých v GAMO máme a na ktorých sme

• SPPR - Spoločnosť pre projektové riadenie

právom hrdí.

IBM Advanced
Business Partner

Lenovo
Business Partner
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HLAVNÉ UDALOSTI ROKU 2016
RIEŠENIA A IMPLEMENTÁCIE
VYBRANÉ REFERENCIE
SPRÁVA A RIADENIE SPOLOČNOSTI
ĽUDSKÉ ZDROJE
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
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Hlavné udalosti roku 2016
/ správa predstavenstva

V ROKU 2016 BOLI NA SLOVENSKU INTENZÍVNE KOMUNIKOVANÉ TRENDY
AKÝMI SÚ INDUSTRY 4.0, DIGITAL SINGLE MARKET, INTERNET OF THINGS
ČI CLOUD. JE TO DOBRÁ SPRÁVA PRE SLOVENSKÝCH ZÁKAZNÍKOV. ZNAMENÁ
TO PRIPRAVENOSŤ IT FIRIEM ZO SLOVENSKA NA TO, ABY BOLI SCHOPNÉ
POSKYTOVAŤ AJ TAKÉTO MODERNÉ SLUŽBY. SÚVISÍ TO SO ZMENOU IT TRHU,
PRECHODOM OD PREDAJA HARDVÉRU (KTORÝ SA ČORAZ VIAC PRESÚVA
DO REŤAZCOV) KU POSKYTOVANIU KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB.

IT firmám už nestačí mať iba znalosti z technológií, musia
poznať aj biznis ich zákazníkov. Len takto vedia navrhnúť
riešenie, ktoré dokáže presne vyriešiť konkrétnu požiadavku.

Z pohľadu IT projektov v oblasti eGovernmentu bol rok

GAMO si začiatkom roka 2015 zadefinovalo strednodobú

V roku 2016 dosiahlo GAMO celkové výnosy vo výške

kedy sa dostávali do prevádzky projekty vyvíjané v rámci

budovanie nového produktového portfólia tak, aby pod-

dzajúcim rokom nárast o vyše 240 %. Tento výsledok

2016 útlmovým, po predošlom dynamickom roku 2015,
programu OPIS. Nový operačný program Integrovaná
infraštruktúra (2014 - 2020) sa iba rozbieha, nové projekty

z prioritnej osi 7 sa vyhlasujú iba pomaly. Diskutuje sa síce

na úrovni odborných skupín, ale výstupy sa ťažko dostá-

víziu na roky 2015 - 2018, ktorú napĺňa. Jej súčasťou je
porilo smerovanie firmy ku poskytovaniu služieb. Zároveň
vynakladá zvýšené úsilie o presadenie sa na trhu SMB

Ako kľúčový produkt vnímame GAMO Cloud – vlastné

návrhy projektov, čo ohrozuje samotný proces elektro-

v ňom použitý koncept úplnej virtualizácie, unikátny v kra-

nizácie verejnej správy a hrozí, že v roku 2018 prebehne
realokácia (zníženie) rozpočtu eGovernment projektov.

V júli 2016 bolo GAMO ako jeden z prvých sloven-

produkty a poskytované služby, ktoré tiež prispeli ku

poskytovanie cloudových a súvisiacich služieb v pros-

tomuto pozitívnemu výsledku. Sú výsledkom silnejšej

orientácie na vlastné produkty a služby, poskytované

dátové centrum vybudované začiatkom roka 2016. Bol

novým zákazníkom a trhovým segmentom: GAMO
Cloud, Incident Management System (monitoring IT,

jinách V4. Zákazníci, ktorí boli v roku 2016 získaní a dyna-

hepldesk), manažované IT služby, Office 365. Tieto pro-

mika ich rastu nám potvrdzuje správnosť tejto stratégie.

dukty sú atraktívne, reflektujú IT trendy ich podiel na
obrate GAMO sa zvyšuje.
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nota, v prepočte na 1 pracovníka bol nárast o 45 %.

ovplyvnila najmä realizácia veľkej zákazky pre Lesy SR.

Okrem nej sa však pozitívne vyvíjali tiež tržby za vlastné

zákazníkov, najmä z oblasti výroby a služieb.

vajú do konkrétnych projektov. Podľa informácií z prvého
polroka 2017 sa však ani v tomto roku neočakávajú nové

26 730 961 EUR, čo predstavuje v porovnaní s predchá-

S nárastom obratu sa zvýšila o 50 % aj pridaná hod-

ských subjektov auditované podľa normy ISO 27018 pre
tredí GAMO Cloud. Výsledkom je certifikát ktorý preu-

kazuje, že GAMO Cloud dodržiava predpisy o ochrane
osobných údajov. V októbri 2016 bol úspešne zvládnutý
recertifikačný a dozorný audit vykonaný spoločnosťou
BUREAU VERITAS SLOVAKIA a CZECH REPUBLIC. GAMO

obhájilo integrovaný manažérsky systém podľa noriem
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ISO 27001:2013.
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Cloud systémy pre región EMEA
Lenovo Corporation na Slovensku

LENOVO INTERNATIONAL BV

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI INOVATÍVNYCH SPOTREBITEĽSKÝCH,
OBCHODNÝCH A PODNIKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ.

Zadanie
Lenovo na Slovensku je oficiálnym zastúpením korporácie,
a zároveň poskytuje interné IT systémy a služby pre región
EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika). Pre svoju činnosť
využíva viacero IT aplikácií a systémov. Lenovo okrem vlastných serverov využíva aj služby poskytovateľov výpočtových zdrojov – cloud. Systémy slúžiace pre interné účely
Lenovo v regióne EMEA musia spĺňať požiadavku maximálnej dostupnosti. Predstavujú „business-critical“ systémy,
preto musí byť použité robustné riešenie schopné poskytnúť dostatočný výpočtový výkon. Zároveň musí spĺňať požiadavky flexibility pre jednoduché pridávanie a uberanie
výpočtových zdrojov podľa aktuálnych potrieb korporácie.
Cieľ
Vytvorenie cloudu slúžiaceho pre potreby Lenovo na Slovensku a v regióne EMEA. Návrh flexibilného riešenia vrátane
možnosti vytvárania vlastných privátnych úložísk dokumentov
pre pracovníkov slovenskej pobočky.
Riešenie
Lenovo využíva pre svoje systémy cloudové riešenie od
poskytovateľa cloudových služieb GAMO. Súčasťou poskytovaných služieb sú výpočtové zdroje, virtuálne servery, ako aj licencie viacerých produktov značky Microsoft

•

(OS Windows Server, SQL Server, a iné). Cloudové riešenie
umožňuje efektívne využitie zdrojov a vysokú dostupnosť
systémov. V takto pripravenom IT prostredí sú prevádzkované jednotlivé korporátne aplikačné servery. Riešenie
umožňuje dynamicky meniť svoje parametre a na mieru
sa prispôsobiť aplikáciám, ktoré sú v ňom prevádzkované.
Pre potreby zdieľania dokumentov je súčasťou riešenia
aj vlastné privátne úložisko dokumentov.
GAMO poskytuje konzultácie zamerané na architektúru
aplikácií a serverov.

•
•

POSKYTOVANIE INTERNÝCH „BUSINESS-CRITICAL“ EKONOMICKÝCH SYSTÉMOV
A SLUŽIEB PRE REGIÓN EMEA (EURÓPA, STREDNÝ VÝCHOD, AFRIKA) Z GAMO CLOUD.
VYUŽÍVANIE IAAS – INFRAŠTRUKTÚRA AKO SLUŽBA.
ÚDRŽBA SYSTÉMOV, PORADENSTVO A PODPORA.

Stratégiou značky Lenovo je poskytovať zákazníkom a partnerom v regióne
EMEA bezproblémovú podporu. Ako nadnárodná firma potrebujeme IT riešenie
spĺňajúce medzinárodné štandardy. Prevádzka našich serverov v cloude od spoločnosti GAMO spĺňa tieto požiadavky. Dokážeme flexibilne reagovať na aktuálne potreby a optimalizovať informačné systémy, ktoré v cloude prevádzkujeme.

Prínosy
• Flexibilita poskytovaného výpočtového výkonu.
• Jednoduchá správa serverov, operačných systémov
a databáz v IT infraštruktúre.
• On-demand zdroje – virtuálne servery, vrátane Microsoft licencií.
• Optimalizovaná prevádzka aplikácií a databáz.

Branislav Kartik, PhD
EMEA Information Technology On-site Support Senior Manager, Lenovo Group

• Dostupnosť v režime 24x7, on-line konzultačné služby.
• Veľmi rýchla implementácia cloudového riešenia.
• GAMO poskytuje konzultácie zamerané na architektúru
aplikácií a serverov.
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IT SYSTÉM a desktopy v cloude
vo výrobnom podniku

K-SYSTEM, SPOL. S R.O.

SLOVENSKÝ VÝROBCA ŽALÚZII A TIENIACEJ TECHNIKY.
•
•

Zadanie
Spoločnosť K-system kladie veľký dôraz na využitie moderných technológií vo výrobe, venuje značné úsilie inovácii výrobných procesov a vývoju vlastných produktov. Skvalitniť
služby a zabezpečiť maximálnu možnú garanciu dostupnosti riadenia výroby a obchodného procesu sa podarilo
aj vďaka obnove informačných systémov. Spoločnosť presunula pôvodné riešenie on-premise do privátneho cloudového riešenia.
Cieľ
Cloudové riešenie, ktoré kombinuje verejný cloud spolu s privátnym cloudom umožňujúcim využívanie technológie VDI virtuálne desktopy.
Riešenie
Cloudové riešenie pre spoločnosť K-system je postavené na koncepte maximálnej dostupnosti nielen z pohľadu
prevádzkového prostredia, ale aj internetovej konektivity.
Vybudované riešenie kombinuje verejný cloud spolu s privátnym cloudom umožňujúcim využívanie technológie VDI.
Virtuálne desktopy poskytujú nielen správcovi IT, ale aj konštruktérom vo výrobe, obchodníkom v predajných štúdiách
či ostatným zamestnancom množstvo výhod. Technológia

VDI ponúka používateľom funkčnosť plného desktopu. Títo sú
schopní pristupovať k svojmu desktopu odkiaľkoľvek, z kancelárie aj mimo firmy. K dispozícii takto majú aj systémy, ktoré
nie sú natívne prispôsobené vzdialenému prístupu. Pripojenie
je možné z notebooku, mobilného telefónu alebo tabletu s internetovou konektivitou. Firemné dáta sú v bezpečí, pretože
nikdy neopustia dátové centrum. Vďaka akcelerácii, pridávaniu dodatočného výkonu v cloudovej architektúre, môžu konštruktéri a grafici využívať grafické rozhranie aj na desktopoch,
ktoré nemajú výkonnosť drahých pracovných staníc.
Flexibilita cloudového prostredia prináša benefity aj IT personálu. Vyznačuje sa kratšou dobou potrebnou pre migráciu
novej verzie operačného systému, aktualizáciu či inštaláciu
softvéru. Sprístupnenie pracovného prostredia novému zamestnancovi trvá tiež len chvíľu a možné sú aj takmer okamžité zmeny v aplikáciách pre všetkých používateľov.
Prechodom IT systémov a podnikových aplikácií do GAMO
Cloud a využívaním VDI desktopov sa výrazne znížil počet
zásahov realizovaných správcami IT, a to bezo zmeny alebo
dopadu na koncových používateľov - pracovníci nezaznamenali diskomfort pri poskytovaní služieb.
Vybudované riešenie GAMO Cloud v spoločnosti K-system
využíva inovatívny koncept SDDC technológií od VMware
(HCI, VSAN, NSX a Horizon).

KOMPLETNÁ TRANSFORMÁCIA IT Z ON-PREMISE RIEŠENIA DO CLOUDU,
VRÁTANE POUŽÍVATEĽSKÉHO PROSTREDIA A RIADENIA VÝROBY.
HYBRIDNÉ RIEŠENIE - KOMBINÁCIA PRIVÁTNEHO CLOUDU A OFFICE 365 SLUŽIEB.

Prínosy
• Optimalizácia prevádzkových nákladov na IT, možnosť
predikovať a riadiť ich výšku.
• Garancia dostupnosti IT systémov na minimálne 99,97 %
- čo je v prípade on-premise riešenia ťažko dosiahnuteľný cieľ.
• Bezpečný prístup k podnikovým aplikáciám odkiaľkoľvek,
desktop ako služba (Desktop as a Service).

• Konštruktéri a grafici využívajú grafické rozhranie aj na desktopoch, ktoré nemajú výkonnosť drahých pracovných staníc.
• Predchádzanie prípadnej strate dát prostredníctvom služieb Backup as a Service v cloude s geo-redundanciou
údajov do K-system.
• Využitie kapacity IT pracovníkov v oblastiach s vyššou
pridanou hodnotou.

Cloudové riešenie umožnilo IT personálu šetriť čas, optimalizovať činnosti a sústrediť svoje kapacity do rozvoja kľúčových systémov a aplikácií spoločnosti K-system.
Z jedného miesta jednoducho ovládame, spravujeme a prispôsobujeme používateľské prostredie. Mobilitu virtuálnych desktopov v cloude oceňujú aj naši pracovníci,
keďže im umožňuje riešiť zadania odkiaľkoľvek a zaručujú im flexibilitu. Využívaním
grafického rozhrania v cloud architektúre sa podstatne znižujú požiadavky na investície do CAD pracovných staníc.
Mgr. Ľubomír Repiský
IT manažér, K-system, spol. s r.o.
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WEBOVÝ PORTÁL
v Cloude – online shop

SASHE.SK

INTERNETOVÝ PORTÁL, PRIBLIŽNE 1,8 MIL. NÁVŠTEV STRÁNKY A 600 TIS.
UNIKÁTNYCH NÁVŠTEVNÍKOV ZA MESIAC

Zadanie
Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery
spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu,
sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia. Dôvodom bolo zlepšenie poskytovaných služieb pre predajcov
a kupujúcich, ktorých počet z roka na rok neustále rastie.
Cieľ
Zvýšenie výpočtového výkonu webových a transakčných
serverov portálu SAShE.sk. Migrácia systémov do plne cloudového prostredia s maximálnou dostupnosťou.
Riešenie
GAMO Cloud poskytol prevádzkovateľovi portálu sashe.sk
novú úroveň bezpečnosti a dostupnosti, poskytované cloudové služby sú plne v súlade s aktuálnymi trendmi a overenými postupmi v oblasti poskytovania služieb na danej
platforme. Výhodami sú hlavne flexibilita, integrovaná správa aktualizácií, jednoduchá správa a škálovateľnosť systémových prostriedkov.

•
•

GAMO Cloud riešenie spĺňa najnáročnejšie požiadavky nielen z pohľadu výpočtového výkonu, ale tiež internetovej konektivity, čo je v prípade poskytovateľa internetového portálu dôležitým aspektom fungovania. Poskytovateľ riešenia
GAMO Cloud je navyše certifikovaný NBU pre SR a NATO,
spĺňa normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 či
ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude. Takto je
zabezpečená maximálna ochrana údajov predajcov aj kupujúcich portálu SAShE.sk.

ZVÝŠENIE VÝPOČTOVÉHO VÝKONU WEBOVÝCH A TRANSAKČNÝCH SERVEROV
MIGRÁCIA SYSTÉMOV DO PLNE CLOUDOVÉHO PROSTREDIA S MAXIMÁLNOU
ÚROVŇOU DOSTUPNOSTI

Naším cieľom je poskytovať vysoko kvalitné služby pre predajcov a nakupujúcich portálu SAShE.sk, preto potrebujeme spoľahlivé a výkonné servery.
Myslím si, že rozhodnutie vybrať si GAMO Cloud pre prevádzkovanie nášho online portálu bolo tým správnym. Najmodernejšie VMware technológie v kombinácii s rýchlosťou pripojenia a kvalitnou sieťovou zabezpečovacou technológiou
nám poskytujú vysokú mieru bezpečnosti a spoľahlivosti.

Prínosy
• Migrácia systémov bez dodatočných nákladov.
• Požadovaný výpočtový výkon s možnosťou škálovania
podľa aktuálnych potrieb.
• Úspora času a prostriedkov súvisiacich s prevádzkou.
• Zrýchlenie vykonávaných transakcií.
• Dostupnosť v režime 24x7, minimalizácia rizika výpadku
systémov.

Juraj Mikláš
autor projektu SAShE.sk

• Spoľahlivá a rýchla internetová konektivita.
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Virtualizovaná IT infraštruktúra
hardvérový cluster a Office 365

ILJIN SLOVAKIA, S. R. O.

VÝROBCA LOŽÍSK A AUTOMOBILOVÝCH KOMPONENTOV, ČLEN JUHOKÓREJSKEJ
AUTOMOTIVE KORPORÁCIE ILJIN GLOBAL
•
Zadanie
Spoločnosť ILJIN SLOVAKIA, s. r. o. využíva vlastnú serverovú
infraštruktúru, na ktorej sú prevádzkované jednotlivé softvérové aplikácie slúžiace výrobnému, ako aj administratívnemu
účelu. Musí spĺňať kritériá na High-Availability riešenie, odolné voči nepredvídanej udalosti. Zároveň má poskytovať IT
administrátorom jednoduchú správu používateľov, prevádzkovaných systémov a aplikácií. Preto bolo rozhodnuté o vytvorení konsolidovaného riešenia na báze VMware vSphere
ako aj implementácii nástrojov z rodiny Office 365.
Cieľ
Zjednotenie platformy serverových a desktopových operačných systémov. Zvýšenie bezpečnosti – prostredníctvom
implementácie Active Directory a súvisiacich funkcionalít.
Vytvorenie profesionálneho firemného emailu, prostredia
pre tímovú spoluprácu a zjednotenie verzií MS Office.
Riešenie
V spoločnosť ILJIN SLOVAKIA, s. r. o. bolo vybudované hybridné riešenie, kombinujúce prvky vlastnej IT infraštruktúry
(on-premise) s využívaním vybraných cloudových služieb.
Je postavené na koncepte maximálnej dostupnosti a bezpečnosti.

On-premise infraštruktúra je vybudovaná ako hardvérový
cluster serverov so spoločným diskovým subsystémom virtualizovaným na báze VMware vSphere. Hardvérový cluster
umožňuje efektívne využitie zdrojov a vysokú dostupnosť
systémov v prípade vzniku nepredvídanej udalosti. V takto
pripravenej infraštruktúre sú prevádzkované jednotlivé firemné aplikačné servery.
Implementácia služieb Office 365 poskytla spoločnosti
ILJIN SLOVAKIA, s. r. o. komplexné riešenie pre efektívnu
komunikáciu a tímovú spoluprácu, ako aj zjednotenie kancelárskeho balíka MS Office v rámci celej spoločnosti.

•
•

HYBRIDNÉ RIEŠENIE S JEDNODUCHOU SPRÁVOU, KTORÉ KOMBINUJE ON-PREMISE
A CLOUD RIEŠENIE.
HIGH-AVAILABILITY HARDVÉROVÝ CLUSTER NA BÁZE VMWARE TECHNOLÓGIE.
NÁVRH, PORADENSTVO A DODANIE OFFICE 365 SLUŽIEB.

Vybudovaním High Availability riešenia v kombinácii s cloudom sme dokázali
zabezpečiť efektívnu prevádzku IT systémov s vysokou mierou bezpečnosti
a spoľahlivosti. Dokážeme pružne reagovať na nové požiadavky.

Prínosy
• Dosiahnutie vysokej dostupnosti systémov.
• Zvýšenie efektivity využitia hardvérových zdrojov.

Marcel Šimurka
IT špecialista, ILJIN Slovakia, s. r. o.

• Jednoduchšia správa operačných systémov v IT infraštruktúre.
• Zvýšenie úrovne bezpečnosti formou zavedenia single-sign-on, prístupových práv a skupinových politík v Active Directory.
• Odstránenie problémov s nekompatibilitou Office dokumentov.
• Využívanie nástroja MS SharePoint pre efektívnu komunikáciu a tímovú spoluprácu.
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Prehľad o dianí v sieti – WiFi
na stredoškolskom internáte

Zadanie
Bezdrôtová WiFi sieť je pre dnešných študentov, ako aj pedagogických pracovníkov nevyhnutnosťou. WiFi sieť na školskom
internáte by mala byť rýchla, spoľahlivá a odolná voči výpadkom. Na druhej strane by však jej používatelia nemali svojimi
aktivitami obmedzovať iných, alebo neoprávnene sťahovať
obsah chránený autorskými právami. Pedagogickí pracovníci
by mali mať možnosť riadiť prístup študentov, monitorovať
prevádzku siete a mať k dispozícii prehľady o jej využívaní.
Cieľ
Spoľahlivá a ľahko ovládateľná WiFi sieť, ktorá je zabezpečená pred neželanými aktivitami a identifikuje mobilné zariadenia, ktoré do siete vstupujú.
Riešenie
Pre vytvorenie stabilného WiFi pripojenia v rámci viacerých
budov školského internátu bola použitá technológia Cisco
Meraki s manažmentom v cloude a s možnosťou monitorovania aktivít na sieti.
• Nasadením a konfiguráciou WiFi prístupových zariadení
Meraki sa vyriešili problémy týkajúce sa preťaženia a celkovej stability siete, výpadky siete boli minimalizované.
• Vytvorilo sa webové prostredie, z ktorého je možné

ŠKOLSKÝ INTERNÁT V BANSKEJ BYSTRICI

STREDOŠKOLSKÝ INTERNÁT, POSKYTUJÚCI UBYTOVANIE CCA 800 ŠTUDENTOM
V 3 BUDOVÁCH V RÁMCI MESTA.
•
•
•
•

odkiaľkoľvek a v akomkoľvek čase sledovať aktivitu na
sieti a taktiež vykonávať konfiguráciu siete.

KOMPLEXNÁ INŠTALÁCIA WIFI SIETE S MANAŽMENTOM V CLOUDE
POKRYTIE WIFI SIEŤOU NA VYSOKEJ ÚROVNI
JEDNODUCHÁ ADMINISTRÁCIA SIETE A POUŽÍVATEĽOV V NEJ
PRÍSTUP K PREHĽADOM A ŠTATISTIKÁM V REÁLNOM ČASE

• Pre každý internát bola vytvorená samostatná WiFi sieť,
každá s vlastnými pravidlami a používateľmi.
• Študenti majú prístup len do WiFi siete na svojom internáte, nie je možné, aby sa študent z jedného internátu
prihlásil do WiFi siete iného internátu. Každý študent
získava jedinečné konto, ktoré si vytvára sám pri prvom
pripojení do WiFi siete, nie je používané univerzálne heslo.

Prínosy
• Eliminácia výpadkov WiFi siete z dôvodu preťaženia.
• Zvýšenie zabezpečenia siete proti neoprávnenému prístupu do internetu.

• Prihlasovanie do WiFi siete je naviazané na e-mailové
adresy študentov.

• Jednoduché monitorovacie prostredie poskytujúce prehľad o dianí v sieti.

• Administrátor WiFi siete je zodpovedný za autorizáciu jednotlivých užívateľov pre prístup do WiFi siete. Bez autorizácie nie je študentovi umožnená komunikácia vo WiFi sieti.

• Blokovanie aktivít súvisiacich so sťahovaním nelegálneho
obsahu.
• Možnosť obmedziť konkrétnu osobu v prípade porušenia pravidiel.

Všetky tri budovy nášho školského internátu sú momentálne pokryté plne funkčným WiFi riešením. S minimálnym úsilím dokážeme cielene riadiť prístup študentov
k internetu, pričom máme možnosť bezprostredného dohľadu nad ich aktivitami.

• WiFi sieť je pripravená na aplikovanie nastavenia rýchlosti
a prístupu ku konkrétnym stránkam - buď centralizovane
pre celú WiFi sieť, alebo v prípade potreby len u konkrétnych používateľov.
• Riešenie umožnilo nastaviť časové obmedzenie prístupu
študentov do internetu. Prístup je aktívny iba v čase od
06:00 do 21:00 hod.

PhDr. Igor Presperín, CSc.
Riaditeľ Školského internátu, Banská Bystrica
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Vybrané referencie
Priemysel

• Biotika a. s. Slovenská Ľupča
• ELBA a. s. Kremnica
• ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. Pravenec
• CORNIX plus, Piešťany
• CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.
organizačná zložka, Bratislava
• KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. Sučany
• K-system, spol. s.r.o. Žiar nad Hronom
• Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Liptovský Mikuláš
• Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. Kechnec
• MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
Obchod, služby, financie

• A.R.S. spol. s r.o. Banská Bystrica
• AUTOTECHNA BARÁNEK, s. r. o. Zvolen
• BDR spol. s. r. o. Banská Bystrica
• BIS audio, s. r. o. Zvolen
• Dopravoprojekt a. s. Bratislava
• EUROCOM & Co, s. r. o. Bratislava
• EUROMOTOR spol. s r.o. Banská Bystrica
• GTSystems 2, s. r. o. Detva
• KIOS a. s. Piešťany
• LCS ELECTRONICS, spol. s r.o. Košice
• Lenovo (Slovakia) s. r. o. Bratislava

Štátna správa a samospráva, školstvo

• MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o. Prešov
• Sapa Profily a. s. Žiar nad Hronom
• Stredoslovenská energetika
Distribúcia, a. s. Žilina
• Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s. Banská Bystrica
• SYTELI, s.r.o. Michalovce
• TOP REFAL obaly, spol. s r.o. Tovarníky
• TRANSPETROL a. s. Bratislava
• Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Trnava
• WITZENMANN Slovakia s.r.o Vlkanová
• Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Trnava

• Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika,
Liptovský Mikuláš
• Akadémia umení Banská Bystrica
• Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš
• Katolícka univerzita v Ružomberku
• Mesto Banská Bystrica
• Mesto Detva
• Mesto Dubnica nad Váhom
• Múzeum SNP, Banská Bystrica

Zdravotníctvo
• AGEL SK a. s. Bratislava
• Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica
• EDELMA s. r. o. Banská Bystrica
• Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky Bratislava
• KÚPELE LÚČKY a. s.

• Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Banská Bystrica
• MBB a. s. Banská Bystrica
• Mediqa s. r. o. Bratislava
• Slovenská letecká agentúra, s. r. o. Banská Bystrica
• SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Banská Bystrica
• Slovexperta, s. r. o. Žilina
• SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA s. r. o. Bešeňová
• Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
• ZTS Výskumný-vývojový ústav Košice, a. s.
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• Národný bezpečnostný úrad, Bratislava
• Slovenská inšpekcia životného prostredia, Bratislava
• Stredoškolské domovy mládeže, Banská Bystrica
• Štátna opera v Banskej Bystrici
• UMB v Banskej Bystrici
• Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky, Banská Bystrica
• Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

• OFTAL s. r. o. Zvolen
• Slovenská lekárnická komora Bratislava
• Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a. s.
• SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
• Viac ako 150 lekární po celom Slovensku
• ZELENÝ SEN, s. r. o. Banská Bystrica
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SPRÁVA MANAŽMENTU

Tržby podľa
vertikálneho segmentu

1 % Zdravotníctvo
18 % Štátna správa a samospráva

10 %

3 % Obchodné služby
1 % Telekomunikácie
2 % Priemyselná výroba
3 % Sieťové odvetvia (vrátane dopravy)

72 % Poľnohospodárstvo
a lesníctvo
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Správa a riadenie
spoločnosti

GAMO UZNÁVA A UPLATŇUJE NÁROČNÉ ŠTANDARDY V OBLASTI SPRÁVY A RIADENIA
SPOLOČNOSTI. ZÁKLADOM SPRÁVY A RIADENIA V SPOLOČNOSTI SÚ SPOLOČNE
ZDIEĽANÉ ZÁKLADNÉ HODNOTY, ZADEFINOVANÁ VÍZIA A CIELE SPOLOČNOSTI.
UVEDENÉ DOKUMENTY SÚ POSTAVENÉ NA ETICKOM ZÁKLADE A REFLEKTUJÚ

PRINCÍPY A METÓDY RIADENIA FIRIEM, TZV. BEST PRACTICES. SÚ ZÁVÄZNÉ PRE
VŠETKY ÚROVNE RIADENIA SPOLOČNOSTI.

Vrcholným orgánom spoločnosti GAMO je predstaven-

Vedenie spoločnosti tvorí generálny riaditeľ a riaditelia

Systém vnútornej kontroly spoločnosti spočíva vo výkone

Súčasťou systému správy a riadenia spoločnosti je aj

spoločnosti. Na čele predstavenstva je predseda, ktorý

vedenia spoločnosti je výkonné riadenie a rozvoj jednot-

manažérskym systémom podľa noriem ISO 9001:2008,

Medzinárodnej organizácie projektového riadenia (IPMA

stvo, ktoré je kolektívne zodpovedné za všetky aktivity

v rámci spoločnosti zastáva výkonnú funkciu generálneho riaditeľa. Predstavenstvo má 3 členov, z ktorých sú
volení predseda a podpredseda.

Hlavná činnosť predstavenstva spoločnosti je zameraná na

dosahovanie cieľov definovaných v stratégii spoločnosti tvorbu hodnoty spoločnosti, uplatňovanie stratégie rastu,

rozvoj konkurenčnej výhody a prvkov odlíšenia, budovanie pozície stabilného zamestnávateľa so spoločenskou
zodpovednosťou. Predstavenstvo taktiež vynakladá úsilie

jednotlivých úsekov spoločnosti, celkom 5 osôb. Cieľom

polročných interných auditov definovaných integrovaným

livých úsekov, ich vzájomná koordinácia, plnenie stred-

ISO 14001:2004 a ISO 27001:2013, ISO 27018:2014, ako aj

nodobej stratégie.

ročných kontrolných auditov vykonávaných certifikačným
orgánom. Okrem plánovaných auditov môžu byť interné

Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti zabezpe-

audity vykonané aj na základe podnetov členov vede-

čuje dozorná rada spoločnosti. Dozorná rada má troch

nia či stredného manažmentu. Plán interných auditov je

členov, z ktorých jeden člen je priamo volený zamest-

rozvrhnutý tak, aby boli preskúmané všetky procesy spo-

nancami. Všetci členovia dozornej rady majú riadny prí-

ločnosti v časovom období jedného roka, a aby sa v čo

stup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich

najväčšej možnej miere eliminovali nezhody. Na základe

sa spoločnosti.

výsledkov z auditov je realizovaná nápravná činnosť.
Jej efektívnosť je overovaná následnými auditmi.

na účinné riadenie podnikateľského rizika.
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uplatňovanie projektového riadenia podľa metodiky
- International Project Management Association). Hlavným cieľom projektového riadenia je zvýšenie efektívnosti riadených procesov, zvýšenie kvality poskytnutých

služieb, a tým aj rast spokojnosti zákazníkov. Projektové

riadenie sa uplatňuje pri realizácii významnejších či dlhšie trvajúcich zákaziek, čím spoločnosť prispieva k čo

najracionálnejšiemu vynakladaniu finančných prostriedkov zákazníkov.
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SPRÁVA MANAŽMENTU

Ľudské zdroje
ROK 2016 Z POHĽADU ĽUDSKÝCH ZDROJOV CHARAKTERIZOVALO POKRAČOVANIE
ORIENTÁCIE FIRMY NA ROZVOJ VYBRANÝCH PRODUKTOV. S NÍM ÚZKO SÚVISÍ
NIELEN TECHNOLOGICKÉ SMEROVANIE, ALE AJ PERSONÁLNE OBSADENIE

KONKRÉTNYCH POZÍCIÍ. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV BOL RIEŠENÝ SPOMEDZI
INTERNÝCH ZAMESTNANCOV, AKO AJ PRIJATÍM NOVÝCH ZAMESTNANCOV NA

Hlavné ciele personálnej stratégie spoločnosti GAMO

ŠPECIFICKÉ POZÍCIE. ZÍSKAŤ KVALIFIKOVANÝCH UCHÁDZAČOV JE PRITOM ŤAŽŠIE

v roku 2016 boli:

AKO V PREDOŠLÝCH ROKOCH.

• Obsadiť voľné pracovné pozície v súlade s požiadavkami na odbornosť a osobnostné predpoklady,

• Zabezpečiť odborné vzdelávanie

• Zvyšovať úroveň spokojnosti zamestnancov
Mottom celého roka bolo posilnenie firemnej iden-

pričom 20 % zamestnancov pracuje v GAMO viac ako

Manažment spoločnosti venoval pozornosť výsledkom

neustále zlepšovanie komunikácie medzi jednotlivcami,

z celkového počtu je dlhodobo na úrovni vyše 60 %.

tenia spokojnosti zamestnancov, Prijal úlohy a opatrenia

tity, dodržiavaním základných hodnôt spoločnosti cez
tímami a smerom k zákazníkom a partnerom.

Priemerný počet zamestnancov oproti roku 2015 mierne
stúpol. Dôvodom bolo rozširovanie produktového portfólia a posilnenie realizačných kapacít. Podiel žien na celkovom počte zamestnancov sa mierne zvýšil a dosahuje 31 %.
GAMO sa darí udržiavať stabilnú štruktúru zamestnancov,

16 rokov. Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov

vyplývajúcim z pravidelného ročného prieskumu hodno-

Vzdelávacie aktivity počas roka 2016 boli prioritne zame-

na zlepšenie úrovne spokojnosti monitorovaných oblastí,

rané na získanie odborných kompetencií a zručností

s ich následnou realizáciou.

potrebných pre zvládnutie úloh v rámci pracovnej pozí-

cie. Bolo prihliadané na potreby zvyšovania odbornosti,

Aj v roku 2016 bolo súčasťou riadenia ľudských zdrojov

certifikácií, zlepšovania zručností.

presadzovanie dodržiavania legislatívy, noriem bezpečnosti a kvality, otvorená, priama komunikácia bez zvý-

priemerný odpracovaný počet rokov vo firme je 7 rokov,

hodňovania, predsudkov a diskriminácie.

28

GAMO / ROČNÁ SPRÁVA 2016

SPRÁVA MANAŽMENTU

Ľudské zdroje

ZAMESTNANCI
PODĽA POHLAVIA

ZAMESTNANCI
PODĽA VZDELANIA

Ženy

Muži

SŠ

SŠ
s maturitou

VŠ

31 %

69 %

14 %

23 %

62 %
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Spoločenská
zodpovednosť

POSKYTOVATEĽ
ŠPIČKOVÝCH IT RIEŠENÍ
PROSTREDNÍCTVOM CIEĽOV V OBLASTI SPOLOČENSKEJ
A SLUŽIEB
ZODPOVEDNOSTI
NA BÁZE
POSILŇUJEME
CLOUDU.
POZITÍVNE VNÍMANIE FIRMY A JEJ AKTIVÍT NIELEN SMEROM K VEREJNOSTI,

ALE I K SVOJIM OBCHODNÝM PARTNEROM A ZAMESTNANCOM. NAŠOU SNAHOU JE,

ABY AKTIVITY V OBLASTI SPOLOČENSKEJ ZODPOVVEDNOSTI POTVRDILI STATUS FIRMY,
KTORÁ SA SPRÁVA ETICKY, PRISPIEVA K EKONOMICKÉMU RASTU A ZVYŠUJE KVALITU

Našim cieľom je rozvoj prostredia, v ktorom vykoná-

ŽIVOTA SVOJICH ZAMESTNANCOV, KOMUNITY I CELEJ SPOLOČNOSTI.

vame svoje podnikateľské aktivity, a to nielen z hľadiska
regionálneho rozvoja, ale aj z hľadiska rozvoja IT odvetvia.

Stratégia spoločnosti sa v oblasti sponzoringových aktivít orientuje na podporu záujmových zväzov a združení
zameraných na deti a mládež, aktívne využitie voľného

Február 2016 bol venovaný spolupatričnosti. Zorganizo-

Pre zamestnancov sme v uplynulom roku zorganizovali

GAMO má snahu o aktívnu spoluprácu s médiami v rámci

vzdelávanie, kultúru, športové aj spoločenské aktivity.

s Centrom dobrovoľníctva bola odovzdaná do zariade-

vianočné posedenie. Záleží nám na našich zamestnan-

ločnosti smerom k obchodným partnerom, zamestnan-

času, rozvoj osobnosti či nadačnú činnosť. Podporujeme

V spolupráci so Základnou umeleckou školou Jána Cikkera v Banskej Bystrici sme pokračovali v tradícii a vytvorili
nástenný kalendár na rok 2017 s názvom Banská Bystrica

- Európske mesto športu 2017. Predstavili sme v ňom 13

najkrajších grafík, ktoré vznikli pod pedagogickým vede-

vali sme zbierku pre ľudí v hmotnej núdzi, v spolupráci
nia núdzového bývania v našom regióne - NKC Kotva.

vyšetrenia sa získali základné informácie o tom, ako sme

oslovuje najmä mladú generáciu.

Pre organizátorov Týždňa dobrovoľníctva 2016 sme bez

bri 2016 na vernisáži v priestoroch radnice v Banskej Bystrici.

uskutočnili Poradňu na podporu zdravia - počas 15 min.

aktualizáciou mobilnej aplikácie, ktorou Múzeum SNP

Bystricu, grafiky žiakov dotvárajú aj obrazy aktivít viažuce

Kalendár sme spolu s ďalšími kresbami predstavili v decem-

práci s Ústavom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

ročná Noc múzeí a galérií bola podporená aj špeciálnou

Našli sme sa aj v dobrovoľníctve – počas týždňa dob-

sa k prestížnemu titulu, ktorý mesto získalo na rok 2017.

coch, a aj preto sme v rámci prevencie zdravia v spolu-

Dlhodobo tiež spolupracujeme s Múzeom SNP. Minulo-

ním pani učiteliek. Okrem historických pamiatok či archi-

tektonických monumentov charakteristických pre Banskú

atraktívne teambuildingové podujatie, ako aj tradičné

zdravotne na tom, aká je hladina cholesterolu či TAG a glykémia vrátane vyhodnotenia výsledkov a poradenstva.

rovoľníctva sme upravili okolie bývalého kina Hviezda.

Aktivity spoločnosti GAMO v oblasti informačných tech-

pripravili mobilnú aplikáciu Nájdi sa! – interaktívnu mest-

tredia. Aj napriek tomu sa spoločnosť zaviazala garanto-

nológií majú len mierny dopad na kvalitu životného pros-

skú dobrovoľnícku hru.

vať svoj korektný vzťah k životnému prostrediu získaním
certifikácie podľa normy ISO 14001:2004.
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sprostredkovania významných informácii o dianí v spocom a širokej verejnosti. Externá komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom publikovania tlačových správ

v médiách, zverejňovaním informácií na našej webovej
stránke, využívaní sociálnych sietí (facebook, Linkedin),

každoročnou distribúciou ročnej správy a iných tlačových

materiálov. V neposlednom rade tvorí súčasť komunikačných aktivít tiež osobný kontakt na pravidelných stretnutiach a podujatiach pripravovaných pre našich partnerov,
zákazníkov, i zamestnancov.
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FINANČNÉ
VÝSLEDKY

KOMENTÁR EKONOMICKEJ RIADITEĽKY
SPRÁVA AUDÍTORA
SPRÁVA DOZORNEJ RADY
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
SÚVAHA
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12. 2016
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

Komentár
ekonomickej riaditeľky

V ROKU 2016 SPOLOČNOSŤ GAMO A.S. VÝRAZNEJŠIE POKRAČOVALA
V AKTIVITÁCH, KTORÉ MAJÚ ZA CIEĽ POSILNIŤ PREDAJ VLASTNÝCH
SLUŽIEB A PRODUKTOV. SÚSTREDILI SME SA HLAVNE NA
MODERNIZÁCIU PRODUKTOVÉHO PORTFÓLIA.

V roku 2016 dosiahla spoločnosť GAMO a.s. zisk pred

Spoločnosť si plní svoje záväzky a svoju stabilnú pla-

25 792 tis. EUR a celkových výnosoch 26 731 tis. EUR

ním o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva

zdanením vo výške 939 tis. EUR pri celkových nákladoch
s priemerným počtom zamestnancom 80.

Spoločnosť je finančne stabilná, čím vytvára predpoklady pre napĺňanie rozvojovej stratégie spoločnosti.

VÝVOJ OBRATU A POČTU ZAMESTNANCOV

tobnú schopnosť môže opätovne dokladovať potvrde-

Obrat (mil. Eur)

Úrad pre verejné obstarávanie.

Počet zamestnancov
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Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná

150

25

závierka k 31. 12. 2016 poskytuje verný a pravdivý obraz
finančnej situácie spoločnosti
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

Správa audítora
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

Správa
dozornej rady
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

Výkaz ziskov a strát

Bežné prevádzkové náklady a osobné náklady spoloč-

Pridaná hodnota

šené náklady oproti roku 2015 boli náklady súvisiace

3 155 tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 50,3 %.

nosti boli v porovnateľnej výške ako v roku 2016. Navýs obchodnými zákazkami a tržbami spoločnosti. Spoločnosť v roku 2016 nevynaložila žiadne náklady spojené
s výskumom a vývojom.

V ROKU 2016 SPOLOČNOSŤ GAMO A.S. DOSIAHLA CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ
VÝNOSY VO VÝŠKE 26 730 TIS. EUR. MEDZIROČNE SA ZVÝŠIL PREDAJ TOVARU
10 395 TIS. EUR A TRŽBY ZA PREDAJ SLUŽIEB O 8 449 TIS EUR.

V roku 2016 GAMO dosiahlo pridanú hodnotu celkom
Pridaná hodnota na zamestnanca za rok 2016 je vo výške
39 tis. EUR.

Hospodársky výsledok

Výsledkom hospodárenia za rok 2016 je zisk pred zdanením vo výške 939 tis. EUR pri celkových nákladoch

25 792 tis. EUR a celkových výnosoch 26 731 tis. EUR.
Celkový hospodársky výsledok pred zdanením predsta-

vuje voči roku 2015 nárast o 867 tis. EUR. Spoločnosť
naplnila plánované ukazovatele za rok 2016.

EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) dosiahla
v roku 2016 výšku 1 180 tis. EUR

GAMO a.s Výkaz ziskov a strát v EUR

k 31.12.2016

k 31.12.2015

k 31.12.2014

k 31.12.2013

k 31.12.2012

VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI CELKOM

26 730 125

7 820 275

8 369 893

9 850 262

9 777 456

Tržby za predaj tovaru

11 886 818

1 491 746

2 024 140

3 067 914

5 210 319

Tržby za služby a ostatné výnosy

14 843 307

6 328 529

6 345 753

6 782 348

4 567 137

NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI CELKOM

25 769 450

7 729 105

8 054 241

9 511 263

9 445 564

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

960 675

91 170

315 652

338 999

331 892

Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti

-21 482

-18 518

-2 081

-5 665

-16 680

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie brutto

939 193

72 652

313 571

333 334

315 212

Daň z príjmu za bežnú a mimoriadnu činnosť

152 191

60 742

137 482

90 133

52 569

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie netto

787 002

11 910

176 089

243 201

262 643
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Výkaz ziskov a strát

TRŽBY A PRIDANÁ HODNOTA

Tržby

Pridaná hodnota

Eur
30 000 000,00
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

Výkaz ziskov a strát

ŠTRUKTÚRA TRŽIEB

Tržby za tovar

Tržby za služby

Eur
20 000 000,00

15 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00
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O SPOLOČNOSTI

Výkaz ziskov a strát

PRODUKTIVITA PRÁCE NA ZAMESTNANCA

Obrat na zamestnanca

Pridaná hodnota na zamestnanca

Počet zamestnancov

Eur
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

Výkaz ziskov a strát

TRŽBY ZA TOVAR PODĽA KOMODITY

TRŽBY ZA SLUŽBY PODĽA TYPU SLUŽBY

58 % Systémová integrácia

61 % Operačné systémy a softvér
6 % Počítače
2 % Počítačové siete LAN / WAN

16 % Technická podpora a servis HW

1 % Periférie
30 % Ostatné

9 % Implementácie a modifikácie softvérových riešení
9 % Školenia a certifikácia

3 % Vývoj zákazníckych softvérových riešení
2 % Podpora a inštalácia softvéru
2 % Outsourcing IT infraštruktúry
1 % Konzultačné služby - IS a siete
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Súvaha

Súvaha v EUR

k 31.12.2016

k 31.12.2015

k 31.12.2014

k 31.12.2013

k 31.12.2012

10 798 836

2 844 795

3 168 251

4 688 512

4 295 010

576 143

541 671

207 141

181 460

232 920

48 068

97 403

31 076

47 764

16 898

528 065

444 268

176 065

133 696

216 022

0

0

0

0

0

10 110 000

2 195 436

2 831 185

4 320 668

3 954 099

7 719

18 598

110 501

31 508

94 589

64 936

42 619

36 732

13 481

17 144

9 618 986

1 550 093

1 639 157

2 722 128

3 728 544

418 359

584 126

1 044 795

1 553 551

113 822

112 693

107 688

129 925

186 384

107 991

10 798 836

2 844 795

3 168 251

4 688 512

4 295 010

1 136 416

349 414

1 115 611

1 503 082

1 264 881

Základné imanie

235 235

235 235

235 235

235 235

235 235

Kapitálové fondy

46

46

46

46

46

102 223

102 223

102 223

102 223

102 223

11 910

0

602 018

922 377

664 734

787 002

11 910

176 089

243 201

262 643

9 551 191

2 378 471

1 905 058

3 035 407

2 924 403

Rezervy

253 978

514 419

504 931

121 735

35 243

Dlhodobé záväzky

106 295

132 930

32 952

26 529

19 352

9 190 918

1 731 122

1 367 175

2 887 143

2 869 808

Bežné bankové úvery

0

0

0

0

0

Bankové úvery dlhodobé

0

0

0

0

0

111 229

116 910

147 582

150 023

105 726

SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok

Aktíva

Majetok spoločnosti sa navýšil oproti minulému roku
o 7 954 tis. EUR.

Zmeny nastali v navýšení neobežného majetku. Na
navýšenie neobežného majetku mali vplyv investície
do dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného

majetku. Spoločnosť v roku 2016 investovala do majetku

pre vlastné potreby a do majetku prenajímaného formou
outsorcovaných služieb našim zákazníkom.

Významnejšia zmena nastala v navýšení obežného
majetku, v položke pohľadávky do lehoty splatnosti.
Pohľadávky k 31. 12. 2016 boli vyššie z dôvodu fakturácie
zákaziek ku koncu roka 2016.

Zásoby

Pasíva

Dlhodobé pohľadávky

Vlastné imanie spoločnosti bolo k 31. 12. 2016 vyká-

Krátkodobé pohľadávky

zané vo výške 1 136 tis. EUR, čo predstavuje nárast voči

Finančné účty

roku 2015 o 787 tis. €. Na navýšenie vlastného imania

Časové rozlíšenie

mal vplyv dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2016.

Spoločnosť v roku 2016 nenadobudla žiadne nové akcie

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

a obchodné podiely.

Vlastné imanie

Najväčší podiel v štruktúre pasív sú záväzky spoloč-

nosti. Záväzky z obchodného styku medziročne narástli

Fondy zo zisku

o 6 918 tis. Spoločnosti neboli v roku 2016 poskytnuté

Výsledok hospodárenia minulých rokov

žiadne dlhodobé pôžičky, krátkodobé pôžičky ani krát-

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

kodobé finančné výpomoci.

Záväzky

Všetky záväzky voči štátu, zamestnancom a záväzky

zo sociálneho zabezpečenia boli k 31. 12. 2016 v lehote

Krátkodobé záväzky

splatnosti.

Časové rozlíšenie
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

Prehľad peňažných
tokov k 31. 12. 2016

Označenie
položky

Obsah položky

riadok

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce obdobie

2016

2015

Označenie
položky

Obsah položky

riadok

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce obdobie

2016

2015

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

1

939 191

72 652

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (-)

25

-264 593

-473 153

A.1

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred
zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A 1.13.)

2

-48 786

132 573

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)

26

17 708

11 467

A.1.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)

3

230 121

138 402

B.3.

Zaplatené úroky - dlhodobý úver (+) (562)

27

0

0

A.1.4.

Zmena stavu rezerv (+/-)

5

-260 441

9 488

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)

28

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia aktív

7

-5 005

22 237

B.15.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)

29

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia pasív

8

-5 681

-30 672

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

28

A.1.7.

Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku

9

-17 708

-11 244

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

29

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov (+)

11

10 336

4 952

30

-246 885

-461 686

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov (-)

12

-408

-590

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B.1. až B.19.)

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu
(súčet A.2.1. až A.2.4.)

13

-112 628

112 490

2016

2015

A.2.1

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

14

-8 080 531

89 064

C.1.

A.2.2

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

15

7 957 024

-68 477

C.2.

-26 635

97 871

A.2.3

Zmena stavu zásob (-/+)

16

10 879

91 903

C.3.

34

-500 000

-250 000

35

-12

-123

36

408

590

37

-526 239

-151 662

38

-165 767

-460 669

39

584 126

1 044 795

40

418 359

584 126

A.2.4

A.3.
A.4.
A.7.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je
súčasťou peňažných prostredkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pežažných tokov
(+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky spolu, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností alebo finančných činností (-)

B

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

17
18

C.4.
777 777

C.7.

317 715

C.8.

19
20

-10 336

-4 952

21

-160 084

-160 083

A.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

22

0

-1

A.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

23

0

0

A.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S+A.1. až A.9.)

24

607 357

152 679

C.
D.
E.
H.

41

Peňažné toky vo vlastnom imaní
Výdavky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov vzťahujúcich sa na
finančnú činnosť (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky na vyplatené divididendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť
(+), (príjmy z prijatých úrokov)
Čisté peňažné doky z finančnej činnosti
(súčet C.1. až C.9.)
CF čisté zvýšenie / zníženie peňažných prostriedkov
(+/-), (súčet A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného
obdobia (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)

31
32
33
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KONTAKTY

SÍDLA SPOLOČNOSTI
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KONTAKTY

Manažment spoločnosti

Reklamácie a pozáručný servis

Generálny riaditeľ

Centrála Banská Bystrica:

Tel: +421 48 4372 800

Kancelária Košice

Tel: +421 55 6853 630

Obchodný úsek
Riaditeľ úseku:

Július Voskár

Kancelária Bratislava

Peter Luby

Testovacie stredisko

Úsek systémy a infraštruktúra
Riaditeľ úseku:

Ivan Luby

VUE Autorizované testovacie stredisko
Bratislava

Úsek vývoja softvérových riešení

Riaditeľ úseku:

Ekonomický úsek
Riaditeľ úseku:

Tel: +421 2 4363 7781

Tel: +421 2 4363 7781

Roland Schwarz

e-mail: <gamo-ba@gamo.sk>

Iveta Milčíková

Ľudské zdroje
e-mail: kariera@gamo.sk
Tel:+421 48 4372 111

Zákaznícke centrum
Tel:+421 48 4372 000

e-mail: helpdesk@gamo.sk

URL: https://helpdesk.gamo.sk
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e-mail: <servis@gamo.sk>
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KONTAKTY

Sídla spoločnosti

BANSKÁ BYSTRICA

BRATISLAVA

KOŠICE

centrála

kancelária

kancelária

GAMO a.s.

GAMO a.s.

GAMO a.s.

974 04 Banská Bystrica

831 04 Bratislava

040 11 Košice

Kyjevské námestie 6

Kalinčiakova 27

Tel.: +421 48 4372 111

Tel.: +421 2 4363 7781

e-mail: info@gamo.sk

URL: http://www.gamo.sk

GPS: 48°43‘38.21“N, 19°7‘12.21“E

GPS: 48°9‘42.65“N, 17°8‘10.08“E

Fax: +421 48 4132 947

URL: http://www.gamo.sk

Popradská 68

Tel.: +421 55 6853 630

e-mail: gamo.ba@gamo.sk

e-mail: kosice@gamo.sk

GPS: 48.716711N 21.2256919E
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Túto ročnú správu môžete získať:
v centrále spoločnosti / v pobočkách / na internete www.gamo.sk
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