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Pri pohľade späť na rok 2007 sa mi javí ako najvhodnejšie zdôrazniť slovo kontinuita. 

Dokázali sme rásť v tých oblastiach, ktoré sme si definovali ako prioritné, dokáza-

li sme pokročiť v budovaní efektívnej organizácie, podarilo sa nám udržať vysokú 

mieru lojálnosti našich zákazníkov a zamestnancov. Ťažili sme predovšetkým z toho, 

že vedenie firmy predstavuje na jednej strane stabilný, no súčasne aj otvorený a vý-

vojaschopný tím.

Pri hodnotení výsledkov ma najviac teší, že sme druhý rok po sebe dosiahli re-

kordnú úroveň zisku po zdanení (55 308 tis. Sk), tržieb za služby (442 847 tis. Sk), ako 

aj tvorby pridanej hodnoty (387 730 tis. Sk). Potvrdili sme tak, že rýchly organický 

rast firmy v posledných dvoch rokoch (nárast počtu pracovníkov o 63 %) je posta-

vený na zdravých základoch. 

Najrýchlejšie rástla divízia špecializovaná na vývoj softvérových riešení na báze 

objektovo–orientovaného prístupu. Pôvodná skupina 24 špecialistov z roku 2005 

sa koncom roka 2007 rozrástla až na 67. Môžeme smelo konštatovať, že v tejto ob-

lasti patríme dnes k slovenskej špičke a prvé úspechy sme zaznamenali už aj v me-

dzinárodnom meradle. A to aj napriek tomu, že oblasť objektovo–orientovaného 

programovania v našej firme štartovala až v roku 2001. 

S uspokojením môžeme tiež konštatovať, že sa nám darilo uchovať vysokú 

dynamiku rastu prevádzkovo orientovaných služieb (20,6 %) z predchádzajúcich ro-

kov (14 % v roku 2005, resp. 14,4 % v roku 2006) a upevniť si tak popredné postavenie 

na slovenskom trhu. Pre zvýšenie našej konkurencieschopnosti v tejto oblasti sme 

do našej ponuky zaradili Call Centrum s nepretržitou prevádzkou a zabezpečili sme 

lepšie plošné pokrytie dostupnosti našich služieb na celom území Slovenska. 

Popri tradičnej snahe o dodávanie najlepších produktov od špičkových sveto-

vých výrobcov sme venovali veľkú pozornosť aplikovaniu najlepších skúseností pre 

všetky kľúčové procesy typické pre spoločnosť nášho zamerania. Ide predovšetkým 

o ITIL pre oblasť služieb, PMI pre oblasť projektového riadenia a RUP pre softvéro-

vý vývoj. Vysokú úroveň zvládnutia procesov v našej spoločnosti potvrdzuje aj zís-

kanie medzinárodne akreditovaných certifikátov ISO 20000-1 pre oblasť služieb 

a ISO 27001 pre oblasť informačnej bezpečnosti. V tejto kombinácii sa to podarilo 

našej firme ako prvej v segmente informačných technológií v rámci strednej a vý-

chodnej Európy. 

Naša spoločnosť sa stala v roku 2007 zrelšou, efektívnejšou a pevnejšou. 

Dosiahli sme dobré výsledky a zostal za nami kus užitočnej práce. Moje poďa-

kovanie za úspešný rok patrí pracovníkom našej firmy, našim zákazníkom ako aj 

našim dodávateľom. Ich dôveru si veľmi vážim a verím, že ich očakávania sa nám 

podarilo naplniť. 

Marián Marek 

generálny riaditeľ

ĎALŠÍ

ÚSPEŠNÝ

ROK

Skupinu divízií 

a subjektov priamo 

podliehajúcich 

generálnemu 

riaditeľovi tvoria:

Divízia ekonomiky 

a vnútornej správy 

Milan Drobný 

výkonný riaditeľ

Obchodná divízia 

Rado Majerský 

obchodný riaditeľ

Divízia Business Services 

Vladimír Popík 

riaditeľ divízie

PosAm IT s. r. o. 

Emil Tošnár 

riaditeľ dcérskej firmy  
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POSKYTOVANÍM 

KVALITNÝCH SLUŽIEB 

ZÍSKAVAME

DÔVERU 

NAŠICH

ZÁKAZNÍKOV

Rok 2007 hodnotím z obchodného hľadiska ako veľmi úspešný. Celkové tržby do-

siahli 768 805 tis. Sk, pričom nárast obratu oproti roku 2006 predstavoval 8 %. V sú-

lade s dlhodobou stratégiou sa PosAm naďalej sústredil na poskytovanie služieb 

softvérového vývoja a prevádzkových služieb. Podiel služieb na celkových tržbách 

stúpol na 58 %. Rok 2007 bol zároveň prelomovým v orientácii na nové trhové seg-

menty a obchodné príležitosti.

Novinkou pre PosAm je sektor zdravotníctva, kde sme dostali možnosť pre-

ukázať svoje schopnosti pri budovaní komplexného informačného systému Úra-

du pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zvýšený dopyt po PosAm biznis 

riešeniach sme v uplynulom roku zaznamenali aj vo finančnom sektore v dôsled-

ku úspešne realizovaných Euro projektov. Dôkazom excelentnej úrovne ovládania 

Java technológií našimi špecialistami je začiatok spolupráce s globálnym lídrom 

zo Silicon Valley. Uvedené získané nové príležitosti potvrdili našu stabilnú a silnú 

pozíciu v oblasti objektovo-orientovaného agilného vývoja aplikácií na Slovensku, 

ako aj v globálnom meradle.

Vo všetkých vertikálnych segmentoch, v ktorých spoločnosť pôsobí, sme za-

znamenali zvýšený dopyt po komplexných riešeniach a prevádzkových službách. 

4D flexibilita poskytovania PosAm služieb napĺňa všetky požiadavky na dodávku IT 

služieb v súlade so štandardami ITIL. Zvýšenie prevádzkovej efektivity a kvality dodá-

vaných prevádzkových, servisných a outsourcingových služieb sme dosiahli lepším 

geografickým pokrytím celého územia Slovenska servisnými strediskami. S cieľom 

dosiahnuť vyššiu dostupnosť a kvalitu služieb sme rozšírili prevádzkové hodiny Call 

Centra na najvyššiu možnú úroveň 24x7. Vďaka týmto inováciám sme schopní plniť 

zákazníkom prísnejšie SLA a rýchlejšie reagovať na ich požiadavky.

V roku 2007 sme tiež investovali do nových technologických domén ako Iden-

tity & Access Management, Business Continuity Management a Storage. Obohatili 

sme tak portfólio infraštruktúrnych riešení na báze tradičných Citrix technológií. 

Výsledkom nášho úsilia bolo získanie nových projektov. V budúcnosti budeme na-

ďalej klásť dôraz na profesionálne uplatnenie v týchto perspektívnych oblastiach 

a posilňovať realizačné kapacity, aby PosAm mohol pružne reagovať na zvyšujúce 

sa nároky zákazníkov. 

Kvalitné projektové riadenie považujeme za jeden z kľúčových faktorov spo-

kojnosti našich zákazníkov. Zriadili sme preto projektovú kanceláriu – Project 

Management Office. Jej úlohou je dbať na kvalitu realizovaných projektov a zvy-

šovať individuálne predpoklady projektových manažérov a account manažérov na 

profesionálne zvládanie činností spojených s projektovým riadením.

PosAm je dlhé roky strategickým partnerom popredných svetových dodávateľov 

IT. Aj v roku 2007 sme rozvíjali naše vzťahy s tradičnými partnermi ako Citrix, HP, 

IBM, Microsoft a Oracle. Značné úsilie sme však venovali aj rozvoju nových part-

nerstiev so spoločnosťami Cisco Systems, Eset, Hitachi Data Systems, RSA Security, 

Sun Microsystems a Symantec. Priebežne vyhodnocujeme aktuálne prognózy sme-

rovania IT trhu a sme otvorení aj ďalším perspektívnym partnerstvám.

Budúcnosť firmy vidím v posilnení pozície pri realizácii komplexných projek-

tov na báze vlastných aplikačných riešení, uplatnení sa v perspektívnych technolo-

gických doménach a v profesionálnom poskytovaní širokého spektra SLA služieb. 

Potreby korporátnych zákazníkov sú čoraz zložitejšie a náročnejšie. Práve táto 

skutočnosť nás motivuje byť o krok vpred a absorbovať najnovšie poznatky z oblasti 

biznisu a technológií. Vo všetkých aspektoch sa snažíme byť pre našich zákazníkov 

spoľahlivým partnerom.
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Jav
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po
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Rado Majerský 

obchodný riaditeľ

Obchodnú divíziu tvoria:

Obchodná skupina 

Verejná správa 

Peter Kolesár 

riaditeľ obchodnej skupiny

Obchodná skupina Priemysel

Mark Slavický 

riaditeľ obchodnej skupiny

Obchodná skupina 

Banky a poisťovne 

Katarína Petríková 

riaditeľka obchodnej skupiny

Obchodná skupina 

Infraštruktúrne riešenia 

Jozef Kollár 

riaditeľ obchodnej skupiny

Obchodná skupina 

New Business Development 

Jozef Svitek 

riaditeľ obchodnej skupiny

Projektová kancelária 

Erik Lukáč 

riaditeľ projektovej kancelárie

Úsek marketingu 

a produktového rozvoja 

Igor Junas 

marketingový riaditeľ
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Mark Slavický

Jozef Kollár
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EFEKTIVITA 

A KVALITA 

POSKYTOVANÝCH 

SLUŽIEB JE KĽÚČOM 

K TRVALO 

UDRŽATEĽNÉMU 

ROZVOJU

Úspešné poskytovanie prevádzkových služieb a ich outsourcing môžeme prirovnať 

k dobre fungujúcemu a rozvíjajúcemu sa vzťahu. Zákazníci nehľadajú len dodáva-

teľa služieb, ale predovšetkým spoľahlivého partnera, ktorému môžu dôverovať. 

Pre nás ako poskytovateľov služieb je preto dôležité budovať a rozvíjať tieto vzťahy 

tak, aby mali naši partneri dôveru odovzdať nám starostlivosť o prevádzku svojej 

informačnej infraštruktúry.

V roku 2007 sme tieto očakávania zákazníkov naplnili vďaka pokračujúcemu 

zlepšovaniu procesov v divíziách zabezpečujúcich prevádzkové služby. Vysokú úro-

veň organizácie ocenili aj medzinárodné akreditačné autority udelením certifikátov 

ISO 20000-1 a ISO 27001. Jedným z prvých krokov bolo rozšírenie služieb kontakt-

ného centra na 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zlepšili sme geografické pokrytie 

servisnej podpory tak, aby vzdialenosť k zákazníkom na celom území SR bola čo 

najnižšia. Rozšírili sme portfólio značiek, ku ktorým poskytujeme servisné zabez-

pečenie – k HP, IBM a Lenovo sme pridali Fujitsu Siemens Computers, OKI, Olivetti, 

Lexmark, Prestigio a Sun Microsystems. 

Tieto zmeny sa odrazili v plnení SLA úrovne našich služieb na 99,8 %. Nezane-

dbateľným výsledkom je aj možnosť poskytovania služieb s reakčnou dobou do jed-

nej hodiny a servisným zásahom v mieste inštalácie do štyroch hodín. Spätná väzba 

z vyriešených incidentov nás priviedla k realizácii mobilného školiaceho strediska so 

školeniami pripravenými na mieru a k rozšíreniu školiaceho strediska v Košiciach.

Prevádzkové a outsourcingové služby firmy PosAm sa vyznačujú jedinečnou 4D 

flexibilitou, ktorá dáva zákazníkovi možnosť nastaviť si požadované parametre SLA 

podľa svojich aktuálnych potrieb a požiadaviek. Tieto parametre si potom môže po-

čas celej doby trvania zmluvného alebo partnerského vzťahu prispôsobovať a tak 

pružne reagovať na zmeny, ktoré so sebou prináša dynamicky sa meniace trhové 

prostredie. Základnými parametrami PosAm 4D flexibility pri poskytovaní služieb 

sú vlastníctvo zdrojov, rozsah služieb, úroveň poskytovaných služieb a čas.

Ladislav Bogdány

poverený koordinovaním divízií 

orientovaných na služby

Skupinu divízií 

orientovaných 

na služby tvoria:

Divízia servisných činností 

Ladislav Bogdány 

riaditeľ divízie

Divízia služieb 

Juraj Poláčik 

riaditeľ divízie

Divízia TP SE 

Jozef Maruška 

riaditeľ divízie

VS07_20.508.indd   9VS07_20.508.indd   9 21/5/08   09:48:2721/5/08   09:48:27



VS07_20.508.indd   10VS07_20.508.indd   10 21/5/08   09:48:2821/5/08   09:48:28



Ladislav Bogdány

VS07_20.508.indd   11VS07_20.508.indd   11 21/5/08   09:48:3321/5/08   09:48:33



Juraj Poláčik

Jozef Maruška
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TRENDY V IT 

A ICH SLEDOVANIE 

V TECHNOLOGICKOM 

SMEROVANÍ 

SPOLOČNOSTI

V roku 2007 PosAm pokračoval v strategickej orientácii na poskytovanie služieb 

a náraste počtu zamestnancov v technologických divíziách. Oproti roku 2006 sa 

zvýšil počet špecialistov o 26 % a vzrástol tak na číslo 116. Nemalé prostriedky sme 

investovali do rozvoja schopností a znalostí našich špecialistov. Sme presvedčení 

o tom, že na trhu je rozhodujúca kvalita poskytovaných služieb. Nielen naši zákaz-

níci, ale aj trh sa zaoberal otázkou: „Kde je rovnováha medzi zvyšujúcou sa kom-

plexnosťou informačných systémov a požiadavkou na zvyšovanie flexibility a agi-

lity IT?“ Za trendy, ktoré vidíme v riešení problémov zvyšovania rýchlosti vývoja, 

lepšej pripravenosti spracovania zmenových požiadaviek a transparentnejšej in-

fraštruktúry považujeme Service Oriented Architecture (SOA), Model Driven Ar-

chitecture (MDA), Application Delivery Infrastructure (ADI) a Identity & Access 

Management (IAM).

Komponenty architektúry SOA – Enterprise Service Bus (ESB) a Business Pro-

cess Execution Langugage (BPEL) – sme úspešne implementovali u troch význam-

ných zákazníkov pri podpore integrácií. Vhodnými oblasťami sú integračné projekty 

resp. projekty, v ktorých je problémová doména relatívne jednoduchá a požiadavky 

na rýchlosť a počet paralelne pracujúcich používateľov nie je príliš vysoký. S prícho-

dom novej verzie sa aj platforma Lotus Domino výrazne posunula smerom k SOA. 

Lotus Domino značne uľahčuje integráciu podnikových riešení typu Line of Busi-

ness (LoB) do nových typov kompozitných aplikácií. Lotus Domino 8 je postavený 

na otvorených štandardoch a tým prispieva k širokej možnosti kombinovania s no-

vými riešeniami, ako je napríklad Java.

Jazyky 3GL čiastočne chránia zákazníka pred investíciami do výmeny veľkej čas-

ti alebo celého informačného systému v dôsledku modernizácie, prechodu na inú 

technológiu alebo hardvérovú platformu. MDA kladie dôraz na modelovanie a za-

chytenie podstaty aplikačných riešení platformovo neutrálnym spôsobom. Násled-

ným krokom je generovanie na špecifickej platforme. V roku 2007 naša spoločnosť 

stavila na MDA pri vývoji aplikácií Java. Výsledkom je vysoké zvýšenie produktivity 

softvérového vývoja.

V oblasti infraštruktúrnych riešení sa PosAm naďalej orientoval na produkty 

podporujúce transparentné nasadenie aplikácií na platformách Citrix a VMware. 

V oblasti databázových a aplikačných serverov Oracle sme zaviedli použitie grid 

riešení, ktoré umožňujú lepšiu škálovateľnosť a dostupnosť informačných systé-

mov. V oblasti aplikačných serverov Java EE sme nasadili riešenia založené na pou-

žití distribuovaných objektových cache, ktoré transparentne riešia škálovateľnosť 

aplikácií Java.

Veľké úsilie sme v minulom roku venovali problematike IAM. Okrem štan-

dardného nasadenia PosAm pripravil integráciu systému IAM s vlastným riešením 

G.O.L.E.M na báze dynamického riadenia prístupových práv pre aplikácie na plat-

formách Lotus Domino a Java. Samotné IAM prináša zákazníkovi vysokú pridanú 

hodnotu. Unikátna kombinácia technológií z dielne spoločnosti PosAm túto hod-

notu ešte zvyšuje.

Peter Hladký 

poverený koordinovaním 

divízií orientovaných 

na technológie

Skupinu divízií 

orientovaných 

na technológie 

tvoria:

Divízia vývoja softvérových 

aplikácií (Java/Oracle) 

Peter Hladký 

riaditeľ divízie

Divízia vývoja softvérových 

aplikácií (Lotus/Domino) 

Ronald Fleischman 

riaditeľ divízie

Divízia systémovej 

integrácie 

Peter Mihalovič 

riaditeľ divízie
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Ronald Fleischman

Peter Mihalovič
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PosAm, spol. s r. o.

Priemerný počet 
zamestnancov

1998

102

1999

109

2000

113

2001

122

2002

131

2003

145

2004

151

2005

155

2006

197

2007

229

FAKTY O SPOLOČNOSTI

Generálny riaditeľ: Ing. Marián Marek

Výkonný riaditeľ: Ing. Milan Drobný

Názov: PosAm, spol. s r. o.

Dátum založenia: 22. 8. 1990

IČO: 313 650 78

DIČ: 2020315440

IČ pre DPH: SK 2020315440

Sídlo: Odborárska 21, 831 02 Bratislava

Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I

oddiel: Sro, číslo zápisu: 6342/B

Pobočky: Banská Bystrica, Košice, Levice, Žilina

Dcérska spoločnosť: PosAm IT s. r. o., Praha (100 %)

Konateľ:        Ing. Marián Marek

Prokuristi:  Ing. Milan Drobný 

                          Ing. Peter Hladký

Základné imanie k 31. 12. 2007: 1,000 tis. Sk

Vlastné imanie k 31. 12. 2007: 207,017 tis. Sk

Základná štruktúra

zamestnancov

Technickí a servisní

pracovníci 75

Obchodní, projektoví, 

produktoví manažéri 

a pracovníci marketingu 43

Vývojoví pracovníci

a programátori 101

Administratíva 32

Priemerná priama 

investícia 

na vzdelávanie 

zamestnanca

v tis. Sk:

2005

31

2006

32

2007

37
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Prehľad majetku a zdrojov krytia v tis. Sk za rok 2007

Majetok spolu 472,058

Neobežný majetok 93,207

z toho – finančné investície 4,236

Obežný majetok 374,124

Zásoby 21,985

Pohľadávky 191,666

Dlhodobé pohľadávky 66,469

Finančný majetok 94,004

Časové rozlíšenie 4,727

Vlastné imanie a záväzky spolu 472,058

Vlastné imanie 207,017

Základné imanie 1,000

Zákonný rezervný fond 90

Zákonný rezervný fond nedeliteľný 10

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 3,612

Výsledok hospodárenia minulých rokov 146,997

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 55,308

Záväzky 263,021

Rezervy 7,424

Bankové úvery 73,100

Záväzky z obchodného styku 107,203

Ostatné záväzky 75,294

Časové rozlíšenie 2,020

FINANČNÁ

SPRÁVA

Prehľad nákladov a výnosov v tis. Sk za rok 2007

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 76,568

Prevádzkové výnosy spolu 768,805

Tržby z predaja tovaru 320,083

Tržby z predaja služieb 442,847

Tržby z predaja investičného majetku 707

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5,168

Prevádzkové náklady spolu 692,237

Náklady na obstaranie predaného tovaru 259,272

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 44,345

Služby 133,464

Osobné náklady 220,052

Dane a poplatky 705

Odpisy 29,862

Zostatková cena predaného majetku 415

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 4,122

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6,537

Finančné výnosy spolu 8,952

Tržby z predaja cenných papierov 0

Výnosové úroky 4,952

Kurzové zisky 3,998

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2

Finančné náklady spolu 15,487

Predané cenné papiere a podiely 0

Nákladové úroky 5,712

Kurzové straty 4,369

Ostatné náklady na finančnú činnosť 5,406

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0

Mimoriadne výnosy 0

Mimoriadne náklady 0

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 0

Daň z príjmov z bežnej činnosti 14,723

Daň z príjmu splatná 15,055

Daň z príjmu odložená -332

Celkový výsledok hospodárenia 55,308

Pomer tržieb

za služby a tovar

Tovar 42 %

Služby 58 %

Podiel na tvorbe

pridanej hodnoty

Tovar 7 %

Služby 93%
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1998

225/117

1998

46,6/19,7

1998

23

1999

282/103

1999

55,9/9,7

1999

15

2000

202/107

2000

66/10,4

2000

23

2001

462/164

2001

105/39

2001

24

2002

376/172

2002

131/33

2002

24

2003

259/192

2003

147/19

2003

28

2004

300/240

2004

187/35

2004

31

2005

233/258

2005

189/33

2005

36

2006

331/368

2006

204/53

2006

40

2007

321/443

2007

207/55

2007

43

TOVAR

SLUŽBY

Vývoj tržieb za tovar

a služby v mil. Sk:

Prehľad vývoja zisku

a vlastného imania v mil. Sk:

vlastné imanie

zisk

Pomer pridanej 

hodnoty a tržieb

v %:

v

z
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CERTIFIKÁTY 

MANAŽÉRSKYCH 

SYSTÉMOV

ISO 9001:2000

Kvalita

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. Vývoj, výroba, 

predaj a implementácia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

ISO/IEC 20000-1:2005 

ITIL

Systém manažérstva IT služieb zahŕňajúci poskytovanie infraštruk-

túrnych a aplikačných služieb pre internú organizáciu a jej zmluvných 

partnerov v rámci technických a organizačných hraníc PosAm. V súlade 

s katalógom služieb PosAm.

ISO/IEC 27001:2005

Informačná bezpečnosť

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. Vývoj, výroba, 

predaj a implementácia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov. 

V súlade s aktuálnou verziou vyhlásenia o aplikovateľnosti.

OHSAS 18001:1999

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. Vývoj, výroba, 

predaj a implementácia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

ISO 14001:2004

Ochrana životného prostredia

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. Vývoj, výroba, 

predaj a implementácia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

EFQM: Recognised for Excellence in Europe 2005

Ocenenie Európskej nadácie pre manažérstvo kvality.

Od roku 2007 je PosAm jej riadnym členom.
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OCENENIA 2007

AUTORIZOVANÉ 

PARTNERSTVÁ

KĽÚČOVÉ PROJEKTY 

ROKU 2007

CISCO Select Certified Partner

Citrix Platinum Solution Advisor

Citrix Authorized Support Center

Emerson Business Partner

HITACHI DATA SYSTEMS Gold Solution Partner

HITACHI DATA SYSTEMS Authorized Service Provider

HP Preferred Partner

HP Authorized Service Delivery Partner

HP MP Computing Systems Specialist

HP IPG Office Printing Specialist

HP Supplies Partner Select

IBM Premier Business Partner

IBM Authorized Service Partner

JUNIPER Business Partner

Lenovo Business Partner

Lenovo Authorized Service Partner

LEXMARK Large Account Business Partner

LEXMARK Authorized Service Partner

Microsoft Gold Certified Partner

Microsoft Authorized Education Reseller

Novell Silver Solution Provider

OKI Authorized OA partner

Oracle Certified Solution Partner

RSA SecurWorld Access Partner

SAP Services Partner

Secure Computing Gold Partner

Sun Microsystems Associate Partner

Sun Microsystems Authorized Service Partner

SYMANTEC Silver Business Partner

ThinPrint Authorized Partner

VMware Enterprise Partner

CITRIX – The Best Reseller in the region of Eastern Europe

IBM – Najrýchlejšie rastúci partner roka 2007 na Slovensku

Obchodná skupina Verejná správa

DataCentrum – Návrh a realizácia integračného a akceptačného centra

Ministerstvo financií SR – Rozvoj Rozpočtového Informačného Systému

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – Vybudovanie komplexného IS

Obchodná skupina Priemysel

SPP, a.s. – Migrácia Integrovaného Systému Riadenia na platformu J2EE

Obchodná skupina Banky a poisťovne

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – Customer Requests Tracking

Tatra banka, a.s. – Project Budgeting

T-Mobile Slovensko, a.s. – Migrácia Lotus mail na MS Exchange

Obchodná skupina Infraštruktúrne riešenia

AEGON Životná poisťovňa, a.s. – Návrh a riešenie Disaster Recovery Site

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – Outsourcing koncových IT zariadení

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR – Dodávka IT infraštruktúry a služieb
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FILANTROPIAAktivity, ktoré v roku 2007 podporila spoločnosť PosAm

Hľadáme nového Jozefa Plachého 2007, celoslovenská súťaž na vyhľadávanie 

mladých talentov v atletike, Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom

Expedícia Tatranských záchranárov 2007: 

Gasherbrum I – 8 068m a Gasherbrum II – 8 035m

Majstrovstvá Európy vo voltíži, TJ Slávia SOUP Šaľa

Celoslovenské športové hry postihnutej mládeže, VIERA n.f.

Atletický míting žiactva, Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

Dni ľudí dobrej vôle, Nadácia Prameň

Janka Števková, olympijská reprezentantka v horskej cyklistike

Jozef Pelikán, AK AŠK Inter Bratislava, atlét – beh na 400 a 800 m 

Veľká cesta za zlatým rúnom, výstava slovenských archeológov a Pavla Dvořáka
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centrála:

PosAm, spol. s r. o.

Odborárska 21

831 02 Bratislava

tel.: +421-2-49 23 91 11

fax: +421-2-49 23 98 88

pobočka: 

Banská Bystrica

PosAm, spol. s r. o.

Medený Hámor 15

974 01 Banská Bystrica 

tel.: +421-48-47 14 311

fax: +421-48-47 14 388

pobočka:

Košice 

PosAm, spol. s r. o.

Vozárova 5

040 17 Košice

tel.: +421-55-72 41 700

fax: +421-55-72 41 777

pobočka: 

Levice

PosAm, spol. s r. o.

Nám. E. M. Šoltésovej č. 5 

934 01 Levice 

tel.: +421-36-63 06 801

fax: +421-36-63 06 802

pobočka:

Žilina

PosAm, spol. s r. o.

Rosinská cesta 11

010 08 Žilina

tel.: +421-41-50 05 713

fax: +421-41-56 40 069

dcérska firma:

PosAm IT s. r. o.

Zemské právo 5

102 00 Praha 10

Česká republika

tel.: +420-271 960 351 

fax: +420-271 960 351

www.posam.sk 
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