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Abstract: The paper deals with the issue of how the changes in the economy are 
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global recession on the needs for effective IT processes and business consolidation.
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Pre as ekonomickej prosperity nie je charakteristická efektivita. Mnohé in-
forma no-technologické (IT) riešenia v podnikovej praxi, ale i v nevýrobnej sfére 
prichádzali rýchlo a využívali sa aj za cenu nie úplne efektívnych riešení. Finan-
ná kríza nás núti zamyslie  sa nad efektívnos ou investícií do IT, racionalizáciou 

a úsporami v nich, resp. pomocou informa ných technológií a konsolidáciou IT 
infraštruktúry.

Práve teraz je as na to, aby sme správnym nasmerovaním úsilia zracionalizo-
vali IT prostredie a pripravili ho na obdobie ekonomického rastu. Sú asná situácia 
nás upozor uje i na to, že bez dostatku informácií nebudeme v budúcnosti schopní 
predvída  a pružne reagova  na takéto zásadné zmeny. V globálnej ekonomike budú 
takéto ekonomické riziká existova  vždy, záleží na nás, ako dokážeme naše informá-
cie využi  a správne reagova  na zmeny. Práve tu sa otvára priestor pre informa né
technológie, ako pomôc  ekonomike pri riešení mimoriadnych situácií. 

To, že má niektorý podnik efektívne fungujúci firemný informa ný systém, je 
dobré, ale ove a dôležitejšie je vedie , aká je situácia na trhu, aká je ponuka a dopyt, 
v akom stave je tá – ktorá zákazka, ako plníme požiadavky zákazníkov, aká je reak-
cia zákazníkov, skrátka, aká je situácia v okolí firmy. Ve kú vypovedaciu schopnos
majú tiež bankové informácie, burzové informácie, prieskum trhu, informácie o no-
vých patentoch, informácie z tla ových agentúr, od dodávate ov, zo štátnej správy 
a pod. Kvalitný podnikový informa ný systém by mal popri podnikových informá-
ciách poskytova  práve tieto informácie.

Organizácie h adajú cesty, ako dosiahnu  vä šiu flexibilitu, schopnos  rýchlej-
šie a efektívnejšie reagova  na meniace sa podmienky. Dôležité je tiež, aby sa sledo-
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vali správne ukazovatele, t. j. tie, ktoré odzrkad ujú potreby okolia firmy, namiesto 
toho, aby monitorovali ukazovatele, iba reflektujúce to, o sa stalo vo firme. Popri 
faktografických informáciách ide o analytické informácie získavané na báze Busine-
ss Intelligence a varovné systémy umož ujúce pružne reagova  na zmenu situácie.

Mnohé firmy sa snažia uvedené ciele dosiahnu  vlastnými silami. Ove a
efektívnejším riešením je spolupráca firiem, založená na kooperatívnej autonómii 
v systémoch distribuovaného spracovania dát. V našom príspevku poukážeme na 
niektoré možné riešenia racionalizácie práce IT odborníkov, zefektívnenie využitia 
prostriedkov výpo tovej techniky a pozitívnu reakciu na hospodársku krízu. Medzi 
takéto riešenia možno zaradi :

1. virtualizáciu zdrojov,
2. gridové systémy,
3. outsourcing,
4. konsolidáciu a reštrukturalizáciu firiem.
5. prehodnotenie IT vzdelávania.
Virtualizácia zdrojov. Zákazníci využívajúci internetové aplikácie vä šinou

využívajú mail server, web server, ERP systém, file server plus rôzne špecifické 
aplikácie, ako sú rôzne CRM systémy, SRM systémy, ktoré vyplývajú z predmetu 
ich podnikania. Tieto servery sú vä šinou realizované na viacerých po íta och, kto-
ré vyžadujú samostatné priestory, osobitnú starostlivos  a nezriedka sú aj územne 
rozptýlené. Pomocou virtualizácie je možné skonsolidova  jestvujúce servery na 
báze blade serverov, umiestni  ich v jednej miestnosti, ím sa dosiahne výrazná 
úspora investi ných prostriedkov. Okrem nemalej úspory investícií sa výsledky 
opti malizácie prejavia i v znížení prevádzkových nákladov, v nižšej spotrebe energií 
a v minimalizácii nárokov na priestory. Zvýšenie bezpe nosti na báze zálohovacieho 
systému a náhradného zdroja predstavuje tiež zna ný ekonomický efekt, pretože pri 
individuálnych serveroch ich pre každý server treba zabezpe i  samostatne, v blade 
serveroch je jeden spolo ný.

Distribuované informa né systémy na báze gridových systémov. Efektívnos
gridových technológií je založená na možnosti škálovate ného rozširovania výpo -
tových zdrojov podniku, bez potreby investova  do novej techniky. Mnohé firmy za 
cenu obrovských investícií získavajú výkonné superpo íta e, aby uspokojili nárazo-
vé zvýšenie nárokov na výpo tovú techniku, pri om ju vä šinu asu nevedia efek-
tívne využi  a musia nájs  zdroje na uhradenie zna ných prevádzkových nákladov. 
Gridové technológie sú založené na vytvorení virtuálneho výpo tového prostredia 
prepojením po íta ov organizácií, ktoré sa zapoja do virtuálnej firmy. Vä šina po í-
ta ov vo firmách je predimenzovaná a ich využite nos asto nepresahuje ani 10 %. 
V ase ne innosti niektorých po íta ov virtuálnej firmy sú výpo tové a pamä ové
kapacity týchto po íta ov prostredníctvom po íta ovej siete dané k dispozícii použí-
vate om, ktorí nárazovo potrebujú zvýši  výpo tovú kapacitu po íta ových zdrojov. 
Gridové technológie umož ujú dynamicky zvyšova  výkon IT bez potreby investícií 
do novej výpo tovej techniky. Kooperatívnou autonómiou organizácií zapojených 
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do virtuálnej firmy sa dosiahne efektívne využitie výpo tových a pamä ových zdro-
jov a umožní výrazne zníži  investície do výpo tovej techniky.

Outsourcing je založený na dodávke typového, resp. na mieru šitého aplika -
ného programového vybavenia, servisu, údržby po íta ov, prípadne prevádzky 
informa ného systému (IS) externou firmou. Firma sa tak môže sústredi  na hlavný 
predmet svojej innosti, zníži  riziko neúspechu projektu IS a uvo ni  kapitálové 
prostriedky (outsourcing je služba, nie investícia). Outsoursing predstavuje zoštíhle-
nie IT tímov používate ov, zvýšenie profesionality riešení, zníženie prevádzkových 
nákladov, zníženie investi ných nákladov do IT, zníženie nákladov na vlastníctvo 
a správu databáz, sprístupnenie špi kovej techniky pre používate ov, ktorí by si ju 
vlastnými silami nedokázali zabezpe i  a ani efektívne využi  a uvo nenie rieši-
te ských kapacít pre vlastnú innos  firmy.

Motívov, pre ktoré sa firma rozhodne vy leni as  IT procesov, resp. informa -
né technológie a zabezpe ova  ich vonkajšími zdrojmi, je viacero. Jedným z nich je 
nepochybne úspora prevádzkových nákladov, alším je skvalitnenie IT služieb a ne-
zriedka i nedostatok vlastných riešite ov a zdrojov na zabezpe enie tejto innosti.

Konsolidácia a reštrukturalizácia firiem. Prechod k novým informa ným
techno lógiám posil uje decentralizáciu riadenia a spôsobuje prechod na jedno-
úrov ové a dvojúrov ové organiza né štruktúry (ploché organiza né štruktúry). 
Dvojúrov ová organiza ná štruktúra je založená na presune rozhodovacích právo-
mocí na strednú úrove , jednoúrov ová predpokladá minimum prikazovacej, skôr 
koordina nú innos  manažérov a spoluprácu znalostných pracovníkov na riešení 
problému. Vytvárajú sa tak podmienky na horizontálnu a vertikálnu integráciu nezá-
vislých, úzko špecializovaných firiem do tzv. virtuálnych podnikov, založených na 
do asnej integrácii podnikov s rovnakým alebo podobným výrobným programom 
do vä šieho celku s cie om rozšírenia výrobnej kapacity. Cie om je splnenie ur itej
zákazky. Po dokon ení zákazky väzby zanikajú a podniky vytvárajú (môžu vytvá-
ra ) iné spojenia. To je šanca pre malé a stredné softvérové firmy presadi  sa pri 
uchádzaní sa o ve ké projekty.

alším riešením zefektívnenia innosti IT pracovníkov je teleworking. Telewor-
king pomáha odstráni  stresové situácie spojené s cestovaním, zosúladi  rodinný ži-
vot s prácou a profesionálnym uplatnením. Z h adiska firmy ide o vyššiu výkonnos
zamestnancov, zníženie nákladov na pracovné miesta, šetrenie energiou a zníženie 
prevádzkových nákladov. Teleworking však nemožno redukova  len na prácu doma. 
Popri možnosti pracova  v ubovo nom ase ho charakterizuje i možnos  práce na 
ubovo nom mieste. Napríklad vývoj softvéru prostredníctvom tzv. virtuálnych rie-

šite ských tímov umož uje preklenú asové pásma, šetri  pracovné miesta (pracujú 
doma) a výrazne skráti as riešenia. Medzinárodné riešite ské kolektívy umož ujú
v ase, ke  jedna skupina tímu pracuje, druhej odpo íva  ( asové pásma) a pred ži
cyklus vývoja softvéru na 24 hodín. Novovytvorený kód a dokumentácia sa dis-
tribuujú elektronickou cestou územne rozptýleným pracovníkom prostredníctvom 
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internetu a innos  manažmentu sa redukuje len na koordináciu práce softvérových 
pracovníkov.

Prehodnotenie IT vzdelávania – prehodnotenie študijných programov z h a-
diska potrieb adaptability na zmeny ekonomického prostredia a podmienok v okolí 
firmy. Pri vzdelávaní informatikov prevláda tendencia poskytova  hlboké znalosti 
v úzkej problematike, asto viazané na softvérový produkt jednej firmy. Odhliadnuc 
od toho, že absolvent v praxi nemusí pracova  so softvérom, na ktorého využitie 
ho univerzita pripravovala, jeho úzka špecializácia ho znevýhod uje z h adiska
univerzálnosti a schopnosti pozitívne reagova  na zmenu. Problém úzkych špecia-
listov spo íva v uprednost ovaní profesijného h adiska pred ostatnými, v neochote 
prispôsobi  sa potrebám kolektívu a v malej adaptabilite na nové podmienky. Tento 
nedostatok úzkej špecializácie sa výrazne prejavuje v ase krízy. Špecialisti nie sú 
ochotní (a asto ani schopní) prispôsobi  sa zmeneným podmienkam, rekvalifikova
sa i prejs  na inú profesiu, takže patria medzi prvých, ktorých miesta sú v ase krízy 
ohrozené. Vzh adom na ich neochotu rekvalifikova  sa, resp. prispôsobi  sa zme-
nám, môžu ma udia, ktorí sú v ase prosperity vyh adávaní a osobitne oce ovaní,
problém s h adaním zamestnania. 

Vä šina univerzít poskytujúcich informatické vzdelanie má detailne rozpra-
cované študijné plány na výchovu úzko špecializovaných absolventov. ím užšie 
je problematika fragmentovaná na špecializácie, tým viac gestorov študijných pro-
gramov treba, a tým ažšie ich je zabezpe i . Domnievame sa, že lepším riešením 
je poskytova  kvalitné všeobecné vzdelanie, ktoré dáva predpoklady pre hlbšiu 
špecializáciu (v praxi, resp. na 3. stupni štúdia), schopnos  adaptova  sa na nové 
podmienky a univerzálnos  uplatnenia.

Popri úzkej špecializácii sa stále viac požadujú integrované znalosti, komunika-
tívnos  a schopnos  tímovej spolupráce. V tejto súvislosti sú stále viac vyh adávaní
a stále lepšie platení absolventi viacerých škôl (napr. da oví poradcovia, ktorí majú 
ú tovnícke i právnické vzdelanie, informatici s manažérskym vzdelaním a pod.). 
V našich podmienkach je získanie integrovaných znalostí spojené so zna nými obe-
ami, i už z h adiska vo ného asu (externé štúdium, paralelné absolvovanie viace-

rých škôl), asovej a finan nej náro nosti, v mnohých prípadoch na úkor pracovného 
výkonu i vo ného asu. Jedným z možných spôsobov získavania integrovaných 
znalostí je elektronické vzdelávanie umož ujúce vzdelávanie sa kedyko vek a od-
kia ko vek. Ke že naša civilizácia poci uje absenciu pozitívnych vzorov (kvalitný 
pedagóg ním nepochybne je), lepším riešením je kombinované vzdelávanie (blended 
learning) predstavujúce možnos  rozumnej kombinácie prezenta nej a elektro-
nickej formy vzdelávania. Kombinovaným vzdelávaním sa zachová všetko dobré 
z klasického vzdelávania a obohatí o možnos  prehlbovania znalostí elektronickým 
spôsobom. Vytvoria sa tak podmienky na zjednodušenie získavania integrovaných 
znalostí, ahšiu rekvalifikáciu pracovníkov, inováciu i individualizáciu vzdeláva-
nia. Z poh adu aktualizácie znalostí možno vzdelávanie informatikov považova  za 
nikdy nekon iaci proces.
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Z tohto poh adu možno absolventov Fakulty hospodárskej informatiky EU 
považova  za lepšie pripravených pre prax ako absolventov fakúlt, zameraných na 
výchovu úzko špecializovaných absolventov. Pri riešení problémov v praxi firmy 
využívajúce úzkych špecialistov musia k programátorovi priradi  analytika, loveka,
ktorý podrobne pozná podnikovú problematiku. Absolvent FHI má popri informatic-
kom vzdelaní i ekonomické, takže si ekonomickú analýzu dokáže urobi  sám a pre 
malé a stredné firmy nie je nedôležité, i na riešenie ur itého problému bude plati
jedného, alebo viacerých pracovníkov. 

Záver

Finan ná kríza nás núti zmeni  prístupy k budovaniu podnikových informa -
ných systémov, efektívnejšie využíva  informa né technológie s dôrazom na bussi-
nes procesy. V tomto zmysle treba prehodnoti  i doterajšie prístupy ku vzdelávaniu 
informatikov.
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