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Spoločníkom a konateľom spoločnosti ESET, spol. s r.o.: 

Overili sme individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ESET, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2019 uvedenú 
na stranách 87 – 138 priloženej konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ku ktorej sme dňa 8. apríla 2020 vydali správu 
nezávislého audítora, ktorá sa nachádza na stranách 88 – 89 konsolidovanej výročnej správy spoločnosti. Taktiež sme overili 
konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti ESET, spol. s r.o. a jej dcérskych spoločností (ďalej len  „skupina“) k 31. decembru 
2019 uvedenú na stranách 51 – 86 priloženej konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ku ktorej sme dňa 6. mája 2020 
vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza na stranách 52 – 53 konsolidovanej výročnej správy spoločnosti. Tento 
dodatok sme vypracovali v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).  

Na základe vykonaných prác, ktoré sú opísané v častiach „Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe“ vyššie 
uvedených správ nezávislého audítora, podľa nášho názoru: 

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe spoločnosti zostavenej za rok 2019 sú v súlade s jej individuálnou aj 
konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,  

- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o skupine a jej situácii, ktoré sme získali počas auditov individuálnej účtovnej 
závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej 
výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

 
 
 
Bratislava 19. novembra 2020 
 
 
 
 
 
Ing. Wolda K. Grant, FCCA 
zodpovedný audítor 
Licencia SKAu č. 921 
 
V mene spoločnosti 
Deloitte Audit s.r.o.  
Licencia SKAu č. 014 
 





Milé dámy, vážení páni,
rok 2019 bol pre spoločnosť ESET úspešný nielen z finančného hľadiska, ale aj z po-
hľadu inovácií produktov a služieb, ktoré prinášame našim zákazníkom. Podarilo sa 
nám zrealizovať významné aktivity v oblasti budovania povedomia o značke, ako 
aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. 

Po prvýkrát v  histórii konsolidované výnosy skupiny ESET prekročili úroveň 
500 mil. eur s medziročným rastom 7  % a zároveň sme zvýšili prevádzkový výsle-
dok hospodárenia (EBIT) o 4  % na 82 mil. eur.

Neustále sa snažíme vylepšovať naše produkty a služby, ako aj prichádzať na trh 
s rôznymi inováciami. Náš vlajkový produkt pre segment domácností ESET Internet 
Security vo verzii 13, ktorý sme uviedli na trh v októbri, sa nám podarilo vylepšiť o op-
timalizácie súvisiace s výkonom produktu a viacero vylepšení dostali aj technológie 
zamerané na finančné transakcie a ochranu zariadení pripojených v domácej sieti.

Do produktov pre domácnosti aj firmy sme úspešne nasadili špeciálnu bezpeč-
nostnú vrstvu pokročilého strojového učenia. Dokážeme tak ďalej zlepšovať naše 
detekčné schopnosti, čo sa už prejavilo aj na našich výsledkoch v testoch detekcie.

Snažíme sa zlepšiť naše postavenie v biznis segmente najmä cez vývoj našich pro-
duktov určených pre malé a veľké podniky. Vydali sme novú on-premise verziu 
ESET Security Management Center (ESMC 7.1). Táto verzia podporuje nové bezpeč-
nostné produkty určené pre Linux a MacOS, zahŕňa MSP funkcionalitu a integruje 
v sebe riešenie ESET Full Disk Encryption. Vydali sme tiež novú verziu ESET Cloud 
Administrator (ECA 1.2), ktorej hlavnou pridanou hodnotou pre našich zákazníkov 
je integrácia riešenia ESET Full Disk Encryption ako voliteľného doplnku a nový 
cloudový backend na platforme Microsoft Azure.

Spoločnosť ESET sa stala oficiálnym partnerom nemeckého futbalového klubu 
Borussia Dortmund, s ktorým podpísala dohodu o trojročnej spolupráci. Je to vôbec 
prvá aktivita tohto typu mimo územia Slovenskej republiky, ktorej jedným z cieľov 
je aj zvýšenie povedomia o značke ESET. To sa nám darilo budovať aj vďaka mno-
hým oceneniam, ktoré sme získali v roku 2019. Medzi tie, na ktoré sme právom hrdí, 
patrí ocenenie PC Magazine Readers’ Choice Award za najlepšie bezpečnostné rie-
šenie pre domácnosti v roku 2019 a zároveň viacero ocenení od nezávislých testo-
vacích organizácií, pre domáce aj biznisové riešenia, ako AV-Comparatives, Virus 
Bulletin, MRG Effitas, AV-TEST a SE Labs. Okrem iného je ESET hrdým partnerom 
Google Play Store a podieľa sa na ochrane jeho používateľov v rámci spolupráce 
v App Defense Alliance.

V  oblasti spoločenskej zodpovednosti sa podarilo Nadácii ESET v  spolupráci 
s ESET CSR tímom a s podporou niekoľkých ďalších tímov a jednotlivcov v októbri 
úspešne zorganizovať slávnostné odovzdávanie vôbec prvých ocenení ESET Science 
Award. Cieľom tohto ocenenia je vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých 
prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-vý-
skumnom priestore. V novembri sme odovzdali historicky prvú správu o zodpoved-
nom podnikaní spoločnosti ESET, ktorá mapuje aktivity spoločenskej zodpovednosti 
na Slovensku za rok 2018.

Verím, že všetky aktivity, ktoré sa nám ako spoločnosti ESET podarilo zrealizovať 
v roku 2019, prispeli k naplneniu našej vízie – umožniť našim používateľom využívať 
celý ich potenciál a možnosti technológií v bezpečnom digitálnom svete.

Martin Balušík
Chief Financial Officer, ESET

https://www.eset.com/in/google-play/
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1. PROFIL SKUPINY 
ESET



Výnosy
504 mil. EUR

+ 7 %

Prevádzkový 
výsledok 

hospodárenia 
(EBIT) 

82 mil. EUR

+ 4 %

Čisté 
peňažné toky 
z prevádzkovej 

činnosti 
91 mil. EUR

+ 30 %

Počet 
zamestnancov

1 684

Počet používateľov

Viac ako
110 mil.

Keď sme v roku 1992 založili ESET, mali sme už jasno v tom, že náš 
produkt je úspešný a je záujem ho predávať inými stranami. To bol 
prvý rok, keď sme s Mirom Trnkom obaja zarobili milión a všetko 
sme vložili do firmy, do vybavenia a založili sme ESET, aby sme 

boli partnerom aj pre väčšie podniky. Keď sme sa neskôr rozhodli 
ísť do sveta, pretože Slovensko bolo pre nás už malé, Amerika 

bola miestom, kde bolo treba začať. Keď sa človek presadí tam, je 
zjavné, že je dobrý pre každého. 

Peter Paško
spoluzakladateľ a spolumajiteľ, ESET

“

„

* Skupinu ESET tvorí materská spoločnosť ESET, spol. s r.o., sídliaca na Slovensku a všetky jej 
dcérske spoločnosti uvedené v časti 1.2.
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1.1. HISTÓRIA
Spoločnosť ESET, spol. s r.o. (ďalej aj „Spoločnosť“, „ESET“ alebo „spoločnosť ESET“), 
je slovenská IT bezpečnostná firma, ktorú v roku 1992 založili Miroslav Trnka, 
Peter Paško a Rudolf Hrubý. Dnes sídli v Bratislave a lokálne pobočky má v Žiline 
i Košiciach. Hlavným predmetom jej činnosti je vývoj softvéru zabezpečujúceho 
ochranu počítačov, počítačových sietí a iných zariadení pred škodlivým kódom 
a predaj licencií na používanie tohto softvéru.

Spoločnosť ESET prešla od svojho vzniku obrovským rastom a expanziou na za-
hraničné trhy. Globálny úspech Spoločnosti a jej rast naštartoval zisk prvého sto-
percentného hodnotenia prestížneho britského časopisu Virus Bulletin v roku 1998. 
Nasledovalo vytvorenie siete exkluzívnych partnerov a distribútorov pre väčšinu 
zahraničných trhov spoločne s regionálnymi obchodnými pobočkami napríklad 
v Severnej Amerike (1999), Latinskej Amerike (2004), Ázii a Tichomorí (2010) a lo-
kálnymi v Českej republike (2001), Brazílii (2011), Nemecku (2013), Austrálii (2013), 
Veľkej Británii (2016), Japonsku (2017), Kanade (2017) a Taliansku (2019). Vďaka sieti 
distribútorov a pobočiek má dnes spoločnosť ESET zastúpenie vo viac ako 200 kra-
jinách a teritóriách sveta a celosvetovo zamestnáva takmer 1 700 zamestnancov 
v 24 kanceláriách. Trinásť z týchto kancelárií tvorí výskumno-vývojové centrá. 

V roku 2016 sa stal ESET historicky prvou spoločnosťou, ktorá získala ocenenie pre-
stížneho britského časopisu Virus Bulletin po 100-krát pre ten istý produkt. Ide o dô-
kaz, že sa z antivírusového programu, ktorý vznikol v paneláku v Československu, 
časom stalo jedno z najlepších bezpečnostných riešení na trhu. Vysokou efektivitou 
a stabilitou napĺňa pôvodnú víziu svojich tvorcov – sprístupniť špičkovú technoló-
giu bežným používateľom.
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1.2. ŠTRUKTÚRA SKUPINY ESET
Skupinu ESET tvorí materská spoločnosť ESET, spol. s r.o., sídliaca na Slovensku a všetky 
jej dcérske spoločnosti, ktoré sa zaoberajú distribúciou antivírusového softvéru, po-
skytovaním služieb a výskumno-vývojovou činnosťou (výskumno-vývojové centrá).

Bratislava (SK)

San Diego (US)

Buenos Aires (AR)

Singapore (SG)

Bratislava (SK)

Praha (CZ), 2 pobočky 

Jablonec nad Nisou (CZ) 

Jena (DE) 

Mníchov (DE) 

Krakow (PL) 

Taunton (GB) 

Bournemouth (GB) 

Iași (RO) 

Žilina (SK) 

Brno (CZ)

Miláno (IT)

Košice (SK)

Bratislava (SK)

Praha (CZ) 

Košice (SK)

Krakow (PL)

Žilina (SK)

Iași (RO)

Brno (CZ)

Taunton (GB)

San Diego (US)

Buenos Aires (AR)

Singapore (SG)

Montreal (CA)

Jablonec nad Nisou (CZ)

Sao Paulo (BR)

Sydney (AU) 

Toronto (CA) 

Montreal (CA) 

Mexico City (MX) 

Tokyo (JP)

Melbourne (AUS)

San Diego (US)

Buenos Aires (AR)

Singapore (SG)

Bratislava (SK)

Headquarter Regional Center Europe Global Research & Development

HQ RC R&DOffice

 

 

Bratislava

Montreal

San Diego

Mexico City

Sao Paulo

Toronto

Sydney

Tokyo

RC R&D

R&D

R&DRC

R&D RC

R&D RCSingapore

Melbourne

Buenos Aires
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NÁZOV KATEGÓRIA MAJETKOVÁ 
ÚČASŤ %

ZÁKLADNÁ 
ČINNOSŤ

2018 2019

ESET, LLC (US) Regionálne centrum (RC) 100 % 100 % Distribútor 
antivírusového softvéru

ESET software spol. s r.o. (CZ) 100 % 100 % Distribútor 
antivírusového softvéru

ESET LATINOAMERICA S.R.L. (1) (AR) Regionálne centrum (RC) 100 % 100 % Poskytovateľ služieb

ESET ASIA PTE. LTD. (SG) Regionálne centrum (RC) 100 % 100 %
Poskytovateľ služieb +
Distribútor 
antivírusového softvéru

ESET Canada Recherche Inc. (CA) Výskumno-vývojové 
centrum (RD) 100 % 100 % Výskum a vývoj

ESET DO BRASIL MARKETING LTDA 
(2) (BR) 100 % 100 % Poskytovateľ služieb

ESET Polska Sp. z o.o. (PL) Výskumno-vývojové 
centrum (RD) 100 % 100 % Výskum a vývoj

ESET Deutschland GmbH (DE) 100 % 100 % Distribútor 
antivírusového softvéru

ESET Research Czech Republic s.r.o. 
(CZ)

Výskumno-vývojové 
centrum (RD) 100 % 100 % Výskum a vývoj

ESET Software Australia, PTY, LTD. 
(AUS) 100 % 100 % Distribútor 

antivírusového softvéru

ESET RESEARCH UK Limited(3) (4) (UK) Výskumno-vývojové 
centrum (RD) 100 % 100 % Výskum a vývoj

ESET Canada Inc. (CA) 100 % 100 % Distribútor 
antivírusového softvéru

PGNB Limited (UK) 100 % 100 % (5)

ESET SOFTWARE UK Limited (6) (7) 
(UK) 100 % 100 % Distribútor 

antivírusového softvéru

ESET Romania S.R.L.. (8) (9)(RO) Výskumno-vývojové 
centrum (RD) 100 % 100 % Výskum a vývoj

ESET MÉXICO S. de R.L. de C.V. (10) 
(MX) 100 % 100 % Poskytovateľ služieb

ESET Japan Inc. (11) (JP) 90 % 90 % Poskytovateľ služieb

ESET ITALIA S.r.l. (12) (IT) 100 %
Poskytovateľ služieb, 
Distribútor 
antivírusového softvéru

Nadácia ESET (SK) 100 % 100 % Nadácia

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ
ESET, spol. s r.o. (SK) 
Regionálne centrum (RC) a Výskumno-vývojové centrum (RD)
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1. Spoločnosť ESET, LLC vlastní 90 % akcií a materská spoločnosť vlastní zvyšných 10 % akcií.

2. Materská spoločnosť vlastní 90 % akcií a spoločnosť ESET, LLC vlastní zvyšných 10 % akcií.

3. Spoločnosť ESET RESEARCH UK Limited zmenila v januári 2019 svoju 
základnú činnosť z distribútora softvéru DESLock na výskum a vývoj.

4. Spoločnosť ESET RESEARCH UK Limited zmenila svoj názov v apríli 
2019. Pôvodný názov spoločnosti bol DESLock Limited.

5. Spoločnosť PGNB Limited nevykonávala v priebehu roka 2019 žiadnu podnikateľskú činnosť.

6. Spoločnosť ESET SOFTWARE UK Limited je 100 % dcérskou 
spoločnosťou spoločnosti PGNB Limited.

7. Spoločnosť ESET SOFTWARE UK Limited zmenila svoj názov 
v apríli 2019. Pôvodný názov spoločnosti bol QNH Limited.

8. Spoločnosť ESET, spol. s r.o., vlastní 99,9963 % a spoločnosť ESET 
Research Czech Republic s.r.o. vlastní 0,0037 %.

9. Spoločnosť ESET Romania S.R.L. zmenila svoj názov v auguste 2018. Pôvodný 
názov spoločnosti bol ESET Research and Development S.R.L

10. Materská spoločnosť vlastní 90 % a spoločnosť ESET, LLC vlastní zvyšných 10 %.

11. Spoločnosť ESET Japan Inc. bola založená v novembri 2017 so 100 % vlastníctvom 
materskej spoločnosti. Od apríla 2018 vlastní materská spoločnosť 90 % a spoločnosť 
Canon IT Solutions Inc. vlastnila zvyšných 10 %. Spoločnosť Canon IT Solutions Inc. 
previedla v januári 2019 svoj 10 % podiel v spoločnosti ESET Japan Inc. na spoločnosť Canon 
Marketing Japan Inc. Spoločnosť ESET Japan Inc. zmenila svoju adresu v septembri 2018. 
Jej pôvodná adresa bola Akasaka K-Tower 4F, 2-7, Motoakasaka 1-chome, Minato-ku, 
Tokio, Japonsko, nová adresa je 2-16-4 Konan, Minato-ku, Tokio 108-0075, Japonsko.

12. Spoločnosť ESET ITALIA S.r.l. bola založená vo februári 2019 so 100 % vlastníctvom 
materskej spoločnosti. Distribučnú činnosť začala od septembra 2019.
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SPOLOČNOSŤ POČAS ROKA 2018 PREVÁDZKOVALA NASLEDOVNÚ 
ZAHRANIČNÚ ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU, KTORÁ BOLA V MINULOSTI 
ZAMERANÁ NA VÝSKUM A VÝVOJ:

Názov spoločnosti: ESET, spol. s r.o., Sp. Z o.o. Oddział w Polsce 
Sídlo Jasnogórska 9, 31-462 Krakow 
IČO: 120 683 500 

Majetok a záväzky tejto organizačnej zložky sú účtované priamo v účtovníctve 
spoločnosti. Prevažná časť majetku a záväzkov organizačnej zložky v Poľsku bola 
vložená do ESET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNÓSCIA 
dňa 21. decembra 2012. Rozhodnutím spoločníkov zo dňa 5. novembra 2018 bola 
organizačná zložka zrušená ku dňu 31. decembra 2018, pričom organizačná zložka 
vstúpila do likvidácie, ktorá bola ukončená dňa 28. decembra 2018. Výmaz orga-
nizačnej zložky z poľského obchodného registra bol vykonaný dňa 19. apríla 2019.

ŠTRUKTÚRA ZÁKLADNÉHO IMANIA PODĽA SPOLOČNÍKOV 
VYKAZUJÚCEJ MATERSKEJ SPOLOČNOSTI

SPOLOČNÍCI PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ PODIEL NA HLASOVACÍCH 
PRÁVACH

TIS. EUR %

Rudolf Hrubý 31 22,000 22,000

Peter Paško 31 22,000 22,000

Miroslav Trnka 32 22,750 22,750

Richard Marko 17 12,125 12,125

Maroš Grund 17 12,125 12,125

Anton Zajac 12 9,000 9,000

Základné imanie zapísané do obchodného registra: 140-tis. EUR

Základné imanie nezapísané do obchodného registra: -

%
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Ing. Miroslav Trnka
Konateľ

Rudolf Hrubý
Konateľ

Ing. Peter Paško
Konateľ

ŠTATUTÁRNY ORGÁN
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1.3. HODNOTY, VÍZIA A MISIA

Desaťročia pomáhame ľuďom chrániť ich digitálne 
svety. Z malej dynamickej spoločnosti sme narástli 

na globálnu značku s viac ako 110 miliónmi 
používateľov vo viac ako 200 krajinách a teritóriách 

sveta. Veľa vecí sa zmenilo, ale naše úmysly, 
hodnoty, ako aj filozofia zostali stále rovnaké – 

pomáhať vybudovať bezpečnejší digitálny svet, kde 
si každý môže užívať bezpečnejšie technológie.

Richard Marko
Chief Executive Officer, ESET

“

„

ODVAHA

Nikdy si nevyberáme 
tú najľahšiu cestu. 

Neustále posúvame 
hranice a nebojíme sa 

meniť veci.

HODNOTY SPOLOČNOSTI ESET

ČESTNOSŤ

Vo všetkom, čo robíme, 
podporujeme úprimnosť 
a férovosť. Náš prístup 
k biznisu je založený na 
etických štandardoch.

SPOĽAHLIVOSŤ

Ľudia potrebujú vedieť, 
že sa na nás môžu 
spoľahnúť. Tvrdo 

pracujeme na tom, aby 
sme dodržiavali naše 

sľuby a budovali si dôveru 
a dobré vzťahy.

ZANIETENIE 

Ženie nás vášeň a snaha 
meniť veci k lepšiemu. 

Veríme v seba a vo 
všetko, čo robíme.

Hodnoty Spoločnosti vychádzajú z vízie jej zakladateľov a spolumajiteľov, 
pričom táto vízia zostáva nezmenená aj po takmer 30 rokoch. Cieľom spoloč-
nosti ESET je zabezpečiť, aby si každý mohol vychutnávať úžasné príležitosti, 
ktoré nám technológie prinášajú.

VÍZIA SPOLOČNOSTI ESET 

Našim používateľom umožníme využívať 
celý ich potenciál a možnosti technológií 
v bezpečnom digitálnom svete. 

Poslanie spoločnosti ESET 

V spolupráci so zásadovými a nadšenými 
ľuďmi vytvárame bezpečnejšie technolo-
gické prostredie, ktoré si môžu vychutná-
vať všetci. Dosahujeme to prostredníctvom 
vzdelávania, výskumu a vývoja. 

Náš záväzok 

Veríme v technológie a chceme zabezpe-
čiť, aby ste si ich mohli vychutnávať bez-
pečne. Viac informácií nájdete na stránke 
enjoysafertechnology.com. 

http://www.enjoysafertechnology.com/
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2. NAJDÔLEŽITEJŠIE  
UDALOSTI ZA 
ROK 2019 V ESETE



ESET sa stal partnerom 
celosvetovej iniciatívy 

No More Ransom
11. 1. 
2019

IDC MarketScape 
menoval 

ESET za hlavného 
hráča v správe 

mobilných hrozieb

26. 2. 
2019

Generálny riaditeľ ESETu 
Richard Marko je po tretí 
raz najrešpektovanejším 

CEO roka

9. 4. 
2019

ESET Internet Security 
získalo ocenenia od 
AV‑Comparatives 

a Virus Bulletin 

31. 5. 
2019

ESET Mobile Security 
vyhral prestížny 

nemecký test 
Stiftung Warentest

15. 2. 
2019

ESET získal ocenenie 
PC Magazine’s Readers’ 

Choice Award pre 
najlepšie bezpečnostné 

riešenie

19. 3. 
2019

 ESET uzavrel 
partnerstvo so 

spoločnosťou Chronicle, 
ktorá je súčasťou skupiny 

Alphabet

26. 4. 
2019

https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ine/eset-je-novym-partnerom-celosvetovej-iniciativy-no-more-ransom/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ine/eset-je-novym-partnerom-celosvetovej-iniciativy-no-more-ransom/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/generalny-riaditel-esetu-richard-marko-je-po-treti-raz-najrespektovanejsim-ceo-roka/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-internet-security-ziskalo-ocenenia-od-av-comparatives-a-virus-bulletin/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-mobile-security-vyhral-prestizny-nemecky-test-stiftung-warentest/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-ziskal-ocenenie-pc-magazines-readers-choice-award-pre-najlepsie-bezpecnostne-riesenie/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ine/eset-uzavrel-partnerstvo-so-spolocnostou-chronicle-ktora-je-sucastou-skupiny-alphabet/


 ESET vydáva 
novú verziu riešenia 

na ochranu Linux 
serverov

23. 7. 
2019

Spoločnosť ESET sa stáva 
oficiálnym partnerom 

nemeckého futbalového 
klubu Borussia Dortmund

20. 8. 
2019

Správa KuppingerCole 
Analysts Executive View: 
ESET je top vo výkone 

19. 9. 
2019

ESET získal status 
šampióna v globálnom 

hodnotení Canalys 
Cybersecurity 

Leadership Matrix 2019

1. 7. 
2019

ESET je podľa Gartner 
Magic Quadrant for 
Endpoint Protection 

Platforms 2019 jediným 
vyzývateľom druhý rok 

za sebou

27. 8. 
2019

Ocenenie výnimočných 
vedcov ESET Science 
Award pozná svojich 

prvých laureátov

18. 10. 
2019

https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/produkty/eset-vydava-novu-verziu-riesenia-na-ochranu-linux-serverov/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/spolocnost-eset-sa-stava-oficialnym-partnerom-nemeckeho-futbaloveho-klubu-borussia-dortmund/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/sprava-kuppingercole-analysts-executive-view-eset-je-top-vo-vykone/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-ziskal-status-sampiona-v-globalnom-hodnoteni-canalys-cybersecurity-leadership-matrix-2019/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-je-podla-gartner-magic-quadrant-for-endpoint-protection-platforms-2019-jedinym-vyzyvatelom-druh/
https://www.esetscienceaward.sk/sk/aktuality/prvi-laureati-ocenenia-eset-science-award-su-znami


ESET vydáva nové 
verzie svojich 

bezpečnostných 
riešení pre domácich 

používateľov

23. 10. 
2019

ESET vydáva svoju prvú 
správu o zodpovednom 

podnikaní 
8. 11. 
2019

ESET je podľa Gartner 
Peer Insights 2019 voľbou 
zákazníkov pre ochranu 

firemných zariadení

6. 12. 
2019

ESET sa stáva 
zakladajúcim členom 
App Defense aliancie 
spoločnosti Google, 

bude proaktívne chrániť 
mobilné aplikácie 

v obchode Google Play

7. 11.  
2019

 ESET vydáva šifrovanie 
celého disku ako doplnok 

svojich konzol určených 
na vzdialenú správu 
firemných zariadení 

13. 11. 
2019

Spoločnosť ESET spúšťa 
vzdelávací projekt 
Bezpečne na nete

14. 12. 
2019

https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/produkty/eset-vydava-nove-verzie-svojich-bezpecnostnych-rieseni-pre-domacich-pouzivatelov/
https://www.eset.com/sk/o-nas/korporatne-informacie/novinky/spolocenska-zodpovednost/eset-vydava-svoju-prvu-spravu-o-zodpovednom-podnikani/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-je-podla-gartner-peer-insights-2019-volbou-zakaznikov-pre-ochranu-firemnych-zariadeni/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ine/eset-sa-stava-zakladajucim-clenom-app-defense-aliancie-spolocnosti-google-bude-proaktivne-chranit-m/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/produkty/eset-vydava-sifrovanie-celeho-disku-ako-doplnok-svojich-konzol-urcenych-na-vzdialenu-spravu-firemnyc/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/spolocnost-eset-spusta-vzdelavaci-projekt-bezpecne-na-nete/
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3. SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ 
V ESETE
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V roku 2018 sme iniciovali rozsiahly 
dialóg s našimi kľúčovými partnermi, 
zákazníkmi, zamestnancami i nezis-
kovými organizáciami s cieľom defi-
novať základné piliere nášho zodpo-
vedného podnikania. V roku 2019 sme 
tento proces zavŕšili a výsledkom dis-
kusie so stakeholdermi je definovanie 
štyroch nosných tém pre naše zod-
povedné podnikanie: Etika ako zák‑
lad nášho podnikania, Bezpečnejšie 
technológie, Spokojní zamestnanci 
a Lepšie Slovensko.

3.1. ETIKA AKO ZÁKLAD NÁŠHO PODNIKANIA
Naše hodnoty, princípy a firemná kultúra sú pevne ukotvené v Etickom kódexe, 
ktorý aj formálne určuje naše očakávania voči zamestnancom či dodávateľom a je 
naším verejným záväzkom čestného a transparentného správania v biznise, vo 
vzťahu k verejnej správe a ochrane životného prostredia. Etický kódex vstúpil do 
platnosti 1. januára 2019, pričom bol každý zamestnanec poučený o jeho princípoch 
prostredníctvom oznámenia od CEO Spoločnosti. V roku 2021 pripravíme globálny 
Etický kódex, ktorým zjednotíme etické princípy a firemnú kultúru pre všetky po-
bočky spoločnosti ESET.

Na Slovensku sme nezaznamenali žiaden prípad korupcie na strane nášho zamest-
nanca či zo strany nášho obchodného partnera. Z dôvodu korupcie nebol preto 
v roku 2019 žiaden náš zamestnanec prepustený, rovnako ako nebola vypovedaná 
žiadna zmluva s naším obchodným partnerom. V roku 2019 sme nezaznamenali 
žiaden prípad nekalej praktiky, resp. korupcie na strane nášho zamestnanca či zo 
strany nášho obchodného partnera. 

Spoločnosť ESET čelila v roku 2019 útokom verejných predstaviteľov prostredníc-
tvom šírenia neprávd a dezinformácií pre súkromné aktivity majiteľov spoločnosti 
ESET v boji proti korupcii, transparentnej podpore kandidátov na verejné funkcie či 
podpore vzniku nezávislej žurnalistiky. V niektorých prípadoch podala spoločnosť 
ESET žalobu pre poškodzovanie dobrého mena Spoločnosti.
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3.2. BEZPEČNEJŠIE TECHNOLÓGIE
ČO SME VYTVORILI V ROKU 2019
Naďalej pokračujeme v rozširovaní nášho produktového portfólia, ako aj vo vylepšo-
vaní našich existujúcich produktov pre maximálne zabezpečenie ochrany a potrieb 
firiem rôznych veľkostí. Práve rozsiahlo dopytovanú potrebu pre ochranu údajov 
a prevenciu pred ich únikom sme promptne adresovali naším pokročilým funkčným 
riešením pre šifrovanie a zabezpečenie citlivých dát. Naše existujúce produkty boli 
taktiež vylepšené o viaceré nové prvky a funkcionality pre zefektívnenie ich výkonu. 

Novovydané riešenie ESET Full Disk Encryption je nástroj, ktorý napomáha spoloč-
nostiam zabezpečiť interné dáta a predchádza ich úniku prostredníctvom šifrovania 
systémových diskov, oblastí alebo celých diskov. Chráni tým citlivé údaje uložené 
na firemných počítačoch alebo laptopoch pred neoprávneným prístupom, v prí-
pade straty či krádeže týchto zariadení. Taktiež znižuje riziko úniku citlivých úda-
jov, ktoré pre spoločnosti predstavuje potenciálne ohrozenie kontinuity ich biznisu. 
Navyše napomáha spoločnostiam naplniť zákonné požiadavky na ochranu údajov 
ako napríklad všeobecné Európske nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR). 

ESET Full Disk Encryption môže byť spravované existujúcimi konzolami pre vzdia-
lenú správu, konkrétne cloudovou konzolou ESET Cloud Administrator a on-premise 
konzolou ESET Security Management Center, prostredníctvom ktorých je možné 
ESET Full Disk Encryption nasadiť a aktivovať na firemných počítačoch alebo lap-
topoch len jedným kliknutím. Po nasadení môžu IT administrátori s istotou moni-
torovať a spravovať dáta uložené na firemných zariadeniach z jednej bezpečnostnej 
konzoly. ESET Full Disk Encryption je doplnok kompatibilný pre zariadenia s ope-
račným systémom Windows a je taktiež plne kompatibilný s funkciami bezpeč-
nostných konzol ako Skupiny, Politiky, Úlohy a Reporty. Ďalšie vylepšenia sa týkali 
cloudovej bezpečnostnej konzoly pre vzdialenú správu malých a stredných firiem 
ESET Cloud Administrator.

V roku 2019 ESET predstavil nové a vylepšené verzie svojich existujúcich produktov, 
podobne ako v prípade riešenia ESET File Security pre Linux, kde bola vydaná jeho 
v poradí už siedma generácia. Toto riešenie poskytuje pokročilú ochranu firemných 
serverov, sieťových súborových úložísk a viacúčelových serverov a to tak, že elimi-
nuje všetky typy hrozieb vrátane vírusov a v reálnom čase poskytuje kontrolu nad 
prístupmi k dátam uloženým na serveri.

ESET File Security pre Linux verzie 7.0 prináša mnohé technické vylepšenia ako 
napríklad integráciu cloudovej technológie ESET LiveGrid®, ktorá zlepšuje zabez-
pečenie pomocou reputačného systému a systému spätnej väzby alebo kompati-
bilitu s poprednými 64-bitovými distribúciami Linux serverov. ESET File Security 
pre Linux, ako jedno z mála riešení na trhu, poskytuje IT administrátorovi webové 
grafické rozhranie so štruktúrou, ktorá je ESET zákazníkom určite známa z iných 
ESET produktov. 

ESET Enterprise Inspector je riešenie na odhaľovanie pokročilých hrozieb katego-
rizované ako Endpoint Detection and Response (EDR) riešenie. Toto riešenie bolo 
vylepšené, a to hneď o niekoľko nových funkcií, vynovené bolo aj zobrazovacie 
rozhranie. Dizajn nového menu bol upravený podľa grafického rozhrania ESET 
Security Management Center konzoly pre zjednodušenie ovládania tak, aby admi-
nistrátori používajúci ESET správcovské konzoly mali rovnakú skúsenosť nezávisle 
od konzoly, ktorú práve používajú.
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ESET Internet Security, ESET NOD32 Antivirus a ESET Smart 
Security Premium edícia 2020

Nový rad obsahuje špeciálnu bezpečnostnú vrstvu pokročilého strojového učenia 
a viacero vylepšených technológií zameraných na finančné transakcie a ochranu 
zariadení v domácnosti. 

Nová vrstva zabezpečenia slúži na presnejšie odchytávanie škodlivého kódu a škod-
livých aplikácií a využíva viaceré algoritmy strojového učenia (Machine Learning). 
Používatelia sú tak lepšie chránení pred novými hrozbami alebo 0-day útokmi, ktoré 
vznikajú každý deň. ESET sa strojovému učeniu venuje už od roku 1998, táto špe-
ciálna vrstva je súčasťou detekcie priamo v produkte, čím zvyšuje zabezpečenie aj 
tých zariadení, ktoré majú obmedzený prístup k internetu. Algoritmy strojového 
učenia sú pritom ESETom pravidelne kontrolované a aktualizované tak, aby čo naj-
lepšie slúžili na ochranu digitálnych zariadení.

ĎALŠIE VYLEPŠENIA, KTORÉ PRINÁŠA TÁTO VERZIA: 

 ○ Vylepšená funkcia Zariadenia v domácej sieti – slúži na hľa-
danie zraniteľností, slabých prístupových hesiel a škodlivého 
kódu vo všetkých zariadeniach, ktoré má používateľ pripojené 
k domácemu routeru.

 ○ Vylepšený Anti-Phishing – chráni pred kradnutím osobných 
a prístupových údajov. Najnovšie sa zameriava aj na homogly-
fické útoky, pri ktorých hackeri vytvárajú phishingové web-
stránky s adresou podobajúcou sa na legitímne weby s použitím 
podobne vyzerajúcich písmen z iných abecied.

 ○ Vylepšená Ochrana online platieb
 ○ Vylepšené šifrovanie ESET Secure Data – umožňuje používa-

teľom šifrovať dáta na svojom zariadení alebo obsah vymeni-
teľných médií.

 ○ Vylepšený Password Manager

PRODUKTY PRE DOMÁCNOSTI
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ESET Mobile Security pre Android

ESET Mobile Security poskytuje špičkové zabezpečenie pre váš smartfón alebo tablet 
s operačným systémom Android. Spoľahlivo vás ochráni pred vírusmi, trójskymi 
koňmi, ransomvérom a inými druhmi malvéru, ktoré môžu zneužiť vaše citlivé in-
formácie alebo zašifrovať vaše dáta. Proaktívna technológia Anti-Theft vám tiež po-
môže zistiť polohu vášho strateného či ukradnutého zariadenia. Produkt je dostupný 
zadarmo, ako aj v platenej verzii, ktorá ponúka navyše viacero prémiových funkcií. 

V ROKU 2019 SME PRINIESLI NASLEDOVNÉ VYLEPŠENIA:

 ○ Nová funkcia Zariadenia v domácej sieti. Prináša jednoduché 
a spoľahlivé monitorovanie vašej domácej siete. Identifikujú 
sa všetky zariadenia, ktoré sa pripájajú do vašej domácej siete, 
a automaticky sa skontrolujú na prítomnosť zraniteľností. 
Potenciálne zraniteľné miesta sa zisťujú aj pre samotný router.

 ○ Nová funkcia On-The-Go USB kontrola. Každé pripojené USB 
zariadenie bude najskôr skontrolované, aby sa predišlo prístupu 
malvéru k vášmu smartfónu.

 ○ Proaktívny Anti-Theft. Spustí sa v prípade zachytenia podo-
zrivého správania. Pri nesprávnom pokuse o odomknutie ob-
razovky (PIN, vzor, heslo) alebo vložení nedôveryhodnej SIM 
karty sa zariadenie zablokuje a na portál my.eset.com sa au-
tomaticky odošlú snímky z fotoaparátov telefónu.

 ○ Optimalizáciu, vylepšenia používateľského prostredia a kompa-
tibility s najnovšími operačnými systémami prinášajú aj ďalšie 
aplikácie zo segmentu pre domácich používateľov ESET Parental 
Control pre Android, ale aj rad produktov pre macOS ESET 
Cyber Security a ESET Cyber Security Pro.

PRODUKTY PRE DOMÁCNOSTI
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STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV
Ponúkame riešenia pre domácich (B2C) aj pre firemných zákazníkov (B2B). Produkty 
sú navrhnuté tak, aby čo najmenej zaťažovali hardvér a aby jeho inštaláciu zvládol 
aj menej skúsený používateľ. Bezplatnú špičkovú zákaznícku podporu môžu zákaz-
níci využívať vo svojom jazyku. 

V roku 2019 sme zabezpečovali ochranu pre viac ako 110 miliónov používateľov na-
šich produktov vo viac ako 200 krajinách a teritóriách. V rámci poskytovania zá-
kazníckej podpory sme počas roka 2019 na Slovensku vyriešili takmer 6 000 tiketov 
v rámci sekcie consumer aj business. 

Aj v roku 2019 sme zisťovali spätnú väzbu cez kvalitatívny prieskum, ktorým okrem 
preverovania hypotéz týkajúcich sa možných bezpečnostných riešení odhaľujeme 
aj bezpečnostné problémy zákazníkov.

V roku 2019 sme na Slovensku, ako nadstavbu globálnej iniciatívy ESETu Safer Kids 
Online, spustili dlhodobý vzdelávací projekt zameraný na všetkých používateľov in-
ternetu bezpecnenanete.sk, ktorý učí, ako spoznať základné riziká digitálneho sveta 
a poskytuje praktické rady, ako sa pred nimi chrániť. Pre edukáciu v tejto téme sme 
nadviazali partnerstvo s denníkom SME na podcastoch Klik či spolupracovali na vy-
daní knihy Spojení navždy (výchova detí v digitálnej dobe) autorky Zuzany Gránskej.

DODÁVATELIA
V roku 2019 sme na Slovensku nakúpili produkty a služby spolu od 798 dodávateľov, 
to je o 431 menej ako v roku 2018. Našimi najväčšími nákupmi z pohľadu finančnej 
hodnoty boli prenájom priestorov, softvér a hardvér, marketingová komunikácia 
(partnerstvo s futbalovým klubom Borussia Dortmund) a telekomunikačné služby. 

3.3. SPOKOJNÍ ZAMESTNANCI
ESET sa stal úspešnou firmou vďaka svojim zamestnancom. Ich odbornosť, usilov-
nosť, ale aj entuziazmus a vytrvalosť nám pomáhajú dosahovať naše ciele. Je pre 
nás preto nesmierne dôležité, aby sme dokázali pritiahnuť šikovných ľudí, ktorí budú 
v ESETe spokojní a motivovaní. 

Touto filozofiou sa riadime aj pri vytváraní pracovných podmienok a podmienok 
na ich rozvoj. Chceme vedieť, čo je pre ľudí dôležité a ako sú spokojní s rôznymi 
aspektmi pracovného života. Pomáhame im rozvíjať ich talent, podporujeme ich 
v inovatívnych riešeniach. Za výnimočné pracovné výkony a inovácie sú zamest-
nanci férovo odmeňovaní, odmeňovací systém je založený na spravodlivom prístupe 
k zamestnancom bez ohľadu na ich vek a pohlavie. 

V roku 2019 sme na Slovensku prijali do trvalého pracovného pomeru 118 nových za-
mestnancov, čo predstavuje 13,5 % z priemerného počtu zamestnancov z roku 2019.

http://www.bezpecnenanete.sk


ESET, SPOL. S R.O.:
POČET ZAMESTNANCOV ESETU NA SLOVENSKU 

K 31. 12. 2019: 890.

POHLAVIE

ŽENY: 197
MUŽI: 693
SPOLU:  890

ŽENY 
22,13 %

MUŽI
77,87 %

REGIÓN

BRATISLAVA: 832
KOŠICE:   46
ŽILINA:   12
SPOLU:   890

BRATISLAVA 
93,48 %

KOŠICE 
5,17 %

ŽILINA 
1,35 %

VEK

25 A MENEJ: 57
26 – 30:  202
31 – 40: 459
41 – 50: 140
51 A VIAC: 32
SPOLU: 890

25 A MENEJ
6,40 %

51 A VIAC
3,60 %

26 – 30
22,70 %

31 – 40
51,57 %

41 – 50
15,73 %

PLNÝ ÚVÄZOK

ŽENY: 180
MUŽI: 670
SPOLU:  850

ŽENY 
 21,25 %

MUŽI 
78,75 %
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ČIASTOČNÝ ÚVÄZOK

ŽENY: 17
MUŽI: 23
SPOLU: 40

ŽENY
42,50 %

MUŽI
57,50 %

PRACOVNÝ POMER

ŽENY: 189
MUŽI: 679
SPOLU: 868

ŽENY
21,77 %

MUŽI
78,23 %

DOHODA MIMO 
PRACOVNÉHO POMERU

ŽENY: 8
MUŽI: 11
SPOLU: 19

ŽENY 
42,11 %

MUŽI 
57,89 %

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

0



POHLAVIE

ŽENY:   419
MUŽI:   1 265
SPOLU:  1 684

ŽENY 
24,88 %

MUŽI 
75,12 %

REGIÓN

VEK

25 A MENEJ: 120
26 – 30:  369
31 – 40: 801
41 – 50: 276
51 A VIAC: 118
SPOLU: 1 684

25 A MENEJ
7,13 %

51 A VIAC
7,00 %

26 – 30
21,91 %

31 – 40
47,57 %

41 – 50
16,39 %

SINGAPUR 
1,60 %

KANADA TORONTO 
1,13 %

KANADA MONTREAL 
0,48 %

ČESKO (VÝSKUM) 
4,63 %

ČESKO PRAHA 
3,80 %

NEMECKO 
5,82 %

UK (VÝSKUM) 
0,83 %

TALIANSKO 
0,66 %

JAPONSKO 
0,48 %

ARGENTÍNA 
5,11 %

MEXIKO 
0,77 %

USA 
11,52 %

POĽSKO 
4,39 %

RUMUNSKO 
0,59%

SLOVENSKO 
52,85 %

UK BOURNEMOUTH 
3,56 %

AUSTRÁLIA 
1,01 %

BRAZÍLIA 
0,77 %

ESET SKUPINA
POČET ZAMESTNANCOV ZA ESET SKUPINU 

K 31. 12. 2019: 1 684.
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PLNÝ ÚVÄZOK

ŽENY: 383
MUŽI: 1 218
SPOLU:  1 601

ŽENY 
23,92 %

MUŽI 
76,08 %

Dbáme na diverzitu, rešpektujeme 
zamestnancov rôznych národností, 
sexuálnej orientácie, osoby s poru-
chou autistického spektra. Nikdy ne-
vyvstal prípad diskriminácie, máme 
26-percentný podiel žien na úrovni 
stredného manažmentu. V roku 2020 
sa plánujeme pripojiť k iniciatíve zod-
povedných firiem Charta diverzity 
a podporiť tak rôznorodosť vo všet-
kých jej podobách aj v našom pracov-
nom prostredí.

ČIASTOČNÝ ÚVÄZOK

ŽENY: 36
MUŽI: 44
SPOLU: 80

ŽENY 
 
45,00 %

MUŽI
55,00 %
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BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAMESTNANCOM:

 ○ Stravné poskytované vo vyššej miere, ako ukladá zákon, plne 
hradené zamestnávateľom

 ○ Príspevok na dopravu do/z práce 
 ○ Doplnkové dôchodkové sporenie
 ○ Sick Days, Home Office 
 ○ Odmena pri odporučení vhodného kandidáta na voľné 

pracovné miesto
 ○ Príspevok pri príležitosti svadby a ďalšie benefity pri narodení 

dieťaťa a rodičovskej dovolenky pre matky aj otcov 
 ○ Vernostný program pri príležitosti pracovného výročia 
 ○ Športové a relaxačné aktivity
 ○ ESET Týždeň zdravia
 ○ Nealkoholické nápoje a ovocie každý deň bezplatne, neformálne 

stretnutia na spoločných raňajkách 
 ○ Zamestnanecké podujatia Family Day, „Žranica“, Mikulášsky 

večierok, vianočná párty a teambuildingy

Za výnimočné pracovné výkony a inovácie sú zamestnanci odmeňovaní aj finančne 
a pre najväčšie talenty je určené ocenenie Medaila cti. V roku 2019 boli ocenení dvaja 
laureáti, a tiež pribudlo nové ocenenie pre Výnimočného dobrovoľníka.

PRIESKUM SPOKOJNOSTI A MOTIVÁCIE ZAMESTNANCOV
Chceme vedieť, čo je pre našich zamestnancov dôležité a ako sú spokojní s rôznymi 
aspektmi pracovného života. V roku 2019 sme uskutočnili prieskum, do ktorého 
sa zapojilo 77 % zamestnancov. Prieskum sme realizovali v spolupráci s externou 
agentúrou, ktorá ESET v indexe Celkovej oddanosti zamestnancov so získanými 
76 bodmi zaradila medzi najvyššie miesta v rámci uskutočnených prieskumov firiem 
na Slovensku. V prieskume zamestnanci najvyššou mierou spokojnosti hodnotili 
atmosféru vo firme, na 2. mieste bola hodnotená Spoločenská zodpovednosť 
firmy. Prieskum taktiež identifikoval oblasti na zlepšenie, na ktoré sa zameriame 
už v roku 2020. 

3.4. LEPŠIE SLOVENSKO
Uvedomujeme si svoj vplyv na spoločnosť, a preto cítime záväzok angažovať sa v pro-
spech našej krajiny, prispieť k jej rozvoju a podeliť sa s ňou o náš úspech. Úprimne 
nám záleží na tom, aby Slovensko prosperovalo. Medzi naše priority patrí podpora 
vzdelávania, vedy a výskumu, pretože bez vzdelaných ľudí, ktorí rozumejú dianiu 
okolo seba, sa naša krajina nemá šancu posunúť vpred. Podporujeme angažova-
nosť a dobrovoľníctvo našich zamestnancov a organizujeme charitatívne aktivity.
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PODPORA VZDELÁVANIA, VEDY A VÝSKUMU
Medzi naše primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných tech-
nológií, osobitne v oblasti internetovej bezpečnosti. Naši technologickí experti sa 
dobrovoľnícky zapájajú do vzdelávacích aktivít. Školia učiteľov po celom Slovensku 
v tom, ako hravou formou vyučovať žiakov ZŠ, ako zvládnuť základy programovania 
a internetovú bezpečnosť prostredníctvom programu Digital skills, pod hlavičkou 
Business Leaders Forum (BLF), viac o iniciatíve v časti Podporujeme angažovanosť 
a dobrovoľníctvo. Koncom roka 2019 sme, v spolupráci so združením AJ Ty v IT, 
pripravili obsah pre pilotný projekt „Security girls“ pre dievčatá zo stredných škôl. 
V roku 2019 naši špičkoví experti odučili 549 hodín vo Výskumnom centre ESETu 
na pôde STU. 

Spoločnosť ESET podporuje slovenskú vedeckú komunitu aj prostredníctvom pre-
stížneho ocenenia ESET Science Award. Vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET s cieľom 
zviditeľniť osobnosti slovenskej vedy, posilniť ich postavenie v spoločnosti, ako aj 
zvýšiť prestíž slovenskej vedy v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. 
Nad ocenením prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 
a úspešný prvý ročník označil magazín Forbes za jednu z najvýznamnejších pozi-
tívnych správ roka 2019.

Pre zmapovanie aktuálneho stavu sme s agentúrou 2muse, v úvode roka 2019, zre-
alizovali Prieskum o stave vnímania vedy a vedcov na Slovensku, ktorý ukázal, že 
povedomie o vede a vedcoch je na Slovensku nízke. Až 90 % ľudí si síce myslí, že 
veda je nesmierne dôležitá pre rozvoj a prosperitu celej spoločnosti a 78 % súhlasí, 
že vedecké poznatky vplývajú na ich názory. Avšak na druhej strane, až 91 % respon-
dentov nepozná žiadnu súčasnú osobnosť slovenskej vedy a dve tretiny opýtaných 
si nespomínajú na žiadny slovenský vedecký úspech. 

Laureáti prvého ročníka boli predstavení na slávnostnom galavečere v priestoroch 
Slovenskej filharmónie 18. októbra 2019. Na základe náročného hodnotiaceho 
procesu boli vybraní prestížnou medzinárodnou komisiou, na čele s nositeľom 
Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, profesorom Erwinom Neherom. Ďalšími 
odborníkmi v komisii boli fyzička Ursula Keller, matematik László Lovász, biológ 
Carl-Philipp Heisenberg a umelec a technológ Christopher Csíkszentmihályi. 
Laureátom hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa stal chemik 
Ján Tkáč a v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa laureátkou stala biolo‑
gička Ľubomíra Tóthová. O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg 
rozhodli zástupcovia slovenských univerzít, stal sa ním bioinformatik Tomáš Vinař.

Ocenenie pozitívne zarezonovalo medzi odbornou i laickou spoločnosťou a projekt 
ESET Science Award získal 2. miesto v kategórii Corporate Communications, sú-
ťaže PROKOP 2019, Asociácie Public Relations Slovenskej republiky (APRSR). 

Spoločnosť ESET sa ako jediný zástupca súkromného sektora stala súčasťou pra-
covnej skupiny na prípravu Národnej deklarácie o upevnení výskumnej integrity na 
Slovensku, v rámci projektu SK4ERA (Horizontálna podpora účasti SR v Európskom 
výskumnom priestore) Centra vedecko-technických informácií SR. V spoločnosti 
zástupcov CVTI SR, Slovenskej akadémie vied a významných slovenských univerzít 
má do konca roku 2020 definovať kódex výskumnej etiky a integrity pre výskumné 
inštitúcie, priniesť konkrétne smernice a ďalšie podporné štruktúry.

Nadácia ESET od roku 2019 každoročne vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je 
podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. V roku 2019 
na túto grantovú výzvu vyčlenila sumu 30 000 eur.
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 Foto z galavečera, zdroj: ESET Science Award

SILNÁ OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Naše filantropické aktivity zastrešuje aj Nadácia ESET, kde podporou mimovládnych 
organizácií chceme prispieť k budovaniu lepšej občianskej spoločnosti. Občianska 
spoločnosť je pilierom všetkých úspešných krajín vo svete. Úlohou tretieho sektora 
je hájiť verejný záujem, kontrolovať efektívne využitie verejných zdrojov, presadzo-
vať rovnaké práva pre všetkých. V tejto oblasti neparticipujeme inak ako transpa-
rentnou finančnou podporou neziskových organizácií, aby sme nenarúšali nezávis-
losť činnosti týchto organizácií. ESET ako člen podporuje Fond pre transparentné 
Slovensko, Nadácia ESET priamo podporila organizácie ako Via Iuris, Aliancia Fair Play, 
SGI, INESS, Inštitút pre aktívne občianstvo a pod. Našu osobitnú podporu má zdru-
ženie SLOVENSKO.DIGITAL.

PODPORUJEME ANGAŽOVANOSŤ A DOBROVOĽNÍCTVO
V januári 2019 sme oficiálne spustili Zamestnanecký dobrovoľnícky program (ZDP). 
Naši zamestnanci majú možnosť venovať osem hodín práce za rok manuálnemu 
dobrovoľníctvu a až osem hodín za mesiac expertnému dobrovoľníctvu. 

V roku 2019 sa do ZDP zapojilo 160 dobrovoľníkov, ktorí strávili 2 450 hodín na dob-
rovoľníckych aktivitách. Z toho 39 bolo expertných dobrovoľníkov, ktorí strávili na 
expertných dobrovoľníckych aktivitách spolu 1 200 hod.

Ako člen Business Leaders Forum (BLF) sme spolu s niekoľkými ďalšími spoločnos-
ťami aktívnym členom iniciatívy Digital skills, kde naši expertní dobrovoľníci vyučujú 
digitálne zručnosti učiteľov IT po celom Slovensku. Dvaja zamestnanci vytvorili prí-
ručku internetovej bezpečnosti, ktorá sa používa ako metodický materiál pre uči-
teľov informatiky. V roku 2019 bolo vyškolených 1 066 učiteľov zo 439 základných 
škôl z celého Slovenska. Naši expertní dobrovoľníci boli veľmi pozitívne hodnotení 
učiteľmi – účastníkmi školenia.
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Našu osobitnú podporu má združenie Slovensko.Digital, kde sa v roku 2019 zapojilo 
do spolupráce na projektoch Navody.Digital, Red Flags a Lepší e-Government 8 ex-
pertov a v rámci ZDP strávili celkovo 151 hodín a prispelo tak k transparentnému 
a otvorenému hodnoteniu IT projektov na Slovensku.

Rok 2019 bol tretí rok nášho generálneho partnerstva s darcovským portálom 
dobrakrajina.sk. Každoročne sa zapájame do projektu Naše mesto či organizujeme 
charitatívne zbierky. S nastavením ZDP sme sa v rámci zdieľania „best practices“ 
firiem zúčastnili aj okrúhleho stola BLF.

Dvakrát za rok vyhlasujeme Zamestnanecký grantový program, ktorý podporuje 
aktivity zamestnancov na projektoch, v ktorých dobrovoľnícky pôsobia. Nadácia 
ESET vyčlenila na zamestnanecké projekty v roku 2019 spolu 45 700 EUR a pod-
porila 27 projektov. 

Spoločnosť ESET sa v roku 2019 po tretíkrát pripojila ku kampani #Giving Tuesday 
na Slovensku. Úspešná kampaň bola zavŕšená predvianočnými charitatívnymi ra-
ňajkami, počas ktorých zamestnanci podporili projekt Omama. Nadácia ESET prí-
spevky darované zamestnancami počas celej kampane navýšila rovnakou sumou, 
celkovo sme darovali na vybrané projekty iniciatívy Giving Tuesday 6 611 EUR.

 ○ Albert Einstein a cesta k teórii relativity
 ○ Je ok nebyť ok
 ○ Všetko čo ste chceli vedieť o rádioaktivite a jadrových elek-

trárňach, ale nemali ste sa koho opýtať
 ○ Klimatické zmeny
 ○ Diskusia s majiteľmi ESETu
 ○ Daj si vodu bez plastu
 ○ Spýtaj sa vašich 89
 ○ Diskusia s legendou robotiky prof. Ruženou Bajcsy

V ROKU 2019 SME ROZBEHLI FORMÁT O 5 MINÚT 4: 
INŠPIRATÍVNE PREDNÁŠKY A DISKUSIE PRE 

ZAMESTNANCOV, KDE SME POZVALI ODBORNÍKOV NA 
VYBRANÉ TÉMY:

https://esetcom.sharepoint.com/sites/csr/csr-sk/SitePages/Prof.-Dr.-Peter-Ballo--.aspx
https://esetcom.sharepoint.com/sites/csr/csr-sk/SitePages/O5min4-jadrove-elektrarne.aspx
https://esetcom.sharepoint.com/sites/csr/csr-sk/SitePages/O5min4-jadrove-elektrarne.aspx
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ZVYŠUJEME ENVIRONMENTÁLNU UVEDOMELOSŤ 
Hoci ESET nie je firmou s veľkým vplyvom na životné prostredie, našou snahou je 
minimalizovať našu environmentálnu stopu, urobiť pre to čo najviac, vzdelávať sa 
a byť príkladom, a preto ochranu životného prostredia integrujeme do všetkých 
našich aktivít. 

Do CSR stratégie a nastavených cieľov do ďalších rokov pribudli aj aktivity v rámci 
oblasti životného prostredia, ktorými chceme prispieť k zmierneniu vplyvu klima-
tických zmien.

NAŠA STRATÉGIA JE ZAMERANÁ NA:

 ○ Separáciu a znižovanie odpadov
 ○ Znižovanie spotreby energií
 ○ Znižovanie vyprodukovaného množstva CO2

Podporujeme dochádzanie zamestnancov do práce na bicykloch a ich zdravý ži-
votný štýl. V roku 2019 sa do firemného bike-sharingu zapojilo 48 zamestnancov 
s celkovým počtom 255 výpožičiek.

V prieskume spokojnosti a motivácie zamestnancov sa k otázke ochrany život-
ného prostredia aj na úkor zníženia svojho komfortu vyjadrilo pozitívne až 90 % 
zamestnancov. Prestali sme nakupovať balenú neperlivú vodu a nahradili sme ju 
pitnou vodou z vodovodu. Zamestnancov sme presvedčili na základe rozboru vody 
a správne nastavenej komunikácie. V rámci firemných eventov sme zaviedli použí-
vanie bio-rozložiteľných materiálov. V spolupráci s Inštitútom pre cirkulárnu eko-
nomiku sme začali spoluprácu zameranú na meranie environmentálneho vplyvu 
našich aktivít a opatrení pre ďalšie zníženie odpadu. 

Pri zadaní projektu na vypracovanie architektonického návrhu budúceho sídla 
a kampusu ESETu v areáli Patrónky sme ako jednu z priorít uviedli ekologickosť 
stavby. Green building v stavebníctve považujeme za nový trend v tejto oblasti. 

F

Fotka z čistiacej akcie eko ambasádorov v Sade JK, zdroj: Eko ambasádori
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3.5. NAŠE CIELE

OBLASŤ
ETIKA AKO ZÁKLAD 

NÁŠHO PODNIKANIA

CIEĽ

Začiatok platnosti Etického 
kódexu pre všetkých 

zamestnancov (komunikácia 
priamo od CEO)

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ splnený.

Odkomunikované e-mailom 
od CEO v januári 2019.

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ splnený.

Možnosť nahlasovania je 
upravená v Etickom kódexe.

CIEĽ

Spropagovať medzi 
zamestnancami možnosti 

nahlasovania porušenia 
Etického kódexu

VYHODNOTENIE PLNENIA CSR CIEĽOV ZA ROK 2019, 
KTORÉ BOLI STANOVENÉ V CSR REPORTE 2018:
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CIEĽ

Školenie o tom, ako učiť deti 
základom IT bezpečnosti, 
dostane 1 000 učiteľov na 

viac ako 70 základných 
školách v okresných 

mestách v rámci iniciatívy 
Digital Skills (spolu s ďalšími 

firmami z BLF) 

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ splnený.

Vyškolených 1 066 učiteľov 
zo 439 škôl po Slovensku.

CIEĽ

Vydanie knihy o výchove 
detí v digitálnej dobe

CIEĽ

Analýza situácie ohľadom 
znalostí v cyber security vo 

všeobecnej populácii, identifikácia 
slabých miest a príprava aktivít 

smerujúcich k zlepšeniu povedomia

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ splnený.

Kniha: Spojení navždy od autorky 
Zuzany Gránskej bola vydaná v náklade 

4 000 ks (printovej verzie knihy). 

Distribuovaná bola prostredníctvom 
siete kníhkupectiev v rámci SR, 

elektronickým predajom vydavateľa 
(eduworld.sk) a prostredníctvom 

marketingovo-komunikačných aktivít 
ESETu (zamestnanci, eventy, súťaže 
na sociálnych sieťach) za rok 2019 

približne 1 000 ks.

Distribúcia elektronickej verzie knihy 
pre zákazníkov ESETu je plánovaná 
v roku 2020, a to v rozsahu približne 

10 000 ks.

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ presunutý.

V prípravnej fáze analýzy bol 
zadefinovaný koncept a hĺbka 

prieskumu, ktorého realizácia je 
plánovaná na rok 2020 / 2021.

Nadácia ESET podporila prieskum 
IVO: „Kyberbezbečnosť optikou 

internetovej populácie”.

OBLASŤ

BEZPEČNEJŠIE 
TECHNOLÓGIE
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CIEĽ

Prieskum spokojnosti 
zamestnancov vrátane 

spokojnosti s benefitmi a internou 
komunikáciou

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ splnený.

Do prieskumu sa zapojilo 
77 % zamestnancov. V prieskume 
zamestnanci najvyššou mierou 
spokojnosti hodnotili atmosféru 
vo firme, na 2. mieste skončilo 

CSR firmy – pričom spokojných až 
mimoriadne spokojných so CSR ESETu 

a ich komunikáciou bolo až 89 %.

CIEĽ

Spustenie – prednášok a diskusií 
(O 5 minút 4)

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ splnený.

Zrealizovali sme 8 prednášok a diskusií.

CIEĽ

Zavedenie systému interného 
mentoringu 

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ presunutý.

Tvorba a zavedenie systému interného 
mentoringu sa vzhľadom na prioritnejšie 
projekty v rámci Learning & Development 

oblasti posunuli na rok 2021.

OBLASŤ

SPOKOJNÍ ZAMESTNANCI
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CIEĽ

Spustenie osobitného grantového 
programu zameraného na 

popularizáciu vedy a výskumu

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ splnený.

Grantový program Popularizácia 
vedy a výskumu, v rámci ktorého sme 

podporili celkovo 9 projektov.

CIEĽ

Prvý ročník ESET Science Award 
udeľovanej medzinárodnou 

komisiou 

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ splnený.

Nadácia ESET vyhlásila laureátov 
prvého ročníka ocenenia ESET Science 
Award na slávnostnom galavečere 18. 
októbra 2019. Prítomná medzinárodná 

komisia, ktorej predsedal držiteľ 
Nobelovej ceny, bola zárukou vysokého 

a nezávislého hodnotenia.

CIEĽ

500+ hodín zamestnancov 
zapojených do programu 

expertného dobrovoľníctva 
Digital skills

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ splnený.

890 dobrovoľníckych hodín, zapojilo sa 
21 expertných dobrovoľníkov.

OBLASŤ

LEPŠIE SLOVENSKO
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CIEĽ

Nastavenie merania 
environmentálneho vplyvu 
našich aktivít (meranie CO2 

emisií, spotrebovanej energie, 
vyprodukovaného odpadu)

STAV CIEĽA ZA ROK 2019

Cieľ presunutý.

Nastavenie merania sa oneskorilo 
z dôvodu dolaďovania špecifikácií 
spolupráce a časových možností 

zainteresovaných subjektov. Cieľ bol 
presunutý na prvý polrok 2020.

OBLASŤ

ZELENÝ SVET
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4. FINANČNÉ 
VÝSLEDKY



41 / FINANČNÉ VÝSLEDKY

ESET skupina dlhodobo dosahuje veľmi 
pozitívny vývoj v kľúčových finančných 
indikátoroch, ku ktorým patria predaje 
a výnosy, predovšetkým za poskyto-
vanie používateľských licencií a služieb. 
Spoločnosť plánuje aj v nasledujúcich 
obdobiach dosahovať pozitívny vývoj 
prostredníctvom vydávania nových 
verzií a aktualizácií ESET produktov 
určených pre domácnosti, ako aj na 
komplexné bezpečnostné produkty 
a služby pre veľké firmy a organizácie. 
Do budúcnosti plánuje ESET skupina 
rozširovať sieť svojich pobočiek a vstu-
povať na nové trhy.

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA V MIL. EUR

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA V MIL. EUR

INDIKÁTOR 2018 2019 ↑↓ 2018 2019 ↑↓

Výnosy 473 504 7 % 485 527 9 %

Prevádzkový výsledok 
hospodárenia (EBIT)

79 82 4 % 83 92 11 %

Čisté peňažné toky 
z prevádzkovej činnosti

70 91 30 % 63 73 16 %
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Prezentované rozdielne absolútne čísla, ako aj percentuálne zmeny finančných 
indikátorov v individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke 
vznikajú v dôsledku zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky ESET skupiny 
podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) v porovnaní 
s individuálnou účtovnou závierkou ESET materskej spoločnosti podľa sloven-
ských právnych predpisov. Uvedená rozdielna úprava účtovníctva vytvára pred-
poklad rozličného posudzovania a vykazovania jednotlivých elementov v konso-
lidovanej a individuálnej účtovnej závierke, z čoho najvýznamnejšia je napríklad 
oblasť výnosov (IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi) a lízingov (IFRS 16 Lízingy). 

2019
92 mil. EUR

2019
73 mil. EUR

2018
83 mil. EUR

2018
63 mil. EUR

ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

2019
82 mil. EUR

2019
91 mil. EUR

2018
79 mil. EUR

2018
70 mil. EUR

PREVÁDZKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
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Výnosy ESET skupiny sa zvýšili zo 473 na 504 miliónov EUR v roku 2019, čo predsta-
vuje nárast o 7 % v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím. Výnosy ESET 
materskej spoločnosti sa zvýšili zo 485 na 527 miliónov EUR v roku 2019 v porov-
naní s rokom 2018, čo predstavuje nárast o 9 %, ktorý je porovnateľný s vývojom 
konsolidovaných finančných indikátorov. 

ESET skupina je z dlhodobého hľadiska prevádzkovo efektívna, teda dosahuje pozi-
tívny trend v ziskovosti. Prevádzkový výsledok hospodárenia ESET skupiny sa zvýšil 
zo 79 na 82 miliónov EUR v roku 2019, čo predstavuje nárast zisku o 4 % v porov-
naní s predchádzajúcim účtovným obdobím. Prevádzkový výsledok hospodáre-
nia ESET materskej spoločnosti sa zvýšil z 83 na 92 miliónov EUR v roku 2019, čo 
predstavuje nárast zisku o 11 %, ktorý je porovnateľný s trendom v konsolidovanej 
účtovnej závierke. 

Uvedená miera ziskovosti prispieva k zvyšovaniu daňového zaťaženia, pričom celkové 
náklady ESET skupiny na splatnú daň z príjmov v roku 2019 predstavovali takmer 
23 miliónov EUR, z toho celkové náklady ESET materskej spoločnosti 19 miliónov EUR.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti ESET skupiny sa zvýšili zo 70 na 91 mi-
liónov EUR v roku 2019, čo predstavuje nárast o 30 %. Čisté peňažné toky z pre-
vádzkovej činnosti ESET materskej spoločnosti sa zvýšili zo 63 na 73 miliónov EUR 
v roku 2019, čo predstavuje nárast o 16 %. Vysoká likvidita ESET skupiny je posil-
nená nielen zostatkom peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov vo výške 
60 miliónov EUR na konci roka 2019, ale aj absenciou úverov, čo prispieva k silnej 
dividendovej politike.

VÝSKUM A VÝVOJ
Rovnako ako po minulé roky, ani v roku 2019 ESET materská spoločnosť nebola 
prijímateľom dotácií, investičných grantov či inej finančnej podpory od slovenskej 
či inej vlády. Materská spoločnosť ESET ako výskumno-vývojové centrum využila 
podporu vo forme odpočtu nákladov na výskum a vývoj od základu dane v súlade 
so zákonom o dani z príjmov (§ 30c zákona) v celkovej výške 6 448 085,21 EUR. 
V roku 2019 boli v rámci výskumno-vývojových aktivít predstavené tieto produkty 
(bližšie opísané v časti 3.2.):

 ○ ESET Full Disk Encryption 
 ○ ESET File Security pre Linux
 ○ ESET Enterprise Inspector
 ○ Produkty pre domácnosti: ESET Internet Security, ESET NOD32 

Antivirus a ESET Smart Security Premium edícia 2020

ROZDELENIE ZISKU
Rozhodnutím spoločníkov na zasadnutí Správnej rady zo dňa 21. 5. 2020 bola všet-
kými spoločníkmi schválená individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná 
závierka spoločnosti ESET. Dosiahnutý zisk po zdanení v individuálnej účtovnej zá-
vierke vo výške 77 702 398 EUR sa preúčtuje ako nerozdelený zisk po zdanení vo 
výške 77 702 398 EUR na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.



44 / FINANČNÉ VÝSLEDKY

NÁSLEDNÉ UDALOSTI
K dátumu zostavenia výročnej správy sa nevyskytli žiadne významné udalosti, ktoré 
nastali po skončení účtovného obdobia k 31. decembru 2019 a ktoré by si vyžadovali 
významnú úpravu informácií prezentovaných v individuálnej alebo konsolidovanej 
účtovnej závierke k 31. decembru 2019.

Ku koncu roka 2019 sa začali objavovať prvé správy z Číny o koronavíruse (COVID-19), 
ktorý sa začiatkom roka 2020 rozšíril do celého sveta a negatívne následky nado-
budli veľké rozmery. Spoločnosť ESET obratom prijala preventívne opatrenia tak, aby 
dokázala pokračovať vo svojej činnosti s ohľadom na maximálnu ochranu zdravia. 
Začiatkom marca 2020 boli s okamžitou platnosťou pozastavené medzinárodné 
pracovné cesty, na pracoviskách boli zavedené preventívne hygienické opatrenia 
podporené online školeniami a aktivovaná najskôr dobrovoľná a vzápätí povinná 
práca z prostredia domova pre väčšinu zamestnancov pobočiek na celom svete. 
Všetky pracovné aktivity, ktorých povaha práce nevyžadovala fyzickú prítomnosť 
na pracovisku, boli presunuté na prácu z domu.

Spoločnosť má vypracovaný a pravidelne revidovaný Pandemic flu business con-
tinuity plan. Podľa neho, a to aj v prípade dlhodobej kritickej situácie, je schopná 
zabezpečiť svoje služby, samozrejme s ohľadom na rozhodnutia a nariadenia zod-
povedných štátnych orgánov.

V rámci boja proti koronavírusu na Slovensku prispela spoločnosť ESET, spol. s r.o., 
sumou 300 000 EUR Nadácii ESET. Tieto prostriedky boli použité na prípravu diag-
nostického PCR testu na detekciu samotného koronavírusu SARC-CoV-2, ktorý 
spôsobuje ochorenie COVID-19. Spoločnosť ESET, spol. s r.o., tak prostredníctvom 
Nadácie ESET podporila vývoj prvých 100 000 kusov testov. Testy na ochorenie 
COVID-19, vyvinuté slovenskými vedcami, prešli registráciou na Štátnom ústave 
pre kontrolu liečiv (ŠUKL), čím sa zavŕšil celý proces ich vývoja a výroby.

Spoločnosť ESET zastrešila aj financovanie a koordináciu aktivít súvisiacich s regis-
tráciou a výrobou testov. „Vývoj slovenských testov dokazuje, že sa na Slovensku robí 
špičková veda a zároveň ukazuje schopnosť vedy prinášať riešenia na celospoločenské 
problémy. Aj preto sa podpore vedy venujeme dlhodobo. Naše zapojenie do vývoja 
slovenských testov proti koronavírusu bolo pre nás zaujímavou výzvou aj preto, 
že sa detegovaním virtuálnych vírusov venujeme od svojho vzniku,“ vysvetľuje 
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Spoločnosť ESET, globálny líder v oblasti IT bezpečnosti, zaviedla opatrenia na pomoc 
národným centrám kybernetickej bezpečnosti v krajinách Európskej únie (EÚ CERT) 
pri zmierňovaní vplyvu kybernetických hrozieb počas pandémie COVID-19. Ako 
výrobca bezpečnostných riešení so sídlom v EÚ sa ESET zameriava na partnerstvá 
s organizáciami v celej Únii s cieľom zabezpečiť, aby jej občania boli chránení a za-
bezpečení v online svete. ESET ponúka CERTom sídliacim v krajinách EÚ a finan-
covaným z verejných zdrojov bezplatný prístup k informačným a dátovým kaná-
lom ESET Threat Intelligence po dobu šiestich mesiacov. Tento zdroj môžu využiť 
na zabezpečenie ochrany širokej verejnosti a infraštruktúry v príslušných krajinách. 
Ponuka zahŕňa prístup k informáciám spoločnosti ESET o škodlivých doménach, 
URL adresách, malvéri a botnetoch.

V súčasnosti manažment spoločnosti ESET naďalej monitoruje situáciu a poten-
ciálny vplyv koronavírusu s cieľom podniknúť všetky možné kroky na zmiernenie 
negatívnych účinkov na jej činnosť a jej zamestnancov.

Akýkoľvek negatívny vplyv, resp. budúce straty z výmenného kurzu zahrnie účtovná 
jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020. Potenciálne vzniknuté 
straty nemajú vplyv na účtovnú závierku ku dňu 31. 12. 2019.

https://www.eset.com/sk/firemna-it-bezpecnost/bezpecnostne-sluzby/threat-intelligence/
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