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Ročná správa
2010

Informácia pre èitate¾a
Tlaèená verzia roènej správy GAMO 2010 obsahuje vzh¾adom k použitému realizaènému
spracovaniu iné rozloženie strán, než je použité v práve otvorenom elektronickom
dokumente. Obsah jednotlivých kapitol je však identický a zhoduje sa s tlaèenou verziou.
Súèasou roènej správy GAMO 2010 je tiež vložený CD nosiè s elektronickými verziami
príloh, na ktoré sa uvedená roèná správa odkazuje. Všetky uvedené prílohy, ak aj tento
dokument, je možné získa na web stránke spoloènosti www.gamo.sk/rocnasprava.
... A PRÁCA JE HROU!

Posledný februárový deň vzniká združenie (vtedy ešte konzorcium) fyzických osôb pod názvom GAMO elektronik. V októbri sa päťčlenné
konzorcium transformuje na GAMO, spol. s r. o. Spoločnosť
zamestnáva prvých dvoch ľudí. Manažéri rokujú na Taiwane
o priamych dodávkach počítačových komponentov na československý trh.
1991

Prvá veľká zákazka pre mladú firmu. GAMO rieši
komplexne informačný systém v podnikovej sfére
a prepája pivovary v Martine, Bytči a Ilave s centrálou
v Banskej Bystrici prostredníctvom vtedajšej elektronickej pošty
s názvom cc-mail.
GAMO sa prvýkrát prezentuje na výstave výpočtovej techniky
INVEX v Brne. GAMO zakladá Autorizované školiace stredisko
Novell, v ktorom doteraz získalo vedomosti viac ako 5 000 ľudí.
1992

V dôsledku rozdelenia republiky sa
menia podmienky na trhu. GAMO sa
čoraz viac orientuje na slovenský trh.
GAMO ponúka úplnú novinku – káblové systémy
AT&T, pomocou ktorých vznikajú tzv. inteligentné
budovy. Prvý káblový systém je inštalovaný v Slovenskej plavbe dunajskej Bratislava. GAMO sa po
prvýkrát prezentuje na odbornej výstave COFAX
v Bratislave.
Na jeseň organizuje GAMO v Banskej Bystrici
odbornú konferenciu o počítačových sieťach pod
názvom Lannet. GAMO ako prvé na Slovensku
získava titul Novell Authorized Education Center
a ako prvé na Slovensku ponúka certifikačné služby Drake Technologies, neskôr Sylvan Prometric
a Virtual University Enterprise.
1993

Komplexné informačné systémy a infraštruktúra
predstavujú v súčasnosti jeden z nosných produktov firemného portfólia. Samozrejme, cc-mail
bol nahradený modernejšími platformami ako sú
Lotus Notes či Microsoft Exchange.
Veľtrhu Invex sa GAMO zúčastnilo celkom
2 krát, na COFAXe sme sa prezentovali v rokoch
1994-1998.

Problematike inteligentných budov sa GAMO venuje aj v súčasnosti. Nie sú to však iba káble, ale najmä pridaná hodnota vo forme automatizovaných systémov, ktoré plnia špecifické úlohy
(zabezpečovacie systémy, riadenie prístupu, požiarna bezpečnosť, kamerové a dohľadové riešenia).
Odborná konferencia Lannet sa konala v Banskej Bystrici
3 krát, vždy priniesla to najnovšie, čo v tom čase hýbalo svetom sieťových technológií.
Certifikačné služby Virtual University Enterprise poskytuje
GAMO nepretržite aj v roku 2010. Certifikačnými testami
prešlo u nás vyše 2200 IT profesionálov. Od roku 2003,
kedy sa na Slovensku akreditovali testy ECDL, sme vydali
ECDL indexy vyše 2100 osobám. Z nich 1300 získalo certifikát ECDL Štart a úplný Certifikát ECDL vyše 350 osôb.
Celkom sme v našom akreditovanom testovacom stredisku
uskutočnili vyše 8500 testov.

Do života je uvedený ďalší úspešný
projekt s názvom ISYS-Pharm. Vyše
50 lekární a distribútorov liečiv z celého
Slovenska je spojených do jedného celku, aby si
mohli prostredníctvom počítačovej siete pohodlne
a rýchlo objednávať a distribuovať lieky. GAMO zakladá Akreditované školiace stredisko Microsoft,
v ktorom získalo certifikáty vyše 25 000 ľudí! GAMO ako prvá
firma na Slovensku predvádza na výstave COFAX v Bratislave
satelitné komunikácie a ich úlohu v globálnych sieťach. GAMO
je ocenené firmou Novell ako najlepší partner titulom Novell
Systems House.
1994

GAMO v súčasnosti zamestnáva 102
pracovníkov, spolupracuje s významnými slovenskými IT distribútormi.
Vybudovalo si stabilnú pozíciu na IT
trhu a ako jedna z mála spoločností
si zachovalo pôvodnú majiteľskú
štruktúru.

Počas 17-tich rokov fungovania systému
iSYSpharm bolo zrealizovaných viac ako
500.000 elektronických objednávok. Samotný produkt začínal v dobe, kedy sa o dnes
už archaickom dial-up pripojení do internetu
začínalo iba hovoriť a nebol vôbec rozšírený
ako v dobách svojho vrcholu (2002-2004).
S miernym zveličením možno povedať, že už v tej
dobe sme boli poskytovateľom „cloud computingu“
ako ho poznáme v dnešnej dobe. Produkt sa rokmi
vyvíjal a v súčasnosti ho využíva vyše sto lekární
a traja veľkí distribútori liečiv.

Príhovor
generálneho
riaditeľa

Vážení zákazníci, partneri, vážení spolupracovníci a akcionári,
mnohí z nás vstupovali do roku 2010 s množstvom očakávaní a vierou, že
dopady ekonomickej krízy postupne pominú a naše podnikanie sa vráti do
„starých“ zabehnutých koľají. Rok 2010 predstavoval rok, v ktorom dochádzalo k postupnému zotavovaniu hospodárstva, a teda aj naši zákazníci vnímali situáciu pozitívnejšie. Uplynulý rok nám však ukázal, že proces
celkového zotavenia slovenskej ako aj svetovej ekonomiky nebude určite
procesom rýchlym a dnes je viac ako zrejmé, že na jeho konci bude v zásade iný prístup našich zákazníkov k investíciám v oblasti IKT.
Nová situácia plne preverila kvalitu našich vzťahov so zákazníkmi a našu
schopnosť reagovať na zmenené pomery. Rok 2010 priniesol aj rozvoj našich obchodných aktivít, posilnenie kľúčových kompetencií a tiež potvrdil správnosť strategických rozhodnutí, s ktorými
sme do tohto roka vstupovali.
Rok 2010 predstavoval rok, kedy oveľa viac ako inokedy rozhodovala pri úspešnej realizácii
našich riešení a projektov najmä kvalita poskytovaných služieb a schopnosť ponúkať skutočne
profesionálne riešenia.
O to viac ma teší, že dnes môžem konštatovať, že rok 2010 patril medzi najúspešnejšie roky
v histórii spoločnosti. Podarilo sa nám naplniť optimistické predsavzatia a v mnohých ukazovateľoch
ich aj prekročiť.
Dnes viem, že tieto výsledky by sme neboli schopní dosiahnuť bez kvalitnej a vysoko profesionálnej práce našich zamestnancov a dôvery našich zákazníkov. Som nesmierne rád, že dôveru a vzťahy s našimi zákazníkmi sa nám darilo udržiavať aj v časoch, ktoré neboli pre nikoho z nás ľahké.
Vstupujeme do roku 2011, ktorý je pre našu spoločnosť vskutku významný. V tomto roku oslávime 20-te výročie existencie a najmä úspešného pôsobenia spoločnosti GAMO a. s. na slovenskom
IKT trhu.
Uvedomujem si viac ako kedykoľvek predtým význam času a sily našej spoločnosti, jej schopnosti ovplyvňovať dianie okolo nás, ako aj schopnosť rozvoja a držanie tempa s technologickým
pokrokom. Som nesmierne rád, že sme počas uplynulých dvadsiatich rokov dokázali mnohým zákazníkom ponúknuť riešenia, ktoré im umožnili spolu s nami rásť a rozvíjať svoje podnikanie a spoločne s nami prosperovať.
Som hrdý na kolektív ľudí, s ktorými mám česť spolupracovať a pre ktorých je aj naďalej „...práca
hrou“. Hrou, ktorá už nie je len tou detskou, ale hrou vysoko profesionálnou, hrou, ktorá mení naše
okolie a hrou, ktorej veria naši partneri a zákazníci.

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
...A PRÁCA JE HROU!
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Identifikačné údaje
Obchodné meno:
Sídlo:

GAMO a. s.
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
IČO:
36 033 987
DIČ:
2020087498
Identifikačné číslo pre DPH: SK 2020087498
Dátum založenia:
Dátum zápisu:

23. 11. 1998 (od 9. 10. 1991 ako s. r. o.)
23. 12. 1998

Právna forma:
Zaregistrované:

Akciová spoločnosť
obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sa Vložka číslo: 550/S

Žilina
Liptovský Mikuláš
Košice

Banská Bystrica
Bratislava

Štatutárny orgán:

Hlavný predmet podnikania:
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Predstavenstvo
Ing. Richard Tannhauser, predseda predstavenstva
Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva
Iveta Milčíková, člen predstavenstva
Ing. Marián Zolcer, člen predstavenstva
konzultačné a poradenské činnosti v oblasti IT
dodávka a realizácia počítačových systémov
vývoj softvérových aplikácií
technická podpora a poskytovanie systémových služieb
školenia a kurzy so zameraním na IT znalosti
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GAMO získava zákazku, ktorá je naozaj komplexným riešením informačného systému v praxi. Navzájom komunikujú počítače, registračné pokladne, a operačné
systémy, ktoré sú v budovách vo Zvolene, Lučenci, Liptovskom Mikuláši, Prievidzi, Martine, Považskej Bystrici, Trenčíne, Partizánskom, Piešťanoch a v Žiari
nad Hronom. Obchodné domy Stred sa v internej ankete
spoločnosti GAMO stávajú zlatým klientom roka.

V tej dobe jedinečné riešenie, aktuálne
bežná funkčnosť IT riešenia každého obchodného reťazca. V súčasnej dobe ku podobným riešeniam GAMO poskytuje okrem
komunikačnej platformy aj databázovú aplikáciu spojenú so softvérovou nadstavbou
pre Biznis Intelligence. Tu je možné takmer okamžite
reagovať na obchodné trendy a prijímať opatrenia
smerujúce ku optimalizácii produktovej či cenovej
politike.

GAMO prepája viac ako 1000 počítačov umiestnených na 140 poštách po celom Slovensku. GAMO
robí prvé inštalácie softvérovej platformy Lotus Notes, ktorá
je komplexným riešením pre kancelárie, vrátane pripojenia
na Internet. Vtedy ešte málokto tušil, čo sa skrýva za týmto
internacionálnym výrazom.

Ďalší z úspešných projektov, ktoré fungujú aj v súčasnosti. Počet počítačov sa
zvýšil viac než trojnásobne. Platforme
Lotus Notes sa tiež venujeme už 15 rokov. Za ten čas
sa z nej stal nielen nástroj pre komunikáciu, ale tiež
komplexný firemný informačný systém plne integrovaný s elektronickou poštou.

GAMO sa už môže spoľahnúť na svetoznámych partnerov. Získava dôveru a podporu od
renomovaných spoločností ako Novell, Microsoft a Intel. Viacerí pracovníci absolvujú špecializované
školenia a získavajú odborné tituly. V našej firme sme na
nich stále pyšní!

V súčasnosti je každý z technikov pracujúcich
v GAMO držiteľom viacerých odborných certifikátov.
Týmto sa z nich stávajú špecialisti schopní riešiť
požiadavky zákazníka s nadhľadom a s možnosťou
výberu najvhodnejšej technológie. Podobne certifikovaní sú aj všetci obchodní manažéri.

1995

1996

1997

GAMO sa začína špecializovať na
riešenia bezpečnosti v globálnych
sieťach WAN. Riešime bezpečnostný systém WAN siete Slovenskej pošty v 58 uzloch
s viac ako 1 500 počítačmi.
1998

Ako postupne rastie využívanie IKT v každodennom fungovaní firiem, tak aj tento
projekt reflektoval meniace sa požiadavky
zákazníka. WAN sieť je spravovaná v režime 24x7x365, počet
uzlov sa zvýšil na vyše 1200, počet počítačov sa zdvojnásobil.

O spoločnosti

GAMO si od svojho
vzniku budovalo
pozíciu spoľahlivého
a odborne zdatného
partnera, zameraného
na implementáciu
progresívnych
produktov a riešení.

Vízia, poslanie,
základné hodnoty a ciele
VÍZIA
GAMO – spoľahlivý partner v oblasti informačných technológií
POSLANIE
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.
Naši zákazníci sa potrebujú sústrediť na svoje podnikanie. GAMO a. s. poskytuje prostredníctvom
moderných informačných technológií riešenia vtedy, keď ich potrebujú a ktoré plne vyhovujú ich
požiadavkám.
ZÁKLADNÉ HODNOTY
Čestný a korektný prístup ku zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s poskytnutou službou v komplexnosti, čase a kvalite
Odborný rast a neustále vzdelávanie zamestnancov
Tímová práca, vzájomné vzťahy bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie
Ochrana dobrého mena, duševného vlastníctva a všetkých aktív spoločnosti
Dodržiavanie zákonov, noriem bezpečnosti a kvality, zlepšovanie firemných procesov
CIELE
Marketing a obchod
Trvale zlepšovať starostlivosť o zákazníka
Budovať značku, prezentovať poslanie a odbornosť firmy smerom k odbornej a laickej verejnosti
Technológia
Aplikovaním najnovších poznatkov z IT byť pripravený splniť náročné požiadavky zákazníkov
Ľudské zdroje
Vytvoriť a rozvíjať tím najlepších odborníkov a neustále zvyšovať ich kvalifikáciu tak, aby sme
zákazníkovi poskytli komplexnosť služieb v oblasti IT
Financie
Nástrojmi controllingu smerovať firmu k vyššej efektivite a produktivite
Optimálne využívať vlastné a cudzie zdroje pre zabezpečenie solventnosti a likvidity spoločnosti

História spoločnosti GAMO a. s. začala pred 20-timi rokmi, vo februári
roku 1991 vznikom spoločnosti GAMO spol. s r. o. Na prelome rokov
1998 a 1999 vznikla súčasná podoba akciovej spoločnosti.
...A PRÁCA JE HROU!
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Profil spoločnosti
Počas uplynulých 20 rokov GAMO svojím pôsobením priamo ovplyvňovalo rozvoj odvetvia
informačných technológií na Slovensku. Popri globálne pôsobiacich zahraničných spoločnostiach
patrí medzi významné čisto slovenské subjekty. Pravidelne obsadzuje miesta v prvej dvadsiatke
IT spoločností na Slovensku, podľa celkovej veľkosti ročných tržieb z TREND TOP IT.

V súčasnosti sú hlavným zameraním spoločnosti tri oblasti:
poskytovanie komplexnej hardvérovej infraštruktúry pre segment stredných a veľkých zákazníkov
vývoj a nasadzovanie špecializovaných softvérových aplikácií
IT služby
Vnútorná štruktúra úsekov a oddelení v GAMO je realizovaná
plne v súlade s týmto produktovým zameraním. Takýmto spôsobom sa nám darí vkladať do našich riešení profesionalitu, získané
skúsenosti ako aj najnovšie technologické trendy a riešenia.
Kvalita, ako aj inovatívnosť našich riešení sú postavené na
profesionalite našich pracovníkov. Systémom tréningov a násled-

ných certifikačných testov sa nám podarilo vybudovať tím špecialistov schopný garantovať požadovanú úroveň riešení a služieb.
So všetkými výrobcami, ktorých produkty GAMO a. s. používa,
máme vybudované a dlhodobo rozvíjané partnerské vzťahy podložené odbornými a technologickými certifikátmi.
Našim hlavným cieľom je obojstranne fungujúce partnerstvo
so zákazníkom. Zákazník pre nás nepredstavuje len jednorazovú
alebo krátkodobú príležitosť. Je pre nás v prvom rade partnerom
a našou prácou ho chceme presvedčiť, že aj my sme partnerom
pre neho. Presne v duchu našej vízie, GAMO – spoľahlivý partner v oblasti informačných technológií.
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Profil spoločnosti
Vychádzame z dlhodobo overených produktov, ku ktorým implementujeme najnovšie
technológie, akými sú napríklad virtualizácia či blade riešenia. Samozrejmosťou je
integrácia a konsolidácia celkového IT vybavenia u zákazníka.

V oblasti softvérových riešení sa zameriavame na špecifické riešenia pre vybrané trhové segmenty. Dlhodobo sa venujeme segmentu zdravotníctva, GIS riešeniam pre zákazníkov zo sieťových
odvetví či riešeniam pre oblasť školstva a vzdelávania. Disponujeme tímom skúsených analytikov, dizajnérov a programátorov, ktorí
sú schopní navrhnúť a vyvinúť špecifické aplikácie pre konkrétne
potreby zákazníkov. Medzi poskytované služby patrí a zákazníkmi
je najčastejšie požadovaná technická podpora. Poskytujeme ju
nielen pre nami dodávané systémy, ale nezriedka pre celé IT vybavenie. Tu sme schopní poskytovať zákazníkom široké portfólio
služieb – od jednoduchých opráv a konfigurácií, cez vzdialenú
správu a manažment, až po služby s garantovanými parametrami
typu SLA. Plne využívame integrované Help Desk riešenie.

Tradične poskytovanou službou sú tiež školenia a certifikačné
testy v oblasti IT. V spoločnosť máme široký tím lektorov, schopných poskytnúť kvalitné a odborné IT tréningy. Akreditované testovacie miestnosti pre ECDL testy v 4 mestách zasa ponúkajú
možnosť získať medzinárodne uznávané IT certifikáty.
Ucelený súbor riešení a služieb, do ktorých GAMO a. s. vkladá svoju profesionalitu, skúsenosti a vybudovanú infraštruktúru
predstavujú základ pre efektívne fungovanie partnerského vzťahu
so zákazníkom.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV
Stredoškolské
v%
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GAMO a oblasť jeho aktivít
Slovenský trh s informačnými technológiami (IT) prechádzal v minulosti dynamickým vývojom,
a postupným zvyšovaním podielu služieb a softvéru. Týmto sa trh svojou štruktúrou postupne
približoval vyspelým európskym krajinám, kde dosahujú služby vyše 50 %-ný podiel. Do roku
2009 sa predpokladal kontinuálny rast, no udalosti zapríčinené finančnou krízou a následný
pokles dopytu tento trend zvrátili. V roku 2009 a ďalších mali byť hlavnými rastovými faktormi
najmä IT služby, softvérové aplikácie a tiež projekty informatizácie financované zo štrukturálnych
fondov EU v operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS) pre roky 2007-2013.

GAMO A IT NA SLOVENSKU 2010
Rok 2010, podobne ako rok 2009, bol poznačený globálnymi
udalosťami, ktoré výrazne zasiahli aj slovenské hospodárstvo.
Okrem vplyvu poklesu výroby a otvorenej, proexportne orientovanej ekonomiky sa prejavili vplyvy poklesu domácej spotreby. Tiež
parlamentné voľby a z nich vyplývajúce rozhodnutia novej vlády
týkajúce sa čerpania financií pre projekty z operačného programu Informatizácia spoločnosti mali negatívny vplyv na IT trh.
Spomalenie hospodárskeho rastu a z neho vyplývajúce oslabenie dopytu malo priamy vplyv na IT trh, kde už v roku 2009 boli
nanovo prehodnocované všetky IT investície a projekty, a v roku
2010 prichádzalo len k miernemu oživeniu. Charakteristickým
znakom trhu sa stalo predlžovanie cyklu obmeny vybavenia,
obchodný proces u zákazníkov podliehal dlhšiemu zvažovaniu
a rozhodovaniu.
Rozhodnutie novej slovenskej vlády o pozastavení pokračovania projektov z operačného programu Informatizácia spoločnosti znamenalo ďalšie spomalenie už dovtedy nízkeho čerpania
finančných prostriedkov. Zo Správy o pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti (OPIS) za rok 2010, ktorý vláda na rokovaní
v apríli 2011 vzala na vedomie vyplýva že ku koncu roka 2010
boli v OPIS-e zazmluvnené projekty v celkovej hodnote 234 mil.
eur. Reálne čerpanie zo zazmluvnených projektov sa však pohybovalo iba na úrovni 8,6 % vo výške 20 mil. eur. Čerpanie v rámci celého operačného programu je pritom na úrovni necelých
3 %. Slovensko má pritom v danom operačnom programe na
roky 2007-2013 v troch prioritných osiach alokované finančné
prostriedky v hodnote 1,184 mld. eur, čo je suma porovnateľná
s veľkosťou celého ročného IT trhu na Slovensku.
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Napriek tomu je možné konštatovať, že IT trh nezaznamenal
výrazný pokles. Predaj PC podľa predbežných údajov za rok
2010 mierne vzrástol v absolútnych číslach. Tržby za služby,
ktoré boli v roku 2009 najjednoduchšie zrušiteľnou položkou pri
obstarávaní IT systémov, tiež nezaznamenali počas roka 2010
výraznejšiu dynamiku. Cena za jednotku – či už hodinu práce IT
špecialistu alebo samotného IT vybavenia klesla. Týmto sa síce
mohlo na trhu predať viac techniky, softvéru, či zrealizovaných
služieb, no vplyv na celkovú veľkosť trhu vo finančnom vyjadrení
bol veľmi mierny.
Celková medziročná miera rastu bola na rok 2010 odhadovaná niekde okolo 3-4 %. Ani v roku 2012 sa však nedosiahne stav
z roku 2008, kedy bol rast trhu ovplyvňovaný najmä IT službami.
Tým, ako sa ekonomická situácia bude postupne zlepšovať, je
možné očakávať aj zvýšenie investícií do IT, čím sa tempo rastu
bude zrýchľovať. Taktiež moderné technologické trendy akými sú
virtualizácia, cloud computing, iniciatíva Green IT či širokopásmový prístup do internetu zohrajú svoju úlohu pri návrate smerovania slovenského IT smerom ku vyspelým IT prostrediam z krajín
pôvodnej EU. V týchto sa totiž v prepočte na jedného obyvateľa
vynakladajú na IT oveľa vyššie čiastky.
Taktiež veľké projekty z OPIS-u najmä v zdravotníctve či elektronizácii služieb verejnej správy môžu priniesť oživenie trhu s IT.
Ako sa na programe OPIS ukáže vplyv jeho revízie pripravovaný
vládou, ukáže čerpanie v roku 2011 a ďalších rokoch.

ROČNÁ SPRÁVA

GAMO a oblasť jeho aktivít
Na roky 2008-2012 sa predpokladal kontinuálny rast IT trhu na Slovensku vo výške 9,7 %, no
kvôli dopadom finančnej krízy sa tempo rastu malo zmierniť na úroveň cca 3-5 % medziročne.
V roku 2009 sa očakával dokonca mierny pokles.

VÝVOJ VEĽKOSTI TRHU A TRHOVÝ PODIEL GAMO
Vplyv čerpania eurofondov na Operačný plán Informatizácia
Spoločnosti (OPIS) bol v roku 2009 prirovnávaný ku elektronickému šrotovnému výraznejšie neprispel ku veľkosti trhu. Hlavným
typom aktivít z OPIS-u boli doteraz najmä štúdie uskutočniteľnosti pre jednotlivé prioritné osi a s nimi súvisiaca dokumentácia.
Samotná realizácia a dodávka IT vybavenia sa očakáva v rokoch
2011-2013.
Výdavky na IT produkty a služby v prepočte na obyvateľa Slovenska stále predstavujú v porovnaní s priemerom EU iba približne 1/3, teda nízke hodnoty. V porovnaní s krajinami V4 je Slovensko na 3. mieste. Teda priestor na rast trhu existuje.
Vo výrazne rastovom roku 2008 sa zrealizovali jednorázové
projekty súvisiace s prechodom Slovenska na menu EURO,
v krízovom roku 2009 sa tieto projekty ukončovali a neexistoval
teda dodatočný stimul pre rast trhu. Podobná situácia pretrvávala
aj v roku 2010, spoločnosti obozretnejšie zvažovali investície do
IT a ich prínosy z pohľadu vynakladaných zdrojov. Z projektov
súvisiacich s operačným programom Informatizácia Spoločnosti
nepodarilo v roku 2010 zrealizovať takmer žiadne projekty.
Kvôli týmto okolnostiam sa celková veľkosť IT trhu počas roka
2010 výraznejšie nezmenila, aj keď počty predaných kusov počítačov či objem zrealizovaných služieb sa mohli zvýšiť v absolútnom vyjadrení.

...A PRÁCA JE HROU!

GAMO dosiahlo v roku 2010 celkový obrat vo výške 17,05 mil.
EUR (513,55 mil. Sk). V porovnaní s rokom 2009 to predstavuje
medziročný nárast o 66 %. Z pohľadu štruktúry tržieb sa podarilo
výrazne zvýšiť celkovú výšku tržieb za tovar (hardvérové vybavenie
a krabicový softvér); tu bol zaznamenaný nárast o 192 %. V oblasti
IT služieb bol zaznamenaný takmer rovnaký výsledok ako v roku
2009. Vďaka zvýšeniu tržieb sa taktiež zlepšili všetky sledované
finančné ukazovatele, napríklad pridaná hodnota prepočítaná na
1 zamestnanca vzrástla o 41 %.
Trhový podiel spoločnosti GAMO na slovenskom IT trhu v roku
2010 dosiahol približne 2 %, čo predstavuje voči roku 2009 nárast o približne 60 %.
Kým teda v roku 2009 sa GAMO v značnej miere venovalo
prípravám a rozpracúvaniu nových obchodných príležitostí,
v roku 2010 sa začali prejavovať výsledky tohto úsilia realizáciou
významných zákaziek, čo malo vplyv na hospodárske výsledky
firmy.
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Štatutárne orgány
VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
Ing. Richard Tannhauser – generálny riaditeľ
Ing. Peter Turek – asistent GR, predstaviteľ manažmentu kvality
Iveta Milčíková – ekonomická riaditeľka
Ing. Marián Zolcer – riaditeľ úseku Informačných Technológií
Ing. Peter Vladyka – riaditeľ úseku Informačných Systémov
Ing. Jarmila Pinková – riaditeľka pre ľudské zdroje
ŠTATUTÁRNE ORGÁNY
Predstavenstvo
Ing. Richard Tannhauser – predseda predstavenstva
Ing. Peter Turek – podpredseda predstavenstva
Iveta Milčíková – člen predstavenstva
Ing. Marián Zolcer – člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Marián Gajdoš – predseda dozornej rady
Ing. Branislav Školník – člen dozornej rady
Ing. Ivan Krušpán – člen dozornej rady

...A PRÁCA JE HROU!
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Štatutárne orgány a manažment
RICHARD TANNHAUSER
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva
38 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.
Po absolvovaní katedry automatizovaných systémov riadenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU Bratislava v roku 1996 nastúpil do GAMO a. s. na pozíciu technického špecialistu na
oddelení dátových komunikácií, a postupne prešiel viacerými pozíciami.
Do svojho zvolenia za predsedu predstavenstva v auguste roku2005 zastával pozíciu vedúceho
oddelenia stratégií a rozvoja, kde zodpovedal za technologické smerovanie a ďalší rozvoj spoločnosti.
Počnúc dňom 1. 1. 2006 bol menovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti GAMO a. s.

PETER TUREK
podpredseda predstavenstva, asistent GR, predstaviteľ manažmentu kvality
53 rokov, pochádza z Prešova.
Absolvoval elektrotechnickú fakultu VŠT v Košiciach, odbor počítačové systémy. Od roku 1983
pracoval v ZVT Banská Bystrica v rôznych technických funkciách. V roku 1993 nastúpil ako IT
manažér do spoločnosti GAMO spol. s r. o. Od roku 1997 zastával pozíciu výrobno-technického
riaditeľa a od roku 2000 aj funkciu zmocnenca pre kvalitu. Vznikom akciovej spoločnosti v roku
1999 bol nominovaný za predsedu dozornej rady a od roku 2003 je členom predstavenstva akciovej spoločnosti.
Od 1. 1. 2006 pôsobí na pozícii asistenta generálneho riaditeľa a zároveň predstaviteľa manažmentu kvality.

IVETA MILČÍKOVÁ
člen predstavenstva, finančný riaditeľ
45 rokov, pochádza zo Zvolena.
Absolvovala Strednú ekonomickú školu v Banskej Bystrici, odbor všeobecná ekonomika. Od
roku 1985 pracovala na Pozemných stavbách, podnikové riaditeľstvo Banská Bystrica v rôznych
ekonomických funkciách. V roku 1992 nastúpila ako ekonómka do spoločnosti GAMO spol. s r. o.
a od roku 1994 zastávala funkciu vedúcej učtárne. Od roku 1998 zastávala funkciu vedúca účtovníctva a daní v spoločnosti GAMO a. s. V roku 1999 bola nominovaná za členku dozornej rady a od
augusta 2005 je členkou predstavenstva akciovej spoločnosti.
Od 1. 1. 2006 zastáva pozíciu riaditeľky ekonomického úseku.
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Štatutárne orgány a manažment
MARIÁN ZOLCER
člen predstavenstva, riaditeľ úseku informačných technológií
30 rokov, pochádza zo Šiah.
Absolvoval ekonomickú Fakultu Univerzity Mateja Bela, špecializácia Riadenie malých a stredných
podnikov. Už počas vysokoškolského štúdia spolupracoval so spoločnosťou GAMO ako servisný
špecialista. Po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu vedúceho oddelenia počítačových systémov.
Od 1. 1. 2006 bol vymenovaný za riaditeľa úseku informačných technológií. Od 15 decembra
2008 pôsobí ako člen predstavenstva spoločnosti.

PETER VLADYKA
Riaditeľ úseku informačných systémov
41 rokov, pochádza z Medzilaboriec.
Vyštudoval Technickú Univerzitu v Košiciach odbor Automatizované systémy riadenia výrobných
procesov v strojárstve (1987 – 1992).
Po ukončení štúdia pracoval v Železiarňach Podbrezová, kde sa podieľal na vývoji prevádzkového informačného systému, neskôr pracoval v spoločnosti Banka Slovakia a. s. ako administrátor
bankového informačného systému.
Od roku 1999 pracoval v spoločnosti Asseco Slovakia a. s. v pozíciách analytik, vedúci úseku
a riaditeľ divízie DWH & BI. V spoločnosti Asseco Slovakia sa podieľal na vývoji Business Intelligence systémov pre oblasť poisťovníctva a zdravotníctva.
Od 23. 6. 2008 zastáva pozíciu riaditeľa úseku Informačných Systémov GAMO a. s.

JARMILA PINKOVÁ
riaditeľ pre ľudské zdroje
42 rokov, pochádza z Rimavskej Soboty.
Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor ekonomika práce. Od roku 1991 pôsobila na rôznych pozíciách v oblasti riadenia ľudských zdrojov. V roku 2006 nastúpila do GAMO
a. s. na pozíciu asistent riaditeľa pre RĽZ.
Od 1. 1. 2008 zastáva pozíciu riaditeľky pre RĽZ.

...A PRÁCA JE HROU!
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Kvalita
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 jej zamestnancov, čo je možné
iba pri cieľavedomom riadení spoločnosti transparentným a systematickým spôsobom.
Spoločnosť GAMO a. s. má vybudovaný a zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 už
8 rokov a v súčasnosti podľa aktuálnej normy ISO 9001:2008
a ktorý platí pre oblasti:
poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských
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,
školenia a certifikácie v oblasti informačných technológií
predaj produktov a
poskytovanie servisných a systémových služieb v oblasti informačných technológií.
Táto certifikácia znamená garanciu splnenia zákazníckych
požiadaviek a dodržania špičkovej kvality na medzinárodnej
úrovni. Vybudovanie systému na vysokej úrovni procesného
riadenia bolo potvrdené v októbri 2008 recertifikačným auditom systému riadenia kvality spoločnosťou BUREAU VERITAS
Certification na ďalšie 3 roky. Najbližšia recertifikácia bude
prebiehať v roku 2011.
Certifikát poskytuje záruku našim zákazníkom v tom, že
GAMO je schopné poskytovať im také výrobky a služby, ktoré
nepretržite spĺňajú ich najnáročnejšie požiadavky pri dodržaní
špičkovej kvality. GAMO chce byť neustále spoločnosťou, ktorá rýchlo a kvalitne poskytne komplexné služby na úrovni medzinárodného štandardu pri zachovaní konkurencieschopných
cien a vysokej spoľahlivosti pri realizácii zákaziek. K naplneniu tohto tvrdenia smerujú i zásady politiky kvality spoločnosti
GAMO a. s., za ktorých prijatie a plnenie zodpovedajú všetci
zamestnanci spoločnosti.
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Predmet činnosti
GAMO a. s. sa počas svojho vývoja vyprofilovalo na poskytovateľa komplexných riešení
a služieb v oblasti informačných technológií. V našich riešeniach prinášame zákazníkom
progresívne produkty a služby, realizované skúsenými a certifikovanými špecialistami.

Vďaka dokonalému poznaniu hardvérovej infraštruktúry dokážeme naše riešenia prispôsobiť potrebám a požiadavkám konkrétneho zákazníka. Na uvedenej infraštruktúre zákazníkovi nasadzujeme komplexné informačné systémy či iné podporné aplikácie.
Pre konkrétne oblasti máme pripravené ucelené softvérové
riešenia. Dokážeme vyvíjať špecializované softvérové aplikácie
prispôsobené potrebám a požiadavkám zákazníka.
Tradične poskytovanou službou sú tiež školenia a certifikačné
testy v oblasti IT. V spoločnosť máme široký tím lektorov, schop-

ných poskytnúť kvalitné a odborné IT tréningy. Akreditované testovacie miestnosti pre ECDL testy v 4 mestách zasa ponúkajú
možnosť získať medzinárodne uznávané IT certifikáty.
Stratégiou spoločnosti GAMO je orientácia na také riešenia
a služby, ktoré zákazníkom prinášajú zvýšenie ich konkurenčnej
schopnosti v podmienkach globálneho trhu a konkurencie.
V súčasnosti sa IT stáva nevyhnutnou súčasťou fungovania firiem,
zabezpečenie jej bezvýpadkovej a efektívnej prevádzky fungovania
je pre nás prioritou.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA
IT
vzdelávanie

IT
konzultácie

Testy
a certifikácia

Outsoursing

INTEGROVANÉ RIEŠENIA
Komplexné
riešenia IKT

Konsolidácia
cloud architektúra

Digitálna škola

SW riešenia

Inteligentné budovy

Softvérové služby

GIS

Portal
Collaboration

Vývoj
SW aplikácií

Spracovanie
a analýza dát

Zdravotníctvo

Školstvo

IS projekty

Prenájom a hosting
SW aplikácií

Manažované IT služby
SLA služby

Virtualizácia

Základné IT služby
Bezpečnosť
IT manažment

Autorizovaný
servis

Zmluvný servis

HW infraštruktúra
PC počítače,
notebooky,
periférie

...A PRÁCA JE HROU!

Servery blade,
storage,
zálohovanie

LAN počítačové
a komunikačné
siete

SW operačné
systémy, databázy
a aplikácie

Security
antivir, antispam,
firewall
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Hardvérové produkty a služby
Riešenia hardvérovej infraštruktúry orientujeme najmä pre segment stredných zákazníkov,
ako aj pre zákazníkov vyžadujúcich IT riešenia s nepretržitou prevádzkou.
HARDVÉROVÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Systémy, ktoré tvoria základný predpoklad trvalej a bezproblémovej prevádzky informačného systému u zákazníka.
PC - na základe overených technológií od popredných svetových výrobcov poskytujeme komplexné služby v oblasti dodávky a technickej podpory PC techniky a príslušenstva
Servery – certifikovaní špecialisti vykonajú analýzu, navrhnú a zrealizujú technologicky najvhodnejšie riešenia s minimálnymi nárokom na prevádzku a vysokým stupňom spoľahlivosti
LAN siete – po kvalifikovanej analýze dátového prostredia navrhneme a odborne zrealizujeme
optimálne riešenie komunikačnej infraštruktúry, vrátane možnosti optimalizácie prevádzky a dohľadu nad fungovaním
SW – nadstavba nad hardvérovými prostriedkami, umožňujúca bezproblémový chod informačnej
infraštruktúry zákazníka
Security – poskytujeme komplexné zabezpečenie IS na základe bezpečnostných štandardov.
MANAŽOVANÉ IT SLUŽBY
Prostredníctvom manažovaných IT služieb dokážeme zákazníkom ponúknuť kompletné prevzatie
zodpovednosti za prevádzku ich IT prostredia, alebo výkon čiastkových činností, ktoré zákazník
požaduje zabezpečiť externými zdrojmi.
SLA služby – služby s vopred definovanými kritériami na ich rozsah, priority, zodpovednosti
a záruky. Postaráme sa o bezproblémovú funkčnosť vášho IT, presne podľa vašich požiadaviek.
Súčasťou zmlúv je cieľová, ako aj minimálna úroveň služieb. Pre skvalitnenie služieb sme zaviedli
aj automatizovaný monitoring incidentov, kde sme u zmluvných zákazníkoch prostredníctvom
hlášok generovaných systémom informovaný o stave a funkčnosti systémov prakticky okamžite.
Táto služba je súčasťou všetkých SLA.
Virtualizácia – Virtualizácia je proces/technológia, pri ktorej je fyzický prostriedok nahradený
softvérovou vrstvou, ktorá tento plnohodnotne emuluje. Riešeniami realizovanými na báze virtualizačných technológií dosiahneme efektívnejšie zhodnotenie investícií vynaložených zákazníkom.
Systémy navrhnuté na základe týchto technológií sú nielen ekonomicky výhodnejšie ale zároveň
ohľaduplné k životnému prostrediu.
Bezpečnosť, IT manažment – na základe zmluvného servisu sme schopní monitorovať, riadiť
a zabezpečovať IS zákazníka on-line na diaľku. V prípade nepredvídaných okolností dostatočne
včas vykonať vhodné protiopatrenia, ktoré zabránia výpadku informačného systému a eliminujú
možné ekonomické dopady na minimum.
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Hardvérové produkty a služby

ZÁKLADNÉ IT SLUŽBY
V oblasti základných IT služieb sme schopní poskytovať záručné a pozáručné opravy pre IT vybavenie od rôznych výrobcov, ale aj komplexný servis a podporu pre bežne prevádzkované riešenia
Autorizovaný servis – na základe získaných autorizácií od popredných IT výrobcov ponúkame servisné služby dostupné na celom Slovensku pre výrobky značiek HP, IBM, Lenovo.
Zmluvný servis – sme pripravení poskytovať široké spektrum služieb v oblasti IT – od jednoduchých dielenských opráv až po služby s garantovanými časmi odozvy a vyriešenia problému
priamo u zákazníka
INTEGROVANÉ RIEŠENIA
Komplexné riešenia IKT – náš tím certifikovaných špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami
a vlastnou vývojovou základňou v úzkej spolupráci s poprednými svetovými výrobcami IT technológií je pripravený komplexne analyzovať, navrhnúť, zrealizovať, manažovať a servisne zabezpečovať riešenia v oblasti IKT.
Konsolidácia IT prostredia – Spôsob realizácie serverovej infraštruktúry má dlhodobý dopad na celý informačný systém. Konsolidáciou podnikovej infraštruktúry rozumieme množinu
technologických možností, ktorými docielime celkovú redukciu použitých konštrukčných prvkov
tak, aby sme pri nezmenenej funkcionalite dosiahli rovnakého prípadne lepšieho výkonu s nižšími
celkovými prevádzkovými nákladmi.
Nami navrhované koncepcie hardvérovej infraštruktúry sú vďaka svojej modularite schopné
zvládnuť beh existujúcich aplikácií a prispôsobiť sa bez výraznejších problémov akýmkoľvek aplikačným nárokom v budúcnosti. Ako servre využívame najmä blade riešenia. Jedná sa o riešenie
so silnými zabudovanými kontrolnými mechanizmami a prevádzkovou inteligenciou. Systémy,
ktoré sa dokážu priebežne monitorovať, dokážu predvídať možné výpadky, oznamujú svoje stavy
pomocou monitorovacích nástrojov a obsahujú nezriedka zabudovanú redundanciu niektorých
hlavných súčastí. Výpadok takejto súčasti tak neovplyvní celkový chod systému.
Inteligentné budovy – budovy s integrovaným riadiacim systémom pre väčší komfort, bezpečnosť a energetickú úspornosť budovy. Z jedného centrálneho bodu ovládate všetky technologické procesy v budove – kúrenie, klimatizácia, osvetlenie, zabezpečovacia technika, protipožiarna ochrana, či komunikačná infraštruktúra.

...A PRÁCA JE HROU!
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Softvérové riešenia a služby
GIS RIEŠENIA
V oblasti geografických informačných systémov realizujeme vývoj špecifických zákazníckych riešení vrátene zberu údajov a ich spracovania do mapových podkladov.
Naše GIS riešenia zefektívňujú správu a údržbu infraštruktúry a majetku. Umožňujú vizualizáciu,
analýzu a odhalenie skrytých väzieb a trendov vo firemných informáciách na rôznych mapových
podkladoch.
GIS riešenia sú postavené na profesionálnej platforme MapInfo od spoločnosti PitneyBowes
Business Insight.
RIS – Špecializovaný GIS nástroj na správu potrubných systémov a diaľkovodov, určený pre
prevádzkovateľov líniových stavieb. RIS v súčasnosti predstavuje „up to date“, inovatívne a plne
modifikovateľné riešenie pre profesionálnu správu diaľkovodov, spĺňajúce vysoké nároky zo strany zákazníkov.
AQIS – Špecializované riešenie pre správu vodohospodárskych systémov, určené pre vodárenské spoločnosti. Systém AQIS umožňuje správu a údržbu potrubných rozvodov, technologických objektov vodovodnej a kanalizačnej siete.
MuniGIS – Geografický informačný systém vyvinutý pre potreby mestských, obecných úradov
a vyšších územných celkov, umožňujúci správu geografických údajov a grafických podkladov.
RIEŠENIA PRE SEGMENT ŠKOLSTVO
Realizujeme dodávky komplexného portfólia tovarov a služieb, ktoré zahŕňa dodávky modernej
infraštruktúry, interaktívnej techniky a didaktických pomôcok, výukového softvéru, komplexného IS
na testovanie vedomostí študentov, širokú škálu akreditovaných školení zameraných na vzdelávanie
učiteľov a manažmentu škôl. Spolupracujeme so školami pri tvorbe obsahovej náplne projektov na
získanie NFP zo štrukturálnych fondov EU.
TAP system – Komplexné inovatívne riešenie na automatizáciu vyhodnocovania priebežného
testovania vedomostí študentov, prijímacích konaní, ankiet a dotazníkových prieskumov prostredníctvom skenovania a následného automatického vyhodnotenia vyplnených papierových odpoveďových formulárov. Riešenie umožňuje komplexnú správu otázok, testov a akcií a ich automatizované spracovanie a vyhodnotenie.

18

ROČNÁ SPRÁVA

Softvérové riešenia a služby
RIEŠENIA PRE SEGMENT ZDRAVOTNÍCTVO
Dlhodobo sa venujeme vývoju a prevádzke systémov pre zabezpečovanie správnej preskripcie liekov a tvorbe expertných databáz, ktorých úlohou je pomáhať pri určovaní správnej farmakoterapie.
Riešenia sú dostupné ako samostatné softvérové produkty alebo ako súčasť ambulantných a lekárenských systémov.
Naše riešenia spĺňajú kritériá projektu eHealth.
Aesculap – Informačný systém poskytujúci komplexné informácie o liekoch, diagnózach
a o vzťahoch medzi nimi. Obsahuje zoznam všetkých registrovaných liekov, homeopatík, zdravotníckeho materiálu a zoznam diagnóz podľa MKCH 10. Riešenie je implementované aj vo verzií
pre prevádzkovanie na dotykových termináloch.
iSYSpharm – Komplexný komunikačný systém určený špeciálne pre oblasť lekárenskej služby
na zabezpečenie rýchleho a bezpečného objednávkového styku lekárne s distribútorom.
PORTAL A COLLABORATION
Webové riešenia na báze WCMS, ktoré umožňujú efektívnu správu obsahu webovej stránky
a efektívnu komunikáciu pracovných tímov, pre ktoré je nevyhnutnosť mať informácie dostupné
na jednom mieste a v požadovanej štruktúre. WCMS riadi prístupové práva a umožňuje dynamicky
meniť štruktúru informácií bez nutnosti poznania programovacieho jazyka. Za pomoci WCMS možno vytvoriť prehľadný informačný systém, schopný integrovať do jedného celku viacero aplikácií.
ZÁKAZNÍCKE RIEŠENIA (referencie)
Vyvíjame jedinečné softvérové produkty na základe špecifických požiadaviek zákazníkov. K úspešnosti implementácií a kvality produktov prispieva využívanie štandardov riadenia projektov podľa
IPMA a kvalita tímov postavená vysokej odpornosti a skúsenosti.
Jednotný systém spracovania agend (JSSA) – Centralizované riešenie evidencie agend
nevyhnutných pre činnosť Oblastných riaditeľstiev pôšt, zabezpečujúce kontrolu finančnej a formálnej konzistencie údajov, a prípravu podkladov pre fakturáciu produktov Slovenskej pošty.
Informačný systém Recyklačného fondu (ISRF) – Komplexné riešenie na zabezpečenie
prevádzky administratívnej agendy Recyklačného Fondu, zabezpečujúce správu poskytovania
prostriedkov pre žiadateľov a príspevkov od výrobcov.

...A PRÁCA JE HROU!
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Certifikáty a partnerstvá
Spoločnosť GAMO a. s. disponuje vysokou odbornou spôsobilosťou svojich pracovníkov, ktorá
je podložená získanými certifikátmi. S každým výrobcom, ktorého produkty spoločnosť GAMO
implementuje, sú vybudované vzťahy na určitom stupni vzájomného partnerstva podložené
odbornými a technologickými certifikátmi.

PARTNERSKÉ CERTIFIKÁTY

Silver
Business
Partner

HP Preferred Partner GOLD
HP Service Specialist
HP Service Sales Partner

Microsoft GOLD
Competency

Symantec
Silver Partner
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IBM Advanced
Business Partner

VMware
Enterprise partner

Citrix – Silver
Solution Advisor

Lenovo Silver
Business Partner

ESET
GOLD partner

MapInfo Indirect Partner,
Distributor for Slovakia

Intel Technology Provider
GOLD

Oracle
GOLD Partner

KERIO Certified
Business Partner

ROČNÁ SPRÁVA

Certifikáty a partnerstvá
GAMO je taktiež spoluzakladateľom a členom viacerých odborných a profesných organizácií
pôsobiacich v IT segmente na Slovensku.
ČLENSTVO V PROFESNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
ITAS – IT Asociácia Slovenska (profesné združenie)
SAGI – Slovenská asociácia pre geoinformatiku
SAEC – Slovenská asociácia elektronického obchodu
SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie

CISCO Premier
Certified partner

Allied Telesyn International
Authorized Reseller

Authorised System
Integrator for SYSTIMAX

ECDL – accredited Testing Center

...A PRÁCA JE HROU!

R&M freenet Certified
Planner and Installer

VUE Authorized Testing Center

Brand-Rex Millenium Structured
Cabling System

KE Line Authorized Planner
/Installler for KE Line SCS

Akreditované vzdelávacie centrum
– Ministerstvo školstva SR
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Prvý januárový deň sa GAMO transformuje na
akciovú spoločnosť.
Realizuje jedinečný projekt v rámci celosvetových riešení ropovodných informačných systémov pre
Transpetrol Bratislava. Unikátne riešenie postupne prezentuje v Záhrebe (Chorvátsko), Denveri (USA), Prahe (ČR),
ako aj na odborných konferenciách zameraných na ropovodné systémy.

RIS – ropovodný informačný systém používa Transpetrol dodnes. Voči verzii z roku 1999 sa však zmenila
GIS platforma z pôvodného Progis na súčasné PitneyBowes MapInfo. A tiež sa výrazne rozšírila funkčnosť
riešenia.
Skúsenosti s vývojom a podporou uvedeného produktu sme využili aj počas vývoja aplikácie AQIS – GIS
riešenia určeného pre vodárenské spoločnosti.

Výrazne rastie podiel služieb na celkovom obrate. Konzultácie, školenia, projektové riadenie, systémová integrácia a komplexné riešenia
informačných systémov sa stávajú rozhodujúcim zdrojom
príjmov spoločnosti GAMO. Svedčí to o rastúcej dôvere zákazníkov v odbornú schopnosť pracovníkov a spoľahlivosť
akciovej spoločnosti GAMO.

Komplexnosť IT každoročne narastá a rovnako tak sa
vyvíjajú požiadavky zákazníkov. IT služby, ktoré GAMO
poskytuje sú orientované na uspokojenie čoraz sofistikovanejších požiadaviek od koncových používateľov. Okrem základných IT služieb poskytuje GAMO
aj manažované IT služby s garanciami splnenia podmienok definovaných v SLA.

1999

2000

V novembri oslávila spoločnosť GAMO spolu so svojimi
zákazníkmi 10 výročie svojho založenia. Súčasťou galaprogramu bola módna prehliadka a galavečer Noc Hviezd.
GAMO získalo od spoločnosti Intel ocenenie Intel Premier Provider
– najvyššiu úroveň partnerstva v oblasti výroby a predaja PC na uvedenej platforme. Počítače GAMO PRO predstavujú kvalitné a výkonnostne vyvážené zostavy určené najmä do podnikového prostredia.
2001

Implementácia metód procesného riadenia počas rokov 2001 a 2002 bola v novembri roku
2002 zavŕšená. GAMO získalo certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 pre
vývoj, návrh, výrobu, dodávky, servis a školenia a konzultácie v oblasti informačných technológií.
2002

Galavečer Noc Hviezd sa stal tradičným podujatím organizovaným pre zákazníkov GAMO.
Za 9 ročníkov kedy sa galavečer konal, malo
GAMO pozvané takmer všetky umelecké
osobnosti akými sú Karel Gott, Lucie Bílá,
Helena Vondráčková, Pavol Habera, Jana Kirschner, skupina Olympic a mnohí ďalší.

V roku 2010 GAMO úspešne absolvovalo dozorný
audit, nezistili sa žiadne nezhody voči aplikovanému systému manažérstva kvality. V roku 2011 bude
prebiehať recertifikačný audit, ktorý hlbšie preverí
súlad firemných procesov s požiadavkami, ktoré sú
vyžadované normou ISO 9001:2008.

Správa
manažmentu
V roku 2009 sa GAMO
v značnej miere
venovalo prípravám
zákaziek, ktorých
výsledky sa prejavili
práve v roku 2010.

Hlavné udalosti roku 2010
– správa predstavenstva
Analytici zo spoločností IDC a Gartner na rok 2009 prognózovali globálny pokles
IT dodávok o 6 % (IDC). Najviac je postihnutý podľa IDC predaj hardvéru (-7 %),
optimistickejšie predpovede boli pre softvér a služby, ktoré mali zostať bez výraznejšieho
poklesu. V roku 2010 sa už očakával v globálnom pohľade návrat na úroveň roka 2008
– teda rast 2,5 – 3 %, a na rok 2011 mierny nárast tesne nad 3 %.

Zákazníci zasiahnutí krízou svoje IT rozpočty sústreďovali na znižovanie nákladov. Cieľom je riadenie nákladov a efektivity využitia
súčasného vybavenia. Doba obmeny HW a SW (okrem kritických
stavov) sa predĺžila, čo malo a aj naďalej má výrazný dopad na trh
s hardvérovým vybavením.
Negatívne na trh pôsobila nižšia kúpna sila, nielen spotrebiteľov (nezamestnanosť), ale aj u SMB zákazníkov (nestále podmienky na trhu, pretrvávajúci tlak na riadenie a znižovanie nákladov). Pozitívny vplyv malo rozbehnutie projektov pozastavených
v roku 2009, globálne zlepšovanie ekonomiky a aj rast objednávok zo strany veľkých firiem.
Silný vplyv na trhové výsledky malo mať v tomto období aj čerpanie eurofondov, najmä projektov vo fáze realizácie. Tu analytici
z IDC pred krízou predpokladali, že eurofondy dodatočne navýšia rast trhu o 2,5 % vzhľadom ku celkovému rastu.
Výsledok bol však taký, že jednotlivé projekty boli často v objeme, ktorý stredná či menšia firma zrealizuje behom jedného
roka. Toto sa odrazilo na výsledkoch veľkých a stredných IT firiem. Jediná zrealizovaná či neúspešná zákazka znamenala silný
vplyv na celkový výsledok.

...A PRÁCA JE HROU!

Na druhej strane mal OPIS a s ním spojené očakávania negatívny vplyv na rozhodovanie a smerovanie skupiny zákazníkov
z radov miestnej správy a samosprávy. Keďže celkový rozpočet
operačného programu je vysoký, zákazníci majú prehnané očakávania, čím klesá ich ochota investovať do prevádzky/rozvoja
súčasných riešení. V rozpočtoch sa nachádzajú položky maximálne do výšky spoluúčasti v rámci výziev, ktoré by zákazníci
chceli získať a žiadne financie na prevádzku súčasných IKT produktov. Čerpanie zdrojov a publikovanie výziev výrazne mešká,
v súčasnosti celý OPIS zastal po reštarte je reálne očakávať prvé
výzvy v Q3 2011.
Rok 2010 znamenal pre GAMO a. s. po dlhšom období stagnácie prelomové obdobie a návrat na silné pozície spred niekoľkých rokov. GAMO a. s. dosiahlo vo všetkých sledovaných ukazovateľoch vynikajúce výsledky a výrazne rastový trend. Plány,
ktoré sme si predsavzali na tento rok sa nám podarilo naplniť,
a v mnohých prípadoch aj prekročiť.
Silu a postavenie GAMO a. s. je možné vidieť aj cez ocenenia
významných partnerov za rok 2010 a to „Najrýchlejšie rastúci
partner HP“ ako aj „Druhý najväčší partner v serveroch“ IBM.
Sme presvedčení, že základy úspešného pôsobenia v ďalších
rokoch sú stabilné a smer, ktorým sa GAMO vybralo v roku 2009
bude znamenať ďalší rozvoj spoločnosti, a tiež jej zákazníkov, zamestnancov ako aj spolupracujúcich partnerov.
Máme za sebou rok, ktorý považujeme za úspešný, rok,
v ktorom sme potvrdili našu schopnosť reagovať na zmenené
trhové prostredie a našu schopnosť rásť a rozvíjať sa. Do roku
2011 vstupujeme ako zdravá a silná spoločnosť schopná plniť
potreby našich zákazníkov a partnerov.

23

Správa a riadenie spoločnosti
GAMO a. s. 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 a. s. je predstavenstvo,
ktoré je kolektívne zodpovedné za všetky aktivity spoločnosti.
Na čele predstavenstva je predseda, ktorý v rámci spoločnosti
zastáva výkonnú funkciu generálneho riaditeľa. Ostatní členovia
predstavenstva sú zároveň členmi vrcholového manažmentu –
riaditeľmi príslušných úsekov spoločnosti. Predstavenstvo má
4 členov, z ktorých sú volení predseda a podpredseda.
Hlavná činnosť predstavenstva spoločnosti je zameraná
na dosahovanie cieľov definovaných v stratégii spoločnosti –
povinnosť tvorby hodnoty, stratégia rastu, vytvorenie konkurencieschopnej štruktúry nákladov, konkurenčnej výhody a prvkov
odlíšenia, orientácie na zákazníka. Predstavenstvo taktiež vynakladá úsilie na účinné riadenie podnikateľského rizika.
Vedenie spoločnosti tvoria riaditelia jednotlivých úsekov spoločnosti, celkom 6 osôb. Cieľom vedenia spoločnosti je výkonné
riadenie jednotlivých úsekov, ich vzájomná koordinácia, plnenie
strednodobej stratégie a rozvoj najmä realizačných úsekov.
Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje
dozorná rada spoločnosti. Dozorná rada má troch členov, z nich
jeden člen je volený zamestnancami. Všetci členovia dozornej
rady majú riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti.
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Okrem dozornej rady pôsobí v spoločnosti aj zamestnanecká
rada, ktorá zastupuje všetkých zamestnancov spoločnosti. Členmi zamestnaneckej rady sú 4 priamo volení zástupcovia z radov
zamestnancov, z nich jeden je predsedom. Prostredníctvom zamestnaneckej rady sú zamestnanci oprávnení uplatňovať si svoje
práva vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnanecká
rada má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na prerokovanie,
právo na informácie a právo kontroly dodržiavania pracovnoprávnych predpisov.
Systém vnútornej kontroly spoločnosti spočíva vo výkone
polročných interných auditov definovaných systémom manažérstva kvality ISO 9001:2008, ako aj ročných kontrolných auditov vykonávaných certifikačným orgánom. Okrem plánovaných
auditov môžu byť interné audity vykonané aj na základe podnetov
členov vedenia či stredného manažmentu. Plán interných auditov
je rozvrhnutý tak, aby boli preskúmané všetky procesy spoločnosti v časovom období jedného roka, a aby sa v čo najväčšej
možnej miere eliminovali nezhody. Na základe výsledkov z auditov je realizovaná nápravná činnosť. Jej efektívnosť je overovaná
následnými auditmi.
Súčasťou systému správy a riadenia spoločnosti je aj uplatňovanie projektového riadenia podľa metodiky Medzinárodnej
organizácie projektového riadenia (IPMA – 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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Ľudské zdroje
Riadenie ľudských zdrojov bolo v roku 2010 zamerané na tieto
hlavné oblasti:
výber a stabilizácia zamestnancov v súlade s personálnym plánom spoločnosti,
vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov so zameraním na odborné vzdelávanie,
príprava a realizácia Projektu vzdelávania zamestnancov spoločnosti s podporou finančného príspevku z ESF,
hodnotenie spokojnosti zamestnancov,
zvyšovanie firemnej kultúry a upevňovanie lojality zamestnancov
organizovaním spoločných mimopracovných aktivít.
Po organizačných zmenách súvisiacich prehodnotením a zefektívnením procesov v roku 2009 sa počet zamestnancov zastabilizoval na 102 kmeňových zamestnancov, s 24 % podielom žien.
Z pohľadu štruktúry zamestnancov bol podiel zamestnancov
zabezpečujúcich obchodné činnosti 26 %, technicko-realizačné
činnosti 46 % a podporné činnosti 28 %. Z celkového počtu zamestnancov tvorí 60 % podiel zamestnancov s vysokoškolským
vzdelaním.
Pri personálnych výberoch bol kladený dôraz na odbornosť
a prax uchádzačov a osobnostné požiadavky s dôrazom na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. V roku 2010 boli
v rámci personálnych výberov obsadzované pozície obchodníkov
a odborných špecialistov.
Spoločnosť GAMO a. s. reagovala na výzvu vyhlásenú Sociálnou implementačnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre operačný program Zamestnanosť
a Sociálna inklúzia pod Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia a spracovala projekt pod názvom „Vzdelaný zamestnanec – strategická výhoda“. Cieľom projektu je podpora tvorby

a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania. Projekt je zameraný
na zvýšenie zručností a vedomostí v oblasti manažérskeho vzdelávania, obchodných zručností, IKT, projektového riadenia, interpersonálnych a komunikačných zručností zamestnancov. Projekt bol
odsúhlasený a v roku 2010 začala jeho realizácia. Projekt vzdelávania bude ukončený v máji 2012.
Cieľom riadenia ľudských zdrojov je neustály rozvoj a zvyšovanie
spokojnosti svojich zamestnancov s prácou, ktorú vykonávajú ale
aj začlenenie sa do sociálnej skupiny, ktoré úzko súvisí so stotožnením sa s firemnou kultúrou spoločnosti. Základnými hodnotami spoločnosti, ktoré sú zakotvené v dokumente Firemná kultúra
a Etický kódex spoločnosti sú:
Čestný a korektný prístup k zákazníkom.
Spokojnosť zákazníka s poskytnutou službou v komplexnosti,
čase a kvalite.
Odborný rast a neustále vzdelávanie zamestnancov.
Tímová práca, vzájomné vzťahy bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.
Ochrana dobrého mena, duševného vlastníctva a všetkých aktivít spoločnosti.
Dodržiavanie zákonov, noriem bezpečnosti a kvality, zlepšovanie firemných procesov.
Pre podporu komunikácie a zistenia spokojnosti zamestnancov vo všetkých oblastiach firemného života a firemnej kultúry
sa v roku 2010 organizovali spoločné formálne a neformálne
stretnutia zamestnancov. S pozitívnym ohlasom sa stretli najmä
spoločné mimopracovné aktivity organizované pre rodiny zamestnancov z príležitosti Dňa detí, Mikuláša, pre zamestnancov
aktivity podporujúce športové vyžitie akcie Športový deň, Bowlingový turnaj a iné spoločné akcie.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV
do 35 rokov
v%

45

44

36 – 45

46 a viac

11

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA POHLAVIA
muži
v%
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Obchodné výsledky
V spoločnosti GAMO a. s. je možné rok 2010 z pohľadu dosiahnutých obchodných výsledkov považovať za úspešný. Situácia na trhu sa v porovnaní s predošlým negatívnym vývojom postupnej stabilizovala a podnikateľská nálada u našich
zákazníkov, aj keď ešte v opatrnom duchu, postupne naberala na intenzite. Toto sa
následne prejavilo v ich investičných aktivitách a náraste zákaziek.

Veľké IT projekty financované z eurofondov v ktorých naša spoločnosť pôsobí ako hlavný dodávateľ vstúpili v roku 2010 do realizačnej fázy čo malo pozitívny efekt na vývoj v sledovaných ekonomických ukazovateľoch. Na druhej strane svoj nezanedbateľný
prínos mala aj optimalizácia prevádzkových a mzdových nákladov
vykonaná v roku 2009.
GAMO a. s. dosiahlo v roku 2010 obrat vo výške 17 172 tis.
EUR, čo bolo v súlade s plánovanými očakávaniami spoločnosti.
Taktiež ostatné ekonomické ukazovatele vyplývajúce z plánov boli
splnené. V porovnaní s rokom 2010 spoločnosť GAMO a. s. zaznamenalo nárast obratu o 66 % a zisku pred zdanením o 274 %
Percentuálna skladba v poskytovaných službách a predávaných tovarových komoditách zostala vzhľadom na celkovú produktovú stratégiu a zameranie na vybrané zákaznícke segmenty
podobná ako počas uplynulých rokov.

V roku 2010 sme v spolupráci s našimi strategickými partnermi
na úrovni technologických partnerov a distribútorov boli schopní našim zákazníkom priniesť a zrealizovať zaujímavé projekty,
ktorým cieľom bolo zefektívnenie prevádzky, lepšie nastavenie
procesov spolu s celkovým znížením nákladov. Partnerstvá ktoré
sme uzatvorili s novými partnermi a poskytovateľmi služieb, nové
verzie nami vyvinutých softvérových služieb rozšíria a skvalitnia
rozsah našich ponúkaných služieb a zvýšia pridanú hodnotu
ktorú naša spoločnosť ponúka.
Záverom by sme chceli poďakovať našim zákazníkom a partnerom za prejavenú dôveru a spoluprácu bez ktorej by akýkoľvek
progres nebol možný a ktorá na vybudovaných kvalitných základoch umožní čeliť novým výzvam do budúcnosti.

PREDAJ TOVARU PODĽA VERTIKÁLNYCH SEGMENTOV

51,28 %
11,22 %
10,51 %
8,56 %
4,95 %
3,90 %
3,43 %
1,42 %
0,66 %
0,47 %
3,60 %
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Školstvo
Obchodné služby
Štátna správa a samospráva
Poľnohosp., Stavebníctvo, Ťažobný priemysel
Priemyselná výroba
Sieťové odvetvia
Doprava
Banky, poisťovne, ostatné finančné inštitúcie
Telekomunikácie
Zdravotníctvo
Iné

ROČNÁ SPRÁVA

Obchodné výsledky
TRŽBY ZA PREDAJ TOVARU PODĽA KOMODITY

33,68 %
29,72 %
28,36 %
6,65 %
1,59 %

Periférie
Počítače
Počítačové siete LAN / WAN
Operačné systémy a softvér
Ostatné

TRŽBY ZA REALIZOVANÉ SLUŽBY PODĽA DRUHU SLUŽBY

32,32 %
19,93 %
14,41 %
9,20 %
8,45 %
7,02 %
4,16 %
2,87 %
1,41 %
0,23 %

Konzultačné služby – IS a siete
Vývoj zákazníckych softvérových riešení
Technická podpora a servis HW
Podpora a inštalácia softvéru
Implementácie a modifikácie softvérových riešení
Systémová Integrácia
Školenia a cerifikácia
Outsourcing IT infraštruktúry
Outsourcing informačných systémov
Hostingové služby

TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY PODĽA VERTIKÁLNYCH SEGMENTOV

50,76 %
20,59 %
6,99 %
5,06 %
4,26 %
3,53 %
2,57 %
1,98 %
1,32 %
1,03 %
1,89 %

Školstvo
Štátna správa a samospráva
Obchodné služby
Sieťové odvetvia
Doprava
Poľnohosp., Stavebníctvo, Ťažobný priemysel
Priemyselná výroba
Telekomunikácie
Banky, poisťovne, ostatné finančné inštitúcie
Zdravotníctvo
Iné
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Referencie
PRIEMYSEL
Biotika a. s. Slovenská Ľupča
Bung Slovensko, s. r. o. Bratislava
ELBA, a. s. Kremnica
EMBRACO SLOVAKIA s. r. o. Spišská Nová Ves
Energy technologies s. r. o. Žilina
EQA, s. r. o. Dolný Kubín
GGE, a. s. Bratislava
Harmanec - Kuvert s. r. o. Brezno
Holcim (Slovensko) a. s. Rohožník
Ixonos Slovakia s. r. o. Košice
K – system spol. s r. o. Kosorín
Knauf Insulation, s. r. o. Nová Baňa
Liptovská mliekáreň a. s. Liptovský Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Liptovský Mikuláš
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k. s. – L. Mikuláš
Metrostav SK a. s. Bratislava
MILKING, spol. s r. o. Bratislava
PDP s. r. o. Nitrianske Sučany
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Poprad
RANDA + R s. r.o. Banská Bystrica
Sapa Profily a. s. Žiar nad Hronom
SCHOTT, s. r. o. Bardejov
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s.
Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Banská Bystrica
Swedwood Poland Sp. z o. o. Goleniow
SWEDWOOD SLOVAKIA spol. s r. o. odštepný závod Jasná
TATRAPEKO a. s. Liptovský Mikuláš
TEAM s. r. o.
Ti - Hanil Slovakia, s. r. o. Čadca
Transpetrol a. s. Bratislava
VALOR - X, spol. s r. o. Vrakúň
VSS Trading, s. r. o. Košice
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o. oz Poprad
WITZENMANN Slovakia s. r. o. Vlkanová
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ŠTÁTNA SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, ŠKOLSTVO
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, L. Mikuláš
Akadémia umení, Banská Bystrica
Katolícka univerzita, Ružomberok
Krajské prokuratúry
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
Mesto Detva
Mesto Dudince
Mesto Liptovský Mikuláš
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania,
Bratislava
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava
Národné lesnícke centrum, Zvolen
Národný bezpečnostný úrad, Bratislava
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o., Ľubochňa
Poštový regulačný úrad, Žilina
Recyklačný fond SR, Bratislava
SAŽP centrum, Banská Bystrica
Slovenská Technická Univerzita, Bratislava
Správa zariadení Úradu vlády SR, Bratislava
Stredná odborná škola, Banská Bystrica (Školská ul)
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica
Štátna opera, Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Banská Bystrica
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banská
Bystrica
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Základná škola, Košice-Barca
Základná škola, Banská Bystrica (Moskovská)
Základná škola, Banská Bystrica (Sitnianska)
Základná škola, Banská Bystrica (Radvanská)

ROČNÁ SPRÁVA

Referencie
OBCHOD A SLUŽBY, FINANCIE
AUTOSKLO H&D spol. s r. o. Bratislava
Autosklo Hornet, s. r. o. Považská Bystrica
BDR spol. s. r. o. Banská Bystrica
BPM s. r. o. Banská Bystrica
DEREON, s. r. o. Žilina
Dopravoprojekt a. s. Bratislava
ELIS plus s. r. o. Banská Bystrica
Eurocom Investment, Bešeňová
EUROP-AUTOSKLO, s. r. o. Bratislava
EUROPEA group, spol. s r. o. Bratislava
HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a. s.
HKM a. s. Zvolen
Husqvarna Slovensko s. r. o. Liptovský Mikuláš
J&T consult, spol. s r. o. Brezno
KIOS s. r. o. Piešťany
Knut Advertising, s. r. o. Bratislava
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Bratislava
PJL HOLDING AG, a. s. Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom, a. s. Bratislava
Slovenská pošta a. s. Banská Bystrica
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Bratislava
Slovexperta spol. s r. o. Žilina
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p.
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
STEFE SK, a. s. Banská Bystrica
Surf Point Media, s. r. o. Banská Bystrica
TAJBA, a. s. Košice
Wincanton Slovenská republika, s. r. o. Senec

...A PRÁCA JE HROU!

ZDRAVOTNÍCTVO
Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Bratislava
MED-ART spol. s r. o. Banská Bystrica
OFTAL s. r. o. Zvolen
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a. s. Viničné
Slovenská lekárnická komora, Bratislava
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Banská Bystrica
UNIMED spol. s r. o. Bratislava
UNIPHARMA a. s. Prievidza
viac ako 100 lekární po celom Slovensku

29

Spoločenská zodpovednosť
Spoločenská zodpovednosť je pre GAMO súčasťou kultúry a štýlu podnikania.
V jej duchu skvalitňujeme medziľudské vzťahy a vytvárame pozitívnu atmosféru
nielen vo firme, ale i v jej podnikateľskom okolí. Počas roka 2010 bolo snahou
spoločnosti GAMO, aby cez aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti
potvrdila status firmy, ktorá sa správa eticky, prispieva k ekonomickému rastu
a zvyšuje kvalitu života svojich zamestnancov, komunity i celej spoločnosti. Ide
nám o rozvoj prostredia, v ktorom vykonávame 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 času, rozvoj osobnosti
či nadačnú činnosť. Podporujeme vzdelávanie,
kultúru, športové aj spoločenské aktivity.
V roku 2010 sme v oblasti vzdelávania už tradične prispeli nadácii Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť, ktorá poskytuje mladým ľuďom na Slovensku ekonomické
vzdelávanie prostredníctvom praktických programov, prepája ich s podnikateľským sektorom
a dáva príležitosť rozhodovať a orientovať sa
v ekonomike voľného trhu ešte pred zapojením
do pracovného procesu. V oblasti aktívneho využitia voľného času smeruje naša podpora na
rozvoj mládežníckeho futbalu v športovej škole
JUPIE v Banskej Bystrici, ako aj na vybrané podujatia organizované v regióne (festival humoru
Kremnické gagy). Taktiež intenzívne spolupracujeme s akademickým prostredím na pôde
univerzít podporou ich spoločenských ako aj
odborných podujatí.
Prostredníctvom cieľov v oblasti spoločenskej
zodpovednosti posilňujeme pozitívne vnímanie
firmy a jej aktivít nielen smerom k verejnosti, ale
i k svojim obchodným partnerom a zamestnancom. GAMO podporuje niekoľko už tradičných
firemných podujatí – Športové hry, Vianočná
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kapustnica i Mikulášsky večierok organizovaný
v spolupráci s Bábkovým divadlom pre deti zamestnancov.
Aktivity spoločnosti GAMO v oblasti informačných technológií majú len mierny dopad na
kvalitu životného prostredia. Hlavným opatrením, ktoré spoločnosť GAMO prijala na ochranu životného prostredia, je separovaný zber
(kartonáž, umelé hmoty, ...) s jeho následným
odvozom na recykláciu. Rovnakú pozornosť vynakladáme pri spätných odberoch tonerových
a atramentových kaziet. V spolupráci s organizáciou E-cycling, s. r. o. zabezpečujeme recykláciu už vyradenej výpočtovej techniky.
GAMO má snahu o aktívnu spoluprácu s médiami v rámci sprostredkovania významných
informácii o dianí v spoločnosti smerom k obchodným partnerom, zamestnancom a širokej
verejnosti. Externá komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom publikovania tlačových
správ v médiách, zverejňovaním informácií na
našej webovej stránke, využívaní sociálnych sietí (facebook), 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.

ROČNÁ SPRÁVA

Udalosti po ročnej závierke
OCENENIA HP, IBM
Úspešné ukončenie finančného roka 2010 GAMO a. s. potvrdilo nielen z pohľadu pozitívneho nárastu tržieb,
ržieb, ale
aj získaním ocenení od spolupracujúcich partnerov:
Na tradičnom stretnutí, partnerov spoločnosti Hewlett-Packard
rd – HP
Executive Partners Meeting, bolo GAMO ocenené titulom Najrýchýchlejšie rastúci partner v predaji PSG (Personal Systems Group)
p)
produktov za rok 2010. GAMO ako GOLD Preferred partner
a Service Specialist spoločnosti HP dokázalo v tomto prípade
naplno zužitkovať svoje dlhoročné skúsenosti s predajom, odborným poradenstvom a zabezpečovaním servisu pre osobné
počítače a notebooky značky HP.
Rovnako na slávnostnom podujatí IBM Business Partner Kick Off,
konanom dňa 3. 3. 2011 v Hoteli Albrecht, udeľovala spoločnosť
nosť
IBM svojim partnerom ocenenia za dosiahnuté obchodné výsledky.
edky.
GAMO pri tejto príležitosti získalo výborné umiestnenie v kategórii
egórii
IBM STG partner 2010 –
System x servers (2. miesto)
za podporu a predaj produktov, riešení a služieb IBM na
slovenskom trhu.

PARTNERSTVO MICROSOFT
Spoločnosť GAMO a. s. splnila nové podmienky certifikácie spoločnosti Microsoft a potvrdila svoju pozíciu Gold Partnera vo zvolených kompetenciách. Je to najvyššie ocenenie partnera v rámci
spolupráce so spoločnosťou Microsoft. Spoločnosť GAMO je odo
dňa 30. 3. 2011 certifikovaná ako Gold Independent Software Vendor (ISV) a taktiež Silver Desktop partner. Ako Gold Competency
Partner disponuje GAMO certifikovanými odborníkmi pre Microsoft
technológie a taktiež preukázalo odbornosť v úspešne zrealizovaných projektoch počas uplynulého obdobia. Kompetencie potvrdzujú, že sme plne kvalifikovaní na podporu a nasadzovanie riešení
na platforme Microsoft u zákazníkov.
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Zvládli sme niekoľkonásobné celoslovenské nasadenie techniky; v priebehu 4 mesiacov sa nasadila komplexná aplikácia
u zákazníka: 82 zákazníckych miest, na každom mieste vybudovanie infraštruktúry pre dané riešenie, inštalácia 81 serverov s aplikáciou a komunikačnými prvkami, kompletná konfigurácia a inštalácia vyše
930 PC na zákazníckych miestach vrátane zaškolenia lektorského tímu
u zákazníka.
V spolupráci so zákazníkom sme vyvinuli aplikáciu, umožňujúcu koordinovane riadiť viac než stovku osôb v teréne, vrátane on-line SMS notifikácie
a riešenia pre workflow dokumentov.
Investovali sme tiež do modernizácie komunikačnej infraštruktúry v rámci
spoločnosti. Od roku 2003 fungujeme na báze IP telefónie, ktorú sme integrovali s adresárovými službami pre zvýšenie komfortu a produktivity práce.
2003

Za dosiahnuté obchodné výsledky bolo GAMO
ocenené ako najrýchlejšie
rastúci obchodný partner spoločnosti
HP v roku 2004.
Naša ročná správa GAMO 2004 získala v kategórii Najlepšia printová ročná správa ocenenie za prvé miesto.
2004

Podobné ocenenie GAMO získalo aj v roku 2010 – Najrýchlejšie rastúci
partner v predaji PSG (Personal Systems Group) produktov. GAMO ako
GOLD Preferred partner a Service Specialist spoločnosti HP dokázalo
v tomto prípade naplno zužitkovať svoje dlhoročné skúsenosti s predajom, odborným poradenstvom a zabezpečovaním servisu pre osobné
počítače a notebooky značky HP.
Podobné ocenenie sme získali aj od spoločnosti IBM – IBM STG partner
2010 – System x servers (2. miesto)

Podpísanie dohody medzi Železiarňami Podbrezová a. s.
a GAMO a. s. o pričlenení odboru informatiky ŽP ku GAMO
a o poskytovaní plného outsourcingu informačného systému
ŽP. Spolu s rozhodnutím o outsourcovaní IT služieb bolo prijaté aj rozhodnutie o podieľaní sa na manažérskej kontrole v spoločnosti, ktorá
outsourcing poskytuje.
Ocenenie od spoločnosti Lenovo – Autorizovaný reseller s najväčším nárastom obratu v kategórii notebookov v SMB za rok 2005.
2005

Spojenie spoločnosti GAMO s odborom Informatiky spoločnosti Železiarne Podbrezová
prinieslo v roku 2006 obrat vo výške 524,8 mil.
Sk, čím sa tento výsledok zaradil na druhé miesto v doterajšej histórii spoločnosti.
Spoločnosť CISCO Systems ocenila GAMO a. s. ako Najrýchlejšie rastúceho partnera za rok 2006.
2006

V súčasnosti platná organizačná štruktúra má svoje základy už v roku 2003.
Je charakterizovaná dvomi úzko špecializovanými úsekmi zameranými na hardvérovú infraštruktúru a s ňou súvisiace
služby (úsek Informačných Technológií)
a úsek venujúci sa vývoju a podpore
softvérových riešení (úsek informačných systémov). Celoslovenskú pôsobnosť dosahujeme sieťou, ktorú tvorí
centrála spoločnosti v Banskej Bystrici
a štyri pobočky v Bratislave, Košiciach,
Žiline a v Liptovskom Mikuláši.

Orientácia na SMB sektor zákazníkov je kľúčovou aj v súčasnosti. Plne
v súlade s týmto zameraním je aj špecializácia obchodných manažérov na
konkrétne produkty a služby, ktoré sú
určené pre segment malých a stredných zákazníkov v rámci jednotlivých
realizačných úsekov.

Obchodný výsledok za rok 2010 je takmer taký istý
ako v roku 2006. GAMO dosiahlo obrat 17,05 mil EUR
(513,7 mi. Sk), zvýšila sa pridaná hodnota i celkový
obrat v prepočte na 1 zamestnanca. Pozitívne sa
prejavilo úsilie venované získavaniu nových zákaziek
počas uplynulých 2 rokov, kedy GAMO dosahovalo
nižšie obraty.

Finančná
časť
Spoločnosť GAMO a. s.
v roku 2010
dosiahla výrazne
lepšie výsledky vo
všetkých sledovaných
ukazovateľoch.

Komentár ekonomickej riaditeľky
V roku 2010 dosiahla spoločnosť GAMO a. s. zisk pred zdanením vo výške 844 tis. EUR pri
celkových výnosoch 17 172 tis. EUR s priemerným počtom zamestnancov 102.

Rok 2010, po dlhšom období stagnácie, kde
predchádzajúce roky boli poznamenané dopadmi krízového vývoja, predstavoval prelomové obdobie a návrat GAMO a.s na úroveň spred
niekoľkých rokov. V roku 2009 sa spoločnosť
v značnej miere venovala prípravám na zabezpečenie podkladov ku verejnému obstarávaniu
a príprave realizácie projektov zo štrukturálnych
fondov EU, podpore marketingovej činnosti na
podporu obchodných aktivít. Výsledky tohto
úsilia sa začali prejavovať až v roku 2010 a to
realizáciou významných zákaziek, čo malo vplyv
na hospodársky výsledok firmy. Spoločnosť
GAMO a. s. v roku 2010 dosiahla výrazne lepšie výsledky vo všetkých sledovaných ukazovateľoch.

Finančná situácia spoločnosti bola v roku
2010 vyrovnaná a stabilná. Akciová spoločnosť
si plnila svoje záväzky voči peňažným ústavom,
štátnym a verejnoprávnym inštitúciám, ako aj
voči všetkým dodávateľom.
Spoločnosť GAMO a. s. nemala ku koncu
roka 2010 žiadne záväzky voči štátu, zamestnancom, či záväzky vyplývajúce zo sociálneho
zabezpečenia po lehote splatnosti. Dokladom
o stabilnej a dobrej platobnej schopnosti, ako
aj o platobnej disciplíne je aj potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, kde je GAMO
zapísané Úradom pre verejné obstarávanie už
niekoľko rokov.
Naším cieľom pre rok 2011 je riadenie nákladov, zefektívňovanie vnútorných procesov.
V oblasti vnútorných zdrojov je prioritou zvyšovanie produktivity práce a investovanie do ľudských zdrojov spoločnosti formou vzdelávania.

CELKOVÝ OBRAT PODĽA VERTIKÁLNYCH SEGMENTOV

50,98 %
16,22 %
8,82 %
5,71 %
4,56 %
3,90 %
3,60 %
1,36 %
1,41 %
0,79 %
2,63 %

Školstvo
Štátna správa a samospráva
Obchodné služby
Poľnohosp., stavebníctvo, ťažobný priemysel
Sieťové odvetvia
Doprava
Priemyselná výroba
Banky, poisťovne, ostatné finančné inštitúcie
Telekomunikácie
Zdravotníctvo
Iné
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Súvaha
SÚVAHA V EURO

k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2008

k 31. 12. 2007

SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

5 297 266
556 796
45 529
511 267

3 012 381
369 578
44 094
325 484

3 341 830
565 009
76 262
488 747

5 679 977
522 373
11 717
510 655

4 644 041
156 508
63 330
3 792 819
631 384
96 429

2 280 394
230 390

2 630 007
166 260
8 682
1 662 923
792 142
146 814

4 969 130
228 341

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bežné bankové úvery
Bankové úvery dlhodobé
Časové rozlíšenie

5 297 266
1 144 924
235 235
46
102 223
138 633
668 787
4 086 465
489 539
169 532
3 427 394

3 012 381
1 140 401
830 830
46
102 223
35 709
171 593
1 768 278
88 571
64 838
1 614 869

65 877

103 702

3 341 830
1 231 271
830 678
46
70 293
10 950
319 304
1 984 466
227 296
88 554
1 668 616
0
0
126 093

5 679 977
1 123 880
830 678
46
47 700
19 372
226 084
4 342 030
436 234
79 167
3 657 771
168 857
0
214 068

1 659 075
390 929
362 409

3 804 853
935 936
188 475

Poznámka: úplná Súvaha za rok 2010, Výkaz ziskov a strát za rok 2010 a Poznámky k účtovnej závierke sa nachádzajú na CD,
ktoré je súčasťou tejto ročnej správy.
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Súvaha
AKTÍVA
Majetok spoločnosti vzrástol
oproti minulému roku o 2 285
tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 75 %. Zmena stavu majetku bola spôsobená nárastom neobežného
majetku. Spoločnosti GAMO
a. s. v roku 2010 investovala
do hardwarového vybavenia.
V oblasti obežného majetku
a pohľadávok nastal výrazný
nárast v oblasti pohľadávok,
čo bolo spôsobené realizáciou významných zákaziek na
konci účtovného obdobia, kde
finančné plnenie bolo realizované v roku 2011.
Celkové pohľadávky voči
odberateľom
predstavovali
3 899 tis. EUR, pričom v lehote splatnosti bolo ku koncu
roka 82 % z celkového objemu
pohľadávok.
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ŠTRUKTÚRA AKTÍV
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Súvaha
ŠTRUKTÚRA PASÍV
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ŠTRUKTÚRA VÝVOJA POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV
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PASÍVA
V roku 2010 došlo k zníženiu
imania spoločnosti na hodnotu
235 tis. EUR. Vlastné imanie
k 31. 12. 2010 bolo vo výške
1 145 tis. EUR.
Záväzky podobne ako pohľadávky vzrástli oproti minulému roku z dôvodu realizácie
zákaziek na projekty zo štrukturálnych fondov EU. Záväzky
z obchodného styku v lehote
splatnosti ku koncu roka predstavovali 86 % z objemu celkových záväzkov z obchodnej
činnosti.
Všetky záväzky voči štátu,
zamestnancom a záväzky zo
sociálneho zabezpečenia boli
k 31. 12. 2010 v lehote splatnosti.
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Výkaz ziskov a strát
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT V EURO
VÝNOSY CELKOM
Tržby za predaj tovaru
Tržby za služby a ostatné výnosy
NÁKLADY CELKOM
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie brutto
Daň z príjmu za bežnú a mimoriadnu činnosť
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie netto
Úroky - pomocné údaje
EBIT - pomocný výpočet

k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2008
17 157 364
10 332 057
12 406 648
10 397 347
3 566 565
4 468 365
6 760 017
6 765 492
7 938 283
16 235 433
10 038 214
11 990 469
921 931
293 843
416 179
-77 720
-68 120
-26 555
844 211
225 723
389 624
0
0
0
844 211
225 723
389 624
175 424
54 130
70 320
668 787
171 593
319 304
42 618,00
11 082,00
10 990,00
886 829
236 805
400 614

k 31. 12. 2007
16 931 952
7 717 785
9 214 167
16 593 209
338 744
-54 272
226 084
0
284 472
58 388
226 084
20 978,56
305 450

Poznámka: úplná Súvaha za rok 2010, Výkaz ziskov a strát za rok 2010 a Poznámky k účtovnej závierke sa nachádzajú na CD, ktoré
je súčasťou tejto ročnej správy.

VÝNOSY
V roku 2010 GAMO a. s. dosiahlo celkové výnosy vo výške 17 172 tis. € Oproti roku 2009 vzrástli
tržby hlavne v oblasti predaja tovaru o 6 831 tis., čo predstavuje nárast o 192 %. Tržby za predaj
služieb boli na porovnateľnej úrovni ako v roku 2009. Celkové tržby za rok 2010 vzrástli oproti roku
2009 o 66 %.
NÁKLADY
Na oblasť nákladov spoločnosti v roku 2010 malo vplyv zefektívňovanie vnútorných procesov, ktoré
boli nastavované v predchádzajúcich rokoch. Zvýšenie tržieb bolo dosiahnuté pri znížení priemerného počtu zamestnancov za rok 2010 voči predchádzajúcemu obdobiu.
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Výsledkom hospodárenia za rok 2010 bol zisk pred zdanením vo výške 844 tis EUR, pri celkových
výnosoch 17 172 tis. € a celkových nákladoch 16 328 tis. €. Zisk spoločnosti voči roku 2009 sa
zvýšil o 618 tis. €, čo predstavuje medziročný nárast o 274 %. Na zvýšenie hospodárskeho výsledku za rok 2010 malo vplyv hlavne zvýšenie tržieb v oblasti predaja tovaru.
PRIDANÁ HODNOTA
Pridaná hodnota za rok 2010 je vo výške 3 623 tis. €, čo predstavuje medziročný nárast o 41%.
Pridaná hodnota na zamestnanca za rok 2010 je vo výške 35 tis. €.
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Výkaz ziskov a strát
VÝVOJ TRŽIEB A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
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Prehľad peňažných tokov
k 31. 12. 2010
CF v Euro k 31. 12. 2010

Bežné
Bezprostredne
účtovné
predchádzajúce
obdobie
obdobie
1
2
sum
sum
844 211
225 723
864 127
-141 125
253 548
267 816
400 968
-138 725
265 980
-215 595
-37 825
-22 390
-29 689
-31 155
17 652
11 082
-6 507
-12 157

označenie
Z/S
A.1
A.1.1.
A.1.3.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.9.
A.1.10.

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI
text
Výsledok hospodárenia pred zdanením v bežnom účtovnom období
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
Odpisy dlhodobého majetku
Rezervy
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia aktív
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia pasív
Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku
Nákladové úroky – leasing, kontokorent
Výnosové úroky – BU, pôžičky a TV

A.2.
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4

Zmena pracovného kapitálu
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti
Zmena stavu zásob
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku

13
14
15
16
17

-574 951
-2 144 509
1 495 676
73 882

171 041
312 386
-77 215
-64 130

A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výdavky na zaplatené úroky spolu (-)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

18
20
21
22
23
24

1 133 387
-17 652

255 639
-11 082

600
0
1 116 335

-3 857
240 700

-442 971
31 894
0

-78 966
34 954
0

-411 077

0
-44 012

riadok
1
2
3
5
7
8
9
11
12

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B

Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Zaplatené úroky – dlhodobý úver (+) (562)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,
Výdavky na daň z príjmov
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť – bankové úvery
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

25
26
27
28
29
28
29
30

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI
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C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C

Peňažné toky vo vlastnom imaní
Výdavky na zaplatené úroky
Vyplatené divididendy a iné podiely na zisku
Výdavky na daň z príjmov
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

31
32
33
34
35
36
37

-595 595
-68 669

-232 358

6 507
192 954
-464 803

12 157
-377 700
-597 901

D
E
F

CF čisté zvýšenie / zníženie peňažných prostriedkov
Stav peňažných prostriedkov na začiatku účt. obdobia
Zostatok peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia

38
39
40

240 455
390 929
631 384

-401 213
792 142
390 929

ROČNÁ SPRÁVA

Správa dozornej rady


StanoviskoDozornejradyspoloēnostiGAMO
kroēnejúētovnejzávierkeanávrhu
narozdelenieziskuGAMOa.s.BanskáBystricazarok2010

DozornáradaGAMOa.s.BanskáBystricaurēilaprevykonaniepriebežnéhoaudituza
rok2010anaoverenieroēnejúētovnejzávierkyzarok2010audítorskúfirmuBDRspol.sr.o.
Banská Bystrica, licencia SKAu ēíslo 6, (zodpovedný audítor Ing. @udmila Svätojánska KiŸoͲ
vá, MBA, licencia SKAu ē.936), so sídlom M.M. Hodžu 3 Banská Bystrica). Na svojom
zasadnutí dŸa 1.apríla 2011 v súlade s § 30 ods. 2 Stanov spoloēnosti preskúmala úētovnú
závierkuzarok2010.


Predstavenstvo spoloēnosti, zastúpené Ing. Richardom Tannhauserom, predložilo
narokovanie dozornej rady návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2010 vo výške
668787,43€
Tentozisknavrhujedozornáradavzmyslestanovspoloēnostirozdeliƛnasledovne:


x
x
x
x

prídeldorezervnéhofondu............................... 0,Ͳ€
návrhnaprídeldosociálnehofondu................ 50000,Ͳ€
výplatadividend................................................ 267517,25€
ēopredstavuje267,25Ͳ€najednuakciu
nerozdelenýziskminulýchrokov......................396270,18€




Dozornáradakonštatuje,ževzmysleustanovenia§39Obchodnéhozákonníkaroēná
úētovnázávierkaspoloēnostiGAMOa.s.BanskáBystricabolaaudítoromhodnotenákladne
stým, že poskytuje pravdivý a objektívny pohűad na finanēnú situáciu spoloēnosti,
navýsledkyhospodáreniaapeŸažnétokyzarok2010.


Na základe uskutoēnenej previerky vypracovaných dokumentov roēnej úētovnej
závierky, vykonaného overenia formálnej a vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných
ukazovateűov a na podklade získaných informácií zo správy nezávislého audítora Ͳ
spoloēnosti BDR spol. s r.o. Banská Bystrica, ktoré potvrdzujú vedenie úētovníctva
spoloēnosti GAMOa.s. BanskáBystricavzmysleplatnýchprávnychaúētovnýchpredpisov,
dozornáradaodporúēavalnémuzhromaždeniu


schváliƛ


roēnú úētovnú závierku spoloēnosti ako aj návrh na rozdelenie zisku GAMO a.s. Banská
Bystricazarok2010vsúlades§30ods.2Stanovspoloēnosti.


GAMO a.s.
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, Tel: 048-4372 111, Fax: 048-4132 947, http://www.gamo.sk
IýO: 36 033 987, DIý: 2020087498, Iý DPH: SK 2020087498, Systém manažmentu kvality podĐa normy ISO 9001:2008
Obchodný register: OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka þ. 550/S
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Ukončenie outsourcingového kontraktu so
Železiarňami Podbrezová a. s. a opätovné plné
prevzatie vlastníckej a aj manažérskej kontroly
pôvodnými akcionármi.
Ocenenie od spoločnosti Intel za prípadovú štúdiu nasadenia
riešenia konceptu bezfilmového zdravotníctva Marie PACS na
hardvérovej platforme Intel MultiFlex servera ako „Most Innovative Solution for Healthcare Multiflex Technology“.
2007

Medzi úspešné projekty patrili vývoj
aplikácie JSSA pre Slovenskú Poštu
poštu a. s., systém pre automatizované
spracovanie prijímacích pohovorov na UMB Banská Bystrica, konsolidácia IT prostredia pre spoločnosť DETOX a. s. či Slovenský ústav srdcovo
-cievnych chorôb Banská Bystrica, Recyklačný
fond SR, mesto Liptovský Mikuláš.
GAMO získalo najvyššiu úroveň partnerstva so spoločnosťou Microsoft - GOLD Certified partner.
2008

TAP system, ktorý vznikol na základe aplikácie pre prijímacie pohovory, bol portovaný do modernej platformy Windows
Presentation Foundation a získal certifikát kompatibility
s operačným systémom Windows 7. Konsolidované riešenia
IT infraštruktúry a projekty budovania privátnych cloud-ov
u zákazníkov predstavujú v súčasnosti najžiadanejšie riešenia
v oblasti virtualizácie.
Spoločnosť Microsoft výrazne zmenila svoj partnerský program, GAMO a. s. si aj naďalej udržalo status GOLD partnera
vo vybraných kompetenciách.

GAMO recertifikovalo svoj systém manažérstva
kvality na normu ISO 9001:2008, obhájilo
dlhodobé partnerstvá s technologickými lídrami
(HP, IBM, Microsoft, Lenovo, Cisco systems, vmware, ...)
2009

Začiatkom roka prešlo logo spoločnosti GAMO
miernym redesignom. Produktové portfólio sa
rozšírilo o produkt určený na podporu vzdelávania – dLearning. Vyvinuli sme nové produkty – TAP System
na platforme Microsoft WPF, či AesculapNet. Dokázali sme
zvýšiť celkové tržby za čo bolo GAMO ocenené partnermi
HP a IBM.
2010

Segmentu zdravotníctva sa GAMO venuje rovnako
intenzívne. Bola vyvinutá nová verzia liekového expertného systému AesculapNet. Je to moderný informačný systém poskytujúci komplexné informácie
o liekoch. Hlavným krédom pri vývoji systému bol
„nový dizajn a obsah“, aplikácia je dostupná pre všetky moderné IT produkty akými sú dotykové displeje
na tabletoch či mobilná platforma Android.

Kontakty

Kontakty – Oddelenia v GAMO BB
GENERÁLNY RIADITEĽ
Richard Tannhauser
e-mail: richard.tannhauser@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 111 (priama linka)
OBCHODNÝ ÚSEK
Vedúci obchodnej skupiny: Ľubomír Palúch
e-mail: lubomir.paluch@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 111 (priama linka)
ÚSEK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Riaditeľ úseku: Marián Zolcer
e-mail: marian.zolcer@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 800 (priama linka)
ÚSEK INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Riaditeľ úseku: Peter Vladyka
e-mail: peter.vladyka@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 865 (priama linka)

CENTRÁLNA SPRÁVA SERVISU
Vedúci oddelenia: Ivan Luby
e-mail: ivan.luby@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 800 (priama linka)
e-mail: servis@gamo.sk
SERVIS
Pobočka Bratislava
Pobočka Liptovský Mikuláš
Pobočka Košice
Pobočka Žilina

Tel.: +421 02 4363 7781
Tel.: +421 44 5570 260
Tel.: +421 55 6853 630
Tel.: +421 41 7002 970

HEPLDESK
tel.: +421 48 4372 000 (priama linka)
e-mail: helpdesk@gamo.sk
URL: http://helpdesk.gamo.sk
ŠKOLENIA
e-mail: skolenia@gamo.sk

ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Riaditeľ oddelenia: Jarmila Pinková
e-mail: jarmila.pinkova@gamo.sk
tel.: +421 48 4372 135 (priama linka)
e-mail: kariera@gamo.sk

BANSKÁ BYSTRICA – ÚSTREDIE SPOLOČNOSTI
Adresa: GAMO a. s.,
Kyjevské námestie 6,
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
tel.: +421 48 4372 111
fax: +421 48 4132 947
e-mail: info@gamo.sk
URL: http://www.gamo.sk
Online e-shop: http://online.gamo.sk
GPS:

48°43‘38.21“N
19°7‘12.21“E

...A PRÁCA JE HROU!
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Kontakty – regionálne
BRATISLAVA – POBOČKA
Adresa: GAMO a. s.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 4363 7781
fax: +421 2 4363 7783
e-mail: gamo.ba@gamo.sk

GPS:

48°9‘42.65“N
17°8‘10.08“E

ŽILINA – POBOČKA
Adresa: GAMO a. s.
Za Plavárňou 3/8121
010 08 Žilina
Slovenská republika
tel.: +421 41 7002 970
fax: +421 41 7002 971
e-mail: info@gamo.sk
GPS: 49°12‘41.6“N
18°44‘52.23“E
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ROČNÁ SPRÁVA

Kontakty – regionálne
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – POBOČKA
Adresa: GAMO a. s.
Školská 10
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
tel.: +421 44 5570 260
fax: +421 44 5474 314
e-mail: skolenia@gamo.sk
GPS: 49°5‘0.82“N
19°37‘3.06“E

KOŠICE – POBOČKA
Adresa: GAMO a. s.
Popradská 56
040 01 Košice
Slovenská republika
tel.: +421 55 2813 500
fax: +421 55 2813 501
e-mail: kosice@gamo.sk

GPS:

...A PRÁCA JE HROU!

48°34‘26.23“N
21°13‘48.29“E
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Aj taký bol rok 2010
Firemné
produktové školenie
marec 2010

Open Day pre školy
máj 2010

Športový deň univerzít
máj 2010
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ROČNÁ SPRÁVA

Aj taký bol rok 2010
Firemné športové hry
jún 2010

GAMO deň detí
jún 2010

Školenie GAMO IBM
jún 2010

...A PRÁCA JE HROU!
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Aj taký bol rok 2010
Firemný
bowlingový turnaj
október 2010

Zdravotná prehliadka
november 2010

Workshop RIS
november 2010
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ROČNÁ SPRÁVA

Aj taký bol rok 2010
Mikulášsky večierok
december 2010

Vianočná kapustnica
december 2010

Novoročný prípitok
január 2011

...A PRÁCA JE HROU!
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DOSTUPNOSŤ ROČNEJ SPRÁVY
Túto ročnou správu môžete získať: v centrále spoločnosti, v pobočkách
na internete www.gamo.sk/rocnasprava
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