
Bratislava – Nestáva sa často, aby
firemné akvizície prebiehali smerom
z Bratislavy na Západ. Slovenský IT
gigant Asseco Central Europe v rám-
ci svojej nadnárodnej skupiny ku-
puje Asseco Solutions AG. Pod svo-
ju strechu dostáva tri IT firmy pô-
sobiace v Nemecku, Rakúsku a vo

Švajčiarsku. Firme Asseco DACH za
ne zaplatí 13,8 milióna eur.

Rozhodol vývoj 
Šéf Predstavenstva Asseco CE Jozef
Klein obchod vysvetľuje troma hlav-
nými motívmi. „Nemci majú z hľa-
diska funkcií veľmi atraktívne pro-
dukty, potrebujú ich však inovovať.
A vývoj v Nemecku sa ukazuje
drahší, zároveň slovenskí progra-
mátori ako o čosi šikovnejší
a motivovanejší,“ spresňuje. Rozší-
rená firma so sídlom v Bratislave po-
dľa Kleina zase získa kvality, ktoré
v Nemecku robia lepšie. „Organizá-
ciu a riadenie tam robia efektívne-
jšie,“ dodal. 

Tri firmy v nemecky hovoriacich
krajinách vyvíjajú a vyrábajú iden-
tický produkt ako slovenská a čes-
ká dvojica Asseco Solutions. Tie aj
doteraz vlastnila Asseco CE. Ide
o aplikácie v ERP segmente, ktorý-
mi si zákazníci spravujú napríklad
podvojné účtovníctvo.

V IT slangu produkt nazývajú
„Sapom“ pre malé a stredné firmy.
„V ERP tak namiesto doterajších
troch firiem budeme mať v celej
skupine dve, ktoré sa veľkosťou vy-
rovnajú,“ uvádza tretí benefit ak-
vizície Klein. ERP produkty ešte vy-
víja poľské Asseco Business Solu-
tions. Skupina Asseco Group
vznikla v roku 2004 spojením bra-

tislavskej firmy Asset Soft a poľs-
kej Comp Rzeszów. Centrála osta-
la v Poľsku. O tom či akvizícia pri-
nesie i nové pracovné miesta, je
podľa firmy predčasné hovoriť.

Nová firma v Maďarsku 
Asseco CE aj predávala. Vlani na je-
seň sa zbavila logistickej časti čes-
kého podniku PVT. „Ten sme zdedili
kúpou celého podniku. Sme však
softvérový dom a chceme sa sústre-
diť na softvér. Predajom sme získa-

li časť peňazí na kúpu nemeckého
podniku,“ dodal Klein. 

Čerstvou aktivitou Bratislavčanov
je tiež založenie Asseco Hungary.
„Doteraz tam cez dve firmy pôso-
bíme v zdravotníctve a bankovníc-
tve. Cez novú firmu chceme vstúpiť
i do sektorov štátnej správy a ener-
getiky, teda toho, čo ako Asseco CE
robíme v Česku a na Slovensku,“
spresnil. Riaditeľ IT Asociácie Slo-
venska Gustáv Budinský hovorí, že
v istých prípadoch platí, že naši

programátori majú väčšiu motivá-
ciu a šikovnosť: „Tu treba spome-
núť príklad holandskej Davinci, kto-
rá v Bratislave začínala s troma ľuď-
mi, ale nakoniec tu pracuje
podstatná časť jej vývoja, 40 inži-
nierov.“

Ako hlavnú výhodu slovenských
vývojárov oproti nemeckým výkon-
ný riaditeľ IT Valley Košice Jozef
Ondáš označuje mzdy. „Tie sú v Ne-
mecku oproti našim až trojnásob-
né,“ dodal. 
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Šéf slovenského Asseca Jozef Klein očakáva, že akvizíciou troch spoločností oživia manažment. SNÍMKA: ARCHÍV

Akvizícia Asecca nie je jediná. Kto
chce v sektore prežiť, musí ex-
pandovať. Či už rastom, alebo ak-
vizíciami. Svoje by o tom vedel ho-
voriť poskytovateľ IT služieb spo-
ločnosť Soitron. Po tom, čo firma
získala rumunský Datanet Sys-
tems, pred rokom a pol vstúpila
cez akvizíciu na turecký trh. Od
vstupu do spoločnosti Sekom oča-
kávali hlavne prístup na nové trhy.
„Akvizície či fúzie robíme s jas-
ným cieľom – chceme dosiahnuť
synergie. Na to, aby sa dosiahli, je
potrebná veľmi úzka spolupráca

oboch strán, teda kupujúcej i pre-
dávanej strany,“ vysvetľoval vtedy
výkonný riaditeľ spoločnosti Soit-
ron Ondrej Smolár. Len samotný
Soitron urobil päť akvizícií. Okrem
Rumunska či Turecka pôsobí aj v
susednom Česku či Bulharsku.

V českých vodách lovila aj slo-
venská softvérová spoločnosť Eset.
V roku 2008 kúpila firmu Šetrnet,
ktorá sa špecializovala na služby
sieťovej bezpečnosti. Eset však na-
kupoval aj doma. Pred štyrmi rok-
mi kúpil košickú antispamovú
spoločnosť Comdom Software.

Ani v jednom, ani v druhom prí-
pad nebola hodnota akvizície zve-
rejnená.

Akvizičným hitom posledných
mesiacov sú startupy. Pred rokom
si výrazne polepšila dvojica pod-
nikateľov z nášho regiónu. Čecho-
vi Pavlovi Serbajlovi a Košičanovi
Dominikovi Baloghovi sa podarilo
predať svoj startup s názvom
M.dot. Za svoju aplikáciu, ktorá
dokáže vytvárať, ale aj meniť
vzhľad webových stránok, dostali
od americkej spoločnosti GoDaddy
11 miliónov eur. (TV)

Akvizíciám v IT kraľujú predovšetkým startupy

13,8
milióna eur zaplatí Asseco CE za
tri firmy zo západnej Európy


