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Úvod 
       

      Technologický pokrok sa vyvíja 

exponenciálne a jeho nárast ovplyvňuje aj 

hospodársky rast krajiny, pretože tieto veličiny 

sú navzájom prepojené. Úroveň technológií 

a rozsah ich efektívneho využívania je tiež 

významným determinantom hospodárskeho 

rastu. Vďaka technologickému pokroku sa 

stretávame s informačnými technológiami na 

každom kroku a častokrát si už ani nevieme 

predstaviť prácu bez nich. Vývoj počítačov ide 

paralelne s vývojom všetkých ostatných 

technológií, pričom najväčší pokrok 

zaznamenávajú okrem výpočtovej techniky 

najmä telekomunikačné technológie. Vďaka 

tohto vývoja vznikli aj počítačové siete, 

predovšetkým internet.  

      Nárast využívania informačných a komuni-

kačných technológií (IKT) na celom svete 

mapujú desiatky prieskumov, medzi nimi aj 

prieskumy Eurostatu, ktoré potvrdzujú, že 

v Európe v roku 2016 malo v podnikoch 55 % 

zamestnancov k dispozícii počítač (v roku 2010 

to bolo 52 %) a 97 % podnikov pripojenie na 

internet (v roku 2010 to bolo 94 %).1  

      Aj ďalšie štatistické údaje potvrdzujú, že 

informačno-komunikačné technológie sú 

nesporným prínosom a ich vývoj a pokrok 

prináša so sebou mnoho výhod. Vďaka 

spojeniu počítača a internetového pripojenia 

sa stretávame s pojmom cloud computing 

(skrátene „cloud“) takmer na každom kroku, 

pričom si to možno ani neuvedomujeme. 

Používame e-mailové služby formou cloudu 

(napr. Gmail, Yahoo, Hotmail), spravujeme 

a ukladáme svoje fotografie alebo dokumenty 

na úložiská (napr.  Dropbox alebo Evernote) 

alebo zdieľame dokumenty rovnako z pohodlia 

domova ako aj z práce (napr. Microsoft Office 

365). Toto všetko bolo pred desiatimi rokmi 

takmer nepredstaviteľné, ale súčasne 

očakávané. Vývoj informačno-komunikačných 

technológií prinútil podnikateľské subjekty 

čeliť otázke, ako využiť tieto technológie vo 

svoj prospech, vysoko efektívne a s čo 

najnižšími nákladmi. Nie každý podnikateľský 

subjekt si môže dovoliť vlastniť server, jeho 

údržbu a prevádzku, zamestnávať IKT 

špecialistu a finančné prostriedky radšej 

využije   iným  spôsobom,  a  to  za  cenu  toho,                 

že informačno-komunikačné technológie bude 

využívať vo veľmi obmedzenom rozsahu. 

Napriek tomu si títo podnikatelia naďalej 

uvedomujú, že technologický pokrok sa zastaviť 

nedá a hľadajú efektívne riešenia využívania 

IS/IKT. V minulosti ich nachádzali najskôr 

v outscourcingu informačných systémov 

a technológií, neskôr vo virtualizácii, a dnes 

nachádzajú služby IS/IKT formou cloud 

computing. 

      Cloud computing prináša podnikateľskými 

subjektom a organizáciám možnosť využívať 

informačno-komunikačné technológie v plnom 

rozsahu, postačuje k tomu len počítač, 

notebook, tablet alebo smartfón s pripojením 

na internet a všetko ostatné sa nachádza na 

strane poskytovateľa cloudových služieb. 

Používateľ platí iba za služby, ktoré aktuálne 

potrebuje a využíva, na rozdiel od klasického 

outsourcingu IS/IT. Používateľ teda nepotre-

buje vlastný server, kapacitu (skladovaciu, 

pamäťovú, ...), dokáže hardvérový výkon  zvýšiť 

alebo znížiť podľa potreby a všetky nastavenia 

vie vykonať cez webové rozhranie alebo 

špeciálnu aplikáciu.  

      Medzi kľúčové poznatky, ktorými sa venuje 

táto publikácia, je aj zistenie, prečo cloudové 

služby využíva priemerne iba tretina obyva-

teľov Európskej únie, a podľa štatistík používa-

telia využívajú iba zlomok poskytovaných 

služieb a preferujú z nich najmä e-mail alebo 

úložisko dát. Rovnako je dôležité analyzovať 

v čom vidia podniky prínosy vo využitia 

cloudových služieb a naopak v čom vidia 

bariéry, ktoré im bránia plnohodnotne využívať 

cloudové služby. 

      Téma využívania služieb IS/IKT poskytova-

ných formou cloud computingu v podnikoch je 

určite aktuálna a prináša množstvo otázok, 

ktoré môžu byť podnetné pre výskumnú oblasť 

a aj prax. Jedným z dôvodov je aj fakt, že cloud 

computing a jeho služby nie sú v podmienkach 

Slovenska dostatočne zmapované a zanaly-

zované. Po podrobnom preštudovaní dostupnej 

zahraničnej a domácej literatúry dochádzame 

k názoru, že jednou z kľúčových bariér, ktorá 

bráni slovenským podnikateľom využívať   

cloudové   služby  v  plnom  rozsahu,  je najmä 

nedostatočná informovanosť o ponuke, rozsahu 

a obsahu služieb, ktoré ponúkajú poskytova-

telia cloudových riešení.  

1 Eurostat. 2017. Summary of EU aggregates [online] Dostupné na internete: http://appsso.eurostat.ec. 

europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  



8 

 

      Prvá časť publikácie sa zameriava na 

zhodnotenie súčasného stavu riešenej 

problematiky doma a v zahraničí, teoretické 

východiská a vymedzenie postavenia cloud 

computingu v službách IS/IKT v podnikaní. 

Súčasťou tejto časti je aj komparácia 

európskych a slovenských prieskumov v oblasti 

využívania cloudových služieb, ktoré slúžia ako 

časť teoretických východísk pre formuláciu 

hlavného cieľa a čiastkových cieľov analytickej 

časti tejto vedeckej monografie. 

      Hlavným cieľom analytickej časti 

publikácie bolo identifikovať a zhodnotiť 

súčasný stav využívania služieb IS/IKT 

poskytovaných formou cloud computingu  

v malých a stredných podnikoch na Slovensku, 

ako aj výhody a bariéry využívania týchto 

služieb. Tento hlavný cieľ bol rozpracovaný do 

čiastkových cieľov, a to: 

• na základe analýzy a syntézy poznatkov 

zo súčasnej domácej a zahranič-

nej literatúry spracovať teoretické 

východiská skúmanej problematiky; 

• analyzovať stav využívania cloudových 

služieb v malých a stredných podnikoch 

v SR; 

• komparovať výsledky publikovaných 

domácich a zahraničných prieskumov 

v oblasti využívania cloudových služieb  

s výsledkami realizovaného vlastného 

dotazníkového prieskumu; 

• identifikovať výhody využívania cloudo-

vých služieb pre podnikateľskú prax; 

• komparovať výhody využívania cloudo-

vých služieb pre podnikateľskú prax 

vyplývajúce z publikovaných domácich a 

zahraničných prieskumov s výsledkami 

realizovaného vlastného dotazníkového 

prieskumu; 

• identifikovať bariéry využívania cloudo-

vých služieb pre podnikateľskú prax;  

• komparovať bariéry využívania cloudo-

vých služieb vyplývajúce z publikova-

ných domácich a zahraničných priesku-

mov s výsledkami realizovaného 

vlastného dotazníkového prieskumu. 

Súčasťou analytickej časti tejto publikácie sú 

okrem cieľov aj tri hypotézy, ktoré autor 

verifikoval pomocou vybraných štatistických 

metód.  

 

      Základom pre analýzu využívania služieb 

IS/IKT formou cloud computingu bol 

dotazníkový prieskum, preto je súčasťou 

analytickej časti tejto publikácii aj podrobná 

charakteristika skúmanej vzorky respondentov 

dotazníkového prieskumu. Publikácia prináša 

komparáciu výsledkov dotazníkového priesku-

mu s teoretickými východiskami. V súlade 

s cieľmi autora bol dôraz kladený na analýzu 

výhod a bariér využívania cloudových služieb. 

Výsledky dotazníkového prieskumu boli 

podrobené štatistickému overovaniu 

a výsledkami autor potvrdil alebo zamietol 

stanovené hypotézy.   
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1  Súčasný stav   

riešenej problematiky 

doma a v zahraničí  
      

 Informačné systémy a informačno-

komunikačné technológie (IKT) prinášajú 

podnikom možnosť hľadať riešenia a 

rozhodnutia na všetkých úrovniach. Dnes ich 

význam v zlepšovaniu riadenia vidíme v tom, 

že v rámci podnikových procesov sa chápu 

obdobne ako ostatné obchodné, výrobné a iné 

procesy. Už prekonané odôvodnenie, že 

informačné technológie sú zdrojom 

racionalizačných efektov najmä v oblasti 

zefektívnenia administratívnych činností, 

nemožno akceptovať. Dnes si podniky 

uvedomujú význam využívania informačných 

systémov a informačných technológií a ich 

začlenenia do tvorby hodnoty podniku, 

postavenia podniku na trhu z pohľadu jeho 

ďalšieho rozvoja alebo prežitia. 

      Aktuálny rozvoj informačných systémov a 

informačno-komunikačných technológií priná-

ša so sebou aj generovanie, spracovanie, 

spravovanie a uloženie dát, ktorých objem 

neustále narastá. Tento trend významne 

ovplyvňuje tzv. „Big data“ fenomén, ktorý je 

vyvolaný každodenným generovaním údajov, 

ktoré sú k dispozícii a vyznačujú sa 

vlastnosťami ako je  značný objem (rozsiahle 

množstvo údajov získaných priebežne), 

rôznorodosť (rôzny formát komplexných 

údajov, štruktúrovaných alebo neštruktú-

rovaných) a rýchlosť (vysoká rýchlosť, ktorou 

sú údaje generované). Ich analýzou získavajú 

podniky dôležité výsledky pre ďalšie 

rozhodovanie vo všetkých oblastiach.  

Jednotlivci, podniky, dodávatelia a zákazníci 

vytvárajú a prijímajú obrovské množstvo 

informácií, s ktorými je nutné efektívne 

pracovať. Výskumná a poradenská spoločnosť 

Gartner v roku 2010 predpovedala, že objem 

podnikových   údajov   vo    všetkých    formách 

porastie  počas nasledujúcich piatich rokov až 

o 650 %.3 International Data Corporate (IDC) 

v tom istom roku uviedla, že svetový objem dát 

sa zdvojnásobuje každých 18 mesiacov. 

      Objem digitálnych informácií sa 

zdvojnásobí každých 1,5 roka a bude 

presahovať 1000 exabajtov.4 Ak odhady 

hovoria o 90-tich biliónoch emailov ročne 

a nespočetných poznámkach, telefónnych 

nahrávkach, fotografiách a videách v zaria-

deniach, na diskusných fórach na webstrán-

kach podnikov zameraných na hodnotenie 

kvality produktov a služieb,5 logicky 

prichádzame k záveru, že ak je kapacita úložísk 

dát jednotlivcov a ako aj podnikov obmedzená 

alebo jej rozšíreniu niečo zásadné bráni, 

riešením pre obe skupiny používateľov sú 

služby IS/IKT formou cloud computingu, ktoré 

okrem iného prinášajú dostatočnú kapacitu na 

uloženie potrebných dát, požadovanú rýchlosť 

a variabilitu. Medzi základné výhody patrí 

úspora nákladov, škálovateľnosť a flexibilita 

služieb, spoľahlivosť, uľahčenie riadenia 

podniku v oblasti informačných systémov, 

zníženie vplyvu na životné prostredie a lepšie 

využitie hardvérových zdrojov.6 

 

1.1 Cloud computing – základné pojmy 

a charakteristika 

 

      Pre analýzu využívania cloudových služieb 

je dôležité získať základné teoretické 

východiská a pojmový aparát, ktorými sa 

zaoberá táto podkapitola. Súčasťou tejto 

podkapitoly je základný pojmový aparát, ako aj 

základné požadované podmienky pre 

využívanie tejto formy služieb IS/IKT a 

jednotlivé modely cloudových služieb a ich 

kategorizácia podľa poskytovaných služieb 

a podľa spôsobu ich implementácie. 

2 VYMĚTAL, D. 2009. Informační systémy v podnicích : teorie a praxe projektování. Praha : Grada Publishing, 2009. 
ISBN 978-80-247-3046-2, s. 17  
3 PAQUET, R. 2010. Technology Trends You Can´t Afford to Ignore. [online] Dostupné na: http://www.gartner.com/
it/content/1258400/1258425/january_6_techtrends_rpaquet.pdf  
4 AKERKAR R. 2014. Big Data Computing. Boca Raton : CRC Press, 2014. ISBN 978-1-4665-7838-8, s. 9 
5 GENDRON, M.S. 2014. Business Intelligence and the Cloud : Strategic Implementation Guide. New Yersey : John 
Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-85974-2, s. 149  
6 ALANI, M.M. 2016. Elements of Cloud Computing Security : A Survey of Key Practicalities. New York : Springer, 
2016. ISBN 978-3-319-41410-2, s. 12-13  
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1.1.1  Definovanie pojmu cloud computingu 

 

      Cloud computing je moderné a efektívne 

riešenie využívania informačných technológií, 

ktoré je založené na poskytovaní služieb alebo 

programov uložených na serverovej infraštruk-

túre poskytovateľa služby. Prístup k službám 

alebo programom je zabezpečený prostred-

níctvom internetu cez webové prehliadače, 

respektíve klientov danej aplikácie. Dostupný 

je z akéhokoľvek miesta na svete, podmienkou 

je len prístup na internet.  

      Cloud computing tiež môžeme chápať ako 

využívanie škálovaných a virtuálne posklada-

ných IT zdrojov, ktoré sú používateľovi 

sprístupnené prostredníctvom internetu na 

jeho požiadanie, a to buď okamžite alebo 

takmer okamžite, pričom úhrada sa realizuje 

iba za využité zdroje a služby a kapacitu zdieľa 

niekoľko zákazníkov.7 Inými slovami, ide  

o využitie výpočtovej techniky s použitím 

internetu, prostredníctvom ktorého vzdialené 

počítače zdieľajú spoločnú pamäť, spracovanie, 

kapacitu siete, softvér a ďalšie IKT služby na 

požiadanie zákazníka.8  

      Cloud computing (rovnako ako aj celý 

outsourcing IKT) má prinášať zákazníkovi 

možnosť naplno využívať ponuku IKT služieb 

bez hlbších znalostí IT problematiky a v plnom 

rozsahu ich zapojiť do svojho podnikania  

s minimálnymi nákladmi. V tomto smere má 

táto forma outsourcingu IKT veľkú budúcnosť 

nielen pre poskytovateľov týchto služieb, ale 

hlavne pre podnikateľov, subjekty verejnej 

správy, a aj neziskového sektora. 

      Vo vedeckej a odbornej literatúre môžeme 

nájsť niekoľko definícií cloud computingu, 

pričom najpoužívanejšie sú tieto: 

• Americký Národný inštitút pre štandar-

dy a technológie (NIST) definuje cloud 

computing    ako     „model    umožňujúci 

pohodlný a jednoduchý prístup k sieti a 

konfigurovateľných počítačových zdro-

jov (napr. siete, servery, aplikácie a 

služby), ktorý môžu byť jednoducho 

financovaný s minimálnym úsilím a 

spolupráce manažmentu s poskytova-

teľom služieb“. Táto definícia obsahuje 

základné charakteristiky cloud 

computingu: samoobslužné služby, 

široký prístup k sieti, zdieľanie zdrojov, 

pružnosť a okamžitý servis.9 

• Popredná svetová výskumná 

a poradenská spoločnosť v oblasti IT 

Gartner definuje cloud computing ako 

„spôsob využívania výpočtovej techniky, 

pri ktorom sú škálovateľné a elastické 

informačné služby poskytované ako 

služba prostredníctvom internetu“.10 

• Ďalšia významná svetová výskumná 

a poradenská spoločnosť Forrester 

definuje cloud ako „štandardizované IT 

schopnosti (služby, software alebo 

infraštruktúra) dodávané pomocou 

internetových technológií, platené podľa 

rozsahu využitia a využívané 

samoobslužne.“11 

 

 1.1.2 Podmienky na využívanie cloudových 

služieb 

 

Základnou podmienkou pre používanie 

cloudových služieb je kvalitné a rýchle pripo-

jenie na internet, a táto základná podmienka je 

dnes už v podstate splnená a s týmto vedomím 

aj cloudové služby vznikali. Podľa údajov OSN 

v roku 2015 malo na celom svete prístup na 

internet 44% obyvateľstva12, v Európe podľa 

európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 

2015 malo prístup na internet 76 % obyvateľov 

Európskej únie13. 

7 HLUŠTIK, M. 2009. Cloud computing - reinkarnácia gridu, alebo nová paradigma? [online] Dostupné na: http://
www.efocus.sk/images/uploads/23_25.pdf, eFocus 4/2009, s. 23  
8 NIELSEN, L. 2013. The Little Book of cloud computing. Wickford : New Street Communications, 2013. ISBN 978-
0615-751122, s. 9 
9 JANSEN, W. – GRANCE, T. 2011. Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing. NIST Special Pub-
lication 800-144. Gaithersburg : NIST, s. 11 
10 GARTNER. 2017. Gartner IT Glosary. [online] Dostupné na: http://www.gartner.com/it-glossary/cloud-computing/ 
11 STATEN J. 2009. Cloud is Defined, Now Stop Cloudwashing. [online] Dostupné na: http://blogs.forrester.com/
james_staten/09-10-14-cloud_defined_now_stop_cloudwashing  
12 United Nations Statistics Division. 2016. Internet users (per 100 people). [online] Dostupné na: http://data.un.org/
Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3AIT.NET.USER.P2#WDI   
13 Eurostat. 2016. Eurostat regional yearbook : 2016 edition. Luxembourg : Publications office of the European Union, 
2016. ISBN 978-92-79-600091-3, s. 171 
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Na Slovensku malo podľa údajov zo 

Štatistického úradu SR v roku 2015 prístup na 

internet takmer 78 % obyvateľov vo veku 16-74 

rokov.14 

      Je logické, že pripojenie na internet nemôže 

byť jediné kritérium pre výber cloudových 

služieb. Zákazník sa orientuje podľa 

ponúkaných modelov (podľa služieb alebo 

podľa spôsobu implementácie cloudových 

služieb) uvedených v častiach 1.1.4 a 1.1.5, 

pričom významným faktorom vplývajúcim na 

cloudové služby je aj pripravenosť samotnej 

krajiny na tento druh IS/IKT služieb. Business 

Software Alliance (BSA), neziskové profesijné 

združenie, ktorého cieľom je podporovať 

dosahovanie cieľov podnikov v oblasti 

softvérového priemyslu a súvisiacich výrobcov 

hardvéru pôsobiace vo viac než 80 krajinách, 

sleduje pripravenosť krajín sveta podporovať 

cloudové služby.    

      V rokoch 2013, 2016 a 2018 aliancia 

porovnávala sedem kritérií vo vybraných 24 

krajinách. Konkrétne išlo o tieto kritériá:15 

1. ochrana osobných údajov - ako jednot-

livé krajiny chránia používateľov 

cloudových služieb formou legislatívy  

v oblasti ochrany osobných údajov,  

2. bezpečnosť dát - ako krajiny riadia a 

regulujú kybernetickú bezpečnosť, 

bezpečnostnú certifikáciu a testovanie 

bezpečnosti,  

3. ochrana proti kybernetickej kriminalite

- ako krajiny bojujú proti počítačovým 

útokom a narušeniu fyzickej bezpeč-

nosti, aké legislatívne nástroje využívajú, 

ako zabezpečujú vyšetrovanie kyberne-

tických útokov a aká je úroveň 

vymožiteľnosti práva,   

4. ochrana duševného vlastníctva - v tejto 

časti sa skúma ochrana duševného 

vlastníctva zavedená v daných krajinách, 

ako aj ich prístupy k implementácii a 

presadzovaniu (patentové právo, 

autorské práva, obchodné tajomstvo, ...), 

5. podpora štandardov a harmonizácia 

medzinárodných pravidiel - ako krajiny 

podporujú globálnu harmonizáciu 

pravidiel elektronického obchodu, taríf a 

príslušných obchodných pravidiel, do 

akej miery vlády podporovali priemysel a 

presadzovali sa o harmonizáciu pravidiel 

elektronického obchodu,  

6. podpora voľného obchodu - overenie 

existencie alebo neexistencie prekážok 

voľného obchodu vrátane požiadaviek a 

preferencií jednotlivých krajín na 

konkrétne výrobky, taktiež či krajiny 

podporujú medzinárodné úsilie o štan-

dardizáciu a liberalizáciu obchodných 

politík,  

7. pripravenosť IT a zavádzanie široko-

pásmového pripojenia na internet - táto 

časť skúma a porovnáva infraštruktúru 

dostupnú v každej krajine na podporu 

digitálnej ekonomiky a cloud compu-

tingu. 

 

Z uvedených prieskumov je zrejmé, že najlepšie 

podmienky na využívanie cloudových služieb  

(z pohľadu poskytovateľov ako aj používateľov) 

má spomedzi analyzovaných krajín Japonsko 

a najmenej výhodné podmienky má Vietnam, 

a to rovnako v roku 2013 a aj 2016. V roku 

2018 však Japonsko predbehlo Nemecko, ktoré 

si vylepšilo skóre v ochrane osobných údajov, 

bezpečnosti dát, ochrane duševného vlastníctva 

a podpore voľného obchodu.  

      Podrobnejšie výsledky týchto prieskumov 

zobrazuje graf 1. Slovenská republika do tohto 

prieskumu  zaradená nebola, z krajín V4 bolo 

zaradené iba Poľsko.  

      Predpoklad bol, že krajiny V4 budú mať 

podobné výsledky. Dôkazom toho je 

samostatná analýza, ktorú vykonal profesor 

Veber 16 z Vysokej školy ekonomickej v Prahe 

podľa rovnakej metodiky a zistil, že Česká 

republika by v roku 2013 získala hodnotenie 

71,7 a zaradila by sa hneď za Poľsko.  

14 Štatistický úrad SR. 2015. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 
2015. Bratislava : ŠÚ SR, 2015. ISBN 978-80-8121-394-6, s. 13 
15 BSA. 2013. BSA Global Cloud Computing Scorecard : A Clear Path to Progress. [online] Dostupné na: http://
cloudscorecard.bsa.org/2013/assets/PDFs/BSA_GlobalCloudScorecard2013.pdf  
16 VEBER, J. 2013. Hodnocení podmínek pro rozvoj cloud computingu v ČR. In: Systémová integrace. roč. 20, č. 4, 
2013. ISSN 1210-9479, s. 24  
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Graf 1      BSA Global Cloud Computing Scorecard 2013, 2016, 2018 
Zdroj: BSA. 2013. BSA Global Cloud Computing Scorecard : A Clear Path to Progress. [online] Dostupné na: http://
cloudscorecard.bsa.org/2013/assets/PDFs/BSA_GlobalCloudScorecard2013.pdf;  BSA. 2016. BSA Global Cloud Computing Score-
card 2016 : Confronting New Challenges. [online] Dostupné na: http://cloudscorecard.bsa.org/2016/pdf/BSA_2016 
_Global_Cloud_Scorecard.pdf; BSA. 2018. BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 : Powering a Bright Future. [online] Do-
stupné na: https://cloudscorecard.bsa.org/2018/pdf/BSA_2018_Global_Cloud_Scorecard.pdf 
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1.1.3  Základné modely cloud computingu 

podľa poskytovaných služieb  
 

      Cloud computing sa skladá z troch 

základných modelov z pohľadu na poskytované 

služby. Tieto modely sú softvér ako služba 

(Software as a Service - SaaS), platforma ako 

služba (Platform as a Service - PaaS) a 

infraštruktúra ako služba (Infrastructure as 

a Service - IaaS). Každý model poskytuje určité 

typy služieb, o ktoré má záujem konkrétny 

segment trhu a model ponúka možnosť 

v rovnakom čase platiť za služby poskytované 

iného modelu (okrem IaaS). 

      Americký Národný inštitút pre štandardy 

a technológie (NIST) uvádza tieto tri základné 

modely, ktoré predstavujú kľúčové segmenty 

cloudových služieb:17 

 Software as a Service (SaaS) umožňuje 

používateľom využiť rad softvérových 

aplikácií na internete bez nutnosti ich 

vlastníctva alebo správy (napr. Gmail, 

Microsoft Office 365).  

Služba SaaS je zatiaľ najbežnejším typom 

služieb cloud computingu. Zameriava sa na 

aplikačnú úroveň a zákazníka nezaťažuje 

detailmi infraštruktúry a platformy. 

Obvykle sú to aplikácie spracované 

prostredníctvom rozhraní tenkých klientov 

(webové prehliadače, aplikácie mobilných 

telefónov).  

Príkladom môže byť Outlook.com od 

Microsoft,   kde  zákazník   môže  spravovať  

elektronickú poštu a nikdy sa nemusí starať 

o údržbu hardvéru, prevádzky-schopnosť, 

bezpečnosť, či aktualizáciu. Zákazník získa 

kontrolu nad niektorými parametrami 

v konfigurácii, pričom tieto parametre môžu 

byť ovládané prostredníctvom rozhrania 

aplikácie.18 Ďalším príkladom je napr. 

elektronický internetový obchod. Stačí sa 

len prihlásiť na stránky poskytovateľa 

aplikácie e-shopu, upraviť si šablónu podľa 

vlastných potrieb, naplniť obchod tovarom 

a predaj môže začať. Zákazník uhradí ročný 

poplatok za využívanie služby a na aplikáciu 

získa aj servis a záruku. 

      Ide o najpoužívanejší model cloud 

computingu z pohľadu malých a stredných 

podnikov, pričom tieto využívajú platformy 

pre ERP, CRM a SCM.19 

      Medzi základné požiadavky na služby 

modelu SaaS patria:20 

• požiadavky pre konkrétne aplikácie 

(vrátane volieb licencovania), 

• požiadavky na kvalitu siete. 

      Model SaaS je najpoužívanejší aj 

z pohľadu jednotlivcov, ktoré využívajú 

cloudové služby. Kancelárske aplikácie, 

sociálne siete, nástroje zdieľania súborov 

alebo ich úložiská, či hry prinášajú aplikácie, 

ktoré sú súčasťou SaaS modelu cloud 

computingu. Mnohé z nich môžu využívať aj 

podnikateľské subjekty. V tabuľke 1 je 

uvedený príklad týchto cloudových služieb. 

17 FATIMA, A.A. - YEH, Ch-L. 2012. Cloud Computing: Overview and Risk Analysis. In: Journal of Information sys-
tems. Vol. 26, No. 2, Fall 2012, s. 13-33  
18 ALANI, M.M. 2016. Elements of Cloud Computing Security : A Survey of Key Practicalities. New York : Springer, 
2016. ISBN 978-3-319-41410-2, s. 10  
19  HUGOS, M. - HULITZKY, D. 2011. Business in the Cloud. New Yersey : John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-
61623-9, s. 48  
20  CHANDRASEKARAN, K. 2014. Essentials of Cloud Computing. Boca Raton : CRC Press, 2014. ISBN 978-1-4822-
0543-5, s.21  

Tabuľka 1      Porovnanie príkladov cloudových služieb modelu SaaS služby pre podniko-
vé prostredie a pre jednotlivcov 

Podnikové prostredie  Jednotlivci  

• celopodnikové transakčné aplikácie – 
ERP (NetSuite ERP, ABRA SaaS, Epi-
cor ERP, Microsoft Dynamic GP a pod.) 

• aplikácie pre manažment vzťahov so 
zákazníkmi – CRM (Salesforce CRM, 
SugarCRM, Microsoft Dynamic CRM 
a pod.)  

• aplikácie pre Business Intelligence  - BI 
(GoodData BI, SAP On Demand Busi-
ness Object a pod.)  

• kancelárske aplikácie (Google Apps, Office Web Apps, Office 365,  
a pod.) 

• sociálne a profesné siete (Twitter, Facebook, LinkedIn a pod.)  

• zdieľanie súborov (Flickr, Picasa, GrooveShark, SlideShare, Youtube, 
Vimeo a pod.) 

• pracovné nástroje, napr. pre tímovú spoluprácu (Evernote, Capsa.cz 
a pod.) 

• hry (napr. Steam) 

• úložisko dokumentov (Dropbox, iCloud, Box.net)  

Zdroj: Spracované podľa: GÁLA, L. – POUR, J. – ŠEDIVÁ, Z. 2015. Podniková informatika : počítačové aplikace 
v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha : Grada Publishing, 2015, s. 43;  LACKO, Ľ. 2012. Osobní cloud pro domácí 
podnikání a malé firmy. Brno : Computer Press, 2012, s. 33 a 57 
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2. Platform as a Service (PaaS) poskytuje 

počítačovú platformu na podporu 

budovania webových aplikácií a služieb 

využívaných priamo na internete (napr. 

Google Apps, Force.com, 3Tera Applogic). 

      S využitím služby PaaS získa klient 

výhodu v tom, že sa nemusí starať nielen 

o hardware, ale ani o operačný systém, 

databázový systém, middleware a najmä 

o ich licencie. Na takto pripravený server je 

možné nainštalovať vlastnú aplikáciu 

a využívať ju v plnom rozsahu podľa 

vlastných potrieb. Ak zákazník potrebuje 

niečo otestovať, urobí zálohu starej verzie 

aplikácie a databázy, nainštaluje novú 

verziu, otestuje novú funkcionalitu a potom 

zase pôvodné dáta vráti alebo vymaže. 

      V modeli PaaS sú operačný systém a 

všetky požadované nástroje platformy pre 

zákazníka už nainštalované a riadené 

poskytovateľom cloudovej služby. Zákazník 

má možnosť doinštalovať ďalšie nástroje 

podľa svojich potrieb. Kontrola nad celou 

infraštruktúrou však zostáva na strane 

poskytovateľa služby. Klient kontroluje 

vývoj aplikácií, konfiguráciu a nasadenie.  

V niektorých ohľadoch je tento model 

podobný tradičnému webhostingu, ktorý je 

však riadený manuálne a vyžaduje ľudský 

zásah, ak zákazník potrebuje meniť služby. 

V PaaS sú tieto služby automatické a rýchle 

a nevyžadujú žiadne zásahy človeka.21 

      Medzi základné požiadavky na služby 

modelu PaaS patria:22 

• možnosti nasadenie používateľom 

vytvorených aplikácií, 

• požiadavky podobné ako požiadavky pri 

modele IaaS (uvedené ďalej). 
 

3. Infrastructure as a Service (IaaS) 

umožňuje použitie počítačového hardvéru a 

softvéru, vrátane operačných systémov a 

komunikačných sietí, v ktorých cloud 

provider zodpovedá za inštaláciu hardware,  

konfiguráciu systému a údržbu (napr. 

Amazon EC2, Citrix Cloud Center). 

      Napríklad na rozdiel od bežného 

outsourcingu, v službe IaaS môže byť 

zákazníkovi pridelená dodatočná pamäť 

automaticky, alebo sa mu môže automaticky 

vypínať nepotrebná kapacita infraštruktúry 

(napríklad prebytočné servery), a tým 

zákazník ušetrí prostriedky, ktoré by inak 

zaplatil v plnom rozsahu. A to nehovoríme 

o tom, že zákazník ušetrí za priestor na 

serverovňu, elektrickú energiu a pracov-

níkov, ktorí by boli za IS/IT zodpovední. 

      IaaS model môžeme považovať za 

najnižšiu úroveň cloudových služieb 

poskytovaných zákazníkovi. V tejto službe 

zákazník získa prístup do virtuálneho 

prostredia, môže nainštalovať operačný 

systém a aplikačný softvér. Tento model sa 

javí ako prenájom hardvéru od 

poskytovateľa služieb, pričom poskytovateľ 

tento hardvér spravuje a zabezpečuje jeho 

bezporuchovú prevádzku. 

      Medzi základné požiadavky na služby 

modelu IaaS patria: 

• požiadavky počítačového hardvéru 

(vrátane spracovania, pamäte, diskov, 

sieťových rozhraní a virtuálnych 

strojov), 

• požiadavky počítačového softvéru 

(vrátane operačného systému), 

• požiadavky na skladovanie (vrátane 

skladovacích kapacít), 

• požiadavky na sieť,  

• požiadavky na dostupnosť (vrátane 

ochrany a plánu zálohovania 

výpočtových, pamäťových a sieťových 

zdrojov). 

 

Podrobný prehľad cloudových modelov 

podľa poskytovaných služieb zobrazuje 

obrázok 1.  

21  ALANI, M.M. 2016. Elements of Cloud Computing Security : A Survey of Key Practicalities. New York : Springer, 
2016. ISBN 978-3-319-41410-2, s. 10  
22 CHANDRASEKARAN, K. 2014. Essentials of Cloud Computing. Boca Raton : CRC Press, 2014. ISBN 978-1-4822-
0543-5, s. 21 
23 ALANI, M.M. 2016. Elements of Cloud Computing Security : A Survey of Key Practicalities. New York : Springer, 
2016. ISBN 978-3-319-41410-2, s. 9 
24 CHANDRASEKARAN, K. 2014. Essentials of Cloud Computing. Boca Raton : CRC Press, 2014. ISBN 978-1-4822-
0543-5, s. 21  
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      Okrem uvedených základných modelov 

cloudových služieb (SaaS, PaaS a IaaS) 

vznikajú aj ďalšie modely, ktoré základné 

modely rozširujú alebo len upresňujú. Ide 

napríklad o modely: 

• Hardware as a Service (HaaS) – 

poskytovateľ služieb umožňuje zákazníkovi 

získať priamo licenciu na hardvér, pretože 

nepotrebuje investovať do budovania 

a správu dátových centier. Zákazník si tak 

môže sám predplatenou službou škálovať 

objem služieb od základného hardvéru až 

po celé dátové centrum.25 

• Storage as a Service (STaaS) a Data-

base as a Service (DBaaS) – poskytovateľ  

služieb umožňuje zákazníkovi využívať  úlo- 

žisko pre uloženie dát (StaaS) alebo pre 

databázy (DaaS), ktoré môže zákazník 

zdieľať. Tento model sa využíva napríklad 

pri projektoch, kde sa k dátam a databázam 

potrebuje pripojiť viac používateľov 

cloudovej služby podľa požiadaviek zákaz-

níka.26 

• Communication as a Service (CaaS) – 

ide o užšiu verziu SaaS, pričom poskytovateľ 

služieb ponúka zákazníkovi hardvér 

a softvér požadovaný na prenos hlasu 

(VoIP), odosielanie okamžitých správy (IM), 

videohovory, chaty a pod. 27 

• Everything as a service (EaaS, XaaS, 

*aaS) –  ide o širokú škálu kategóriu služieb 

spojených s cloud computingom, pričom 

zostáva variabilita služieb podľa potrieb 

zákazníka. 

25 ANTONOPOULOS, N. - GILLAM, L. 2010. Cloud Computing : Principles, Systems and Applications. London : Sprin-
ger-Verlag, 2010. ISBN 978-1-84996-240-7, s. 25  
26 Tamtiež, s. 53 
27 RITTINGHOUSE, J.W. – RANSOME, J.F. 2010. Cloud Computing : Implementation, Management and Security. 
Boca Raton : CRC Press, 2010. ISBN 978-1-4398-0680-7, s. 30  

Obrázok 1      Grafické znázornenie modelov služieb cloud computingu 
Spracované podľa: YUSHI, S. – YALE, L. – LING, W. – SHAOFENG, L – QIAN, W. 2013. Enabling the New Era of  

Cloud Computing: Data Security, Transfer, and Management. Hershey : IGI Global, 2013, s. 5 
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Vo vedeckej a odbornej literatúre sa môžeme 

stretnúť s ďalšími alternatívnymi modelmi 

cloudových služieb, ktorých zásadná podstata 

je v špecifickej požiadavke na parametre 

cloudovej služby:28 

• Analytics-as-a-Service (AaaS),  

• Big Data-as-a-Service (BDaaS),  

• Business Process-as-a-Service (BPaaS),  

• Cognition-as-a-Service (CaaS),  

• Data-as-a-Service (DaaS),  

• Data Integrity as-a-Service (DIaaS),  

• Data Mining-as-a-Service (DMaaS),  

• Desktop-as-a-Service (DaaS),29 

• Ethernet-as-a-Service (EaaS), 

• Forensics-as-a-Service (FaaS),  

• Knowledge-as-a-Service (KaaS),30 

• Network-as-a-Service (NaaS),  

• Ransomware-as-a-Service (RaaS),  

• Security-as-a-Service (SECaaS),  

• Sensing-as-a-Service (SaaS),  

 

 

 

• Sensing and Actuation-as-a-Service 

(SAaaS),  

• Sensor Data-as-a-Service (SDaaS), 

• Things-as-a-Service (TaaS)  

• Video Surveillance-as-a-Service (VSaaS),  

• Virtualization-as-a-Service (VaaS). 

  

     Je dôležité poznať, aké sú rozdiely medzi 

tradičným modelom IS/IT služieb a služieb IS/

IT formou cloud computingu, aby sme vedeli 

objektívne posúdiť výhody a bariéry využívania 

týchto služieb. Porovnanie tradičného modelu 

IS/IT služieb a cloudových služieb môžeme 

nájsť v publikácii Tvorba informačních 

systémů, kde autor prof. Voříšek, vysoko-

školský pedagóg a prezident Českej spoločnosti 

pre systémovú integráciu, uvádza hlavné 

rozdiely služieb IS/IT z pohľadu technolo-

gických aj podnikateľských aspektov (pozri 

tabuľku 2). 

28 CASTRO-LEON, E. – HARMON, R. 2016. Cloud as a Service.  New York : Apress Media, 2016. ISBN 978-1-4842-
0104-6, s. 30. 
29 RUEST, D. – RUEST, N. 2010. Virtualizace : Podrobný průvodce. Brno : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-
2676-9, s. 249 
30 TSUI, E. – CHEONG, R. – SABETZADEH, F. 2011. Cloud-Based Personal Knowledge Management as a service. In: 
International Conference on Computer Science and Service System, 27.-29.6.2011, Nanjing, China. Piscataway : Insti-
tute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. ISBN 978-1-4244-9763-8, s. 2154  
31 BRUCKNER, T. – VOŘÍŠEK, J. – BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. 2012. Tvorba informačních systémů : principy, meto-
diky, architektury. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6, s. 68-72  

Tabuľka 2       Porovnanie tradičného modelu IS/IT služieb a cloudových služieb  

Charakteristika Tradičný model Cloud computing (SaaS) 

Základný  
princíp 

Výrobca vytvorí a ďalej rozvíja  SW 
aplikáciu, aplikácia je špecializova-
nou firmou nainštalovaná na počíta-
ča zákazníka. Za prevádzku IKT in-
fraštruktúry, za inštaláciu nových 
verzií SW a za dodávku služieb pou-
žívateľom je zodpovedný zákazník 
(napr. jeho IT útvar). 

Špecializovaný poskytovateľ cloudo-
vých služieb udržiava, prevádzkuje 
a dáva k dispozícii aplikáciu, IKT infra-
štruktúru pre prevádzku aplikácie 
a podporné služby súvisiace 
s aplikáciou a dodáva ich veľkému poč-
tu zákazníkov prostredníctvom interne-
tu ako službu. Veľké množstvo používa-
teľov z rôznych organizácií využíva tú 
istú aplikáciu spoločne. 
 

Technologické aspekty: 

Používateľské 
rozhranie  
aplikácie 

Mnohé aplikácie majú prehliadač 
ako jedno z možných používateľ-
ských rozhraní. Viacnásobné rozhra-
nie zvyšuje možnosť využitia apliká-
cie, ale súčasne zvyšuje náklady na 
vývoje, inštaláciu a prevádzku apli-
kácie. 
 

Internetový prehliadač je väčšinou jedi-
ným prístupovým mechanizmom 
k aplikácii. To eliminuje potrebu vyví-
jať, inštalovať a podporovať variantné 
používateľské rozhrania. 

Funkcionalita 
pre riadenie slu-
žieb 

Nebýva štandardnou súčasťou apli-
kácie. 

Súčasťou aplikácie je „service manage-
ment", ktorý umožňuje merať a riadiť 
dodávanú službu. 
 

>>> 
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Charakteristika Tradičný model Cloud computing (SaaS) 

Údržba – nové 
verzie SW 

Nové verzie SW sú poskytnuté  zá-
kazníkovi každých 12-24 mesiacov. 
Zákazník je zodpovedný za inštaláci-
ou novej verzie. Zákazníci využívajú 
rôzne verzie SW. Ako zákazník, tak 
najmä dodávateľ musí mať zavedený 
proces riadenia verzií SW. 

Nové verzie SW môžu byť uvedené do 
prevádzky často (2-4x ročne). Upgrade 
je realizovaný iba poskytovateľom clou-
dovej služby. Všetci zákazníci vždy vyu-
žívajú rovnakú verziu a sú prevedení na 
novú verziu v rovnakom okamihu. To 
poskytovateľovi znižuje náklady na pre-
vádzku aplikácie a paralelne urýchľuje 
vývojový cyklus aplikácie. 

Rozhodnutie 
o nasadení no-
vej verzie SW 

Zákazník Poskytovateľ cloudovej služby. To, že 
zákazník nemá nasadenie novej verzie 
pod svojou kontrolou, môže mať nega-
tívne dopady na koncových používate-
ľov a integritu podnikového IS. 

Podnikateľské aspekty: 

Pohotovosť 
služby 

Dlhý (niekoľkomesačný) implemen-
tačný cyklus vďaka inštalácii SW, 
HW a transferu poznatkov potreb-
ných pre využívanie aplikácie. Čas od 
rozhodnutia k spusteniu používania 
rádovo v mesiacoch. 

Služba je relatívne rýchle využiteľná 
vďaka krátkemu implementačnému 
cyklu. Zvyčajne sa nevyžaduje u zákaz-
níka inštalovať žiadny nový HW ani 
SW. Čas od rozhodnutia k spusteniu 
používania rádovo v týždňoch. 

Dostupnosť 
služby 

Prístup k aplikácii môže byť obme-
dzený iba na koncové zariadenia, 
ktoré sú pripojené k intranetu alebo 
na zariadeniach, na ktorých je inšta-
lovaný špeciálny klientsky program. 

Služba je typicky dostupná 24 hodín, 
365 dní v roku z akejkoľvek lokality na 
svete, ktorá je pripojená k internetu. 

Škálovateľnosť 
služby 

Technologická infraštruktúra je po-
stavená na maximálnom zaťažení a 
nemôže byť pružne menená. Zdroje 
nie sú optimálne vyťažované. 

Objem spotrebúvanej služby (počet 
podporovaných používateľov, počet 
transakcií, objem spracovávaných dát a 
pod.) sa môže meniť smerom nahor i 
nadol (dynamická alokácia zdrojov). 

Spoľahlivosť 
služby 

Zaistiť vysokú spoľahlivosť dediko-
vanej infraštruktúry je možné, ale 
nákladné. Preto sa časť organizácií 
uspokojí s nižšou spoľahlivosťou a 
akceptuje riziko výpadku. 

Štandardne veľmi vysoká. Poskytovateľ 
môže efektívnejšie investovať do zálož-
ných technológií. Ak nie je schopný za-
istiť vysokú spoľahlivosť, stráca zákaz-
níkov. 

Funkcionalita 
aplikácie 

Rozsiahla funkcionalita, zákazník 
často využíva iba jej časť 
(nainštalovaná je však zvyčajne celá 
funkcionalita). 

Typicky menej rozsiahla funkcionalita 
šitá na mieru určitému segmentu zá-
kazníkov. 

Pružnosť  
vzhľadom 
k zmenám  
podnikania 

Výborná v prípade zmien zvládnu-
teľných zmenami customizačných 
parametrov alebo programového 
kódu. 
Veľmi nízka v prípade, že funkciona-
lita aplikácie prestane vyhovovať (je 
treba presadiť zmenu funkcionality u 
výrobcu, resp. vyhľadať a inštalovať 
novú aplikáciu). 

Priamy kontakt so zákazníkmi urýchľu-
je cyklus požiadaviek - zmena služby, 
skvalitňuje transformáciu poznatkov, 
umožňuje poskytovateľovi testovať 
frekvenciu využitia funkcií a frekvenciu 
chybových stavov. Pružnosť je dobrá 
v prípade, že existuje konkurenčná po-
nuka služieb, kde sú poskytovatelia nú-
tení prispôsobovať služby meniacim sa 
požiadavkám zákazníkov. Model umož-
ňuje relatívne jednoduchú zmenu po-
skytovateľa služby. 

Prispôsobenie 
špecifickým po-
žiadavkám zá-
kazníka 

Umožňuje rozsiahle prispôsobenie 
požiadavkám zákazníka. 

  

Možné, ale značne limitované, čo je da-
né podstatou modelu - všetci zákazníci 
využívajú rovnaký SW. Objavujú sa no-
vé nástroje, ktoré umožňujú upraviť 
používateľský interface, aplikačnú logi-
ku aj databázu. 

pokračovanie tabuľky 2 

>>> 
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Charakteristika Tradičný model Cloud computing (SaaS) 

Nákup SW  
licencií 

Je nutné zakúpiť SW licenciu. Urče-
nie správneho počtu licencií môže 
byť náročnejšie. Pružné zmeny nakú-
peného počtu licencií nie sú zvyčajne 
možné – nie je napríklad vrátiť licen-
ciu, ktorú podnik po niekoľkých týž-
dňoch nebude potrebovať. 

SW licencie sa nekupujú (použitie licen-
cie je súčasťou ceny služby). Platí sa iba 
za služby, ktoré boli v danom období 
objednané, resp. spotrebované. 

Náklady na 
ICT / Cena  
služby 

Množstvo nákladov má investičný 
charakter (nákup a inštalácia nového 
HW a SW). Existujú režijné náklady 
dané odpisovaním investícií. Celkové 
náklady nemusia korelovať s obje-
mom používaných služieb (zdroje sú 
dimenzované na špičkové zaťaženie). 
Podstatná časť nákladov je kumulo-
vaná do obdobia implementácie SW, 
teda pred spustením používania SW. 

Nižšie celkové náklady na aplikáciu 
vďaka multiplicitnému používania to-
tožných zdrojov a jednoduchšiemu mo-
delu dodávky služby. Náklady na ICT sú 
pre zákazníka jasne viditeľné a prediko-
vateľné, sú rovnomerne rozložené 
v čase, nie sú investičnej povahy. Vďaka 
škálovateľnosti služieb môže výška ná-
kladov korelovať s objemom spotrebo-
vaných služieb. Cena zvyčajne zahŕňa 
jednorazový poplatok za zriadenie slu-
žieb (setup fee), ktorý je podstatne nižší 
ako bežná cena SW licencie  a mesačný 
poplatok (subscription fee, resp. pay-as
-you-go fee), ktorý zahŕňa cenu za pre-
vádzku a údržbu aplikácie v danom ob-
dobí. Predplatné sa zvyčajne odvíja od 
počtu používateľov, ktorí môžu funkci-
onalitu v danom období využívať. Pri 
predplatnom teda zákazník môže platiť 
aj za nevyužité služby. Výhodnejšie pre 
zákazníka je platba za reálne využité 
zdroje v danom období (pay-as--you-go 
fee). 

Návratnosť  
investície 

Rádovo v rokoch. Rádovo v mesiacoch. 

Motivácia pre 
malé a stredné 
podniky 

Vzhľadom na objem investícií/
nákladov zvýhodňuje veľké podniky 
pred malými alebo strednými. 

Malé a stredné podniky môžu vďaka 
modelu SaaS využívať rovnako dokona-
lú technológiu a funkcionalitu ako veľkí 
konkurenti. 

Motivácia  
dodávateľov 

Zákazníkovi je venovaná mimoriad-
na starostlivosť najmä pred náku-
pom licencie. Po predaji sa záujem 
dodávateľa presúva na ďalších po-
tenciálnych zákazníkov. 

Vďaka cloudovému modelu SaaS je do-
dávateľ motivovaný na udržiavanie per-
manentnej spokojnosti zákazníkov. 

Aspekty riadenia podnikových informačno-komunikačných technológií: 

Zodpovednosť 
za IKT infra-
štruktúru apli-
kácie a jej do-
stupnosť 
a výkonnosť 

IT oddelenie alebo útvar organizácie 
alebo externí dodávatelia. 

Poskytovateľ služby. 

Zodpovednosť 
za ochranu dát 
pred zneužitím 
alebo krádežou 

Záleží na interných pravidlách orga-
nizácie, väčšinou je zodpovedný IT 
oddelenie alebo útvar. 

Prenáša sa na dodávateľa v prípade dát 
už uložených v systéme. Za ochranu dát 
pri prenose je zodpovedný poskytovateľ 
pripojenia. Kvalita ochrany záleží na 
konkrétnych zmluvných podmienkach 
v oblasti kvality služieb. 

Rozsah IKT  
personálu  
u zákazníka 

Relatívne veľký - sú potrební špecia-
listi na rôzne technologické oblasti. 

Veľmi malý. 

pokračovanie tabuľky 2 

>>> 
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32 FURTH, B. - ESCALANTE, A. 2010. Handbook of Cloud Computing. New York : Springer, 2010. 653 s. ISBN 978-1-
4419-6523-3  
33 MELL, P. - GRANCE, T. 2011. The NIST Definition of Cloud Computing. [online] Dostupné na http://csrc.nist.gov/
publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf  

Charakteristika Tradičný model Cloud computing (SaaS) 

Bezpečnosť dát 

Môže byť vysoká iba za predpokladu, 
že existujú bezpečnostné procedúry 
a neumožňuje sa kopírovanie na 
koncové zariadenia používateľov. 

Vysoká. Dáta sú uložené na jednom 
mieste a sú na nich aplikované bezpeč-
nostné procedúry. Používateľ dáta pre-
zerá, neprenáša dáta do svojho konco-
vého zariadenia. 
 

Riziká / kritické 
faktory úspechu 
z pohľadu zá-
kazníka 

• technologická zaostalosť, 
• vysoké celkové náklady na IKT, 
• nízka flexibilita služieb IKT, 
• komplikovaná škálovateľnosť. 

• strata znalostí, ktoré môžu byť po-
trebné v budúcnosti, 

• výber vhodného poskytovateľa služ-
by, 

• závislosť od poskytovateľa a jeho 
spoľahlivosti a stabilite (návratová 
stratégia), 

• úpravy aplikácie bez kontroly, 
• nasadzovanie nových verzii bez kon-

trolu. 
• nedostatočná customizácia aplikácii, 
• nezabezpečená integrácia s ostatný-

mi aplikáciami. (Kto je zodpovedný 
za integráciu?) 

• spoľahlivosť pripojenia k aplikácii. 
 

pokračovanie tabuľky 2 

Zdroj: Spracované podľa: BRUCKNER, T. – VOŘÍŠEK, J. – BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. 2012. Tvorba informačních 
systémů : principy, metodiky, architektury. Praha : Grada Publishing, 2012, s. 68-72 

1.1.4  Základné modely implementácie cloud 

computingu  
 

Rozlišujeme tri základné modely 

implementácie cloud computingu, ktoré sa 

odlišujú vlastníctvom, veľkosťou a prístu-

pom:32  

• Verejný cloud (alebo externý cloud),  

v ktorom sú informačné zdroje dynamicky 

zabezpečené cez internet prostredníctvom 

webových aplikácií a webových služieb na 

tretej strane poskytovateľa. Verejné cloudy 

sú prevádzkované tretími osobami a apliká-

cie od rôznych zákazníkov sú integrované  

v cloud serveroch, úložných systémoch a 

sieťach. 

• Privátny cloud (alebo interný cloud) je 

postavený výhradne pre použitie jedného 

klienta, poskytuje plnú kontrolu nad 

dátami, zabezpečenia a kvality služieb. 

Privátne cloudy môžu byť postavené a 

spravované priamo zákazníkom alebo 

prostredníctvom poskytovateľa cloudovej 

služby. 

• Hybridný cloud je kombináciou viacerých 

verejných  a súkromných cloudových mode- 

modelov. Hybridné cloudy predstavujú 

komplexné riešenia ako distribuovať 

aplikácie v oboch cloudoch (privátnom aj 

verejnom cloude).  
 

      V literatúre a aj v odporúčaniach americké-

ho Národného inštitútu štandardov a techno-

lógií (NIST) sa objavuje aj ďalší typ cloud 

computingu a to komunitný cloud, ktorý sa 

správa ako privátny cloud, v tomto prípade 

však ide o zdieľanie privátnej podstaty cloudu 

výhradne v prospech viacerých klientov 

definovaných spoločnými záujmami. Využíva-

nie a riadenie tohto cloudu je podriadené buď 

samotnou komunitou alebo poverenou treťou 

osobou.33 
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Obrázok 2      Zjednodušená schéma fungovania cloud computingu 
Spracované podľa: MARINESCU, D.C. 2013. Cloud computing : Theory and Practice. Waltham : Morgan Kaufmann, 

2013. ISBN 978-0-12404-627-6, s. 2 

      Ak väčšina ľudí hovorí o cloud computingu, 

všeobecne hovorí o verejnom cloude (ako je 

napr. Amazon alebo Google). Vo verejnom 

cloude je tzv. pay-as-you go model prezen-

tovaný v najčistejšej podobe, kde sú zdroje 

zdieľané medzi všetkými účastníkmi. Verejný 

cloud zvyčajne funguje na open-source softvéri 

pre uľahčenie prenosu obrovského množstva 

dát. Na druhej strane je však verejný cloud 

vnímaný ako neisté prostredie z pohľadu 

straty, krádeže, špionáže a zničeniu dát. Táto 

obava priniesla ďalšie dva typy cloudu, a to 

privátny cloud a hybridný cloud. Najväčšiu 

popularitu postupne získava hybridný cloud, 

ktorý umožňuje väčšinu úspor nákladov 

spojených s verejným cloudom, a zároveň 

ponúka autorizovanú bezpečnosť. Významné 

množstvo dát na spracovanie a ukladanie 

ukladá zákazník na verejný cloud a v privát-

nom cloude má uložené citlivé informácie.34 

1.2 Využitie služieb IS/IT formou cloud 

computingu  

  

     Európska únia si uvedomila silu cloud 

computingu, a taktiež v ňom vidí obrovský 

potenciál. Európska komisia preto vo svojej 

stratégii Uvoľnenie potenciálu cloud 

computingu v Európe uvádza opatrenia, 

ktorých cieľom je dosiahnuť do roku 2020 čistý 

nárast o 2,5 milióna nových pracovných miest  

v Európe a posilniť HDP EÚ o 160 miliárd EUR 

ročne (približne o 1 %). Stratégia je zameraná 

na zrýchlenie a zvýšenie používania cloud 

computingu v celom hospodárstve. Prínosy 

cloud computingu vyplývajú z jeho úspor 

z rozsahu. 80 % organizácií, ktoré prijali cloud 

computing, dosahuje úspory nákladov aspoň vo 

výške 10 - 20 %. Možno očakávať aj značný 

nárast produktivity, ak bude možné zaistiť jeho 

rozsiahle prijatie vo všetkých odvetviach 

hospodárstva.35  

34 NIELSEN, L. 2013. The Little Book of cloud computing. Wickford : New Street Communications, 2013.  ISBN 978-
0615-751122, s. 16-18 
35 European Commission. 2012. Digital Agenda: New strategy to drive European business and government producti-
vity via cloud computing. [online] Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1025_en.htm  
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      Stratégia EÚ v oblasti cloud computingu 

prijatá v septembri 2012 sa mala stať hybnou 

silou produktivity podnikania a štátnej správy, 

a to tým, že vytvorí priaznivejšie prostredie 

umožňujúce nepretržitý prístup k výpočtovej 

kapacite a obsahu.36  

      Európska únia sa snaží prostredníctvom 

Digitálnej agendy nájsť cestu ako zjednotiť 

a uľahčiť cloudový priestor. V rámci stratégie 

Uvoľnenie potenciálu cloud computingu 

v Európe37 si Európska komisia vytýčila štyri 

hlavné ciele, a to:  

1. zaistiť, aby si používatelia mohli presúvať 

(alebo vymazať) svoje dáta medzi sebou, 

2. zaviesť celoeurópske osvedčenia pre 

dôveryhodných poskytovateľov cloudových 

služieb, 

3. vypracovať vzorové zmluvy s jasnými 

právnymi záväzkami, 

4. vytvoriť Európske partnerstvo pre cloud 

(verejný sektor a priemysel) s cieľom 

identifikovať potreby a zabezpečiť, že ich 

európsky IT sektor dokáže uspokojiť. 

Európske spoločnosti tak budú silnejšie  

v konkurenčnom boji, ktorý zvádzajú 

s firmami zo zahraničia, najmä z USA. 
 

Ku kľúčovým opatreniam stratégie patrí:  

• zmenšenie spleti technických noriem, ktoré 

používateľom cloudu prinesú, 

interoperabilitu, prenosnosť a reverzibilitu 

údajov,  

• podpora celoeurópskych systémov 

certifikácie pre dôveryhodných poskyto-

vateľov cloud computingu v rámci celej EÚ,  

• vypracovanie vzorových bezpečných a 

spravodlivých zmluvných podmienok pre 

zmluvy o cloud computingu vrátane dohôd 

o úrovni poskytovaných služieb,  

• európske partnerstvo pre cloud s členskými 

štátmi a priemyselnou obcou, aby sa mohla 

využiť kúpna sila verejného sektora (20 % 

všetkých výdavkov na IT) s cieľom formovať 

európsky  trh  s  cloud  computingom, zvýšiť   

šance európskych poskytovateľov cloud 

computingu na ich rast, aby mohli 

dosiahnuť konkurenčné postavenie a 

vybudovať lacnejšiu a lepšiu elektronickú 

verejnú správu.  
 

      Ako dôkaz toho, že to myslí Európska únia 

vážne je vytvorenie Európskeho partnerstva 

pre cloud (EPC) - orgánu, ktorý bude pod 

vedením riadiaceho výboru spájať orgány 

verejného obstarávania a priemyselné 

konzorciá s cieľom vykonávať opatrenia 

v oblasti obstarávania vo fáze pred komerčným 

využitím. To im umožní určiť požiadavky 

verejného sektora v oblasti cloud computingu, 

vypracovať špecifikácie verejného obstarávania 

IT a obstarávať referenčné implementácie. EPC 

tak pomôže pri prechode na spoločné 

obstarávanie služieb cloud computingu 

verejnými orgánmi na základe spoločných 

požiadaviek používateľov. EPC nemá za cieľ 

vytvoriť fyzickú infraštruktúru cloud 

computingu, jeho cieľom je skôr zabezpečiť, 

aby sa obchodná ponuka cloud computingu 

v Európe (vo verejnom aj súkromnom sektore) 

prispôsobila európskym potrebám, a to 

prostredníctvom požiadaviek na obstarávanie, 

ktorých používanie v celej EÚ podporia 

zúčastnené členské štáty a verejné orgány.  
      Európska komisia v apríli 2016 predstavila 

projekt so zameraním na digitalizáciu 

európskeho priemyslu a určila pravidlá pre 

efektívne fungovanie jednotného digitálneho 

trhu. Cieľom je vytvorenie jednotného 

digitálneho trhu, ktorý bude atraktívny pre 

investorov v oblasti digitálnych inovácií a bude 

podporovať rýchlejší podnikateľský rast 

v digitálnej ekonomike.38  

Súčasťou oznámenia o vytvorení jednotného 

digitálneho trhu v Európe boli tri ďalšie 

kľúčové oblasti, medzi ktoré patrí:  
• Európska iniciatíva v oblasti cloud 

computingu – budovanie konkurencie-

schopnej dátovej a znalostnej ekonomiky  

v  Európe39  predstavuje   plán      budovania   

36 Európska komisia. 2013. Všeobecná správa o činnosti Európske únie za rok 2012. Luxemburg : Úrad pre vydávanie 
publikácií EÚ, 2013. ISBN 978-92-79-26665-2, s. 64 
37 European Commission. 2012. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe - What is it and what does it 
mean for me? [online] Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-713_en.htm  
38 Európska komisia. 2016. Digitalizácia európskeho priemyslu : Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej 
miere. [online] Dostupné na: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-180-SK-F1-1.PDF  
39 Európska komisia. 2016. Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnosti dáto-
vej a znalostnej ekonomiky v Európe. [online] Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016DC0178&from=en  
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špičkovej cloudovej a dátovej infraštruktúry 

pre vedu a techniku, ktorá poskytne vedcom 

a technikom v EÚ rozsiahlu kapacitu na 

výpočty a spracovanie dát. Poskytovať bude 

virtuálne prostredie s otvorenými a 

bezproblémovými službami ukladania, 

správy, analýzy a opätovného použitia dát  

v oblasti výskumu naprieč hranicami a 

vednými odbormi (európsky cloud pre 

otvorenú vedu).  
• Priority v oblasti normalizácie IKT pre 

jednotný digitálny trh, ktoré určujú 

základné normy v oblasti IKT a urýchľujú 

ich vývoj a podporu digitálnych inovácií  

v celej ekonomike. Európska komisia určila 

5 prioritných oblastí jednotného digitálneho 

trhu, a to: komunikácie 5. generácie (5G), 

cloud computing, internet vecí, technológie 

veľkých dát (Big Data) a kybernetická 

bezpečnosť. V oblasti cloud computingu 

Európska komisia:40 

- plánuje finančné podporovať vývoj 

a používanie noriem IKT, ktoré sú 

potrebné pre zlepšenie interoperability 

a prenosnosti cloudu, 

- chce uľahčiť prijímanie služieb v oblasti 

cloud computingu prostredníctvom 

podpory dokončenia medzinárodných 

noriem týkajúcich sa dohôd o úrovni 

poskytovaných služieb, čím sa zabezpečí 

transparentnosť a kvalita pre koncových 

používateľov, najmä z malých a stred-

ných podnikov, 

- chce zmapovať normy a usmernenia 

týkajúcich sa cloudu pre koncových 

používateľov (najmä malé a stredné 

podniky a verejný sektor) v spolupráci 

s medzinárodnými organizáciami pre 

vývoj noriem, poskytovateľmi 

cloudových služieb a koncovými použí-

vateľmi. 

• Akčný plán pre elektronickú verejnú 

správu, ktorý sa týka digitálnej 

transformácie  verejných  služieb a  ktorý  je  

zameraný na potreby podnikov a občanov a 

na riešenia, ktoré sú štandardne online, 

cezhraničné a interoperabilné. V zmysle 

tohto opatrenia bude Európsky cloud pre 

otvorenú vedu otvorený nielen pre vedu 

a výskum, ale aj na orgány verejnej správy, 

čím  sprístupní  bezprecedentný  dátový  a  

počítačový  výkon  s  cieľom  poskytnúť  

lepšie služby na všetkých úrovniach (od 

miestnej cez celoštátnu až po úroveň EÚ).41 

      Cloud computing sa stáva v podnikovej 

sfére čoraz častejšie využívanou technológiou a 

nasadzuje sa v najrôznejších podobách a na 

najrozmanitejšie účely. Organizácie a podniky 

sa už naučili rozpoznávať, kedy sú pre nich 

služby v cloude výhodné a prvotné zoznámenie 

sa a neistota už dávno odzneli. 

      Aby sme mohli identifikovať využívanie 

cloudových služieb v Európe (a teda aj na 

Slovenku a v Českej republike), rozhodli sme sa 

syntetizovať a komparovať už existujúce 

prieskumy renomovaných medzinárodných 

agentúr a štatistické zbery štatistických úradov 

Eurostat, Štatistický úrad SR a Český 

štatistický úrad, a to konkrétne:  

• Prieskum britskej výskumnej spoločnosti 

Ipsos MORI pre spoločnosť Microsoft, ktorý 

vykonala na jar 2013 na vzorke 6800 

respondentov, malých a stredných 

podnikov, v 23 krajinách západnej, strednej 

a východnej Európy42 (medzi nimi aj 

Slovensko a Česká republika) s cieľom 

analyzovať využitie IS/IKT služieb formou 

cloud computingu.  

• Štúdia americkej poradenskej spoločnosti 

International Data Corporation (IDC), 

s názvom Kvantitatívne odhady dopytu po 

cloud computingu v Európe a pravdepo-

dobné prekážky jeho prijatia43, ktorá bola 

určená pre Európsku komisiu.  

• Výskum spoločností SAP AG a Oxford 

Economics na vzorke 2100 respondentov 

z 21 krajín (medzi nimi bola aj Česká 

republika)    medzi     malými    a   strednými 

40 Európska komisia. 2016. Priority v oblasti normalizácie IKT pre jednotný digitálny trh. [online] Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-176-SK-F1-1.PDF 
41 Európska komisia. 2016. Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016-2020 : Urýchlenie digitálnej 
transformácie verejnej správy. [online] Dostupné na: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-
2016-179-SK-F1-1.PDF  
42 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d 
43 IDC Corporate. 2012. Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers 
to Up-take. [online] Dostupné na: http:// http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/study45-d2-interim-report.pdf  
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podnikateľmi. Tento výskum sa sústredil 

okrem iného aj na pohľad využívania 

informačných systémov a informačno-

komunikačných technológií a ich vplyv na 

ekonomický rast podnikov.44 

• Prieskum medzinárodnej konzultačnej 

spoločnosti McKinsey45 z roku 2010 na 

vzorke 864 vedúcich pracovníkov, vrátane 

vedúcich a riadiacich pracovníkov IT 

oddelení, ktorého súčasťou je aj pohľad na 

výhody a bariéry využívania cloudových 

služieb. 

• Údaje zo štatistických zberov zo všetkých 

členských krajín EÚ so zameraním na 

využívanie cloudových služieb, ktoré od 

roku 2014 každoročne publikuje štatistický 

úrad Európskej únie Eurostat.  

• Každoročne Štatistickým úradom SR 

publikované dokumenty Prieskum 

o využívaní informačných a komunikač-

ných technológií v podnikoch, ktorého ich 

súčasťou je zber a analýza údajov 

o používateľov počítačov, počítačových sietí, 

používateľov internetu, o automatickým 

alebo elektronickým zdieľaním informácií 

v rámci podniku a o elektronickom 

obchode. V roku 2014 Štatistický úrad SR 

po prvýkrát do tohto prieskumu pridal aj 

zisťovanie o využívaní služieb cloud 

computingu, a tak môžeme porovnať vývoj 

využívania cloudových služieb za roky 2014 

-2018.  

• Českým štatistickým úradom (ČSÚ) 

každoročne publikovaný štatistický zber 

v publikácii Informační a komunikační 

technologie v podnikatelském sektoru. 

V roku 2014 ČSÚ po prvýkrát do tohto 

prieskumu pridal aj zisťovanie o využívaní 

služieb cloud computingu. 

      Komparáciou uvedených prieskumov 

a štatistických zberov môžeme hlbšie 

identifikovať záujem o využívanie informač-

ných systémov a informačno-komunikačných 

technológií  v európskom  priestore.  Základom  

využívania cloudových služieb je identifikovať 

využívanie informačných technológií a celkový 

postoj k ich využívaniu.  

      Spoločnosť Ipsos MORI do svojho rozsiahle

-ho prieskumu46 zaradila aj otázku, ako 

respondent vníma dôležitosť sektora IKT pre 

danú organizáciu a jej úspešnosť v budúcnosti. 

V medzinárodnom meradle až 72% 

respondentov vníma nárast dôležitosti sektora 

IT. Pre porovnanie, slovenské malé a stredné 

podniky v prieskume vyjadrili 55%-ný nárast 

dôležitosti a napr. Česká republika takmer 

kopírovala výsledky v medzinárodnom 

meradle. Napriek výraznému rozdielu medzi 

medzinárodným meradlom a výsledkom 

Slovenska, výsledok 55% môžeme považovať za 

úspech. Bližšie porovnanie je uvedené v grafe 2. 

Graf 2      Vnímanie dôležitosti IT  

          v organizácii na dosiahnutie  

          úspechu v budúcnosti 
Spracované podľa: Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud 

Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. 

[online] Dostupné na: http://mediacorner.message.ch/

DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-

9703b43d053d  

 

      Podobný prieskum spoločností SAP AG 

a Oxford Economics47 okrem iného odhalil, že 

malé a stredné podniky v oblasti technológií 

a informačných systémov zaostávajú za 

veľkými podnikmi, napriek tomu, že je pre nich 

taktiež  dôležitá  konkurencieschopnosť  a  rast.  

44 SAP AG. 2013. SMEs Are Adopting a Global Mindset. [online] Dostupné na: http://news.sap.com/smes-are-adopting
-a-global-mindset/ 
45 ROBERTS, R. - SIKES, J. 2010. How IT is managing new demands: McKinsey Global Survey results. [online] Do-
stupné na: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/how-it-is-managing-new-
demands-mckinsey-global-survey-results  
46 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na: http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d 
47 SAP AG. 2013. SMEs Are Adopting a Global Mindset. [online] http://news.sap.com/smes-are-adopting-a-global-
mindset/  
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Bolo zaujímavé, že respondenti tohto 

prieskumu uvádzali, že mali problém 

s najímaním zamestnancov so správnymi 

zručnosťami, že takmer tretina zamestnancov 

má problém používať mobilné technológie 

a takmer rovnaký počet zamestnancov nechápe 

výhody cloud computingu. 

      Informačné systémy a technológie sú pre 

malé a stredné podniky významnou súčasťou 

transformácie. Investície do nových 

technológií sa zdajú byť najvyššou strategickou 

prioritou pre malé a stredné podniky, ktoré 

chcú uspieť na globálnom trhu. Ide najmä 

o investícií do softvéru pre manažment 

podniku, analýzy dát, mobilných služieb, 

sociálnych sietí a cloud computingu. Takmer 

dve tretiny respondentov v tomto prieskume 

veria, že im technológia pomáha dosiahnuť 

dlhoročné postavenie na trhu a udržateľný 

rast. 

      Menej než tretina respondentov uviedla, že 

ich firme chýbajú technologické schopnosti 

väčších konkurentov a len o niečo viac ako 

jedna štvrtina tvrdí, že sa snaží pochopiť, ako 

technológia môže pre ich firmu priniesť 

merateľné výhody.   

      V prieskume spoločnosti Ipsos MORI48 je 

dôležité sledovať okrem iného aj dva kľúčové 

pohľady respondentov na využívanie služieb 

IS/IKT formou cloud computing v európskom 

informačnom priestore. V prvom pohľade sa 

respondenti mohli vyjadriť, ako vnímajú 

dôležitosť cloud computingu pre podniky, 

ktoré sú podobné ako ten ich. 

V medzinárodnom meradle sa až 59 % 

respondentov (ktorí využívajú cloudové 

služby) vyjadrilo, že cloud computing je 

dôležitý pre porovnateľné podniky. Slovenskí 

respondenti kopírovali európsky priemer, čo 

dokumentuje graf 3. 

V inej otázke sa respondenti prieskumu Ipsos 

MORI49 mohli vyjadriť k otázke, či považujú 

cloud computingu nevyhnutný pre malé 

a stredné podniky s ambíciou rásť. V tomto 

prípade v medzinárodnom meradle až 60 %  

respondentov, ktorí používajú cloudové služby 

pri podnikaní,  potvrdilo,  že  využívanie  cloud 

computingu považujú za zásadné pre podnik, 

ktorý chce rásť. Slovensko v tejto otázke ešte 

viac potvrdilo toto tvrdenie s 69-timi % (pozri 

graf 4).  

 

Graf 3      Dôležitosť cloud computingu  

 pre podniky z pohľadu  

používateľov 
Spracované podľa: Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud 

Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. 

[online] Dostupné na: http://mediacorner.message.ch/

DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-

9703b43d053d  

 

 

Graf 4      Nevyhnutnosť využívania cloud  

computingu pre malé a stredné 

podniky s ambíciou rásť 
Spracované podľa: Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud 

Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. 

[online] Dostupné na:  http://mediacorner.message.ch/

DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-

9703b43d053d  

48 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na: http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d 
49 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na:  http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d  
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      Medzinárodná konzultačná spoločnosť 

McKinsey50 vo výsledkoch svojho prieskumu 

z roku 2010 uvádza, že 75 % respondentov 

vníma využívanie cloudových služieb ako 

nástroj na zvýšenie svojej hodnoty. Druhým 

najvýznamnejším očakávaním je flexibilita 

v podnikateľskej činnosti prostredníctvom 

cloudových služieb a schopnosť regulovať IT 

zdroje podľa svojich potrieb.  

      Eurostat vo svojej správe „Služby cloud 

computingu využíva jeden z piatich podnikov 

v EÚ-28“51 za rok 2014 poukazuje na 

skutočnosť, že napriek tomu, že takmer 97 % 

podnikov v členských krajinách EÚ malo 

prístup na internet, iba necelá pätina (19 %) 

používala služby cloud computingu. Najvyšší 

podiel (45 %) predstavovali podniky, ktoré sa 

zameriavali   na   informačné   a   komunikačné  

technológie, po nich nasledovali podniky 

zamerané na odborné, vedecké a technické 

činnosti (27 %), pričom ostatné podniky  

vo všetkých ostatných hospodárskych 

odvetviach sa pohybovali v rozmedzí od 14 % 

do 20 %.  V roku 2014 takto vykonal Eurostat 

prvý prieskum o využívaní služieb IS/IKT 

formou cloud computingu v európskych 

podnikoch. 

      V roku 2016 bola situácia obdobná a podľa 

Eurostatu rovnako 97 % podnikov v členských 

krajinách EÚ malo prístup na internet. Počet 

podnikov, ktoré využívajú cloudové služby 

stúpol o 2 % a v roku 2016 využívalo cloud 

computing 21 % podnikov. O dva roky neskôr  

v roku 2018 už využíva cloudové služby viac 

ako štvrtina európskych podnikov (26 %). 

50 ROBERTS, R. - SIKES, J. 2010. How IT is managing new demands: McKinsey Global Survey results. [online] Do-
stupné na: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/how-it-is-managing-new-
demands-mckinsey-global-survey-results 

51 Eurostat. 2014. Cloud computing services used by one out of every five enterprises in the EU28. [online] Dostupné 
na: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6208098/4-09122014-AP-EN.pdf  

  2014 2016 2018  2014 2016 2018 

Európska únia 
(EÚ-28) 

19 21 26 Maďarsko 8 12 18 

Belgicko 21 28 40 Malta 17 28 37 
Bulharsko 8 7 8 Holandsko 28 35 48 
Česká republika 15 18 26 Rakúsko 12 17 23 
Dánsko 38 42 56 Poľsko 6 8 11 
Nemecko 11 16 22 Portugalsko 13 18 25 
Estónsko 15 23 34 Rumunsko 5 7 10 
Írsko 28 36 45 Slovinsko 15 22 26 
Grécko 8 9 13 Slovensko 19 18 21 
Španielsko 14 18 22 Fínsko 51 57 65 
Francúzsko 12 17 19 Švédsko 39 48 57 
Chorvátsko 22 23 31 Spojené kráľovstvo 24 35 42 
Taliansko 40 22 23 Island 43 - - 
Cyprus 10 15 27 Nórsko 29 40 51 

Lotyšsko 6 8 15 
Bývalá juhoslovanská  
republika Macedón-
sko 

12 7 - 

Litva 13 17 23 Srbsko 4 - 15 
Luxembursko 13 19 25 Turecko - 10 10 

Tabuľka 3      Využívanie platených IS/IT služieb formou cloud computingu  

        podnikmi európskych krajín za roky 2014, 2016 a 2018  [%]  

Zdroj: Eurostat. 2014. Cloud computing services used by one out of every five enterprises in the EU28. [online] Do-
stupné na: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6208098/4-09122014-AP-EN.pdf,  Eurostat. 2017. Clo-
ud computing - statistics on the use by enterprises [online] Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises; Eurostat. 2018. Cloud 
computing services used by more than one out of four enterprises in the EU [online] Dostupné na internete: http://
ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9447642/9-13122018-BP-EN.pdf  
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      Medzi krajiny, v ktorých podniky najviac 

využívajú služby cloud computingu, patria 

všetky severské krajiny - Fínsko 65 %,  Švédsko 

57 %, Dánsko 56 % a Nórsko 51 %.  

Po severských krajinách nasleduje Holandsko 

48 %, Írsko 35 % a Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného Írska 42 %). Priemer EÚ-

28 je prezentovaný hodnotou 26 % (v roku 

2014 to bolo 19 %, v roku 2016 to bolo 21 %). 

Slovensko v roku 2014 kopírovalo európsky 

priemer, ale v roku 2016 už zaostávalo o 3 % 

a v roku 2018 už o 5 %. Najnižšie percento 

využívania služieb cloud computingu 

zaznamenali Bulharsko (8 %) a Rumunsko  

(10 %). Prehľadné porovnanie jednotlivých 

krajín v rokoch 2014, 2016 a 2018 môžeme 

vidieť v tabuľke 3, kde je možné sledovať aj 

vývoj počtu podnikov v daných európskych 

krajinách, ktoré využívajú cloudové služby. 

Môžeme sledovať rozličný vývoj využívania 

cloudových služieb, napr. v Taliansku, kde 

v roku 2014 využívalo cloudové služby 40 % 

podnikov, čo bolo viac ako dvojnásobok 

európskeho priemeru, ale v rokoch 2016 

a 2018 vidíme rapídny pokles a v roku 2018 

počet talianskych podnikov využívaných 

cloudové služby už ani nedosahuje európsky 

priemer. Zaujímavý vývoj bol aj v Českej 

republike, kde v roku 2014 využívalo cloud 

computing 15 % českých podnikov a v roku 

2018  je to 26 %, čo je európsky priemer. 

      Štatistické údaje z európskeho Eurostatu 

z pohľadu využívania IS/IKT služieb formou 

cloud computingu v Európe prinášajú aj ďalšie 

dôležité informácie, a to: 

• o ktoré cloudové služby majú podniky 

najväčší záujem,  

• ktoré odvetvia najviac využívajú cloudové 

služby,  

• ktoré modely cloud computingu podniky 

využívajú. 

Z pohľadu Slovenska takmer pätina 

slovenských podnikov (19 % v roku 2014, 18 % 

v roku 2016 a 21 % v roku 2018) využíva 

cloudové riešenia s využitím informačno-

komunikačných technológií. Najvýraznejšie sa 

o  cloudové  služby  zaujímajú podniky, ktorých  

činnosť je klasifikovaná podľa NACE52 ako 

Informácie a komunikácia a druhú skupinu 

tvoria Odborné, vedecké a technické činnosti. 

V tabuľke 4 sa nachádza prehľad využívania 

cloudových služieb v slovenských podnikoch 

v rokoch 2014, 2016 a 2018 a údaje 

z európskeho štatistického úradu Eurostat 

o využívaní cloudových služieb v podnikoch EÚ

-28 a Českého štatistického úradu v českých 

podnikoch za roky 2014, 2016, 2018.  

      Štatistické údaje, ktoré poskytli štatistické 

zbery informácií o využívaní IKT technológií 

v podnikoch v SR v rokoch 2014-2018, priniesli 

dôležité poznatky. V rokoch 2014 - 2018 patrili 

medzi podniky s najvyšším podielom 

využívania cloudových služieb podniky 

kategórie ekonomickej činnosti J - Informácie 

a komunikácia, pričom v roku 2016 ich o  1 % 

predbehli podniky kategórie M - Odborné, 

vedecké a technické činnosti. V roku 2018 však 

sledujeme až dvojnásobný počet podnikov J - 

Informácie a komunikácia a táto kategória 

opätovne získava prvenstvo. Ak porovnáme 

výsledky s priemermi Európskej únie (EÚ-28) 

zistíme, že v roku 2014 Slovensko kopírovalo 

priemer EÚ a lepšie výsledky vykazovalo 

v piatich z desiatich kategórií ekonomickej 

činnosti, a to F - Stavebníctvo (+5 %), G - 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava 

motorových vozidiel a motocyklov (+4 %), H - 

Doprava a skladovanie (+7 %), I - Ubytovacie 

a stravovacie služby (+15 %) a N - 

Administratívne a podporné služby (+3 %). 

V roku 2016 už Slovensko celkovo zaostávalo 

o 3 % oproti podnikom EÚ-28 a v roku 2018 

prichádza k ďalšiemu poklesu a Slovensko 

zaostáva za priemeru EÚ-28 o 5 %.  

      Ak sme uviedli, že Slovensko v roku 2014 

kopírovalo európsky priemer využívania 

cloudových služieb a následne tento 

percentuálny podiel v ďalších rokoch klesal, tak 

treba povedať, že Česká republika bola v roku 

214 konzervatívnejšia a cloudové služby 

celkovo využívalo 2014 len 15 % podnikov 

a o dva roky neskôr v roku 2016 18 %, čo je 

menej ako priemer EÚ-28. V roku 2018 už však 

Česká republika vykázala 26 % podnikov,  ktoré 

52 Eurostat. 2008. NACE Rev 2. Statistical classification of economic activites in the European Community. Luxembo-
urg : Office  for Official Publications of the European Communities, 2008. ISBN 978-92-79-04741-1, s. 44  
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využívajú cloudové služby a dosiahla priemer 

EÚ-28. V roku 2018 české podniky kopírovali 

alebo prekračovali európsky priemer v šiestich 

kategóriách ekonomickej činnosti, a to: 

Priemyselná výroba (23 % ČR, 22 % EÚ-28),  

Stavebníctvo (21 % ČR, 21 % EÚ-28), 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava 

motorových vozidiel a motocyklov (27 % ČR, 

25 % EÚ-28), Doprava a skladovanie (21 % ČR, 

21 % EÚ-28), Ubytovacie a stravovacie služby 

(27 % ČR, 25 % EÚ-28) a Odborné, vedecké a 

technické činnosti (44 % ČR, 44 % EÚ-28). 

      Podľa štatistických údajov Eurostatu v roku 

2018 využívalo v Európskej únii53 služby IS/

IKT formou cloud computingu 26 % podnikov 

(priemer EÚ-28), pričom väčšina z nich 

využívala cloud pre emailové systémy (69 %) a 

úložisko súborov (68 %). Takmer polovica 

podnikov, ktoré využívali cloudové služby, 

umiestňovali na cloudové servery podnikové 

databázy (48 %) alebo využívali kancelársky 

softvér (53 %). Tretina podnikov využívala   

finančný  alebo účtovnícky  softvér  (38 %), ako 

aj pre aplikácie pre riadenie vzťahu so 

zákazníkom CRM (29 %) formou cloudu (pozri 

graf 5). 

Graf 5      Využívanie služieb cloud  

computingu v podnikoch 

členských krajín EÚ za roky  

2014, 2016 a 2018 podľa typu  

služieb (v % z podnikov, ktoré  

využívajú cloudové služby) 
Zdroj: Eurostat. 2018. Cloud computing - statistics on the use 

by enterprises [online] Dostupné na internete: http://

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

pdfscache/37043.pdf  

53 Eurostat. 2018. Cloud computing - statistics on the use by enterprises [online] Dostupné na internete: http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/37043.pdf 

 
2014 2016 2018 

SR ČR EÚ SR ČR EÚ SR ČR EÚ 

Všetky podniky 19 15 19 18 18 21 21 26 26 

C - Priemyselná výroba 14 13 17 14 15 17 21 23 22 

D,E - Dodávka elektriny, ply-
nu, pary, vody, odpady a 
služby odstraňovania odpa-
dov 

12 14 20 16 14 20 27 23 27 

F - Stavebníctvo 19 14 14 17 17 16 12 21 21 

G - Veľkoobchod a maloob-
chod, oprava motorových 
vozidiel a motocyklov 

21 18 17 18 21 19 22 27 25 

H - Doprava a skladovanie 22 14 15 17 14 17 19 21 21 

I - Ubytovacie a stravovacie 
služby 

33 17 18 23 14 24 20 27 25 

J - Informácie a komunikácia 33 36 45 25 41 53 50 55 64 

L - Činnosti v oblasti nehnu-
teľností 

13 12 20 21 17 24 14 24 33 

M - Odborné, vedecké a tech-
nické činnosti 

17 16 27 26 24 35 31 44 44 

N - Administratívne a pod-
porné služby 

23 12 20 19 21 22 20 26 29 

Tabuľka 4      Využívanie cloudových služieb v podnikoch v SR, ČR a v EÚ podľa  
        kategórie ekonomickej činnosti NACE za roky 2014, 2016 a 2018 [%]  

Zdroj: spracované podľa údajov Eurostatu. [online] Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-
economy-and-society/data/database;  
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Podľa prieskumu spoločnosti Ipsos MORI54  sú 

podnikmi najviac využívané e-mailové 

cloudové služby, ďalej je to možnosť zálohovať 

svoje dáta alebo využívať dátový sklad a na 

treťom mieste zdieľanie dokumentov. Čo sa 

týka porovnania, je zaujímavý výsledok Českej 

republiky, kde až 71 % respondentov (malých 

a stredných podnikov), využíva primárne  

e-mailové cloudové služby.   

Graf 6      Najčastejšie formy využitia  

cloudových služieb 
Spracované podľa: Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud 

Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. 

[online] Dostupné na: http://mediacorner.message.ch/

DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-

9703b43d053d 

      Podľa prieskumov Štatistického úradu SR 

za roky 2014 - 2018 najviac podnikov na 

Slovensku využíva najmä elektronickú poštu 

(84,4 % v roku 2014, 81,8 % v roku 2016 a 83,4 

% v roku 2018), čím prevyšujeme priemer 

podnikov z členských krajín EÚ (+18,4 % 

v roku 2014, +16,8 % v roku 2016 a +14,4 % 

v roku 2018). Vyššie percento využívania 

služieb cloud computingu zaznamenalo 

Slovensko aj pri využívaní kancelárskeho 

softvéru (v roku 2014 SR = 45,6 %, EÚ= 34 %, 

v roku 2016 SR = 50,4 %, EÚ= 41 %, v roku 

2018 SR = 59,6 %, EÚ = 53 %) a softvérových 

aplikácií pre financie alebo účtovníctvo (v roku 

2014 SR = 53,6 %, EÚ= 31 %, v roku 2016 SR = 

45,3 %, EÚ= 32 %, v roku 2018 SR = 44 %, EÚ 

= 38 %). 

      Pri pohľade na slovenské podniky podľa 

počtu zamestnancov malé a stredné podniky 

vykazujú vyššie percento využívania 

cloudových služieb voči veľkým podnikom pri 

využívaní e-mailu, kde rozdiel medzi malými 

a veľkými podnikmi. Väčší záujem majú veľké 

podniky v porovnaní s malými a strednými 

podnikmi so skladovaním súborov 

v úložiskách. Prehľadné rozdelenie využívania 

cloudových služieb sa nachádza v tabuľke 5.  

  
všetky podniky malé podniky stredné podniky veľké podniky 

2014 2016 2018 2014 2016 2018 2014 2016 2018 2014 2016 2018 

elektronic-
ká  

pošta 
84,4 

81,8 
↓-2,6 

83,4 
↑+1,6 

86,6 
84,3 
↓-2,3 

84,9 
↑+0,6 

77 
76,6 
↓-0,4 

80,1 
↑+3,5 

73,7 
71,1 
↓-2,6 

79,5 
↑+8,4 

kancelár-
sky softvér 

45,6 
50,4 
↑+4,8 

59,6 
↑+9,2 

46 
52,8 
↑+6,8 

61,3 
↑+8,5 

44,9 
42,5 
↓-2,4 

52,6 
↑+10,1 

40,2 
49,3 
↑+9,1 

64,4 
↑+15,1 

skladova-
nie súbo-

rov 
34,1 

48,2 
↑+14,1 

59,6 
↑+11,4 

32,7 
46,5 
↑+13,8 

59,5 
↑+13,0 

38,7 
52,2 
↑+13,5 

57,2 
↑+5,0 

42,7 
54,6 
↑+11,9 

67,7 
↑+13,1 

softvérové 
aplikácie 
pre finan-
cie alebo 
účtovníc-

tvo 

53,6 
  
45,3 
↑+12,3 

44,0 
↓-1,3 

56,2 
48,8 
↓-7,4 

46,9 
↓-1,9 

45,1 
37,7 
↓-7,4 

37,4 
↓-0,3 

36,6 
30 
↓-6,6 

36,3 
↑+6,3 

Poznámka: ↓↑ - medziročná zmena 
Zdroj: Štatistický úrad SR. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2014, 2016, 
2018. Bratislava : ŠÚ SR, 2014, 2016, 2018 

Tabuľka 5   Použitie konkrétnych služieb cloud computingu na Slovensku podľa podni-
kov za roky 2014-2018 a ich medziročné zmeny  

[% z podnikov, ktoré využívajú cloudové služby] 

54 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na: http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d  
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      Podľa modelov implementácie cloudovej 

služby je vidieť, že európske podniky v rokoch 

2016 a 2018 preferovali viac verejný cloud ako 

privátny, čo môže byť spôsobené cenou 

jednotlivých modelov (pozri graf 7), rovnako je 

vidieť aj vyšší záujem veľkých podnikov 

o cloudové služby. 

Graf 7      Využívanie modelov imple- 

mentácie cloud computingu  

v podnikoch členských krajín  

EÚ za roky 2016 a 2018 podľa  

veľkosti podnikov (v %) 
Zdroj: Eurostat. 2017. Cloud computing - statistics on the use 

by enterprises [online] Dostupné na internete: http://

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/

Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises; 

Eurostat. 2018. Cloud computing - statistics on the use by 

enterprises [online] Dostupné na internete:http://

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

pdfscache/37043.pdf  

 

 

      V roku 2014 na Slovensku oslovili cloudové 

služby takmer rovnaké percento malých (19,9 

%) a aj stredných (20 %) podnikov. Najnižší 

záujem mali v roku 2014 veľké podniky (15,9 

%), ale podľa vývoja v rokoch 2016 a 2018 ich 

záujem stúpol o 12,7 % (2016) a následne 

o ďalších 12,7 % (2018). Stredné podniky 

vykazujú za všetky tri sledované roky vyššie 

percento záujmu o cloudové služby ako je 

celoslovenský priemer (+0,2 % v roku 2014, +3 

% v roku 2016 a +6 % v roku 2016), alebo 

kopírujú priemer európskych krajín. 

Graf 8      Využívanie služieb cloud  

computingu v podnikoch podľa  

počtu zamestnancov za roky  

2014 – 2018 
Zdroj: Štatistický úrad SR. Prieskum o využívaní 

informačných a komunikačných technológií v podnikoch 

Graf 9      Porovnanie využívania služieb cloud computingu v podnikoch podľa počtu  

zamestnancov za roky 2014, 2016 a 2018 v SR a v ČR  (% z počtu podnikov,  

ktoré využívajú platené cloudové služby) 

Spracované podľa: Štatistický úrad SR. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií 
v podnikoch 2014, 2016, 2018. Bratislava : ŠÚ SR, 2014, 2016, 2018;  Český statistický uřad. Informační 
a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2014, 2016. Praha : Český statistický úřad, 2014, 2016; 
Český statistický úřad. Využívaní informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok 2018. 
Praha : Český statistický úřad, 2018 
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      Ak sa pozrieme na porovnanie využívanie 

služieb cloud computingu podľa veľkosti 

podniku v závislosti od počtu zamestnancov na 

Slovensku a v Českej republike, je zjavné, že 

ide o úplne iný pomer. Kým na Slovensku mali 

v roku 2014 záujem o cloudové služby skôr 

malé alebo stredné podniky, v Českej republike 

to bolo presne naopak a väčší záujem o služby 

cloud computingu mali v rokoch 2014 a 2016 

skôr veľké podniky (v roku 2016 viac ako 

štvrtina) a najmenší záujem malé podniky 

(14,7%). Podľa štatistík Českého štatistického 

úradu môžeme sledovať nárast záujmu 

o cloudové služby vo všetkých troch typoch 

podnikov, pričom najvyšší nárast vidíme pri 

veľkých podnikoch (pozri graf 9 na predchá-

dzajúcej strane).       

      Z pohľadu využívania cloudových služieb 

podľa veľkosti podniku priniesla v roku 2017 

OECD prehľad využívania tohto typu služieb za 

rok 2016 v 34-tich krajinách, v ktorých okrem 

vybraných krajín EÚ (vrátane Slovenska ) boli 

aj členské krajiny OECD, vrátane Austrálie, 

Brazílie, Islandu, Japonska, Kanady, Kórei, 

Mexika a Švajčiarska. Z grafu 10 je vidieť ako 

cloudové služby najviac využívajú veľké 

podniky, nasledujúce strednými podnikmi 

a napokon malé podniky. Najvyšší podiel 

podnikov využívajúcich služby IS/IKT formou 

cloud computingu nájdeme v severských 

krajinách (Fínsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko),  

v Japonsku, Brazílii, na Islande, atď. 

Slovensko nedosahuje ani priemer OECD.  

      Výsledky využívania cloudových služieb 

v podnikateľskom sektore môžeme ešte doplniť 

a rozšíriť aj o štatistické údaje 

OECD zverejnené v publikácii OECD Digital 

Economy Outlook 201755, kde môžeme nájsť 

celkový pohľad na obyvateľstvo a teda pohľad 

na individuálneho používateľa cloudových 

služieb. V grafe 11 na nasledujúcej strane 

môžeme vidieť postavenie jednotlivých krajín 

spolu s pohľadom na konkrétne vekové 

kategórie používateľov cloudových služieb za 

rok 2016. V tomto prípade jednotlivci využívali 

hlavne úložiská súborov, zdieľali dokumenty, 

obrázky, hudbu, video alebo iné súbory 

a emailovú komunikáciu, pričom môžeme 

povedať, že sa správali podobne ako podniky, 

ktoré preferovali z najpoužívanejších služieb 

cloud computingu e-mail a úložisko súborov.  

      Pri pohľade na najmladšiu vekovú kategóriu 

obyvateľov vo veku 16 – 24 rokov je vidieť 

najvýraznejší záujem o cloudové služby 

v Holandsku, Švédsku, Dánsku, Írsku, 

Luxembursko, a Estónsko, ale prekvapivé 

výsledky dosahuje napr. Španielsko, 

Portugalstvo, Česká republika a Slovinsko. 

Prvenstvo v najstaršej kategórii obyvateľov vo 

veku 55-74 rokov má Luxembursko, po ňom 

nasleduje Švédsko, Veľká Británia, Dánsko, 

Nórsko a Holandsko. Z krajín, kde obyvatelia 

platia za cloudové služby, prvenstvo patrí 

Nórsku, kde 9,7 % obyvateľstva v roku 2014 

platí za cloudové služby, predovšetkým za 

úložisko súborov alebo zdieľanie súborov. 

Graf 10      Využívanie služieb cloud computingu v podnikoch podľa veľkosti podniku za  

rok 2016 v krajinách OECD  
Spracované podľa: OECD. 2017. OECD Digital Economy Outlook 2017. Paris : OECD Publishing, 2017. ISBN 978-92-

64-27626-0, s. 165  

55 OECD. 2017. OECD Digital Economy Outlook 2017. Paris : OECD Publishing, 2015. ISBN 978-92-64-27626-0, s. 173  



32 

 

      Samotní zákazníci alebo potenciálni 

zákazníci cloudových služieb najčastejšie 

požadujú, aby cloudové služby boli: 

• Jednoduché. 

Cloud server by sa mal dať častokrát 

vytvoriť jednoducho a online, zdroje by 

mal klient pridávať či odoberať tak, ako 

mu bude vyhovovať. Prostredníctvom 

rozhrania môže veľmi ľahko riadiť tak 

jeden server, ako komplexnú 

infraštruktúru. 

• Flexibilné. 

Vďaka škálovateľnosti služby je možné 

virtuálnu infraštruktúru kedykoľvek 

prispôsobiť potrebám klienta. 

Infraštruktúru môže kedykoľvek 

rozšíriť či zredukovať, cloud servery je 

možné archivovať pre neskoršie 

využitie a ich vlastnosti sa dajú meniť 

niekoľkými kliknutiami.  

• Cenovo dostupné. 

Model "pay-per-usage" znamená, že 

klient platí len za prostriedky, ktoré 

používa resp. ktoré si priradil 

(alokoval). Cloudová služba by mala 

šetriť náklady a zákazník by si mal 

ľahko spočítať predpokladané náklady. 

• Bezpečné. 

Pre zaistenie maximálnej spoľahlivosti 

by mali byť servery v clusteroch a 

ukladané dáta by mali byť replikované. 

Pre   zachovanie  kontinuity  prevádzky  

v prípade havárie je možné danú 

virtuálnu infraštruktúru realizovať  

v niekoľkých geograficky oddelených 

datacentrách. 

      Napriek tomu, že od roku 2009 môžeme 

tvrdiť, že služby cloud computingu sú 

všeobecne dostupné56, otázkou zostáva, prečo 

doteraz nepociťujeme nárast záujemcov 

o cloudové služby v radoch podnikateľov 

a organizácií. Prečo sa nielen podnikatelia, ale 

aj bežní ľudia obávajú a bránia využívaniu 

cloudových služieb, keď ide o efektívny 

a atraktívny spôsob využívania IS/IT služieb. 

Odpoveď nie je jednoduchá a súvisí s mnohými 

bariérami cloud computingu, ktoré odborníci 

identifikovali a ktoré sa zatiaľ nepodarilo úplne 

eliminovať. 

      Výhodám a bariéram využívania cloudových 

služieb sa podrobne zaoberáme v nasledujúcej 

podkapitole.  

56 SHOR, R.M. 2011. Cloud Computing for Learning and Performance Professionals. In: INFOLINE. Issue 1104. april 
2011. vol. 28. ISSN 87559269, s. 2  

* Platba za cloud – zakúpené úložisko súborov alebo zdieľanie súborov. 

Graf 11      Využitie cloud computingu jednotlivcami vo vybraných krajinách OECD podľa  

veku za rok 2016 (% z celkového počtu používateľov internetu) 
Spracované podľa: OECD. 2017. OECD Digital Economy Outlook 2017. Paris : OECD Publishing, 2017. ISBN 978-92-

64-27626-0, s. 173 
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1.3 Výhody a bariéry využívania cloud 

       computingu 

       

      Rovnako ako všetky technológie, aj cloud 

computing má svoje výhody a nevýhody. 

Vhodné a efektívne využitie cloud computingu 

v podniku môže nielen zvýšiť zisky pre 

spoločnosť tým, že umožní väčšiemu počtu 

zamestnancov pracovať na diaľku, ale môže to 

tiež zvýšiť produktivitu spoločnosti. 

Zamestnávatelia už nebudú musieť čakať na 

svojich pracovníkov, kým sa stretnú pri práci 

na jednom projekte, do cloudu môže pracovník 

vstúpiť cez internet a pracovať odkiaľkoľvek. 

Napriek tomu, že viac a viac firiem začína 

využívať cloud computing a objavujú spôsob 

ako ušetriť peniaze a zvýšiť obchodnú hodnotu, 

budúcnosť cloud computingu je zatiaľ neistá. 

Je neisté, ako budú poskytovatelia služieb 

cloud computingu reagovať na vlastnú 

konkurenciu. Čo sa zdá byť isté je, že 

popularita a schopnosti týchto služieb budú aj 

naďalej stúpať, a to najmä preto, že firmy sú 

neustále nútené prispôsobiť sa, znižovať 

rozpočet, prepúšťať. Cloud computing ponúka 

svojim zákazníkom služby, ktoré potrebujú, 

aby boli úspešní, inovatívni a držali krok 

s konkurenciou.  
      Ak by sa odstránili prekážky cloud 

computingu, zo štúdie57 publikovanej 

Európskou komisiou a vykonanej na 1 000 

európskych spoločnostiach vyplýva, že: 

• Viac než 98 % spoločností EÚ by začalo 

používať cloud alebo by jeho používanie 

posilnilo. 

• Cloud computing by prilákal nových 

používateľov: 96 % tých podnikov v EÚ, 

ktoré cloud nepoužívajú, ale v súčasnosti 

túto možnosť zvažujú, by v skutočnosti 

začalo doň investovať. 

• V oblasti dopytu po zručnostiach IT by 

došlo k nárastu, a to nielen v základných 

oblastiach ako správa dátových centier, ale 

marketingu, dizajnu aplikácií, sociálnych 

sietí, finančných služieb a zdravia. 

      Výhod cloud computingu je mnoho, ale 

okrem tých, ktoré už boli uvedené 

v podkapitole 1.2, môžeme doplniť názory 

viacerých autorov vedeckých a odborných 

publikácií. Napríklad autori Antonopoulos 

a Gilliam58 považujú medzi výhody cloudových 

služieb: 

• flexibilitu, 

• škálovateľnosť, 

• zníženie režijných nákladov na zamest-

nancov, 

• redundanciu systému a zálohovanie 

údajov, 

• energetickú účinnosť a ochranu život-

ného prostredia.  

Ivanov a kol.59 za kľúčové výhody cloudových 

služieb pre podniky považujú: 

• zníženie nákladov, 

• škálovateľnosť, 

• flexibilitu, 

• využitie kapacity,  

• vyššiu efektívnosť, 

• mobilitu. 

Ďalší zahraniční autori Velte, A.T., Velte, T.J. a 

Elsenpeter v publikácii Cloud computing : 

Praktický sprievodca60 uvádzajú, že 

základnými vlastnosťami cloud computingu sú:  

• zákazník platí iba len za to, čo práve 

potrebuje, 

• aplikácie zákazníka hostujú u samotného 

prevádzkovateľa cloudovej služby, ktorý 

sám nesie náklady na servery a stará sa 

o aktualizáciu softvéru, zákazník platí iba 

za spotrebované služby,  

• zákazník nemusí kupovať hardware 

a znižuje svoje investičné náklady, 

• pracovníci zákazníka môžu pracovať 

z domu alebo mimo kancelárie (napr. na 

služobných cestách). 

 

57 European Commission. 2012. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe - What is it and what does it 
mean for me? [online] Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-713_en.htm  
58 ANTONOPOULOS, N. - GILLAM, L. 2010. Cloud Computing : Principles, Systems and Applications. London : Sprin-
ger-Verlag, 2010. ISBN 978-1-84996-240-7, s. 349-351  
59 IVANOV, I. – SINDEREN, M. – SHISHKOV, B. 2012. Cloud Computing and Services Science. New York : Springer 
Science and Business Media, 2012. ISBN 978-1-4614-2325-6, s. 74  
60 VELTE, A.T. – VELTE, T.J. – ELSENPETER, R. 2011. Cloud computing : Praktický průvodce. Brno : Computer 
Press, 2011. ISBN 978-80-251-3333-0, s. 50-52  
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Títo autori teda za najdôležitejšie výhody 

cloudových služieb považujú: 

• škálovateľnosť, 

• jednoduchosť, 

• skúsenosť dodávateľa cloudových 

služieb, 

• úspora v oblasti pracovníkov IT, 

• zabezpečenie dát. 

Veľmi podobne výhody cloudových služieb 

vníma Alani61, ktorý za kľúčové výhody 

cloudových služieb pre podniky považuje: 

• úspora nákladov, 

• škálovateľnosť a flexibilita,  

• spoľahlivosť, 

• znížený vplyv na životné prostredie, 

• lepšie využívanie hardvérových zdrojov. 

      

 Ak chceme komparovať výhody cloudových 

služieb uvádzané aj v ďalšej vedeckej a 

odbornej literatúre, môžeme za kľúčové 

výhody využívania týchto služieb považovať 

nasledovné: 

• Škálovateľnosť zdrojov -  táto asi 

najatraktívnejšia výhoda predstavuje 

schopnosť systému pružne reagovať na 

meniace sa podmienky a požiadavky na 

výkon alebo úložné kapacity. Môže sa 

jednať o dlhotrvajúce, ale aj náhle zmeny 

vyplývajúce z charakteru prostredia, v kto-

rom je systém prevádzkovaný. Uspokojenie 

týchto potrieb je spojené s pridávaním 

alebo odoberaním výpočtových a úložných 

zdrojov. 

• Zníženie investičných a prevádzkových 

nákladov na IKT - zákazník môže svoje 

takmer fixné náklady na IKT regulovať 

podľa aktuálnej potreby, pričom je 

dôležitým aspektom aj to, že návratnosť 

nových služieb sa z rokov mení na mesiace. 

• Zvýšenie spoľahlivosti a dostupnosti 

aplikácií a služieb - výhodou je možnosť si 

vopred bezplatne vyskúšať aplikáciu alebo 

službu a až potom sa rozhodnúť, či bude 

implementovaná a využívaná.  

• Mobilita - prístup ku všetkým aplikáciám 

a službám bez obmedzenia, výnimkou je 

nutnosť mať prístup na internet.  

• Zmena zodpovednosti za fungovanie IKT - 

za fungovanie a dostupnosť je zodpovedný 

poskytovateľ, pričom za prípadnú 

nefunkčnosť má zákazník nárok na zľavu 

alebo inú kompenzáciu.  

       

      Podľa prieskumu spoločnosti IPSOS Mori62 

finálne rozhodovanie malého a stredného 

podnikateľa ovplyvňujú aj jeho ďalšie 

požiadavky na cloudové služby.  

Graf 12  Faktory, podľa ktorých si 

používatelia vyberajú cloudové služby 
Spracované podľa: Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud 

Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. 

[online] Dostupné na http://mediacorner.message.ch/

DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-

9703b43d053d 

 

Viac ako 80 % klientov pri výbere cloudovej 

služby očakáva najvyšší štandard zabezpečenia 

dát (v strednej a východnej Európe je toto 

percento ešte vyššie a dosahuje až takmer 90 

%). Je to logické aj vzhľadom na predchádza-

júce výsledky, keď dôvera k bezpečnosti dát 

bola najvyššou prekážkou využívania 

cloudových služieb. Podnikatelia očakávajú od 

cloudových služieb aj zlepšenie online 

zabezpečenia, maximálnu kontinuitu v prípade 

problémov na strane poskytovateľa služieb, 

a taktiež používateľsky „priateľské“ (z angl. 

„user-friendly“) rozhranie (pozri graf 12).  

61 ALANI, M.M. 2016. Elements of Cloud Computing Security : A Survey of Key Practicalities. New York : Springer, 
2016. ISBN 978-3-319-41410-2, s. 12-13 
62 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d  
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      Za najvýznamnejší problém pri rozvoji 

cloudových služieb môžeme považovať bariéry 

ich využívania.  Vo vedeckej a odbornej litera-

túre sa stretávame s podobnými pohľadmi na 

bariéry využívania cloudových služieb. 

      Autori Pearson a Yee63 pri komparácii 

viacerých prieskumov identifikovali hlavné 

bariéry využívania cloudových služieb: 

• 79 % podnikov sa obáva nespokojnosti 

s dodávateľom cloudových služieb, 

• 75 % podnikov sa obáva o požadovaný 

výkon a dostupnosť služieb, 

• 70 % podnikov sa obáva o bezpečnosť 

dát v cloude 

• 63 % podnikov sa obáva o problémy pri 

integrácii a kompatibilite interných  

Velte, A.T. a kol. uvádzajú niekoľko ďalších 

bariér využívania cloudových služieb: 

• obava o dostatočnej ochrane dát (najmä 

pri citlivých údajov), 

• strata súkromia v prípade dát 

umiestnených v dátových centrách vo 

vlastníctve tretej strany, 

• chýbajúce aplikácie podľa požiadaviek 

klienta, 

• chýbajúci prehľad, kto vlastní dáta 

umiestnené v cloude. 

      Najprehľadnejšie uvádza bariéry využívania 

cloudových služieb štúdia americkej 

poradenskej spoločnosti International Data 

Corporation (IDC), s názvom Kvantitatívne 

odhady dopytu po cloud computingu v Európe 

a pravdepodobné prekážky jeho prijatia64, 

ktorá bola vypracovaná pre Európsku komisiu. 

Poukázala na problémy, ktoré sú základnými 

bariérami pre využívanie cloud computingu. 

Ide o obavy zo zabezpečenia a ochrany údajov, 

nejasné legislatívne pravidlá a geografické 

umiestnenie dát. Medzi konkrétnymi 

bariérami boli idenfifikované:65 

• bezpečnosť – obava o bezpečnosť a ochranu 

dát a ich garanciu,  

• dôvera – je komplikované identifikovať, 

ktoré služby  cloud  computingu  sú  dôvery- 

hodné, 

• umiestnenie dát – nevieme alebo 

nemôžeme kontrolovať umiestnenie našich 

firemných dát,  

• miestna podpora – neexistuje žiadna 

miestna podpora pre služby, 

• zmena ovládania – nemôžeme kontrolovať 

zmeny softvéru a upgrade zo strany 

dodávateľa, 

• hodnotenie užitočnosti – nevieme ako 

správne hodnotiť užitočnosť cloudu pre 

našu organizáciu, 

• pomalé pripojenie na internet – naše 

pripojenie na internet je spoľahlivé 

a dostatočné rýchle, 

• miestny jazyk – neexistuje lokálna jazyková 

verzia služby, 

• daňové stimuly – daňové a iné stimuly 

robia nákup atraktívnejším ako predplatné 

služieb,  

• legislatívne prostredie – ak máme spor 

s poskytovateľom cloud služieb, budeme 

musieť ísť na súd v inej krajine v rámci EÚ 

alebo dokonca mimo EÚ, 

• prístup k dátam – ako bude zabezpečená 

prípadná zmena poskytovateľa (rovnako ako 

pri zmena prevádzkovateľa mobilných 

služieb), ako bude možné preniesť všetky 

údaje do firemnej IT štruktúry, ak sa 

rozhodneme prestať využívať služby v rámci 

cloud computingu.  

      Uvedené výsledky prieskumu spoločnosti 

IDC z roku 2012 potvrdzuje aj o rok neskôr 

vykonaný prieskum britskej spoločnosti Ipsos 

MORI66, v ktorom bolo publikované, ako malé 

a stredné podniky vnímajú bariéry využívania 

cloudových služieb. Porovnávané boli tri 

bariéry, ktoré boli považované za kľúčové, keď 

malý alebo stredný podnikateľ uvažuje o využí-

vaní cloudových služieb, a to: bezpečnosť dát, 

strata dát a ochrana súkromia. Podľa 

výsledkov tohto prieskumu majú podnikatelia 

zo strednej a východnej Európy väčší rešpekt 

v týchto kritériách, než podnikatelia zo 

západnej Európy (pozri graf 13). 

63 PEARSON, S. – YEE, G. 2013. Privacy and Security for Cloud Computing. London : Springer – Verlag, 2013. ISBN 
978-1-4471-4188-4, s. 32  
64 IDC Corporate. 2012. Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers 
to Up-take. [online] Dostupné na: http:// http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/study45-d2-interim-report.pdf 
65 BRADSHAW, D. – FOLCO, Giuliana – CATTANEO, G. – KOLDING, M. 2012. Quantitative Estimates of the Demand 
for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Up. [online] Dostupné na: http://ec.europa.eu/newsroom/
dae/document.cfm?doc_id=1115, s. 32  
66 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d  
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Graf 13      Bariéry využívania  

cloudových služieb z pohľadu  

podnikateľov 
Spracované podľa: Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud 

Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. 

[online] Dostupné na http://mediacorner.message.ch/

DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-

9703b43d053d 

 

      Podobné výsledky môžeme sledovať aj  

v prieskume Štatistického úradu SR z roku 

201467, ktoré sú zobrazené v grafe 15, kde 

napríklad riziko narušenia bezpečnosti dát 

predstavovalo bariéru pre vstup do cloudových  

služieb pre viac ako 40  % veľkých podnikov 

a cca 30 % stredných podnikov (zo všetkých 

podnikov v SR, ktoré majú pripojenie na 

internet).  

      Pri komplexnom pohľade na podniky sú 

v SR najväčšou bariérou pre využívanie 

cloudových služieb nedostatočné znalosti 

týkajúce sa cloud computingu, pričom ide 

o štvrtinu všetkých podnikov s pripojením na 

internet na území SR. Pre porovnanie, malé 

podniky vnímajú túto prekážku ako 

najvýznamnejšiu (27 %), pričom veľké podniky, 

práve naopak, vnímajú túto bariéru o 2/3 

menej dôležitejšiu ako bezpečnosť podnikových 

dát. Z pohľadu bezpečnosti dát malo 28,5 % 

veľkých podnikov obavu aj z nejasného 

teritoriálneho umiestnenia dátových centier, 

v ktorých sa ukladajú podnikové dáta. Pre 

porovnanie považuje túto bariéru za významnú 

15 % malých podnikov a 20,3 % stredných 

podnikov.  

67 Štatistický úrad SR. 2014. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch. 2014. 
Bratislava : ŠÚ SR, 2014. ISBN 978-80-8121-332-8, s. 36-37  

Graf 14      Dôvody nevyužívania služieb cloud computingu podnikmi podľa počtu  

zamestnancov za rok 2014 (% z tých, ktorí sú pripojení na internet) 
Spracované podľa: Štatistický úrad SR. 2014. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií 

v podnikoch 2014. Bratislava : ŠÚ SR, 2014, s. 36-37 
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      Z pohľadu malých a stredných podnikov 

v Európe je najväčšou bariérou pre využívanie 

cloudových služieb riziko narušenia 

bezpečnosti. Ďalšími bariérami sú vysoké 

náklady na zakúpenie služieb cloud 

computingu a nedostatočné znalosti týkajúce 

sa cloud computingu. Samotné nedostatočné 

znalosti týkajúce sa cloud computingu môžeme 

taktiež právom považovať za významnú bariéru 

využívania cloudových služieb a ich zavádzania 

do praxe.  

      Issam Kouatli z libanonskej Lebanese 

American University v Bejrúte sa pokúsil 

kvantifikovať zraniteľnosť cloudových služieb. 

V analýze zabezpečenia prostredia cloud 

computingu identifikoval tri najvýznamnejšie 

hrozby narušenia integrity cloudu, a to: 

• nedostatočné zabezpečenie mobilných 

telefónov (nedostatok komplexných 

bezpečnostných služieb, narušenie 

bezpečnosti vlastným zariadením,  absencia  

aktualizácií aplikácií), 

• nedostatočné zabezpečenie protokolu TCP/

IP (krádež identity, odposluch), 

• nedostatočné zabezpečenie ochrany údajov 

(ohrozenie integrity údajov, strata alebo 

poškodenie údajov, kontaminácia údajov, 

nebezpečne umiestnené replikované dáta). 

      Uvedené výsledky viacerých prieskumov 

poukazujú na riziko narušenia bezpečnosti, ale 

v minulosti aj bežný outsourcing prevádzky IS/

IKT bojoval s rovnakými problémami a jeho 

najväčšou bariérou bolo problematické 

zabezpečenie ochrany údajov podniku pred 

zneužitím inými subjektmi, a taktiež vysoká 

závislosť podniku od poskytovateľa služby.70 

      Podobný pohľad majú aj autori Kokles a 

Höfer71, ktorí porovnávali výhody a nevýhody 

využívania ERP systémov klasických a cloudo-

vých, a prišli k poznaniu, že podniky sa pri 

prechode ERP na cloudovú verziu obávali 

najmä  o   bezpečnosť   svojich   údajov  a  o  ich  

68 Eurostat. 2017. Cloud computing - statistics on the use by enterprises [online] Dostupné na internete: http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_ 
enterprises 
69 KOUATLI, I. 2016. Global business vulnerabilities in cloud computing services. In: International Journal of Trade 
and Global Markets. roč. 9, č. 1, 2016. ISSN 1742-7541, s. 57 
70 KOKLES, M. – HAMRANOVÁ, A. – ROMANOVÁ, A. 2012. Cloud computing vo verejnej správe. In: Zborník príspev-
kov z medzinárodného vedeckého seminára Hybné sily rozvoja regiónov. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmen-
tu, 2012. ISBN 978-80-89600-00-7, s. 140  
71 KOKLES, M. - HÖFER, P. 2013. Implementácia SaaS ERP riešenia – analýza vybraných otázok. In: Ekonomika, fi-
nancie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podni-
kového manažmentu EU v Bratislave. Bratislava : Ekonóm, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6,  s. 7  

      Výsledky Štatistického úradu SR môžeme porovnať nielen s výsledkami prieskumu spoločnosti Ip-

sos Mori a spoločnosťou IDC, ale aj s výsledkami európskeho štatistického úradu Eurostat za rok 2014. 

Podľa výsledkov Eurostatu z roku 2014 sa podniky v európskom priestore najviac obávali o narušenie 

bezpečnosti a vnímali to ako významnú bariéru pri využívaní cloudových služieb. Pri veľkých podni-

koch to bolo až 57 % podnikov, pri malých a stredných podnikoch to bolo 38 %.68  

Graf 15      Faktory obmedzujúce podniky od vyžívania služieb cloud computingu podľa  

veľkosti podniku, EÚ-28, 2014 (% podniky využívajúce cloudové služby) 
Zdroj: Eurostat. 2017. Cloud computing - statistics on the use by enterprises [online] Dostupné na internete: http://

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises 
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zneužitie (v tomto prieskume to bolo až 67% 

oslovených podnikov). Autori navrhli 

minimalizáciu tohto rizika uzatvorením 

vhodnej zmluvy SLA (Service Level 

Agreement) a toto riešenie môžeme považovať 

za vhodné.  
      Cloud computing má obrovskú budúcnosť, 

ale bez odstránenia alebo minimalizovania 

bariér jeho používania, nebude môcť 

plnohodnotne poskytnúť všetky svoje výhody  

v oblasti IS/IKT služieb. V takom prípade 

zostanú cloudové služby iba na úrovni e-mailu 

alebo úložiska pre rodinné fotografie 

a nedôležité dokumenty. 

 

1.4 Právne a etické aspekty cloud  

       computingu 
 

      Najdôležitejšie bariéry prijatia a plno-

hodnotného využívania cloud computingu 

vyvolávajú aj mnohé právne a etické aspekty. 

Najviac sa týkajú ochrany dát a ich bezpečnosti 

a na najvyššej priečke je určite ochrana 

osobných údajov. Používateľ chce mať istotu, 

že jeho osobné údaje sú v bezpečí 

a prevádzkovateľ chce, aby všetky údaje, ktoré 

mu používatelia zveria, boli ochránené 

v plnom rozsahu. Etická a právna rovina sú pre 

budúcnosť cloud computingu dôležité.  

      Európsky dozorný úradník pre ochranu 

údajov v stanovisku k oznámeniu Európskej 

komisie s názvom Uvoľnenie potenciálu cloud 

computingu v Európe uvádza: „Využívanie 

služieb cloud computingu predstavuje veľké 

riziko straty zodpovednosti v súvislosti 

s operáciami spracovania údajov, ktoré 

vykonávajú poskytovatelia služby cloud 

computing, ak kritériá uplatniteľnosti 

právnych predpisov EÚ o ochrane údajov 

nebudú dostatočne jasné a ak sa úloha a 

zodpovednosť poskytovateľov služby cloud 

computing bude definovať alebo chápať príliš 

obmedzene, alebo ak sa nebude vykonávať 

účinným spôsobom. Európsky dozorný 

úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje, že 

využívanie služieb cloud computing nemôže 

odôvodniť zníženie štandardu ochrany údajov 

v porovnaní so štandardmi, ktoré sa uplatňujú 

na bežné operácie týkajúce sa spracovania 

údajov.“72 

      Do oblasti riešenia právnych aspektov cloud 

computingu vstúpila aj organizácia Eurocloud 

(nezávislá nezisková organizácia združujúca 

cca 30 krajín Európy, ktorá združuje najmä 

prevádzkovateľov cloudových služieb) 

a pokúsila sa vytvoriť spoločný dokument, 

ktorý by po právnej stránke zmluvne zastrešil 

cloudové služby. Experti, ktorí na tomto 

dokumente pracovali, sa snažili vytvoriť akúsi 

šablónu pre zmluvné vzťahy, ktorá by vyriešila 

problémy medzi prevádzkovateľom cloudovej 

služby a jeho zákazníkom. Ide o dokument 

Cloud contracts : What providers and 

costumers should discuss73 a jeho obsahom sú 

rámcové podmienky pre cloudové služby 

(pravidlá týkajúce sa všetkých podnikov 

pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb, 

upravujúce zmenu zmluvných podmienok pre 

cloudové služby, týkajúce sa ukončenia zmluvy 

z cloudových služieb), podmienky poskytovania 

cloudových služieb (pravidlá týkajúce sa 

používania infraštruktúry, obsahu služieb, 

vykonávania týchto služieb, dostupnosti 

služby), podmienky účtovania cloudových 

služieb a bezpečnosť cloudových služieb 

(pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov, 

bezpečnosti IKT, zálohovania dát a vymazania 

údajov).  

      V časti Pravidlá týkajúce sa ochrany 

osobných údajov Eurocloud odporúča prevádz-

kovateľom (ako dodávateľom) a používateľom 

cloudových služieb (ako kupujúcim) zmluvne 

zakotviť najmä:  

• pravidlá pre kontrolu osobných údajov, 

najmä definovanie kontaktných osôb 

v rámci organizácie zhotoviteľa a pre 

všetkých subdodávateľov, ktorí sú k dispo-

zícii na poskytovanie podpory pri 

uplatňovaní práv dotknutých strán 

(informácie, povolenie, vymazanie údajov 

dotknutých strán), 

• vyhlásenie o tom, ako zamestnanci dodáva-

teľa  a  všetkých   subdodávateľov,   ktorí  by 

72 Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. 2013. Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov k oznámeniu EK s názvom Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe. [online] Dostupné na: 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-
09-03_Cloud_computing_ex_sum_SK.pdf 

73 Eurocloud. 2012. Cloud contracts : What providers and costumers should discuss [online] Dostupné na: http://
www.eurocloud.org/wp-content/uploads/2013/06/EuroCloudAT_CLOUD_Contracts_EN.pdf  
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mohli mať prístup k údajom, budú povinní 

zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať ostatné 

platné predpisy o zachovanie dôvernosti, 

• dohodu o zodpovednosti medzi kupujúcim, 

ktorý nesie základné povinnosti ochrany 

údajov a dodávateľom, ktorý je zodpovedný 

za implementáciu usmernení pre ochranu 

údajov kupujúceho, a ktorý musí zaviesť 

technické ochranné opatrenia, atď., 

• pravidlá týkajúce sa právne prípustných a 

povinných informácií zhotoviteľa 

kupujúcemu v prípade prístupu orgánov 

presadzovania práva a ďalších štátnych 

orgánov. 

      Odporúčania Eurocloudu však majú iba 

fakultatívny charakter a je na prevádzkova-

teľovi cloudovej služby, či ich bude akceptovať 

a či ich zakomponuje do svojich právnych 

dokumentov vo vzťahu k používateľovi. Ale aj 

tento prvý krok treba hodnotiť pozitívne, 

pretože môže byť zárodkom zásadných 

legislatívnych zmien v rámci Európskej únie 

a potom budú technologické, právne a aj etické 

aspekty správnym základom rozšírenia 

cloudových služieb v prospech všetkých.   

      Európska komisia v októbri 2013 zriadila 

expertnú skupinu74, ktorej úlohou je 

vypracovať bezpečné a spravodlivé obchodné 

podmienky pre zmluvy v oblasti cloud 

computingu na základe voliteľného nástroja. 

Expertná skupina bola vytvorená v rámci 

iniciatívy Komisie na zlepšenie dôvery  

v služby cloud computingu, čím by sa využil 

ich potenciál pri stimulovaní hospodárskej 

produktivity v Európe.  

      Stratégia Európskej komisie pre oblasť 

cloud computingu pozostáva z troch kľúčových 

opatrení, pričom cieľom jedného z nich je 

identifikovať bezpečné a spravodlivé zmluvné 

podmienky pre zmluvy o cloud computingu. 

Vzorové zmluvné podmienky môžu uľahčiť 

zmluvné dohody medzi poskytovateľmi služieb 

cloud computingu a používateľmi. Môžu 

zároveň   uľahčiť   uplatňovanie   pravidiel   EÚ 

o ochrane údajov do tej miery, v akej sú 

relevantné pre zmluvy o cloud computingu. 

      Na rozhodnutia Európskej komisie, ktorej 

snahou je vytvoriť podmienky pre bezpečné 

cloudové služby, logicky musel na území 

Slovenskej republiky zareagovať Úrad na 

ochranu osobných údajov SR a v roku 2016 

vydal metodické usmernenie „Cloudové služby 

z pohľadu zákona o ochrane osobných 

údajov“.75 Ide o usmernenie, ktoré má len 

fakultatívny charakter a snahou tohto úradu je 

upozorniť záujemcov o cloudové služby na 

prípadné problémy, ktoré by mohli vzniknúť 

pri cezhraničnom prenose osobných údajov, 

a to najmä do krajiny nezaručujúcej primeranú 

úroveň ochrany osobných údajov.  

      Z uvedených údajov je zrejmé, že malé 

a stredné podniky majú záujem o cloudové 

služby a záujem sa bude zvyšovať, ak sa výhody 

budú posilňovať a bariéry stierať, a ak im 

vybraný model implementácie a model služieb 

prinesie zlepšenie vlastných služieb, kvality 

výrobkov, cash flow, skrátenie doby dodania 

tovaru, zníženia zásob, a mnoho ďalšieho 

v závislosti od špecifických potrieb podniku. 

Všetko, čo podnik potrebuje, aby tieto výhody 

mohol využívať, je mať k dispozícii pripojenie 

na internet, webový prehliadač pre prístup do 

aplikácie a zariadenie. Dnes môžu malé 

a stredné podniky využívať mnohé aplikácie 

podnikového softvéru, ktoré využívajú 

cloudové technológie. Malí a strední podnika-

telia môžu využívať okrem štandardných 

aplikácií pre účtovníctvo, mzdu a persona-

listiku aj aplikácie orientované napríklad na 

riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), 

riadenie dodávateľského reťazca (SCM), 

riadenie ľudských zdrojov (HRM, HRC), 

plánovanie podnikových zdrojov (ERP), 

výrobné informačné systémy (MES) a mnohé 

ďalšie. Cloud computing prináša malým 

a stredným podnikateľom pružnosť a umožňuje 

im, aby sa stali konkurencieschopnejšími a 

efektívnejšími.  

Budúcnosť cloud computingu v roku 

2011 predostrel B. Sosinsky v publikácii Cloud 

Computing Bible76, kde uvádza: „V najbližších 

desiatich  rokoch  bude  mať  cloud  computing 

74 Európska komisia. 2013. Európska komisia podnikla významný krok na podporu cloud computingu. [online] Do-
stupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-990_sk.htm  
75 Úrad na ochranu osobných údajov SR. 2016. Metodické usmernenie č. 3/2016 : Cloudové služby z pohľadu zákona o 
ochrane osobných údajov. [online] Dostupné na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default 
/files/mu_3_2016_cloudove_sluzby_z_pohladu_zako_na_o_ochrane_osobnych_udajov_pdf.pdf  
76 SOSINSKY, B. 2011. Cloud Computing Bible. Indianapolis : Wiley Publishing, 2011. ISBN 978-0-470-90356-8 
pp.XXV-XXVI  
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vplyv na náš život nasledujúcimi spôsobmi:  

• Aplikácie v cloude nahradia aplikácie, 

ktoré sú v našich zariadeniach. 

• Informácie budú lacnejšie, všadeprítomné 

a ľahšie dostupné, pretože cloud zlacní 

škálovanie aplikácií a pripojenie, aby 

informácie boli vždy v bezdrôtových 

sieťach k dispozícii. 

• Cloud umožní nové sociálne služby o 

pripojenie používateľov prostredníctvom 

sociálnych sietí, ktoré sú vytvorené 

pomocou niekoľkých cloud služieb. 

• Nové aplikácie bude možné vytvárať 

jednoduchšie a budú založené na 

štandardných modulov. 

• Zníži sa dôležitosť operačných systémov, 

ktoré používame v našej každodennej 

práci s počítačom. 

• Budeme pripojení prostredníctvom 

cloudu, nech sme kdekoľvek a za všetkých 

okolností.“ 

      Slovenskí autori Kokles, Hamranová a 

Romanová z Ekonomickej univerzity v Bratis-

lave v roku 2012 vo svojom článku Cloud 

computing vo verejnej správe napísali, že 

„Cloud computing nie je aktuálny módny 

trend v oblasti IT. Je to ďalší evolučný krok vo 

vývoji informatizácie, ktorého predzvesťou sú 

webové aplikácie a spolupráca ľudí na veľké 

vzdialenosti. Nesporné výhody využívania 

cloudových riešení sú predpokladom toho, že 

je len otázkou času, kedy sa začne cloud 

computing v širokom meradle používať.“77 Ich 

slová vo svojej publikácii IT management 

potvrdzuje aj Ľubomír Lukáč, IT manažér 

v spoločnostiach DHL, Tesco Stores a Anect, 

ktorý uvádza, že: „Cloud computing má určite 

v budúcnosti IT svoje pevné miesto, ale s jeho 

zavádzaní buďte opatrní. Ak sa vám 

implementácia naozaj podarí, môže vám 

veľmi uľahčiť život a ušetriť veľa peňazí“.78 

 

V tejto kapitole autor zosumarizoval teoretické 

poznatky o cloud computingu, typoch a 

druhoch cloudových službách, modeloch, 

o výhodách a bariérach využívania cloudových 

služieb. 

Samostatnou časťou bola kvantifikácia 

využívania služieb IS/IT formou cloud 

computingu v podnikoch a organizáciách na 

Slovensku, v Európe a vo svete a nemenej 

dôležitou časťou boli právne a etické aspekty 

využívania cloudových služieb.  

 

      Na základe získaných teoretických 

východísk z vedeckej a odbornej literatúry, ako 

aj z medzinárodných prieskumov a štatistic-

kých zberov dát sa autorovi podarilo 

syntetizovať získané informácie o využívaní 

cloudových služieb v podnikateľskej praxi, ako 

aj o výhodách a bariérach využívania cloudo-

vých služieb, a tieto boli následne použité pri 

tvorbe vlastného dotazníkového prieskumu. 

Výsledky dotazníkového prieskumu a ich  

komparácia so získanými teoretickými 

východiskami, ako aj overovanie stanovených 

hypotéz sú súčasťou časti II – Cloud 

computing v praxi. 

77 KOKLES, M. – HAMRANOVÁ, A. – ROMANOVÁ, A. 2012. Cloud computing vo verejnej správe. In: Zborník príspev-
kov z medzinárodného vedeckého seminára Hybné sily rozvoja regiónov. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmen-
tu, 2012. ISBN 978-80-89600-00-7, s. 136-141 
78 LUKÁČ, L. 2011. IT management : Jak na úspěšnou kariéru. Brno : Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3378-1, 
s. 125  
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2 Identifikácia a 

zhodnotenie využíva-

nia cloudových služieb 

na Slovensku 

(dotazníkový prieskum)  
      

      Druhá časť tejto vedeckej monografie sa 

sústreďuje na využívanie cloudových služieb 

na Slovensku. Na základe teoretických 

východísk a štatistík  uvedených v 1. kapitole sa 

autor rozhodol identifikovať a zhodnotiť 

súčasný stav využívania služieb IS/IKT 

poskytovaných formou cloud computingu  

v podnikateľskom sektore na Slovensku, ako aj 

výhody a bariéry využívania týchto služieb, a to 

formou dotazníkového prieskumu.  

      Cieľom aplikačnej časti je:  

• analyzovať stav využívania cloudových 

služieb predovšetkým v malých a stredných 

podnikoch v SR; 

• komparovať výsledky publikovaných domá-

cich a zahraničných prieskumov v oblasti 

využívania cloudových služieb s výsledkami 

realizovaného vlastného dotazníkového 

prieskumu; 

• identifikovať výhody využívania cloudových 

služieb pre podnikateľskú prax; 

• komparovať výhody využívania cloudových 

služieb pre podnikateľskú prax vyplývajúce 

z publikovaných domácich a zahraničných 

prieskumov s výsledkami realizovaného 

vlastného dotazníkového prieskumu; 

• identifikovať bariéry využívania cloudových 

služieb pre podnikateľskú prax;  

• komparovať bariéry využívania cloudových 

služieb vyplývajúce z publikovaných 

domácich a zahraničných prieskumov s výs-

ledkami realizovaného vlastného dotazní-

kového prieskumu. 

      Autor sa rozhodol stanoviť 3 hypotézy a 

prostredníctvom dotazníkového prieskumu  

a s využitím vybraných štatistických metód  ich 

overiť. Ide o hypotézy: 
 

H1: Podniky, ktoré využívajú pri 

technickej podpore IS/IT služby 

externých dodávateľov, majú vyšší 

záujem o využívanie cloudových služieb 

v porovnaní s ostatnými podnikmi. 
 

      Pri prvej hypotéze chcel autor overiť 

predpoklad, že podniky, ktoré pri podpore 

svojich informačných systémov využívajú 

služby externých dodávateľov, majú vyšší 

záujem o cloudové služby ako ostatné podniky, 

ktoré pre podporu IS/IKT majú vytvorený 

samostatný IT útvar alebo oddelenie, 

pracovníka pre IT, alebo vôbec nevyužívajú 

podporu svojich informačných systémov. Podľa 

výsledkov štatistických zberov Štatistického 

úradu v SR v rokoch 2014-2016 narastá počet 

IKT špecialistov v malých (12, 6%), stredných 

(40,9 %) a veľkých (79,6%) podnikoch79. 

V roku 2016 využívalo v Európe 50 % podnikov 

služby externých dodávateľov IS/IKT služieb80. 

Podniky, ktoré využívajú tieto služby 

prostredníctvom externých dodávateľov 

v podstate prenášajú časť zodpovednosti za IS/

IKT podniku na iný subjekt, čo je jedným 

z faktorov využívania cloudových služieb. 

Úlohou bolo overiť, či existuje štatisticky 

významný rozdiel pri využívaní cloudových 

služieb medzi podnikmi využívajúcimi podporu 

IS/IKT prostredníctvom služieb externého 

dodávateľa a tými, ktoré tieto služby 

nevyužívajú.  
 

H2: Preferencia využívania bezplatných 

služieb pri cloudových službách je 

ovplyvňovaná veľkosťou podnikov. 
 

      Touto hypotézou bol overený predpoklad, že 

malé a stredné podniky pri výbere cloudových 

služieb preferujú bezplatné cloudové služby 

pred platenými službami, a ako sa  veľkosťou 

podniku mení preferencia týchto služieb. Podľa 

údajov Štatistického úradu SR zverejnených 

v publikácii Prieskum o využívaní 

informačných a komunikačných  technológií  

v  podnikoch  v  roku  2014 81  

79 Štatistický úrad SR. 2016. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2016. Bra-
tislava : Štatistický úrad SR, 2016. ISBN 978-80-8121-487-5, s. 16 
80 Eurostat. 2017. Summary of EU aggregates. [online] Dostupné na internete: http://appsso.eurostat. 
ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
81 Štatistický úrad SR. 2014. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2014. Bra-
tislava : Štatistický úrad SR, 2014. ISBN 978-80-8121-332-8, s. 40  
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20,7 % malých podnikov, 20,1 % stredných 

podnikov a 24,7 % veľkých podnikov na 

Slovensku považuje vysoké náklady na 

zakúpenie cloudových služieb za bariéru 

využívania týchto služieb, pričom z pohľadu 

celej EÚ toto percento predstavuje za 

veľké, malé a stredné podniky zhodne 32 %.82 

Autor chcel overiť, či existuje štatisticky 

významný rozdiel v preferencii využívania 

bezplatných cloudových služieb na základe 

veľkosti podniku.  
 

H3:  Preferencia výhody škálovateľ-

nosti zdrojov pri cloudových službách 

je ovplyvňovaná veľkosťou podnikov.  
 

Poslednou hypotézou zameranou na výhody 

využívania cloudových služieb bola sústredená 

pozornosť na jednu z najdôležitejších výhod 

cloudových služieb, a to škálovateľnosť 

zdrojov, teda na schopnosť systému pružne 

reagovať na meniace sa podmienky a 

požiadavky na výkon alebo úložné kapacity. 

Autori Antonopoulos83, Ivanov84, Velte85, 

Alani86, Zhao87 a ďalší identifikovali 

škálovateľnosť zdrojov za jednu z kľúčových 

výhod cloud computingu. Autor overil, či 

medzi malými, strednými a veľkými podnikmi 

existuje štatisticky významný rozdiel v prefe-

rencii vnímania výhody škálovateľnosť zdrojov 

ako jedného z významných faktorov pre 

rozhodovanie o využívaní cloudových služieb 

v podniku.  

 

2.1 Charakteristika objektu skúmania 
 

Objektom skúmania vzorka podnikov a 

organizácií na Slovensku určená náhodným 

(pravdepodobnostným) výberom88, bez 

selekcie  či  preferencií   určitých   odvetví,   aby  

sme získali ucelený prehľad o využívaní IS/IT 

služieb formou cloud computingu.  

Dotazník sa skladal z troch častí: 

• Údaje o využívaní informačných systémov 

a informačno-komunikačných technológií 

v podnikoch a organizáciách na Slovensku. 

• Údaje o využívaní cloudových služieb, 

výhody a bariéry pri ich využívaní a typy 

modelov cloudových služieb v podnikoch a 

organizáciách na Slovensku. 

• Časť demografických údajov, ktoré zisťovali 

bližšie údaje o organizácii respondenta (ako 

napr. sektor, v ktorom organizácia pôsobí, 

teritoriálne pôsobenie, veľkosť podľa počtu 

zamestnancov, kategória ekonomickej 

činnosti), ako aj o pracovnom zaradení 

respondenta. 

      Zber údajov z elektronických a papierových 

dotazníkov sa uskutočnil v období december 

2016 až február 2017. Celkom bolo oslovených 

1317 respondentov zo všetkých sektorov a pri 

624 vyplnených elektronických dotazníkoch 

možno skonštatovať návratnosť 47,5 %. 

Z dotazníkov bolo vylúčených 120 nekorektne 

vyplnených alebo neúplných dotazníkov 

a získali sme tak výskumnú vzorku 504 

respondentov. Úspešnosť prieskumu 

(incidencia) predstavuje hodnotu 80,8 %.  

      Dôležitou úlohou pre zber údajov 

prostredníctvom dotazníka bolo stanovenie 

minimálneho počtu respondentov, na výpočet 

ktorého sme využili vzorec89:  
 

       Z2*P*(100-P) 

    E2 

n = veľkosť vzorky 

Z = hladina spoľahlivosti (95% = 1,96) 

P = odhad rozptylu 

E = interval spoľahlivosti (tolerancia chyby) 
 

 1,962*50*(100-50)                    . 

                52 

82 Eurostat. 2017. Cloud computing - statistics on the use by enterprises [online] Dostupné na internete: http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises  
83 ANTONOPOULOS, N. - GILLAM, L. 2010. Cloud Computing : Principles, Systems and Applications. London :  
Springer-Verlag, 2010. ISBN 978-1-84996-240-7, s. 349-351 
84 IVANOV, I. – SINDEREN, M. – SHISHKOV, B. 2012. Cloud Computing and Services Science. New York : Springer 
Science and Business Media, 2012. ISBN 978-1-4614-2325-6, s. 74, 78 
85 VELTE, A.T. – VELTE, T.J. – ELSENPETER. 2011. Cloud computing : Praktický průvodce. Brno : Computer Press, 
2011. ISBN 978-80-251-3333-0, s. 29-31 
86 ALANI, M.M. 2016. Elements of Cloud Computing Security : A Survey of Key Practicalities. New York : Springer, 
2016. ISBN 978-3-319-41410-2, s. 12-13 
87 ZHAO, L. – SAKR, S. – LIU, A. – BOUGUETTAYA, A. 2014. Cloud Data Management. Berlin : Springer International 
Publishing, 2014. ISBN 978-3-319-04764-5, s. 19  
88 RIMARČÍK, M. 2007. Štatistika pre prax. Bratislava : Ing. Marián Rimarčík, PhD., 2007. ISBN 978-80-969813-1-1, s. 29  
89 GILL. J. – JOHNSON, Ph. 2010. Research Methods for Managers. London : SAGE Publications, 2010. ISBN 978-1-
84787-094-0, s. 128  

n ≥ 

n ≥                                      = 384,16 = 384 
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Premenná n predstavuje minimálny 

požadovaný počet respondentov, P vyjadruje 

percentuálny odhad rozptylu (štandardne sa 

pri takýchto prieskumoch používa hodnota 50 

%. Premenná Z  predstavuje hladinu spoľahli-

vosti, pričom pri hodnote 1 je garantovaná 

68,3 % pravdepodobnosť tvrdenia, pri hodnote 

2 ide o pravdepodobnosť 95,4 % a pri hodnote 

3 ide až o 99,7 % pravdepodobnosť tvrdenia. 

Pre potreby nášho prieskumu použijeme 

hodnotu hladiny spoľahlivosti 1,96, čo 

predstavuje 95 % pravdepodobnosť tvrdenia.  

Keďže výskumu sa zúčastnilo 504 respon-

dentov, bola splnená podmienku minimálnej 

hranice pre tento typ prieskumu t.j. 384 

respondentov a odpovede respondentov 

možno považovať za kvalifikované a rele-

vantné. 

      Pre lepšiu orientáciu a porovnanie 

výsledkov s inými už publikovanými 

výskumami nebola výskumná vzorka 

obmedzená iba na podnikateľský sektor (383 

respondentov; 76 %), ale autora zaujímali aj 

výsledky od respondentov z verejného sektora 

(114 respondentov; 22,6 %). Vo výskumnej 

vzorke sa objavilo aj 7 respondentov (1,4 %) 

z neziskového sektora, ktorí však hodnoty 

výrazne neovplyvnili. Respondentov 

z podnikateľského sektora možno ešte 

špecifikovať   podľa   veľkosti podniku v zmysle   

Odporúčania Európskej komisie 2003/361/ES. 

167 respondentov z malých a stredných 

podnikov predstavovalo 43,6 % respondentov 

z podnikateľského sektora a 33,1 % z celkovej 

výskumnej vzorky;  87 respondentov z malých 

a stredných podnikov predstavovalo 22,7 % 

respondentov z podnikateľského sektora a  

17,3 % z celkovej výskumnej vzorky a 129 

respondentov z malých a stredných podnikov 

predstavovalo 33,7 % respondentov 

z podnikateľského sektora a 25,6 % z celkovej 

výskumnej vzorky. Štruktúru výskumnej vzorky 

zobrazuje tabuľka 6. 

      Pri popise výskumnej vzorky je možné sa 

pozrieť aj na pracovné zaradenie respondentov, 

kde z 504 respondentov viac ako polovica patrí 

do skupiny pracovník organizácie (276 respon-

dentov; 54,8 %), cca tretina tvorí skupinu 

riadiaci pracovník organizácie na pozícii 

manažér (164 respondentov; 32,5%) a tretiu 

početnú skupinu tvorí skupina majiteľ, konateľ 

alebo štatutár organizácie (44 respondentov; 

8,7 %). Zvyšné dve skupiny tvoria pracovníci 

zodpovední za IT (18 respondentov; 3,6 %) 

a samostatne zárobkové činné osoby, v tomto 

prípade to boli živnostníci (2; 0,4 %). Prehľad 

respondentov podľa pracovného zaradenia 

zobrazuje tabuľka 7. 

 počet- 
nosť 

% 
kum. 

% 

 
 

 počet- 
nosť 

% 
kum. 

% 

podnikateľský 
sektor 

383 76,0 % 76,0 % 
malý 

podnik 
167 43,6 % 43,6 % 

verejný 
sektor 

114 22,6 % 98,6 % 
stredný 
podnik 

87 22,7 % 66,3 % 

neziskový sektor 7 1,4 % 100 % 
veľký 

podnik 
129 33,7 % 100 % 

Spolu 504 100 % 100 % Spolu 383 100 % 100 % 

Tabuľka 6      Výskumná vzorka dotazníkového prieskumu  

Pracovné zaradenie respondenta 
počet-
nosť 

% kum. % 

majiteľ, konateľ alebo štatutár organizácie 44 8,7 % 8,7 % 

riadiaci pracovník / zamestnanec organizácie na pozícii 
manažér 

164 32,5 % 41,2 % 

pracovník / zamestnanec organizácie 276 54,8 % 96 % 

pracovník / zamestnanec zodpovedný za IT 18 3,6 % 99,6 % 

SZČO 2 0,4 % 100 % 

Spolu 504 100 % 100 % 

Tabuľka 7      Výskumná vzorka dotazníkového prieskumu (podľa prac. zaradenia)  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Rozdelenie podnikov vychádza z Odporúčania 

Európskej komisie 2003/361/ES, ktoré sa týka 

definície mikro, malých a stredných 

podnikov90.  

 

2.2 Analýza údajov a výber 

štatistických metód 

 

Pred vykonaním analýzy sme vybrali vhodné 

štatistické metódy, ktoré závisia najmä od91: 

• cieľa analýzy, 

• počtu súčasne skúmaných premenných, 

• typov škál, na ktorých sú skúmané 

premenné merané. 

      V tejto fáze spracovania bolo dôležité analy-

zovať údaje, identifikovať koreláciu medzi 

vybranými premennými, vybrané údaje 

komparovať s existujúcimi údajmi z už publiko

-vaných prieskumov a vďaka tomu potvrdiť, 

resp. vyvrátiť stanovené hypotézy a pripraviť 

výsledky pre spracovanie a vyhodnotenie 

analýz, generalizáciu výsledkov a ich 

prezentáciu.  

      Ako všeobecné vedecké metódy boli použité 

metóda indukcie, metódy abstrakcie a 

komparatívne metódy a zo špeciálnych 

vedeckých metód sme použili deskriptívnu 

(opisnú) štatistiku, ako aj neparametrické 

testy, a to: Kolmogorov-Smirnovov test, 

Goodman-Kruskalovu lambdu, Kruskal-

Wallisov test a Mann-Whitney test. Na 

skúmanie vzájomných vzťahov u nominálnych 

premenných sme využívali hodnoty koeficientu 

 a chí-kvadrátu 2. Spoľahlivosť dotazníka 

bola posúdená analýzou reliability prostredníc-

tvom Cronbachovej alfy.  

      Testovaniu štatistickej významnosti 

predchádzala kontrola normality rozdelenia 

dát, ktorá bola vykonaná prostredníctvom 

Kolmogorov-Smirnovho testu, ktorý nám 

potvrdil,     že    údaje    získané    dotazníkovým  

prieskumom nie sú rozložené normálne. 

      Na základe tohto výsledku boli na 

testovanie štatistickej významnosti a testovanie 

hypotéz použité neparametrické testy – Mann-

Whitney test a Kruskal-Wallisov test a na 

skúmanie vzájomných vzťahov u nominálnych 

premenných autor využíval kontingenčné 

tabuľky a hodnoty koeficientu , Pearsonov chí

-kvadrát , Cramerovo V a Goodmanovu-

Kruskalovu lambdu . Na štatistické overova-

nie bol použitý štatistický softvér IBM SPSS 

Statistics.  

      Neparametrickým testom predchádzala 

kontrola homogenity rozptylu a sféricity 

prostredníctvom Levenovho testu (paramet-

rické testy by boli vykonané iba v prípade, ak 

hodnota p bola vyššia ako 0,05).93 

      Pri testovaní štatistickej významnosti 

autora zaujímala hladina významnosti, ktorú 

sme stanovili na úroveň α = 0,05 (teda 5%), 

pričom vychádzame z vedeckej a odbornej 

literatúry, kde sa uvádza, že v spoločenských 

vedách sa prijíma, že koeficient spoľahlivosti 

musí byť menší ako 0,95 (vypočíta sa ako 1- α)
94. Pri stanovených hypotézach bola stanovená 

nulová a alternatívna hypotéza a po vykonaní 

štatistických testov a posúdení hladiny 

významnosti bolo určené, či je zamietnutá 

nulovú hypotézu, a teda prijatá stanovená 

(alternatívna) hypotéza alebo prijatá nulová 

hypotéza, ktorá potvrdzuje, že medzi zvolenými 

premennými nie je štatisticky významný 

rozdiel. 

      Prostredníctvom Cronbachovej alfy bola 

pred vykonaním neparametrických testov 

skontrolovaná reliabilita škály dotazníka 

v rámci vyhodnocovania spoľahlivosti 

dotazníkového prieskumu, aby bola overená 

dostatočnosť vnútornej konzistencie škály, 

pričom v intervale 0 - 1 je požadované, aby 

hodnota α bola vyššia ako 0,8.95 

90 Európska komisia. 2015. Príručka pre užívateľov k definícii MSP. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií EÚ, 
2015. ISBN 978-92-79-45313-7, s. 11  
91 RICHTEROVÁ, K. a kol. 2013. Úvod do výskumu trhu. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2013. ISBN 978-80-89393-95-4, s. 
42 
92 MOLNÁR, Z. a kol. 2012. Pokročilé metody vědecké práce. Praha : Profess Consulting, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-
7259-064-3, s. 130-138  
93 FIELD, A. 2013. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 4. vyd. London : Sage Publication, 2013. ISBN 978
-1-4462-4917-8, s. 193  
94 JUSZCZYK, S. 2003. Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava : Iris, 2003. ISBN 80-
89018-13-0, s. 85 
95 RIMARČÍK, M. 2007. Štatistika pre prax. Bratislava : Ing. Marián Rimarčík, PhD., 2007. ISBN 978-80-969813-1-1, 
s. 99  
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      Okrem štatistickej významnosti sa autor 

sústredil aj na vecnú významnosť, zisťoval 

hodnotu Kendallovho tau (τ) v intervale 0 - 1, 

pričom pri hodnotách 0,1 - 0,3 ide o účinok 

nízky, pri hodnotách 0,3 - 0,5 ide o stredný 

účinok, hodnotách vyšších ako 0,5 ide o vysoký 

účinok a v prípade hodnôt dosahujúcich 1 ide 

o extrémne vysokú veľkosť účinku. Hodnoty 

tohto koeficientu potvrdzujú veľkosť účinku 

skúmaných parametrov.96  

 

 

 

96 SOUKUP, P. 2013. Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. In: Data a výzkum - SDA Info, roč. 7, číslo 2, 
ISSN 1802-8152, s. 134  
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3 Využívanie služieb 

IS/IKT formou cloud 

computingu na 

Slovensku (výsledky 

dotazníkového 

prieskumu)  
      

      Táto kapitola je orientovaná na 

vyhodnotenie výsledkov z dotazníkového 

prieskumu s použitím vybraných štatistických 

metód. Výsledky sú rozdelené na tri časti: 

všeobecný pohľad na význam IS/IT a ich 

využívanie, využívanie cloudových služieb 

a samostatná časť analyzuje výhody 

cloudových služieb a bariéry, ktoré bránia 

používateľom vo využívaní týchto služieb. 

V záverečnej podkapitole sa nachádza sumár 

hypotéz a výsledky, ktoré boli prezentované 

priebežne v jednotlivých častiach tejto 

kapitoly. 

 

3.1 Využívanie informačných systé-

mov a informačno-komunikačných 

technológií na Slovensku  
 

       Aby bolo možné hlbšie analyzovať využí-

vanie služieb IS/IT formou cloud computingu, 

je nutné analyzovať využívanie informačných 

systémov a informačno-komunikačných tech-

nológií v praxi organizácií, ich význam a rozsah 

ich využívania. Z tohto dôvodu bol dotazník 

rozdelený na dve časti a prvá časť bola 

orientovaná na komplexný pohľad na využíva-

nie IS/IKT v organizáciách. V tejto časti 

dotazníka autora zaujímalo nasledovné:  
• potreba informačných systémov a ich 

využívanie pre činnosť organizácie, 

• využívanie vlastnej webstránky s doménou, 

profil na sociálnej sieti, vnútorná sieť 

(intranet) na komunikáciu so 

zamestnancami, 

• využívanie vybraných typov softvéru - 

emailový  poštový  klient, softvér na vedenie 

personalistiky a mzdy, kancelársky softvér, 

softvér na vedenie účtovníctva a skladového 

hospodárstva, ERP systém, manažérsky 

informačný systém (MIS),  

• využívanie konkrétnych funkcionalít 

informačných systémov, 

• využívanie vybraných informačno-

komunikačných technológií, 

• podpora informačných systémov v podniku 

alebo organizácii, 

• využívanie informačných systémov ako 

nástrojov podpory manažérskych funkcií,  

• pomer spracovávaných dát (citlivé údaje, 

ostatné (bežné) údaje), 

• typ dátových úložísk dát, ktoré organizácia 

používa (harddisk počítača/ externý disk / 

USB flash disk, server alebo dátové úložisko 

v organizácii, dátové alebo cloudové 

úložisko mimo organizácie). 

 

3.1.1 Potreba informačných systémov a ich 

využívanie  
 

      Dôležitou otázkou dotazníkového priesku-

mu bola otázka, ktorou bolo skúmané, či 

organizácia respondenta potrebuje pre svoju 

činnosť informačné systémy a či ich 

v skutočnosti aj využíva. 92,9 % respondentov 

(n=468)  uviedlo, že organizácia potrebuje 

informačné systémy a využíva ich pre svoju 

činnosť, 2,8 % (n=14) uviedlo, že organizácia 

informačné systémy potrebuje, ale nevyužíva, 

2,4 % respondentov si myslí, že organizácia 

informačné systémy nepotrebuje, ale napriek 

tomu ich využíva (čo môžeme taktiež považovať 

za pozitívnu odpoveď, pretože sú organizácie 

pripravené na prípadnú zmenu ekonomickej 

činnosti a mohli by byť na zmenu pripravení, 

ak budú potrebovať IT podporu) a 1,4 % 

respondentov uvádza, že organizácia 

nepotrebuje a ani nevyužíva informačné 

systémy. Traja respondenti na otázku 

neodpovedali (0,6 %), Prehľadné výsledky 

zobrazuje tabuľka 3.  
Z pohľadu veľkosti podniku a konkrétne 

malých a stredných podnikov, 91,3 % 

respondentov (n=294) uviedlo, že organizácia 

potrebuje informačné systémy a využíva ich pre 

svoju činnosť, 3,4 % (n=11) uviedlo, že 

organizácia informačné  systémy  potrebuje, ale  
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nevyužíva, 2,5 % respondentov (n=8) si myslí, 

že organizácia informačné systémy 

nepotrebuje, ale napriek tomu ich využíva 

a 2,2 % respondentov (n=7) uvádza, že 

organizácia nepotrebuje a ani nevyužíva 

informačné systémy. Dvaja respondenti na 

otázku neodpovedali (pozri graf 16).  

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 

  malý 
podnik 

stredný 
podnik 

veľký 
podnik 

spolu spolu 
[%] 

Podnik informačné systémy potrebuje a 
využíva ich 

180 114 174 468 92,86 

Podnik informačné systémy potrebuje, ale 
nevyužíva ich 

9 2 3 14 2,78 

Podnik informačné systémy nepotrebuje, ale 
napriek tomu ich využíva 

9 1 2 12 2,38 

Podnik informačné systémy nepotrebuje a 
ani ich nevyužíva 

7 0 0 7 1,39 

Respondent na otázku neodpovedal 1 1 1 3 0,59 

spolu 206 118 180 504 100 % 

Tabuľka 8       Využitie informačných systémov v organizáciách 

Graf 16      Potreba a využívanie informačných systémov v organizáciách  
Zdroj: vlastné spracovanie 
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      Pri analogickom porovnaní výsledkov 

dotazníkového prieskumu s prieskumami 

uvedenými v 1. kapitole, možno skonštatovať, 

že význam informačných systémov a infor-

mačno-komunikačných technológií rastie 

a Slovensko tento trend potvrdzuje. V roku 

2012 spoločnosť Ipsos MORI vo svojom 

prieskume97 uviedla, že na Slovensku si 55 % 

malých a stredných podnikov (v strednej 

a východnej Európe až 77 %) myslí, že 

informačné systémy a informačné technológie 

zohrávajú zásadnú úlohu pre úspech podniku; 

v našom dotazníkovom prieskume v roku 2017 

si 93 % respondentov z malých a stredných 

podnikov myslí, že informačné systémy pre 

svoju činnosť potrebuje (89 % ich aj využíva,  

4 % nevyužíva). 

      V dotazníku autor ďalej zisťoval, či organi-

zácie využívajú pre svoju činnosť webstránku 

(napr. pre propagáciu svojej činnosti, na on-

line objednávanie alebo rezerváciu, sledovanie 

stavu objednávky, prístup ku katalógom 

výrobkov alebo služieb a k cenníkom, 

zverejnenie informácií o organi-zácií – výročné 

správy, hospodárske výsledky, ponuka voľných 

pracovných miest a pod.), sociálne siete (napr. 

ako marketingový nástroj, nástroj na zdieľanie 

znalostí, alebo ako podnikový blog) a vnútornú 

sieť intranet ako nástroj na komunikáciu so 

zamestnancami.  

      Z výsledkov dotazníkového prieskumu  

vyplýva, že takmer 93 % organizácií (n=467) 

využíva vlastnú webstránku s doménou (pri 

malých podnikoch je  to 89,3 % (n=184), 

pri stredných podnikoch 92,4 % (n=109) a pri 

veľkých podnikoch 96,7 % (n=174)).   

      Profil na sociálnej sieti má podľa nášho 

dotazníkového prieskumu 62,5 % organizácií 

(n=315) (z malých podnikov je to 58,3 % 

(n=120), zo stredných podnikov 61,9 %  (n=73) 

      Profil na sociálnej sieti má podľa nášho 

dotazníkového prieskumu 62,5 % organizácií 

(n=315) (z malých podnikov je to 58,3 % 

(n=120), zo stredných podnikov 61,9 % (n=73) 

a z veľkých podnikov 67,8 % (n=122)).  Na 

tomto mieste je zaujímavé porovnať naše 

výsledky s údajmi zo Štatistického úradu SR 

(ŠÚ SR)98, kde podľa našich výsledkov využíva 

webstránku s doménou celkovo 92,66 % 

podnikov, pričom ŠÚ SR uvádza 80,6 % 

podnikov a k využívaniu profilu na sociálnej 

sieti sa v našom prieskume prihlásilo 62,5 % 

podnikov, pričom ŠÚ SR uvádza údaj 30,6 % 

podnikov.  

      Vnútornú sieť (intranet) ako nástroj na 

komunikáciu so zamestnancami podľa dotazní-

kového prieskumu využíva pre svoju činnosť 

68,7 % organizácií (n=346), pričom výsledky 

potvrdzujú naše očakávania, pretože najväčší 

podiel využívania intranetu je pri veľkých 

podnikoch  93,9 % (n=169), pri stredných 

podnikoch je to 75 % (n=89) a pri malých 

podnikoch je 42,7 % (n=88), čo je menej ako 

polovica. 

      Z uvedených výsledkov bolo dôležité zistiť, 

či existuje závislosť medzi tým, že respondent, 

ktorý využíva webstránku, sociálnu sieť alebo 

intranet využíva aj cloudové služby (pozri 

tabuľku 9 a graf 17). 

97 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d 
98 Štatistický úrad SR. 2016. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2016. Bra-
tislava : ŠÚ SR, 2016. ISBN 978-80-8121-487-5, s. 23  
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Zdroj: vlastné spracovanie 
 

       

 

 

 

 

Keďže ide o skúmanie závislosti dvoch 

nominálnych dichotomických premenných, 

boli použité kontingenčné tabuľky, Pearsonov 

Chí-kvadrát χ2, koeficient φ a Cramerovo V pri 

hladine štatistickej významnosti 5% a možno 

skonštatovať, že: 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva webstránku 

s vlastnou doménou, využíva aj cloudové 

služby (koeficient φ = 0,02, χ2(1) = 0,10;  

p = 0,752), 

• nexistuje závislosť medzi tým, či podnik, 

ktorý využíva sociálne siete, využíva aj 

cloudové služby, a to napriek tomu, že 

koeficient φ = 0,21, χ2(1) = 11,08; p = 0,001,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale hodnoty Cramerovho V = 0,21 

potvrdzujú, že ide o slabú závislosť 

a následné testovanie prostredníctvom 

Goodman-Kruskalovej lambdy túto závislosť 

vyvracia ( =0,07; p=0,596). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva vnútornú sieť 

(intranet), využíva aj cloudové služby 

(koeficient φ = 0,11, χ2(1) = 2,92;  

p = 0,088).  

  
malý podnik stredný podnik veľký podnik bez 

odpo-
vede 

áno 
spolu 

áno 
% 

áno nie áno nie áno nie 

vlastná webstránka 
s doménou 184 18 109 3 174 1 15 467 92,66 

profil na sociálnej 
sieti 120 68 73 32 122 39 50 315 62,50 

vnútorná sieť 
(intranet) 

88 96 89 23 169 5 34 346 68,65 

Tabuľka 9      Využívanie webstránky, sociálnych sietí a intranetu v skúmaných 

organizáciách 

Graf 17      Grafické znázornenie využívania webstránky, sociálnych sietí a intranetu  

v organizáciách  
Zdroj: vlastné spracovanie + Štatistický úrad SR. 2016. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných 

technológií v podnikoch 2016. Bratislava : ŠÚ SR, 2016 
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      Následne bolo dotazníkom zisťované, aké 

softvérové vybavenie využívajú organizácie pri 

svojej činnosti, ako predpoklad budúceho 

využívania cloudových verzií týchto softvérov. 

Autor chcel vedieť, či organizácie využívajú 

napr. e-mailového poštového klienta, softvér 

na vedenie personalistiky a mzdy, kancelársky 

softvér, softvér na vedenie účtovníctva a 

skladového hospodárstva, ERP systém, 

manažérsky informačný systém (MIS).  

      Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu, 

ktoré sú prehľadne zobrazené v tabuľke 10, 

vyplýva, že: 

• cca 95 % respondentov (n=479) využíva e-

mailového poštového klienta; pri malých 

podnikoch je  to 89,3 % (n=184), 

pri stredných podnikoch 99,2 % (n=117) a 

pri veľkých podnikoch 98,9 % (n=178),  

• softvér na vedenie personalistiky a mzdy 

využíva 77,8 % respondentov (n=392); pri 

malých podnikoch je to 63,6 % (n=131), pri 

stredných podnikoch 85,6 % (n=101) a pri 

veľkých podnikoch 88,9 % (n=160),  

• kancelársky softvér využíva 47 % 

respondentov (n=237); pri malých 

podnikoch je to 43,7 % (n=90), pri 

stredných podnikoch 43,2 % (n=51) a pri 

veľkých podnikoch                53,3 % (n=96),  

• softvér na vedenie účtovníctva 

a skladového hospodárstva využíva 76,79 % 

respondentov (n=387); pri malých 

podnikoch je to 72,3 % (n=149), pri 

stredných podnikoch 78,8 % (n=93) a pri 

veľkých podnikoch 80,6 % (n=145),   

• ERP systém využíva 22,6 % respondentov 

(n=114); pri malých podnikoch je to 14,1 % 

(n=29), pri stredných podnikoch 22,9 % 

(n=27) a pri veľkých podnikoch                     

32,2 % (n=58),  

• manažérsky informačný systém (MIS) 

využíva 26,4 % respondentov (n=133); pri 

malých podnikoch je to 11,7 % (n=24), pri 

stredných podnikoch 25,4 % (n=30) a pri 

veľkých podnikoch 43,9 % (n=79).   

  
malý podnik stredný podnik veľký podnik spolu [%] 

áno nie áno nie áno nie áno nie 

emailový poštový 
klient 

184 22 117 1 178 2 95,04 4,96 

softvér na vedenie 
personalistiky a mzdy 131 75 101 17 160 20 77,78 22,22 

kancelársky softvér 90 84 51 67 96 84 47,02 52,98 

softvér na vedenie 
účtovníctva a 
skladového 
hospodárstva 

149 57 93 25 145 35 76,79 23,21 

ERP systém 29 177 27 91 58 122 22,62 77,38 

manažérsky infor-
mačný systém (MIS) 24 182 30 88 79 101 26,39 73,61 

Tabuľka 10      Využívanie vybraných typov softvérov v organizáciách  

Zdroj: vlastné spracovanie  
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      Z uvedených výsledkov bolo ďalej 

analyzované, či existuje závislosť medzi tým, že 

respondent, ktorý využíva vybraný typ 

softvéru, využíva aj cloudové služby. 

      Keďže ide o skúmanie závislosti dvoch 

nominálnych dichotomických premenných, 

boli použité kontingenčné tabuľky, Pearsonov 

Chí-kvadrát χ2, koeficient φ a Cramerovo V pri 

hladine štatistickej významnosti 5% a následne 

možno skonštatovať, že: 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva emailového 

poštového klienta, využíva aj cloudové 

služby (koeficient φ = 0,07, χ2(1) = 1,33;              

p = 0,248). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva softvér na vedenie 

personalistiky a mzdy, využíva aj cloudové 

služby (koeficient φ = 0,03, χ2(1) = 0,27;  

p = 0,606). 

• nexistuje závislosť medzi tým, či podnik, 

ktorý využíva kancelársky softvér, využíva aj 

cloudové služby, a to napriek tomu, že 

koeficient φ = 0,18, χ2(1) = 8,66; p = 0,003, 

ale hodnoty Cramerovho V = 0,18 

potvrdzujú, že ide o slabú závislosť 

a následné testovanie prostredníctvom 

Goodman-Kruskalovej lambdy túto 

závislosť vyvracia ( =0,05; p=0,626). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva softvér na vedenie 

účtovníctva a skladového hospodárst-

va, využíva aj cloudové služby (koeficient φ 

= 0,03, χ2(1) = 0,24; p = 0,626).  

• neexistuje závislosť medzi tým, či 

podnik, ktorý využíva ERP systém, využíva 

aj cloudové služby, a to napriek tomu, že 

koeficient φ = 0,14, χ2(1) = 5,22; p = 0,022, 

ale hodnoty Cramerovho V = 0,14 

potvrdzujú, že ide o slabú závislosť 

a následné testovanie prostredníctvom 

Goodman-Kruskalovej lambdy túto 

závislosť vyvracia ( =0,07; p=0,352). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva manažérsky 

informačný systém (MIS), využíva aj 

cloudové služby (koeficient φ = 0,04, χ2(1) 

= 0,47; p = 0,493). 

      Okrem využívania konkrétnych softvéro-

vých platforiem sme sa pozornosť autora 

sústredila aj na využívanie konkrétnych 

funkcionalít informačných systémov, ktoré 

využívajú organizácie respondentov, ktorí 

v dotazníku odpovedali na otázku: „Uveďte, 

ktoré z uvedených funkcionalít informačných 

systé-mov využíva vaša organizácia:“.  
      Odpoveďou áno – nie respondent potvrdil, 

či jeho organizácia používa tieto funkcio-

nality informačných systémov: 

• financie a účtovníctvo, 

• výkazníctvo, 

• personalistika, 

• mzdové účtovníctvo, 

• evidencia (obchodných) partnerov, 

• riadenie služieb, 

• nákup, 

• skladové hospodárstvo, 

• odbyt, 

• controlling. 

      Z výsledkov dotazníkového prieskumu, 

ktoré sú prehľadne zobrazené aj v tabuľke 11, 

vyplýva, že: 

• 95 % organizácií (n=454) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

financie a účtovníctvo; pri malých 

podnikoch je to 90 % (n=174), pri stredných 

podnikoch 97 % (n=110) a pri veľkých 

podnikoch 98 % (n=170),  

• 84 % organizácií (n=328) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

výkazníctvo; pri malých podnikoch je to  

73 % (n=109), pri stredných podnikoch              

88 % (n=81) a pri veľkých podnikoch 91 % 

(n=138),  

• 91 % organizácií (n=412) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

personalistiku; pri malých podnikoch je to 

81 % (n=137), pri stredných podnikoch 94 % 

(n=101) a pri veľkých podnikoch 99 % 

(n=174),  

• 94 % organizácií (n=430) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

mzdové účtovníctvo; pri malých podnikoch 

je to 88 % (n=155), pri stredných 

podnikoch 96 % (n=106) a pri veľkých 

podnikoch 98 % (n=169),  
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• 87 % organizácií (n=353) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

evidenciu (obchodných) partnerov; pri 

malých podnikoch je to 80 % (n=129), 

pri stredných podnikoch 92 % (n=84) a pri 

veľkých podnikoch 91 % (n=140),  

• 65 % organizácií (n=223) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

riadenie služieb; pri malých podnikoch je 

to 47 % (n=61), pri stredných podnikoch  

67 % (n=48) a pri veľkých podnikoch 83 % 

(n=114),  

• 82 % organizácií (n=309) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

nákup; pri malých podnikoch je to 66 % 

(n=91), pri stredných podnikoch 85 % 

(n=73) a pri veľkých podnikoch 94 % 

(n=145),  

• 81 % organizácií (n=319) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

skladové hospodárstvo; pri malých 

podnikoch je to 68 % (n=102), 

pri stredných podnikoch 84 % (n=78) a pri 

veľkých podnikoch 90 % (n=139),  

• 62 % organizácií (n=194) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

odbyt; pri malých podnikoch je to 51 % 

(n=63), pri stredných podnikoch 65 % 

(n=46) a pri veľkých podnikoch 72 % 

(n=85), 

• 76 % organizácií (n=287) využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

kontroling; pri malých podnikoch je to 53 

% (n=70), pri stredných podnikoch 81 % 

(n=72) a pri veľkých podnikoch 94 % 

(n=145). 

 

      Z uvedených výsledkov autor následne 

štatisticky overoval, či existuje závislosť medzi 

tým, že respondent, ktorý využíva vybrané 

funkcionality informačných systémov, využíva 

aj cloudové služby. 

      Keďže ide o skúmanie závislosti dvoch 

nominálnych dichotomických premenných, 

boli použité kontingenčné tabuľky, Pearsonov 

Chí-kvadrát χ2, koeficient φ a Cramerovo V pri 

hladine štatistickej významnosti 5% a 

výsledkom je, že: 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva v rámci 

informačného   systému   funkcionalitu  pre  

financie a účtovníctvo, využíva aj cloudové 

služby (koeficient φ = 0,01, χ2(1) = 0,01;  

p = 0,248). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

výkazníctvo, využíva aj cloudové služby 

(koeficient φ = 0,02, χ2(1) = 0,07;  

p = 0,795). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

personalistiku, využíva aj cloudové služby 

(koeficient φ = 0,02, χ2(1) = 0,13;  

p = 0,723). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

mzdové účtovníctvo, využíva aj cloudové 

služby (koeficient φ = 0,01, χ2(1) = 0,01;  

p = 0,933). 

• neexistuje závislosť medzi tým, či 

podnik, ktorý využíva v rámci informačného 

systému funkcionalitu pre evidenciu 

obchodných partnerov, využíva aj cloudové 

služby, a to napriek tomu, že koeficient φ = 

0,17, χ2(1) = 6,27; p = 0,012, ale hodnoty 

Cramerovho V = 0,17 potvrdzujú, že ide 

o slabú závislosť a následné testovanie 

prostredníctvom Goodman-Kruskalovej 

lambdy túto závislosť vyvracia (=0,01; 

p=0,943). 

• neexistuje závislosť medzi tým, či 

podnik, ktorý využíva v rámci informačného 

systému funkcionalitu pre riadenie 

služieb, využíva aj cloudové služby, a to 

napriek tomu, že koeficient φ = 0,20, χ2(1) = 

7,58; p = 0,006, ale hodnoty Cramerovho                

V = 0,20 potvrdzujú, že ide o slabú závislosť 

a následné testovanie prostredníctvom 

Goodman-Kruskalovej lambdy túto závislosť 

vyvracia (=0,15; p=0,218). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

nákup, využíva aj cloudové služby 

(koeficient φ = 0,10, χ2(1) = 2,27; p = 0,132). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

skladové  hospodárstvo,  využíva aj cloudové  
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

služby (koeficient φ = 0,04, χ2(1) = 0,35;  

p = 0,554). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

odbyt, využíva aj cloudové služby 

(koeficient φ = 0,02, χ2(1) = 0,06;  

p = 0,811). 

• neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý využíva v rámci 

informačného systému funkcionalitu pre 

kontroling, využíva aj cloudové služby 

(koeficient φ = 0,08, χ2(1) = 1,19;  

p = 0,275).  

 

3.1.2 Využívanie vybraných informačno- 

komunikačných technológií 

 

      Pozornosť autora sa ďalej zamerala na 

využívanie informačno-komunikačných tech-

nológií pri činnostiach organizácií a chceli sme 

vidieť, či využívajú počítače, notebooky alebo 

laptopy, tablety a mobilné telefóny 

(smartfóny). Otázka znela „Uveďte, aká časť 

zamestnancov vašej organizácie využíva 

uvedené informačno-komunikačné 

technológie na pracovné účely“. Podľa 

odpovedí respondentov bolo zistené, že: 

• počítač s pripojením na internet má  

k dispozícii 56,46 % zamestnancov 

(z celkového počtu respondentov n=495); 

malé podniky 54,16 %, stredné podniky 

58,71 % a veľké podniky 57,63 %,  

• počítač bez pripojenia na internet 10,72 % 

zamestnancov (z celkového počtu 

respondentov n=319); malé podniky 6,93 

%. stredné podniky 16,67 % a veľké podniky 

11,55 %),  

• notebook alebo laptop s pripojením na 

internet má k dispozícii 32,82 % 

zamestnancov (z celkového počtu respon-

dentov n=479); malé podniky 43,14 %, 

stredné podniky 20,78 % a veľké podniky 

29,48 %),  

• notebook alebo laptop bez pripojenia na 

internet má k dispozícii 4,42 % 

zamestnancov (z celkového počtu respon-

dentov n=294); malé podniky 4,62 %, 

stredné podniky 6,62 % a veľké podniky 

2,69 %),  

• tablet s pripojením na internet má k dispo-

zícii 10,27 % zamestnancov (z celkového 

počtu respondentov n=411); malé podniky 

14,29 %, stredné podniky 4,84 % a veľké 

podniky 9,19 %),  

  
malé 

podniky 
stredné 
podniky 

veľké 
podniky 

spolu 

financie a účtovníctvo 174 90% 110 97% 170 98% 454 95% 

výkazníctvo 109 73% 81 88% 138 91% 328 84% 

personalistika 137 81% 101 94% 174 99% 412 91% 

mzdové účtovníctvo 155 88% 106 96% 169 98% 430 94% 

evidencia (obchodných) partnerov 129 80% 84 92% 140 91% 353 87% 

riadenie služieb 61 47% 48 67% 114 83% 223 65% 

nákup 91 66% 73 85% 145 94% 309 82% 

skladové hospodárstvo 102 68% 78 84% 139 90% 319 81% 

odbyt 63 51% 46 65% 85 72% 194 62% 

controlling 70 53% 72 81% 145 94% 287 76% 

Tabuľka 11      Využitie funkcionalít informačných systémov v organizáciách 
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Zdroj: vlastné spracovanie  

 

• tablet bez  pripojenia na internet má  

k dispozícii 0,81 % zamestnancov 

(z celkového počtu respondentov n=320); 

malé podniky 0,78 %, stredné podniky  

0,77 % a veľké podniky 0,88 %),  

• mobilný telefón / smartfón s pripojením na 

internet má k dispozícii 45,08 % 

zamestnancov (z celkového počtu respon-

dentov n=474); malé podniky 58,21 %, 

stredné podniky 36,23 % a veľké podniky 

35,70 %) a  

• mobilný telefón / smartfón bez pripojenia 

na internet má k dispozícii 14,89 % 

zamestnancov (z celkového počtu respon-

dentov n=315); malé podniky 17,58 %, 

stredné podniky 20,0 % a veľké podniky 

8,71 %). 

Výsledky dotazníkového prieskumu z pohľadu 

využívania informačno-komunikačných tech-

nológií prehľadne zobrazuje tabuľka 12. 

 

3.1.3 Technická podpora informačných 

systémov v organizáciách 

 

      Pri ďalšej otázke dotazníka chcel autor 

zistiť, aký je prístup organizácie pri technickej 

podpore informačných systémov a informačno

-komunikačných technológií, teda či 

organizácia respondenta má samostatný IT 

útvar, pracovníka pre IT, externého dodávateľa 

alebo nemá technickú podporu pre informačné 

systémy a informačno-komunikačné techno-

lógie.  

      Možno predpokladať, že stupeň technickej 

podpory    by    mohol    súvisieť   s   využívaním 

cloudových služieb, najmä ak organizácia 

využíva služby externého dodávateľa. Z tohto 

dôvodu bola stanovená alternatívnu a nulovú 

výskumná hypotéza nasledovne:  
 

Hypotéza č. 1: 

H0: Podniky, ktoré využívajú pri 

technickej podpore IS/IKT služby 

externých dodávateľov, nemajú vyšší 

záujem o využívanie cloudových služieb 

v porovnaní s ostatnými podnikmi.  
 

H1: Podniky, ktoré využívajú pri 

technickej podpore IS/IKT služby 

externých dodávateľov, majú vyšší 

záujem o využívanie cloudových služieb 

v porovnaní s ostatnými podnikmi. 
 

Z výsledkov dotazníkového prieskumu  vyplý-

va, že: 

• 53,4 % podnikov (n=269) má pre technickú 

podporu IS/IKT vytvorený samostatný 

útvar alebo oddelenie IT; pri malých 

podnikoch je to 16,5 % (n=34), pri stredných 

podnikoch 56,8 % (n=67) a pri veľkých 

podnikoch 93,3 % (n=168),  

• 15,5 % organizácií (n=78) pre technickú 

podporu IS/IKT zamestnáva IT pracovníka; 

pri malých podnikoch je to 21,4 % (n=44), 

pri stredných podnikoch 20,3 % (n=24) a 

pri veľkých podnikoch 5,6 % (n=10),  

• 50,8 % organizácií (n=256) pre technickú 

podporu IS/IKT využíva služby externého 

dodávateľa; pri malých podnikoch je to 65 

% (n=134), pri stredných podnikoch            

48,3 % (n=57) a pri veľkých podnikoch 36,1 

% (n=65). 

  

PC 
s inter-
netom 

PC 
bez 

internetu 

Notebook/
laptop 

 s inter-
netom 

Notebook/
laptop 

bez 
internetu 

Tablet 
s inter-
netom 

TABLET 
bez 

internetu 

MT/
smartfón 

s internet-
om 

MT/
smartfón 

 bez 
internetu 

malý 
podnik 

54,16 % 6,93 % 43,14 % 4,62 % 14,29 % 0,78 % 58,21 % 17,58 % 

stredný 
podnik 

58,71 % 16,67 % 20,78 % 6,62 % 4,84 % 0,77 % 36,23 % 20,00 % 

veľký 
podnik 

57,63 % 11,55 % 29,48 % 2,69 % 9,19 % 0,88 % 35,70 % 8,71 % 

SPOLU 56,46 % 10,72 % 32,82 % 4,42 % 10,27 % 0,81 % 45,08 % 14,89 % 

Tabuľka 12 Prehľad využívania vybraných informačno-komunikačných  

   technológií  
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Z uvedených výsledkov bola štatisticky overo-

vané, či existuje závislosť medzi využívaním 

cloudových služieb a existenciou rôznych 

druhov technickej podpory IS/IKT v podni-

koch. 

      Keďže ide o skúmanie závislosti dvoch 

nominálnych dichotomických premenných, 

boli použité kontingenčné tabuľky, Pearsonov 

Chí-kvadrát χ2, koeficient φ a Cramerovo V pri 

hladine štatistickej významnosti 5% a možno 

konštatovať, že: 

• Neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý má pre technickú podporu 

IS/IT vytvorený samostatný útvar alebo 

oddelenie IT, využíva aj cloudové služby 

(koeficient φ = 0,04, χ2(1) = 0,33;  

p = 0,565). 

• Neexistuje žiadna závislosť medzi tým, 

či podnik, ktorý pre technickú podporu IS/

IKT  zamestnáva  IT pracovníka,  využíva  aj  

• cloudové služby (koeficient φ = 0,06, χ2(1) = 

0,93; p = 0,335). 

• Neexistuje žiadna závislosť medzi 

tým, či podnik, ktorý pre technickú 

podporu IS/IKT využíva služby 

externého dodávateľa, využíva aj 

cloudové služby (koeficient φ = 0,05, 

χ2(1) = 0,72; p = 0,397). 

 

Na základe uvedených výsledkov autor 

konštatuje, že ZAMIETA alternatívnu 

hypotézu č. 1 a PRIJÍMA nulovú hypotézu, 

pretože podniky, ktoré pre technickú podporu 

IS/IKT využívajú služby externého dodávateľa 

nemajú štatisticky významne vyšší záujem 

o cloudové služby ako podniky, ktoré služby 

externých dodávateľov nevyužívajú.  

  

malý 
podnik 

stredný 
podnik 

veľký 
podnik spolu 

n % n % n % 

samostatný útvar/oddelenie IT 34 16,5 67 56,8 168 93,3 269 

IT pracovník 44 21,4 24 20,3 10 5,6 78 

externý dodávateľ 134 65,0 57 48,3 65 36,1 256 

žiadna podpora 18 8,7 0 0 0 0 18 

počet podnikov vo výskumnej vzorke 206   118   180   504 

Tabuľka 13       Prístup podnikov k technickej podpore IS/IKT 

Graf 18      Prístup podnikov k technickej podpore IS/IKT 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.1.4 Využívanie informačných systémov a 

informačno-komunikačných technoló-

gií ako nástrojov podpory manažér-

skych funkcií 

 

      Dotazníka obsahoval otázku, ktorou chcel 

autor overiť, aký je pohľad respondentov na 

využívanie vlastných informačných systémov 

pri svojej činnosti z pohľadu teórie 

manažmentu, teda, či im informačné systémy 

uľahčujú prácu v rámci plnenia manažérskych 

funkcií, ktorými sú:99  

• plánovanie,  

• organizovanie,  

• vedenie ľudí  

• a kontrola.  

Pre overenie rozsahu využitia nástrojov, bola 

zvolená odpoveď na škále od 1 do 6 pri každej 

manažérskej funkcii.  

Podľa základných výsledkov z dotazníkového 

prieskumu vyplýva, že: 

• pri manažérskej funkcii plánovanie 

(respondentov n=478) podniky využívajú 

nástroje IS/IT v rozsahu 69,4 %  

• pri manažérskej funkcii organizovanie 

(respondentov n=478) podniky využívajú 

nástroje IS/IT v rozsahu 69,1 %  

• pri manažérskej funkcii vedenie ľudí 

(respondentov n=469) podniky využívajú 

nástroje IS/IT v rozsahu 65,3 %  

• pri manažérskej funkcii kontrola 

(respondentov n=483) podniky využívajú 

nástroje IS/IT v rozsahu 73,2 %  

 

Výsledky dotazníkového prieskumu sú 

prehľadne zobrazené v tabuľke 14 a v grafe 20. 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 19      Využitie IS/IKT ako nástroj  

podpory manažérskych  

funkcií 
Zdroj: vlastné spracovanie  
 

      Pre detailnejší pohľad na rozsah podpory 

manažérskych funkcií využitím IS/IKT 

v podniku vo vzťahu k využívaniu cloudových 

služieb v podniku, bol použitý neparametrický 

test, a to Mann-Whitneyov test, ktorému 

predchádzali kontrola normality rozdelenia dát 

prostredníctvom Kolmogorov-Smirnovho testu 

a kontrola homogenity rozptylu a sféricity 

prostredníctvom Levenovho testu a na záver 

sme zmerali hladinu vecnej významnosti 

prostredníctvom Kendallovho tau (τ).  
      Výsledky Mann-Whitney testu možno inter-

pretovať nasledovne: 

• Podniky, ktoré využívajú cloudové služby (M 

= 4,42 , SD = 1,74) sa štatisticky 

významne líšia U = 6787; p = 0,015;  

τb = 0,14; od podnikov, ktoré nevyužívajú 

cloudové služby (M = 3,87 , SD = 1,80) 

v rozsahu využívania IS/IT pri plánovaní. 

• Podniky, ktoré využívajú cloudové služby 

(M = 4,46 , SD = 1,59) sa štatisticky 

významne líšia U = 6400; p = 0,003;  

τb = 0,17 od podnikov, ktoré nevyužívajú 

cloudové služby (M = 3,87 , SD = 1,65) 

v rozsahu využívania IS/IT pri 

organizovaní. 

• Podniky, ktoré využívajú cloudové služby  

(M = 4,09 , SD = 1,70) sa štatisticky 

významne nelíšia U = 6749; p = 0,055; 

τb = 0,11 od podnikov, ktoré nevyužívajú 

cloudové služby (M = 3,65 , SD = 1,80) 

99 ROBBINS, S.P. – COULTER, M. 2004. Management. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0495-1, s. 25  

 
malý 

podnik 
stredný 
podnik 

veľký 
podnik 

plánovanie 60,6 % 66,1 % 81,3 % 

organizovanie 62,8 % 64,3 % 79,3 % 

vedenie ľudí 57,2 % 64,6 % 74,3 % 
kontrola 65,1 % 71,6 % 82,9 % 

Tabuľka 14   Využitie IS/IT ako nástroj pod-

pory manažérskych funkcií 
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Zdroj: vlastné spracovanie 
 

• Podniky, ktoré využívajú cloudové služby 

(M = 4,53 , SD = 1,65) sa štatisticky 

významne nelíšia U = 7409; p = 0,097;  

τb = 0,09 od podnikov, ktoré nevyužívajú 

cloudové služby (M = 3,87 , SD = 1,80) 

v rozsahu využívania IS/IT pri kontrole. 

 

3.1.5 Spracovanie citlivých a bežných údajov 

a ich ukladanie 

 

      Súčasťou prvej časti dotazníku boli aj dve 

otázky, ktorými bolo overované v akom 

rozsahu spracovávajú podniky citlivé a bežné 

údaje a na akých úložiskách ich ukladajú a 

spravujú. Tieto výsledky by mohli ovplyvniť 

záujem o cloudové služby.  

      Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu 

je vidieť, že pomer citlivých a bežných údajov 

je pri malých a stredných podnikoch takmer 

identický s malými rozdielmi, rozdiel 

prichádza pri veľkých podnikoch, kde je pomer 

58,39 % citlivých údajov ku 41,61 % bežných 

údajov, čo predstavuje rozdiel cca 17 % 

v prospech citlivých údajov. Malé podniky 

pracujú takmer s identickým pomerom 

citlivých a bežných údajov (50,03 % citlivých 

údajov : 49,97 % bežných údajov), stredné 

podniky vykazujú rozdiel cca 2 % a veľké 

podniky už z uvedených údajov vykazujú 

spomínaný rozdiel cca 17 %. Výsledky 

dotazníka sú prehľadne zobrazené v grafe 21. 

      Keďže pri analýze citlivých a bežných 

údajov v podnikoch nebol identifikovaný 

žiadny významný rozdiel, autor sa rozhodol 

bližšie porovnať objem celkových citlivých 

údajov a bežných údajov s možnosťami ich 

uloženia na niektorom z úložísk:  

• harddisk, externý disk, flash disk,  

• server alebo dátové úložisko v organizácii, 

alebo 

• dátové alebo cloudové úložisko mimo 

organizácie.  

      Táto analýza priniesla výsledky, že viac ako 

47,3% citlivých údajov respondenti ukladajú 

na server alebo dátové úložisko v podniku 

alebo organizácii, potom 37,4 % citlivých 

údajov na harddisk počítača, externý disk  

alebo  flash  disk  a 15,3 % citlivých údajov  

mana-
žérska 
funkcia 

podnik 
využíva 
cloudo-

vé 
služby 

N Mean Std.D. 

Levene´s test 
Mann-Whitney 

test 
Kendallove tau 

F P U P τb τc 

plánova
nie 

áno 
nie 

117 
140 

4,42 
3,87 

1,74 
1,80 

0,40 0,527 6787 0,015 0,14 0,17 

organi-
zovanie 

áno 
nie 

115 
141 

4,46 
3,87 

1,59 
1,65 

0,36 0,549 6400 0,003 0,17 0,21 

vedenie 
ľudí 

áno 
nie 

116 
135 

4,09 
3,65 

1,70 
1,80 

1,53 0,218 6749 0,055 0,11 0,14 

kontro-
la 

áno 
nie 

118 
142 

4,53 
4,19 

1,65 
1,73 

0,59 0,443 7409 0,097 0,09 0,12 

Tabuľka 15 Využitie IS/IKT ako nástroj podpory manažérskych funkcií  

Graf 20      Pomer citlivých a ostatných  

(bežných) dát v podnikoch 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

respondenti ukladajú a archivujú na dátových 

alebo cloudových úložiskách mimo 

organizácie. Pri bežných údajoch 48,4 % 

respondentov využíva na uloženie dát server 

alebo dátové úložisko v organizácii, 35,5 % 

respondentov využíva harddisk počítača, 

externý disk alebo flash disk a 16,1 % dátové 

alebo cloudové úložisko mimo organizácie.  

      Pri pohľade na podniky podľa veľkosti je 

situácia odlišná, pretože (ako sme 

predpokladali) malé podniky preferujú pri 

uložení všetkých údajov harddisk počítača, 

externý disk alebo flash disk (46,92 % citlivé 

údaje, 44,49 % bežné údaje) pred ostatnými 

možnosťami. Stredné a veľké podniky 

potvrdzujú predchádzajúce zistenie, že 

preferujú server alebo dátové úložisko 

v organizácii (stredné podniky 51,5 % citlivých 

údajov, 48,96 % bežných údajov; veľké 

podniky 55,66 % citlivých údajov, 59,38 % 

bežných údajov). Jednotlivé údaje sú 

prehľadne spracované v tabuľke 16.  

 

3.2 Využívanie IS/IT služieb formou 

cloud computingu v podnikoch 
 

      Druhá časť dotazníka bola zameraná na 

využívanie cloudových služieb v organizáciách 

z pohľadu respondentov.  

      Prvou otázkou bolo overované, či respon-

dent  pozná   pojmy   cloud,   cloud  computing, 

cloudové služby. Podľa dotazníkového priesku-

mu z výskumnej vzorky (n=504) 66 % respon-

dentov pozná pojem cloud, cloud computing 

alebo cloudové služby (n=332), 34 % respon-

dentov tieto pojmy nepozná (n=172).  

      Podľa odpovede na prvú otázku respondenti 

buď pokračovali ďalšími otázkami alebo nie 

a vyplňovanie dotazníka ukončili demogra-

fickými údajmi. Respondenti, ktorí na prvú 

otázku odpovedali kladne, ďalej odpovedali na 

otázku: „Využíva vaša organizácia alebo 

podnik cloudové služby ?“.  35 % respondentov 

uviedlo, že ich podnik alebo organizácia 

využíva cloudové služby (n=118), 44,9 % ich 

nepoužíva (n=149) a 20 % nemá vedomosť, či 

ich podnik alebo organizácia využíva tento typ 

IS/IT služieb (n=65).  

      Dôležité boli aj ďalšie odpovede na otázky 

smerujúce iba na respondentov, ktorí 

odpovedali, že ich organizácia nevyužíva 

cloudové služby a respondentov, ktorí sa 

vyjadrili, že nevedia, či ich organizácia využíva 

cloudové služby. V tomto prípade bolo 

ťažiskom záujmu, či organizácia uvažuje 

o využívaní týchto služieb v budúcnosti a ak 

áno, tak v akom časovom horizonte. 

V dotazníku 54,2 % respondentov (n=116) 

odpovedalo, že nevie, či bude ich organizácia 

využívať cloudové služby v budúcnosti; 8,9 % 

respondentov (n=19) pripustilo, že organizácia  

uvažuje  o využívaní cloudových služieb v  krát- 

  
malý 

podnik 
stredný 
podnik 

veľký podnik spolu 

citlivé údaje: 

harddisk počítača/ externý disk / 
USB flash disk 

46,92 % 31,41 % 30,54 % 37,4 % 

server alebo dátové úložisko v 
organizácii 

37,44 % 51,50 % 55,66 % 47,3 % 

dátové alebo cloudové úložisko mimo 
organizácie 

15,64 % 17,09 % 13,80 % 15,3 % 

spolu 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

bežné údaje: 

harddisk počítača/ externý disk / 
USB flash disk 

44,49 % 34,08 % 26,18 % 35,5 % 

server alebo dátové úložisko v 
organizácii 

38,55 % 48,96 % 59,38 % 48,4 % 

dátové alebo cloudové úložisko mimo 
organizácie 

16,96 % 16,96 % 14,44 % 16,1 % 

spolu 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabuľka 16      Prehľad využívania úložísk dát  
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kodobom horizonte (do 1 roka); 10,7 % 

respondentov (n=23) vidí využívanie 

cloudových služieb v strednodobom horizonte 

(1 – 3 roky) a 26,2 % respondentov (n=56) 

tvrdí, že ich organizácia neuvažuje ani 

v budúcnosti o využívaní cloudových služieb. 

Odpovede respondentov sú prehľadne 

zobrazené v grafe 22.  

      V dotazníkovom prieskume bola časť 

otázok určená iba pre respondentov, ktorí 

odpovedali kladne na otázku, či ich organizácia 

využíva cloudové služby. V tomto prípade 

autora ešte zaujímalo, aký je pomer 

bezplatných a platených cloudových služieb, 

a ktoré modely cloud computingu používajú. 

Pomer bezplatných a platených cloudových 

služieb je takmer rovnaký (48 : 52);                  

28 % respondentov využívajúcich cloudové 

služby využíva verejný cloud, 48 % využíva 

privátny cloud a 24 % využíva hybridný cloud. 

Z pohľadu modelu poskytovaných cloudových 

služieb cca tri štvrtiny respondentov                      

(75 %), ktorí využívajú cloudové služby, 

využívajú model SaaS (Software-as-a-Service),             

31 % respondentov využíva model IaaS 

(Infrastructure-as-a-Service) a štvrtina 

respondentov (25 %) využíva model PaaS 

(Platforma-as-a-Service). Z uvedených údajov 

je zrejmé, že respondenti využívajú aj viac ako 

jeden z modelov cloudových služieb. Viac ako 

11 % respondentov v dotazníku uvádza, že ich 

organizácia používa všetky tri modely 

cloudových služieb (SaaS + PaaS + IaaS); 8,5 % 

využíva modely SaaS a IaaS; 4,2 % využíva 

modely cloudových služieb SaaS a PaaS a 3,4 % 

využíva modely PaaS a IaaS. 

Graf 21  Grafické znázornenie záujmu o využívanie cloudových služieb v organizáciách  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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      Z výsledkov, ktoré priniesol dotazníkový 

prieskum, bol zaujímavý aj pomer využívania 

bezplatných a platených cloudových služieb a 

predovšetkým závislosť medzi pomerom 

využívaných bezplatných a platených 

cloudových služieb a veľkosťou podniku, 

sektora ekonomickej činnosti a regionálneho 

pôsobenia podniku. Pre overenie  

predpokladu, že malé a stredné podniky 

preferujú bezplatné cloudové služby bola 

stanovená nulová a alternatívna hypotézu 

nasledovne: 

 

Hypotéza č. 2:  
H0: Preferencia využívania bezplat-

ných služieb pri cloudových službách 

nie je ovplyvňovaná veľkosťou 

podnikov.  
 

H1: Preferencia využívania bezplatných 

služieb pri cloudových službách je 

ovplyvňovaná veľkosťou podnikov.  

      Pre overenie hypotézy bol použitý 

neparametrický test, a to Kruskal-Wallisov test, 

ktorému predchádzali kontrola normality 

rozdelenia dát prostredníctvom Kolmogorov-

Smirnovho testu a kontrola homogenity 

rozptylu a sféricity prostredníctvom Levenovho 

testu a na záver bola zmeraná hladina vecnej 

významnosti prostredníctvom Kendallovho tau 

(τ). 

Výsledky neparametrického Kruskal-

Wallisovho testu možno interpretovať 

nasledovne: 

• Existuje štatisticky významný rozdiel 

χ2(2) = 10,604; p = 0,005; τb = 0,24 vo 

využívaní bezplatných cloudových služieb na 

základe veľkosti podniku.  

• Existuje štatisticky významný rozdiel 

χ2(2) = 7,231; p = 0,027; τb = 0,19 vo 

využívaní platených cloudových služieb na 

základe veľkosti podniku.  

Graf 22      Grafické znázornenie využívania konkrétnych cloudových služieb  

v organizáciách  
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

      Z výsledkov Kruskal-Wallisovho testu 

môžeme konštatovať, že malé podniky (n=47) 

(M=59,15; SD 35,5) a stredné podniky (n=24) 

(M=56,25; SD=38,88) preferujú bezplatné 

cloudové služby viac ako veľké podniky  (n=35) 

(M=33,17; DS=31,39). Naopak platené služby 

preferujú veľké podniky (m=36) (M=67,75; 

SD=31,43) pred strednými podnikmi (n=24) 

(M=47,92; SD=39,34) a malými podnikmi 

(n=48) (M=67,75; SD=36,82). 

 

Na základe uvedených výsledkov môže autor 

skonštatovať, že ZAMIETA nulovú 

hypotézu a PRIJÍMA alternatívnu hypo-

tézu, pretože malé a stredné podniky 

štatisticky významnejšie preferujú pri 

využívaní cloudových služieb bezplatné služby 

pred platenými službami, než veľké podniky.  

 

Jedným z významných faktorom pri výbere IS/

IKT služieb sú určite finančné a nefinančné 

prínosy, ktoré budú pre podnik alebo 

organizáciu pozitívom. V prípade cloudových 

služieb tomu nie je inak a preto sa autor 

rozhodol, že zistí, ako vnímajú prínosy 

respondenti dotazníkového prieskumu. 

Finančné a nefinančné prínosy cloud 

computingu pritom možno identifikovať 

podobne ako pri klasických IS/IKT modeloch 

služieb.  

Patria k nim100: 

• finančné prínosy (určujú sa väčšinou 

v etape plánovania IS/IT, keď potrebujeme 

zdôvodniť ekonomickú výhodnosť danej 

investície, najčastejšie používané 

ukazovatele: rentabilita vlastného kapitálu, 

rentabilita celkového kapitálu, doba obratu, 

počet obrátok, doba obratu pohľadávok),  

• nefinančné prínosy (ide o ukazovatele 

prínosu, medzi ktoré patrí napr. zvýšenie 

počtu zákazníkov, zvýšenie podielu na trhu, 

zníženie počtu reklamácií a v prípade 

kvalitatívnych ukazovateľov napr. zlepšenie 

dobrého mena, spokojnosť zákazníkov, 

reakcia na nové potreby, zlepšenie 

pracovného prostredia, pridaná hodnota 

produktov a služieb a pod.). 

 

      Do dotazníka bola zakomponovaná otázka 

„Uveďte v %, ako vnímate vo vašej organizácii 

finančný prínos a ako nefinančný prínos 

využívania cloudových služieb“. Pri výsledkoch 

dotazníkového prieskumu možno vidieť 

nevýrazný rozdiel v prospech nefinančného 

prínosu, a to nielen v celej výskumnej vzorke, 

ale aj v dvoch kategóriách podľa pracovného 

zaradenia respondentov (pozri graf 23).  

100 KOKLES, M. - ROMANOVÁ, A. 2007. Informačný systém podniku. Bratislava : Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-
2286-1, s. 174  
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Levenov test Kruskal-Wallis 
Kendallove 

tau 

F p F p τb τc 

bezplatné služby 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

47 
24 
35 

106 

59,15 
56,25 
33,17 
49,92 

35,50 
38,88 
31,39 
36,65 

1,04 0,357 6,03 0,003 0,24 0,27 

platené služby 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

48 
24 
36 

108 

46,25 
47,92 
67,75 
53,79 

36,82 
39,34 
31,43 
36,74 

1,23 0,298 4,15 0,018 0,19 0,22 

Tabuľka 17      Rozsah využívania cloudových služieb z pohľadu ceny  
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Graf 23    Finančný a nefinančný prínos  

  cloud computingu 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

      Záver tejto podkapitoly bude venovaný  

34 % respondentov, ktorí v dotazníku uviedli, 

že cloud computing a cloudové služby 

nepoznajú. V dotazníku bola pridaná 

kontrolná otázka: „Uveďte, ktoré z uvedených 

služieb používate vy osobne“ a pripravených 

bolo 11 odpovedí v podobne služieb iCloud, 

OneDrive, Dropbox, Google Drive (úložiská 

dokumentov) Picasa (úložisko obrázkov), 

Youtube (úložisko filmov), Gmail, Yahoo, 

Hotmail (e-mailové služby) a Facebook 

(sociálna sieť). Všetky z uvedených služieb 

možno považovať za cloudové služby 

(bezplatné, verejný cloud, model služieb SaaS). 

Z dotazníkového prieskumu (pozri aj graf 25) 

vyplýva, že z respondentov:  
• 8,3 % (n=14) uviedlo, že využíva 

minimálne jednu z uvedených služieb,  

• 14,9 % (n=25) využíva minimálne dve 

z uvedených služieb ,  

• 33,3 % (n=56) využíva tri z uvedených 

služieb,  

• 25 % (n=42) využíva štyri z uvedených 

služieb,   

• 10,1 % (n=17) využíva päť z uvedených 

služieb  

• 4,2 % (n=7) využíva šesť z uvedených 

služieb,  

• 1,8 % (n=3) využíva sedem 

z uvedených služieb,  

• 2,4 % (n=4) využíva osem z uvedených 

jedenástich cloudových služieb.  

      Z uvedených výsledkov autor skonštatuje, že 

172 respondentov (34 % zo všetkých 

respondentov) uviedlo, že nepozná pojem 

cloud, cloud computing alebo cloudové služby, 

ale z nich 168 (takmer 98%) tieto služby 

využíva. Táto vzorka respondentov nepriamo 

potvrdzuje aj údaje zo Štatistického úradu SR 

z roku 2014101 (uvedené v 1. kapitole), kde sa 

uvádza, že až 25 % podnikov vníma za bariéru 

pre vstup do cloudových služieb nedostatočné 

znalosti týkajúce sa cloud computingu. Podľa 

nášho prieskumu je zjavné, že respondenti 

nevedia, že využívajú cloudové služby, a teda 

o týchto službách nemajú dostatok informácií.  

 

101 Štatistický úrad SR. 2014. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2014. 
Bratislava : Štatistický úrad SR, 2014. ISBN 978-80-8121-332-8, s. 36-37  

Graf 24   Grafické znázornenie respon- 

  dentov, ktorí nepoznajú clou-  

  dové služby, ale využívajú ich 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3  Výhody využívania cloud compu-

tingu  

 

Najdôležitejšou oblasťou záujmu o cloud 

computing sú vo vedeckej a odbornej literatúre 

výhody, ktoré prinášajú cloudové služby 

zákazníkom, ale aj bariéry, ktoré bránia tomu, 

aby zákazníci tieto služby využívali. Súčasťou 

dotazníkového prieskumu bola aj otázka 

„Uveďte, ktoré výhody cloud computingu vašu 

organizáciu presvedčili, aby ste sa rozhodli 

pre využívanie cloudových služieb“, pričom 

respondenti mohli ohodnotiť výhody na škále 

od 1 (nevnímam ako výhodu) až po 6 (vnímam 

to ako rozhodujúci faktor). Vychádzajúc 

z vedeckej a odbornej literatúry, ktorá je 

uvedená v 1. kapitole, autor navrhol hodnotiť 

tieto výhody: 

• škálovateľnosť a manažment zdrojov 

(schopnosť systému pružne reagovať na 

meniace sa podmienky a požiadavky na 

výkon alebo úložné kapacity), 

• zníženie investičných nákladov na 

informačné systémy a informačno-

komunikačné technológie,  

• zníženie prevádzkových nákladov na 

informačné systémy a informačno-

komunikačné technológie,  

• zvýšenie spoľahlivosti aplikácií a služieb, 

• zvýšenie dostupnosti aplikácií a služieb, 

• mobilita (prístup ku všetkým aplikáciám a 

službám bez obmedzenia), 

• nekonečná kapacita (zákazník si sám riadi 

potrebnú kapacitu zdrojov podľa potreby), 

• jednoduchá implementácia novej aplikácii 

alebo služby, 

• zmena zodpovednosti za fungovanie IT (za 

fungovanie a dostupnosť je zodpovedný 

poskytovateľ cloudových služieb, pričom za 

prípadnú nefunkčnosť má zákazník nárok 

na zľavu alebo inú kompenzáciu). 

 

      Analýzou reliability prostredníctvom 

Cronbachovej alfy bola pred vykonaním 

parametrických testov skontrolovaná reliabilita 

škály výhod cloudových služieb z dotazníka 

s výslednou hodnotou α = 0,84, čo potvrdzuje 

dostatočnú vnútornú konzistenciu škály. 

Reliabilita jednotlivých otázok k výhodám sa 

pohybovala od α = 0,81 do α = 0,83. 

pora-
die 

Premenná  N 
Priemer 
(Mean) 

Štandardn
á odchýlka 
(Std.Dev.) 

1. Mobilita 103 4,92 1,31 

2. Zvýšenie dostupnosti aplikácií a služieb 101 4,48 1,48 

3. Zvýšenie spoľahlivosti aplikácií a služieb 102 4,23 1,35 

4. Nekonečná kapacita 99 4,22 1,47 

5. Jednoduchá implementácia novej aplikácii alebo služby 100 4,07 1,35 

6. 
Zníženie investičných nákladov na informačné systémy a 
informačno-komunikačné technológie 

102 4,04 1,43 

7. Škálovateľnosť a manažment zdrojov 101 4,00 1,48 

8. 
Zníženie prevádzkových nákladov na informačné systémy a 
informačno-komunikačné technológie 

98 3,98 1,44 

9. Zmena zodpovednosti za fungovanie IT 99 3,83 1,55 

Tabuľka 18      Vnímanie výhod cloud computingu respondentmi prieskumu 

Zdroj: vlastné spracovanie   



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za najvýznamnejšiu výhodu cloudových 

služieb považujú respondenti výhodu mobilita 

(n=103) (M=4,92; SD=1,31), teda 

neobmedzený prístup ku všetkým aplikáciám 

a službám. Ako najmenej významnú výhodu 

z uvedených deviatich určili respondenti 

výhodu zmena zodpovednosti za fungovanie 

IT (n=99) (M=3,83; SD=1,55), ktorá 

zákazníkovi prináša voľnosť v technickej 

podpore IS/IT, pretože za fungovanie a 

dostupnosť je zodpovedný poskytovateľ 

cloudových služieb.  
      Pri vnímaní výhod cloud computingu nás 

ale zaujímalo, ako vnímajú uvedené výhody 

respondenti podľa veľkosti podniku, podľa 

sektora, podľa regionálneho pôsobenia organi-

zácie a podľa pracovnej pozície respondenta. 

      Poslednou hypotézou zameranou na 

výhody využívania cloudových služieb sme sa 

sústredili na jednu z najdôležitejších výhod 

cloudových služieb, a to škálovateľnosť 

zdrojov, teda na schopnosť systému pružne 

reagovať na meniace sa podmienky a 

požiadavky na výkon alebo úložné kapacity. 

Renomovaní autori identifikovali 

škálovateľnosť zdrojov za jednu z kľúčových 

výhod cloud computingu. Cieľom bolo overiť, 

či medzi malými, strednými a veľkými 

podnikmi existuje štatisticky významný rozdiel  

v preferencii vnímania výhody škálovateľnosť 

zdrojov ako jedného z významným faktorov 

pre rozhodovanie o využívaní cloudových 

služieb v podniku. 

Hypotéza č. 3:  
H0:  Preferencia výhody škálovateľnosti 

zdrojov pri cloudových službách nie je 

ovplyvňovaná veľkosťou podnikov. 
 

H1:  Preferencia výhody škálovateľnosti 

zdrojov pri cloudových službách je 

ovplyvňovaná veľkosťou podnikov. 

 

      Pre overenie hypotézy č. 3 bol použitý 

neparametrický Kruskal-Wallisov test, ktorému 

predchádzali kontrola normality rozdelenia dát 

prostredníctvom Kolmogorov-Smirnovho testu 

a kontrola homogenity rozptylu a sféricity 

prostredníctvom Levenovho testu a na záver 

bola zmeraná hladina vecnej významnosti 

prostredníctvom Kendallovho tau (τ). 

      Výsledky neparametrického Kruskal-

Wallisovho testu možno interpretovať 

nasledovne: 

Vo vnímaní výhod podľa veľkosti podniku nie 

je štatisticky významný rozdiel, okrem 

výhody škálovateľnosť zdrojov, kde existuje 

štatisticky významný rozdiel χ2(2) = 7,173; 

p = 0,028; τb = 0,22. Priemerná hodnota 

odpovedí za malé podniky (n=44) je M=3,66; 

SD=1,31, čo znamená, že malé podniky vnímajú 

tento faktor ako výhodu. S veľkosťou podniku 

narastá dôležitosť, ktorú respondenti tejto 

výhode prisudzujú: stredné podniky (n=25) 

vnímajú túto výhodu výraznejšie (M=3,92; 

SD=1,50) ako malé podniky, ale najväčší 

význam jej prisudzujú veľké podniky (n=32), 

s priemernou hodnotou odpovedí M=4,53; 

SD=1,59.  

Graf 25      Vnímanie výhod cloud computingu respondentmi prieskumu 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Na základe uvedených výsledkov autor 

konštatuje, že ZAMIETA nulovú hypotézu 

a  PRIJÍMA alternatívnu hypotézu, 

pretože preferencia výhody škálovateľnosti 

zdrojov pri cloudových službách je 

ovplyvňovaná veľkosťou podnikov. 

 

 

Celkové vnímanie výhod cloud computingu 

podľa veľkosti podniku zobrazuje graf 26.  

 

Graf 26   Vnímanie výhod cloud  

computingu podľa veľkosti  

podniku 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Levenov test Kruskal-Wallis test 
Kendallove 

tau 

F P H 
d
f 

p τb τc 

Škálovateľnosť 
zdrojov 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

44 
25 
32 
101 

3,66 
3,92 
4,53 
4,00 

1,31 
1,50 
1,59 
1,48 

1,70 0,19 7,173 2 0,028 0,22 0,24 

Zníženie investič-
ných nákladov na 
informačné systé-
my a informačno-
komunikačné 
technológie 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

46 
25 
31 

102 

3,78 
3,92 
4,52 
4,04 

1,40 
1,55 
1,29 
1,43 

0,42 0,66 4,594 2 0,101 0,17 0,18 

Zníženie prevádz-
kových nákladov 
na informačné 
systémy a infor-
mačno-komuni-
kačné technológie 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

44 
24 
30 
98 

3,80 
3,92 
4,30 
3,98 

1,49 
1,35 
1,42 
1,44 

0,19 0,83 2,022 2 0,364 0,12 0,13 

Zvýšenie spoľa-
hlivosti aplikácií a 
služieb 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

46 
24 
32 

102 

4,07 
4,13 
4,53 
4,23 

1,34 
1,51 
1,22 
1,35 

0,44 0,65 2,223 2 0,329 0,12 0,13 

Zvýšenie dostup-
nosti aplikácií a 
služieb 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

46 
24 
31 
101 

4,43 
4,17 
4,77 
4,48 

1,50 
1,58 
1,36 
1,48 

0,44 0,65 2,311 2 0,315 0,07 0,07 

Mobilita 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

47 
23 
33 

103 

5,06 
4,57 
4,97 
4,92 

1,28 
1,50 
1,21 
1,31 

1,87 0,16 2,201 2 0,333 0,07 0,07 

Zmena 
zodpovednosti za 
fungovanie IT 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

46 
23 
30 
99 

3,96 
3,57 
3,83 
3,83 

1,59 
1,56 
1,49 
1,55 

0,21 0,89 0,978 2 0,613 0,05 0,05 

Tabuľka 19      Vnímanie výhod cloud computingu podľa veľkosti podniku  
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      Ďalším záujmom dotazníkového prieskumu 

bolo porovnať vnímanie výhod cloudových 

služieb podnikmi podľa ich regionálneho 

pôsobenia. Podniky boli rozdelené do štyroch 

skupín: 

• pôsobenie v rámci okresu / okresov na 

území SR, 

• pôsobenie v rámci kraja / krajov na území 

SR, 

• pôsobenie v rámci celého územia SR, 

• medzinárodné pôsobenie. 
 

      Pre overenie vnímania cloudových služieb 

podnikmi podľa ich zaradenia do sektora bol 

použitý neparametrický Kruskal-Wallisov test, 

ktorému     predchádzali    kontrola    normality 
 

rozdelenia dát prostredníctvom Kolmogorov-

Smirnovho testu a kontrola homogenity 

rozptylu a sféricity prostredníctvom Levenovho 

testu a na záver bola zmeraná hladina vecnej 

významnosti prostredníctvom Kendallovho tau 

(τ).  
Výsledky neparametrického Kruskal-

Wallisovho testu možno interpretovať nasle-

dovne: 

Vo vnímaní výhod podľa regionálneho 

pôsobenia podniku nie je štatisticky 

významný rozdiel. 

  

regionálne 
pôsobenie 
podniku 

N 

P
riem

er (M
ea

n
) 

Š
ta

n
d

a
rd

n
á

 
o

d
ch

ý
lk

a
 

(S
td

.D
ev

.) 

Levenov test Kruskal-Wallis test Kendallove 
tau 

F p H d
f p τb τc 

Škálovateľnosť 
zdrojov 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
9 

27 
49 
101 

3,69 
3,56 
4,15 
4,10 
4,00 

1,54 
1,59 
1,26 
1,57 
1,48 

0,58 0,627 1,994 3 0,574 0,10 0,09 

Zníženie investič-
ných nákladov na 
informačné systé-
my a informačno-
komunikačné 
technológie 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
9 

29 
48 
102 

3,38 
3,22 
4,21 
4,31 
4,04 

1,67 
1,30 
1,40 
1,29 
1,43 

0,84 0,477 7,356 3 0,061 0,19 0,18 

Zníženie prevádz-
kových nákladov 
na informačné 
systémy a infor-
mačno-komuni-
kačné technológie 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
9 

27 
46 
98 

3,62 
3,78 
4,15 
4,04 
3,98 

1,71 
1,39 
1,43 
1,37 
1,44 

0,49 0,690 1,250 3 0,741 0,06 0,06 

Zvýšenie spoľahli-
vosti aplikácií a 
služieb 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
11 
27 
48 
102 

4,13 
3,55 
4,33 
4,35 
4,23 

1,15 
1,75 
1,27 
1,34 
1,35 

0,95 0,421 2,803 3 0,423 0,10 0,10 

Zvýšenie dostup-
nosti aplikácií a 
služieb 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

15 
9 

27 
50 
101 

4,53 
3,56 
4,70 
4,50 
4,48 

1,41 
1,88 
1,27 
1,52 
1,48 

1,05 0,374 2,921 3 0,404 0,04 0,04 

Mobilita 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

15 
11 
28 
49 
103 

4,60 
5,09 
5,18 
4,84 
4,92 

1,55 
1,22 
1,09 
1,37 
1,31 

1,53 0,212 1,555 3 0,670 0,01 0,01 

Zmena 
zodpovednosti za 
fungovanie IT 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

15 
9 

28 
47 
99 

3,80 
3,67 
4,11 
3,70 
3,83 

1,47 
1,73 
1,45 
1,61 
1,55 

0,34 0,794 1,327 3 0,723 0,03 0,02 

Tabuľka 20      Vnímanie výhod cloud computingu podľa regionálneho pôsobenia  
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      Pri vnímaní výhod cloudových služieb 

autora zaujímalo aj vnímanie výhod z pohľadu 

sektora, v ktorom je podnik zaradený. 

      Pre overenie vnímania cloudových služieb 

podnikmi podľa ich zaradenia do sektora bola 

rovnako v predchádzajúcich prípadoch použitý 

neparametrický Kruskal-Wallisov test, 

ktorému predchádzali kontrola normality 

rozdelenia dát prostredníctvom Kolmogorov-

Smirnovho testu a kontrola homogenity 

rozptylu a sféricity prostredníctvom 

Levenovho testu a na záver bola zmeraná 

hladinu vecnej významnosti prostredníctvom 

Kendallovho tau (τ). 
 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Výsledky neparametrického Kruskal-

Wallisovho testu možno interpretovať 

nasledovne: 

Pri testovaní sektorov (podnikateľský, verejný, 

neziskový) podľa Kruskal-Wallisovho testu sme 

nezistili štatisticky významný rozdiel vo 

vnímaní jednotlivých výhod cloudových 

služieb.   

  sektor N 

P
riem

er (M
ea

n
) 

Š
ta

n
d

a
rd

n
á

 o
d

ch
ý

lk
a

 
(S

td
.D

ev
.) 

Levenov test Kruskal-Wallis test Kendallove 
tau 

F p H d
f p τb τc 

Škálovateľnosť 
zdrojov 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

91 
10 
0 

101 

3,97 
4,30 

  
4,00 

1,49 
1,42 

  
1,48 

0,01 0,93 0,323 1 0,570 0,05 0,04 

Zníženie investič-
ných nákladov na 
informačné systé-
my a informačno-
komunikačné 
technológie 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

92 
10 
0 

102 

4,08 
3,70 

  
4,04 

1,41 
1,64 

  
1,43 

0,29 0,60 0,560 1 0,454 0,07 0,05 

Zníženie prevádz-
kových nákladov 
na informačné 
systémy a infor-
mačno-komuni-
kačné technológie 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

89 
9 
0 

98 

4,04 
3,33 

  
3,98 

1,43 
1,41 

  
1,44 

0,24 0,63 2,083 1 0,149 0,13 0,10 

Zvýšenie spoľahli-
vosti aplikácií a 
služieb 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

91 
11 
0 

102 

4,23 
4,18 

  
4,23 

1,32 
1,66 

  
1,35 

0,71 0,40 0,010 1 0,921 0,01 0,01 

Zvýšenie dostup-
nosti aplikácií a 
služieb 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

91 
10 
0 

101 

4,55 
3,80 

  
4,48 

1,44 
1,75 

  
1,48 

0,79 0,38 1,868 1 0,172 0,12 0,10 

Mobilita 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

93 
10 
0 

103 

4,99 
4,30 

  
4,92 

1,24 
1,83 

  
1,31 

4,04 0,05 1,278 1 0,258 0,10 0,10 

Zmena 
zodpovednosti za 
fungovanie IT 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

89 
10 
0 

99 

3,91 
3,10 

  
3,83 

1,54 
1,45 

  
1,55 

0,16 0,69 2,883 1 0,089 0,15 0,12 

Tabuľka 21      Vnímanie výhod cloud computingu podľa sektora 
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      Posledná časť podkapitoly o vnímaní výhod 

cloudových služieb sa orientuje na pracovné 

zaradenie respondenta. V dotazníku respon-

denti v časti demografických údajov uviedli, do 

ktorej z piatich skupín pracovného zaradenia 

patria: 

• majiteľ, konateľ alebo štatutár organizácie 

(majiteľ), 

• riadiaci pracovník / zamestnanec 

organizácie na pozícii manažér (manažér), 

• pracovník / zamestnanec organizácie 

(pracovník), 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

• pracovník / zamestnanec zodpovedný za IT 

(pracovník IT), 

• samostatne zárobkovo činná osoba102. 

Pre overenie vnímania cloudových služieb 

respondentmi podľa ich pracovnej pozície bol 

použitý neparametrický Kruskal-Wallis test, 

ktorému predchádzali kontrola normality 

rozdelenia dát prostredníctvom Kolmogorov-

Smirnovho testu a kontrola homogenity 

rozptylu a sféricity prostredníctvom Levenovho 

testu a na záver bola zmeraná hladinu vecnej 

významnosti prostredníctvom Kendallovho tau 

(τ).  

  pracovné 
zaradenie N 

P
riem

er 
(M

ea
n

) 

Š
ta

n
d

a
rd

n
á

 
o

d
ch

ý
lk

a
 

(S
td

.D
ev

.) 

Levenov test Kruskal-Wallis test Kendallove 
tau 

F p H df p τb τc 

Škálovateľnosť 
zdrojov 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IT 

spolu 

11 
46 
36 
8 

101 

3,09 
3,93 
4,14 
5,00 
4,00 

1,64 
1,45 
1,46 
0,93 
1,48 

0,91 0,44 7,638 3 0,049 0,20 0,19 

Zníženie investič-
ných nákladov na 
IS/IKT 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IT 

spolu 

11 
47 
36 
8 

102 

3,27 
4,23 
4,03 
4,00 
4,04 

1,68 
1,29 
1,46 
1,60 
1,43 

0,58 0,63 3,223 3 0,359 0,03 0,03 

Zníženie prevádz-
kových nákladov 
na IS/IKT 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IT 

spolu 

12 
44 
34 
8 

98 

3,42 
4,11 
3,91 
4,38 
3,98 

1,83 
1,40 
1,33 
1,41 
1,44 

1,44 0,24 2,279 3 0,517 0,06 0,05 

Zvýšenie 
spoľahlivosti 
aplikácií a služieb 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IT 

spolu 

12 
46 
36 
8 

102 

3,75 
4,39 
4,08 
4,63 
4,23 

1,66 
1,37 
1,30 
0,74 
1,35 

1,99 0,12 3,090 3 0,378 0,03 0,03 

Zvýšenie 
dostupnosti 
aplikácií a služieb 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IT 

spolu 

12 
46 
35 
8 

101 

4,33 
4,63 
4,31 
4,50 
4,48 

1,72 
1,44 
1,53 
1,31 
1,48 

0,73 0,54 1,000 3 0,801 0,05 0,05 

Mobilita 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IT 

spolu 

12 
46 
37 
8 

103 

5,08 
5,04 
4,70 
5,00 
4,92 

1,16 
1,26 
1,49 
0,93 
1,31 

1,41 0,25 1,364 3 0,714 0,09 0,08 

Zmena 
zodpovednosti za 
fungovanie IT 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IT 

spolu 

11 
44 
36 
8 

99 

4,27 
3,8 

3,86 
3,25 
3,83 

1,62 
1,56 
1,53 
1,49 
1,55 

0,07 0,98 2,173 3 0,537 0,07 0,07 

102 Respondenti, ktorí sa v dotazníku identifikovali ako samostatne zárobkovo činné osoby, v tomto teste neboli zahr-
nutí, pretože v dotazníku označili odpoveď, že nevyužívajú cloudové služby.  

Tabuľka 22 Vnímanie výhod cloud computingu podľa pracovnej pozície respondenta  
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Výsledky neparametrického Kruskal-

Wallisovho testu možno interpretovať 

nasledovne: 

      Pri testovaní piatich pracovných pozícií 

(majiteľ, konateľ alebo štatutár organizácie, 

riadiaci pracovník organizácie na pozícii 

manažér, pracovník organizácie, pracovník 

zodpovedný za IT a samostatne zárobkovo 

činná osoba) sme podľa Kruskal-Wallisovho 

testu nezistili štatisticky významný 

rozdiel v jednotlivých kategóriách výhod 

cloudových služieb s výnimkou výhody 

škálovateľnosť zdrojov.  

      Výhodu Škálovateľnosť zdrojov 

najpozitívnejšie vnímali pracovníci zodpovední 

za IT (M=5,0; SD=0,93), po nich nasledovali 

pracovníci organizácie (M=4,14; SD=1,46), 

pričom s rastom hierarchie vnímanie tejto 

výhody cloudových služieb klesalo (riadiaci 

pracovník organizácie na pozícii manažér 

(M=3,93; SD=1,45) a majiteľ, konateľ alebo 

štatutár organizácie (M=3,09; SD=1,64)). 

Uvedené rozdiely považujeme za štatisticky 

významné, χ2(3) = 7,638; p = 0,049; τc = 0,19.  

Graf 27       Vnímanie výhod cloud  

computingu podľa pracovnej  

pozície respondenta 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 3.4  Bariéry využívania cloud  

  computingu 

 

      Rovnako ako výhody cloudových služieb, 

dôležité je poznať aj prekážky, ktoré bránia 

plnohodnotne využívať tieto služby. Do 

dotazníkového prieskumu bola zaradená 

otázku „Čo vy osobne vnímate ako bariéry pre 

rozšírenie cloudových služieb?“, pričom 

respondenti mohli ohodnotiť bariéry na škále 

od 1 (vôbec nevnímam ako bariéru) až po 6 

(vnímam ako výraznú bariéru). Vychádzajúc 

z vedeckej a odbornej literatúry, uvedenej  

v 1. kapitole, autor navrhol hodnotiť tieto 

bariéry: 

• bezpečnosť (obava o bezpečnosť a ochranu 

dát a ich garanciu), 

• dôvera (je komplikované identifikovať, 

ktoré služby cloud computingu sú 

dôveryhodné), 

• umiestnenie dát (nevieme alebo nemôžeme 

kontrolovať umiestnenie našich firemných 

dát), 

• pomalé pripojenie na internet (naše 

pripojenie na internet nie je spoľahlivé, 

stabilné a dostatočné rýchle), 

• legislatívne prostredie (ak by sme mali 

problém s poskytovateľom cloudových 

služieb, budeme musieť ísť na súd v inej 

krajine v rámci EÚ alebo dokonca mimo 

EÚ), 

• hodnotenie užitočnosti (nevieme ako 

správne hodnotiť užitočnosť cloudových 

služieb pre našu organizáciu), 

• prístup k dátam pri ukončení služby (ako 

bude zabezpečená prípadná zmena 

poskytovateľa cloudových služieb, ako bude 

možné preniesť všetky údaje do firemnej IT 

štruktúry, ak sa rozhodneme prestať 

využívať služby v rámci cloud computingu). 

      Analýzou reliability prostredníctvom 

Cronbachovej alfy bola pred vykonaním 

parametrických testov skontrolovaná reliabilita 

škály bariér cloudových služieb z dotazníka 

s výslednou hodnotou α = 0,83, čo potvrdzuje 

dostatočnú vnútornú konzistenciu škály. 

Reliabilita jednotlivých otázok k bariéram sa 

pohybovala od α = 0,80 do α = 0,84. 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

      Z výsledkov dotazníkového prieskumu 

vyplynulo, že za najvýznamnejšiu bariéru 

cloudových služieb považujú respondenti 

bariéru dôvera (n=106) (M=3,97; SD=1,38), 

teda problémy s identifikáciou, ktoré služby 

cloud computingu môžeme považovať za 

dôveryhodné. Ako najmenej významnú bariéru 

z uvedených desiatich určili respondenti 

bariéru pomalé pripojenie na internet (n=105) 

(M=2,99; SD=1,71), čo môže byť aj dôsledkom 

úspešnej politiky zavádzania širokopásmového 

internetu na Slovenska a samozrejme aj 

kvalitných podmienok slovenských poskyto-

vateľov internatových služieb (pozri aj tabuľku 

23 a graf 28).  

      Pri vnímaní bariér využívania cloudových 

služieb chcel autor (rovnako ako pri výhodách) 

zistiť, ako vnímajú uvedené bariéry 

respondenti podľa veľkosti podniku, podľa 

sektora, podľa regionálneho pôsobenia 

podniku a podľa pracovnej pozície responden-

ta. 

      V rámci dotazníkového prieskumu a jeho 

vyhodnotenia bolo dôležité poznať, ako 

vnímajú respondenti zadefinované bariéry 

využívania cloudových služieb podniky podľa 

ich veľkosti. Pre overenie štatistickej 

významnosti bol použitý neparametrický 

Kruskal-Wallisov test, ktorému predchádzali 

kontrola normality rozdelenia dát 

prostredníctvom Kolmogorov-Smirnovho testu 

a kontrola homogenity rozptylu a sféricity 

prostredníctvom Levenovho testu a na záver 

bola zmeraná hladinu vecnej významnosti 

prostredníctvom Kendallovho tau (τ).  
      Výsledky neparametrického Kruskal-

Wallisovho testu priniesli nasledovné výsledky: 

Vo vnímaní bariér využívania cloudových 

služieb podľa veľkosti podniku nie je 

štatisticky významný rozdiel, okrem 

dvoch bariér, a to:  

• bariéra dôvera, kde existuje štatisticky 

významný rozdiel χ2(2) = 7,199; p = 

0,027; τb = 0,22. Malé podniky (n=48) 

vnímajú túto bariéru s hodnotami M=3,36; 

SD=1,34, čo možno považovať za strednú 

hodnotu stanovenej škály, pričom 

s veľkosťou podniku narastá intenzita 

vnímania uvedenej bariéry: stredné podniky 

(n=24) ju vnímajú intenzívnejšie (M=4,29; 

SD=1,08) ako malé podniky a najsilnejšie 

túto bariéru vnímajú veľké podniky (n=34), 

ktoré dosahujú hodnoty M=4,32; SD=1,51.  

• bariéra bezpečnosť, kde existuje 

štatisticky významný rozdiel χ2(2) = 

8,287; p = 0,016; τb = 0,23. Malé podniky 

(n=49) vnímajú túto bariéru s hodnotami 

M=3,35; SD=1,45, pričom podobne ako pri 

bariéry dôvera s veľkosťou podniku narastá 

intenzita vnímania bariéry bezpečnosť: 

stredné podniky (n=25) vnímajú bariéru 

intenzívnejšie (M=3,64; SD=1,52) ako malé 

podniky a najsilnejšie bariéru bezpečnosť 

vnímajú veľké podniky (n=33) s dosiahnu-

tými hodnotami M=4,27; SD=1,61. 

 

Celkové vnímanie bariér cloud computingu 

podľa veľkosti podniku zobrazuje tabuľka 24 a 

graf 29 na nasledujúcej strane.  

Variable N 
Mea

n 
Std 
Dev 

Bezpečnosť 107 3,7 1,56 

Dôvera 106 3,97 1,38 

Umiestnenie dát 106 3,81 1,41 

Pomalé pripojenie na 
internet 

105 2,99 1,71 

Legislatívne prostredie 103 3,24 1,54 

Hodnotenie užitočnosti 102 3,07 1,37 

Prístup k dátam pri zmene 
alebo ukončení služby 

104 3,57 1,59 

Tabuľka 23      Vnímanie bariér využívania  

cloud computingu  

Graf 28   Vnímanie bariér využívania  

  cloudových služieb  
Zdroj: vlastné spracovanie  
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

  veľkosť podniku N 
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n
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Š
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Levenov test Kruskal-Wallis test Kendallove 
tau 

F p H d
f p τb τc 

bezpečnosť 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

49 
25 
3 

107 

3,35 
3,64 
4,27 
3,70 

1,45 
1,52 
1,61 
1,56 

0,49 0,615 7,199 2 0,027 0,22 0,23 

dôvera 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

48 
24 
34 
106 

3,56 
4,29 
4,32 
3,97 

1,34 
1,08 
1,51 
1,38 

0,14 0,122 8,287 2 0,016 0,23 0,25 

umiestnenie dát 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

48 
25 
33 

106 

3,54 
4,08 
4,00 
3,81 

1,40 
1,32 
1,48 
1,41 

0,11 0,897 3,219 2 0,200 0,14 0,15 

pomalé pripojenie 
na internet 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

49 
24 
32 
105 

3,02 
2,96 
2,97 
2,99 

1,64 
1,81 
1,79 
1,71 

0,66 0,521 0,089 2 0,957 0,02 0,02 

legislatívne 
prostredie 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

48 
23 
32 

103 

3,00 
3,78 
3,22 
3,24 

1,49 
1,57 
1,56 
1,54 

0,38 0,688 3,773 2 0,152 0,07 0,08 

hodnotenie 
užitočnosti 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

48 
22 
32 

102 

3,00 
3,18 
3,09 
3,07 

1,25 
1,40 
1,55 
1,37 

0,65 0,198 0,172 2 0,918 0,02 0,02 

prístup k dátam 
pri ukončení 
služby 

malý podnik 
stredný podnik 
veľký podnik 

spolu 

47 
25 
32 

104 

3,43 
4,04 
3,41 
3,57 

1,61 
1,84 
1,29 
1,59 

0,80 0,065 2,750 2 0,253 0,02 0,02 

Tabuľka 24      Vnímanie bariér cloud computingu podľa veľkosti podniku  

Graf 29      Vnímanie bariér cloud computingu podľa veľkosti podniku 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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      Ďalším porovnaním bolo porovnanie 

vnímania bariér využívania cloudových služieb 

podnikmi podľa ich regionálneho pôsobenia. 

Podniky boli (rovnako ako pri výhodách) 

rozdelené do štyroch kategórií: 

• pôsobenie v rámci okresu / okresov na 

území SR, 

• pôsobenie v rámci kraja / krajov na území 

SR, 

• pôsobenie v rámci celého územia SR, 

• medzinárodné pôsobenie. 

       Pre overenie vnímania bariér cloudových 

služieb podnikmi podľa ich regionálneho 

pôsobenia bol použitý neparametrický Kruskal 

Zdroj: vlastné spracovanie 

-Wallisov test, ktorému predchádzali kontrola 

normality rozdelenia dát prostredníctvom 

Kolmogorov-Smirnovho testu a kontrola 

homogenity rozptylu a sféricity 

prostredníctvom Levenovho testu a na záver 

bola ešte zmeraná hladinu vecnej významnosti 

prostredníctvom Kendallovho tau (τ). 

      Výsledky neparametrického Kruskal-

Wallisovho testu možno interpretovať 

nasledovne: 

Vo vnímaní bariér využívania cloudových 

služieb podľa regionálneho pôsobenia podniku 

nie je štatisticky významný rozdiel.  

  

regionálne 
pôsobenie 
podniku 

N 
P

riem
er (M

ea
n

) 

Š
ta

n
d

a
rd

n
á

 
o

d
ch

ý
lk

a
 (S

td
.D

ev
.) 

Levenov test Kruskal-Wallis test Kendallove 
tau 

F p H df p τb τc 

bezpečnosť 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
10 
30 
51 

107 

3,56 
3,30 
3,40 
4,00 
3,70 

1,59 
1,89 
1,48 
1,51 
1,56 

0,98 0,405 3,816 3 0,282 0,13 0,13 

dôvera 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
11 
28 
51 

106 

3,94 
4,00 
3,75 
4,10 
3,97 

1,39 
1,00 
1,46 
1,43 
1,38 

1,22 0,307 1,055 3 0,788 0,07 0,06 

umiestnenie dát 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
10 
28 
52 

106 

4,00 
3,60 
3,79 
3,81 
3,81 

1,21 
1,51 
1,40 
1,50 
1,41 

0,33 0,802 0,722 3 0,868 0,01 0,01 

pomalé pripojenie 
na internet 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
11 
28 
50 
105 

3,31 
3,45 
3,00 
2,78 
2,99 

1,92 
1,75 
1,76 
1,61 
1,71 

0,66 0,581 1,903 3 0,593 0,10 0,10 

legislatívne 
prostredie 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
9 

28 
50 
103 

3,50 
4,22 
3,00 
3,12 
3,24 

1,59 
1,48 
1,25 
1,65 
1,54 

2,30 0,082 4,765 3 0,190 0,10 0,10 

hodnotenie 
užitočnosti 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
9 

28 
49 
102 

3,44 
3,56 
2,68 
3,08 
3,07 

1,31 
1,24 
1,31 
1,43 
1,37 

0,25 0,864 5,534 3 0,137 0,04 0,04 

prístup k dátam 
pri ukončení 
služby 

okres/okresy 
kraj/kraje 

celá SR 
medzinárodne 

spolu 

16 
10 
28 
50 
104 

3,81 
4,20 
3,32 
3,50 
3,57 

1,52 
1,48 
1,66 
1,59 
1,59 

0,22 0,879 2,703 3 0,440 0,07 0,07 

Tabuľka 25      Vnímanie bariér cloud computingu podľa regionálneho pôsobenia  
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      Ak pri vnímaní výhod cloudových služieb 

z pohľadu sektora, v ktorom sú podnik alebo 

organizácia zaradení, nebol zistený žiadny 

štatisticky významný rozdiel, tak autor 

očakával, že pri bariérach to bude rovnako.    

      Toto očakávanie bolo samozrejme overené 

taktiež štatisticky a bol použitý neparametrický 

Kruskal-Wallisov test, ktorému predchádzali 

kontrola normality rozdelenia dát 

prostredníctvom Kolmogorov-Smirnovho testu 

a kontrola homogenity rozptylu a sféricity 

prostredníctvom Levenovho testu a na záver 

bola zmeraná hladinu vecnej významnosti 

prostredníctvom Kendallovho tau (τ).  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

      Výsledky neparametrického Kruskal-

Wallisovho testu autor interpretuje nasle-

dovne: 

Pri testovaní sektorov (podnikateľský, verejný, 

neziskový) podľa Kruskal-Wallisovho testu sme 

nezistili štatisticky významný rozdiel 

v jednotlivých bariérach využívania cloudových 

služieb.   

  sektor N 

P
riem

er (M
ea

n
) 

Š
ta

n
d

a
rd

n
á

 
o

d
ch

ý
lk

a
 (S

td
.D

ev
.) 

Levenov test Kruskal-Wallis test Kendallove 
tau 

F p H d
f p τb τc 

bezpečnosť 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

95 
12 
0 

107 

3,78 
3,08 

  
3,70 

1,52 
1,73 

  
1,56 

0,29 0,591 1,889 1 0,169 0,12 0,10 

dôvera 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

94 
12 
0 

106 

3,98 
3,92 

  
3,97 

1,43 
1,00 

  
1,38 

2,91 0,091 0,053 1 0,819 0,02 0,02 

umiestnenie dát 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

95 
11 
0 

106 

3,81 
3,82 

  
3,81 

1,45 
1,08 

  
1,41 

1,38 0,243 0,022 1 0,882 0,01 0,01 

pomalé pripojenie 
na internet 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

94 
11 
0 

105 

2,91 
3,64 

  
2,99 

1,66 
2,01 

  
1,71 

  

2,02 0,158 1,292 1 0,256 0,10 0,08 

legislatívne 
prostredie 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

92 
11 
0 

103 

3,17 
3,82 

  
3,24 

1,56 
1,33 

  
1,54 

0,56 0,455 1,881 1 0,170 0,12 0,10 

hodnotenie 
užitočnosti 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

91 
11 
0 

102 

3,05 
3,18 

  
3,07 

1,39 
1,25 

  
1,37 

0,59 0,443 0,026 1 0,872 0,01 0,01 

prístup k dátam pri 
ukončení služby 

podnikateľský 
verejný 

neziskový 
spolu 

92 
12 
0 

104 

3,55 
3,67 

  
3,57 

1,61 
1,44 

  
1,59 

0,73 0,395 0,075 1 0,784 0,02 0,02 

Tabuľka 26 Vnímanie bariér cloud computingu podľa sektora  
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      Vnímanie bariér, ktoré bránia používa-

teľom plnohodnotne využívať cloudové služby 

bolo otestované aj z pohľadu pracovného 

zaradenia respondenta. V dotazníku respon-

denti v časti demografických údajov uviedli, 

aké je ich pracovné zaradenie: 

• majiteľ, konateľ alebo štatutár organizácie 

(majiteľ), 

• riadiaci pracovník / zamestnanec 

organizácie na pozícii manažér (manažér), 

• pracovník / zamestnanec organizácie 

(pracovník), 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

• pracovník / zamestnanec zodpovedný za 

IKT (pracovník IKT), 

• samostatne zárobkovo činná osoba.103 

      Pre overenie vnímania bariér cloudových 

služieb podnikmi podľa pracovného zaradenia 

respondenta bol použitý neparametrický 

Kruskal-Wallisov test, ktorému predchádzali 

kontrola normality rozdelenia dát 

prostredníctvom Kolmogorov-Smirnovho testu 

a kontrola homogenity rozptylu a sféricity 

prostredníctvom Levenovho testu a na záver 

bola zmeraná hladinu vecnej významnosti 

prostredníctvom Kendallovho tau (τ). 

103 Respondenti, ktorí sa v dotazníku identifikovali ako samostatne zárobkovo činné osoby, v tomto teste neboli zahr-
nutí, pretože v dotazníku označili odpoveď, že nevyužívajú cloudové služby.  

  pracovné 
zaradenie N 

P
riem

er (M
ea

n
) 

Š
ta

n
d

a
rd

n
á

 
o

d
ch

ý
lk

a
 

(S
td

.D
ev

.) 

Levenov test Kruskal-Wallis test Kendallove 
tau 

F p H d
f p τb τc 

bezpečnosť 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IKT 

spolu 

11 
50 
38 
8 

107 

4,18 
3,80 
3,53 
3,25 
3,70 

1,66 
1,43 
1,57 
2,12 
1,56 

1,43 0,24 2,445 3 0,485 0,13 0,13 

dôvera 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IKT 

spolu 

11 
50 
37 
8 

106 

4,27 
3,98 
3,78 
4,38 
3,97 

1,27 
1,39 
1,32 
1,85 
1,38 

1,41 0,24 1,617 3 0,656 0,04 0,04 

umiestnenie dát 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník ITK 

spolu 

11 
50 
37 
8 

106 

3,91 
3,64 
3,92 
4,25 
3,81 

1,51 
1,41 
1,38 
1,58 
1,41 

0,16 0,92 1,828 3 0,609 0,07 0,06 

pomalé pripojenie 
na internet 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IKT 

spolu 

12 
50 
35 
8 

105 

2,67 
2,74 
3,49 
2,88 
2,99 

1,30 
1,74 
1,69 
1,96 
1,71 

0,90 0,45 4,757 3 0,191 0,13 0,12 

legislatívne 
prostredie 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IKT 

spolu 

11 
50 
34 
8 

103 

2,64 
3,20 
3,44 
3,50 
3,24 

1,50 
1,63 
1,44 
1,51 
1,54 

0,17 0,92 2,848 3 0,416 0,13 0,12 

hodnotenie 
užitočnosti 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IKT 

spolu 

11 
49 
34 
8 

102 

2,82 
2,90 
3,44 
2,88 
3,07 

1,25 
1,37 
1,40 
1,36 
1,37 

0,18 0,91 2,995 3 0,392 0,10 0,09 

prístup k dátam 
pri ukončení 
služby 

majiteľ 
manažér 

pracovník 
pracovník IKT 

spolu 

11 
49 
36 
8 

104 

3,09 
3,67 
3,61 
3,38 
3,57 

2,02 
1,56 
1,61 
1,06 
1,59 

1,30 0,28 1,502 3 0,682 0,03 0,02 

Tabuľka 27 Vnímanie bariér cloud computingu podľa pracovnej pozície respondenta  
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      Výsledky neparametrického Kruskal-

Wallisovho testu možno interpretovať 

nasledovne: 

Pri testovaní piatich pracovných pozícií: 

majiteľ, konateľ alebo štatutár organizácie, 

riadiaci pracovník/zamestnanec organizácie na 

pozícii manažér, pracovník/zamestnanec 

organizácie, pracovník / zamestnanec 

zodpovedný za IKT a samostatne zárobkovo 

činná osoba podľa Kruskal-Wallisovho testu 

sme nezistili štatisticky významný 

rozdiel v jednotlivých kategóriách bariér 

využívania cloudových služieb. 

Graf 30      Vnímanie bariér z pohľadu  

pracovníkov/zamestnancov 

zodpovedných za IKT 
Zdroj: vlastné spracovanie  

3.5 Sumarizácia overovaných hypotéz  

  

      Záverečná podkapitola prináša sumár 

všetkých troch stanovených hypotéz, ktoré boli 

overované a podrobne popísané v predchádza-

júcich podkapitolách a prehľad konkrétnych 

štatistických výsledkov a rozhodnutí o prijatí 

alebo zamietnutí hypotéz. 

 

Výsledky štatistického overovania 

hypotézy č.1: 

 

H0: Podniky, ktoré využívajú pri technickej 

podpore IS/IKT služby externých dodávateľov, 

nemajú vyšší záujem o využívanie cloudových 

služieb v porovnaní s ostatnými podnikmi. 

 

H1: Podniky, ktoré využívajú pri technickej 

podpore IS/IKT služby externých dodávateľov, 

majú vyšší záujem o využívanie cloudových 

služieb v porovnaní s ostatnými podnikmi. 

 

      Výsledok štatistického overovania s využi-

tím kontingenčných tabuliek, Pearsonovho Chí

-kvadrátu χ2, koeficientu φ a Cramerovho V pri 

hladine štatistickej významnosti 5%: 

Neexistuje žiadna súvislosť medzi tým, či 

podnik, ktorý pre technickú podporu IS/

IKT využíva služby externého 

dodávateľa, využíva aj cloudové služby 

(koeficient  

φ = 0,05, χ2(1) = 0,72; p = 0,397). 

 

      Na základe uvedených výsledkov autor 

konštatuje, že ZAMIETA alternatívnu hypotézu 

a PRIJÍMA nulovú hypotézu, pretože 

podniky, ktoré pre technickú podporu IS/IKT 

využívajú služby externého dodávateľa nemajú 

štatisticky významne vyšší záujem  

o cloudové služby ako podniky, ktoré služby 

externých dodávateľov nevyužívajú. 

Tabuľka 28 Sumarizácia výsledkov  

   overovania hypotéz 

  hypotéza 1 hypotéza 2 hypotéza 3 

nulová 
hypotéza 

potvrdená zamietnutá potvrdená 

alternatívna 
hypotéza 

zamietnutá potvrdená zamietnutá 
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Výsledky štatistického overovania 

hypotézy č.2: 

 

H0: Preferencia využívania bezplatných služieb 

pri cloudových službách nie je ovplyvňovaná 

veľkosťou podnikov. 

 

H1: Preferencia využívania bezplatných služieb 

pri cloudových službách je ovplyvňovaná 

veľkosťou podnikov. 

 

      Výsledok štatistického overovania s využi-

tím neparametrického Kruskal-Wallisovho 

testu pri hladine štatistickej významnosti 5% 

a následné meranie hladiny vecnej význam-

nosti prostredníctvom Kendallovho tau (τ) je 

nasledovný: 

Pri využívaní bezplatných cloudových 

služieb existuje štatisticky významný 

rozdiel χ2(2) = 10,604; p = 0,005; τb = 

0,24 podľa veľkosti podniku.  

      Z výsledkov môžeme konštatovať, e malé 

podniky (n=47) (M=59,15; SD 35,5) a stredné 

podniky (n=24) (M=56,25; SD=38,88) 

preferujú bezplatné cloudové služby viac ako 

veľké podniky  (n=35) (M=33,17; DS=31,39). 

Naopak platené služby preferujú veľké podniky 

(m=36) (M=67,75; SD=31,43) pred strednými 

podnikmi (n=24) (M=47,92; SD=39,34) 

a malými podnikmi (n=48) (M=67,75; 

SD=36,82). 

 

      Na základe uvedených výsledkov autor 

konštatuje, že ZAMIETA nulovú hypotézu 

a  PRIJÍMA alternatívnu hypotézu, 

pretože malé a stredné podniky štatisticky 

významnejšie preferujú pri využívaní 

cloudových služieb bezplatné služby pred 

platenými službami, než veľké podniky.  

Výsledky štatistického overovania 

hypotézy č.3: 

 

H0: Preferencia výhody škálovateľnosti zdrojov 

pri cloudových službách nie je ovplyvňovaná 

veľkosťou podnikov. 

 

H1:  Preferencia výhody škálovateľnosti zdrojov 

pri cloudových službách je ovplyvňovaná 

veľkosťou podnikov. 

 

      Výsledok štatistického overovania s využi-

tím neparametrického Kruskal-Wallisovho 

testu pri hladine štatistickej významnosti 5% 

a následné meranie hladiny vecnej význam-

nosti prostredníctvom Kendallovho tau (τ) je 

nasledovný: 

Vo vnímaní výhod podľa veľkosti 

podniku existuje významný štatistický 

rozdiel pri výhode škálovateľnosť 

zdrojov χ2(2) = 7,173; p = 0,028; τb = 

0,22.   

      Priemerná hodnota odpovedí za malé 

podniky (n=44) je M=3,66; SD=1,31, čo 

znamená, že malé podniky vnímajú tento 

faktor ako výhodu. S veľkosťou podniku 

narastá dôležitosť, ktorú respondenti tejto 

výhode prisudzujú: stredné podniky (n=25) 

vnímajú túto výhodu výraznejšie (M=3,92; 

SD=1,50) ako malé podniky, ale najväčší 

význam jej prisudzujú veľké podniky (n=32), 

s priemernou hodnotou odpovedí M=4,53; 

SD=1,59. 

 

      Na základe uvedených výsledkov autor 

konštatuje, že ZAMIETA nulovú hypotézu a 

PRIJÍMA alternatívnu hypotézu, pretože 

výhodu škálovateľnosť a manažment zdrojov 

prostredníctvom cloudových služieb nevnímajú 

malé a stredné podniky štatisticky významne 

pozitívnejšie ako podniky veľké.  
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4  Zhrnutie - úspechy a  

výzvy cloud compu-

tingu 
 

      Využívanie služieb IS/IKT formou cloud 

computingu možno na základe vedeckej 

a odbornej literatúry a aj na základe nášho 

dotazníkového prieskumu označiť za 

významný prelom vo využívaní služieb IS/IKT, 

pričom moderné cloudové služby nahrádzajú 

klasický outsourcing IS/IK služieb. V súlade 

s hlavným cieľom a s čiastkovými cieľmi 

analytickej časti tejto publikácie bola 

pozornosť sústredená na používateľov cloudo-

vých služieb, kritériá ovplyvňujúce dodávateľa 

IS/IKT služieb v prípade, ak chcú organizácie 

využívať ponuku prevádzkovateľov cloudových 

služieb, aké výhody vnímajú vo využívaní 

cloudových služieb, prípadne aké bariéry im 

bránia vo využívaní tohto modelu IS/IKT 

služieb. Na základe toho bol identifikovaný 

stav využívania cloudových služieb v malých 

a stredných podnikoch a identifikovali sme 

prínosy využívania cloudových služieb pre 

podnikateľské subjekty. Následne boli 

identifikované bariéry, ktoré bránia využívaniu 

cloudových služieb a boli komparované  

s prínosmi z pohľadu predovšetkým malých a 

stredných podnikov v SR. 

 

4.1 Využívanie IS/IKT v podnikoch  

 

      Záujem o cloudové služby medzi 

organizáciami vo svete medziročne stúpa, čo 

môže byť spojené zvýšeným záujmom o 

využívanie informačných systémov 

a informačno-komunikačných technológií pre 

ich činnosť. V dotazníkovom prieskume až 

93,4 % respondentov (n=468) na otázku 

„Označte, či vaša organizácia potrebuje pre 

svoju činnosť informačné systémy“ uviedlo, že 

IS/IKT sú pre nich dôležité. Vysoké percento 

respondentov, ktorí odpovedali na danú 

otázku kladne poukazuje na veľký význam IS/

IT v súčasných podnikoch pôsobiacich na 

Slovensku. 

    Pri analogickom porovnaní výsledkov, ktoré 

priniesol dotazníkový prieskum, s prieskuma-

mi uvedenými v 1. kapitole, možno 

skonštatovať povedať, že význam informačných 

systémov a informačno-komunikačných 

technológií rastie a Slovensko tento trend 

potvrdzuje. V roku 2013 spoločnosť Ipsos 

MORI vo svojom prieskume  uviedla, že na 

Slovensku si 55 % malých a stredných 

podnikov (v strednej a východnej Európe až 77 

%) myslí, že informačné systémy a informačné 

technológie zohrávajú zásadnú úlohu pre 

úspech podniku. Dotazníkový prieskum 

potvrdil, že tento postoj sa nemení a práve 

naopak, v dotazníkovom prieskume označilo až 

95,6 % respondentov (n=482) využívanie 

služieb IS/IT za nevyhnutnú súčasť svojej 

činnosti, pričom potrebu využívania služieb IS/

IT vníma 91,75 % malých podnikov (n=189), 

98,31 % stredných podnikov (n=116) a 98,33 % 

veľkých podnikov (n=177). 

Graf 31      Vnímanie dôležitosti využíva- 

nia IS/IT v malých a stredných  

podnikoch v SR 
Zdroj: vlastné spracovanie; Ipsos MORI. 2013. SMBs 

and Cloud Computing : A European wide project for 

Microsoft EMEA. [online] Dostupné na http://

mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx 

?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d 

 

Malé a stredné podniky v štatistických 

prieskumoch a aj v našom dotazníkovom 

prieskume potvrdzujú, že používanie 

informačných systémov a informačno-

komunikačných technológií považujú za 

neoddeliteľnú súčasť svojej činnosti. V dotaz-

níkovom  prieskume  87,8 %  malých  podnikov  

97 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d 



79 

 

(n=180) uviedlo, že pre svoju činnosť 

potrebujú a aj používajú IS/IKT a pri 

stredných podnikoch (n=114) to bolo až 97,4 % 

(čo bol takmer identický údaj s veľkými 

podnikmi).  
      Zistený poznatok, že slovenské podniky 

vnímajú dôležitosť využívania IS/IT ako 

nástroja podpory svojej činnosti, vytvára 

predpoklad, že podniky sú a budú otvorené 

technológiám, ktoré prinášajú úsporu 

a zefektívňujú podnikateľský proces. Jednou 

z týchto technológií sú služby IS/IT formou 

cloud computingu, ktorým sa podrobne 

zaoberá táto monografia. 

      Pri analýze využívania informačných 

systémov a informačno-komunikačných tech-

nológií v slovenských podnikoch bola 

pozornosť upriamená aj na to, aké typy 

softvérov a aké  funkcionality informačných 

systémov podniky využívajú, či majú 

webstránku s vlastnou doménou, profil na 

sociálnej sieti, či pri svojej činnosti využívajú 

vnútornú sieť (intranet). Taktiež autora 

zaujímalo, ako majú podniky zabezpečenú 

technickú podporu svojich systémov IS/IKT, či 

majú vytvorený samostatný útvar (oddelenie) 

IT, zamestnávajú samostatného pracovníka IT, 

alebo využívajú služby externého dodávateľa. 

Ďalej, ktoré manažérske funkcie (plánovanie, 

organizovanie, vedenie ľudí a kontrola) 

podniky podporujú prostredníctvom IS/IKT. 

Pri získaných informáciách nás následne 

zaujímalo, či majú vplyv na to, že podnik 

využíva cloudové služby a či v rámci 

štatistického overovania zistíme signifikantný 

rozdiel v ich využívaní.  
      Z pohľadu využívania softvérov v malých 

a stredných podnikov, vychádzajúc z výsledkov 

dotazníkového prieskumu a komparáciou 

štatistických údajov z Eurostatu a Štatistic-

kého úradu SR, možno skonštatovať, že malé 

a stredné podniky využívajú na svoju činnosť 

najmä emailového poštového klienta (n=301; 

92,9 %), sofvér na vedenie účtovníctva 

a skladového hospodárstva (n=242; 74,7 %), 

softvér na vedenie personalistiky a miezd 

(n=232; 71,6 %) a kancelársky softvér (n=141; 

48,3 %).  

      Ak boli uvedené údaje z dotazníkového 

prieskumu porovnané z pohľadu štatistickej 

významnosti  s  využívaním cloudových služieb  

podnikmi, bolo zistené, že neexistuje štatis-

ticky významná závislosť medzi tým, či podnik 

využíva cloudové služby a tým či používa 

vybrané typy softvéru. Prvým štatistickým 

overovaním sa javila štatisticky významná 

závislosť pri kancelárskom softvéri a ERP 

systéme, ale hodnoty Goodman-Kruskalovej 

lambdy túto závislosť zamietli. Dotazníkový 

prieskum v tomto prípade potvrdzuje údaje 

Štatistického úradu SR, ktorý uvádza 

kancelársky softvér ako druhú 

najpoužívanejšiu cloudovú službu - v roku 2016 

ho využívalo 52,8 % malých podnikov a 42,5 % 

stredných podnikov v SR, ktoré využívali služby 

IS/IT formou cloud computingu, ale štatisticky 

významná závislosť medzi využívaním 

softvérov a využívaní cloudových služieb 

nebola preukázaná. 

      Ak európske štatistické prieskumy 

vykonané Eurostatom potvrdzujú, že po e-

mailovom poštovom klientovi je druhou 

najpoužívanejšou cloudovou službou úložisko 

dát (súborov), pričom na Slovensku je to až 

tretia najpoužívanejšia cloudová služba, 

môžeme skonštatovať, že využívanie tejto 

cloudovej služby je ovplyvnené postojom 

používateľa IS/IKT služieb k ochrane 

bezpečnosti dát z pohľadu citlivých a bežných 

dát. V dotazníkovom prieskume sme identi-

fikovali, že z pohľadu malých podnikov je 

objem citlivých a objem bežných (ostatných) 

dát takmer identický a v prípade stredných 

podnikov je objem citlivých dát mierne nad 

objemom bežných dát, preto bolo zaujímavé 

sledovať, ako podniky tieto dáta skladujú alebo 

zdieľajú a aké možnosti ukladania dát 

využívajú. V grafe 32 je prehľadne uvedený 

pomer ukladania dát na harddisk/externý disk/

USB flash disk, druhou možnosťou bol server 

alebo dátové úložisko v podniku a treťou 

možnosťou bolo dátové alebo cloudové úložisko 

mimo podniku. V dotazníkovom prieskume 

bola identifikovaná preferencia rôznych 

možností skladovania dát podľa veľkosti 

podnikov. Malé podniky (n=181) na uloženie  

citlivých a aj bežných dát využívajú prednostne 

harddisk počítača, externý disk alebo USB 

flash disk, oproti tomu stredné podniky (n=96) 

preferujú ako úložisko pre svoje citlivé alebo 

bežné údaje server alebo dátové úložisko 

v   podniku.    Nemenej   zaujímavý   je   v   tejto 
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súvislosti a pohľad na malé a stredné podniky, 

ak by sme vo výsledkoch dotazníkového pries-

kumu neuvažovali s respondentami, ktorí 

nevyužívajú cloudové služby, získame úplne 

iný pohľad na záujem o dátové alebo cloudové 

úložisko mimo organizácie. Malé a stredné 

podniky, ktoré využívajú cloudové služby, 

majú väčší záujem o úložiská dát formou 

cloud computingu alebo dátové centrá mimo 

podniku, než podniky, ktoré cloudové služby 

nevyužívajú.  

 

4.2 Využívanie služieb IS/IKT formou 

cloud computingu v podnikoch 

 

      Ak sa sústredíme na údaje Eurostatu a 

Štatistického úradu SR za roky 2010 – 2018, 

zistíme, že cca 98 % podnikov využíva počítače 

a z nich 99 % má pripojenie na internet. Podiel 

podnikov s počítačom za posledných 6 rokov 

vykazuje medziročné zmeny v rozhraní max. 

1,2% a pripojenie na internet max. 0,3%. 

Slovensko je v počte počítačov v podnikoch 

a v pripojení na internet nad priemerom EÚ, 

čo však neplatí pre využívanie cloudových 

služieb. 

      Štatistiky Štatistického úradu SR a 

Eurostat z roku 2018 prinášajú údaje, že 

cloudové služby využíva na Slovensku 21,9 % 

podnikov, pričom priemer EÚ-28 je 26 % 

podnikov. Najvýraznejšie v Európe využívajú 

cloudové služby severské krajiny Fínsko  

(65 %),  Švédsko (57 %), Dánsko (56 %) 

a    Nórsko   (51 %),   najmenej    Poľsko  (11 %), 

Rumunsko (7 %) a Bulharsko (8 %). Ak sa 

pozrieme na porovnanie krajín V4, je na tom 

najlepšie Česká republika (26%), ktorá kopíruje 

priemer EÚ-28, nasleduje Slovensko (21,9%), 

následne Maďarsko (18 %) a Poľsko (11 %). Pri 

porovnaní so Slovenskom zaostávajú za 

priemerom EÚ-28 aj ekonomicky silné krajiny 

Európy ako Francúzsko (19 %), Nemecko (22 

%) alebo Rakúsko (23 %). Tieto krajiny majú 

taktiež vytvorené dostatočné technické 

podmienky pre využívanie cloudových služieb, 

no napriek tomu nedosahujú ani priemer EÚ.  

      Podľa údajov Štatistického úradu SR 

platené služby IS/IT formou cloud computingu 

využívalo v roku 2018 21,9 % slovenských 

podnikov, ktoré mali pripojenie na internet 

a z nich bolo 19,7 % malých podnikov, 27 % 

stredných podnikov a 41,3 % veľkých podnikov, 

pričom priemer EÚ-28, ktorý predstavuje 26 % 

podnikov, je v prípade Slovenska znížený 

nízkym podielom malých podnikov na 

celkovom výsledku.  

      Údaje získané štatistickým zberom 

Štatistického úradu SR za rok 2016 potvrdzuje 

aj dotazníkový prieskum, kde bol získaný 

identický údaj, že platené cloudové služby 

využíva 18,45 % slovenských podnikov, pričom 

vo výsledkoch dotazníkového prieskumu autor 

identifikoval aj celkové percento využívania 

cloudových služieb bez rozdielu ceny, kde 

získal až hodnotu 35,54 % slovenských  

podnikov. Tieto podniky teda využívajú nielen 

platené cloudové služby, ale aj služby 

bezplatné, prípadne kombináciu takýchto 

služieb.  

Graf 32      Porovnanie využívanie úložísk dát malými a strednými podnikmi 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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      Podľa dotazníkového prieskumu možno 

potvrdiť hypotézu, že malé (n=47) a stredné 

(n=24) podniky preferujú bezplatné cloudové 

služby pred platenými službami platené, 

a  naopak, veľké podniky (n=36) preferujú 

cloudové služby platené. Porovnanie štatistic-

kých údajov ŠÚ SR a výsledkov z dotazníko-

vého prieskumu sú zobrazené v grafe 33.  

   Podľa dotazníkového prieskumu je evident-

né,   že    malé    podniky    preferujú   bezplatné  

cloudové služby (n=47; 59,15%) pred službami 

platenými (n=48; 46,25%). Pri stredných 

podnikoch sa prejavuje taktiež vyšší záujem o 

bezplatné cloudové služby (n=24; 56,25%) pred 

platenými službami (n=24; 47,92%). 

Štatistickou analýzou bol potvrdený signifi-

kantný rozdiel pri využívaní bezplatných alebo 

platených cloudových služieb medzi podnikmi 

podľa veľkosti. Prehľadné spracovanie 

využívania cloudových služieb podľa 

financovania zobrazuje graf 34. 

Graf 33      Porovnanie výsledkov využívania platených cloudových služieb v SR 
Zdroj: vlastné spracovanie; Štatistický úrad SR. 2016. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných 

technológií v podnikoch 2016. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2016. ISBN 978-80-8121-487-5, s. 39  

Graf 34      Porovnanie cloudových služieb využívaných malými a strednými podnikmi  

  podľa financovania  
Zdroj: vlastné spracovanie 
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      Pri analýze využívania informačných 

systémov a informačno-komunikačných tech-

nológií sa autor sústredil na možné vzájomné 

vplyvy na využívanie cloudových služieb. 

Výsledky dotazníkového prieskumu však 

nepreukázali žiadny signifikantný rozdiel pri 

využívaní cloudových služieb a skutočnosti, že 

podnik má webstránku s vlastnou doménou, 

má profil na sociálnej sieti, alebo využíva 

intranet. Rovnako nebol identifikovaný žiadny 

rozdiel z pohľadu využívania vybraných 

softvérov a funkcionalít informačných 

systémov vo vzťahu k využívaniu cloudových 

služieb v podnikoch. 

      Podarilo sa však objaviť štatisticky 

významnú závislosť medzi tým, či podnik 

využíva IS/IKT ako nástroj podpory 

manažérskych funkcií a  využívaním 

cloudových služieb. Pri manažérskych 

funkciách plánovanie a organizovanie boli  

prostredníctvom neparametrického Mann-

Whitneyoho testu potvrdené signifikantné 

rozdiely, ale podľa Kendallovho testu ide 

z pohľadu vecnej významnosti o nízky vplyv. 

Pritom až 60,6 % malých podnikov využíva IS/

IKT nástroje na podporu plánovania, 62,8 % 

na podporu organizovania, 57,2 % na vedenie 

ľudí a 65,1 % na kontrolu. Stredné podniky 

v dotazníkovom prieskumu uviedli, že 66,1 %  

z nich využíva IS/IKT nástroje na podporu 

plánovania, 64,3 % na podporu organizovania, 

64,6 % na vedenie ľudí a 71,6 % na kontrolu. 

      Súčasťou analýzy využívania informačných 

systémov a informačno-komunikačných tech-

nológií bol aj pohľad na spôsoby technickej 

podpory IS/IKT v podnikoch, a to či podnik 

má vytvorený samostatný útvar (oddelenie) IT, 

zamestnáva pracovníka – špecialistu IT, 

prípadne využíva služby externého dodávateľa. 

Podniky, ktoré využívajú tieto služby prostred-

níctvom externých dodávateľov v podstate 

prenášajú časť zodpovednosti za IS/IKT 

podniku na iný subjekt, čo je jedným z faktorov 

využívania cloudových služieb. Záujmom bolo 

overiť, či existuje štatisticky významná 

závislosť medzi podpore IS/IKT 

prostredníctvom služieb externého dodávateľa 

a využívaním cloudových služieb.   

      V dotazníkovom prieskume bolo zistené, že 

53,4 % podnikov (n=269) má pre technickú 

podporu IS/IKT vytvorený samostatný útvar 

alebo oddelenie IT,   15,5 %  organizácií (n=78)  

pre technickú podporu IS/IKT zamestnáva IT 

pracovníka – špecialitu a 50,8 % organizácií 

(n=256) pre technickú podporu IS/IKT využíva 

služby externého dodávateľa (pri malých 

podnikoch je to 65 % (n=134), pri stredných 

podnikoch 48,3 % (n=57) a pri veľkých 

podnikoch 36,1 % (n=65)). Napriek tomu, že 

50,8 % podnikov využíva pri technickej 

podpore IS/IKT služby externého dodávateľa, 

neexistuje žiadna signifikantná závislosť medzi 

touto formou technickej podpory a využívaním 

cloudových služieb v podniku.  
 

4.3 Výhody a bariéry využívania cloudových 

služieb 
 

      Podľa skutočností získaných štúdiom 

vedeckej a odbornej literatúry a aj na základe 

výsledkov vlastného dotazníkového prieskumu 

je zrejmé, že potenciál cloud computingu je 

nevyužitý a že existujú bariéry využívania 

týchto služieb, ktoré spôsobujú, že podniky 

nevyužívajú tieto služby v plnom rozsahu. Tieto 

bariéry spolu s výhodami využívania 

cloudových služieb sme sa snažili z vedeckej a 

odbornej literatúry syntetizovať, následne ich 

bližšie analyzovať a navrhnúť kritériá pre výber 

poskytovateľa cloudových služieb. Výhody 

a bariéry boli tiež súčasťou  dotazníkového 

prieskumu a výsledky priniesli odpovede na 

otázku, ktoré faktory vplývajú na to, aby sa 

podnik rozhodol využívať cloudové služby, a to 

či už pozitívne vo forme výhod, alebo negatívne 

vo forme bariér alebo prekážok. 

      V prípade bariér alebo prekážok a aj  

v prípade výhod využívania cloudových služieb 

bolo overovanie orientované na štyri oblasti, 

ktoré by mohli priniesť odpovede na otázku, 

ktoré indikátory vstupujú do rozhodovania pri 

výbere cloudových služieb. Autora zaujímal  

štatistický rozdiel vo využívaní cloudových 

služieb z pohľadu veľkosti podniku, 

regionálneho pôsobenia podniku, podľa 

sektora, v ktorom podnik pôsobí a taktiež na 

základe pracovného zaradenia respondenta 

nášho dotazníkového prieskumu. 

      Z pohľadu výhod využívania cloudových 

služieb sa autor rozhodol systematizovať 

kľúčové výhody na základe štúdia vedeckej 

a odbornej literatúry a výsledkom boli výhody:  
• škálovateľnosť zdrojov, 
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• zníženie investičných a prevádzkových 

nákladov na IT, 

• zvýšenie spoľahlivosti a dostupnosti 

aplikácií a služieb, 

• mobilita – prístup ku všetkým 

aplikáciám a službám bez obmedzenia, 

výnimkou je nutnosť mať prístup na 

internet, 

• zmena zodpovednosti za fungovanie IT v 

podniku.  

 

      Na základe výsledkov vlastného 

dotazníkového prieskumu a komparáciou 

s identifikovanými kľúčovými výhodami 

možno potvrdiť, že bol identifikovaný 

signifikantný rozdiel vo vnímaní výhody 

škálovateľnosť zdrojov (schopnosť systému 

pružne reagovať na meniace sa podmienky a 

požiadavky na výkon alebo úložné kapacity), 

pričom vnímaná dôležitosť tejto výhody závisí 

od veľkosti podniku. Najvýraznejšie túto 

výhodu vnímajú veľké podniky (75,5%), 

nasledujú stredné podniky (65,3 %) a najmenej 

túto výhodu vnímajú malé podniky (61 %). 

V prípade analýzy výhod využívania cloudových 

služieb z pohľadu regionálneho pôsobenia 

podniku (teda či podnik pôsobí regionálne 

v okrese, v kraji, celoplošne na území SR alebo 

medzinárodne) a rovnako pri analýze výhod 

využívania cloudových služieb podľa sektora, 

v ktorom podnik pôsobí, neboli zaznamenané 

žiadne štatisticky významné rozdiely. Na 

druhej strane, pri poslednom sledovanom 

faktore bolo zistené, že vnímanie výhod 

cloudových služieb z pohľadu pracovnej pozície 

respondenta dotazníkového prieskumu prináša 

signifikantný rozdiel vo výhode škálovateľnosť 

zdrojov, pričom túto výhodu najvýznamnejšie 

vnímajú pracovníci/ zamestnanci zodpovední 

za IKT, po nich nasledujú pracovníci/zamest-

nanci podniku, pričom s rastom hierarchie 

intenzita vnímania tejto výhody cloudových 

služieb klesala (na treťom mieste boli riadiaci 

pracovníci/zamestnanci organizácie na pozícii 

manažér a najmenšiu dôležitosť prikladali tejto 

výhode majitelia, konatelia alebo štatutári 

podniku). 

Zdroj informácií: Výhody využívania cloudových služieb: 

ANTONOPOULOS, N. - GILLAM, L. 
2010. Cloud Computing : Principles, 
Systems and Applications. 

• škálovateľnosť, 
• flexibilita, 
• zníženie režijných nákladov na zamestnancov, 
• redundancia systému a zálohovanie údajov, 
• energetická účinnosť a ochrana životného prostredia. 

IVANOV, I. – SINDEREN, M. – 
SHISHKOV, B. 2012. Cloud 
Computing and Services Science. 

• zníženie nákladov, 
• škálovateľnosť, 
• flexibilita, 
• využitie kapacity, 
• vyššia efektívnosť, 
• mobilita. 

VELTE, A.T. – VELTE, T.J. – 
ELSENPETER, R. 2011. Cloud 
computing : Praktický průvodce. 

• škálovateľnosť, 
• jednoduchosť, 
• skúsenosť dodávateľa cloudových služieb, 
• úspora v oblasti pracovníkov IT 
• zabezpečenie dát. 

ALANI, M.M. 2016. Elements of 
Cloud Computing Security : A 
Survey of Key Practicalities. 

• úspora nákladov, 
• škálovateľnosť a flexibilita, 
• spoľahlivosť, 
• znížený vplyv na životné prostredie, 
• lepšie využívanie hardvérových zdrojov. 

Tabuľka 29      Porovnanie vnímania kľúčových výhod podľa vybraných vedeckých  

a odborných publikácií  

Zdroj: ANTONOPOULOS, N. - GILLAM, L. 2010. Cloud Computing : Principles, Systems and Applications. London : 
Springer-Verlag, 2010. ISBN 978-1-84996-240-7, s. 349-351; IVANOV, I. – SINDEREN, M. – SHISHKOV, B. 2012. 
Cloud Computing and Services Science. New York : Springer Science and Business Media, 2012. ISBN 978-1-4614-
2325-6, s. 74; VELTE, A.T. – VELTE, T.J. – ELSENPETER, R. 2011. Cloud computing : Praktický průvodce. Brno : 
Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3333-0, s. 50-52; ALANI, M.M. 2016. Elements of Cloud Computing 
Security : A Survey of Key Practicalities. New York : Springer, 2016. ISBN 978-3-319-41410-2, s. 12-13       
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Na využívanie cloudových služieb majú 

významný vplyv prekážky, ktoré bránia 

podnikom využívať cloudové služby. Podľa 

výsledkov dotazníkového prieskumu a jeho 

štatistickej analýzy možno skonštatovať, že 

signifikantný rozdiel pri vnímaní bariér 

využívania cloudových služieb vykazujú bariéry 

bezpečnosť (obava o bezpečnosť a ochranu dát 

a ich garanciu) a dôvera (problém pri 

identifikácii dôveryhodnosti cloudovej služby 

a poskytovateľa týchto služieb), a to pri faktore 

veľkosť podniku. Pri ostatných faktoroch 

(regionálne pôsobenie podniku, zaradenie 

podniku podľa sektora a pracovná pozícia 

respondenta) neboli zaznamenané žiadne 

štatisticky významné rozdiely.  

      Vychádzajúc z uvedených výsledkov dotaz-

níkového prieskumu a výsledkov z prieskumu 

Ipsos Mori z roku 2013105 možno skonštato-

vať, že malí a strední podnikatelia za štyri 

kľúčové faktory pri rozhodovaní o výbere 

cloudových služieb označili: 

• Bezpečnosť dát - 89 % podnikov v SR, 89 % 

podnikov v strednej a východnej Európe, 81 

% podnikov v západnej Európe – ide o 

faktor, ktorý vnímali podniky 

najvýraznejšie a je evidentné, že ochrana 

vlastných dát pred stratou alebo zneužitím 

je kľúčovým rozhodovacím faktorom, čo je 

pochopiteľné, keďže vstupom do cloudu 

zákazník de facto stráca kontrolu nad 

vlastnými dátami. 

• Zlepšenie online bezpečnosti - 77 % 

podnikov v SR, 82 % podnikov v strednej 

a východnej Európe, 73 % podnikov  

v západnej Európe. Druhým významným 

faktorom je zabezpečenie všetkých úkonov 

pred vstupom do cloudovej služby (ako 

bude zákazník manažovať heslá, či je možná 

dvojfaktorová autentifikácia, ako bude 

poskytovateľ aktualizovať prípadne 

bezpečnostné „záplaty“) a nemenej dôležitá 

je aj ochrana dát počas prenosu, kde tento 

proces negarantuje ani zákazník, ani 

poskytovateľ cloudových služieb, ale 

poskytovateľ internetového pripojenia.  

• Kontinuita v prípade problémov - 75 % 

podnikov v SR, 72 % podnikov v strednej 

a východnej Európe, 56 % podnikov  

v západnej Európe – podniky potrebujú mať 

vopred jasnú stratégiu, čo sa stane s ich 

dátami v cloude, ak sa rozhodnú ukončiť 

využívanie cloudovej služby alebo sa 

rozhodnú zmeniť poskytovateľa cloudových 

služieb. 

• Priateľské rozhranie – 84 % podnikov v SR, 

81 % podnikov v strednej a východnej 

Európe, 74 % podnikov v západnej Európe – 

tento faktor vnímajú výraznejšie podniky 

v krajinách strednej a východnej Európy, 

než podniky v krajinách západnej Európy 

a bol vnímaný skôr ako motivačný faktor, 

aby poskytovatelia cloudových služieb 

pripravili rozhrania pre manažment 

cloudových služieb prehľadne, jednoducho 

a flexibilne. 

       

      Analogicky z predchádzajúcich údajov, kde 

boli uvedené kľúčové faktory pre výber 

cloudových služieb, boli v tom istom prieskume 

publikované aj základné prekážky využívania 

cloudových služieb, ktoré súviseli s oblasťou 

bezpečnosti dát. Boli to bariéry: 

• bezpečnosť dát - 70 % podnikov v SR, 72 % 

podnikov v strednej a východnej Európe, 56 

% podnikov v západnej Európe, 

• strata dát -  73 % podnikov v SR, 71 % 

podnikov v strednej a východnej Európe, 54 

% podnikov v západnej Európe , 

• súkromie (ochrana osobných údajov) –  

74 % podnikov v SR, 67 % podnikov 

v strednej a východnej Európe, 52 % 

podnikov v západnej Európe. 

       V roku 2014 po prvýkrát publikovali štatis-

tické úrady členských krajín EÚ106 (a medzi 

nimi aj Štatistický úrad SR107) prvé výsledky zo 

štatistického zberu informácií o využívaní 

cloud computingu v podnikoch a medzi nimi 

boli aj údaje o dôvodoch nepoužívania služieb 

cloud computingu, medzi ktorými boli: 

• riziko narušenia bezpečnosti –  39 % 

podnikov v EÚ a 22,1 % podnikov v SR, 

105 Ipsos MORI. 2013. SMBs and Cloud Computing : A European wide project for Microsoft EMEA. [online] Dostupné 
na http://mediacorner.message.ch/DownloadDownloader.ashx?id=529a83d7-0ef5-4b5a-864a-9703b43d053d 
106 Eurostat. 2017. Cloud computing - statistics on the use by enterprises [online] Dostupné na internete: http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing_statistics_on_the_use_by_enterprises 
107 Štatistický úrad SR. Prieskum o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2014. Bratisla-
va : ŠÚ SR, 2014, s. 39-40  
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• nejasnosť týkajúca sa umiestnenia údajov 

– 30 % podnikov v EÚ a 16,6 % podnikov 

v SR,  

• vysoké náklady na zakúpenie služieb cloud 

computingu – 32 % podnikov v EÚ a 20,8 % 

podnikov v SR,  

• nedostatočné znalosti týkajúce sa cloud 

computingu – 31 % podnikov v EÚ a 25,3 % 

podnikov v SR.  

      Ak komparujeme výsledky prieskumy Ipsos 

MORI, výsledky štatistických zberov Eurostatu 

a Štatistického úradu SR a výsledky dotazníko-

vého prieskumu, možno skonštatovať, že 

najsilnejším faktorom pre výber cloudových 

služieb, a súčasne aj najsilnejšou bariérou pre 

využívanie cloudových služieb je obava 

o bezpečnosť dát a o zodpovednosť za ich 

prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie.  

      Je však evidentné, že veľmi silným fakto-

rom, ktorý vplýva aj na ostatné bariéry 

využívania cloudových služieb, sú aj nedosta-

točné znalosti o cloud computingu. Potenciálni 

používatelia cloudových služieb majú 

nedostatok informácií o bezpečnosti týchto 

služieb, o umiestnení dátových centier (pričom 

poskytovatelia sa snažia túto informáciu utajiť 

pred verejnosťou z bezpečnostných dôvodov, 

aby ochránili dátové centrá a teda aj dáta 

svojich zákazníkov) a o riešení prípadných 

sporov (do jurisdikcie ktorej krajiny patrí 

riešenie prípadných sporov).  

      Nemenej dôležitou otázkou potenciálneho 

používateľa cloudových služieb je podľa akých 

kritérií si má vybrať správneho poskytovateľa 

služieb a čo v prípade, že so službami nie je 

spokojný, chce ich využívanie ukončiť, alebo 

zmeniť poskytovateľa služieb. 

      Európska únia si od roku 2012, kedy sa 

rozhodla podporovať cloud computing,  uvedo-

mila výhody tejto zmeny využívania služieb IS/

IT, ale samozrejme aj prekážky, ktoré bránia 

využívaniu týchto služieb. Na posledných  

5 rokov sa pripravilo množstvo dokumentov, 

ktoré však do praxe vstupujú veľmi pomaly. Aj 

samotní poskytovatelia cloudových služieb sa 

snažia presvedčiť zákazníkov, že sú dôvery-

hodní a že môžu ich službám veriť a nemusia sa 

obávať o bezpečnosť svojich dát. Ide o kroky od 

požiadavky certifikovať svoje služby nezávislou 

certifikačnou autoritou (napr. medzinárodnou 

organizáciou CSA Cloud Security Alliance), až 

po členstvo v združeniach poskytovateľov 

cloudových služieb (napr. EuroCloud alebo 

CISPE - Cloud Infrastructure Services 

Providers operating in Europe), ktoré sa 

snažia nastaviť legislatívne a etické pravidlá pre 

svojich členov.  
      Na základe výsledkov dotazníkového pries-

kumu a ich komparáciou s poznatkami z vedec-

kej a odbornej literatúry, z ktorých je zrejmé, že 

dôvera k poskytovateľovi cloudových služieb 

a k samotným službám je významnou bariérou 

využívania služieb IS/IT formou cloud 

computingu,     sa    autor     pokúsil     navrhnúť  

Zdroj informácií: Dôležitosť bariér: 

Ipsos Mori (2013) 
Európa + vybrané krajiny 

• bezpečnosť dát (62 % podnikov) 
• strata dát (60 % podnikov) 
• súkromie (58 % podnikov 

Eurostat (2014) 
členské krajiny EÚ 

• riziko narušenia bezpečnosti (39 % podnikov) 
• vysoké náklady na zakúpenie služieb cloud computingu (32 % 

podnikov) 
• nedostatočné znalosti týkajúce sa cloud computingu  

(31 % podnikov) 

Štatistický úrad SR (2014) 
Slovenská republika 

• nedostatočné znalosti týkajúce sa cloud computingu (25,3 % 
podnikov) 

• riziko narušenia bezpečnosti (22,1 % podnikov) 
• vysoké náklady na zakúpenie služieb cloud computingu (20,8 % 

podnikov) 

Dotazníkový prieskum (2017) 
respondenti dotazníkového 
prieskumu 

• dôvera ku cloudovým službám (66,2 % podnikov) 
• umiestnenie dát (63,5 % podnikov) 
• obava o bezpečnosť a ochranu dát (61,7 % podnikov) 

Tabuľka 30  Porovnanie vnímania najdôležitejších bariér vo vybraných  
   prieskumoch a štatistických zberoch  

Zdroj: prieskumy uvedené v 1. kapitole a výsledky dotazníkového prieskumu  
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súbor kritérií pre výber poskytovateľa 

cloudových služieb z pohľadu vybraných 

bariér. Tento súbor kritérií možno vnímať ako 

pomôcku pre potenciálneho záujemcu 

o cloudové služby pri základnej orientácii 

v týchto službách, a najmä pri orientácii 

v poskytovateľoch cloudových služieb:  

• Bezpečnosť / Dôvera:  

Minimalizovať obavy o bezpečnosť a 

dôveryhodnosť cloudových služieb môže 

potenciálny záujemca o tento druh služieb 

podrobnou analýzou dohody o úrovni 

poskytovaných služieb (SLA - Service Level 

Agreement), prípadne všetkých 

všeobecných obchodných podmienok, 

z ktorých bude zjavná zodpovednosť 

poskytovateľa a zákazníka. Zo zmluvných 

vzťahov musia byť jednoznačné technické, 

organizačné a personálne opatrenia 

týkajúce sa spôsobu narábania s osobnými 

údajmi podniku (najmä z pohľadu citlivých 

a osobných údajov), ako aj rozsah možných 

rizík, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť 

alebo funkčnosť informačného systému. 

Zákazník má právo pred začatím 

kontraktačného procesu požadovať od 

poskytovateľa cloudových služieb 

predloženie referencií od iných zákazníkov, 

prípadných certifikátov k bezpečnostným 

systémom (napr. ISO/IEC 27001:2013) 

alebo iných dokumentov.  

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb by 

mala obsahovať minimálne nasledovné: 

1. Zadefinované úlohy a povinností 

zmluvných strán, vrátane prípadných 

tretích strán, ktoré spolupracujú 

s poskytovateľom cloudových služieb. 

Presná definícia kľúčových pojmov 

a výrazov.  

2. Presná definícia požiadaviek na dáta 

a výkon, vrátane opatrení na zabezpe-

čenie požadovaného výkonu a  merania 

výkonu cloudových služieb (ako bude 

poskytovateľ monitorovať výkonnosť a 

oznamovať výsledky zákazníkovi). 

Dodávateľ musí jednoznačne na základe 

objednávky zákazníka deklarovať 

opatrenia, ktoré zabezpečia požadovaný 

výkon (úroveň služby, dostupnosť 

služby, kapacita a spôso-bilosť cloudovej 

služby, rýchlosť spracovania systémov 

poskytovateľov       cloudových      služieb 

transakciou zadanou zákazníkom, čas 

odozvy na reakciu na výpadky služby, ...). 

3. Jednoznačne zadefinované ako, kedy 

a v akom rozsahu má zákazník prístup 

k vlastným dátam, a to vrátane 

jednoznačného postupu, čo v prípade 

ukončenia cloudovej služby. 

4. Ako poskytovateľ cloudových služieb 

zabezpečí obnovu po havárii a kontinuitu 

plánovania a testovania operácií vrátane 

toho, ako a kedy poskytovateľ 

cloudových služieb oznámi takéto 

zlyhania a výpadky zákazníkovi. Taktiež 

ako poskytovateľ odstráni takéto situácie 

a zmierni riziká. Súčasťou dohody budú 

aj kritériá pre výnimky napríklad počas 

plánovanej údržby alebo aktualizácií). 

5. Presne určené kritériá, ktoré 

poskytovateľ cloudových služieb musí 

spĺňať v oblasti ochrany údajov. Súčasťou 

musí byť aj povinnosť poskytovateľa 

oznámiť zákazníkovi, ak nie sú splnené 

bezpečnostné kritériá. 

6. Súčasťou dohody musia byť jednoznačne 

definované pokuty, sankcie a opatrenia 

za nedodržiavanie dohody o úrovni 

poskytovaných služieb.  

• Umiestnenie dát: 

Vzhľadom na to, že je dnes takmer úplnou 

samozrejmosťou, že cloudové spoločnosti 

majú svoje dátové centrá umiestnené nielen 

v krajine zákazníka, ale z dôvodu 

diverzifikácie bezpečnostného alebo techno-

logického rizika ich umiestňujú na rôznych 

miestach a v rôznych krajinách, je dôležité, 

aby potenciálny zákazník cloudových služieb 

venoval aj tejto časti kontraktačného 

procesu zvýšenú pozornosť. Mnohí poskyto-

vatelia cloudových služieb ponúkajú 

zákazníkom možnosť vybrať si, v ktorých 

dátových centrách majú byť ich dáta uložené 

(čo nie je štandardom) a deklarujú, že dáta 

nebudú nikdy presúvané alebo kopírované 

bez vedomia a súhlasu zákazníka.  

Keďže ide o prenos údajov od zákazníka do 

dátového centra poskytovateľa cloudových 

služieb, musíme vedieť, ako bude 

zabezpečený prípadný prenos osobných 

údajov do zahraničia v súlade so Zákonom 

NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a doplnení niektorých zákonov.  
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V prípade, že má poskytovateľ umiestnené 

dátové centrá na území Európskej únie 

(napr. poskytovateľ cloudových služieb na 

obrázku 6), z pohľadu osobných údajov 

nenastáva žiadny problém. Týka sa to 

nielen 28 členských krajín EÚ, ale aj 

Nórska, Islandu a Lichtenštajnska ako 

krajín, ktoré sú súčasťou Európskeho 

hospodárskeho priestoru. V prípade 

prenosu osobných údajov do tretej krajiny, 

musíme odlišovať, či ide o krajinu 

zaručujúcu primeranú úroveň ochrany 

(Andorské kniežatstvo, Argentína, Faerské 

ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový 

Zéland, Kanada, Ostrov Man, Švajčiarsko, 

Uruguajská východná republika) alebo 

o krajinu nezaručujúcu primeranú úroveň 

ochrany.108 

Mnohí európski poskytovatelia cloudových 

služieb upozorňujú, že neumiestňujú svoje 

dátové centrá do USA a bránia ich dáta pred 

možnosťou uplatnenia ustanovení Zákona  

o zjednocovaní a posilňovaní Ameriky 

poskytovaním vhodných pomôcok 

potrebných pre stíhanie a bráneniu 

terorizmu z roku 2001 (USA PATRIOT Act 

(Uniting and Strengthening America by 

Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism), ktoré 

represívnym zložkám v USA umožňujú 

neobmedzené narábanie s dátami bez 

vedomia a súhlasu vlastníka dátových 

centier a zákazníka.  

• Legislatívne prostredie: 

V prípade možných právnych sporov je 

dôležité, aby si zákazník uvedomil, že ak 

v zmluve s poskytovateľom nebude uvedené 

inak, tak rozhodné právo bude súvisieť 

s umiestnením dátového centra 

poskytovateľa cloudových služieb, a do 

právneho sporu by vstupovali 

medzinárodné právne normy. Ak sú dátové 

centrá umiestnené na území SR, 

prípadného právneho sporu sa bude týkať 

len slovenská legislatíva a príslušný súd sa 

bude nachádzať na území SR. Problém by 

nemal byť ani na území EÚ, ale v prípade 

umiestnenia dátových centier mimo EÚ by 

mal  byť  zákazník  o  týchto  skutočnostiach  

vopred informovaný. Je dôležité, aby 

zákazník vedel, ako môže vplývať prípadná 

legislatívna disparita na využívanie 

cloudových služieb a predovšetkým na jeho 

dáta uvedené v dátovom centre. 

Potenciálny zákazník, ktorý chce využívať 

cloudové služby by sa mal zaujímať 

(z pohľadu legislatívy) aj o licencie 

k softvérom, ktoré prostredníctvom 

cloudových služieb bude využívať, a to 

napriek tomu, že plnú zodpovednosť za 

licencie má poskytovateľ cloudových 

služieb. Mnohí poskytovatelia cenu licencie 

zahŕňajú do ceny cloudovej služby 

a transparentne deklarujú platnosť licencií. 

Napriek tomu, že cloudové služby musia byť 

postavené na dôvere, je nutné, aby boli 

zmluvné vzťahy jednoznačné.  

• Prístup k dátam: 

Dôležité pre potenciálneho používateľa 

cloudovej služby by mali byť ďalšie dve 

kritériá, a to postup pri ukončení cloudovej 

služby a pri rozhodnutí o zmene 

poskytovateľa cloudovej služby. 

Pri ukončení cloudovej služby je dôležité, 

ako bude ekonomicky a technicky náročné 

dáta presunúť na infraštruktúru zákazníka, 

pričom pri cloudových modeloch IaaS 

(Infrastructure as a Service) a PaaS 

(Platform as a Service) by nemal byť výrazný 

problém, ak má zákazník pripravenú 

infraštruktúru v rozsahu, aký využíval 

v cloudovej službe. Pri modele SaaS 

(Software as a Service) je nutné rozlišovať, 

či išlo o využívanie vlastnej softvérovej 

aplikácie alebo aplikácie, ktorú vyvinul a 

poskytol samotný poskytovateľ cloudových 

služieb. V druhom prípade je nutné vedieť, 

či iná aplikácia, ktorú chce zákazník 

opätovne využívať s dátami z cloudu, bude 

kompatibilná.  

Pri zmene poskytovateľa cloudových služieb 

je nutné vopred overiť, či bude nová 

cloudová služba v plnom rozsahu 

kompatibilná, a to nielen z pohľadu modelu 

SaaS, ale aj modelu IaaS a PaaS.  

108 Úrad na ochranu osobných údajov SR. Cezhraničný prenos údajov. [online] Dostupné na: https://
dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/cezhranicny-prenos  
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• Miesta podpora / Jazyková mutácia: 

V prípade bariér súvisiacich s miestnou 

technickou podpory a jazykovou mutáciou 

je najdôležitejším kritériom jazyková 

zručnosť zákazníka. V prípade absencie 

tejto zručnosti je lepšie vyhľadať 

poskytovateľa alebo cloudovú službu, kde 

táto bariéra nebude existovať, a to nielen 

pri riešení problémov s technickou online 

podporou, ale aj v súvislosti s existenciou 

manuálov k využívaniu cloudovej služby. 

Mnohé cloudové služby nemajú slovenskú 

alebo českú mutáciu, čo môže negatívne 

ovplyvniť využívanie cloudových služieb. Na 

druhej strane však treba povedať, že mnohí 

poskytovatelia cloudových služieb vnímajú 

túto bariéru ako dôležitú a svoje služby 

ponúkajú aj v slovenskej alebo českej 

mutácii.   

• Pomalé pripojenie na internet: 

Napriek tomu, že slovenské štatistické 

údaje za rok 2016 deklarujú, že 99,5 % 

podnikov má pripojenie na internet, 

a z toho 88,2 % podnikov používa dokonca 

širokopásmový internet (malé podniky 86,2 

%, stredné podniky 94,0 % a veľké podniky 

98,4  %)     je     dôležité,    aby    potenciálny  

zákazník cloudových služieb poznal 

rýchlosť, a taktiež aj spoľahlivosť interne-

tového pripojenia, ktoré je nezávislé od 

cloudovej služby. V prípade, že zákazník 

podcení túto bariéru, následky môžu byť 

z pohľadu efektivity a užitočnosti informač-

ných systémov až fatálne.  

 

      Poskytovatelia cloudových služieb vo svete 

v posledných mesiacoch zaznamenávajú 

zmeny, ktoré sa prejavujú napríklad tým, že 

zákazníci nevyužívajú plnohodnotne škálova-

teľnosť služieb a nevyužívajú tým možnosť 

optimalizácie nákladov vo väzbe na cloudové 

služby. Rovnako sledujú nárast záujmu 

o verejný alebo hybridný cloud, pričom záujem 

o privátny cloud klesá. Okrem toho poskyto-

vatelia cloudových služieb zaznamenali aj 

medziročný pokles obáv o ohrozenie bezpeč-

nosti dát (teda pokles vnímania tejto bariéry), 

pričom dnes za alarmujúci problém považujú 

nedostatok kvalitných ľudských zdrojov 

s odbornými skúsenosťami.109  

Obrázok 3      Prehľad faktorov vplývajúcich na výber poskytovateľa cloudových služieb 
Zdroj: vlastné spracovanie  

109 WEINS. K. 2016. Cloud Computing Trends : 2016 State of the Cloud Survey. [online] Dostupné na: http://
www.rightscale.com/blog/cloud-industry-insights/cloud-computing-trends-2016-state-cloud-survey  
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Záver 
 

      Služby IS/IT formou cloud computingu 

prinášajú podnikom ekonomický, efektívny a 

inovatívny spôsob ako využívať informačné 

systémy a informačno-komunikačné technoló-

gie pre podporu svojej činnosti. Popri 

nesporných finančných i nefinančných 

prínosoch prináša aj prekážky, ktoré vytvárajú 

neprekonateľné bariéry pri rozhodovaní 

o spôsobe využívania IS/IT v podniku.   

      Dotazníkový prieskum na vzorke 504 

respondentov a následná štatistická analýza 

priniesla niekoľko poznatkov, ktoré v mnohých 

oblastiach potvrdzujú výsledky štatistických 

zberov Eurostatu alebo Štatistického úradu 

SR. Na základe cieľov môžeme skonštatovať, že 

stav využívania cloudových služieb v malých 

a stredných podnikoch na Slovensku osciluje 

okolo priemeru členských krajín Európskej 

únie (EÚ-28), aj keď v roku 2016 sme mohli 

zaznamenať za Slovensko mierny pokles 

využívania cloudových služieb. 

      Medzi významné zistenia dotazníkového 

prieskumu v tejto monografii patrí skutočnosť, 

že viac ako 90 % respondentov z pohľadu 

malých a stredných podnikov potvrdilo 

dôležitosť využívania informačných systémov 

a informačno-komunikačných technológií pre 

svoju činnosť. Len 2,2 % respondentov (a to 

len z malých podnikov) uviedlo, že pre svoju 

činnosti nepotrebuje a ani nepoužíva IS/IKT. 

Uvedené údaje prinášajú nádej pri zlepšovaní 

služieb IS/IKT, a to nielen pri bežnom 

využívaní týchto služieb vo vlastnej réžii, ale aj 

pri bežnom outsourcingu a rovnako aj pri 

službách IS/IKT formou cloud computingu, 

prípadne aj pri iných formách služieb IS/IKT. 

Dotazníkový prieskum priniesol aj dôležitý 

výsledok pri zisťovaní, či respondenti poznajú 

cloud computing a cloudové služby, kde hoci 

66 % respondentov pozná túto formu IS/IKT, 

v skutočnosti ju využíva len 35 % 

respondentov. Výsledky dotazníkového 

prieskumu ako aj výsledky zo štatistických 

zberov Eurostatu a Štatistického úradu SR 

vytvárajú potrebu hlbšej analýzy výhod 

a najmä prekážok, ktoré ovplyvňujú 

rozhodnutie podniku využívať alebo nevyužívať 

cloudové služby.  

      Vychádzajúc zo stanovených cieľov, 

uvedených v aplikačnej časti tejto monografie, 

možno skonštatovať, že bola vykonaná 

rozsiahla analýza využívania cloudových 

služieb na Slovensku. Pomocou vedeckých 

metód bolo analyzovaných 5 oblastí vplyvu na 

využívanie cloudových služieb: 

• Prvou oblasťou skúmania bolo využívanie 

vlastnej webstránky s doménou, profilu na 

sociálnej siete a vnútornej siete (intranetu) 

na komunikáciu so zamestnancami. Skúmali 

sme ich závislosť s využívaním cloudových 

služieb. V tejto oblasti boli nebola 

zaznamenaná žiadna štatisticky významná 

závislosť medzi tým, či podnik, ktorý využíva 

webstránku, profil na sociálnej sieti alebo 

intranet, využíva aj cloudové služby. 

• Druhou oblasťou bolo využívanie vybraných 

typov softvérov, kde možno konštatovať, že 

neexistuje štatisticky významná závislosť 

medzi využívaním cloudových služieb 

a využívaním vybraných typov softvéru. 

• Treťou oblasťou bolo využívanie vybraných 

funkcionalít informačných systémov, kde 

možno konštatovať, že neexistuje štatisticky 

významná závislosť medzi využívaním 

cloudových služieb a využívaním vybraných 

funkcionalít vo svojich informačných 

systémov. 

• Štvrtou oblasťou bola analýza vplyvu 

prístupu podnikov k technickej podpore IS/

IT na využívanie cloudových služieb. Pri 

zisťovaní, či skutočnosť, že podnik má útvar 

alebo oddelenie IT, samostatného 

pracovníka IT alebo využíva pri technickej 

podpore IS/IT služby externého dodávateľa, 

vplýva na skutočnosť, že podnik využíva 

cloudové služby, nebola táto závislosť 

štatisticky potvrdená, a to napriek tomu, že 

bol predpoklad, že v prípade externého 

dodávateľa je takáto závislosť možná. 

      Na tomto predpoklade bola stanovená 

hypotéza č. 1: Podniky, ktoré využívajú pri 

technickej podpore IS/IT služby externých 

dodávateľov, majú vyšší záujem o 

využívanie cloudových služieb v porovnaní 

s ostatnými podnikmi. Uvedená hypotéza 

nebola potvrdená, a preto bola prijatá 

nulová hypotéza. 
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• Piatou oblasťou bolo využívanie 

podnikových informačných systémov ako 

nástrojov podpory manažérskych funkcií. 

Štatistická analýza potvrdila závislosť medzi 

využívaním podnikových informačných 

systémov ako nástrojov podpory 

manažérskych funkcií pri plánovaní a 

organizovaní a  využívaním služieb IS/IT 

formou cloud computingu. Manažérske 

funkcie vedenie ľudí a kontrola nevykázali 

štatistickú závislosť. Treba doplniť, že tieto 

výsledky najvýznamnejšie ovplyvnili údaje o 

veľkých podnikoch. 

      Pri skúmaní využívania cloudových služieb 

podnikmi bola pozornosť sústredená na to, 

ktoré služby preferujú, a to z pohľadu 

financovania služby, z pohľadu modelu 

implementácie cloudovej služby a z pohľadu 

modelu poskytovaných cloudových služieb. 

Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu 

podniky preferujú privátny cloud a model 

SaaS. Pri porovnaní platených a bezplatných 

služieb bola stanovená hypotéza č. 2, a to: 

Preferencia využívania bezplatných služieb 

pri cloudových službách je ovplyvňovaná 

veľkosťou podnikov.. Uvedená hypotéza bola 

potvrdená, pretože malé podniky preferujú 

viac bezplatné služby ako stredné podniky. 

S veľkosťou podniku záujem o bezplatné 

cloudové služby klesá, a naopak stúpa záujem 

o služby platené.  
      Samostatnou časťou monografie bola aj 

identifikácia prínosov využívania cloudových 

služieb, ako aj bariér, ktoré bránia využívaniu 

týchto služieb. Prvým krokom bola analýza 

spracovávania citlivých a bežných (ostatných) 

údajov. Vzhľadom na to, že pri malých 

a stredných podnikoch bol pomer citlivých 

a bežných (ostatných) údajov, s ktorými 

narábali rovnaký, musela byť vykonaná hlbšia 

analýza a zistiť, ako narábajú podniky so 

svojimi dátami a aké možnosti uloženia 

(skladovania) dát využívajú. Pri tejto analýze 

bolo identifikované, že pri citlivých i bežných 

(ostatných) údajoch malé podniky preferujú 

ako úložisko harddisk počítača, externý disk 

alebo USB flash disk. Stredné a veľké podniky 

v oboch prípadoch preferujú server alebo 

dátové úložisko v organizácii. Z výsledkov 

dotazníkového prieskumu je zrejmé, že 

podniky najmenej veria dátovému alebo 

cloudovému úložisku mimo organizácie.  

      Druhým krokom bola analýza konkrétnych 

výhod a bariér využívania cloudových služieb 

z pohľadu veľkosti podniku, regionálneho 

pôsobenia podniku, sektora, v ktorom podnik 

pôsobí a podľa pracovného zaradenia 

respondenta. Medzi výhodami využívania 

cloudových služieb podľa veľkosti podniku 

najsilnejšie rezonovala mobilita cloudových 

služieb, ale pri štatistických overovaniach 

stanovených výhod vykazovala štatisticky 

významný rozdiel výhoda škálovateľnosť 

zdrojov, ktorej intenzita rástla s veľkosťou 

podniku. Táto výhoda bola stanovená ako 

hypotéza č. 3: Preferencia výhody 

škálovateľnosti zdrojov pri cloudových 

službách je ovplyvňovaná veľkosťou podnikov. 

Táto hypotéza bola štatisticky potvrdená 

a prijatá.     

      V prípade výhod využívania cloudových 

služieb z pohľadu regionálneho pôsobenia 

podniku a aj z pohľadu sektora, v ktorom 

podnik pôsobí, nebol pri štatistických 

overovaniach zistený žiadny štatisticky 

významný rozdiel. 

      Posledná štatistická analýza výhod 

využívania cloudových služieb bola zameraná 

na vnímanie výhod podľa pracovnej pozície 

respondenta a priniesla štatisticky významný 

rozdiel pri výhode škálovateľnosť zdrojov, kde 

najsilnejšie túto výhodu vnímali pracovníci IT, 

potom pracovníci/zamestnanci podniku, 

pričom s rastom hierarchie intenzita vnímania 

tejto výhody klesala.  

      Medzi bariérami využívania cloudových 

služieb podľa veľkosti podniku najsilnejšie 

rezonovala dôvera ku cloudových službám 

a k poskytovateľom týchto služieb, pričom pri 

štatistických overovaniach stanovených bariér 

táto bariéra vykazovala štatisticky významný 

rozdiel, a to spolu s bariérou bezpečnosť. Pri 

oboch výhodách intenzita vnímania tejto 

bariéry rástla s veľkosťou podniku. Tieto dve 

bariéry potvrdzujú aj výsledky celoeurópskych 

štatistických prieskumov, ktoré sú publikované 

v 1. kapitole.  

Z pohľadu ostatných faktorov 

(regionálna pôsobnosť, sektor, v ktorom pôsobí 

podnik a pracovné zaradenie respondenta) sa 

nepotvrdila žiadna štatisticky významná 

závislosť. 
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      Monografia priniesla nielen ucelený pohľad 

na využívanie cloudových služieb vrátane 

pojmového aparátu, definícií, kategorizácie 

cloudových služieb, pohľad na využívanie 

cloudových služieb na Slovensku a na výhody 

a bariéry využívania týchto služieb, ale aj 

mnohé námety skúmania pre teóriu 

a podnikovú prax. Za prínos pre teóriu možno 

považovať aj verifikáciu troch vedeckých 

hypotéz, ktorými sa autorovi podarilo potvrdiť 

alebo vyvrátiť predpoklady v oblasti závislosti 

využívania cloudových služieb od externých 

dodávateľov technickej podpory IS/IKT, 

závislosti využívania bezplatných cloudových 

služieb od veľkosti podniku a závislosti výhody 

cloudových služieb škálovateľnosť zdrojov od 

veľkosti podniku. Nemenej dôležitým 

vedeckým prínosom je aj aktuálna analýza 

podmienok využívania cloudových služieb na 

Slovensku a ich komparácia s výsledkami 

vlastného dotazníkového prieskumu, ktorú 

môžeme považovať za vedecký prínos nielen  

v teórii, ale aj v podnikovej praxi.   

      Výsledky získané dotazníkovým 

prieskumom by mohli pomôcť k zlepšeniu 

postavenia cloudových služieb medzi službami 

IS/IKT v podnikovej praxi, a to nasledovne: 

• Výsledky analýzy využívania cloudových 

služieb a ich komparácia s vlastným 

dotazníkovým prieskumom môžu obohatiť 

IT manažérov a poskytovateľov cloudových 

služieb o nové poznatky, najmä o vnímanie 

výhod a bariér z pohľadu viacerých 

faktorov (veľkosť podniku, regionálna 

pôsobnosť, hierarchia pracovníkov 

z pohľadu vnímania výhod cloudových 

služieb). Poskytovatelia cloudových služieb 

získajú aj poznatky o preferencii malých 

a stredných podnikov z pohľadu 

bezplatných a platených cloudových 

služieb, z pohľadu využívania úložísk dát, 

prípadne iné štatisticky významné rozdiely 

medzi podnikmi pri využívaní cloudových 

služieb a používaní konkrétneho softvéru, 

alebo využívaní IS/IKT na podporu 

manažérskych funkcií.  

• Samostatným odporúčaním nielen pre IT 

manažérov a poskytovateľov cloudových 

služieb je zlepšiť informovanosť záujemcov 

o  cloudové  služby. Ak  štatistiky  uvádzané   

v monografii odhaľujú neinformovanosť 

o cloudových službách ako jednu z prekážok 

využívania týchto služieb, je dôležité, aby 

túto prekážku rovnako vnímali aj 

poskytovatelia cloudových služieb. Iba 

informovaný budúci zákazník bude mať 

záujem využívať cloudové služby, ale na 

svoje rozhodovanie potrebuje dostatočný 

rozsah informácií. 

• Pre záujemcov o cloudové služby autor 

navrhol súbor kritérií, ktoré by mohli 

pomôcť pri výbere poskytovateľa 

cloudových služieb. Súbor kritérií prináša 

dôležité informácie predovšetkým z oblasti 

bezpečnosti služieb, legislatívneho 

prostredia, ale aj praktické informácie 

v oblastiach, ktoré pomôžu potenciálnemu 

zákazníkovi cloudových služieb zorientovať 

a medzi poskytovateľmi cloudových služieb 

nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
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Vedecká monografia Cloud computing a jeho využitie (nielen) v podnikateľskej praxi na Slo-

vensku predstavuje výrazné obohatenie vednej oblasti , reaguje na aktuálne vývojové trendy  

v oblasti IKT a je odpoveďou na to, že problematikou cloud computingu je potrebné sa zaobe-

rať nielen v oblasti vedecko-výskumnej ale aj jej uplatnenia v podnikateľskej praxi alebo ako 

už aj sám názov monografie uvádza nielen v podnikateľskej praxi ale aj v ďalších sférach hos-

podárstva či verejnej správy. Autor skúmaním aktuálneho stavu poznania, vytvoril poznatko-

vú bázu, ktorá pozostáva zo zahraničných ako aj domácich vedeckých a odborných informač-

ných zdrojov. Takýto súhrn poznatkov považujem za o to cennejší, že v domácom prostredí, 

ako v aj blízkom zahraničí je k dispozícií pomerne málo relevantných vedeckých a odborných 

textov, ktoré by ucelene riešili túto problematiku. O použití odborného pojmového aparátu 

ako aj veľmi kvalitného písomného prejavu autora nemožno pochybovať, o čom sa môžu pre-

svedčiť nielen široká odborná verejnosť, ktorej je publikácia primárne určená, ale aj ďalší 

odborníci, ktorí sa danou problematikou zaoberajú. 

doc. Ing. Anita ROMANOVÁ, PhD.  
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra informačného manažmentu 

Vedeckú monografiu Cloud computing a jeho využitie (nielen) v podnikateľskej praxi na 

Slovensku považujem za prielom vedeckej a odbornej literatúry v oblasti využívania služieb 

IS/IKT formou cloud computingu na Slovensku. Takáto publikácia v slovenskom jazyku sa na 

Slovensku doposiaľ nenachádzala a preto považujem počin autora vydať takúto publikáciu za 

veľmi pozitívny. Napriek tomu, že sa autor prioritne zameral na využitie cloudových služieb  

v podnikateľskej sfére, určite čitateľom odhaľuje pozitíva a negatíva využitia takýchto služieb 

IS/IKT aj v oblasti verejného sektora a aj v prípade jednotlivcov (formou osobného cloudu). 

Autor spracoval teoretické východiská na vysokej úrovni a aj komparácia vlastného vedecké-

ho prieskumu s renomovanými prieskumami dokazuje odbornosť autora v tejto oblasti. Ve-

decká monografia je právom určená nielen odbornej verejnosti a študentom, ale aj laickej 

verejnosťou, ktorá má blízko k oblasti využitia IS/IKT v praxi. 
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