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Milé priateľky, milí priatelia,

rok 2020 sa niesol v duchu boja s globálnou pandémiou koronavírusu. Tá ovplyvnila 
nielen spoločnosť ESET, ale prakticky všetky firmy, jednotlivcov a štáty na svete. 
Začiatkom roku 2020, keď sa v Európe rozbiehala prvá vlna ochorenia COVID-19, sa 
zdalo takmer nemožné, že sa už na konci toho istého roka začne s očkovaním proti 
tejto chorobe. Veda však opäť dokázala svoju nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti 
a v rekordne krátkom čase ponúkla hneď viacero účinných vakcín.

Spoločnosť ESET si bola hneď na začiatku pandémie vedomá jej závažnosťou. Veľmi 
rýchlo sme zaviedli najprv možnosť a neskôr povinnosť práce z domu a to ako v  na-
šej centrále, tak aj v ostatných pobočkách a dcérskych spoločnostiach. Vo veľmi 
krátkom čase sme museli nastaviť interné procesy tak, aby mohli naši zamestnanci 
bezpečne a bez obmedzení fungovať zo svojich domácností a aby tento proces ne-
gatívnym spôsobom neovplyvnil chod firmy. 

Okrem ochrany zdravia našich zamestnancov sme chceli prispieť aj k riešeniu situ-
ácie. Nadácia ESET preto ešte v marci 2020 vytvorila Fond na podporu účinnej diag-
nostiky koronavírusu SARS-CoV-2, do ktorej vložila spoločnosť ESET 300-tisíc eur. 
Z týchto prostriedkov sa financoval vývoj a výroba prvých 100-tisíc kusov presných 
PCR testov, ktoré Nadácia ESET spoločne s vedcami darovala Slovenskej republike. 

Podobne ako mnohé firmy, aj hospodárske výsledky spoločnosti ESET ovplyvnila 
pandémia. Počas jej prvej vlny na jar 2020 sme na viacerých trhoch zaznamenali 
poklesy tržieb, ktoré sa počas zvyšku roka podarilo dohnať len čiastočne. Napriek 
tomu konsolidované výnosy skupiny ESET medziročne narástli o 4 % a zároveň sme 
zvýšili prevádzkový výsledok hospodárenia (EBIT) o 13 % na 93 mil. eur. 

V roku 2020 sme zásadne nemenili plánované projekty a napredovali sme v inová-
ciách i nábore nových ľudí. Naši výskumníci pokračovali v odhaľovaní komplexných 
bezpečnostných hrozieb, napríklad Kr00k (zraniteľnosť zasahujúca viac ako miliardu 
Wi-Fi zariadení), operácia In(ter)ception (útok na letecké a armádne organizácie) 
alebo Lazarus (útok na dodávateľský reťazec v Južnej Kórei). Pomohli tiež odhaliť 
ransomvér CryCryptor, ktorý sa vydával za oficiálnu kanadskú aplikáciu na monito-
ring šírenia ochorenia COVID-19 a vytvorili dešifrovací nástroj, ktorý pomohol obe-
tiam dostať sa späť k svojim údajom. Taktiež sa zúčastnili na celosvetovej operácii 
s cieľom narušiť botnet Trickbot – jednu z najaktívnejších rodín škodlivého kódu, 
ktorá od roku 2016 napadla viac ako milión zariadení na celom svete.

Pre firemných zákazníkov sme vydali našu novú platformu ESET PROTECT Cloud 
umožňujúcu riadenie bezpečnosti pracovných staníc, mobilných zariadení či ser-
verov v cloude aj lokálnej sieti. Doplnili sme riešenia ESET Cloud Office Security či 
ESET Secure Authentication vo verzii 3.0. Na trh sme uviedli nové verzie našich pro-
duktov pre domácich používateľov s operačným systémom Windows, konkrétne 
ESET Internet Security, ESET NOD32 Antivírus a ESET Smart Security Premium. 
Rovnako tak sme aktualizovali produkt ESET Mobile Security vo verzii 6.0. Naše 
riešenia získali opäť viaceré ocenenia, medzi nimi najvyššie hodnotenie od AV-
Comparatives pre naše EDR riešenie ESET Enterprise Inspector a ôsmykrát po sebe 
najvyššiu známku v každoročnom prieskume Nikkei Business Publications medzi 
viac ako 12 000 japonskými spoločnosťami a organizáciami. ESET Endpoint Security 
získalo druhýkrát najvyššie hodnotenie AAA od organizácie SE Labs a spoločnosť 
Radicati ho vyzdvihla v správe Endpoint Security Market Quadrant, v ktorej bol 
ESET menovaný za „popredného hráča“ tretí rok po sebe.



V minulom roku sme tiež pokračovali v tradícii udeľovania cien ESET Science Award 
pre výnimočných vedcov na Slovensku. Druhý ročník sa uskutočnil za prísnych pro-
tipandemických opatrení pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany 
Čaputovej. Predsedom medzinárodnej odbornej komisie bol svetoznámy astrofyzik 
a nositeľ Nobelovej ceny Kip Thorne. ESET Science Award zároveň získalo ocenenie 
Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity. V rámci ocenenia Via Bona 
Slovakia získala zároveň spoločnosť ESET aj hlavnú cenu Zodpovedná veľká firma.

V roku 2020 sme tiež podporili vznik Kempelenovho inštitútu inteligentných tech-
nológií (KInIT), prvého vedecko-výskumného inštitútu svojho druhu na Slovensku. 
Spoločnosť ESET sa stala jeho zakladajúcim členom. Spolu s ďalšími aktivitami to 
potvrdzuje náš záväzok podporovať špičkovú vedu. 

Verím, že prostredníctvom našich aktivít v roku 2020 sme pomohli zvládnuť koro-
navírusovú krízu pre našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov a darí sa nám 
v postupnom napĺňaní našej misie, aby každý mohol naplno rozvíjať svoj potenciál 
v bezpečnejšom digitálnom svete, v ktorom si spoločnosť môže užívať bezpečnej-
šie technológie.

Richard Marko 
Chief Executive Officer
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1. PROFIL SKUPINY 
ESET



Výnosy
526 mil. EUR

+ 4 %

Prevádzkový 
výsledok 

hospodárenia 
(EBIT) 

93 mil. EUR

+ 13 %

Čisté 
peňažné toky 
z prevádzkovej 

činnosti 
89 mil. EUR

- 2 %

Počet 
zamestnancov

1 831

Počet používateľov

Viac ako
110 mil.

Keď sme v roku 1987 začínali, naším cieľom nebolo zbohatnúť – 
to sa vtedy podnikaním ani nedalo. Chceli sme pomôcť ľuďom, 
ktorí už v tej dobe mali počítače a boli v ohrození. Chceli sme 

vytvoriť nástroj, ktorý by ochránil ľudí. Vtedy to bola vyslovene 
filantropia, no bol som presvedčený, že raz budú počítače v každej 

domácnosti a ich bezpečnosť bude mimoriadne dôležitá.

Miroslav Trnka
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 1 831 zamestnancov v 24 kan-
celáriách. Trinásť z týchto kancelárií tvorí výskumno-vývojové centrá. 

V roku 2016 sa stal ESET historicky prvou spoločnosťou, ktorá získala ocenenie 
prestížneho britského časopisu Virus Bulletin po 100-krát pre ten istý produkt. Ide 
o dôkaz, 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)

Singapur (SG)

Bratislava (SK)

Praha (CZ), 2 pobočky 

Jablonec nad Nisou (CZ) 

Jena (DE) 

Mníchov (DE) 

Krakov (PL) 

Taunton (GB) 

Bournemouth (GB) 

Iași (RO) 

Žilina (SK) 

Brno (CZ)

Miláno (IT)

Košice (SK)

Bratislava (SK)

Praha (CZ) 

Košice (SK)

Krakov (PL)

Žilina (SK)

Iași (RO)

Brno (CZ)

Taunton (GB)

San Diego (US)

Buenos Aires (AR)

Singapur (SG)

Montreal (CA)

Jablonec nad Nisou (CZ)

Sao Paulo (BR)

Sydney (AUS) 

Toronto (CA) 

Montreal (CA) 

Mexico City (MX) 

Tokio (JP)

Melbourne (AUS)

San Diego (US)

Buenos Aires (AR)

Singapur (SG)

Bratislava (SK)

Headquarter Regional Center Europe Global Research & Development

HQ RC R&DOffice

 

 

Bratislava

Montreal

San Diego

Mexico City

Sao Paulo

Toronto

Sydney

RC R&D

R&D

R&DRC

R&D RC

R&D RCSingapur

Tokio

Melbourne

Buenos Aires



NÁZOV KATEGÓRIA MAJETKOVÁ 
ÚČASŤ %

DÁTUM 
ZALOŽENIA ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ

2019 2020  

ESET, LLC (US) Regionálne centrum (RC) 100 % 100 % 1999 Distribútor antivírusového 
softvéru

ESET Canada Recherche Inc. (CA) Výskumno-vývojové 
centrum (R&D) 100 % 100 % 2011 Výskum a vývoj

ESET Canada Inc. (CA)  100 % 100 % 2015 Distribútor antivírusového 
softvéru

ESET Deutschland GmbH (DE)  100 % 100 % 2012 Distribútor antivírusového 
softvéru

ESET software spol. s r.o. (CZ)  100 % 100 % 2001 Distribútor antivírusového 
softvéru

ESET Research Czech Republic s.r.o. 
(CZ) (1)

Výskumno-vývojové 
centrum (R&D) 100 % 100 % 2012 Výskum a vývoj

ESET Polska Sp. z o.o. (PL) Výskumno-vývojové 
centrum (R&D) 100 % 100 % 2012 Výskum a vývoj

ESET SOFTWARE UK Limited (UK) (2) (3)  100 % 100 % 2016 Distribútor antivírusového 
softvéru

PGNB Ltd (UK)  100 % 100 %  (4)

ESET RESEARCH UK Limited (UK) (5) (6) Výskumno-vývojové 
centrum (R&D) 100 % 100 % 2011 Výskum a vývoj

ESET Romania S.R.L. (RO) (7) Výskumno-vývojové 
centrum (R&D) 100 % 100 % 2016 Výskum a vývoj

ESET ITALIA S.R.L. (IT) (8) (9)  100 % 100 % 2019
Poskytovateľ služieb, 
distribútor antivírusového 
softvéru
 

ESET ASIA PTE. LTD. (SG) Regionálne centrum (RC) 100 % 100 % 2010
Poskytovateľ služieb,
distribútor antivírusového 
softvéru

ESET Software Australia, PTY, 
LTD. (AUS)  100 % 100 % 2013 Distribútor antivírusového 

softvéru

ESET Japan Inc. (JP) (10)  90 % 90 % 2017 Poskytovateľ služieb

ESET LATINOAMERICA SRL (AR) (11) Regionálne centrum (RC) 100 % 100 % 2009 Poskytovateľ služieb

ESET DO BRAZIL MARKETING 
LIMITADA (BR) (12)  100 % 100 % 2011 Poskytovateľ služieb

ESET MÉXICO S. de R.L. de C.V. (MX) (13)  100 % 100 % 2017 Poskytovateľ služieb

Nadácia ESET (SK)  100 % 100 % 2011 Nadácia

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ
ESET, spol. s r.o. (SK) 
Regionálne centrum (RC) a Výskumno-vývojové centrum (R&D)
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1. Spoločnosť ESET Research Czech Republic s.r.o. zmenila svoje sídlo v januári 2021. Jej nové 
sídlo je Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Česká republika.

2. Spoločnosť ESET SOFTWARE UK Limited je od 30. decembra 2020 priamou dcérskou 
spoločnosťou materskej spoločnosti, keď materská spoločnosť nadobudla 100 % majetkovej 
účasti v spoločnosti ESET SOFTWARE UK Limited od dcérskej spoločnosti PGNB Limited.

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

4. Spoločnosť PGNB Limited nevykonávala v priebehu roka 2020 žiadnu 
podnikateľskú činnosť, okrem predaja svojho 100 % podielu v dcérskej 
spoločnosti ESET SOFTWARE UK Limited materskej spoločnosti.

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

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

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

8. Spoločnosť ESET ITALIA S.r.l. bola založená vo februári 2019 so 100 % vlastníctvom materskej 
spoločnosti. Spoločnosť ESET ITALIA S.r.l. začala s distribučnou činnosťou v septembri 2019.

9. Spoločnosť ESET ITALIA S.r.l. zmenila svoje sídlo v marci 2020. Jej 
pôvodné sídlo Francesco Richini 6 CAP, 20 122 Miláno, Taliansko bolo 
zmenené na Via Campo Lodigiano 3, 20122 Miláno, Taliansko.

10. Materská spoločnosť vlastní 90 % akcií a spoločnosť Canon Marketing Japan Inc. vlastní 
zvyšných 10 % akcií. Spoločnosť Canon IT Solutions Inc. previedla v januári 2019 svoj 
10 % podiel v spoločnosti ESET Japan Inc. na spoločnosť Canon Marketing Japan Inc.

11. Dcérska spoločnosť ESET, LLC vlastní 90 % akcií a materská 
spoločnosť vlastní zvyšných 10 % akcií.

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

13. Materská spoločnosť vlastní 90 % a dcérska spoločnosť ESET, LLC vlastní zvyšných 10 %.
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Richard Marko 
Chief Executive Officer

Juraj Malcho
Chief Technical Officer

Palo Luka
Chief Operations Officer

MANAŽMENT
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Ignacio Sbampato
Chief Business Officer

Martin Balušik
Chief Financial Officer

Vladimir Paulen
Chief Information Officer
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ŠTRUKTÚRA ZÁKLADNÉHO IMANIA PODĽA SPOLOČNÍKOV 
VYKAZUJÚCEJ MATERSKEJ SPOLOČNOSTI

SPOLOČNÍCI PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ PODIEL NA HLASOVACÍCH 
PRÁVACH

EUR %

Rudolf Hrubý 30 800 22,000 22,000

Peter Paško 30 800 22,000 22,000

Miroslav Trnka 31 850 22,750 22,750

Richard Marko 16 975 12,125 12,125

Maroš Grund 16 975 12,125 12,125

Anton Zajac 12 600 9,000 9,000

Základné imanie zapísané do obchodného registra: 140 000 EUR

Základné imanie nezapísané do obchodného registra: -

Miroslav Trnka

Rudolf Hrubý Peter Paško

KONATELIA

%
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1.3. HODNOTY, VÍZIA A MISIA

ESET sa často dáva za príklad úspešného príbehu 
slovenskej firmy, ktorá sa presadila v zahraničí, 

a my si uvedomujeme zodpovednosť, ktorá sa s tým 
spája špeciálne doma na Slovensku. Nevyberáme si 

ľahšiu cestu. Podporujeme oblasti, ktoré sa dlhodobo 
zanedbávajú alebo prehliadajú. Zároveň sa snažíme byť 

hlasom, ktorý je počuť v časoch, keď je to potrebné. 
V časoch, keď ako krajina prechádzame ťažšími 

obdobiami a je žiaduce, aby sa vyjadrili aj predstavitelia 
firiem a boli hlasom rozumu. A možno aj nádejou toho, 

že máme na Slovensku ľudí, firmy či organizácie, ktorým 
na úspechu a osude Slovenska naozaj záleží.

Richard Marko
Chief Executive Officer, CEO spoločnosti ESET pri 
príležitosti získania hlavnej ceny Via Bona Slovakia

“

„
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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, pri-
čom táto vízia zostáva nezmenená aj po takmer 30 rokoch. Cieľom spoločnosti 
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 vychutnávať všetci. Dosahujeme to prostredníctvom 
vzdelávania, výskumu a vývoja. 

NÁŠ ZÁVÄZOK 

Veríme v technológie a chceme zabezpečiť, aby ste si ich mohli vychutnávať bezpečne. 
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2. NAJDÔLEŽITEJŠIE  
UDALOSTI ZA ROK 
2020 V ESETE



ESET získal 
1. miesto v ankete 

„Najzamestnávateľ“ 
v kategórii IT 

a telekomunikácie

29. 1. 
2020

ESET vydáva firemné 
viacfaktorové 

overenie ESET Secure 
Authentication vo 

verzii 3.0

15. 2. 
2020

Spoločnosť ESET vytvára 
fond na podporu účinnej 

diagnostiky koronavírusu 
SARS-CoV-2

17. 3. 
2020

ESET je podľa Radicati 
Market Quadrant pre APT 

ochranu „popredným 
hráčom“ 

31. 3. 
2020

ESET riešenia získali 
zlaté medaily od 

testovacieho laboratória 
AV-Comparatives 

11. 2. 
2020

Nezávislá výskumná 
firma označila ESET ako 
silného hráča vo svojej 

správe Endpoint Security 
Suites 2019

21. 2. 
2020

ESET pomáha 
s bezpečnostným 

testovaním aplikácií pre 
COVID-19

23. 3. 
2020

https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-ziskal-1-miesto-v-ankete-najzamestnavatel-v-kategorii-it-a-telekomunikacie/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/produkty/eset-vydava-firemne-viacfaktorove-overenie-eset-secure-authentication-vo-verzii-30/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/spolocnost-eset-vytvara-fond-na-podporu-ucinnej-diagnostiky-koronavirusu-sars-cov-2/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-je-podla-radicati-market-quadrant-pre-apt-ochranu-poprednym-hracom/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-riesenia-ziskali-zlate-medaily-od-testovacieho-laboratoria-av-comparatives/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/nezavisla-vyskumna-firma-oznacila-eset-ako-silneho-hraca-vo-svojej-sprave-endpoint-security-suites-2/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ine/eset-pomaha-s-bezpecnostnym-testovanim-aplikacii-pre-covid-19/


 Slovenské testy 
na koronavírus sú 

zaregistrované a prvých 
100-tisíc testov je 
pripravených na 

odovzdanie

15. 5. 
2020

ESET podporí počas 
pandémie COVID-19 

európske CERTy bezplatným 
prístupom k Threat 

Intelligence službám

19. 5. 
2020

Forrester Now Tech zaradil 
ESET medzi výrobcov 

EDR riešení s Enterprise 
architektúrou 

10. 6. 
2020

Nadácia ESET podporila 
vývoj slovenského 

testu na koronavírus 
a financuje prvých 

100 000 kusov

7. 4. 
2020

ESET dosiahol najlepší 
výsledok v prvom teste 

Android bezpečnostných 
aplikácií pre firemných 

používateľov

27. 5. 
2020

Spoločnosť ESET prekročila 
v tržbách po prvýkrát 

pol miliardy eur 

11. 6. 
2020

https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/slovenske-testy-na-koronavirus-su-zaregistrovane-a-prvych-100-tisic-testov-je-pripravenych-na-odovzd/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ine/eset-podpori-pocas-pandemie-covid-19-europske-certy-bezplatnym-pristupom-k-threat-intelligence-sluzb/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/forrester-now-tech-zaradil-eset-medzi-vyrobcov-edr-rieseni-s-enterprise-architekturou/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/nadacia-eset-podporila-vyvoj-slovenskeho-testu-na-koronavirus-a-financuje-prvych-100-000-kusov/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-dosiahol-najlepsi-vysledok-v-prvom-teste-android-bezpecnostnych-aplikacii-pre-firemnych-pouziva/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/spolocnost-eset-prekrocila-v-trzbach-po-prvykrat-pol-miliardy-eur/


Spoločnosť ESET 
podporuje boj 

proti nenávisti 
a dezinformáciám na 

sociálnych sieťach

20. 7. 
2020

ESET vydáva ESET Mobile 
Security vo verzii 6.0 10. 9. 

2020

Nobelista Kip Thorne 
predsedá medzinárodnej 
komisii ESET Science 

Award v roku 2020

30. 9. 
2020

ESET získal vysoké skóre 
v AV-Comparatives 
hodnotení firemných 

bezpečnostných riešení

21. 8.  
2020

 Nové sídlo a kampus pre 
ESET navrhnú architekti 
z popredného dánskeho 

ateliéru BIG

16. 9. 
2020

Medzinárodná komisia 
ESET Science Award 
vybrala tohtoročných 
laureátov ocenenia 

15. 10. 
2020

https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/spolocnost-eset-podporuje-boj-proti-nenavisti-a-dezinformaciam-na-socialnych-sietach/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/produkty/eset-vydava-eset-mobile-security-vo-verzii-60/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/nobelista-kip-thorne-predseda-medzinarodnej-komisii-eset-science-award-v-roku-2020/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-ziskal-vysoke-skore-v-av-comparatives-hodnoteni-firemnych-bezpecnostnych-rieseni/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/nove-sidlo-a-kampus-pre-eset-navrhnu-architekti-z-popredneho-danskeho-atelieru-big/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/medzinarodna-komisia-eset-science-award-na-cele-s-nobelistom-kipom-thornom-vybrala-tohtorocnych-laur/


ESET vydáva nové 
verzie bezpečnostných 

riešení pre domácich 
používateľov

22. 10. 
2020

ESET je podľa Radicati 
Market Quadrant 

pre ochranu firemných 
koncových zariadení 

„popredným hráčom“ 
tretíkrát za sebou

25. 11. 
2020

ESET získal od AV-Testu 
ocenenia za najlepší 

bezpečnostný softvér pre 
Windows 

23. 12. 
2020

ESET vydáva ESET Cloud 
Office Security, pokročilú 

ochranu pre aplikácie 
služby Microsoft 365

5. 11.  
2020

Google Chrome a ESET 
pokračujú v spolupráci 

v boji proti online 
hrozbám

21. 12.  
2020

IDC MarketScape menoval 
ESET za popredného 

hráča druhý rok po sebe
1. 12. 
2020

https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/produkty/eset-vydava-nove-verzie-bezpecnostnych-rieseni-pre-domacich-pouzivatelov/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/eset-je-podla-radicati-market-quadrant-pre-ochranu-firemnych-koncovych-zariadeni-poprednym-hracom/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-ziskal-od-av-testu-ocenenia-za-najlepsi-bezpecnostny-softver-pre-windows/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/produkty/eset-vydava-eset-cloud-office-security-pokrocilu-ochranu-pre-aplikacie-sluzby-microsoft-365/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/google-chrome-a-eset-pokracuju-v-spolupraci-v-boji-proti-online-hrozbam/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/idc-marketscape-menoval-eset-za-popredneho-hraca-druhy-rok-po-sebe/
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Byť spoločensky zodpovednou firmou znamená mať v prvom rade hodnotové 
ukotvenie založené na zodpovednom podnikaní vo všetkých jej integrálnych sú-
častiach. Pandemický rok 2020 okrem iného ukázal, ako túto zodpovednosť poňali 
firmy, ako zomkli sily s cieľom zvládnuť boj s pandémiou. Možností, ako sa dalo pri-
spieť a pomôcť komunitám, spoločnosti a krajine, bolo veľa. ESET mal vždy blízko 
ku špičkovému výskumu a už od svojho vzniku sa venuje diagnostike počítačových 
vírusov. Priam symbolickou sa v tejto súvislosti stala podpora diagnostiky tentoraz 
biologického vírusu SARS-CoV-2. V ESETe sme si tak opäť potvrdili, že podpora špič-
kového výskumu môže významne prispieť nielen k riešeniu pandémie, ale pripraviť 
krajinu aj na podobné krízy v budúcnosti. 

Ako globálnej firme nám záleží, aby sme všade tam, kde pôsobíme, prinášali inovácie 
a špičkové technológie, ktoré sú symbolom kvality a pomáhajú ľuďom dosahovať 
ich potenciál. Správame sa zodpovedne, a to nielen voči zamestnancom, zákazní-
kom, obchodným partnerom či komunitám, ale prostredníctvom znižovania svojho 
environmentálneho vplyvu aj voči životnému prostrediu. 

Koncom roka 2020 sme začali prípravu na vytvorenie globálnej stratégie spolo-
čenskej zodpovednosti pre celú skupinu ESET. V spolupráci s Boston College Center 
for Corporate Citizenship (BCCCC) sme vykonali analýzu našich existujúcich CSR 
programov a aktivít vo všetkých regiónoch, kde ESET pôsobí, a porovnali s našou 
globálnou konkurenciou. V roku 2021 plánujeme zostaviť globálny CSR tím, ktorý 
povedie globálny CSR manažér. Zároveň budeme pracovať s manažérmi jednot-
livých krajín na Globálnom firemnom programe dobrovoľníctva. Ďalším plánova-
ným krokom pre rok 2021 bude globálny stakeholderský dialóg, kde dáme priestor 
všetkým interným aj externým zainteresovaným stranám a partnerom, aby sme 
spolu vytvorili našu spoločnú víziu globálneho firemného občianstva všade tam, 
kde pôsobíme. Veríme, že stanovenie Globálnej CSR stratégie posilní naše aktivity 
v oblasti spoločenskej zodpovednosti v regiónoch, zvýši povedomie o našej značke 
a podporí zapojenie našich zamestnancov a zákazníkov.

Naši zamestnanci sú tým, čo robí ESET úspešnou firmou, bez nich by sme nedokázali 
prinášať kvalitné produkty a služby. Preto im pomáhame rozvíjať ich talent a pod-
porovať v inovatívnych riešeniach. Obzvlášť náročný rok 2020 priniesol významné 
zmeny v spôsobe našej práce, keď sme sa doslova zo dňa na deň ocitli v online pro-
stredí a izolovaní. Vďaka pripravenej infraštruktúre a nástrojom sme v danej situácii 
vedeli pružne reagovať na neustále sa meniace podmienky a rovnako sa sústrediť 
na podporu a duševné zdravie našich ľudí. 

V decembri 2020 podpísal ESET Chartu diverzity Slovensko, dobrovoľnú iniciatívu 
podporovanú Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty di-
verzity. Tá sa zameriava na podporu princípov riadenia rozmanitosti a zdieľania 
osvedčených postupov medzi poprednými svetovými organizáciami. V ESETe je 
naším cieľom budovať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania 
a inklúzie. Umožňuje nám tak zamestnávať najlepších ľudí a pomáha nám byť ino-
vatívnejšími, výkonnejšími a tvorivejšími. Snažíme sa vytvárať rešpektujúce pros-
tredie pre všetkých. Aj v tejto súvislosti si veľmi ceníme, že sme obhájili prvé miesto 
v ankete Najzamestnávateľ v kategórii IT a telekomunikácie. V roku 2020 sme za 
premietnutie dlhodobých etických hodnôt do podnikateľského modelu a prínos 
k popularizácii vedy a výskumu na Slovensku získali víťazstvo prestížneho ocenenia 
Nadácie Pontis – ViaBona Slovakia v kategórii Veľká zodpovedná firma a rovnako 
víťazstvo ViaBona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity za projekt podpory 
vedy a výskumu – ESET Science Award.

V ESETe úprimne veríme v to, čo robíme. Veríme našim zamestnancom a veríme aj 
našej krajine, v ktorej majú zodpovedné firmy svoje nezastupiteľné miesto. 
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3.1. ETIKA AKO ZÁKLAD NÁŠHO PODNIKANIA
Spoločnosť ESET považuje etiku za základ jej podnikania. Dokázali sme si vytvoriť 
rešpekt u svojich partnerov a širokej verejnosti ako spoločnosť s pevne ukotve-
nými etickými hodnotami už od svojich začiatkov. Okrem dodržiavania morálnych 
a etických noriem uplatňujeme mnoho pravidiel a smerníc, dbáme na dodržiavanie 
právnych predpisov, a to tak, aby každá naša činnosť bola nielen v súlade s platnou 
legislatívou v krajinách, kde pôsobíme, ale aby šla nad jej rámec. 

Naše hodnoty, princípy a firemná kultúra sú okrem toho, že ich dennodenne preží-
vame, sformalizované a spísané v etickom kódexe, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 
2019. Každý zamestnanec bol generálnym riaditeľom oboznámený s jeho princípmi. 
V roku 2020 sme sa zaviazali vytvoriť „na mieru“ online školenie o princípoch etic-
kého kódexu a etického podnikania, ktoré absolvuje 100 % zamestnancov slovenskej 
centrály spoločnosti ESET. Vzhľadom na krízovú situáciu spôsobenú pandémiou, keď 
sme sa v roku 2020 museli sústrediť na prioritné zabezpečenie potrebnej infraštruk-
túry, podmienok a podpory spojenej s prácou z domu, sme sa rozhodli presunúť re-
alizáciu tohto cieľa na rok 2021. V tomto roku máme zároveň naplánovanú prípravu 
globálneho etického kódexu, ktorým zjednotíme etické princípy a firemnú kultúru 
pre všetky pobočky spoločnosti ESET a nahradíme ním všetky doterajšie smernice 
k etickému správaniu a podnikaniu celej skupiny ESET. Globálny etický kódex plá-
nujeme vydať v roku 2022 a následne k nemu pripraviť školenie etického správania 
a compliance pre zamestnancov všetkých pobočiek skupiny ESET. 

Zastávame prístup nulovej tolerancie ku korupcii voči svojim zamestnancom aj 
zmluvným partnerom. Máme záujem spolupracovať iba so zmluvnými partnermi, 
ktorí zastávajú podobné hodnoty. Na Slovensku sme nezaznamenali žiaden prípad 
nekalej praktiky ani korupcie na strane nášho zamestnanca či zo strany nášho ob-
chodného partnera. Z dôvodu korupcie nebol preto v uplynulom roku žiaden náš 
zamestnanec prepustený, rovnako ako nebola vypovedaná žiadna zmluva s naším 
obchodným partnerom. 

Spoločnosť ESET čelila v uplynulých rokoch útokom verejných predstaviteľov pro-
stredníctvom šírenia neprávd a dezinformácií pre súkromné aktivity majiteľov spo-
ločnosti 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.

3.2. BEZPEČNEJŠIE TECHNOLÓGIE
ČO SME VYTVORILI V ROKU 2020
V roku 2020 sme rozšírili biznis portfólio o viaceré nové produkty a služby a po-
kračovali sme vo vylepšovaní našich existujúcich produktov pre poskytnutie ešte 
lepšej ochrany pre firemných zákazníkov.

Zamerali sme sa hlavne na postupné vylepšenie našej ponuky pre ochranu kon-
cových staníc, doplnenie ponuky pre ochranu cloudu, ako aj predstavenie nových 
profesionálnych a bezpečnostných služieb pre väčších firemných zákazníkov. 

V druhej polovici roka 2020 sme vydali ESET PROTECT Cloud, konzolu pre vzdialenú 
správu, vychádzajúcu z riešenia ESET Cloud Administrator, ktorá priniesla vylep-
šené funkcie, ktoré dokážu uspokojiť aj náročnejšie potreby trhu a ochranu/ma-
nažment až pre 10 000 počítačov. Medzi nové významné funkcie patrí synchroni-
zácia s Active Directory, Syslog export, ESET Full Disk Encryption rozšírený o správu 
macOS FileVault, možnosť chrániť/manažovať mobilné zariadenia Android Cloud 
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Mobile Device Management a podpora pre ESET Endpoint Protection verzie 8.0. 
Vďaka úzkej integrácii s ESET MSP Administrátor je riešenie pripravené pre požia-
davky segmentu tzv. Managed Service Providerov (MSP).

Nová verzia ESET Endpoint Security 8.0 pre Windows priniesla zákazníkom nové 
bezpečnostné funkcie, ako napr. zabezpečený prehliadač, skenovacie jadro, ktoré 
dokáže kontrolovať repozitár WMI a nové možnosti aktualizácie. 

Význam internetových prehliadačov sústavne rastie a ich využitie je stále všestran-
nejšie – rovnako však stúpa aj riziko útoku alebo úniku citlivých dát pri práci s clou-
dovými službami. Z tohto dôvodu považujeme ochrannú vrstvu, ktorá je schopná 
strážiť prehliadač na úrovni procesu bez nevýhod plnej izolácie, za kľúčový prvok 
v posilňovaní celkovej bezpečnosti napríklad aj pri práci s intranetovými lokalitami. 
Skenovacie jadro získalo schopnosť preskúmať systémové štruktúry ako registre 
a Windows Management Instrumentation repozitár, ktoré sa dajú zneužiť na po-
kročilé „bezsúborové“ útoky (file-less attacks) v rámci snahy o obídenie nosnej 
ochrany súborového systému. Výrazný posun v zjednodušení reakcie administrá-
tora na zachytené hrozby predstavuje zjednocovanie vylúčení a taktiež voliteľná 
aktualizácia produktu v automatickom režime, čím sa môže zásadne zredukovať 
a zrýchliť pravidelná údržba veľkých sietí. Verzia 8 (spolu so 7.3) tiež prináša kom-
patibilitu s prichádzajúcimi verziami Windows 10, ktoré svojím charakterom stále 
viac stierajú rozdiely medzi verziami, ale rovnako prinášajú nové zmeny.

Počas júla 2020 sme sprístupnili produkt ESET Dynamic Threat Defense aj menším 
zákazníkom s 5 a viac zariadeniami, ktorí tak mohli lepšie zabezpečiť svoju sieť aj 
prostredníctvom cloudovej konzoly vzdialenej správy.

V decembri 2020 sme uviedli na trh aj rozšírenie produktu ESET Full Disk Encryption 
na druhý najrozšírenejší operačný systém – macOS. Takisto ako pri Windows verzii, 
nový EFDE for macOS chráni dáta na diskoch a vďaka tomu úplne zabraňuje ich 
neautorizovanému použitiu v prípade straty alebo krádeže zariadenia. ESET Full 
Disk Encryption for macOS je takisto ako jeho windowsový súrodenec spravo-
vaný bezpečnostnými konzolami ESET Protect (Cloud). Je dôležité podotknúť, že 
táto nová verzia pre macOS v plnej miere využíva natívne šifrovanie FileVault2 od 
Apple, pretože výrobca macOS na svojom operačnom systéme nedovoľuje žiadny 
iný typ šifrovania diskov.

S produktom ESET Enterprise Inspector sme v prvej polovici roka 2020 dosiahli 
dôležitý míľnik, keď sme predviedli podporu riešenia EEI 1.4 aj pre macOS na RSA 
2020 a priniesli sme viaceré bezpečnostné a používateľské funkcie, ako napríklad 
dvojfaktorová autentifikácia, používanie značiek a komentárov na uľahčenie spo-
lupráce v rámci bezpečnostných tímov, rýchla izolácia koncových staníc od zvyšku 
siete, terminál (možnosť diaľkového použitia nastroja Powershell na koncových 
staniciach), schopnosť automaticky vyriešiť detekcie na základe vylúčení, verejné 
REST API a mnoho ďalších. Taktiež sme sa zamerali na vylepšenia v oblasti výkon-
nosti a škálovateľnosti pre zvýšenie počtu koncových zariadení, ktoré môžu byť 
pripojené k EEI serveru. V druhej polovici roka sme vydali verziu 1.5, ktorá sa za-
meriavala hlavne na vylepšené možnosti detekcie a viditeľnosti do komplexných 
systémových procesov, prioritizácie a riešenia incidentov.

Počas prvej polovice roka sme pripravili novú koncepciu Profesionálnych 
a Bezpečnostných služieb pre podniky. Táto nová koncepcia berie ohľad na dôle-
žitosť služieb pre podniky, ako aj na rolu našich distribučných partnerov, ktorých 
sme priamo zapojili do dodávania služieb koncovým zákazníkom. V roku 2020 sme 
spustili pilotný program na služby v Nemecku a Holandsku s cieľom získať cennú 
spätnú väzbu z našich najrozvinutejších trhov, aby sme následne spustili predaj 
služieb do ďalších regiónov vo svete. Spustili sme pilotnú verziu služby Threat 
Monitoring, pričom poznatky získané počas tohto pilotného projektu sme využili 
na ďalšie budovanie celkového portfólia riešení a služieb. 
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Z hľadiska ochrany cloud prostredí bolo našou prioritou vydať riešenie pre Microsoft 
Office365 s názvom ESET Cloud Office Security, ktoré prináša ochranu pre Exchange 
Online a OneDrive for Business. Produkt vo finálnej verzii sme uviedli na trh 29. ok-
tóbra a od prvého dňa dostupnosti podporuje integráciu s riešením ESET MSP 
Administrator, čo nám umožnilo ponúkať riešenie prostredníctvom MSP distribuč-
ného kanála. Do produktu sme priniesli významné vylepšenia, pokiaľ ide o používa-
teľské rozhranie a celkový dojem z používania, koncepčne zjednotený s ostatnými 
konzolami na správu a zapadá do portfólia integrovaných firemných produktov. Do 
finálnej verzie produktu sa nám podarilo pridať bezpečnostné funkcie na základe 
spätnej väzby od zákazníkov z programu skorého prístupu, napríklad automatickú 
ochranu nových e-mailových účtov alebo pridávanie IP adresy zdroja e-mailu na 
blacklist/whitelist. V rámci licenčných business služieb ESET MSP Administrator 
a ESET Business Account sme sa primárne zamerali na sprístupnenie licencií no-
vých produktov, zabezpečenie integrácie, zjednodušenie prístupu a automatizácie 
s ESET Cloud Office Security, ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud.

Začiatkom roku sme priniesli vylepšenú verziu bezpečnej autentifikácie ESET Secure 
Authentication predovšetkým s podporou štandardov FIDO, SAML a natívnej biometrie.
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ESET Internet Security, ESET NOD32 Antivirus a ESET Smart 
Security Premium edícia 2021

Aktualizácie verzie 2021 prinášajú vyladenie HIPS (Host-Based Intrusion Prevention 
System) a modulov pokročilého strojového učenia, ktoré zabezpečujú rýchlu ochranu 
pred novým a doteraz neznámym škodlivým kódom. 

Medzi ďalšie kľúčové aktualizácie patria nové skenovacie nástroje Kontrola WMI 
a Kontrola systémových registrov, ktoré sú schopné detegovať škodlivý kód, ktorý 
zneužíva Windows Management Instrumentation alebo hierarchickú databázu 
Windows Registry. Modul Zariadenia v domácej sieti je tiež vylepšený o presnej-
šiu detekciu zariadení pripojených do domáceho routera a o jednoduchšie riešenie 
nájdených problémov.

Finančná bezpečnosť je najvyššou prioritou a inovovaná Ochrana online platieb 
obsahuje špeciálny zabezpečený režim internetového prehliadača, prostredníc-
tvom ktorého môžu používatelia bezpečne platiť online. Nová funkcia umožňuje 
používateľom predvolene spúšťať ľubovoľný podporovaný prehliadač v zabezpeče-
nom režime. Pri zapnutom zabezpečenom režime je komunikácia klávesnice a myši 
s prehliadačom šifrovaná, aby sa zabránilo odchytávaniu prihlasovacích údajov alebo 
finančných informácií keyloggermi. Sú to škodlivé kódy, ktoré pre útočníkov odchy-
távajú stlačené klávesnice. Ochrana online platieb navyše upozorňuje používateľov 
na zapnutý Remote Desktop Protocol (RDP) a upozorňuje ich na nebezpečenstvo 
zneužitia škodlivým kódom, ktorý sa zameriava na RDP. ESET Password Manager 
bol kompletne prerobený a obsahuje nové funkcie, ako vzdialené odhlásenie sa 
z webových stránok a vzdialené vymazanie histórie prehliadania z internetového 
prehliadača. ESET Password Manager je aj naďalej k dispozícii ako rozšírenie pre 
prehliadače a aj ako natívna mobilná aplikácia.

PRODUKTY PRE DOMÁCNOSTI

https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-ziskal-od-av-testu-ocenenia-za-najlepsi-bezpecnostny-softver-pre-windows/
https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/ocenenia/eset-ziskal-od-av-testu-ocenenia-za-najlepsi-bezpecnostny-softver-pre-windows/
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ESET Mobile Security pre Android

V ROKU 2020 SME PRINIESLI NASLEDOVNÉ VYLEPŠENIA PRE ESET 
MOBILE SECURITY: 

 ○ Ochrana platieb 
Nová Premium funkcionalita prináša novú ochranu pre po-
užívateľov aplikácie. Funkcia automaticky kategorizuje na-
inštalované aplikácie z kategórie Financie (nainštalované 
z Google Play obchodu). Po spustení takejto aplikácie ESET 
Mobile Security vykoná sériu testov, ktorá overí, či je systém 
telefónu v poriadku, či niektorá aplikácia nenahráva displej, 
aby získané údaje neskôr zneužila, či zákazník nie je na neza-
bezpečenej sieti alebo či nie je telefón rootnutý. Zákazník si 
do zoznamu môže pridať akúkoľvek inú citlivú aplikáciu, pri 
ktorej chce kontrolovať stav telefónu pred jej spustením.

 ○ Obnovený Zámok aplikácií teraz pohodlnejšie umožňuje prístup 
k extra chráneným aplikáciám prostredníctvom odtlačku prsta.

 ○ Podpora Androidu 11
 ○ Pridaná Podpora DuckDuckGo and Dolphin web prehliadačov 

pre Antiphishing

Optimalizáciu, vylepšenia používateľského prostredia a kompatibility s najnovšími 
operačnými systémami prinášajú aj ďalšie aplikácie zo segmentu pre domácich po-
užívateľov ESET Parental Control pre Android, ESET Smart TV Security pre operačný 
systém Google/Android TV, 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 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 zákazníci 
využívať vo svojom jazyku. 

V roku 2020 sme zabezpečovali ochranu pre viac ako 110 miliónov používateľov 
našich produktov vo viac ako 200 krajinách a teritóriách. V rámci poskytovania 
technickej podpory sme v roku 2020 na Slovensku vyriešili 5 724 ticketov. Z toho 
množstva bolo 1 577 od business zákazníkov a 4 147 od consumer zákazníkov. Za 
rovnaké obdobie oddelenie technickej podpory zodpovedalo 9 943 telefonických 
požiadaviek, z toho 5 631 na prvej línii a 4 016 na druhej línii technickej podpory 
a 296 telefonátov sa týkalo požiadaviek súvisiacich s malvérom.

V rámci globálnej iniciatívy „SaferKidsOnline“ spoločnosti ESET sme na Slovensku 
od decembra 2019 spustili vzdelávací projekt Bezpečne na nete a rovnomennú 
webovú platformu bezpecnenanete.sk, ktoré majú za cieľ zrozumiteľným spôsobom 
ozrejmovať problematiku internetovej bezpečnosti a rozvíjať obsahové či komu-
nikačné aktivity pre zvyšovanie povedomia o tejto téme v slovenskej spoločnosti. 
Počas roka 2020 sme sa zameriavali na dve základné cieľové skupiny, všeobecná 
populácia (15+) a špecifický obsah určený pre rodičov a deti. Viac informácií k tejto 
téme nájdete v podkapitole 3.4. Lepšie Slovensko.

Spoločnosť ESET sa pre podporu boja s ochorením COVID-19 a pre uľahčenie život-
ných situácií v roku 2020 rozhodla znížiť ceny za služby penetračného testovania. 
Vzhľadom na zvýšený predpoklad presunu aktivít jednotlivcov, ako aj organizácií 
do kybernetického priestoru bolo cieľom ochrániť osobné údaje a citlivé zdravot-
nícke informácie. Zníženie cien o 50 percent bolo určené pre organizácie verejnej 
a štátnej správy, a taktiež pre zdravotnícke organizácie v súvislosti s vývojom apli-
kácií, ktoré bojujú proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 alebo výrazne pomáhajú 
obyvateľstvu pri zvládaní pandemickej situácie. 

Spoločnosť ESET ako 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 ochorenia 
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 zabezpečení v online svete. ESET ponúkol CERTom sídliacim v krajinách 
EÚ a financovaným z verejných zdrojov bezplatný prístup k informačným a dáto-
vým kanálom ESET Threat Intelligence počas šiestich mesiacov.

DODÁVATELIA
Pravidlá zodpovedného prístupu voči dodávateľom definuje Smernica o obstarávaní. 
Našou snahou je v prvom rade zabezpečiť férový prístup a rovnocenné rokovanie 
s dodávateľmi. Pri výbere dodávateľov tak berieme do úvahy okrem tradičných uka-
zovateľov (kvalita, cena a čas) aj iné špecifické aspekty, akými sú napr. dôvernosť 
citlivých informácií. Pri výbere dodávateľov preferujeme regionálnych dodávateľov, 
kedykoľvek to je možné.

V roku 2020 sme na Slovensku nakúpili produkty a služby spolu od 741 dodávateľov, 
to je o 57 menej ako v roku 2019. Našimi najväčšími nákupmi z pohľadu finančnej 
hodnoty boli prenájom priestorov, softvér a hardvér, marketingová komunikácia 
(partnerstvo s futbalovým klubom Borussia Dortmund) a telekomunikačné služby.

https://bezpecnenanete.eset.com/sk/
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3.3. SPOKOJNÍ ZAMESTNANCI
Rok 2020 sa niesol v znamení pandémie koronavírusu, ktorá vo veľkej miere ovplyv-
nila životy nás všetkých. 

Našou prioritou bolo, aby sme pre našich zamestnancov čo najrýchlejšie vytvorili 
bezpečné pracovné podmienky. Začiatkom roka sme vytvorili pracovnú skupinu, 
ktorá pripravila pandemický plán, na základe ktorého sme postupovali v priebehu 
celého roka. Vďaka nemu sme vedeli rýchlo reagovať a lepšie sa prispôsobovať ne-
ustále meniacej sa situácii.

Hneď na začiatku pandémie v marci 2020 sme zaviedli povinnú prácu z domu. Vďaka 
nasadeniu a tímovej práci našich kolegov sme prechod na povinný home office rýchlo 
a úspešne zvládli a naši zamestnanci tak mohli pracovať z bezpečia svojich domovov. 

Táto bezprecedentná situácia priniesla do našich životov veľkú dávku neistoty. Veľký 
dôraz sme preto kládli na internú komunikáciu a informovanie našich zamestnancov 
o prijatých opatreniach v súvislosti s pandémiou prostredníctvom rôznych platforiem. 

Pandémia priniesla významné zmeny do spôsobu našej práce. Pracovné stretnutia, 
výberové pohovory, rozvojové aktivity a výučbu cudzích jazykov sme preniesli do 
online prostredia. Túto zmenu sme zvládli vďaka pripravenej infraštruktúre a ná-
strojom, ktoré sme používali už pred pandémiou. 

Mysleli sme aj na negatívny vplyv pandémie na duševnú pohodu a psychické zdra-
vie našich ľudí. Pre mnohých zamestnancov bolo toto obdobie nesmierne náročné 
a čelili zvýšenému stresu, pretože sa ich domov stal zo dňa na deň pracoviskom, 
ale aj školou a škôlkou. Našim zamestnancom sme preto ponúkli možnosť konzul-
tácií s odborníkmi v oblasti psychológie, koučingu a osobnostného rozvoja a tento 
program budú môcť využívať dlhodobo. Taktiež sme pripravili množstvo work-
shopov a článkov na tému duševného a fyzického zdravia. 

Pandémia koronavírusu priniesla z pohľadu fungovania firmy aj mnohé pozitíva. 
Ukázala nám, že ako firma zvládneme pracovať z domu bez dosiaľ zásadnejšieho 
vplyvu na prácu. V priebehu roka sme preto schválili flexibilnejšiu politiku pre prácu 
z domu a zaviedli sme elektronické podpisovanie dodatkov k pracovným zmluvám. 

Sme hrdí na to, že sme spoločne zvládli náročnú pandemickú situáciu a aj v roku 
2020 sme obhájili prvé miesto v ankete Najzamestnávateľ. Je to pre nás veľký závä-
zok voči našim zamestnancom, ale aj podporovateľom, pre ktorých je ESET atrak-
tívnym zamestnávateľom. 

Na základe výstupov z prieskumu spokojnosti a motivácie zamestnancov sme v roku 
2020 pracovali na identifikovaných oblastiach pre zlepšenie: Flexibilita, Procesy, 
Kariérny rast a vzdelávanie. 

V oblasti Flexibilita sme zvýšili počet dní home office na 12 dní mesačne a taktiež 
sme zaviedli vyššiu mieru flexibility v našom pracovnom čase. Tieto zmeny vstúpia 
do platnosti od 1. 1. 2021. 

V oblasti Procesy sme sa zamerali na zefektívnenie procesu Hodnotenia výkonu, 
na tomto cieli ešte pracujeme. 

V oblasti Kariérny rast a vzdelávanie sme sa zamerali na podporu zdieľania infor-
mácií (Knowledge sharing) prostredníctvom blogu Inspire and Get Inspired, kde sa 
môžu zamestnanci podeliť o svoje poznatky a skúsenosti. S cieľom podporiť kultúru 
spätnej väzby sme zaviedli nástroj Anytime Feedback, ktorý umožní zamestnancom 
poskytnúť ocenenie alebo konštruktívnu spätnú väzbu pre kolegov kedykoľvek počas 
roka. Taktiež sme sa zamerali na diverzitu v rozvoji našich zamestnancov a v roku 
2020 sme zrealizovali pilotný projekt e-learningového vzdelávania. Okrem toho sme 
sa zamerali na podporu manažérov a zamestnancov pri tvorbe osobných plánov 
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rozvoja a plánovaní rozvojových aktivít. Na konci roku 2020 sme prostredníctvom 
online dotazníka zozbierali rozvojové potreby na rok 2021, na základe ktorých sme 
vytvorili a naplánovali tréningy, workshopy a rozvojové programy. K jednotlivým 
témam na rozvoj sme vytvorili tzv. rozvojové balíčky, ktoré okrem školení obsahujú 
aj ďalšie formy rozvoja, ako sú webináre, videá, e-learning, blogy alebo samoštú-
dium (knihy a články). Chceme tým našim zamestnancom umožniť vybrať si pre 
seba ten najvhodnejší spôsob rozvoja.

V roku 2020 sme pracovali na úprave nášho benefitného systému a zaviedli sme 
viacero zmien, ktoré prispievajú k jeho flexibilite. Okrem už spomenutej možnosti 
pracovať z domu až 12 dní mesačne sme zaviedli nový benefitný systém Cafeteria, 
prostredníctvom ktorého môžeme zamestnancom poskytnúť širšiu škálu benefi-
tov a férový a dostupný systém všetkým zamestnancom. Zamestnanci budú môcť 
tento systém využívať od 1. 1. 2021.

Vážime si našich zamestnancov a sme im vďační za ich neúnavnú prácu a lojalitu 
k spoločnosti ESET, preto sme sa rozhodli rozšíriť náš Vernostný program (Loyalty 
Program) o ocenenia pri 25., 30., 35. a 40. výročí v ESETe.
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POHLAVIE

ŽENY: 236
MUŽI: 768
SPOLU:  1004

ŽENY 
24 %

MUŽI
76 %

REGIÓN

BRATISLAVA: 944
KOŠICE:   48
ŽILINA:   12
SPOLU:   1004

BRATISLAVA 
94 %

KOŠICE 
5 %

ŽILINA 
1 %

VEK

25 A MENEJ: 56
26 – 30:  230
31 – 40: 503
41 – 50: 180
51 A VIAC: 35
SPOLU: 1004

25 A MENEJ
6 %

51 A VIAC
3 %

26 – 30
23 %

31 – 40
50 %

41 – 50
18 %

PLNÝ ÚVÄZOK

ŽENY: 214
MUŽI: 751
SPOLU:  965

ŽENY 
 22 %

MUŽI 
78 %
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ČIASTOČNÝ ÚVÄZOK

ŽENY: 22
MUŽI: 17
SPOLU: 39

ŽENY
56 %

MUŽI
44 %

PRACOVNÝ POMER

ŽENY: 228
MUŽI: 760
SPOLU: 988

ŽENY
23 %

MUŽI
77 %

DOHODA MIMO 
PRACOVNÉHO POMERU

ŽENY: 8
MUŽI: 8
SPOLU: 16

ŽENY 
50 %

MUŽI 
50 %

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

0



POHLAVIE

ŽENY:  482
MUŽI:  1 349
SPOLU: 1 831

ŽENY 
26 %

MUŽI 
74 %

REGIÓN

VEK

25 A MENEJ: 124
26 – 30:  394
31 – 40: 850
41 – 50: 333
51 A VIAC: 130
SPOLU:        1 831

25 A MENEJ
7 %

51 A VIAC
7 %

26 – 30
22 %

31 – 40
46 %

41 – 50
18 %

SINGAPUR 
2 %

SINGAPUR 
30

KANADA TORONTO 
1 %

KANADA TORONTO 
20

KANADA MONTREAL 
1 %

KANADA MONTREAL 
11

ČESKO (VÝSKUM) 
3 %

ČESKO (VÝSKUM) 
82

ČESKO PRAHA 
3 %

ČESKO PRAHA 
61

NEMECKO 
5 %

NEMECKO 
99

UK (VÝSKUM) 
1 %

UK (VÝSKUM) 
14

TALIANSKO 
1 %

TALIANSKO 
16

JAPONSKO 
1 %

JAPONSKO 
9

ARGENTÍNA 
5 %

ARGENTÍNA 
85

MEXIKO 
1 %

MEXIKO 
16

USA 
11 %

USA 
200

POĽSKO 
4 %

POĽSKO 
79

RUMUNSKO 
1 %

RUMUNSKO 
10

SLOVENSKO 
55 %

SLOVENSKO 
1 004

UK BOURNEMOUTH 
3 %

UK BOURNEMOUTH 
60

SPOLU 
1 831

AUSTRÁLIA 
1 %

AUSTRÁLIA 
20

BRAZÍLIA 
1 %

BRAZÍLIA 
15

ESET SKUPINA
POČET ZAMESTNANCOV ZA ESET SKUPINU 

K 31. 12. 2020: 1 831.
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PLNÝ ÚVÄZOK

ŽENY: 439
MUŽI: 1 315
SPOLU:  1 754

ŽENY 
25 %

MUŽI 
75 %

PODPORA INKLÚZIE A DIVERZITY 
Každý človek si nesie svoj jedinečný životný príbeh a tie najlepšie nápady vznikajú 
práve vtedy, keď na nich spolupracujú ľudia rôznych názorov, rôzneho presvedče-
nia, veku, pohlavia, národnosti, orientácie, pôvodu či pochádzajúci z rôznych kultúr. 
Diverzita v technologických firmách sa stáva kľúčovým prvkom inovácií a v  spoloč-
nosti ESET ju je cítiť. Aj preto sa ESET koncom roka 2020 pripojil ku Charte diver-
zity Slovensko, ktorá podporuje rozmanitosť a rovnosť príležitostí na pracoviskách, 
a stal sa jej ambasádorom. 

V ESETe vnímame diverzitu na pracovisku ako veľmi prirodzenú vec. Naším cieľom je 
budovať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie, ktorá 
nám umožňuje zamestnávať najlepších ľudí a pomáha nám byť inovatívnejšími, vý-
konnejšími a tvorivejšími. Snažíme sa vytvárať rešpektujúce prostredie pre všetkých.

Prostredníctvom rôznorodosti presvedčenia, orientácie a prostredí, z ktorých pochá-
dzame, získavame výhody rôznorodých spôsobov pohľadu na našu firmu. Podpora 
inklúzie tak vedie k inováciám produktov a služieb určených pre našich zákazníkov 
a rovnako aj k obohateniu nás samých.

Dôležitou témou pre ESET je v tomto smere najmä nízky záujem dievčat a žien 
o štúdium IT a STEM odborov. Povzbudiť dievčatá a ženy, že dokážu excelovať vo 
svete IT, je cieľom podpory programov, na ktorých ESET spolupracuje s organizá-
ciou Aj Ty v IT. Ten najnovší „Security Girls“ prepája tému dôležitosti bezpečného 
správania mladej generácie v kyberpriestore s vyškolením a podporou dievčat – 
ambasádoriek vo svojich školách a komunitách.

ČIASTOČNÝ ÚVÄZOK

ŽENY: 43
MUŽI: 34
SPOLU: 77

ŽENY 
 
56 %

MUŽI
44 %
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3.4. LEPŠIE SLOVENSKO
V roku 2018 spoločnosť ESET iniciovala rozsiahly dialóg so stakeholdermi zameraný 
na zodpovedné podnikanie. Výsledkom okrem prvej správy o zodpovednom pod-
nikaní spoločnosti bolo aj definovanie dlhodobých a strednodobých cieľov v tejto 
oblasti. S víziou: „Slovensko posunúť vpred“ spoločnosť definovala vybrané oblasti, 
ktoré majú potenciál výrazným spôsobom posunúť Slovensko. Ide predovšetkým 
o vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, digitálnych zručností a podpory 
a popularizácie vedy a výskumu. ESET sa tak podporou kvalitného vzdelávania 
a špičkového výskumu, ako aj dlhodobým a vytrvalým zvyšovaním záujmu verej-
nosti o tieto témy, snaží prispieť k budovaniu lepšej, inovatívnej a modernej krajiny, 
ktorá bude úspešná a bude priťahovať talenty. 

Za tento prístup sa v novembri 2020, keď sa udeľovali prestížne ocenenia Via Bona 
Slovakia 2019, stala spoločnosť ESET víťazom hlavnej kategórie Zodpovedná veľká 
firma za premietnutie dlhodobých etických hodnôt do podnikateľského modelu 
a  prínos k popularizácii vedy a výskumu na Slovensku. Spoločnosť ESET uspela aj 
vo svojej druhej nominácii a stala sa víťazom Via Bona aj v kategórii Dobrý part-
ner komunity za investíciu do popularizácie a rozvoja slovenskej vedy projektu 
ESET Science Award.

Nadácia Pontis udeľuje ocenenie ViaBona Slovakia od roku 1998 firmám, ktoré svo-
jimi aktivitami inšpirujú aj ďalšie spoločnosti.

V ESETe vnímame dezinformácie a šírenie nenávisti na sociálnych sieťach veľmi 
kriticky. Pri našej snahe vytvoriť z internetu bezpečnejšie miesto sa často stretá-
vame so škodlivým obsahom, ktorého cieľom je manipulovať, okradnúť či poškodiť 
používateľov sociálnych sietí. Z tohto dôvodu dlhodobo podporujeme vzdelávanie 
v  oblasti digitálnej bezpečnosti. Privítali sme preto živú verejnú diskusiu na túto 
tému, ktorú v roku 2020 vyvolala kampaň Stop Hate for Profit, a podporili sme myš-
lienky smerujúce k zlepšeniu situácie. Sme presvedčení, že Facebook má dostatočné 
zdroje, technológie aj znalosti na významné obmedzenie šírenia nenávisti a dezin-
formácií na svojich platformách. Obchodné záujmy nesmú brániť uskutočňovaniu 
krokov, ktoré by účinne zastavili takéto negatívne trendy. Spoločnosť ESET sa preto 
počas mesiacov júl a august 2020 rozhodla pozastaviť platenú podporu na svoje 
produkty a služby na sociálnych sieťach Facebooku a naopak, služby Facebooku 
využila na posilnenie vzdelávacích kampaní zameraných na boj proti škodlivému 
obsahu a dezinformáciám či podporu vedeckých poznatkov, pretože práve tieto 
aktivity vytvárajú protiváhu neregulovanému prostrediu sociálnych sietí. Týmto 
krokom sa ESET v minulom roku pripojil k ďalším inzerentom a vyzval Facebook, 
aby podnikol potrebné kroky na výrazné obmedzenie šírenia nenávisti a dezinfor-
mácií na svojich platformách. 

PODPORA VZDELÁVANIA V OBLASTI DIGITÁLNEJ 
BEZPEČNOSTI
Spoločnosť ESET svoje dlhodobé úsilie venuje aj téme vzdelávania v oblasti digitálnej 
bezpečnosti. Od roku 2015 spolupracuje ESET so Slovenskou technickou univerzitou 
v Bratislave a Univerzitou Komenského v Bratislave. V zriadenom Výskumnom cen-
tre ESET vyučujú špičkoví experti spoločnosti ESET predmety Reverzné inžinierstvo 
a Programovanie v C++ študentov troch fakúlt (FIIT, FEI STU a FMFI UK). V roku 2020 
naši experti odučili spolu 400 hodín počas online výučby predmetu Programovanie 
v C++, druhý predmet Reverzné inžinierstvo sa v tomto roku neotvoril.

Minulý rok tiež spoločnosť ESET podporila a stala sa kľúčovým partnerom pri vzniku 
Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT). Ide o prvý súkromný 
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výskumno-vzdelávací inštitút s medzinárodnou pôsobnosťou na Slovensku, ktorý 
sa bude zaoberať výskumom inteligentných technológií – umelej inteligencie, stro-
jového učenia a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií v úzkom 
prepojení s otázkami etiky v informačných technológiách a špecificky umelej inte-
ligencie. KInIT bude prepájať výskumníkov s akademickou skúsenosťou s inovatív-
nymi firmami, ich potrebami a znalosťami. Našou podporou nezávislého slovenského 
pracoviska s ambíciou robiť špičkový výskum na svetovej úrovni chceme zabrániť 
odlivu šikovných ľudí do zahraničia.

Safer Kids Online (SKO) je globálna iniciatíva v súčasnosti aktívna v USA, Európe, na 
Strednom východe a v APAC regióne. V ďalších rokoch bude nasledovať lokalizácia 
aj na zvyšné trhy, kde pôsobí ESET. Ide o platformu zdrojov pre deti, rodičov a pe-
dagógov, ktorá sa venuje budovaniu bezpečnejšieho online prostredia pre deti. Jeho 
webová stránka a súvisiaci informačný bulletin obsahuje blogy, videá, poradenstvo 
pre rodičov, ako aj odborné poznatky, ktoré pomáhajú deťom bezpečne využívať 
plný potenciál internetu. Naším konečným cieľom je stať sa cenným zdrojom pre deti, 
rodičov a učiteľov a podporovať komunity a školy cez priamu výučbu pedagógmi.

V rámci globálnej iniciatívy „SaferKidsOnline“ spoločnosti ESET sme na Slovensku 
od decembra 2019 spustili vzdelávací projekt Bezpečne na nete a rovnomennú 
webovú platformu bezpecnenanete.sk, ktoré majú za cieľ zrozumiteľným spôsobom 
ozrejmovať problematiku internetovej bezpečnosti a rozvíjať obsahové či komu-
nikačné aktivity na zvyšovanie povedomia o tejto téme v slovenskej spoločnosti. 
Počas roka 2020 sme sa zameriavali na dve základné cieľové skupiny, všeobecná 
populácia (15+) a špecifický obsah určený pre rodičov a deti. 

VZDELÁVACIE AKTIVITY BEZPEČNE NA NETE V ROKU 2020 CIELILI NA 
TRI ZÁKLADNÉ OBLASTI:

1. Tvorba obsahu 
Každý mesiac v roku sme spracovali jednu veľkú bezpeč-
nostnú tému pre všeobecnú cieľovú skupinu a jednu špeci-
ficky zameranú na rodičov a deti. Formáty, ktoré reprezen-
tujú jednotlivé témy, sú tvorené obsahovo cez videoseriály 
(Zvieracia galaxia Animalia 8+, Elias medzi dvomi svetmi 11+), 
rozhovory s odborníkmi, obsahovo-vysvetľujúce texty, in-
fografiky, podcasty a ďalšie. Za rok 2020 sme tak vytvorili 
viac ako 110 unikátnych obsahov iba v rámci platformy bez-
pecnenanete.sk. Tento počet ešte rozširujú redakčné ob-
sahy, vytvorené ako nadstavba v rámci mediálnych spoluprác 
spomínaných v bode 2 či špecializované aktivity na podporu 
vzdelávacieho obsahu spomínané v bode 3. 

2. Komunikácia a spolupráca s médiami 
Každý mesiac v roku sa nesie konkrétnou témou internetovej 
bezpečnosti, ktorú cez obsahové formáty spomínané v bode 1 
komunikujeme a distribuujeme na cieľové skupiny. Na dis-
tribúciu využívame ako natívne ESET kanály, ako sú sociálne 
siete a web spoločnosti, tak aj široko nastavené finančne 
podporené formáty (online aj offline reklamné či natívne for-
máty). Silnou stránkou komunikačných aktivít je aj konti-
nuálna spolupráca s viacerými médiami na Slovensku, ktoré 
danú tému redakčne spracúvajú a prinášajú ju tak čitateľom 
ich unikátnym redakčným jazykom s odkazom na komplexne 
spracovanú tému na bezpecnenanete.sk. Stránka bezpecne-
nanete.sk si počas roka 2020 získala viac ako 150-tisíc unikát-
nych návštevníkov. V rámci podporných aktivít na sociálnych 

https://bezpecnenanete.eset.com/sk/
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sieťach spoločnosti ESET vzdelávací obsah Bezpečne na nete 
vygeneroval celkovo viac ako 3,3 milióna impresií. Počet 
mienkotvorných médií, ktoré sú zapojené do spolupráce a ko-
munikujú bezpečnostné témy, alebo sa podieľajú na tvorbe 
unikátneho obsahu, prekračuje počet 10 a výrazne rozširujú 
celkový zásah.  

3. Podpora vzdelávacieho obsahu 
V roku 2020 pokračovala spolupráca pri komunikácii a distri-
búcii knihy Spojení navždy od autorky Zuzany Gránskej, ktorá 
bola pripravená s odbornou a finančnou podporou spoloč-
nosti ESET ešte v druhej polovici roka 2019. V roku 2020 sa 
nám v elektronickej alebo printovej podobe podarilo knihu 
distribuovať k viac ako 10-tisíc čitateľom.

Počas celého roka 2020 pokračovala spolupráca ESETu s denníkom SME na tvorbe 
špecializovaného podcastu KLIK, kde sme každý mesiac v spolupráci s redakciou 
spracovali bezpečnostnú tému do atraktívneho obsahu. Na tvorbe podcastov sa 
nepodieľali ako hostia iba bezpečnostní experti spoločnosti ESET, ale aj odborníci 
z rôznych oblastí zamerania.

V roku 2020 sme finančne, ako aj odborne, participovali na vydaní knihy Viete, čo 
robia vaše deti? Veľká príručka rodiča, ktorá vyšla vo vydavateľstve barecz & 
conrad books. Svojím kvalitným obsahom a atraktívnou formou tak v závere roka 
2020 obohatila slovenský knižný trh. 

V októbri roku 2020 bola vydaná príručka Hrozby internetu z dielne Denníka N, 
kde sa spoločnosť ESET podieľala ako po odbornej stránke, tak aj finančnej, čo za-
bezpečilo pokrytie výdavkov na produkciu a distribúciu príručky do viac ako 10-tisíc 
škôl po celom Slovensku.
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PODPORA VEDY A VÝSKU
ESET mal vždy blízko ku špičkovému výskumu a už od svojho vzniku sa venuje diag-
nostike počítačových vírusov. Preto sa v roku 2020 stala, v tejto súvislosti takpo-
vediac symbolickou, podpora diagnostiky biologického vírusu SARS-CoV-2, ktorý 
spôsobuje ochorenie COVID-19. V marci 2020, v čase na začiatku pandémie, keď 
krajiny neboli pripravené a bojovali s nedostatkom ochranných pomôcok a účinných 
testov na potvrdenie ochorenia, Nadácia ESET vytvorila Fond na podporu účinnej 
diagnostiky a prevencie koronavírusu na Slovensku. Do fondu vložila 300-tisíc eur 
a tieto finančné prostriedky sa použili na vývoj prvých slovenských PCR testov 
vDetect, keď sme sa stali súčasťou konzorcia a najmä výnimočnej spolupráce slo-
venských vedcov zo spoločnosti Multiplex DX, Biomedicínskeho centra Slovenskej 
akadémie vied a z Vedeckého parku Univerzity Komenského. Išlo zároveň o prvú 
registráciu IVD testu Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý bol navrhnutý, vy-
robený a registrovaný na Slovensku. Prvých 100-tisíc kusov týchto testov na spo-
ľahlivú detekciu vírusu SARS-CoV-2 darovala Nadácia ESET štátnym diagnostickým 
laboratóriám Slovenskej republiky. 

Richard Marko
Chief Executive Officer, ESET

„
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.
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Spoločnosť ESET vnímala, že poradiť si s pandémiou zvládajú rozvojové krajiny 
ťažšie a aj preto sme podporili a zabezpečili testy na ochorenie COVID-19, ktoré 
Slovensko vyčlenilo ako oficiálnu humanitárnu pomoc do africkej Kene v júli 2020. 
Vyslanie pomoci koordinoval rezort zahraničných vecí s Ministerstvom vnútra SR 
a koordinačným centrom Európskej únie. 

Hoci situácia s pandémiou bola a je veľmi vážna, z pohľadu vedy priniesla aj pozi-
tívne výsledky – podľa Reprezentatívneho prieskumu vnímania vedy a vedcov 
na Slovensku, ktorý s agentúrou 2muse každoročne organizuje Nadácia ESET, po-
volanie vedca považuje za dôležité viac ľudí ako minulý rok. Kým v roku 2020 ho 
medzi tri najdôležitejšie povolania zaradilo 19 % opýtaných, v tomto roku ho 22,1 % 
opýtaných považuje za jedno z najdôležitejších. V medziročnom porovnaní vzrástla 
aj skupina ľudí, ktorá považuje za dôležité povolanie lekára (83,7 %). 

Kým v roku 2019, keď sa prieskum uskutočnil po prvýkrát, poznalo meno aspoň jed-
ného slovenského vedca 9 % respondentov, začiatkom roka 2021, práve v dôsledku 
pandémie, vzrástlo toto percento na 27 %. Vedci sa stali hlasom rozumu a symbo-
lom nádeje, pričom respondenti vnímali, že Slovensko potrebuje zlepšiť postavenie 
vedy a vedcov v spoločnosti. 

Práve s víziou podpory vedeckého poznania a vedeckej komunity na Slovensku spo-
ločnosť ESET prostredníctvom svojej Nadácie ESET rozbehla v roku 2019 projekt 
prestížneho ocenenia ESET Science Award. Zviditeľniť osobnosti slovenskej vedy, 
posilniť ich postavenie v spoločnosti, ako aj zvýšiť prestíž slovenskej vedy v me-
dzinárodnom vedecko-výskumnom priestore sú cieľmi nielen tohto prestížneho 
podujatia, ale aj rovnomenného celoročného projektu popularizácie vedy a vý-
skumu. V roku 2020, aj napriek komplikovanej pandemickej situácii, prebehol už 
druhý úspešný ročník. Nad ocenením opäť prevzala záštitu prezidentka Slovenskej 
republiky Zuzana Čaputová.

Druhý ročník ocenenia prebehol pre pandemické obmedzenia len za účasti fina-
listov, diváci mali možnosť sledovať slávnostné vyhodnotenie laureátov v priamom 
online prenose. Medzinárodnej komisii predsedal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, 
profesor Kip Thorne, ktorý sa účastníkom prihovoril aj v krátkom videu. Ďalšími 
odborníkmi v komisii boli biologička Fiona Watt, fyzik Rolf-Dieter Heuer, chemička 
Hana Dvořáková, matematik Tibor Krisztin a chemik Ralf Riedel. 

Na základe náročného hodnotiaceho procesu sa stal laureátom v kategórii 
Výnimočná osobnosť slovenskej vedy fyzik Fedor Šimkovic a v kategórii 
Mladý vedec do 35 rokov vynikol Tamás Csanádi, odborník na keramické ma-
teriály. O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli 
zástupcovia slovenských univerzít, stal sa ním Ivan Varga, profesor anatómie, 
histológie a embryológie. 



40/SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ V ESETE

Ocenenie opäť pozitívne zarezonovalo medzi odbornou i laickou verejnosťou. Projekt 
ESET Science Award získal ocenenie Via Bona v kategórii Dobrý partner ko-
munity za investíciu do popularizácie a rozvoja vedy, ktorá je pre budúcnosť 
Slovenska veľmi dôležitá.

Pandemická situácia spomalila aj aktivity pracovnej skupiny na prípravu Národnej 
deklarácie o upevnení výskumnej integrity na Slovensku v rámci projektu SK4ERA 
(Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore) Centra ve-
decko-technických informácií SR. Zástupcovia CVTI SR, Slovenskej akadémie vied, 
významných slovenských univerzít a spoločnosti ESET, ktorá ako jediný zástupca 
reprezentovala súkromný sektor, majú v roku 2021 publikovať Kódex výskumnej 
etiky a integrity pre výskumné inštitúcie.

Nadácia ESET od roku 2020 každoročne vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je 
podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. V roku 
2020 na túto grantovú výzvu vyčlenila sumu 30 000 eur a, samozrejme, víťazné 
organizácie reagovali a prispôsobili svoje projekty aktuálnej pandemickej situácii. 

Naše plány, prirodzene, smerujú k ďalšiemu rozširovaniu popularizácie vedy a vý-
skumu. Postupne chceme predstavovať našich excelentných vedcov nielen u nás, 
ale aj v zahraničí. Sme presvedčení, že vieme prispieť aj k zlepšeniu medzinárod-
ného povedomia o vede a výskume na Slovensku a upriamením pozornosti na naše 
kvality dokážeme pritiahnuť nové talenty. V tomto duchu sa nesie napríklad aj naša 
spolupráca s KInIT – Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií.

SILNÁ OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
ESET je jednou z najoceňovanejších a najúspešnejších slovenských firiem. Cítime 
preto spoluzodpovednosť za rozvoj Slovenska a chceme, aby bol náš hlas počuť, 
najmä keď je napredovanie krajiny ohrozené. 

ESET je hrdým členom Fondu pre transparentné Slovensko – unikátnej iniciatívy 
zodpovedných firiem, ktoré svojou finančnou aj nefinančnou podporou analytických 
a watchdogových organizácií prispievajú ku kontrole etických noriem, ku kontrole 
dodržiavania zákonov a zmenšovaniu priestoru na korupciu. 

Z rovnakého dôvodu je aktívnym členom aj združenia Slovensko.digital, ktorého 
cieľom je zjednodušiť digitálne služby štátu, zvýšiť transparentnosť a efektívnosť 
pri vynakladaní verejných zdrojov na digitálne služby štátu a zjednodušiť ich tak, 
aby dávali zmysel. Sme hrdí, že na elektronizácii verejnej správy participujú aj ex-
pertní dobrovoľníci ESETu. 

ESET je rovnako aj zakladajúcim členom SAPIE – Slovenskej aliancie pre inovatívnu 
ekonomiku, ktorá podporuje inovačný ekosystém a taktiež sa aktívne zapája do 
pripomienkovania legislatívy, ktorá má za cieľ zlepšovať podnikateľské prostredie 
na Slovensku.

Zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť a znížiť korupciu sa nepodarí 
zo dňa na deň. Podporujeme však víziu Slovenska ako fungujúceho právneho a vzde-
laného štátu, predvídateľného a stabilného podnikateľského prostredia a fungujú-
cich a dôveryhodných inštitúcií. Preto Nadácia ESET pre vytvorenie pozitívnych 
systémových zmien v spoločnosti podporuje aj niektoré nezávislé mimovládne 
organizácie, ktoré vyvíjajú spoločenský tlak na riešenie pálčivých problémov, podie-
ľajú sa na kontrole správy vecí verejných a ktoré volajú po zvýšení transparentnosti 
a efektívnosti vynakladania verejných zdrojov. 
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PODPORUJEME ANGAŽOVANOSŤ A DOBROVOĽNÍCTVO
S cieľom zvýšenia vplyvu našej pomoci podporujeme angažovanosť zamestnan-
cov cez viaceré zamestnanecké programy. Podpora zapojenia zamestnancov do 
dobrovoľníckych aktivít sa prehĺbila od roku 2019, keď sa nám v ESETe podarilo 
spustiť Zamestnanecký dobrovoľnícky program (ZDP). Definovali sme významné 
partnerstvá s organizáciami, ktoré podporujeme nielen finančne, ale kde vieme 
významne prepojiť potreby komunít, dobrovoľníctvo a našu expertízu tak, aby bol 
vplyv čo najväčší. 

V našej prvej Správe o zodpovednom podnikaní v ESETe sme si stanovili cieľ v oblasti 
Lepšie Slovensko: 20 % zapojených zamestnancov do expertného alebo manuálneho 
dobrovoľníctva. Nakoľko nám opatrenia a neistota spôsobená pandémiou korona-
vírusu skrížila plány, cieľ sa nám nepodarilo naplniť a presúvame ho do roku 2021. 
Za rok 2020 sa do dobrovoľníckych aktivít v rámci ZDP zapojilo 100 dobrovoľníkov, 
ktorí strávili 1 500 hodín na dobrovoľníckych aktivitách. Z toho 30 bolo expertných 
dobrovoľníkov, ktorí strávili na expertných dobrovoľníckych aktivitách spolu 500 hod.

Ďalšou formou podpory je Zamestnanecký grantový program, ktorý každoročne 
vo dvoch kolách vyhlasuje Nadácia ESET. Ten umožňuje zamestnancom požiadať 
o podporu projektov, v ktorých dobrovoľnícky pôsobia. V roku 2020 vyčlenila Nadácia 
ESET 40 000 EUR a podporila 24 projektov. 

Sme hrdí na našich zamestnancov, ktorí sa od začiatku pandémie v boji proti ko-
ronavírusu zapájali do rôznych dobrovoľníckych aktivít pre pomáhajúce organi-
zácie rôznych oblastí. Zamestnanci ESETu sa tak napríklad zapojili do iniciatívy 
Slovensko-help, ktorú organizovalo združenie Slovensko.Digital. Naši dobrovoľníci 
tu pomáhali koordinovať triedenie žiadostí pomáhajúcich organizácií či nemocníc 
a v rámci tohto projektu prispeli aj ako programátori, IT špecialisti, copywriteri či 
dizajnéri. Podarilo sa im vytvoriť informačné plagáty pre lekárne, pošty, obchody 
a iné prevádzky, ktoré boli na začiatku pandémie veľmi žiadané. V rámci iniciatívy 
Pomôž nemocnici spolupracovali s 3D tlačiarmi a pomáhali tlačiť štíty pre nemocnice. 

VIRTUÁLNE DOBROVOĽNÍCTVO

Projekt Security girl sa nám podarilo úspešne odštartovať v októbri 2020 v on-
line podobe. Spojili sme sa so združením Aj Ty v IT, ktorý nás oslovil ako odbor-
ného garanta v téme digitálnej bezpečnosti. Projekt je určený pre dievčatá vo veku 
15 – 19 rokov a jeho hlavným cieľom je ponúknuť im dostatočné vzdelanie v oblasti 
digitálnej bezpečnosti, aby chránili seba aj svoje dáta. Vyškolené dievčatá budú svoje 
vedomosti ponúkať ďalej a odovzdávať ich ďalším rovesníkom, čím budú okolo seba 
vytvárať svoju komunitu, v ktorej si budú navzájom radiť a podporovať sa. „Security Girl” 
bude pôsobiť ako ambasádorka bezpečného správania na internete, bude organizovať 
stretnutia, vysvetľovať základné princípy bezpečnosti na sieti a upozorňovať na riziká. 
V neposlednom rade bude tiež rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, 
ktoré napomôžu rozvíjať jej vnútornú motiváciu a sebavedomie. 
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V roku 2019 sme ako člen Business Leaders Forum (BLF) iniciatívy Digital skills 
spolu s ďalšími partnermi pokračovali vo výučbe digitálnych zručností učiteľov na 
Slovensku. Vďaka všetkým partnerom projektu bolo možné realizovať školenia v 75 
okresoch Slovenska. Vyškolených tak bolo 1 066 učiteľov z viac ako 400 škôl vrátane 
študentov pedagogických fakúlt v Ružomberku a v Banskej Bystrici. V roku 2020 
projekt pokračoval v menšej miere v 15 mestách na Slovensku. V dôsledku koro-
nakrízy boli školenia presunuté na jeseň a vyškolilo sa 45 učiteľov v online podobe. 
Všetci účastníci školení dostali od spoločnosti ESET knihu Spojení navždy – Ako 
nestratiť deti v digitálnej dobe, ktorá ponúka návod, ako vychovať hodnotovo za-
merané deti a nestratiť ich navždy v digitálnej dobe. 

V auguste 2020 bol spustený pilotný projekt Koordinátorov digitálnych kompetencií 
na školách, s cieľom zvyšovať digitálnu vyspelosť škôl a efektívnejšie využívať digi-
tálne technológie vo vzdelávacom procese. Spoločnosť ESET ako jeden z partnerov 
projektu zastrešila školenie v téme digitálnej bezpečnosti.

Pandémia prerušila obľúbené exkurzie študentov základných či stredných škôl, 
ktoré boli vždy veľkým lákadlom pre malých i veľkých, nahliadnuť do sveta víruslabu 
v ESETe. Jedna z našich pravidelných spoluprác s Mini tech MBA sa presunula do 
online podoby a účastníčky vzdelávacieho programu tak neprišli o podnetnú pred-
nášku o Digitálnej bezpečnosti.

Ako člen BLF už štvrtý rok spolupracujeme s Fakultou podnikového manažmentu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, keď v rámci predmetu Etika v podnikaní sa 
študenti majú príležitosť dozvedieť sa o príkladoch spoločenskej zodpovednosti 
z praxe priamo od vybraných zástupcov firiem. Téma „Udržateľný rozvoj a zodpo-
vedné podnikanie v ESETe“ je obľúbená nielen u študentov tejto fakulty. O konkrétne 
príklady z praxe v oblasti spoločenskej zodpovednosti a vízii spoločnosti ESET pri 
napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja sa v akademickom prostredí delíme aj v rámci 
výskumného projektu „Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom 
prostredí“ realizovanom na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. 

„
Program Mini Tech MBA otvára ženám dvere do sveta IT. Jedny 

z najobľúbenejších dvier vedú práve do oblasti Počítačovej 
bezpečnosti. Na ich prahu sa pod vedením našich lektorov 

snažíme pochopiť hlavné výzvy a riešenia v oblasti osobnej aj 
firemnej bezpečnosti. Vďaka spolupráci s firmou ESET máme 
možnosť navnímať tieto princípy aj z praktickej stránky. Tieto 
návštevy majú vždy veľký úspech, či už sú priamo v eseťáckom 

Houstone alebo online. Možno aj preto si už niektoré naše 
absolventky vybrali pre svoje ďalšie kariérne pôsobenie práve 

spoločnosť ESET.

Mirka Uhnak
CEO Mini Tech MBA
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NAŠE MESTO

Napriek obmedzeným podmienkam sa nám aj v roku 2020 podarilo zapojiť do naj-
väčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku: Naše mesto. 70 dob-
rovoľníkov zo spoločnosti ESET v Bratislave a v Košiciach pomohlo vybraným or-
ganizáciám namaľovať múr pre materskú školu, vysadiť rastliny či vyčistiť potok, 
premaľovať oplotenie detského ihriska a už tradične prispieť k zveľadeniu okolia 
v cyklokomunite. 

Práve vďaka dobrovoľníckemu podujatiu Naše mesto sme si v predošlých rokoch vy-
tvorili dobrovoľnícku skupinu zamestnancov, ktorí pravidelne navštevovali priateľov 
z domova seniorov. Počas pandémie nechceli stratiť kontakt, tak im dobrovoľníci 
zorganizovali zbierku kreatívnych vecí, digitálnych zariadení rádií a tabletov, aby 
sa seniori mohli spojiť so svojimi najbližšími. Vďaka aktívnej pomoci našich dob-
rovoľníkov a finančnej podpore Nadácie ESET sa nám podarilo zariadiť vonkajšiu 
terasu pre seniorov, keď z bezpečnostných dôvodov nemohli chodiť na prechádzky.
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GIVING TUESDAY

Spoločnosť ESET sa v roku 2020 už po štvrtýkrát pripojila ku kampani #Giving 
Tuesday na Slovensku. V rámci kampane sme podporili organizácie zamerané na 
pomoc ľuďom, ktorí sú marginalizovaní alebo vylúčení zo zdravotnej starostlivosti. 
ESET kampaň Giving Tuesday mierila aj na ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi, v ohrození 
života či na okraji spoločnosti a podporili sme aj projekt odhaľujúci konšpiračné 
weby so zavádzajúcim alebo škodlivým obsahom. Úspešnú kampaň sme spojili 
s charitatívnym online kvízom, kde zamestnanci mohli prispieť na pomoc ob-
čianskemu združeniu EQUITA na fungovanie projektu mobilnej ambulancie pre ľudí 
bez domova. Nadácia ESET finančné príspevky zamestnancov ESETu vyzbierané 
v kampani navýšila rovnakou sumou, celkovo sme tak darovali na vybrané pro-
jekty iniciatívy Giving Tuesday 6 848 eur.

V rámci kampane Giving Tuesday sme sa zapojili aj do tradičnej jesennej zbierky 
oblečenia pre 3 vybrané organizácie, pomáhajúce ľuďom bez domova. Spolu sa 
nám podarilo vyzbierať 50 vriec s objemom 140 litrov.

ZELENÝ SVET
ZNIŽUJEME ENVIRONMENTÁLNY VPLYV

Cieľ znížiť environmentálny vplyv si spoločnosť ESET stanovila ešte v roku 2018. 
Identifikovala vtedy tri základné oblasti, ktorým sa chcela venovať v nasledujúcich 
rokoch, a to:

 ○ energetická efektívnosť
 ○ manažment a recyklácia odpadu
 ○ zamestnanecká uvedomelosť v oblasti životného prostredia

 

Následne v roku 2019 sme v spolupráci s Inštitútom pre cirkulárnu ekonomiku 
(INCIEN) začali s pravidelným monitorovaním spotrebovanej energie a vyprodu-
kovaného odpadu. 

Vo vyhodnocovaní environmentálneho vplyvu našich aktivít – spotrebovanej ener-
gie a vyprodukovaného odpadu, ako aj nastavovaní parametrov merania a návrhu 
opatrení pre ďalšie zníženie CO2 emisií, sme pokračovali aj v roku 2020. 
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Spoločnosť ESET tiež určila, že pre správnu implementáciu princípov environmen-
tálnej udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky je potrebné ich správne definovanie 
a v tejto oblasti už podnikla niekoľko krokov:

EKOINOVÁCIE

RECYKLÁCIA

ZNIŽOVANIE 
SPOTREBY ZDROJOV

ZDIEĽANÉ SLUŽBY
 ○ využívanie troch firemných automobilov 

na služobné cesty 

 ○ čiastočné minimalizovanie spotreby 
energie (kúrenie/chladenie) 
v kanceláriách počas neprítomnosti 
zamestnancov

KOMUNÁLNY ODPAD

 ○ triedenie komunálneho odpadu 
v priestoroch spoločnosti na plasty, 
sklo, papier a zmiešaný odpad

BALENIA PRODUKTOV

 ○ odstránenie prebytočných plastových 
častí balenia produktov a jeho náhrada 
za kompletne papierové balenia

 ○ ukončenie procesu laminovania 
povrchovej úpravy škatúľ pre jej vyššiu 
efektivitu pri následnom recyklovaní
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VÝPOČET UHLÍKOVEJ STOPY

Za východiskový stav sme sa rozhodli považovať rok 2019, keď spoločnosť ESET 
fungovala v bežných podmienkach. Pandemická situácia v roku 2020 pozitívne 
ovplyvnila našu uhlíkovú stopu a keďže to zatiaľ nebola cielená zmena, stav z roku 
2020 považujeme za stav, ktorý by sme chceli dosiahnuť aj v nasledujúcom období, 
znovu v bežných podmienkach.

V roku 2020 sme si stanovili niekoľko konkrétnych opatrení na znižovanie svojho 
environmentálneho vplyvu. Zrealizovalo sa hodnotenie environmentálnej udrža-
teľnosti (kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu) a cirkularity v spoločnosti ESET 
a bolo porovnané s predchádzajúcim rokom 2019. Hlavným cieľom kvalitatívneho 
hodnotenia formou dotazníkového prieskumu bolo získať prehľad o aktivitách 
a smerovaní spoločnosti ESET v oblasti cirkulárnej ekonomiky a environmentál-
nej udržateľnosti. Otázky boli formulované tak, aby bolo možné vyhodnotiť, kde 
sa aktuálne nachádzame, aké kroky už boli uskutočnené a aké kroky plánuje ESET 
uskutočniť v oblasti udržateľnosti v ďalších rokoch. 

Metodológia výpočtu uhlíkovej stopy bola vytvorená na základe medzinárodného 
štandardu GHG Protocol2, ktorý je v súčasnosti najpoužívanejším výpočtovým ná-
strojom na meranie produkcie emisií skleníkových plynov spoločností a organizácií. 

V analýze uhlíkovej stopy boli zahrnuté všetky emisné zdroje zo Scope 1 a Scope 2 
a  vybrané významné položky zo Scope 3 ovplyvňujúce celkové emisie v súlade s po-
žiadavkami GHG Protokolu (nezahrnutou významnou položkou ostávajú nakúpené 
elektrozariadenia a biela technika).

Scope 1 (priame emisie) 
– motorový benzín a nafta, zemný plyn (výroba tepla pre kancelárie), chladivá

Scope 2 (nepriame emisie zo spotrebovanej energie) 
– elektrina v kanceláriách

Scope 3 (ďalšie nepriame emisie) 
– elektrina v externých dátových centrách, odpady, spotreba vody, spotreba papiera

Na určenie hraníc analýzy sa použila metóda priamej kontroly (control approach), 
do výpočtu emisií sa zahrnuli 2 administratívne budovy v Bratislave, v ktorých sídli 
centrála ESETu. V snahe o zlepšenie hodnotenia environmentálneho vplyvu bu-
deme v nasledujúcom období rozširovať rozsah správy o emisie predovšetkým zo 
Scope 1 tzv. nepriamych emisií.

POROVNANIE ROKOV 2019 A 2020 PRE CENTRÁLU 
SPOLOČNOSTI ESET

Celkové emisie CO2 v roku 2019: 1338,3 t CO2e

Celkové emisie CO2 v roku 2020: 801,9 t CO2e
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ZÁKLADNÉ VÝSTUPY KVANTITATÍVNEJ ANALÝZY V ROKU 2020 
V POROVNANÍ S ROKOM 2019:

 ○ Rok 2020 predstavoval pokles emisií sledovaných prevádzok 
o 40,1 %.

 ○ Najväčším podielom na produkcii emisií sú emisie budovy, ktoré 
v roku 2020 tvorili približne 63 %. Oproti roku 2019 nastal po-
kles o cca 7 %.

 ○ Spotreba tepla v budovách vzrástla o 5 % aj napriek tomu, že 
obsadenosť budov bola nízka, čo značí nutnosť nastavenia 
úspornejších energetických opatrení budov.

 ○ Spotreba energie v dátových centrách rovnako vzrástla o 20 % 
najmä z dôvodu rastu využívania dát.

 ○ Klesol podiel papiera o 57 %, čo samozrejme súvisí s absenciou 
zamestnancov v kancelárskych priestoroch a s využívaním tla-
čiarenských služieb.

 ○ Došlo k nárastu triedeného odpadu a zároveň k poklesu zme-
sového komunálneho odpadu.

25 %

58 %

17 %

34 %

44 %

22 %

Scope 1 – Priame emisie

Scope 2 – Nepriame emisie zo spotrebovanej energie

Scope 3 – Ďalšie nepriame emisie

INDIKÁTOR (t CO2e ) 2019 2020 ↑↓

Celková uhlíková stopa 
(povinné i nepovinné emisie Scope 1, Scope 2 a Scope 3) 1338,3 801,9 - 40,1 %

Uhlíková stopa (len povinné emisie Scope 1 a Scope 2) 1002,8 529,3 - 47,2 %

Uhlíková stopa na 1 zamestnanca (celkové emisie vrátane 
nepovinných) 1,61 0,85 - 47,3 %

Uhlíková stopa na 1 zamestnanca (len povinné emisie) 1,21 0,56 - 53,7 %

Graf 2019 Graf 2020
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ZAMESTNANECKÁ UVEDOMELOSŤ V OBLASTI ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

Hoci rok 2020 odzrkadľoval vo fungovaní spoločnosti ESET najmä nevyhnutné 
zmeny spôsobené pandémiou, aj napriek tejto situácii spoločnosť ESET naďalej 
aktívne vzdelávala a podporovala svojich zamestnancov v oblasti udržateľného 
rozvoja. Veľkú rolu zohrala dobrovoľnícka skupina eko-ambasádorov, ktorá vznikla 
ešte v roku 2017 a realizuje rôzne podporné a edukačné aktivity v danej oblasti. Tím 
eko-ambasádorov združuje v súčasnosti 18 členov z rôznych oddelení v bratislav-
skej centrále ESET Slovensko. 

MEDZI HLAVNÉ AKTIVITY EKO-AMBASÁDOROV PATRILI:

 ○ Organizovanie edukatívnych aktivít, ktoré prispievajú k roz-
širovaniu povedomia o potrebe ochrany životného prostredia.

 ○ Motivovanie ostatných zamestnancov k aktívnej participácii na 
budovaní ekologickejšej firemnej kultúry. 

 ○ Pravidelný EKO BLOG. 

V roku 2020 eko-ambasádori v spolupráci s INCIEN zorganizovali online webinár 
na tému: Pravdy a mýty o triedení a recyklácii odpadu. Webinár určený nielen pre 
zamestnancov spoločnosti ESET objasnil dôležitosť triedenia odpadu a vyzdvihol 
význam prevencie nevytvárania odpadu.

Podpora dochádzania zamestnancov do práce na bicykloch je niekoľkoročnou tra-
díciou v ESETe, podporujeme zdravý životný štýl aj znižovanie našej uhlíkovej stopy. 
Aj napriek tomu, že väčšina z nás pracovala z domu, podarilo sa nám použiť eko-
logickejšiu dopravu (najmä bicykel) celkovo 794-krát a najazdiť počas septembra 
7 400 km, čo predstavuje ušetrených 2 022 kg CO2. Dospelý strom za rok spotrebuje 
cca 10 kg CO2. Keďže sme svojimi cestami bicyklom, pešo alebo verejnou dopravou 
usporili v porovnaní s cestou autom až 2 022 kilogramov, na jeden rok tak vďaka 
nám „virtuálne“ pribudlo 202 stromov.
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OBLASŤ

ETIKA AKO ZÁKLAD NÁŠHO 
PODNIKANIA

CIEĽ

Príprava online školenia o etickom 
podnikaní o princípoch etického kódexu

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol presunutý.

Príprava školenia sa presúva na rok 
2021 vzhľadom na technické nastavenia 
a schválenie obsahovej časti samotného 
školenia.

CIEĽ NA ROK 2021

 ‒ Sto percent zamestnancov spoločnosti 
ESET na Slovensku absolvuje online 
školenie o etickom podnikaní 
a princípoch etického kódexu.

 ‒ Bude vykonané porovnanie 
existujúcich etických kódexov regiónov 
a vypracovaný globálny etický kódex.

3.5. NAŠE CIELE
Vyhodnotenie plnenia CSR cieľov za rok 2020, ktoré boli stanovené v CSR reporte 2018 
a nastavenie cieľov. 
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OBLASŤ

BEZPEČNEJŠIE 
TECHNOLÓGIE

CIEĽ

Analýza situácie ohľadom znalostí vo 
všeobecnej populácii, identifikácia slabých 
miest a príprava aktivít smerujúcich 
k zlepšeniu povedomia.

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol splnený.

Z analýzy vykonanej z dostupných 
interných a externých dát sme sa rozhodli 
zamerať v roku 2020 na dve cieľové 
skupiny: 

1. Všeobecná populácia (15+) 
2. Rodičia a deti

Obsahová a komunikačná podpora 
platformy Bezpečne na nete 
(bezpecnenanete.sk) s cieľom zlepšiť 
povedomie v oblasti digitálnej 
bezpečnosti.

CIEĽ NA ROK 2021

Pokračovanie v projekte Bezpečne na 
nete (bezpecnenanete.sk), jeho obsahová 
a komunikačná podpora.

Rozšírenie obsahovej časti projektu 
Bezpečne na nete o sekciu „Pre učiteľov“ 
a s tým spojené komunikačné aktivity na 
túto cieľovú skupinu.

CIEĽ

Distribúcia knihy o výchove detí 
v digitálnej dobe, ktorá sa v printovej alebo 
v elektronickej podobe dostane minimálne 
do 15-tisíc domácností na Slovensku.

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol splnený.

Kniha: Viete, čo robia vaše deti?

 ‒ bola vydaná v náklade 15 000 ks 
a bola distribuovaná prostredníctvom 
siete kníhkupectiev v rámci SR 
v počte 3 000 ks a prostredníctvom 
marketingovo-komunikačných aktivít 
ESETu (zamestnanci, eventy, súťaže na 
sociálnych sieťach) za rok 2020 v počte 
približne 12 000 ks.
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CIEĽ

Set komunikačných a vzdelávacích aktivít, 
ktoré budú podporovať zvyšovanie 
povedomia v oblasti cyber security vo 
všeobecnej populácii a budú vychádzať 
z analýzy zrealizovanej v roku 2019.

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol splnený.

Celkové komunikačné aktivity v rámci 
vzdelávania v internetovej bezpečnosti 
sú bližšie opísané v podkapitole 

„PODPORA VZDELÁVANIA V OBLASTI 
KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI“.

CIEĽ NA ROK 2021

Podpora a odborná spolupráca pri 
projekte „Security girls“.

 ‒ vytvorenie sylabov k úvodným 
školeniam

 ‒ odškolenie 3 nadstavbových školení pre 
vybrané Security Girls
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OBLASŤ

SPOKOJNÍ ZAMESTNANCI

CIEĽ

Zavedenie systému interného mentoringu.

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol presunutý.

V prvej polovici roku 2021 pripravujeme 
koncept mentoringového programu pre 
nových a skúsených manažérov, ktorý 
plánujeme spustiť v druhej polovici 2021.

CIEĽ NA ROK 2021

Do konca roku 2021 plánujeme vytvoriť 
mentoringový program pre nových 
manažérov, ktorý spustíme na začiatku 
roku 2022.

CIEĽ

Druhý ročník prieskumu spokojnosti 
zamestnancov so zameraním na témy 
identifikované v r. 2019.

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol splnený.

Na základe výstupov z prieskumu 
spokojnosti a motivácie zamestnancov 
sme v roku 2020 pracovali na 
identifikovaných oblastiach pre zlepšenie: 
Flexibilita, Procesy, Kariérny rast 
a vzdelávanie.

CIEĽ NA ROK 2021

V druhej polovici roka 2021 pripravíme 
druhý ročník prieskumu spokojnosti 
a motivácie zamestnancov, ktorý 
spustíme v januári 2022. 
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CIEĽ

Úprava benefitného systému na základe 
výsledkov prieskumu.

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol splnený.

V roku 2020 sme pracovali na úprave 
nášho benefitného systému a zaviedli 
sme viacero zmien, ktoré prispievajú 
k jeho flexibilite. 

Okrem už spomenutej možnosti pracovať 
z domu až 12 dní mesačne sme zaviedli 
nový benefitný systém Cafeteria, 
prostredníctvom ktorého vieme 
zamestnancom poskytnúť širšiu škálu 
benefitov a férový a dostupný systém 
všetkým zamestnancom. Zamestnanci 
môžu tento systém využívať od 1. 1. 2021.

CIEĽ

Vytipovanie top talentov na kľúčové pozície.

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol presunutý.

Cieľ sme sa rozhodli prepojiť s prípravou 
stratégie plánovania nástupníctva 
a identifikovania potenciálu 
zamestnancov. 

CIEĽ NA ROK 2021

Do konca roku 2021 budeme pracovať na 
tvorbe kritérií na určenie kľúčových pozícií 
a potenciálu zamestnancov a príprave 
dizajnu tohto procesu v spolupráci 
s regionálnymi HR oddeleniami. 

CIEĽ

Podpora vzniku Employee Resource 
Group – záujmových skupín 
zamestnancov na podporu inklúzie

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol splnený.

K skupine eko ambasádorov pribudla 
dobrovoľnícka skupina žien Book club, 
v ktorej sa členky vzájomne inšpirujú 
a vzdelávajú v rôznych témach.
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OBLASŤ

LEPŠIE SLOVENSKO

CIEĽ

20 percent našich zamestnancov 
bude zapojených do expertného alebo 
manuálneho dobrovoľníctva.

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ nebol splnený.

Do zamestnaneckého dobrovoľníckeho 
programu sa zapojilo 15 % zamestnancov. 
Nižší počet bol ovplyvnený pandémiou, 
ktorá zrušila viaceré dobrovoľnícke 
podujatia. 

CIEĽ NA ROK 2021

20 percent našich zamestnancov sa 
zapojí do expertného alebo manuálneho 
dobrovoľníctva.
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OBLASŤ

ZELENÝ SVET

CIEĽ

Nastavenie merania environmentálneho 
vplyvu našich aktivít (meranie 
CO2 emisií, spotrebovanej energie, 
vyprodukovaného odpadu).

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol splnený.

Bola vytvorená metodika výpočtu 
produkcie CO2 jednotlivých vybraných 
aktivít. Na základe metodiky bol 
uskutočnený výpočet uhlíkovej stopy 
2019/2020.

CIEĽ

Spustenie merania environmentálneho 
vplyvu našich aktivít a nastavenie opatrení 
na znižovanie vplyvu.

STAV CIEĽA ZA ROK 2020

Cieľ bol splnený.

Uhlíkový report 2019/2020 vyhodnotil vplyv 
jednotlivých činností spoločnosti ESET.

Report hodnotil oba roky súčasne. 
Za východiskový stav sa určil rok 2019.

CIEĽ NA ROK 2021

 ‒ Vypracovať meranie CO2 pre rok 
2021 – získať ďalšie vstupné dáta 
(informácie k dátovým centrám 
v zahraničí,zahraničné cesty, 
využívanieelektrozariadení)

 ‒ Nastaviť rýchle zmeny, ktoré ovplyvnia 
v budúcom roku uhlíkovú stopu:

 •  zníženie spotreby papiera

 •  zníženie spotreby balených vôd

CIEĽ NA ROK 2021

 ‒ Vytvoriť stratégiu znižovania uhlíkovej 
stopy do roku 2025

 ‒ Vytvoriť roadmapu, ktorá bude   
prezentovať jednotlivé kroky a ich   
realizáciu so zameraním sa na hlavné  
zdroje emisií ako:

 A. Chladivá

 B. Spotreba tepla

 C. Spotreba energie v kanceláriách

 D. Zmesový komunálny odpad

 ‒ Do globálneho etického kódexu 
zahrnúť udržateľnosť v oblasti 
dodávateľských vzťahov 
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4. FINANČNÉ 
VÝSLEDKY ZA 
ROK 2020
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KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA V MIL. EUR

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA V MIL. EUR

INDIKÁTOR 2019 2020 ↑↓ 2019 2020 ↑↓

Výnosy 504 526 4 % 527 534 1 %

Prevádzkový výsledok 
hospodárenia (EBIT)

82 93 13 % 92 91 -1 %

Čisté peňažné toky 
z prevádzkovej činnosti

91 89 -2 % 73 73 - %

ESET skupina pri hodnotení svojej finančnej situácie a výkonnosti sleduje vývoj kľú-
čových finančných indikátorov, ku ktorým patria predovšetkým predaje a výnosy 
z poskytovania užívateľských licencií a služieb, rovnako tiež prevádzkový výsledok 
hospodárenia (EBIT) i čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti. Pozornosť pri 
interpretácii finančnej situácie a výkonnosti ESET skupiny je venovaná nielen kla-
sickým, ale aj alternatívnym finančným indikátorom (non-IFRS) na účely mana-
žérskeho rozhodovania. Napriek všeobecným ekonomickým podmienkam, ktoré 
sú ovplyvnené globálnou pandemickou krízou, ESET skupina dosahuje pozitívny 
vývoj v týchto kľúčových finančných indikátoroch tak z krátkodobého, ako aj z dl-
hodobého hľadiska. V nasledujúcom období ESET skupina očakáva rast predaja 
a výnosov až do výšky 10 %, čo zvýrazňuje jej dobrú finančnú situáciu a výkonnosť 
napriek pretrvávajúcim neistotám vyplývajúcim z globálnej pandemickej situácie.

KONSOLIDOVANÁ

60 mil. EUR

80 mil. EUR

100 mil. EUR

Prevádzkový výsledok
hospodárenia (EBIT)

rok 2020rok 2019rok 2018

79 mil. EUR

70 mil. EUR

91 mil. EUR

89 mil. EUR

82 mil. EUR

93 mil. EUR
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Prezentované rozdielne absolútne čísla, ako aj percentuálne zmeny finančných in-
dikátorov v konsolidovanej účtovnej závierke oproti individuálnej účtovnej závierke 
vznikajú v dôsledku zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky ESET skupiny podľa 
Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v porovnaní s individu-
álnou účtovnou závierkou ESET materskej spoločnosti podľa slovenských právnych 
predpisov. Uvedená rozdielna úprava účtovníctva vytvára predpoklad rozličného 
posudzovania a vykazovania jednotlivých elementov v konsolidovanej a individuál-
nej účtovnej závierke, z čoho najvýznamnejšia je napríklad oblasť výnosov (IFRS  15 
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi) a lízingov (IFRS 16 Lízingy).

Výnosy ESET skupiny sa zvýšili z 504 na 526 miliónov EUR v roku 2020, čo predsta-
vuje nárast o 4 % v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím. Výnosy ESET 
materskej spoločnosti sa zvýšili z 527 na 534 miliónov EUR v roku 2020 v porovnaní 
s rokom 2019, čo predstavuje nárast o 1 % porovnateľný s vývojom tohto konsoli-
dovaného finančného indikátora. V dôsledku rýchlejšieho medziročného nárastu 
výnosov ESET skupiny (vykázaných podľa IFRS 15) oproti výnosom ESET materskej 
spoločnosti sa prezentovaný rozdiel v absolútnych číslach medzi konsolidovanou 
a individuálnou účtovnou závierkou zmenšil.

ESET skupina je z dlhodobého hľadiska prevádzkovo efektívna, teda dosahuje pozi-
tívny trend v ziskovosti. Prevádzkový výsledok hospodárenia ESET skupiny sa zvýšil 
z 82 na 93 miliónov EUR v roku 2020, čo predstavuje nárast zisku o 13 % v porovnaní 
s predchádzajúcim účtovným obdobím. Prevádzkový výsledok hospodárenia ESET 
materskej spoločnosti sa znížil z 92 na 91 miliónov EUR v roku 2020, čo predstavuje 
pokles zisku o 1 %. Dosiahnutý prevádzkový výsledok hospodárenia ESET skupiny 
v roku 2020 je porovnateľný s prevádzkovým výsledkom hospodárenia ESET ma-
terskej spoločnosti.

Uvedená miera ziskovosti prispieva k zvyšovaniu daňového zaťaženia, pričom 
celkové náklady ESET skupiny na splatnú daň z príjmov v roku 2020 predstavo-
vali 20 miliónov EUR, z toho celkové náklady ESET materskej spoločnosti takmer 
17 miliónov EUR. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti ESET skupiny sa znížili 
z 91 na 89 miliónov EUR v roku 2020, čo predstavuje pokles o 2 %. Čisté peňažné toky 
z prevádzkovej činnosti ESET materskej spoločnosti na úrovni 73 miliónov EUR sa 
v roku 2020 nezmenili. Vysoká likvidita ESET skupiny je posilnená nielen zostatkom 
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov vo výške 116 miliónov EUR na 
konci roka 2020, ale aj absenciou úverov, čo prispieva k silnej dividendovej politike.

INDIVIDUÁLNA
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VÝSKUM A VÝVOJ

Rovnako ako po minulé roky, ani v roku 2020 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 6 452 066,60 EUR. V roku 
2020 boli v rámci výskumno-vývojových aktivít predstavené produkty bližšie opí-
sané v časti 3.2.

ROZDELENIE ZISKU

Rozhodnutím  spoločníkov per rollam mimo valného zhromaždenia zo dňa 11. 6. 2021 
bola spoločníkmi schválená individuálna účtovná závierka ESET materskej spoloč-
nosti. Správna rada schválila dňa 24. 6. 2021 opravenú konsolidovanú účtovnú zá-
vierku skupiny ESET. Dosiahnutý zisk za rok 2020 po zdanení v individuálnej účtovnej 
závierke vo výške 78 164 453 EUR sa preúčtuje ako nerozdelený zisk po zdanení vo 
výške 78 164 453 EUR na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Spoločníci dňa 11. 6. 2021 schválili rozdelenie nerozdeleného zisku minulých rokov 
za rok 2019 vo výške 77 830 086,93 EUR takto: 

 ○ časť nerozdeleného zisku vo výške 50 000 000 EUR sa rozdelí 
medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom výške obchodných 
podielov spoločníkov do 30. 6. 2021,

 ○ časť nerozdeleného zisku vo výške 27 830 086,93 EUR sa rozdelí 
medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom výške obchodných 
podielov spoločníkov do 30. 11. 2021.

NÁSLEDNÉ UDALOSTI

Spoločnosť ESET, spol. s r.o., spolu s dcérskymi spoločnosťami okamžite prijali pre-
ventívne opatrenia s cieľom poskytovať aj naďalej plnohodnotné služby s ohľa-
dom na ochranu zdravia zamestnancov a zákazníkov. Začiatkom marca 2020 boli 
s okamžitou platnosťou pozastavené medzinárodné pracovné cesty, na pracovis-
kách boli zavedené preventívne hygienické opatrenia podporené online školeniami 
a aktivovaná najskôr dobrovoľná a vzápätí povinná práca z prostredia domova pre 
väčšinu zamestnancov našich pobočiek na celom svete. Všetky pracovné aktivity, 
ktorých povaha práce nevyžadovala fyzickú prítomnosť na pracovisku, boli presu-
nuté na pokrytie prácou z domu.

Rok 2020 bol pre skupinu výzvou nielen v oblasti podpory vedy a výskumu, ale aj 
pri nastavovaní rôznych opatrení v pracovnom aj súkromnom živote. Skupina preto 
prostredníctvom Nadácie ESET zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a pre-
vencie ochorenia COVID-19“, do ktorého prispela sumou 300 000 EUR. Skupina 
podporila vývoj prvého slovenského PCR testu. V prvej fáze zafinancovala prvých 
100-tisíc PCR testov, ktoré boli spoločne so zapojenými firmami a vedcami daro-
vané Slovenskej republike.

Skupina má vypracovaný a pravidelne revidovaný Pandemic flu business continuity 
plan. Podľa neho, a to aj v prípade dlhodobej kritickej situácie, je schopná zabezpe-
čiť svoje služby, samozrejme s ohľadom na rozhodnutia a nariadenia zodpovedných 
štátnych orgánov.
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V čase zverejnenia výročnej správy vedenie skupiny nezaznamenalo v súvislosti 
s pandémiou Covid-19 významný pokles predaja, zníženie schopnosti distribútorov 
uhrádzať pohľadávky, ako ani vplyv na schopnosť skupiny uhrádzať svoje  záväzky. 
Pre vznik a šírenie nových mutácií vírusu Covid-19 sa pandemická situácia neustále 
mení, preto nie je možné predvídať budúce účinky, avšak skupina neočakáva zní-
ženie hodnoty svojich aktív ani výrazné straty. 

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho vplyvu a podnikne 
všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na skupinu 
a jej zamestnancov.

Správna rada rozhodla dňa 16. 12. 2020 o vyplatení dividend spoločníkom v celkovej 
výške 23 385 000 EUR, ktoré sú k 31. decembru 2020 zahrnuté v položke Obchodné 
a ostatné záväzky konsolidovaného výkazu o finančnej situácii. Dividendy boli uhra-
dené dňa 18. januára 2021.

Po 31. decembri 2020 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie 
udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva skupiny, okrem 
rozhodnutia o rozdelení zisku z roku 2019 ako je popísané vyššie.
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