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Príhovor 
generálneho 
riaditeľa

Vážení obchodní partneri, vážení kolegovia 
a akcionári, 

na konci každého obdobia hodnotíme. čo sme prežili, aké 
úspechy nás potešili a zároveň máme možnosť poohliadnuť 
sa, či vo všetkom, čo sme si predsavzali, sme boli tak úspešní, 
ako by sme si priali. 

Aký bol teda rok 2015? naplno sme rozvinuli tvorivý po-
tenciál a zaradili sme do portfólia nové produkty a riešenia. 
Vybudovali sme jedno z najmodernejších a najbezpečnej-
ších cloud computing centier na Slovensku. GAMO cloud 
má technologické prvenstvo v SR a teší nás záujem zákazní-
kov o jeho služby. naše riešenie na báze GAMO Smart zóny 
a autonómny proxy server v službe Incident Management 
System boli po prvýkrát nasadené v reálnom prostredí. Akre-
ditovali sme nové vzdelávacie programy. Pokračovali sme 
v zásadných zmenách ako v oblasti marketingu, tak aj v prí-
stupe k obchodným aktivitám.

naši zákazníci, ale aj trh potvrdili, že cesta, ktorou sme sa 
vybrali – ponúkať vlastné a jedinečné riešenia - je správna.

Ďakujem našim spolupracovníkom, partnerom a najmä zá-
kazníkom za dôveru, otvorenosť a veľmi dobrú spoluprácu, 
ktorá sa prejavila ich spokojnosťou a stabilitou vzájomných 
vzťahov.

Predchádzajúce obdobie, tak aj rok 2015 potvrdil našu spo-
ľahlivosť ako partnera predovšetkým v oblasti služieb IT.

nasledujúci rok bude obdobím, keď máme plán a intenzívny 
záujem presadiť sa s našimi produktmi nielen na slovenskom, 
ale aj na zahraničnom trhu. je to náročná práca, vyžadujúca 
precíznosť, otvorenosť, korektnosť v prístupe k zákazníkom, 
v neposlednom rade aj vzdelávanie našich zákazníkov, ako aj 
samých seba.

Aký bude rok 2016? Významný štvrťstoročnicou našej spo-
ločnosti. Oslávime ju s našimi zákazníkmi, priateľmi, spo-
lupracovníkmi, partnermi a priaznivcami našej spoločnos-
ti nielen spoločenskými aktivitami, ale aj budovaním našej 
značky, rozvojom našich produktov a najmä tým, že budeme 
mať spokojných zákazníkov a my sami budeme mať radosť 
z dobre zrealizovanej práce.

dnes viem, že sa nám to podarí a rast našej spoločnosti, ino-
vácie našich produktov, zvyšovanie odbornosti ako u nás, tak 
aj u našich zákazníkov, budú pokračovať aj v nasledujúcich 
obdobiach.

Ing. Vladimír Demčík
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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Identifikačné 
údaje

Obchodné meno: 
GAMO a.s.

Sídlo:
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica

IČO:
36 033 987

DIČ:
2020087498
Identifikačné číslo pre dPH: SK 2020087498

Dátum založenia:
23.11.1998 (od 9.10.1991 ako s.r.o.)

Dátum zápisu:
23.12.1998

Právna forma:
akciová spoločnosť

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

Pobočky: 
Bratislava
liptovský Mikuláš
Košice

Štatutárny orgán:
Predstavenstvo
Ing. Vladimír demčík, predseda predstavenstva
Iveta Milčíková, podpredseda predstavenstva
Ing. ján lichvár, člen predstavenstva

Hlavný predmet podnikania
• poskytovanie IT riešení a služieb s využitím cloudových 

technológií: 
 • IaaS – sieťová a serverová infraštruktúra ako služba
 • BaaS/dRaaS – bezpečnosť a zálohovanie firemných údajov
 • SaaS – softvérové riešenia pre zdravotníctvo, školstvo a verejnú 
  správu
• 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

25 rokov na trhu
80 zamestnancov
3 pobočky
Certifikácia podľa ISO 9001:2008, 
ISO 14001:, ISO 27001:2013, ISO 27018:2014
Spoľahlivý partner v oblasti IT schopný 
splniť náročné požiadavky zákazníkov
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Uvedomujeme si, že jedinou možnosťou 
dlho dobého úspechu nás a našich zákazníkov 
je kvalita služieb. Preto je naším poslaním 
pos kytovať komplexné služby a riešenia 
v oblasti informačných technológií s využitím 
najmodernejších cloudových technológií.

Vízia, poslanie, 
základné hodnoty 
a ciele

Vízia

GAMO - poskytovateľ IT služieb a riešení na báze najmodernej-
ších cloudových technológií

Poslanie

naším poslaním je profesionálne poskytovanie kvalitných 
služieb a riešení s využitím najmodernejších IT a cloudových  
technológií. Prostredníctvom nich sa zákazníci dokážu sú-
strediť na svoje podnikanie, využívať ich na plnenie svojich 
cieľov. úspech zákazníka, dosiahnutý vďaka našim riešeniam, 
predstavuje pre GAMO a.s. garanciu dosahovania prosperity 
a stability.

Základné hodnoty

• čestný a korektný prístup ku zákazníkom
• Spokojný zákazník s poskytnutou službou v komplexnosti, 

čase a kvalite
• Motivovaní zamestnanci a vytváranie podmienok pre ich 

neustále zlepšovanie sa
• Tímová práca, vzájomné vzťahy bez akéhokoľvek zvýhod-

ňovania, predsudkov a diskriminácie

• Budovanie dobrého mena spoločnosti, duševného vlast-
níctva a všetkých aktív spoločnosti

• dodržiavanie legislatívy, noriem bezpečnosti a kvality

Kompetencie a skúsenosti

GAMO je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytova-
ní cloudových a tradičných IT riešení určených pre náročných 
zákazníkov vyžadujúcich kontinuálnu prevádzku IT systémov.
Pri tvorbe našich riešení vychádzame z trendov vývoja IT, 
zo skúseností technologických lídrov v oblasti IT, a z našich 
25 ročných skúseností. zameriavame sa na poznanie potrieb 
a požiadaviek každého zákazníka, špecifiká jeho odvetvia 
a tiež z jeho aktuálnu IT situáciu. Preto dokážeme navrhnúť 
riešenie spĺňajúce tieto potreby, ktoré má pre zákazníka sku-
točný prínos. naším cieľom bolo a aj zostáva, aby riešenie 
umožňovalo zákazníkovi jeho ďalší rast a rozvoj.

zákazníkom sme schopní poskytovať podporu počas celej 
doby prevádzky IT systému. Poskytujeme aktívny manažment 
celého IT prostredia.

Mať konkurenčnú výhodu je pre každú firmu nevyhnutné. 
Preto je GAMO špecializované na moderné, cloudové IT rie-
šenia a služby, ktoré zákazníkom prinášajú zvýšenie ich kon-
kurenčnej schopnosti v podmienkach globálneho trhu a kon-
kurencie.

zabezpečenie efektívnej prevádzky fungovania IT systémov 
je pre nás prioritou. IT systémy sú pre firmy čoraz dôležitej-
šou súčasťou ich úspešného fungovania. Veľmi však záleží na 
spôsobe ako sú vo firme implementované a tiež využívané.
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... 25 rokov v IT

• Posledný februárový deň vzniká združenie (vtedy ešte konzorcium) fyzic-
kých osôb pod názvom GAMO elektronik. V októbri sa päťčlenné konzor-
cium transformuje na GAMO, spol. s r. o. Spoločnosť zamestnáva prvých 
dvoch ľudí. Manažéri rokujú na Taiwane o priamych dodávkach počítačo-
vých komponentov na československý trh.

• Prvá veľká zákazka pre mladú firmu. GAMO rieši komplexne informač-
ný 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 Br-
ne. GAMO zakladá Autorizované školiace stredisko novell, v ktorom dote-
raz získalo vedomosti viac ako 5 000 ľudí.

• V dôsledku rozdelenia republiky sa menia podmienky na trhu. GAMO sa 
čoraz viac orientuje na slovenský trh. Prezentuje sa na odbornej výstave 
cOFAX v Bratislave, na jeseň organizuje v Banskej Bystrici odbornú konfe-
renciu o počítačových sieťach pod názvom lannet. 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.

• do života je uvedený ďalší úspešný projekt s názvom ISyS-Pharm. Vyše 
200 lekární a distribútorov liečiv z celého Slovenska komunikuje v nami 
vyvinutom B2B systéme. GAMO zakladá Akreditované školiace stredisko 
Microsoft, v ktorom získalo certifikáty vyše 25 000 IT odborníkov. GAMO 
ako prvá firma na Slovensku predvádza na výstave cOFAX v Bratislave 
satelitné komunikácie a ich úlohu v globálnych sieťach. je ocenené firmou 
novell ako najlepší slovenský partner titulom novell Systems House.

1993

1994

1991

1992

1995

1996

1997

1998

1999

• GAMO získava zákazku, ktorá je naozaj komplexným riešením informač-
ného systému v praxi. navzájom komunikujú počítače, registračné po-
kladne, a operačné systémy, ktoré sú v budovách vo zvolene, lučenci, 
liptovskom Mikuláši, Prievidzi, Martine, Považskej Bystrici, Trenčíne, Par-
tizánskom, Piešťanoch a v žiari nad Hronom. Obchodné domy Stred sa 
v internej ankete spoločnosti GAMO stávajú zlatým klientom roka.

• GAMO prepája viac ako 1000 počítačov umiestnených na 140 poštách po ce-
lom 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 novým IT výrazom.

• 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 
certifikáty, častokrát jedinečné v rámci Slovenska.

• GAMO sa začína špecializovať na riešenia bezpečnosti v globálnych sie-
ťach WAn. Riešime bezpečnostný systém WAn siete Slovenskej pošty v 58 
uzloch s viac ako 1 500 počítačmi.

• Prvý januárový deň sa GAMO transformuje na akciovú spoločnosť. Rea-
lizuje jedinečný projekt v rámci celosvetových riešení ropovodných infor-
mačných systémov pre Transpetrol Bratislava. unikátne riešenie postupne 
prezentuje v záhrebe (chorvátsko), denveri (uSA), Prahe (čR), ako aj na 
odborných konferenciách zameraných na ropovodné systémy.
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2006

2007

• 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 roč-
ná správa ocenenie za prvé 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 outsour-
covaní 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 ná-
rastom obratu v kategórii notebookov v SMB za rok 2005.

• Spojenie spoločnosti GAMO s odborom Informatiky spoločnosti železiar-
ne 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.

• ukončenie outsourcingového kontraktu so železiarňami Podbrezová a.s. 
a opätovné plné prevzatie vlastníckej a aj manažérskej kontroly pôvodný-
mi akcionármi.

• Ocenenie od spoločnosti Intel za prípadovú štúdiu nasadenia riešenia 
konceptu bezfilmového zdravotníctva Marie PAcS na hardvérovej plat-
forme Intel MultiFlex servera ako „Most Innovative Solution for Healthcare 
Multiflex Technology“.

2004

2005

• Výrazne rastie podiel služieb na celkovom obrate. Konzultácie, školenia, 
projektové riadenie, systémová integrácia a komplexné riešenia informač-
ných systémov sa stávajú rozhodujúcim zdrojom príjmov spoločnosti GA-
MO. Svedčí to o rastúcej dôvere zákazníkov v odbornú schopnosť pracov-
níkov firmy.

• V novembri oslávila spoločnosť GAMO spolu so svojimi zákazníkmi 10 vý-
ročie svojho založenia. Súčasťou galaprogramu bola módna prehliadka 
a galavečer noc Hviezd.

• GAMO získalo od spoločnosti Intel ocenenie Intel Premier Provider – naj-
vyššiu úroveň partnerstva v oblasti výroby a predaja Pc na uvedenej plat-
forme. Počítače GAMO PRO predstavujú kvalitné a výkonnostne vyvážené 
zostavy určené najmä do podnikového prostredia.

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

• zvládli sme niekoľkonásobné celoslovenské nasadenie techniky. V priebehu 
4 mesiacov sa nasadila komplexná aplikácia u zákazníka – 82 zákazníckych 
miest od vybudovania sieťovej infraštruktúry až po inštaláciu 81 serverov 
s aplikáciou a komunikačnými prvkami, vrátane dodávky takmer 1000 Pc.

• V spolupráci so zákazníkom sme vyvinuli aplikáciu, umožňujúcu koordino-
vane riadiť viac než stovku osôb v teréne, vrátane on-line SMS notifikácie 
a riešenia pre workflow dokumentov.

2000

2001

2002

2003

... 25 rokov v IT
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• V septembri 2012 bolo vymenované nové vedenie GAMO. S pôvodnými 
členmi vedenia, ako aj s viacerými zamestnancami bola ukončená spolu-
práca. napriek vzniknutej diskontinuite a poklesu obratu sa podarilo udr-
žať si stabilitu, kľúčových zamestnancov a odborné kompetencie. zároveň 
sa vytvorili základy nového organizačného usporiadania.

• Tento rok bol v znamení stabilizácie po udalostiach z predchádzajúceho 
roka. zmeny vo vedení spoločnosti započaté v septembri roku 2012 boli 
potvrdené vo februári 2013, kedy bol vymenovaný nový generálny riadi-
teľ. V tomto roku GAMO rozšírilo svoj systém manažérstva kvality o cer-
tifikáciu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 a systému 
informačnej bezpečnosti ISO 27001. zároveň sa zreálnili ciele a pripravilo 
sa strategické smerovanie na ďalšie roky.

• začiatkom roka bola publikovaná prvá mobilná aplikácia - Aesculap le-
kárnička, určená pre bežné používanie. Pokračovalo sústredenie sa na ko-
merčný sektor, diverzifikácia produktového portfólia. V spolupráci s tech-
nologickými partnermi boli usporiadané viaceré workshopy na aktuálne 
témy. Taktiež boli posilnené realizačné kapacity pre poskytovanie IT a vývoj 
softvérových riešení.

• V tomto roku GAMO výrazne posilnilo svoje produktové portfólio ako aj 
realizačný tím. V Bratislave vybudovalo vlastné cloudové centrum s cie-
ľom poskytovať IT riešenia a služby na báze najmodernejších cloudových 
technológií. Pribudli aj ďalšie nové produkty - GAMO Smart zóna (mobil-
né aplikácie pre múzeá, mestá a obce s redakčným systémom a sieťovou 
analytikou), Incident Management System (nepretržitý monitoring infor-
mačných systémov). znamená to posilnenie orientácie na poskytovanie 
služieb v súlade s trendmi IT trhu orientujúceho sa na cloud computing, 
mobilné riešenia, IoT, social media a big data.

2012

2013

2014

2015

• Medzi úspešné projekty patrili v tomto roku vývoj aplikácie jSSA pre Slo-
venskú poštu a.s., systém pre automatizované spracovanie prijímacích 
pohovorov pre univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, 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.

• úspešné iniciovanie spolupráce s našimi zákazníkmi v oblasti projektov in-
formatizácie spoločnosti cez program OPIS, ale aj v oblasti operačných 
programov rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu. GAMO tiež recertifiko-
valo svoj systém manažérstva kvality na normu ISO 9001:2008, obhájilo dl-
hodobé partnerstvá s technologickými lídrami (HP, IBM, Microsoft, lenovo, 
cisco Systems, VMware, ...)

• začiatkom roka prešlo logo spoločnosti GAMO miernym redesignom. Pro-
duktové portfólio sa rozšírilo o produkt určený na podporu vzdelávania – 
dlearning. Vyvinuli sme nové produkty – TAP System na platforme Micro-
soft WPF či Aesculapnet. dokázali sme zvýšiť celkové tržby, za čo bolo 
GAMO ocenené partnermi HP a IBM. 

• GAMO oslávilo 20. výročie založenia spoločnosti, dokázalo sa vysporiadať 
s následkami finančnej krízy, ktorá zasiahla Slovensko. zrealizovali sme nie-
koľko významných projektových zákaziek a riešení pre našich zákazníkov 
a podarilo sa nám výraznejším spôsobom presadiť sa s našimi vlastnými 
riešeniami a produktmi v oblasti školstva a vzdelávania.

2009

2010

2011

2008

... 25 rokov v IT
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Profil spoločnosti

IT systémy sú pre firmy čoraz dôležitejšou 
súčasťou úspešného fungovania na trhu. 
Preto veľmi záleží na spôsobe, ako sú vo 
firme implementované a tiež využívané. 
Vývoj informačných technológií smeruje 
ku cloudovým službám a riešeniam. GAMO 
je spoločnosťou s overenými 25-ročnými 
skúsenosťami v poskytovaní IT riešení 
určených pre náročných zákazníkov 
vyžadujúcich kontinuálnu prevádzku IT 
systémov.

GAMO si od svojho vzniku pred 25-rokmi budovalo pozíciu 
relevantného partnera. Partnera, ktorý pozná potreby a po-
žiadavky zákazníkov, je schopný ich spoľahlivo splniť a prak-
ticky mu vyriešiť jeho každodenné starosti spojené s IT.
Produkty, ktoré GAMO prináša pre svojich zákazníkov sa dy-
namicky menia s vývojom odvetvia IT. V súčasnosti sa GAMO 
orientuje najmä na poskytovanie IT služieb. Medzi oblasti pô-
sobenia patria:
• poskytovanie IT riešení a služieb s využitím cloudových 

technológií: 
 • IaaS – sieťová a serverová infraštruktúra ako služba
 • BaaS/dRaaS – bezpečnosť a zálohovanie firemných údajov
 • SaaS – softvérové riešenia pre zdravotníctvo, školstvo a verejnú 
  správu
• konzultačné a poradenské činnosti v oblasti IT
• dodávka a realizácia počítačových systémov
• vývoj softvérových aplikácií
• technická podpora a poskytovanie systémových služieb 
• riešenia pre tímovú spoluprácu na báze cloudu
• školenia a kurzy so zameraním na IT znalosti

Rozhodnutie vybrať si GAMO ako partnera prináša pre zá-
kazníkov možnosť komplexne pokryť svoje požiadavky v ob-
lasti IT jediným profesionálnym dodávateľom. Sme schopní 
prebrať na seba všetku zodpovednosť garantujúc vysokú od-

bornosť, overené know-how a partnerský prístup. Týmto sa 
zákazník môže sústrediť na svoj vlastný core business a spo-
liehať sa na kvalitnú IT podporu svojich biznis riešení.
Okrem odborných znalostí je nevyhnutnou podmienkou 
úspešnej implementácie tiež spôsob a kvalita implementačných 
procesov. Systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001 
je súčasťou integrovaného manažérskeho systému. Ďalšími 
prvkami sú systém environmentálneho manažérstva podľa 
normy ISO 14001, ako aj systém riadenia informačnej bezpeč-
nosti podľa normy ISO/Iec 27001. naše riešenie GAMO cloud 
je certifikované podľa normy ISO 27018 – ochrana osobných 
informácií v cloude. 

našou stratégiou je dlhodobé pôsobenie na trhu podpore-
né vysokou kvalitou služieb. Ako firma s 25-ročnou históriou 
dokážeme vyriešiť požiadavky u náročných zákazníkov. doko-
nalé poznanie dynamicky sa meniacich potrieb v oblasti IT je 
zárukou obojstranne hodnotného partnerského vzťahu.

GAMO a.s. je čisto slovenská akciová spoločnosť bez účasti zahraničného 
či rizikového investičného kapitálu. Organizačná štruktúra je charakteri-
zovaná dvomi úzko špecializovanými úsekmi. V GAMO pracuje v súčas-
nosti 80 pracovníkov. celoslovenskú pôsobnosť dosahujeme sieťou, ktorú 
tvorí centrála spoločnosti v Banskej Bystrici a tri pobočky: v Bratislave, 
v Košiciach a v liptovskom Mikuláši, ktorá je špecializovaná na vzdeláva-
cie činnosti. Spoločnosť nemá založené organizačné zložky v zahraničí.
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Štatutárne orgány 
a manažment

Vladimír Demčík
generálny riaditeľ / predseda predstavenstva 

54 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.

Absolvoval elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave, odbor 
Automatizované systémy riadenia. 

V rokoch 1986-1991 pracoval v zVT Banská Bystrica v rôz-
nych technických a riadiacich pozíciách. 

V roku 1991 bol jedným zo zakladateľov spoločnosti GAMO 
spol. s r.o., kde pôsobil vo funkciách technického a výkonné-
ho riaditeľa. V rokoch 1999-2006 pôsobil ako člen predsta-
venstva a obchodný riaditeľ. V období 2006-2012 pôsobil 
ako manažér pre obchodné stratégie.

Od 1.9.2012 zastáva pozíciu člena predstavenstva spoloč-
nosti a zodpovedá za prevádzku firmy a informačný systém. 
Od 21.1.2014 je predsedom predstavenstva a generálnym 
riaditeľom spoločnosti.

Iveta Milčíková
finančný riaditeľ / podpredseda predstavenstva 

50 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 predsta-
venstva akciovej spoločnosti. 

Od 1.1.2006 zastáva pozíciu riaditeľky ekonomického úseku.

Ján Lichvár
obchodný riaditeľ / člen predstavenstva

40 rokov, pochádza z Košíc.

Absolvoval Technickú univerzitu v Košiciach odbor Ma-
nažment riadenia v priemyselných podnikoch. 

V rokoch 2003-2012 pracoval v spoločnosti ASBIS SK spol. 
s r.o. ako produktový a obchodný manažér.

do spoločnosti GAMO a.s. nastúpil v auguste 2012 na pozí-
ciu obchodný manažér.

Od 1.2.2013 zastáva pozíciu obchodného riaditeľa GAMO 
a.s. dňa 21.1.2014 bol zvolený za člena predstavenstva.
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12 Ivan Luby
Riaditeľ úseku systémy a infraštruktúra 

37 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.

Absolvoval žilinskú univerzitu v žiline, odbor Informačné 
a riadiace systémy. 

V rokoch 2002-2007 pracoval na Pedagogickej fakulte uMB 
ako IT pracovník, neskôr ako vedúci Oddelenia informačných 
a komunikačných technológií.

do spoločnosti GAMO a.s. nastúpil v roku 2007 na pozíciu 
zástupcu vedúceho Oddelenia centrálnej správy servisu.
Od 1.9.2012 zastáva pozíciu riaditeľa úseku systémy a in-
fraštruktúra.

Roland Schwarz
Riaditeľ úseku vývoja softvérových riešení 

45 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.

Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, od-
bor ekonomika a riadenie elektrotechnického priemyslu 
a energetiky. 

V rokoch 1994-1996 pracoval pre spoločnosť Monowa 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 júni 2009 na pozíciu 
produktový obchodník pre oblasť GIS riešení a segment škol-
stva, od roku 2011 sa venoval projektovému manažmentu 
v oblasti vývoja softvérových riešení.

Od 1.3.2013 zastáva pozíciu riaditeľa úseku vývoja softvéro-
vých riešení

Štatutárne orgány 
a manažment
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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 
transparentným a systematickým spôsobom. 

Spoločnosť GAMO a.s. má v súčasnosti vybudovaný, zave-
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 13 rokov. Integrovaný ma-
nažérsky systém 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 systémo-

vých služieb v oblasti informačných technológií. 

certifikácia znamená garanciu splnenia zákazníckych požia-
daviek a dodržania špičkovej kvality na medzinárodnej úrov-
ni. Vybudovanie integrovaného manažérskeho systému na 
vysokej úrovni procesného riadenia bolo potvrdené v októbri 
2015 dozornými auditmi spoločnosťou BuReAu VeRITAS 
SlOVAKIA a czecH RePuBlIc.

certifikáty poskytujú našim zákazníkom záruku, že GAMO je 
schopné poskytovať také výrobky a služby, ktoré nepretržite 
spĺňajú ich najnáročnejšie požiadavky pri dodržaní špičkovej 
kvality, bezpečnej manipulácie so zákazníckymi údajmi a ga-
rantujú korektný vzťah spoločnosti k životnému prostrediu. 
GAMO chce byť neustále spoločnosťou, ktorá rýchlo a kva-
litne poskytne komplexné služby na úrovni medzinárodného 
štandardu. A to pri zachovaní konkurencieschopných cien 
a vysokej spoľahlivosti pri realizácii zákaziek, pri dodržaní zá-
sad environmentálneho správania sa spoločnosti a bezpeč-
nosti zákazníckych údajov. K naplneniu tohto tvrdenia smeru-
jú i zásady politiky kvality, životného prostredia a informačnej 
bezpečnosti GAMO a.s. a plnenie cieľov nastavených na roč-
nej báze, za ktorých prijatie a plnenie zodpovedajú všetci 
zamestnanci spoločnosti.
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Portfólio 
produktov

Mať konkurenčnú schopnosť je pre 
každú firmu nevyhnutné. Preto sa GAMO 
špecializuje na také IT riešenia a služby, 
ktoré zákazníkom prinášajú zvýšenie ich 
konkurenčnej schopnosti v podmienkach 
globálneho trhu a konkurencie. Zabezpečenie 
efektívnej prevádzky IT systémov je pre nás 
prioritou.

 

Cloudové služby a riešenia

IT služby a riešenia

Manažované
IT služby

GAMO
IT akadémia

Softvérové aplikácie
SaaS

IT infraštruktúra 
IaaS

Zálohovanie
BaaS

 
Bezpečnosť ITVývoj SW IT vzdelávanie

IKT
infraštruktúra,
konsolidácia IT

IDM - Identity
manažmentGIS riešenia IT certifikačné

testy
Systémový 
SW
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IntelligenceGAMO Drive

Disaster 
Recovery 
as a Service

Privátny 
Cloud

 GAMO
Smart zóna

Incident
Management
System

Virtuálny 
server TAP System

Monitoring
as a Service
(MaaS)

Expertné
systémy pre
zdravotníctvo

GAMO Drive  Outsourcing

    online 
vzdelávací
portál

Backup as 
a ServiceGAMO Cloud Konzultačné 

služby
Office 365
+ aplikácie
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16 GAMO cloud predstavuje progresívne riešenie poskytova-
nia IaaS služieb - verejný cloud. je to jednoduchý a efektív-
ny spôsob, ako pre svoju firmu zabezpečiť virtuálne dátové 
centrum s vysokým výkonom a garantovanou dostupnosťou. 
Využívané zdroje vždy prispôsobíte svojim aktuálnym potre-
bám 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 sú-
lade s medzinárodnými normami a certfikáciami. Ako jedno 
z prvých cloud centier na Slovensku spĺňa podmienku cer-
tifikácie podľa normy ISO 27018:2014 – ochrana osobných 
údajov v cloude.

GAMO cloud je prvé plne virtualizované dátové centrum 
na Slovensku vybudované na najmodernejších nástrojoch 
spoločnosti VMware. zákazníkom takto ponúkame koncept, 
ktorý prekonáva fyzické bariéry IT riešení aj v oblasti networ-
kingu a storage. GAMO cloud spĺňa prísne pravidlá na bez-
pečnosť a dostupnosť vrátane štandardov TIA 942 pre úroveň 
Tier III, ako aj normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001. 
je tiež držiteľom certifikácie nBu pre SR a nATO. dostupnosť 
GAMO cloud je na úrovni 99,97%.

Ku cloud infraštrukúre vybudovanej na platforme VMware, 
riešeniam pre zálohovanie od Veeam a systémovému sof-
tvéru od spoločnosti Microsoft má každý zákazník možnosť 
implementovať bezpečnostné riešenie od spoločnosti eSeT 
podľa svojich individuálnych potrieb. Bezpečnostné riešenia 
od spoločnosti eSeT pritom poskytujeme ako prvý poskyto-
vateľ cloudových služieb na Slovensku.

Klienti GAMO cloud majú nad virtuálnym datacentrom plnú 
kontrolu. Filozofia High Availibility riešenia poskytuje najvyš-
šiu možnú dostupnosť, a to bez potreby akýchkoľvek inves-
tičných nákladov..

naši špecialisti Vám poradia pri rozhodovaní o prechode do 
cloudu, budú Vám asistovať alebo komplexne zabezpečia 
Váš prechod na cloud computing. uprednostňujeme indivi-
duálny prístup ku každému klientovi s ohľadom na jeho špe-
cifické potreby a požiadavky.

Poskytované služby:

IaaS virtuálny server, privátny cloud
Virtuálna serverovňa prevádzkovaná vo výkonnom a spoľah-
livom datacentre vybudovanom ako High Availibility riešenie.

DaaS – Desktop a s a Service
náhrada lokálnych pracovných staníc plnohodnotnou virtu-
álnou alternatívou v cloude 

BaaS – Backup as a Service
záloha aktuálnej kópie Vašich virtualizovaných dát v GAMO 
cloud s možnosťou obnovy súborov alebo virtuálnych diskov.

DRaaS – Disaster Recovery as a Service
Vytvorenie disaster Recovery repliky v cloude. V prípade ha-
várie je aktivovaná záložná IT infraštruktúra v GAMO cloud. 

GAMO Drive
Privátne dátové úložisko v GAMO cloud.

GAMO Cloud
Meníme pohľad na IT

Portfólio 
produktov
Gamo cloud
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Portfólio 
produktov
Incident Management 
System

Komunikačné siete aj informačné systémy sa počas posled-
ných rokov stali nevyhnutnými prostriedkami pre efektívnu 
prevádzku firiem a organizácií. Preto sa zabezpečenie ich 
dostupnosti stáva najvyššou prioritou. K reálnemu vyhodno-
teniu významu IT pritom často dochádza až 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 or-
ganizácie a vyžadujú si rovnakú starostlivosť ako hardvérové 
vybavenie.

Incident Management System umožňuje rozpoznať neštan-
dardné správanie informačného systému a predísť tak vzni-
ku problému alebo aspoň minimalizovať jeho dopad a riadiť 
proces nápravy. 

Každý výpadok technológií znamená priame alebo nepriame 
finančné straty. Ich eliminácia si vyžaduje proaktívny prístup 
a vhodné nástroje.

V jednej službe je za výhodnú cenu poskytnutá mimoriadne 
komplexná úroveň identifikácie, riadenia a vyhodnocovania 
problémov, pre ktorú by ste museli inak kombinovať a bu-
dovať masívne a nákladné riešenia s vysokými nárokmi na 
udržateľnosť a prevádzku.

Incident Management System je kombináciou hardvérových 
a softvérových systémov doplnený o skúsený tím operátorov. 
žiadny systém či nástroj nevie nahradiť vnímanie a intuíciu 
skúseného operátora.

Monitorovanie systémov
Každý informačný systém obsahuje v sebe určité prvky mo-
nitorovania. naša služba je zameraná na proaktívny prístup 
aj drobné odchýlky od normálu sú vyhodnocované a prie-
bežne odstraňované. Riešenie sa nasadzuje pre IT systémy 
v prostredí zákazníka, ako aj v cloude

Monitorovanie prostredia
Sledujeme nielen funkcionalitu systému, ale aj jeho prevádz-
kové a bezpečnostné parametre. Takto je možné predchá-
dzať zlyhaniam z dôvodu chladenia či neautorizovaným 
vstupom do priestorov. 

Mobilná aplikácia
Prostredníctvom mobilného zariadenia sledujete stav svo-
jej infraštruktúry. Stačí sa prihlásiť menom a heslom priamo 
v mobilnej aplikácii.

Zákaznícke centrum
Poskytuje prvú úroveň podpory, riadenie a vyhodnocovanie 
procesov spojených s obsluhou zákazníckych požiadaviek 
a incidentov. Operátori zákazníckeho centra zabezpečujú, 
aby bol každý incident po zaznamenaní správne vyhodno-
tený a aj vyriešený.

Autonómny proxy server
je výsledkom vlastného vývoja spoločnosti GAMO. dokáže 
monitorovať fyzikálne veličiny a poskytovať informácie o IT 
systéme a jeho prostredí aj v prípade úplného zlyhania mo-
nitorovaného systému.
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18 GAMO Smart zóna je mobilná aplikácia umožňujúca akej-
koľvek inštitúcii pripraviť si pútavý obsah pre svojich náv-
števníkov. V spojení so sieťou miniatúrnych vysielačov – tzv. 
majákov umiestnených pri vybraných objektoch, dokáže 
zabezpečiť navigáciu medzi exponátmi či priblížiť rozšírené 
informácie o objekte. Súčasťou navigácie je aj možnosť in-
teraktívnej mapy danej inštitúcie. Aplikácia pre svoje fungo-
vanie nevyžaduje prístup do internetu, ten je potrebný iba 
počas jej inštalácie do mobilného zariadenia. Všetko dôležité 
je uložené v aplikácii. Rozmiestnenie a počet majákov si mô-
žete prispôsobiť. Sieť majákov komunikuje s mobilným zaria-
dením technológiou Bluetooth 4, low energy. 

GAMO Smart zóna si 
nájde svoje uplatnenie:

Múzeum, galéria:
Aplikácia privíta návštevníka pri vstupe do priestorov múzea, 
dokáže poskytnúť rozšírené informácie o zbierkovom pred-
mete. V aplikácii je možné sprístupniť audiosprievodcu vo 
vybraných jazykoch.

Obchodná prevádzka, obchodné centrum
V spojení s WiFi riešením dokáže GAMO Smart zóna pod-
poriť predaj. naviguje zákazníka až priamo k regálu s tova-
rom, dokáže sledovať pohyb návštevníkov pred predajňou 
a analyzovať koľkí z nich sa pristavili pri výklade či vstúpili do 
predajne. Prepojenie na sociálne siete je samozrejmosťou.

Ako súčasť projektu digitálne mesto
Poskytnutie WiFi pokrytia v centre mesta je bežné. GAMO 
Smart zóna dokáže interaktívne upozorniť na aktuálne dianie 
v meste, ponúknuť zľavy na podujatia či navigovať návštevní-
ka ku vybraným pamätihodnostiam.

Kto všetko zatiaľ využil 
GAMO Smart zónu:

Múzeum SNP
Aplikácia s informáciami o múzeu, jeho histórii, Pamätníku 
SnP, zbierkových predmetoch a aktuálnom dianí. Obsahuje 
rozšírené informácie o objektoch umiestnených v Skanzene 
bojovej techniky formou siete majákov pri vybraných expo-
nátoch.

Mesto Liptovský Mikuláš
Turistická aplikácia mesta liptovský Mikuláš predstavuje 11 
atrakcií historického centra na mapovom podklade. domá-
cim aj zahraničným návštevníkom sprístupňuje prehliadkové 
trasy mestom, kalendár podujatí a audiosprievodcu v naj-
staršej stavebnej pamiatke mesta v Kostole sv. Mikuláša.

Medzinárodné letecké dni SIAF 2016
cieľom aplikácie je zlepšiť informovanosť návštevníkov 
a zvýšiť prestíž podujatia SIAF 2016. Pútavou formou sú 
sprostredkované informácie o programe, letových či static-
kých ukážkach. Rozšírené informácie o statických ukážkach 
sú realizované sieťou majákov pri jednotlivých lietadlách.

Mobilné aplikácie sú čoraz populárnejšie. 
Ich využitie je znakom toho, že kráčame 
s dobou a oslovujeme aj mladšiu generáciu 
používateľov. GAMO Smart zóna ponúka 
okrem „bežnej“ funkčnosti aj rozšírené 
vlastnosti – možnosť navigácie v priestoroch 
aj priamo v rámci budovy či interaktívne 
upozornenie na vybrané objekty záujmu, 
pred ktorými sa návštevník práve nachádza.   

Portfólio 
produktov
GAMO Smart zóna
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Portfólio 
produktov
Softvérové riešenia 
a služby

Máme skúsenosti z vývoja, prevádzkovania 
a podpory veľkých zákazníckych riešení 
vrátane kritických systémov. Dokážeme však 
vyvinúť aj univerzálne aplikácie. Pracujeme 
pre klientov z rôznych oblastí.

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.  

TAP System®

Automatické vyhodnocovanie testov a ankiet s veľkým poč-
tom respondentov. Prieskumy i testy môžu byť realizované 
prostredníctvom „klasických“ papierových dotazníkov alebo 
testov. Podporuje však aj moderné formy prieskumov - elek-
tronický dotazník pre Pc alebo tablet. Súčasťou riešenia sú aj 
manažérske prehľady a analýzy. Používa sa najmä v školstve, 
ako aj v sfére komerčných organizácií.

Office 365 + tímová práca
GAMO dokáže implementovať riešenia na báze platformy 
spoločnosti Microsoft – Office 365 a SharePoint. 
Office 365 je riešením pre menšie organizácie, kde nie je pre-
vádzkovaná vlastná serverová infraštruktúra. Poskytuje 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.

GIS riešenia
zaoberáme sa vývojom špecifických zákazníckych riešení 
vrátane zberu dát, ich spracovania do mapových podkladov, 
spracovaním grafických schém a ďalších zdrojových údajov 
nevyhnutných pre tieto systémy. GIS riešenia sú postavené 
na profesionálnej platforme MapInfo od spoločnosti Pitney-
Bowes Business Insight. naše produkty sú známe pod názva-
mi AQIS a RIS.

Business Intelligence
z heterogénnych zdrojov vieme získať konzistentné, rele-
vantné a aktuálne údaje o vybraných činnostiach alebo pro-
cesoch. Vďaka využitiu bežných kancelárskych aplikácií sú 
tieto údaje interpretované vo forme prehľadov, tabuliek, gra-
fov alebo KPI indikátorov.

Expertné systémy pre zdravotníctvo
Kľúčovými produktmi v oblasti zdravotníctva sú liekové ex-
pertné systémy pre lekárne, ambulancie a nemocnice. Máme 
tiež vyvinuté a nasadené objednávacie systémy pre distribú-
ciu liečiv, rezervačno-objednávacie systémy pacientov pre 
zdravotnícke zariadenia rôzneho druhu.

Vývoj a podpora SW aplikácií
náš vývojársky tím dokáže navrhnúť a zrealizovať softvérové 
aplikácie plniace konkrétnu funkčnosť. Venujeme sa najmä 
workflow riešeniam, firemným informačným systémom. Pod-
porujeme moderné platformy – Microsoft .net, jAVA, ako aj 
integračnú platformu SharePoint či IBM lotus notes. 
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Portfólio 
produktov
IT vzdelávanie
a certifikácia

IT školenia

V našom portfóliu vzdelávacích aktivít máme širokých výber 
vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania určeného 
pre pedagogických pracovníkov, ako aj programov ďalšieho 
vzdelávania pre komerčné firmy či štátnu správu. Vďaka našim 
dlhodobým skúsenostiam so vzdelávaním a vďaka kvalifikova-
ným lektorom vieme pripraviť školenie „šité na mieru“.

• nástroje pre podporu riadenia projektov (akreditovaný 
vzdelávací program)

• Profesionálna telefonická komunikácia v zákazníckych centrách
• Komunikačné zručnosti
• Tímová práca vo firme
• Práca v cloude
• lMS Moodle
• Kancelársky balík Microsoft Office (Word, excel, PowerPo-

int, Outlook, Skype for Business, Onedrive for Business, 
Onenote)

• Príprava na certifikačné skúšky ecdl

Program kontinuálneho 
vzdelávania pre pedagógov

Programy kontinuálneho vzdelávania sú jednou z možností 
profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. Sú ná-
strojom na zlepšenie, skvalitnenie a zefektívnenie prípravy ich 
vlastného vyučovacieho alebo výchovného procesu.

Všetky naše programy boli tvorené s dôrazom na ich maxi-
málne využitie v každodennej praxi pedagogického zamest-
nanca. GAMO celkom poskytuje 19 akreditovaných vzdelá-
vacích kurzov.

Kurzy sú zakončené certifikačnou skúškou na základe akredi-
tácie Ministerstva školstva SR.

Certifikačné testy v oblasti IT

IT certifikácie sú v súčasnosti jednou z možností ako preu-
kázať svoje IT vedomosti na báze všeobecne akceptovaných 
štandardov. V rámci našich certifikačných služieb ponúkame 
možnosť absolvovať skúšky v našich akreditovaných testova-
cích centrách alebo autorizovaných strediskách. Poskytujeme 
testovanie podľa nasledovných štandardov:
• ecdl
• eco-c
• Pearson Vue

Počítače, IT systémy a softvérové aplikácie 
sú denne používané mnohými pracovníkmi. 
Efektivita ich práce veľmi závisí od ich 
znalostí. Školenia v oblasti IT sú nástrojom 
na zvyšovanie takejto efektivity. Dôležité je 
naučiť sa využívať možnosti, ktoré novinky 
z oblasti IT prinášajú. 
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Partnerstvá

Spoločnosť GAMO 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. 
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)
• SPPR - Spoločnosť pre projektové riadenie

ECDL – Akreditované 
testovacie centrum

ECo-C autorizované
vzdelávacie stredisko

VUE autorizované
testovacie stredisko

IBM Advanced Business Partner

Lenovo Premium Business PartnerESET Gold Partner

KERIO Certified Partner
MapInfo Indirect Partner,
Distributor for Slovakia

Akreditované vzdelávacie centrum – 
Ministerstvo školstva SR

Intel Technology Provider – GOLD

Hewlett Packard Enterprise
Silver Partner 2016

Zyxel Solution Partner

Microsoft GOLD Competency Partner CISCO Premier Certified Partner

HP Inc Partner First Silver 2016

VMware – Enterprise partner VMware IaaS Provider 
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Hlavné udalosti 
roku 2015

Rok 2015 bol rokom, kedy sa dostávali do prevádzky projekty 
vyvíjané v rámci programu OPIS počas obdobia 2007-2013 
s možnosťou dokončenia v roku 2015. Výsledok eGovern-
mentu bol prezentovaný na odborných konferenciách, 
v médiách či profesijných združeniach. Boli to veľké projek-
ty zamerané na elektronické služby štátu. na druhej strane, 
v oblasti komerčných riešení sa na IT trhu začali silnejšie pre-
javovať technologické riešenia a trendy z tzv. 3. platformy 
(ako ju zvykne označovať analytická spoločnosť Idc) – clou-
dové služby a mobilné aplikácie. Svedčí o tom nárast miery 
využívania takýchto riešení, ale tiež aj nárast tržieb poskyto-
vateľov cloud platformy. celkovo za rok 2015 slovenský IT trh 
vzrástol a vyspel, o čom svedčia aj čoraz náročnejšie požia-
davky zákazníkov na poskytovateľov IT riešení.

začiatkom roka 2015 sa v spoločnosti GAMO zadefinovala 
strednodobá vízia na roky 2015-2018, súčasťou ktorej bol aj 
rozvoj nových produktov. Tieto produktové ciele sa podarilo 
naplniť a v súčasnosti má GAMO vo svojom portfóliu zara-
dené a plne zvládnuté tri nové atraktívne produkty: GAMO 
cloud, Incident Management System (IMS) a GAMO Smart 
zóna. Ďalšie sú vo vývoji a budú uvedené na trh v roku 2016.

Vzťahy so zákazníkmi sa aj v roku 2015 dynamicky rozvíjali. 
Koncept budovania špecializácie produktovej oblasti bol za-
vedený do praxe, očakávajú sa od neho pozitívne výsledky. 
GAMO dosiahlo v roku 2015 prevádzkové výnosy celkom vo 
výške 7 820 tis euR, čo predstavuje v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom pokles o 7%. uvedený výsledok je v súla-
de s očakávaniami, ktoré si vedenie GAMO stanovilo pre rok 
2015. uvedený výsledok je odrazom silnejšej orientácie na 
vlastné produkty a služby, poskytované novým zákazníkom 
a trhovým segmentom.

Predaj tovaru klesol o 532 tis. euR, tento pokles bol spôso-
bený ukončením veľkých infraštruktúrnych projektov u našich 
zákazníkov financovaných zo štrukturálnych fondov. Tržby za 
služby boli takmer identické ako v roku 2014, zmenila sa však 
štruktúra služieb. Výraznejšie sa presadili konzultačné služby 
(IS a siete), IT školenia, slabšie výsledky dosiahol vývoj softvé-
rových aplikácií. Výrazne sa zvýšil obrat za outsourcingové 
služby.

Pridaná hodnota poklesla o 6%, nižšia bola aj celková zisko-
vosť spoločnosti.

GAMO v októbri 2015 úspešne prešlo certifikačným a do-
zorným auditom spoločnosťou BuReAu VeRITAS SlOVA-
KIA a czecH RePuBlIc a obhájilo integrovaný manažérsky 
systém podľa noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ISO 
27001:2013.

Na prelome rokov 2015 a 2016 sa v GAMO 
podarilo vybudovať vlastné cloud riešenie, 
ktoré je od marca 2016 v plnej prevádzke. 
Obchodné výsledky súvisiace s týmto 
produktom očakávame v roku 2016 a ďalších.
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Biotika a.s., Slovenská Ľupča
cORSán-cORVIAM cOnSTRuccIón, S.A. - organizačná 
zložka, Bratislava
elBA, a.s., Kremnica
euROcAST Košice, s.r.o.
Giesecke&devrient Slovakia s.r.o., Priemyselný park nitra-Sever
Holcim Business Services s.r.o., Košice
IKeA Industry Slovakia s.r.o., Malacky
IljIn SlOVAKIA, s.r.o., Pravenec
K – system spol. s.r.o., Kosorín 
liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., liptovský Mikuláš
MAHle Behr námestovo s.r.o.
MIleX nMnV, a.s., nové Mesto nad Váhom
Sapa Profily a.s., žiar nad Hronom
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 
Banská Bystrica
TBB, a.s., Banská Bystrica
Transpetrol a.s., Bratislava
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnava
VáHOSTAV - SK, a.s., Bratislava
WITzenMAnn Slovakia s.r.o., Vlkanová
západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nitra

Referencie

Tržby celkom podľa vertikálnych segmentov

Obchodné služby 24%
Priemyselná výroba 24%
Štátna správa a samospráva 24%
Telekomunikácie 11%
Sieťové odvetvia (vrátane dopravy)  7%
Školstvo   6%
zdravotníctvo   3%
Iné   1%
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Referencie

Štátna správa a samospráva, školstvo
Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 
liptovský Mikuláš
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení, Banská Bystrica
Katolícka univerzita v Ružomberku
Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Krajský súd Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
Mesto detva
Mesto dubnica nad Váhom
Mesto liptovský Hrádok
Mesto Vráble
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica
národný bezpečnostný úrad, Bratislava
Štátna opera, Banská Bystrica
univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 
Banská Bystrica

Obchod a služby, financie
A.R.S. spol. s r.o., Banská Bystrica
ActivIT s.r.o., Bratislava
AuTOTecHnA BARáneK, s.r.o., zvolen
BAd, s.r.o., Vlkanová
BdR spol. s.r.o., Banská Bystrica
BPM s.r.o., Banská Bystrica
cenTeX RS, spol. s r.o., Bratislava
centire, s.r.o., Bratislava
dopravoprojekt a.s., Bratislava
GTSystems 2, s.r.o., detva
Hc ´05 BAnSKá BySTRIcA, a.s.
ITenS, s.r.o., žilina
KIOS a.s., Piešťany
lcS elecTROnIcS, spol. s r.o., Košice
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., Bratislava
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
Slovexperta, s.r.o., Banská Bystrica
SOlAR SOluTIOnS SlOVAKIA s.r.o., Bešeňová
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
STeFe SK, a.s., Banská Bystrica
Stredoslovenská energetika, a.s., žilina
ursped s.r.o. Banská Bystrica
Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice

Zdravotníctvo
detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
edelMA s.r.o., Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. d. Roosevelta Banská Bystrica
HRcare, s.r.o., Humenné
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Bratislava
KúPele lúčKy a.s., lúčky
letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice
národné rehabilitačné centrum, Kováčová
národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o. Ľubochňa
OFTAl s.r.o. zvolen
Slovenská lekárnická komora, Bratislava
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s.
SlOVTHeRMAe, Kúpele diamant dudince, š.p.
zelený Sen, s.r.o. Banská Bystrica
Viac ako 100 lekární po celom Slovensku
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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 predstavenstvo, 
ktoré je kolektívne zodpovedné za všetky aktivity spoločnosti. 
na čele predstavenstva je predseda, ktorý v rámci spoloč-
nosti zastáva výkonnú funkciu generálneho riaditeľa. Pred-
stavenstvo má 3 členov, z ktorých sú volení predseda a pod-
predseda.

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 zodpo-
vednosťou. Predstavenstvo taktiež vynakladá úsilie na účinné 
riadenie podnikateľského rizika.

Vedenie spoločnosti tvorí generálny riaditeľ a riaditelia jed-
notlivých úsekov spoločnosti, celkom 5 osôb. cieľom vedenia 
spoločnosti je výkonné riadenie a rozvoj jednotlivých úsekov, 
ich vzájomná koordinácia, plnenie strednodobej stratégie.

Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje 
dozorná rada spoločnosti. dozorná rada má troch členov, 
z ktorých jeden člen je priamo volený zamestnancami. Všetci 
členovia dozornej rady majú riadny prístup ku všetkým rele-
vantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti.

Systém vnútornej kontroly spoločnosti spočíva vo výkone 
polročných interných auditov definovaných integrovaným 
manažérskym systémom podľa noriem ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 a ISO 27001:2013, ako aj ročných kontrolných 
auditov vykonávaných certifikačným orgánom. Okrem plá-
novaných 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 uplatňo-
vanie projektového riadenia podľa metodiky Medzinárodnej 
organizácie projektového riadenia (IPMA - International Pro-
ject Management Association). Hlavným cieľom projektové-
ho riadenia je zvýšenie efektívnosti riadených procesov, zvý-
šenie 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

Hlavné ciele personálnej stratégie spoločnosti GAMO v roku 
2015 boli:
• obsadiť voľné pracovné pozície v súlade s požiadavkami 

na odbornosť a osobnostné predpoklady,
• stabilizovať štruktúru zamestnancov,
• zabezpečiť odborné vzdelávanie,
• budovať firemnú kultúru a lojalitu zamestnancov.

Mottom celého roka bolo posilnenie firemnej identity, dodr-
žiavaním základných hodnôt spoločnosti cez neustále zlep-
šovanie komunikácie medzi jednotlivcami, tímami a smerom 
k zákazníkom a partnerom.

Počet zamestnancov vzrástol oproti roku 2014 o 12 zamest-
nancov. Posilnili sa pracovné pozície obchodníkov a špecia-
listov realizačných úsekov. Podiel žien na celkovom počet za-
mestnancov sa mierne zvýšil na 30%. Priemerný odpracovaný 
počet rokov vo firme dosiahol 7 rokov, až 22% zamestnancov 
pracuje v spoločnosti viac ako 16 rokov. Podiel vysokoškolsky 
vzdelaných zamestnancov dosiahol 61% z celkového počtu 
zamestnancov.

Vzdelávacie aktivity počas roka 2015 boli prioritne zamerané 
na získanie odborných kompetencií a zručností potrebných 
pre zvládnutie úloh v rámci pracovnej pozície. Bolo prihliada-
né na potreby zvyšovania odbornosti, certifikácií, zlepšovania 
zručností. Veľké množstvo vzdelávacích aktivít bolo realizo-
vaných internými lektormi zo školiaceho strediska v liptov-
skom Mikuláši.

Manažment spoločnosti venoval zvýšenú pozornosť výsled-
kom vyplývajúcim z prieskumu hodnotenia spokojnosti za-
mestnancov, Prijal úlohy a opatrenia na zlepšenie úrovne spo-
kojnosti monitorovaných oblastí, s ich následnou realizáciou.

Aj v roku 2015 bolo súčasťou riadenia ľudských zdrojov 
presadzovanie dodržiavania legislatívy, noriem bezpečnosti 
a kvality, otvorená, priama komunikácia bez zvýhodňovania, 
predsudkov a diskriminácie.
 

Rok 2015 z pohľadu ľudských zdrojov 
charakterizovalo zameranie firmy na  rozvoj 
vybraných produktov. Tieto bolo potrebné 
zvládnuť nielen technologicky, ale aj z 
pohľadu personálneho obsadenia. Rozvoj 
ľudských zdrojov bol riešený spomedzi 
interných zamestnancov, ako aj prijatím 
nových pracovníkov na špecifické pozície. 

30 %
ženy

70 %
Muži

Graf zamestnancov podľa pohlavia Graf zamestnancov podľa vzdelania

18 %
SŠ

21 %
SŠ s maturitou

61 %
VŠ
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Spoločenská 
zodpovednosť

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. Našou snahou 
je, aby aktivity v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti potvrdili status firmy, ktorá 
sa správa eticky, prispieva k ekonomickému 
rastu a zvyšuje kvalitu života svojich 
zamestnancov, komunity i celej spoločnosti.

našim cieľom je rozvoj prostredia, v ktorom vykonávame 
svoje podnikateľské aktivity, a to nielen z hľadiska regionál-
neho 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, športo-
vé aj spoločenské aktivity. 

V roku 2015 sme boli opätovne partnerom banskobystric-
kého maratónu. Okrem finančnej podpory sme sa aj aktívne 
zúčastnili – zostavili sme štafetu zloženú z vlastných zamest-
nancov, ktorí odbehli polovičnú trasu maratónskeho behu, 
a pridali sa kolegovia, ktorí zvládli polmaratón samostatne.
V spolupráci so základnou umeleckou školou jána cikkera 
v Banskej Bystrici sme vytvorili nástenný kalendár na rok 2016 
s názvom Ďakujeme. Predstavili sme v ňom 13 najkrajších 
kresieb, ktoré vznikli pod pedagogickým vedením pani uči-
teliek. Kalendár sme spolu s ďalšími kresbami predstavili na 
vernisáži v priestoroch Múzea SnP v Banskej Bystrici. Autorov 
kresieb sme ocenili drobnými cenami, a samotnej zuŠ sme 
venovali 100 ks kalendárov s kresbami ich žiakov.

„Tému „Ďakujeme“ pre kalendár 2016 sme si nezvolili ná-
hodou, rok 2016 je pre GAMO jubilejný, keďže spoločnosť 
v priebehu roka oslávi štvrťstoročie úspešnej existencie. 
S koncepciou kalendára sú previazané aj naše aktivity, kto-
ré sú základom komunikácie našej zodpovednosti smerom 
k partnerom, zamestnancom, blízkym či komunite, v ktorej 
pôsobíme.
Pre zamestnancov sme v uplynulom roku sme v júni zorga-
nizovali tradičné  teambuildingové podujatie, ako aj tradičné 
vianočné posedenie. záleží nám na našich zamestnancoch, 
a aj preto sme v rámci prevencie zdravia v spolupráci s ústa-
vom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici uskutočni-
li Poradňu na podporu zdravia - počas 15 min. vyšetrenia 
sa získali základné informácie o tom, ako sme zdravotne na 
tom, aká je hladina cholesterolu či TAG a glykémia vrátane 
vyhodnotenia výsledkov a poradenstva.

Aktivity spoločnosti GAMO v oblasti informačných technoló-
gií majú len mierny dopad na kvalitu životného prostredia. Aj 
napriek tomu sa spoločnosť zaviazala garantovať svoj korekt-
ný vzťah k životnému prostrediu získaním certifikácie podľa 
normy ISO 14001:2004. Medzi hlavné opatrenia patrí sepa-

rovaný 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 rám-
ci sprostredkovania významných informácii o dianí v spo-
ločnosti smerom k obchodným partnerom, zamestnancom 
a širokej verejnosti. externá komunikácia je zabezpečovaná 
prostredníctvom publikovania tlačových správ v médiách, 
zverejňovaním informácií na našej webovej stránke, využíva-
ní sociálnych sietí (facebook, linkedIn), každoročnou distri-
búciou ročnej správy a iných tlačových materiálov. V nepo-
slednom rade tvorí súčasť komunikačných aktivít tiež osobný 
kontakt na pravidelných stretnutiach a podujatiach pripra-
vovaných pre našich partnerov, zákazníkov, i zamestnancov.
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Komentár 
ekonomickej 
riaditeľky

Rok 2015 bol rokom zmien v spoločnosti. 
Naším cieľom bolo zmena orientácie na 
komerčný sektor, orientácia na vlastné 
produkty a služby, vývoj vlastných riešení 
a vytvorenie podmienok pre organický rast 
v rokoch 2016-2017.  Tomuto cieľu boli 
v roku 2015 nastavené investície, kapacity, 
odborné skúsenosti našich zamestnancov. 

V roku 2015 dosiahla spoločnosť GAMO zisk pred zdanením 
vo výške 73 tis. euR  pri celkových nákladoch 7 997 tis. euR 
a celkových výnosoch  8 070 tis. euR s priemerným počtom 
zamestnancom 77.
Spoločnosť je finančne stabilná, čím vytvára predpoklady pre 
napĺňanie rozvojovej stratégie spoločnosti.
Spoločnosť si plní svoje záväzky a svoju stabilnú platobnú 
schopnosť môže opätovne dokladovať potvrdením o zapísa-
ní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva úrad pre verejné 
obstarávanie.
Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná závierka 
k 31.12.2015 poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej si-
tuácie spoločnosti.
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Výkaz ziskov 
a strát

Náklady / Výnosy
Bežné prevádzkové náklady a osobné náklady spoločnos-
ti boli v porovnateľnej výške ako v roku 2014. V roku 2015 
vynaložila spoločnosť GAMO na činnosť v oblasti výskumu 
a vývoja náklady vo výške 68 tis. euR.
V roku 2015 spoločnosť GAMO a.s. dosiahla celkové pre-
vádzkové výnosy vo výške 7 820 tis. euR. Medziročne sa zní-
žil predaj tovaru o 26% (532 tis. euR) a zvýšili sa tržby za 
predaj služieb o 2,16% (135 tis euR), čo predstavuje hodnotu 
za služby porovnateľnú s rokom 2014. V absolútnom vyjad-
rení tržby oproti roku 2014 klesli o 397 tis. euR.

Hospodársky výsledok
Výsledkom hospodárenia za rok 2015 je zisk pred zdanením 
vo výške 73 tis. euR  pri celkových nákladoch 7 997 tis. euR 
a celkových výnosoch 8 070 tis. euR. celkový hospodársky 
výsledok pred zdanením predstavuje voči roku 2014 pokles, 
na čo malo vplyv rozhodnutie vedenia spoločnosti v roku 
2015 investovať do nových technológií a rozvoja nových 
vlastných produktov spoločnosti. 

eBITdA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) dosiahla 
v roku 2015 výšku 216 tis. euR.
Spoločnosť plánuje vysporiadať účtovný výsledok hospodá-
renia vo výške 11 909,85 euR na nerozdelený zisk minulých 
období.

Pridaná hodnota
Pridaná hodnota v roku 2015 dosiahla hodnotu 2 099 tis. euR, 
čo predstavuje medziročný pokles o 6 %. Pridaná hodnota na 
zamestnanca za rok 2015 je vo výške 27 tis. euR.

GAMO a.s Výkaz ziskov a strát v EUR k 31.12.2015 k 31.12.2014 k 31.12.2013 k 31.12.2012 k 31.12.2011

VýnOSy Z HOSPODáRSKEJ ČInnOSTI CELKOM 7 820 275 8 369 893 9 850 262 9 777 456 13 390 015

Tržby za predaj tovaru 1 491 746 2 024 140 3 067 914 5 210 319 7 141 825

Tržby za služby a ostatné výnosy 6 328 529 6 345 753 6 782 348 4 567 137 6 248 190

NáKLADy Z hOSPODáRSKEj čINNOSTI CELKOM 7 729 105 8 054 241 9 511 263 9 445 564 13 090 135

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 91 170 315 652 338 999 331 892 299 880

Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti -18 518 -2 081 -5 665 -16 680 -26 238

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie brutto 72 652 313 571 333 334 315 212 273 642

Daň z príjmu za bežnú a mimoriadnu činnosť 60 742 137 482 90 133 52 569 56 724

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie netto 11 910 176 089 243 201 262 643 216 918
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Výkaz ziskov 
a strát
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Výkaz ziskov 
a strát

Tržby za predaj tovaru podľa komodity Tržby za realizované služby podľa druhu služby

Počítače 47,87%
Periférie 10,56%
Operačné systémy a softvér 11,38%
Počítačové siete lAn / WAn   5,92%
Ostatné 24,27%

Technická podpora a servis HW 26,07%
Konzultačné služby - IS a siete 22,51%
Implementácie a modifikácie softvérových riešení 18,09%
Vývoj zákazníckych softvérových riešení 14,90%
Outsourcing informačných systémov   8,59%
Podpora a inštalácia softvéru   4,87%
Outsourcing IT infraštruktúry   3,29%
Školenia a cerifikácia   1,68%
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Súvaha
Aktíva
Majetok spoločnosti klesol oproti minulému roku o 323 tis. 
euR, čo predstavuje medziročný pokles o 10%.
Významnejšie zmeny nastali v navýšení neobežného majet-
ku. na navýšenie neobežného majetku mali vplyv investí-
cie do dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 
majetku. Spoločnosť v roku 2015 investovala do majetku 
pre vlastné potreby a do majetku prenajímaného formou 
outsourcovaných služieb našim zákazníkom.
V roku 2015 došlo k zníženiu obežného majetku o 636 tis. 
euR, kde pokles voči roku 2014 bol v oblasti zásob na skla-
de, krátkodobých pohľadávok a peňažných prostriedkov. na 
zníženie pohľadávok mala vplyv aj dobrá platobná disciplína 
našich odberateľov.

Pasíva
Vlastné imanie spoločnosti bolo k 31.12.2015 vykázané vo 
výške 349 tis. euR, čo predstavuje  pokles voči roku 2014. na 
zníženie vlastného imania malo vplyv zaúčtovanie záväzku 
na vyplatenie dividend z nerozdelených ziskov minulých ro-
kov, o čom rozhodlo Valné zhromaždenie spoločnosti.
najväčší podiel v štruktúre pasív sú záväzky spoločnosti. zá-
väzky z obchodného styku medziročne klesli o 283 tis. euR, 
ale narástli záväzky voči akcionárom spoločnosti z nevypla-
tených dividend k 31.12.2015. Spoločnosti neboli v roku 2015 
poskytnuté žiadne dlhodobé pôžičky, krátkodobé pôžičky ani 
krátkodobé finančné výpomoci.
Všetky záväzky voči štátu, zamestnancom a záväzky zo so-
ciálneho zabezpečenia boli k 31.12.2015 v lehote splatnosti.

Súvaha v EUR k 31.12.2015 k 31.12.2014 k 31.12.2013 k 31.12.2012 k 31.12.2011

SPOLU MAJETOK 2 844 795 3 168 251 4 688 512 4 295 010 4 979 470

neobežný majetok 541 671 207 141 181 460 232 920 420 819

Dlhodobý nehmotný majetok 97 403 31 076 47 764 16 898 36 446

Dlhodobý hmotný majetok 444 268 176 065 133 696 216 022 384 373

Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok 2 195 436 2 831 185 4 320 668 3 954 099 4 369 687

Zásoby 18 598 110 501 31 508 94 589 116 283

Dlhodobé pohľadávky 42 619 36 732 13 481 17 144 36 741

Krátkodobé pohľadávky 1 550 093 1 639 157 2 722 128 3 728 544 3 041 468

Finančné účty 584 126 1 044 795 1 553 551 113 822 1 175 195

Časové rozlíšenie 107 688 129 925 186 384 107 991 188 964

SPOLU VLASTné IMAnIE A ZáVäZKy 2 844 795 3 168 251 4 688 512 4 295 010 4 979 470

Vlastné imanie 349 414 1 115 611 1 503 082 1 264 881 1 089 325

Základné imanie 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235

Kapitálové fondy 46 46 46 46 46

Fondy zo zisku 102 223 102 223 102 223 102 223 102 223

Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 602 018 922 377 664 734 534 903

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 11 910 176 089 243 201 262 643 216 918

Záväzky 2 378 471 1 905 058 3 035 407 2 924 403 3 726 151

Rezervy 514 419 504 931 121 735 35 243 289 198

Dlhodobé záväzky 132 930 32 952 26 529 19 352 73 049

Krátkodobé záväzky 1 731 122 1 367 175 2 887 143 2 869 808 3 143 904

Bežné bankové úvery 0 0 0 0 220 000

Bankové úvery dlhodobé

Časové rozlíšenie 116 910 147 582 150 023 105 726 163 994
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Prehľad 
finančných tokov 
k 31. 12. 2015

Označenie 
položky Obsah položky riadok Bežné účtovné 

obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce obdobie

PEŇAŽné TOKy Z PREVáDZKOVEJ ČInnOSTI 2015 2014

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 
daňou z príjmov (+/-) 1 72 652 313 571

A.1
nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodáre-
nia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 
(+/-), (súčet A.1.1. až A 1.13.)

2 132 573 509 067

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+) 3 138 402 110 935

A.1.4. Zmena stavu rezerv (+/-) 5 9 488 383 196

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia aktív 7 22 237 56 459

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia pasív 8 -30 672 -2 441

A.1.7. Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku 9 -11 244 -35 197

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 11 4 952 2 949

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) 12 -590 -6 834

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu 
(súčet A.2.1. až A.2.4.) 13 112 490 -1 239 303

A.2.1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 14 89 064 997 971

A.2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 15 -68 477 -2 158 281

A.2.3 Zmena stavu zásob (-/+) 16 91 903 -78 993

A.2.4
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnim-
kou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostredkov 
a peňažných ekvivalentov (-/+)

17   

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.)

18 317 715 -416 665

A.3. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  
do investičných činností (+) 19

A.4. Výdavky na zaplatené úroky spolu, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) 20 -4 952 -2 949

A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-)

21 -160 083 -82 332

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz-
kovú činnosť (+) 22 -1 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.) 24 152 679 -501 945

Označenie 
položky Obsah položky riadok Bežné účtovné 

obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce obdobie

PEŇAŽné TOKy Z InVESTIČnEJ ČInnOSTI 2015 2014

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmot-
ného majetku (-) 25 -473 153 -137 839

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku (+) 26 11 467 36 419

B.3. Zaplatené úroky - dlhodobý úver (+) (562) 27 0 0

B.12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) 28

B.15. Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do 
investičných činností (-) 29

B.18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 28

B.19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 29

B Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 
(súčet B.1. až B.19.) 30 -461 686 -101 420

PEŇAŽné TOKy Z FInAnČnEJ ČInnOSTI 2015 2014

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní 31  

C.2. Výdavky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväz-
kov vzťahujúcich sa na finančnú činnosť (-) 32 97 871 88 423

C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do prevádzkových činností (-) 33

C.4.
Výdavky na vyplatené divididendy a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (-)

34 -250 000

C.7. Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do 
finančných činností (-) 35 -123 -648

C.8. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť 
(+), (príjmy z prijatých úrokov) 36 590 6 834

C. Čisté peňažné doky z finančnej činnosti 
(súčet C.1. až C.9.) 37 -151 662 94 609

D. CF čisté zvýšenie / zníženie peňažných prostriedkov 
(+/-), (súčet A+B+C) 38 -460 669 -508 756

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 
začiatku účtovného obdobia (+/-) 39 1 044 795 1 553 551

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekviva-
lentov na konci účtovného obdobia (+/-) 40 584 126 1 044 795



Kontakty

OddelenIA V GAMO
POBOčKy

GAMO
Ročná správa 2015
04 /



GAMO
Ročná správa 2015
04 / Kontakty

... a práca je hrou!

37

Oddelenia 
v GAMO

Banská Bystrica - ústredie spoločnosti 

Adresa: 
GAMO a. s.
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 4372 111
Fax: +421 48 4132 947
e-mail: info@gamo.sk

uRl:
www.gamo.sk
www.gamocloud.sk
www.monitoringit.sk
www.tapsystem.sk

GPS: 48°43‘38.21“n,    19°7‘12.21“e

Generálny riaditeľ
Vladimír Demčík
<vladimir.demcik@gamo.sk>

Obchodný úsek
Riaditeľ úseku: ján lichvár
<jan.lichvar@gamo.sk>

Úsek systémy a infraštruktúra
Riaditeľ úseku: Ivan luby
<ivan.luby@gamo.sk>

Úsek vývoja softvérových riešení
Riaditeľ úseku: Roland Schwarz
<roland.schwarz@gamo.sk>

Ekonomický úsek
Riaditeľ úseku: Iveta Milčíková
<iveta.milcikova@gamo.sk>

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

Zákaznícke centrum
Vedúci oddelenia: Katarína novotná
<katarina.novotna@gamo.sk>

Tel:+421 48 4372 000
e-mail: helpdesk@gamo.sk
uRl: https://helpdesk.gamo.sk

Záručný a pozáručný servis
e-mail: <servis@gamo.sk>

centrála Banská Bystrica:
Tel: +421 48 4372 800

Pobočka Bratislava 
Tel: +421 2 4363 7781

Pobočka liptovský Mikuláš 
Tel: +421 44 5570 260

Pobočka Košice  
Tel: +421 55 6853 630
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Pobočky

Bratislava - pobočka

Adresa:
GAMO a. s.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 4363 7781
Fax: +421 2 4363 7783
e-mail: info@gamo.sk

GPS: 48°9‘42.65“n    17°8‘10.08“e

Testovacie stredisko
VUE Autorizované testovacie stredisko
Bratislava  
Tel: +421 2 4363 7781

Liptovský Mikuláš - pobočka

Adresa:
GAMO a. s.
Školská 10
031 01 liptovský Mikuláš

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

Školiace stredisko Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 5570 260
e-mail: skolenia@gamo.sk

ECDL Autorizované testovacie stredisko
liptovský Mikuláš 
Tel: +421 44 5570 260

Košice - pobočka

Adresa:
GAMO a. s.
Holubyho 12
040 01 Košice

Tel.: +421 55 6853 630
Fax: +421 55 6853 634
e-mail: kosice@gamo.sk

GPS: 48.701668 n    21.264918 e



Túto ročnú správu môžete získať: 
v centrále spoločnosti, v pobočkách, na internete 
http:/www.gamo.sk/o-nas
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