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Press Release Informácia pre médiá 

Neziskové organizácie na Slovensku môžu zefektívniť svoje IT vďaka cloudu od Microsoftu 

bezplatne 

 

Cloudové technológie sa pomaly stali bežnou súčasťou IT komerčných firiem, ktoré oceňujú ich 

prínos, ako je napríklad úspora nákladov, efektívnejšia spolupráca či prístup k dátam odkiaľkoľvek.  

Od teraz majú túto možnosť aj neziskové organizácie, ktoré však tieto služby môžu získať bezplatne, 

cez program spoločnosti Microsoft.  Cloudová služba Microsoft Office 365 umožňuje neziskovkám, 

ktorých je na Slovensku momentálne registrovaných vyše 51 000, využívať nasledovné výhody: 

 

 Pristupovať k informáciám a dátam prakticky odkiaľkoľvek. Office 365 umožňuje neziskovým 

organizáciám prístup k dokumentom a súborom odkiaľkoľvek, cez aplikácie balíka Office, ktoré sú 

prispôsobené pre PC, smartfóny i tablety.  

 Spolupracovať efektívnejšie. Neziskovky si môžu v rámci organizácie vymieňať informácie 

jednoduchšie  prostredníctvom známych aplikácií  Office cez e-mail, zdieľaného kalendára a 

dokumentov či videokonferencií.  

 Jednoduchá implementácia. Office 365 pre neziskové organizácie obsahuje jednoduché možnosti 

nastavenia, ktoré ho umožňujú spustiť bez nutnosti odinštalovať predošlé verzie.  

 Spoľahlivosť a vždy aktuálna verzia softvéru. Vďaka Office 365 strávia neziskovky menej času 

údržbou IT a zároveň budú mať vďaka cloudu prístup vždy k najnovšej verzii softvéru s najvyššou 

možnou mierou zabezpečenia a dostupnosti.  

Globálny prieskum 1 medzi 10 500 neziskovými organizáciami v 88 krajinách pripravený spoločnosťou 

TechSoup Global ukázal, že štyri hlavné výhody, ktoré cloud neziskovým organizáciám prináša, sú: 

jednoduchšia IT administrácia (79 percent), úspora nákladov, (62 percent), lepšia spolupráca (61 

percent) a bezpečnosť dát (54 percent). 

                                                           
1 http://www.businesswire.com/news/home/20120913005362/en/Global-Survey-Reveals-NGOs-Moving-Cloud 

http://www.businesswire.com/news/home/20120913005362/en/Global-Survey-Reveals-NGOs-Moving-Cloud
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Kancelársky balík Office 365 je pre neziskové organizácie dostupný bezplatne v rámci programu 

softvérového darcovstva spoločnosti Microsoft. Na Slovensku je riadený programom TechSoup 

Slovensko (www.techsoup.sk), ktorý si za administráciu darovania licencií účtuje iba malé percento z 

aktuálnych trhových cien produktov spoločnosti Microsoft. 

 

“Neziskové organizácie fungujú rovnako ako akákoľvek iná komerčná organizácia alebo firma, no 

často im chýbajú prostriedky na najnovšie technológie. Darcovstvo Office 365 im umožní byť 

efektívnejšími a sústrediť sa na to, čo potrebujú,” povedal pri oznámení dostupnosti Jean-Philippe 

Courtois, prezident Microsoft International. 

Výhody cloudového riešenia využíva napríklad Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža, 

ale už aj niektoré neziskovky na Slovensku. Svoje skúsenosti s prácou s Office 365 približuje Lenka 

Križanová marketingová a PR manažérka Junior Achievement Slovensko: „S Officom 365 sme 

nielenže ušetrili, ale začali sme naozaj efektívnejšie pracovať. Keď sme na cestách, k svojim mailom, 

kalendárom či úlohám sa dostaneme jednoducho, prostredníctvom telefónov či tabletov. 

V budúcnosti plánujeme využívať Lync na videokonferencie ako online pracovné stretnutia s učiteľmi, 

a takisto Lync odporúčame študentom na komunikáciu v rámci ich činností v študentskej 

spoločnosti.“  

Viac informácií o tom, ako môže Office 365 pomôcť zefektívniť činnosť neziskovej organizácie 

nájdete v podrobnej prípadovej štúdii 2 Junior Achievement Slovensko.  

Viac informácií 3 o Office 365 pre neziskové organizácie a podklady a zdroje ku migrácii 4.  

Spoločnosť Microsoft oznámila celosvetovo dostupnosť riešenia Office 365 pre neziskové organizácie 

už v septembri 2013. Okamžite je dostupné v 41 krajinách, celkovo však bude dostupné pre 

neziskové organizácie až v 90 krajinách sveta, do konca júla budúceho roka. Sprístupnenie Office 365 

pre túto skupinu organizácii je súčasťou viac ako 30 rokov pretrvávajúcej podpory komunít, ktorú 

spoločnosť Microsoft organizuje. Od júla 2012 do júna 2013 darovala spoločnosť Microsoft celkovo 

viac ako 795 000 dolárov v hotovosti, cez softvér a služby viac ako 70 286 neziskovým organizáciám 

v 115 krajinách sveta. 

Kontakty pre styk s médiami  

Hana Kamenistá, Microsoft Slovakia s.r.o. 

tel.: +421 2 5929 5111 

                                                           
2 http://www.microsoft.com/slovakia/studie/junior_achievement.aspx 
3 http://www.microsoft.com/office365nonprofits 
4 http://fasttrack.office.com/ 

http://office.microsoft.com/sk-sk/kupte-si-baliky-microsoft-office-2013-a-predplatte-si-office-365-FX102886268.aspx
http://www.microsoft.com/slovakia/studie/junior_achievement.aspx
http://www.microsoft.com/office365nonprofits
http://fasttrack.office.com/
http://www.microsoft.com/slovakia/studie/junior_achievement.aspx
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e-mail: slovakia@microsoft.com 

 

Michal Krajčír, AMI Communications Slovakia 

tel.: +421 907 673 554 

e-mail: michal.krajcir@amic.sk 

 

Tento materiál slúži len na informačné účely. Spoločnosť Microsoft sa zrieka akejkoľvek 

zodpovednosti za vzniknuté situácie, ktoré súvisia s použitím tohto dokumentu na iné účely. 

Spoločnosť Microsoft nebude nikdy zodpovedná za akékoľvek mimoriadne, priame, nepriame 

alebo vyplývajúce škody, či už v súvislosti so žalobou na základe zmluvy, nedbalosťou alebo inou 

skutočnosťou vzniknutou v dôsledku alebo v súvislosti s použitím alebo interpretáciou tohto 

dokumentu.  

 

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných 

krajinách. Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente, 

môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov. 

 

 

 

 

 

Poznámka pre redakciu 

Doplňujúce informácie o spoločnosti Microsoft nájdete na http://www.microsoft.com/slovakia 

alebo http://www.microsoft.com/slovakia/mic. Webové odkazy, telefónne čísla a funkcie boli 

v čase zverejnenia tejto správy správne, ale medzičasom sa mohli zmeniť. V prípade potreby 

môžu novinári a analytici kontaktovať Microsoft Slovakia na tel. čísle +421 2 5929 5111. 

Doplňujúce informácie o spoločnosti Microsoft Corp. nájdete na 

http://www.microsoft.com/presspass na stránkach venovaných korporátnym informáciám.  

 


