
Profil spoločnosti ESET



„Na začiatku sme brali našu prácu 

ako službu používateľom počítačov. 

Verili sme, že počítače budú čím 

ďalej, tým dôležitejšie – ak ich ľudia 

budú naďalej používať na ukladanie 

výsledkov svojej práce a citlivých 

dát, alebo na vykonávanie online 

transakcií.“

Miroslav Trnka, generálny riaditeľ, ESET



Začiatky ESET siahajú do roku 1987, keď sa dvaja mladí programátorskí nadšenci, Peter Paško a Miroslav Trnka, 

stretli s jedným z prvých počítačových vírusov na svete s názvom „Vienna“ a napísali program na jeho detekciu. 

Krátko na to sa objavilo množstvo ďalších vírusov. Tak vznikla myšlienka vytvoriť univerzálne softvérové 

riešenie, ktoré by dokázalo eliminovať tieto dovtedy málo známe počítačové hrozby.

V roku 1992, spoločne s ich priateľom Rudolfom Hrubým, programátorom a tvorcom ekonomického softvéru 

Perspekt, založili ESET ako súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným. Dnes je ESET technologickým lídrom 

v oblasti proaktívnej počítačovej bezpečnosti so sídlom v Bratislave a s pobočkami v San Diegu (USA), Prahe 

(Česká republika), Buenos Aires (Argentína) a s vývojovým strediskom v poľskom Krakove. ESET má zastúpenie 

a prináša inovácie v digitálnej bezpečnosti vo viac ako 160 krajinách sveta.

Antivírusový program, na ktorom spočiatku pracovala malá skupina počítačových nadšencov, sa časom zmenil 

na bezpečnostné riešenie, ktoré je dnes považované za jedno z najrýchlejších a najúčinnejších na svete. Vysokou 

efektívnosťou a stabilitou napĺňa pôvodnú víziu svojich tvorcov – sprístupniť špičkovú technológiu bežným 

používateľom.

Ako ESET rástol, zostával verný princípom zodpovednosti, spoľahlivosti a čestnosti. Tieto princípy, spolu 

s inovatívnosťou, sú naďalej hnacou silou úspechu a rastu spoločnosti ESET.

História

ESET v skratke

Tvorca bezpečnostných riešení pre malé i veľké 
spoločnosti, domácich používateľov a mobilných 
používateľov

22 rokov skúseností v ochrane digitálnych svetov

Priekopník a líder v proaktívnej detekcii

Hlavné sídlo v Bratislave

Výskumné a vývojové strediská v Bratislave 
a v Krakove (Poľsko)

Obchodné a distribučné centrá v Bratislave 
(EMEA), San Diego (Severná Amerika), Buenos 
Aires (Latinská Amerika) a Singapur (APAC)

Zastúpenie vo viac ako 160 krajinách sveta

385 zamestnancov na celom svete

2  860% nárast za posledných 5 rokov

Konsolidovaný celkový predaj 90,2 milióna  eur 
v roku 2008

Chránime viac než 90 miliónov používateľov

Prestížna analytická spoločnosť Gartner zaradila 
ESET v roku 2009 do „Magic Quadrant for 
Endpoint Protection Platforms“

Držiteľ najvyššieho počtu ocenení Virus Bulletin 
VB100% od mája 1998

Jediné riešenie, ktoré získalo všetky ocenenia 
ADVANCED+ od organizácie AV‑Comparatives za 
proaktívnu detekciu



Keď sme sa spolu s mojimi priateľmi začali zaoberať počítačmi, dávno pred internetovou érou, počítačové vírusy boli považované za niečo, čo 

môžete mať pod kontrolou, niečo, čo je spútané v hmotnom médiu, ako napríklad disketa. Infikovanie počítača bolo dôsledkom neoprávneného 

používania pirátskych programov. Ak sa používateľ nakazil, bola to prosto jeho chyba. Toto relatívne jednoduché rozlišovanie sa stratilo 

s príchodom internetu, ktorý sa veľmi rýchlo stal vysoko efektívnym „dopravným prostriedkom“ pre počítačové hrozby (malware).

Škodlivý kód sa už dokázal rozširovať sám bez vedomia používateľa. Nič nestálo v ceste masívnemu útoku ohrozujúcemu samotnú internetovú 

infraštruktúru. Makrovírusy, prvá forma malware internetového veku bola nasledovaná emailovými červami, ktoré nakoniec uvoľnili cestu 

sieťovým červom. V podstate každý počítač pripojený k sieti bol atakovaný do desiatich minút.

Približne od roku 2003, profesionálne gangy zamerali svoju pozornosť na lokalizované útoky a rozširovanie spamu – obe činnosti sú primárne 

motivované ziskom. V rozmedzí jednej dekády viedli ich neustále výpady k exponenciálnemu nárastu v objeme, variantoch a vektoroch 

infiltrácií. Dnes sa odhaduje, že zhruba 80 percent z množstva dát prenesených na Internete tvoria malware a spam. Výhľad do budúcnosti jasne 

naznačuje, že pomyselná krivka bude smerovať nahor a náš úspech bude vyžadovať viac inovácií, flexibility a predvídavosti.

V ESET sme vytvorili a vyladili akúsi formu umelej inteligencie, ktorá dokáže identifikovať škodlivý softvér na základe jeho podozrivého 

správania. Naše vývojové tímy obzvlášť dbajú na to, aby riešenia spĺňali najprísnejšie podmienky na širokom spektre platforiem a operačných 

systémov, čo je nikdy nekončiaci proces. Každú zakúpenú licenciu považujeme za najvyšší prejav dôvery v naše odborné schopnosti, ktoré stoja 

v prvej línii obrany voči kyberhrozbám. Je to záväzok, ktorý chceme dodržať.

Miroslav Trnka, generálny riaditeľ, ESET

Slovo generálneho riaditeľa



Vízia spoločnosti:

Inteligentní ľudia vyvíjajú 
inteligentné produkty pre 
inteligentných ľudí.



Winnn/Mebroot – Znamená „renesanciu“ boot trojanov; 

prepisuje zavádzací sektor (MBR) disku

Populárnou sa stáva technika HTML IFRAME

Červ Winnn/Conficker – Napáda milióny pracovných staníc; 

zneužíva bezpečnostnú dieru OS Windows

Elektronický priestor Gruzínska 

je pod neustálym DDos útokom

Spustenie spamovacieho botnetu Mega-D, 

bol niekoľkokrát použitý na nezákonné aktivity

CD s Photo Frame ovládačom je napadnuté vírusom

Estónsko čelí masívnym útokom DDoS (distribuované odmietnutie služby)

Winnn/Spy.Zbot – Rýchlo sa šíriaca infiltrácia kradnúca bankové informácie

Množia sa cielené útoky prostredníctvom súborov MS Office (PPT, XLS, DOC) 

MPack – Jeden z najznámejších nástrojov na vytváranie škodlivých aplikácií

Winnn/Nuwar – Napáda milióny počítačov a vytvára spamovací botnet „Storm“ 

Trójsky kôň WWWM/TrojanDropper.Kukudro – Zameriava svoje útoky na súbory MS Word

Červ Winnn/VB.NEI („Kamasutra,“ „Blackworm“) – 

Naprogramovaný na zničenie alebo zmazanie súborov každý tretí deň v mesiaci

Vírus Winnn/Sality, Winnn/Virut – Šíri sa obrovskou rýchlosťou napriek zastaraným metódam, ktoré používa

Winnn/Adware.Winantivirus – Zahajuje éru „podvodných antivírusov“, zobrazuje falošné hlásenia o infiltráciách

Trójsky kôň Winnn/Gpcode – Žiada výkupné za odkódovanie súborov, ktoré predtým zakódoval

Trójsky kôň Winnn/TrojanDownloader.Zlob – Maskuje sa ako legitímny videokodek

Červ Winnn/Sober – Dominuje na vírusovej scéne vďaka masívnemu šíreniu

Červ Lion – Zameriava sa na linuxové servery

SymbOS/Cabir – Prvý červ na mobilnej platforme – šíri sa pomocou technológie bluetooth

Winnn/Adware.Virtumonde – 

Otravuje používateľov otváraním pop-up okien

Winnn/Mydoom – 

Najrýchlejšie sa šíriaci 

e-mailový červ v histórii

Bagle/Netsky/Mydoom – 

Začiatok vojny malware-gangov

Červ Perl/Santy – Prvý známy webový červ, 

používajúci Google na získavanie nových cieľov

IRC boty (Internet Relay Chat) 

sa začínajú používať na podvodné ciele

Winnn/SQLSlammer.A – Zneužíva bezpečnostné diery Microsoft SQL Server

Červ Blaster – Zneužíva bezpečnostné diery MS Windows

Červ Winnn/Sobig – Otvára éru masívnych internetových epidémií 

ActnS/LFM.A – Prvý vírus, ktorý dokáže infikovať objekty Macromedia Flash

Červ Red – Atakuje webové servery a modifikuje ich obsah

Winnn/Goner.A – Rozširuje sa pomocou IM (instant messaging) aplikácií

Winnn/Klez – Útočí na súkromie používateľov a odosiela prílohy z používateľovho PC

Prvá známa infiltrácia napádajúca osobné počítače 

a herné konzoly (v tomto prípade Sega Dreamcast)

Winnn/Qaz worm – Hackeri získavajú prístup do počítačových systémov Microsoftu

VBS/Loveletter – Vírus, ktorý spôsobil mnohým firmám obrovské škody

Červ VBS/Melissa – Zameriava sa na aplikácie typu Outlook

VBS/Bubbleboy – Otvára éru emailových infiltrácií 

Strange Brew – Prvý Java vírus

WWWM/Concept virus – Prvý makrovírus 

napádajúci dokumenty MS Word

MtE (Mutation Engine) – Prvá polymorfná knižnica

vírus Michelangelo – Spôsobuje mediálnu hystériu, no spôsobené škody sú minimálne

Internetový červ – Prvý multiplatformný sieťový červ

vírus Jerusalem/rodina Suriv – 

Prvá známa rodina vírusov

vírus Brain – Prvý boot vírus na svete

Fred Cohen zavádza pojem „počítačový vírus“

Zisk ocenenia 

„Firma roka“ 

týždenníka Trend

Založenie výskumného 

a vývojového centra v Poľsku

Spojenie s ESET, LLC USA 

Zisk jubilejného   . ocenenia Virus Bulletin 

Akvizícia českej 

bezpečnostnej firmy Šetrnet 

ESET získava druhé ocenenie „IT firma roka“ 

ESET je prvýkrát zaradený do rebríčkov „Fast    CE“ 

a „Fast     EMEA“ analytickej spoločnosti Deloitte

ESET získava cenu „IT firma roka“ od IT Asociácie 

Slovenska (ITAS) 

Prvé nezávislé účinkovanie spoločnosti ESET na veľtrhu CeBit v Hanoveri 

Založenie spoločnosti ESET Software v Prahe

Zisk ocenenia „Počítadlo“ na IT veľtrhu Cofax 

Založenie ESET, LLC v San Diegu (USA)

NODnn získava prvé ocenenie Virus Bulletin 

Vydanie novej verzie pod 

názvom NOD – iCE 

Vznik populárnej rubriky M. Trnku „Vírusový radar“ 

v poprednom slovenskom IT titule PC Revue

Založenie ESET, spol. s r. o. v bývalom Československu. 

Spoločníkmi sú Rudolf Hrubý, Peter Paško a Miroslav Trnka 

Založenie Slovenského antivírusového centra (SAC) a SAC BBS

Predaj realizovaný prostredníctvom konzorcia A.T.A. 

Prvá verzia pre rakúsky trh sa predávala pod názvom STOPVIR

Vytvorenie prvej verzie programu NOD, autormi sú Peter Paško a Miroslav Trnka

NOD je skratkou pre „Nemocnicu na okraji disku“, modifikácia názvu populárneho 

televízneho seriálu Nemocnica na okraji mesta
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Motto spoločnosti:

Inovácia spojená so slušnosťou,  
cťou a oddanosťou pravde

Míľniky spoločnosti



Winnn/Mebroot – Znamená „renesanciu“ boot trojanov; 

prepisuje zavádzací sektor (MBR) disku

Populárnou sa stáva technika HTML IFRAME

Červ Winnn/Conficker – Napáda milióny pracovných staníc; 

zneužíva bezpečnostnú dieru OS Windows

Elektronický priestor Gruzínska 

je pod neustálym DDos útokom

Spustenie spamovacieho botnetu Mega-D, 

bol niekoľkokrát použitý na nezákonné aktivity

CD s Photo Frame ovládačom je napadnuté vírusom

Estónsko čelí masívnym útokom DDoS (distribuované odmietnutie služby)

Winnn/Spy.Zbot – Rýchlo sa šíriaca infiltrácia kradnúca bankové informácie

Množia sa cielené útoky prostredníctvom súborov MS Office (PPT, XLS, DOC) 

MPack – Jeden z najznámejších nástrojov na vytváranie škodlivých aplikácií

Winnn/Nuwar – Napáda milióny počítačov a vytvára spamovací botnet „Storm“ 

Trójsky kôň WWWM/TrojanDropper.Kukudro – Zameriava svoje útoky na súbory MS Word

Červ Winnn/VB.NEI („Kamasutra,“ „Blackworm“) – 

Naprogramovaný na zničenie alebo zmazanie súborov každý tretí deň v mesiaci

Vírus Winnn/Sality, Winnn/Virut – Šíri sa obrovskou rýchlosťou napriek zastaraným metódam, ktoré používa

Winnn/Adware.Winantivirus – Zahajuje éru „podvodných antivírusov“, zobrazuje falošné hlásenia o infiltráciách

Trójsky kôň Winnn/Gpcode – Žiada výkupné za odkódovanie súborov, ktoré predtým zakódoval

Trójsky kôň Winnn/TrojanDownloader.Zlob – Maskuje sa ako legitímny videokodek

Červ Winnn/Sober – Dominuje na vírusovej scéne vďaka masívnemu šíreniu

Červ Lion – Zameriava sa na linuxové servery

SymbOS/Cabir – Prvý červ na mobilnej platforme – šíri sa pomocou technológie bluetooth

Winnn/Adware.Virtumonde – 

Otravuje používateľov otváraním pop-up okien

Winnn/Mydoom – 

Najrýchlejšie sa šíriaci 

e-mailový červ v histórii

Bagle/Netsky/Mydoom – 

Začiatok vojny malware-gangov

Červ Perl/Santy – Prvý známy webový červ, 

používajúci Google na získavanie nových cieľov

IRC boty (Internet Relay Chat) 

sa začínajú používať na podvodné ciele

Winnn/SQLSlammer.A – Zneužíva bezpečnostné diery Microsoft SQL Server

Červ Blaster – Zneužíva bezpečnostné diery MS Windows

Červ Winnn/Sobig – Otvára éru masívnych internetových epidémií 

ActnS/LFM.A – Prvý vírus, ktorý dokáže infikovať objekty Macromedia Flash

Červ Red – Atakuje webové servery a modifikuje ich obsah

Winnn/Goner.A – Rozširuje sa pomocou IM (instant messaging) aplikácií

Winnn/Klez – Útočí na súkromie používateľov a odosiela prílohy z používateľovho PC

Prvá známa infiltrácia napádajúca osobné počítače 

a herné konzoly (v tomto prípade Sega Dreamcast)

Winnn/Qaz worm – Hackeri získavajú prístup do počítačových systémov Microsoftu

VBS/Loveletter – Vírus, ktorý spôsobil mnohým firmám obrovské škody

Červ VBS/Melissa – Zameriava sa na aplikácie typu Outlook

VBS/Bubbleboy – Otvára éru emailových infiltrácií 

Strange Brew – Prvý Java vírus

WWWM/Concept virus – Prvý makrovírus 

napádajúci dokumenty MS Word

MtE (Mutation Engine) – Prvá polymorfná knižnica

vírus Michelangelo – Spôsobuje mediálnu hystériu, no spôsobené škody sú minimálne

Internetový červ – Prvý multiplatformný sieťový červ

vírus Jerusalem/rodina Suriv – 

Prvá známa rodina vírusov

vírus Brain – Prvý boot vírus na svete

Fred Cohen zavádza pojem „počítačový vírus“

Zisk ocenenia 

„Firma roka“ 

týždenníka Trend

Založenie výskumného 

a vývojového centra v Poľsku

Spojenie s ESET, LLC USA 

Zisk jubilejného   . ocenenia Virus Bulletin 

Akvizícia českej 

bezpečnostnej firmy Šetrnet 

ESET získava druhé ocenenie „IT firma roka“ 

ESET je prvýkrát zaradený do rebríčkov „Fast    CE“ 

a „Fast     EMEA“ analytickej spoločnosti Deloitte

ESET získava cenu „IT firma roka“ od IT Asociácie 

Slovenska (ITAS) 

Prvé nezávislé účinkovanie spoločnosti ESET na veľtrhu CeBit v Hanoveri 

Založenie spoločnosti ESET Software v Prahe

Zisk ocenenia „Počítadlo“ na IT veľtrhu Cofax 

Založenie ESET, LLC v San Diegu (USA)

NODnn získava prvé ocenenie Virus Bulletin 

Vydanie novej verzie pod 

názvom NOD – iCE 

Vznik populárnej rubriky M. Trnku „Vírusový radar“ 

v poprednom slovenskom IT titule PC Revue

Založenie ESET, spol. s r. o. v bývalom Československu. 

Spoločníkmi sú Rudolf Hrubý, Peter Paško a Miroslav Trnka 

Založenie Slovenského antivírusového centra (SAC) a SAC BBS

Predaj realizovaný prostredníctvom konzorcia A.T.A. 

Prvá verzia pre rakúsky trh sa predávala pod názvom STOPVIR

Vytvorenie prvej verzie programu NOD, autormi sú Peter Paško a Miroslav Trnka

NOD je skratkou pre „Nemocnicu na okraji disku“, modifikácia názvu populárneho 

televízneho seriálu Nemocnica na okraji mesta
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Sila ESET pramení z orientácie na talenty a odborné znalosti zamestnancov, v ktorých sa 

snažíme vzbudiť nadšenie pre naše projekty. Vďake atmosfére kreatívneho dialógu a inovácie 

dokážeme byť vždy krok pred konkurenciou. Zákazníci ten rozdiel vidia, a preto sa často stávajú 

práve oni najväčšími fanúšikmi.

Stále máme na pamäti skromné začiatky a naďalej sa držíme princípov, na ktorých je založená 

firemná kultúra: slušnosť, férovosť a úprimnosť vo vzťahu k zamestnancom a klientom. 

Viera v intelekt, zanietenie pre počítačovú vedu a oddanosť poctivosti pomáha firme 

napredovať. Sme si plne vedomí toho, že dobrá povesť špičkového tvorcu bezpečnostných 

riešení závisí od kvality našich ľudí. Preto považujeme zamestnancov za naše najcennejšie 

aktívum. Uvedomujeme si, že jedine podporovaním konštruktívneho dialógu a podnecovaním 

inovatívneho myslenia si môžeme naďalej udržať pozíciu technologického lídra v tomto rýchlo 

sa meniacom odvetví IT priemyslu.

Budujeme na zdravých základoch 
a priťahujeme talenty



„V ESET cielene vyhľadávame rozličné talenty.  

Je to však iba jedna časť filozofie. Ak chcete 

vytvoriť niečo zmysluplné v našom odvetví, 

musíte sa usilovať o dokonalosť. Aj keď sa to môže 

zdať nedosiahnuteľné, verím, že tvrdou prácou 

sa môžeme dostať veľmi blízko k cieľu.“

Miroslav Trnka, generálny riaditeľ spoločnosti ESET



„Počítačová bezpečnosť je v podstate obchod 

s dôverou. Pristupujeme k nemu ako k život

ne dôležitej službe… je to nekončiaci proces, 

ktorý musí byť v súlade s požiadavkami 

a očakávaním našich klientov. Hlavnou úlo

hou je vytvárať špecializované tímy ľudí, ktorí 

zabezpečujú nepretržitú ochranu a podporu.“

Miroslav Pikus
riaditeľ pre obchod a marketing, ESET



Pohybujeme sa v oblasti vytvárania inovatívnych bezpečnostných riešení. Našou odpoveďou 

na alarmujúce trendy v kyberkriminalite a rýchlo rastúci počet počítačových hrozieb je 

pripravenosť chrániť digitálne vlastníctvo našich klientov a dôležitú infraštruktúru – či už 

v ich domácom prostredí, alebo vo firemných sieťach. Vyvinuli sme a neustále vylepšujeme 

revolučnú technológiu ESET ThreatSense® a na nové generácie počítačových hrozieb sme 

pripravení reagovať pružne a s odhodlanosťou. Našim dlhodobým cieľom je byť lídrom na trhu 

v proaktívnych detekčných metódach. 

Podporujeme naše riešenia personalizovanými službami, úzko komunikujeme so zákazníkmi 

a pomáhame im identifikovať a odstraňovať prípadné bezpečnostné nedostatky. Naše 

odhodlanie zlepšovať sa je pravidelne oceňované nezávislými testovacími centrami, ktoré radia 

produkty ESET medzi najlepšie na svete.

Ako robíme biznis v ESET



V ESET je cieľom prichádzať so špičkovými bezpečnostnými produktmi pre domácich používateľov, ako aj 

korporátnych zákazníkov. Už tradične kladieme dôraz na efektivitu a nenáročnosť a nepretržite dolaďujeme 

naše riešenia pomocou pokročilých technológií vypracovaných vo vlastnom výskumnom a vývojovom centre. 

Hlavné jadro vývoja sa odohráva v sídle spoločnosti v Bratislave. Tam vzniká technológia ESET ThreatSense® 

spolu s rozšírenou heuristikou, ktorá posúva bezpečnostné riešenia ESET na prvé miesto v proaktívnej detekcii 

malware. Vďaka neustálemu úsiliu o inováciu na poli počítačovej bezpečnosti sme vytvorili sieť „technologických 

inkubátorov“, kde vývojári a analytici spracovávajú informácie o infiltráciách, testujú pokročilé detekčné metódy 

a optimalizujú produkty v sieťovom prostredí.

Medzi najnovšie inovácie patrí ESET SysInspector – revolučný diagnostický nástroj na hĺbkovú analýzu 

operačného systému, alebo bezplatný ESET Online Scanner pre tých, čo nevlastnia licenciu ESET, alebo 

používajú bezpečnostné produkty iných výrobcov. ESET ThreatSense. Net® je systém včasného varovania, 

technológia nadväzujúca na skenovacie jadro ESET ThreatSense®. Umožňuje používateľom zaslať podozrivé 

a potenciálne nebezpečné súbory na analýzu do vírusových laboratórií ESET.

Vyvíjame unikátne technológie, investujeme  
do výskumu a vývoja



„V ESET je tradíciou, že neustále 

vylepšujeme technológiu našich 

antivírusových riešení. Zákazníci sú 

tak vždy chránení tou najvyspelejšou 

technológiou. Ocenenia, ktoré 

pravidelne získavame, sú dobrým 

vysvedčením pre rozšírenú heuristiku 

a pre výskumné a vývojové tímy.“

Richard Marko, riaditeľ pre technológie, ESET



Produktové portfólio ESET obsahuje riešenia  
pre domácich používateľov, mobilných používateľov  

a korporátne siete na širokom spektre platforiem.

Všetky naše produkty využívajú skenovacie jadro ESET ThreatSense®,  
ktoré dokáže identifikovať aj doposiaľ neznáme infiltrácie.



Viacvrstvová proaktívna 
ochrana

Precízna detekcia s nízkym 
počtom falošných poplachov

Minimálne zaťaženie 
systémových zdrojov

Vysoká rýchlosť skenovania

Kľúčové vlastnosti 
produktov ESETESET Smart Security 4

ESET Smart Security 4 je plne integrované bezpečnostné riešenie na ochranu proti malware pre domácich používateľov aj 

firemných zákazníkov. Spája rýchlosť a precíznosť riešenia ESET NOD32 Antivirus, založeného na oceňovanom skenovacom 

jadre ESET ThreatSense® so spoľahlivým personálnym firewallom a antispamovým modulom. Výsledkom je bezpečnostný 

produkt, ktorý nepretržite chráni počítač pred internetovými hrozbami. Pre firemných zákazníkov prináša ESET Smart Security 4 

Business Edition nástroj vzdialenej správy ESET Remote Administrator. Ten zjednodušuje a centralizuje proces konfigurácie 

a administrácie ESET Smart Security 4 v sieťovom prostredí. Umožňuje vytvárať lokálny aktualizačný server a šetrí tým objem 

dát prenesených z internetu.

ESET NOD32 Antivirus 4
Produkt ESET NOD32 Antivirus 4 vychádza z oceňovanej technológie ESET ThreatSense® a predstavuje bezpečnostné riešenie 

zaisťujúce detekciu a elimináciu vírusov, trojských koní, červov, adware, spyware, phishingu, rootkitov a ďalších internetových 

hrozieb. ESET NOD32 Antivirus 4 ponúka kvalitnú proaktívnu ochranu s minimálnym zaťažením systémových zdrojov.

Serverové produkty
Pre firemných zákazníkov prináša ESET riešenia na ochranu serverových platforiem pred škodlivým softvérom. Portfólio 

produktov obsahuje riešenia pre poštové servery, sieťové brány a súborové servery a pokrýva široké spektrum operačných 

systémov. Flexibilná architektúra serverových riešení ESET spĺňa nároky pre nasadenie na systémoch s vysokou záťažou.

ESET ponúka svojim partnerom množstvo príležitostí na spoluprácu v oblasti OEM – integrovanie antivírusového jadra 

na základe špecifických požiadaviek, vrátane predinštalácie a bundlingu, ako aj technologické partnerstvo.

Vlajkové produkty

OEM & Technologické partnerstvo



Ocenenia, certifikáty a ohlasy

Gartner
ESET bol v roku 2009 nominovaný 
do Magic Quadrant for Endpoint 
Protection.

SC Magazine
ESET Smart Security získal 
v recenzii prestížneho časopisu 
SC Magazine plné skóre 
(5 hviezdičiek).

Maximum PC
V recenzii Maximum PC dostal 
ESET Smart Security deväť bodov 
z desiatich.

PC PRO
Časopis pre IT, manažérov a skúsených 
užívateľov PC Pro Magazine odporučil 
ESET Smart Security svojim čitateľom.

West Coast Labs
ESET Smart Security obstál vo všetkých 
testoch West Coast Lab a obdržal 
certifikát Checkmark.

ICSA Labs 
ESET úspešne absolvoval 
všetky testy a získal certifikát 
ICSA Labs.

Virus Bulletin
ESET získal najvyšší počet ocenení 
VB100 od mája 1998.

Zdroje:  www.av‑comparatives.org, www.cnet.com, www.deloitte.com, www.forbes.com, www.gartner.com, www.icsalabs.com, www.maximumpc.com, 
www.oesisok.com, www.passmark.com, www.pcpro.co.uk, www.scmagazine.com, www.virusbtn.com, www.westcoastlabs.com

AV‑Comparatives
ESET NOD32 Antivirus je jediný 
produkt, ktorý vo všetkých testoch 
získal najvyššie ocenenie ADVANCED+ 
za proaktívnu detekciu.

Forbes.com
„ESET je zrejme najefektívnejší 
vírusový skener, o ktorom 
ste doposiaľ nepočuli.“ Andy 
Greenberg, 2008.

PassMark Software
ESET NOD32 Antivirus sa umiestnil na 
prvom mieste v teste antivírusových 
riešení uskutočnenom organizáciou 
PassMark Software.

CNET
ESET získal ocenenie CNET 
Editors’ Choice za produkt ESET 
Smart Security 4.

OESISOK
ESET získal certifikát od nezávislej 
testovacej organizácie OESIS OK.



Od roku 2002, keď bol ESET prvýkrát zaradený do rebríčka 

Deloitte Technology Fast 500, sa každoročne umiestňuje medzi 

najrýchlejšie rastúce technologické firmy v regióne Európy, 

Blízkeho východu a Afriky. Podobné výsledky dosahuje ESET 

aj v samostatných rebríčkoch pre Severnú Ameriku a strednú 

Európu. Deloitte hodnotí technologické spoločnosti, ktoré 

dosiahli najvyšší medziročný nárast tržieb, pričom vyvíjajú 

svoju vlastnú technológiu, ktorá má na finančnom výsledku 

spoločnosti významný podiel. Rebríček taktiež zahŕňa firmy, 

ktoré investujú podstatnú časť svojich príjmov do výskumu 

a vývoja technológií.

ESET NOD32 Antivirus, pravidelne a dlhodobo získava najvyššie 

ocenenia v prestížnych komparatívnych testoch a je základom, 

na ktorom stavia celý produktový rad bezpečnostných riešení 

ESET. Od svojho prvého účinkovania v testoch VB100 program 

NOD32 detegoval všetky „In the Wild“ červy a vírusy a drží 

svetový rekord v počte týchto ocenení. Produkty ESET získavajú 

pozitívne recenzie v prestížnych technologických periodikách 

a sú taktiež odporúčané mnohými organizáciami zaoberajúcimi 

sa informačnými technológiami.

Ocenenie spoločnosti

Ocenenie produktov

„Dlhodobo pozitívne hod

notenia najlepšie dokazujú 

rýchly rast ESET, ktorý je 

výsledkom kvalitnej práce 

našich zamestnancov.  

Tvoríme špičkové produkty 

a napĺňame tým očakávania 

našich zákazníkov.“

Peter Paško, predseda Správnej rady, ESET

Deloitte Technology Fast 500 EMEA
ESET získal toto prestížne ocenenie už šiestykrát 
za sebou. Rebríček hodnotí technologické 
spoločnosti v regióne EMEA a v roku 2008 sa 
ESET umiestnil na 126. priečke.

Deloitte Fast 50 CE
Už siedmy rok za sebou patrí ESET medzi 
najrýchlejšie rastúce technologické 
spoločnosti v strednej Európe. Výsledky 
za rok 2008 vyniesli ESET na 16. miesto.

Slovak Gold
Poslaním certifikátu je odborné hodnotenie 
a certifikácia produkcie nadštandardnej kvality. 
ESET Smart Security 4 získala toto ocenenie spolu so 
Zlatou medailou Slovak Gold ako špecifický produkt.

Firma Roka
ESET získal prestížnu podnikateľskú 
cenu ekonomického týždenníka 
Trend vo výročnom desiatom ročníku 
cien TREND TOP.

Slovak Gold Exclusive
Certifikát oceňuje organizácie, ktoré dlhodobo dosahujú 
dobré ekonomické výsledky, stabilitu, prosperitu, perspek‑
tívnosť aktivít či verejný prospech. Počas 15‑ročnej histórie 
Nadácie Slovak Gold získalo toto ocenenie iba 10 firiem.



Globálna sieť ESET– Chránime používateľov na celom svete

Hlavné sídlo

ESET, spol.  s r.  o.

Aupark Tower, 16. poschodie

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Slovensko

severná amerika

ESET, LLC.

610 West Ash Street, Suite 1900

San Diego, CA 92  101

U. S. A.

laTinská amerika

Av. Del Libertador 6  250, 6th Floor

Cdad. de Buenos Aires

C1428ARS, Buenos Aires

Argentina

česká republika

ESET software spol.  s r.  o.

Meteor Centre Office Park

Sokolovská 100/94

180 00 Praha 8

poľsko

ESET Poland

Ul. Smoleńsk 21/5

Kraków 31‑108

Poland

disTribÚCia v emea

BELGICKO – MGK Technologies

BULHARSKO – Hi Computers

DÁNSKO – Eurosecure

ESTÓNSKO – Initec

FRANCÚZSKO – Athena Global Services

CHORVÁTSKO – Nort

NEMECKO – DATSEC

GHANA – ARIT of AFRICA

GRÉCKO – ADAOX

HOLANDSKO – Do NOD

ISLAND – Eurosecure

ÍRSKO – Reflex IS

IRAEL – Com Secure

JUŽNÁ AFRIKA – 4D Digital

LOTYŠKO – INITEC Latvia

LITVA – NOD Baltic

LUXEMBURGSKO – MGK Technologies

MAĎARSKO – Sicontact

NIGÉRIA – ARIT of AFRICA

NÓRSKO – Eurosecure

POĽSKO – Dagma

PORTUGALSKO – WhiteHat

RAKÚSKO – Sicontact Austria

RUMUNSKO – AxelSoft

RUSKO – Eset Russia

SEVERNÁ AFRIKA – Sedna Informatique

SLOVINSKO – Sisplet Security

STREDNÝ VÝCHOD – ADAOX Middle East

ŠPANIELSKO – Ontinet

ŠVÉDSKO – Eurosecure

ŠVAJČIARSKO – Idiosyn Security

TALIANSKO – Future Time

TURECKO – Stratus Bilisim Sistemleri AS

UKRAJINA – ESET Ukraine

VEĽKÁ BRITÁNIA – Aspect Systems

disTribÚCia v laTinskeJ amerike

ARGENTÍNA – Zampatti & Associates

BRAZÍLIA – Protagon

ČILE – Elsan

EKVÁDOR – Enlace Digital

GUATEMALA – SIAT

HONDURAS – SIAT

NIKARAGUA – SIAT

PANAMA – MicroTech

SALVÁDOR – SIAT

URUGUAY – Video Soft

disTribÚCia v apaC

AUSTRÁLIA – Antivirus Australia

FILIPÍNY – Valueline

HONG KONG – Version 2 Limited

INDONÉZIA – Properita Mitra

JAPONSKO – Canon IT Solutions

MALAJZIA – Basic Gateway

MALEDIVY – PC World

NOVÝ ZÉLAND – Chillisoft

THAJSKO – Activemedia

VIETNAM – Ich Thien

Tel.: +421 (2) 322 44  111

Fax: +421 (2) 322 44  109

Web: www.eset.sk

Toll Free.: +1 (866) 343‑ESET (3  738)

Tel: +1 (619) 876‑540

Fax: +1 (619) 876‑5  845

Web: www.eset.com

Tel: +54 (11) 4  788 9  213

Fax: +54 (11) 4  788 9  629

Web: www.eset‑la.com

Tel: +420 233  090  233

Fax: +420 233  090  230

Web: www.eset.cz

Tel: +48 (502) 256 106

Web: www.eset.pl



ESET v číslach

EMEA 62  %Domácnosti  41  %

Severná Amerika 25  %
Malé a stredné 
podniky 37  %

APAC 9  %

Latinská Amerika 4  %Korporácie 22  %

Celkový predaj podľa regiónov v roku 2008Celkový predaj podľa segmentov v roku 2008

90,2 milióna €
Konsolidovaný celkový predaj 
v roku 2008

2 860  %
Nárast za posledných 5 rokov
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Celkový predaj spoločnosti ESET (v mil.  €)

Finančné údaje sú z konca fiškálneho roku 2008 (31.  12.  2008). Údaje o spoločnosti a informácie sú z 30.  4.  2009.
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