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IBM Fórum 2004 - v znamení Power a TotalStorage 
Spoločnosť IBM Slovensko spolu so svojimi partnermi poskytla zákazníkom, partnerom a 
záujemcom o informačné technológie na Slovensku príležitosť získať ucelený prehľad o aktuálnom 
spektre technológií, služieb a produktov vyrábaných a dodávaných pod značkou IBM. IBM Fórum 
2004 sa uskutočnilo 16. 11. v Bratislavskom kongresovom centre Technopol a popri možnosti 
oboznámiť sa so širokým spektrom riešení ponúkla IBM účastníkom aj prehľad o vývoji, potenciáli 
a budúcom rozvoji slovenského IT trhu. 

Jeffry Vavra, Senior Analyst, IDC CEMA prezentoval informácie o vývoji slovenského IT trhu v 
porovnaní s okolitými krajinami. Celosvetové IT výdavky v roku 2003 dosiahli 945,12 miliárd 
USD, na Slovensku to bolo 699 miliónov USD. Západná Európa sa podieľala na IT výdavkoch 
objemom 280 miliárd USD, z čoho približne 45 % tvorili výdavky na IT služby, 20% na softvér a 
zvyšok tvoril hardvér a ostatné výdavky. Z rozšírením Európskej únie o 10 členských štátov vznikli 
nové možnosti pre rozvoj a ekonomický rast. V prepočítaní IT výdavkov na HDP a obyvateľa však 
ešte krajiny strednej a východnej Európy ďaleko zaostávajú za krajinami západnej Európy. Jeffry 
Vavra, Senior Analyst, IDC CEMA hovorí: „Na Slovensku zaznamenávajú IT výdavky stabilný rast 
na úrovni 13,5% v roku 2003 a 12,2% v roku 2002. Slovensko predstavuje do budúcnosti pre IT 
veľký potenciál, medzi očakávané oblasti rastu patrí štátna správa, bankový sektor a sektor 
telekomunikácií.“ Najväčší rast v rámci IT výdavkov v roku 2003 dosiahli IT služby na úrovni 
24,5% a Slovensko sa tak zaradilo k najrýchlejšie rastúcim trhom tejto oblasti v strednej a 
východnej Európe. Do roku 2008 sa očakáva dynamický rast pre Outsourcing, Consulting a 
systémovú integráciu. 

Michal Balážik, Manager of Storage Sales, IBM Slovensko predstavil nové revolučné storage 
produkty rady IBM TotalStorage, ktoré znamenajú prevrat v diskových systémoch na súčasnom 
trhu. Nový TotalStorage DS6000 series je iba o málo väčší ako videorekordér a je dvadsať krát 
menší a o polovicu lacnejší ako iné porovnateľné systémy. Nový špičkový a maximálne výkonný 
systém IBM TotalStorage DS8000 umožňuje klientom prevádzkovať niekoľko oddelených 
diskových systémov v jednom fyzickom diskovom systéme a konsolidovať akékoľvek pracovné 
úlohy bežiace na menších systémoch. K najlepšej ponuke na trhu poskytuje IBM aj najdlhšiu 
záruku na celý systém v rozsahu 4 rokov. Medzi kľúčové témy konferencie môžeme zahrnúť aj 
prezentáciu systémov s revolučnými 64-bitovými procesormi POWER5, ktoré poskytujú 
mimoriadny výkonom, rozšíriteľnosť, dostupnosť a spoľahlivosť. 

V rámci poobedného programu predstavila spoločnosť Oracle svoje riešenia pre malé a stredné 
podniky a spoločnosť SAP uviedla technologické novinky. Práve segment malých a stredných 
podnikov má veľký potenciál ďalšieho rozvoja nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Spoločnosť 
IBM podporuje aj tento segment a svoje produkty a riešenia zastrešila v rámci Express portfólia, 
aby aj menšie podniky mohli využívať súčasné progresívne technológie, ktoré bývali v minulosti 
väčšinou dostupné iba veľkým korporáciám. Na konferencii vystúpil aj doc. L. Hudec z FIIT STU v 
Bratislave, ktorý sa vo svojej prednáške venoval základným koncepciám bezpečnosti informačných 
systémov, technologickým požiadavkám na informačnú bezpečnosť a jednotlivým komponentom 
podmieňujúcich informačnú bezpečnosť. 


