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Dušan Guldan 

Predseda predstavenstva,  

výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS

Profil  
spoločnosti

Pomáhame lepšie  
riadiť viac ako 8 500  
spoločností na Slovensku  
aj v zahraničí




Ako jeden z najvýznamnejších 
poskytovateľov IT produktov a služieb 
SOFTIP už takmer tri desaťročia prináša 
inovatívne komplexné IT riešenia, 
ktoré pomáhajú lepšie riadiť tisícky 
firiem a organizácií všetkých veľkostí na 
Slovensku aj v zahraničí. 

Prinášame to najširšie portfólio 
produktov a služieb na trhu. Sme tu 
pre všetkých, ktorí hľadajú podnikové 
informačné systémy, riešenie pre 
riadenie ľudských zdrojov, systémy pre 
výrobu či profesionálny manažérsky 
informačný systém. 

Okrem samotných podnikových 
informačných systémov úspešne 
navrhujeme a dodávame aj technickú 
a technologickú infraštruktúru na 
zodpovedajúcej kvalitatívnej úrovni. 
Riešením na zákazku dokážeme 
pokryť aj tie  najšpecifickejšie potreby 
zákazníkov z rôznych segmentov 
hospodárstva. 
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Kto sme

Sme SOFTIP a patríme 
k najprogresívnejším  
slovenským IT firmám  
so stabilnou pozíciou  
na trhu
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Najväčší slovenský výrobca podnikových 
informačných systémov 

Dlhodobo obhajujeme pozíciu slovenskej 

jednotky na trhu podnikových informačných 

systémov v prieskume trhu ERP na Slovensku, 

ktorý každoročne realizuje technologický 

magazín PC Revue (NEXTECH). Medzi našich 

zákazníkov patria aj tie najsilnejšie spoločnosti, 

ktorých produkty dobre poznáte a stretávate 

sa s nimi každý deň.

Najlepší partner spoločnosti Microsoft

Už trikrát sa nám podarilo získať titul 

Microsoft Partner of the Year, ktorý Microsoft 

každoročne udeľuje svojim najlepším 

partnerom v jednotlivých krajinách. Spolu 

s desiatimi víťazstvami v prestížnej súťaži 

Microsoft Awards ide o výnimočný úspech 

nielen v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Najúspešnejší implementačný partner  
SAP Business One

Sme viacnásobným držiteľom titulu Najlepší 

partner SAP Business One na Slovensku. 

Naši ľudia zrealizovali nadpolovičnú väčšinu 

všetkých implementácií tohto celosvetovo 

najrozšírenejšieho ERP systému pre malé 

a stredné firmy v SR. Naše riešenia nájdete tiež 

v Čechách, Nemecku, Veľkej Británii a ďalších 

krajinách Európy.



História

Založenie spoločnosti  
SOFTIP, spol. s r. o.

Dňa 26.3.1991 vzniká spoločnosť SOFTIP, s. r. o.  
v Banskej Bystrici. Prvý program Platy a mzdy  
má u zákazníkov obrovský úspech - už  
v prvom roku svojej existencie máme 223  
zákazníkov a zamestnávame  
27 pracovníkov.

1991

Microsoft GOLD Partner

Plníme kvalifikačné kritériá partnerského  
programu spoločnosti Microsoft na úrovni GOLD.

Národná cena SR za kvalitu

Získavame Ocenenie za vynikajúce výsledky  
dosiahnuté vo finále súťaže Národná cena SR  
za kvalitu v kategórii veľké organizácie  
poskytujúce služby.

2005

Expanzia na český trh

Úspešne vstupujeme na český trh  
informačných systémov pre penzijné fondy.  
Zakladáme dcérsku spoločnosť v Prahe.

1994

Transformácia SOFTIP, spol. s r. o.  
na akciovú spoločnosť

1997

Certifikát systému  
manažérstva kvality 

Obhajujeme Certifikát systému manažérstva  
kvality podľa normy ISO 9001:2000 pre  
všetky firemné procesy.

2004

Členstvo v IT Asociácii  
Slovenska

Stávame sa členom ITAS, profesijného združenia 
najvýznamnejších domácich a zahraničných  
spoločností pôsobiacich v oblasti informačných 
a komunikačných technológií.

2002



Začiatok spolupráce  
so spoločnosťou SAP

Podpisujeme partnerskú zmluvu o spolupráci  
so svetovou jednotkou v oblasti podnikových 
informačných riešení – spoločnosťou SAP.

2007

Vstup PMK Invest 

Do spoločnosti SOFTIP prichádzajú  
súčasní akcionári.

2012

Výnimočná firma

Získavame titul Výnimočná firma roku 2019  
v kategórii Spoločenská zodpovednosť.

SAP Gold Partner

Dosahujeme najvyšší možný status v rámci  
partnerského programu SAP.

Slovenská jednotka

Sme najväčším slovenským výrobcom podnikových 
informačných systémov.

2019

Implementácia Integrovaného 
manažérskeho systému (IMS) 

Systém manažérstva kvality podľa normy  
EN ISO 9001:2008 dopĺňame o ďalšie  
štyri manažérske systémy podľa  
medzinárodných štandardov.

2013

Akvizícia spoločnosti  
GT Systems 2

Ďalej posilňujeme pozíciu v segmente malých  
a stredných firiem so zameraním na výrobné  
podniky.

2017



Náš tím

Ľudia sú  
to najdôležitejšie  
čo máme


Nie je to klišé, je to fakt. Bez kvalitného tímu by sa skrátka  

nedali poskytovať kvalitné služby a vyvíjať špičkové produkty.  

Náš tím tvorí 195 odborníkov s certifikátmi pre najnovšie 

technológie a projektové riadenie.

Spája nás nadšenie pre moderné technológie  

a chuť neustále objavovať nové možnosti tohto odboru. 



Dušan Guldan

Predseda predstavenstva,  

výkonný riaditeľ a riaditeľ  

divízie ESS 

Ján Schwarz

Technický riaditeľ

Radovan Bálent

Člen predstavenstva  

a riaditeľ divízie SME

Martin Vlčko

Člen predstavenstva  

a finančný riaditeľ

Miroslav Tobiáš

Obchodný riaditeľ divízie SME

Marek Sedliak

Riaditeľ inovácií

Marián Baranovič

Operačný riaditeľ



Výkonný riaditeľ

Divízia 

ESS

Technický 

riaditeľ

Obchod 

Operácie

Korporátne 

záležitosti a IMS 

Ekonomika a HS 

Ľudské zdroje 

Marketing 

VIS

Divízia 

SME

Riaditeľ 

inovácií

Finančný 

riaditeľ

Organizačná štruktúra

Dve divízie,  
nespočetne veľa  
možností




Jednoduchá a plochá štruktúra vytvára ideálne 

predpoklady na poskytovanie adresných 

a personalizovaných služieb zákazníkom. 

Umožňuje okamžite reagovať na ich 

požiadavky, dáva im k dispozícii tých správnych 

odborníkov a uľahčuje nielen služby, ale aj 

vývoj a nasadzovanie nových produktov.

Divízia ESS 
Enterprise Solutions  
and Services 

Štátna správa, financie, obchod, služby, výroba 

a energetika a sieťové odvetvia sú hlavné 

segmenty, ktorým sa venuje. Dodáva služby, 

riešenia a produkty charakteristické svojou 

unikátnosťou a komplexnosťou. Zameraním sa 

na hlavný predmet činnosti zákazníka realizuje 

dodávku presne zodpovedajúcu požiadavkám 

a potrebám jeho biznisu.

Divízia SME 
Small and Medium  
Enterprises 

Implementuje vlastné ERP riešenia, HR 

systémy a partnerské riešenia SAP s početnými 

nadstavbami. So svojím špecializovaným 

tímom navrhuje a realizuje dodávky 

komplexných systémových služieb vrátane 

hardvéru a softvéru. Zabezpečuje komplexnú 

podporu prevádzkou Call centra, Helpdesku 

a Vzdialenej podpory. 

V rámci vnútornej organizácie oboch divízií ďalej 

pôsobia kompetenčné centrá vo vzťahu k jednotlivým 

produktovým radom alebo segmentom služieb 

s cieľom koncentrovať unikátne znalosti resp. vzťah 

zamestnancov k daným produktom a službám 

a vytvoriť tak ideálne predpoklady na ich ďalší rozvoj.
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Portfólio 
produktov

Prinášame  
najkomplexnejšiu  
ponuku IT produktov  
a služieb  
na Slovensku



ERP  
Systémy


Systémy  
pre výrobu


HR  
Systémy


Zákazkové  
IS


Manažérske  
IS


Služby

Radovan Bálent 

Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME



Ponúkame všetko, čo v oblasti 
IT každá firma potrebuje.

Poznáme špecifiká 
jednotlivých segmentov a ich 
procesov. Široké portfólio 
našich vlastných riešení 
dopĺňajú špičkové produkty 
našich strategických partnerov 
ako sú Microsoft a SAP. Všetky 
riešenia vyvíjame tak, aby 
spĺňali individuálne potreby 
konkrétneho zákazníka.

Okrem samotného ERP 
navrhujeme a dodávame 
technologickú infraštruktúru, 
implementujeme produkty 
a riešenia na mieru, 
poskytujeme komplexné IT 
služby a poradenstvo.

Rozsahom služieb sme lídrom 
trhu IT.
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ERP Systémy                                   

Podnikové informačné systémy 

zamerané na oblasť výroby, logistiky, 

distribúcie, zásob, fakturácie 

a účtovníctva firiem všetkých veľkostí


HR Systémy                                     

Informačné systémy pre riadenie 

ľudských zdrojov od náboru a výberu 

zamestnancov, cez ich adaptáciu, 

rozvoj, vzdelávanie, až po hodnotenie 

a odmeňovanie


Systémy pre výrobu                  

Najkomplexnejšia ponuka riešení 

v rámci informačných systémov pre 

výrobné firmy z rôznych priemyselných 

segmentov 

Manažérske IS                              

Softvérové nástroje určené pre 

manažérov na podporu plánovania 

a rozhodovania na všetkých stupňoch 

riadenia

SOFTIP PROFIT PLUS
Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný 
systém

SOFTIP PACKET
Osvedčený podnikový informačný systém pre 
menšie spoločnosti

SAP BUSINESS ONE
Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé 
a stredné firmy

SAP ERP
ERP systém s vysokou mierou odvetvovej 
špecifikácie pre väčšie podniky

KEEPI 
Online účtovníctvo pre živnostníkov v základnej 
funkcionalite bez poplatkov

SOFTIP HR PLUS
Najrozšírenejší informačný systém pre 
spracovanie platov a miezd

SOFTIP HAPPY HR
Nadstavbová webová aplikácia pre bezpapierovú 
personalistiku

DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY
Inteligentné riešenie na evidenciu dochádzky 
zamestnancov

SOFTIP BI
Manažérsky informačný systém vytvorený na 
mieru 

SOFTIP VÝROBA
Komplexný informačný systém pre plánovanie 
a riadenie zákazkovej výroby

SOFTIP MONACO
Informačný systém novej generácie pre tvorbu 
technickej dokumentácie

SOFTIP ADDON PRODUCTION
Nadstavbová aplikácia SAP Business One pre 
evidenciu a riadenie výroby

SOFTIP SYSKLASS
Praxou preverený špecializovaný softvér pre 
technickú prípravu výroby 




Zákazkové IS                                 

Riešenia a produkty charakteristické 

predovšetkým svojou komplexnosťou 

a unikátnosťou pokrývajúce aj tie 

najšpecifickejšie požiadavky klientov 


Služby                                 

To najširšie portfólio IT služieb na 

Slovensku pokrývajúce všetky potreby 

v oblasti IT, a to bez ohľadu na veľkosť 

firmy či odvetvie 

SOFTIP AUDIT
Plánovanie a spracovanie interných auditov 
v súlade s EN ISO 19011:2011

SOFTIP AUTORSKÉ HONORÁRE
Informačný systém pre výpočet honorárov 
autorov a umelcov

SOFTIP EVO
Informačný systém pre elektronické verejné 
obstarávanie

SOFTIP EZO
Informačný systém pre evidenciu zmlúv 
a objednávok

SOFTIP FRP
Informačný systém pre finančné riadenie 

SOFTIP GARANT
Skupina produktov určená na podporu prevádzky 
a riadenia penzijných spoločností

SOFTIP HR PORTÁL
Informačný systém pre moderné riadenie 
ľudských zdrojov

SOFTIP KONSOLIDÁCIA
IS pre rýchle a opakované zostavenie 
konsolidačného balíka

SOFTIP LETECKÝ MONITORING
Bezpilotný prieskum, pozorovanie, hliadkovanie 
a spracovanie zosnímaných údajov

SOFTIP POHĽADÁVKY
Informačný systém pre evidenciu a správu 
pohľadávok

SOFTIP POISTENIE
Informačný systém pre riadenie procesu 
poistných udalostí vo firmách

SOFTIP PROVÍZIE
IS pre evidenciu a správu siete obchodníkov 
a sprostredkovateľov

SOFTIP SIMBIZ
Ekonomická simulačná hra určená na výuku 
ekonomickej praxe

CLOUD SOLUTION PROVIDING
Najnovšie cloudové technológie Microsoft so 
zárukou najlepších služieb jej top partnera

KONCEPT ROZVOJA IT
IT stratégia vytvorená v spolupráci s expertmi

MICROSOFT AZURE
Flexibilná cloudová platforma pre moderné firmy

MICROSOFT SHAREPOINT
Portálové riešenie na tímovú spoluprácu a správu 
dokumentov

OFFICE 365
Office, ktorý poznáte obohatený o nástroje na 
podporu spolupráce

OUTSOURCING SLUŽIEB
Personálny a mzdový outsourcing, resp. 
outsourcing v oblasti IT

SERVIS A SLUŽBY
Široké spektrum odborných služieb od Auditu až 
po Zálohovanie.

SOFTWARE HOUSE
Vývoj softvéru na mieru vrátane následnej 
podpory a starostlivosti

ŠKOLENIA
Legislatívne semináre, školenia aplikácií SOFTIP, 
aj individuálne vzdelávanie
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Podpora a údržba

Ponúkame servis,  
na ktorý sa môžete  
spoľahnúť
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Helpdesk                                         

Na adrese cpz.softip.sk nájdete vždy aktuálne 

informácie k používaným softvérovým 

produktom, vrátane možnosti stiahnutia novej 

verzie a príslušnej sprievodnej dokumentácie. 

Zároveň tu môžete zaregistrovať svoj problém 

alebo otázku k používanému APV a sledovať 

stav riešenia. 

Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je 

zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní 

registračný formulár.


Servisná linka                              

Máte záujem o služby našich odborných 

konzultantov? Na telefónnom čísle 

048 4358 700 alebo na adrese SMEsluzby@

softip.sk si môžete objednať servisný zásah 

našich konzultantov vrátane služieb Vzdialenej 

podpory zákazníkov.  

Servisná linka je k dispozícii každý pracovný 

deň od 8:00 do 16:00 hod.


Call centrum                                

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám? 

Na telefónnych číslach 048 43 58 600 

a 02 205 701 15 (pre SAP Business One) 

poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu 

s odborníkom pre všetky aplikácie, ktoré 

využívate. Hlavnou podmienkou pre úspešnú 

komunikáciu je poznanie licenčného čísla. 

Call Centrum je k dispozícii každý pracovný deň 

od 8:00 do 16:00 hod.


Vzdialená podpora                     

Vzdialená podpora zákazníkov umožňuje 

využívať všetky služby našich konzultantov v čo 

najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného 

prístupu (Go To Assist –GTA).

Na vstup do aplikácie potrebujete 

používateľský kód, ktorý Vám poskytne 

pracovník spoločnosti SOFTIP.

Naši zákazníci majú možnosť nadviazať s nami 

dlhodobý vzťah prostredníctvom zmluvy o dohodnutej 

úrovni poskytovania služby (SLA – Service Level 

Agreement). Ide o opakované poskytovanie služieb 

v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka 

môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková 

služba s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže 

k štandardne poskytovaným službám.



Referencie

Naším 
úspechom  
je úspech 
našich  
zákazníkov


Na veľkosti nezáleží. Naše služby 

poskytujeme tisíckam spoločností  

od malých firiem až po nadnárodné 

korporácie, ktorých produkty sú  

populárne a dôverne známe.  

Rastieme spoločne.



Obchod a služby

AIR CARGO GLOBAL, ASBIS SK, ATENA - PERSONAL 

CONSULTING, ColosseoEAS, DATALAN Quality 

Instruments, Direct Parcel Distribution CZ, 

Direct Parcel Distribution SK, ENERGOINVEST, 

FORTUNA SK, INCAR,  INDEX NOSLUŠ, KOSIT, KPMG 

Slovensko Advisory, Letisko Sliač, McROY Jobliner, 

Medirex Servis, MEDUSA GROUP, Nitrianska 

teplárenská spoločnosť, Ochrana a bezpečnosť 

SE, Odvoz a likvidácia odpadu, Prievidzské tepelné 

hospodárstvo, SAD Prešov, SAD Prievidza, SEPS, 

Slovak Investment Holding, Slovenská autobusová 

doprava Dunajská Streda, Slovenská autobusová 

doprava Trenčín, Slovenská autobusová doprava 

Žilina, SLOVNAFT TRANS, Trenkwalder, UPC 

BROADBAND SLOVAKIA

 
Priemysel

ATTACK, Baliarne obchodu Poprad, Berndorf Sandrik, 

Bau3Mex, Cestné stavby Liptovský Mikuláš, CNC 

frézovanie, Danfoss Power Solutions, DIN - TECHNIK, 

DKI Plast, DREVONA PRODUCTION, Elba, ENPAY 

TRANSFORMER COMPONENTS, EURO-BUILDING, 

europlac, FESTAP, FIMAD, GALMM, Heineken 

Slovensko, IKEA Industry Slovakia, Illichmann 

Castalloy, KERKOTHERM, Klauke Slovakia, Klauke 

UK, KONŠTRUKTA – Industry, LED-SOLAR, linea – D, 

LOKO TRANS Slovakia, MERCHYOU, Metsa Tissue 

Slovakia, Milan Tomaškovič – ToMaC, Mlyn Kolárovo, 

MATADOR HOLDING, MONDI SCP, MSA, NORWIT 

SLOVAKIA, Novoplast, OMNIA KLF, Pivovar STEIGER, 

PLASTEX, Považská cementáreň, PRELIKA, Renost, RKS 

Trenčín, QUILTEX, SHP Group, SL SLOVAKIA, Slovalco, 

STAROPRAMEN-SLOVAKIA, STAVEX Nitra, STM 

Slovakia, TATRA TRUCKS, TATRAMAT – ohrievače vody, 

TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA, TESLA STROPKOV, 

TUCHYŇA VÝŤAHY, U. S. Steel Košice, VIPO, 

Witzenmann Slovakia, ZF Slovakia, ZVL auto

 
Veľkoobchod a maloobchod

COOP Jednota, BILLA, COREX, COREX SERVIS, dm 

drogerie markt, EUROSAM, IKEA Components, JANEBA 

TIME SR, KOFT Bratislava, LORIKA Slovakia, MABO, 

MEDITRADE, NITRAZDROJ, PHOENIX Zdravotnícke 

zásobovanie, SLOVWOOD Ružomberok
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Štátna správa a samospráva

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky,  

LESY Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky, Ministerstvo životného 

prostredia, Národná agentúra pre sieťové 

a elektronické služby, Slovenská agentúra životného 

prostredia, Slovenská akadémia vied, Slovenská 

inovačná a energetická agentúra, Slovenská 

zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenské 

národné múzeum, Štatistický úrad Slovenskej 

republiky, Štátna ochrana prírody Slovenskej 

republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou, Úrad pre verejné obstarávanie, 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 
Utilities

Podtatranská vodárenská spoločnosť, 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Stredoslovenská 

vodárenská prevádzková spoločnosť, TEPELNÉ 

HOSPODÁRSTVO Košice, Trenčianske vodárne 

a kanalizácie, Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť

 
Financie

Aegon Pojišťovna, Conseq penzijní společnost, 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Erste Group,  

KB Penzijní společnost, NOVIS Poisťovňa, OVB 

Allfinanz Slovensko, PB Finančné služby, Union 

poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa, Všeobecná 

úverová banka

 
Zdravotníctvo

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská 

Bystrica, Falck Záchranná, Univerzitná nemocnica 

Martin, Ústredná vojenská nemocnica SNP 

Ružomberok, Železničné zdravotníctvo Košice



Partneri

Úzko  
spolupracujeme  
s najvýznamnejšími  
IT spoločnosťami  
sveta
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Naše znalosti 
a skúsenosti 
potvrdzujú 
certifikáty 
a ocenenia  
od svetových 
lídrov


Získané najvyššie kompetencie v rámci 

jednotlivých partnerských programov 

a prestížne certifikáty a ocenenia dokazujú, 

že aj ako slovenská firma dokážeme 

s nimi nielen držať krok, ale byť aj ich 

rešpektovaným partnerom.

Desať víťazstiev v prestížnej súťaži Microsoft 

Awards. Trojnásobný držiteľ titulu Partner 

roka spoločnosti Microsoft. Dlhodobo najlepší 

partner SAP pre riešenie SAP Business One. 

Vlastníctvo viacerých prestížnych certifikátov 

od popredných svetových spoločností. Aj to je 

SOFTIP.

Zoznam všetkých partnerov je uvedený na 

www.softip.sk.



Systémy  
manažérstva

Profesionalita  
a kvalita  
sú základnými  
princípmi  
nášho  
fungovania


Martin Vlčko 

Člen predstavenstva a finančný riaditeľ
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EN ISO 9001 
Systém manažérstva 
kvality

ISO/IEC 27001 
Systém manažérstva 
informačnej 
bezpečnosti

STN OHSAS 18001 
Systém manažérstva 
bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri 
práci

EN ISO 14001 
Systém 
environmentálneho  
manažérstva

ISO/IEC 27018 
Systém riadenia 
ochrany osobných 
údajov v cloude

EN ISO 10006 
Systém manažérstva 
kvality v projektoch

SOFTIP má vybudovaný Integrovaný 

manažérsky systém (IMS) podľa 

medzinárodných štandardov.

Certifikáciu Integrovaného 

manažérskeho systému realizovali 

audítori renomovanej certifikačnej 

spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. 

Pravidelným úspešným absolvovaním 

certifikačných a dozorných auditov 

SOFTIP každoročne potvrdzuje svoje 

zodpovedné správanie sa k ochrane 

životného prostredia a zdravia 

zamestnancov, kontrolovaný prístup 

k informačným aktívam a ich ochrane, 

a takisto skutočnosť, že pri svojej 

činnosti využíva najmodernejšie 

metódy jednotného, systémového 

a procesného riadenia spoločnosti. 

Vybudovaný Integrovaný manažérsky 

systém SOFTIP oprávňuje považovať 

sa za zodpovednú spoločnosť 

poskytujúcu najvyššiu pridanú 

hodnotu pre svojich zákazníkov.



Podporujeme darcovstvo krvi

Organizujeme SOFTIPÁCKU KVAPKU KRVI 

v Banskej Bystrici, ktorá každoročne, vždy na 

prelome októbra a novembra priláka desiatky 

dobrovoľníkov. Práve pozitívna motivácia 

pre všetkých, ktorí ešte len uvažujú nad 

darcovstvom, je jedným z hlavných cieľov tohto 

podujatia.

Fandíme športovým talentom

Už niekoľko rokov je SOFTIP titulárnym  

partnerom Trojkráľového večerného behu ulicami 

Banskej Bystrice, ktorý pravidelne 6. januára 

štartuje bohatú sezónu pretekov Marathon BB 

Tour. Organizujeme viaceré športové podujatia 

vrátane tradičnej jarnej bicyklovačky, či letného  

a zimného teambuldingu.

Spoločenská 
zodpovednosť

Patríme k firmám, 
ktoré dokážu 
inšpirovať

 

Firmy majú dnes oveľa väčšiu možnosť 

ovplyvňovať svoje okolie ako kedysi.  

A mali by to robiť pozitívnym smerom. 

Na spoločenskú zodpovednosť sa pritom 

nepozeráme len cez investované peniaze, ale 

snažíme sa využiť naše aktíva - skúsenosti 

a zručnosti a osloviť aj našich zamestnancov, 

aby sa osobne angažovali a aj prostredníctvom 

vlastných CSR aktivít a projektov prispievali 

k rozvoju okolitého prostredia a ochrane 

prírody.



Patríme medzi výnimočné firmy

Za angažovanosť v oblasti projektov 

spoločenskej zodpovednosti bol SOFTIP 

ocenený titulom Výnimočná firma roku 2019  

v kategórii Spoločenská zodpovednosť. 

Zaujímame sa o silné ľudské príbehy

SOFTIP je dlhodobo jedným z najväčších 

podporovateľov Spoločnosti Downovho 

syndrómu na Slovensku. Sme veľmi radi, že sa 

nám povedomie o potrebe pomáhať podarilo 

rozšíriť aj medzi našich zamestnancov a sami 

iniciujú rôzne dobrovoľnícke akcie a zbierky na 

podporu jej činnosti.

Pomáhame pomáhať

Sme tiež hrdým partnerom projektu Planéta 

zážitkov pre deti, ktorý sa prostredníctvom 

série podujatí pre deti snaží počas 

prázdninových mesiacov spríjemniť možno 

často smutné letné dni detí z detských 

domovov.

Sme ohľaduplní k planéte

Minimalizujeme odpad, ktorý tvoríme a ten, čo 

vyprodukujeme poctivo separujeme. Namiesto 

plastových fliaš uprednostňujeme pitný 

režim v sklených nádobách. Optimalizujeme 

pracovné cesty, využívame konferenčné hovory 

a zdieľanie súborov na diaľku. Chodíme do 

práce na bicykli. 



1991
Rok založenia

8 500+
Zákazníkov

9
Pracovísk

18,2
 Celkové tržby za rok 2019  

v mil. EUR

195
Zamestnancov

11,6
 Pridaná hodnota za rok 2019 

v mil. EUR

SOFTIP v číslach





Sídlo & fakturačná adresa:  
SOFTIP, a. s. 
Krasovského 14  
851 01 Bratislava – mestská časť 
Petržalka 
Slovenská republika

Poštová adresa & kontakt:  
SOFTIP, a. s.  
Europa Business Center  
Na Troskách 26  
974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

Tel: +421 48 4340 111 
softip@softip.sk 

www.softip.sk 

https://www.facebook.com/softip.sk/
https://www.linkedin.com/company/557856/
https://www.youtube.com/c/softip
https://twitter.com/softip_sk
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