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TRH BEZ 
HRANÍC

PANDÉMIA PRESVEDČILA MNOHÉ FIRMY, 
ŽE PRÁCA NA DIAĽKU FUNGUJE. TENTO 

POSUN CHCE IT OUTSOURCINGOVÁ 
SPOLOČNOSŤ TITANS FREELANCERS VYUŽIŤ 

NA EXPANZIU BIZNISU DO REGIÓNU STREDNEJ 
A VÝCHODNEJ EURÓPY. NOVÝ MINORITNÝ 

SPOLUVLASTNÍK SANDBERG CAPITAL 
CHCE BYŤ „TITANOM“ S TÝMTO PLÁNOM 

NÁPOMOCNÝ.

M A RT I N A J U R I N OVÁ
FOTO:  M A R E K M U C H A

Hub pre špecialistov
Spolumajitelia 
a zakladatelia 

Titans freelancers 
Marek Greško (vľavo) 

a Róbert Dusík 
chcú vybudovať 

medzinárodnú 
„armádu“ 

IT odborníkov.
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Táto transakcia bola pre zakladateľov Titans free-
lancers povzbudením k ďalšiemu uskutočňovaniu 
plánov. Z lokálnej jednotky v odbore „prenájmu“ 
IT odborníkov totiž chcú postupne vybudovať 
nadnárodnú spoločnosť, ktorá by pokrývala širší 
trh strednej a východnej Európy.

Titans freelancers v  roku 2013 založili dvaja 
„ajťáci“ Marek Greško a Róbert Dusík a za niekoľ-
ko rokov sa im firmu podarilo dostať na pozíciu 
trhového lídra so zhruba 11-miliónovými ročnými 
tržbami a takmer miliónovým čistým ziskom (za 
rok 2020).

Podmienky na biznisovom trhu im pritom hra-
jú do karát. Vzhľadom na zmeny, ktoré spôsobila 
pandémia, totiž veria, že „prenajímanie“ nezávis-
lých IT špecialistov firmami na konkrétne projek-
ty bude naberať na význame aj objeme. Mnohé 
spoločnosti si totiž za ostatný rok naplno uvedo-
mili, že práca „off-site“, resp. cez home office fun-
guje a má aj svoje výhody (a sú situácie, kedy je aj 
nevyhnutná). Zároveň takýmto spôsobom dokážu 
rýchlejšie zrealizovať IT projekty bez zdĺhavého 
najímania konkrétnych špecialistov, ktorých je 
navyše na trhu stále málo.

NAPLNENIE VÍZIE
„Víziu vybudovať z Titans silnú a stabilnú nad-
národnú spoločnosť sme mali s Robom už od za-
loženia firmy,“ hovorí pre Forbes Marek Greško. 
„Už v druhom roku pôsobenia firmy sme si po-
vedali, že keď sa staneme jednotkou na sloven-
skom trhu, tak potom budeme hľadať možnos-
ti, ako pôsobiť aj medzinárodne. Vtedy sme ale 
chceli ísť cestou franšízy v  jednotlivých kraji-
nách alebo spôsobom založenia fyzickej poboč-
ky v inom štáte.“

Možnosť rozvíjať firmu za pomoci investora 
podľa neho aktívne nikdy nevyhľadávali a  trva-
lo pár rokov, kým si povedali, že sa začnú touto 
možnosťou zaoberať. Medzičasom však pocho-
pili, že založenie fyzickej pobočky v  inom štá-
te by bez osobnej účasti jedného zo spoluza-
kladateľov nefungovalo a aj tak by boli šance na 
úspech veľmi malé. Pochopili tiež, že svoj biznis 
a  know-how nedokážu popísať a  preniesť do 
konceptu franšízy a popri tom na trhu videli čo-
raz viac spoločností, ktoré sa rozhodli rásť za po-
moci investora. „Práve v tom čase nás oslovil Pa-
vol Pravda z PwC, aby sme sa nezáväzne stretli 
so Sandberg Capital,“ spomína Marek Greško.

Z  tohto stretnutia sa napokon vyvinulo viac 
a  Pavol Pravda sa stal akýmsi „styčným dôstoj-
níkom“ medzi Sandbergom a Titans freelancers. 
„Titanov“ napokon aj zastupoval ako poradca pri 
predaji.

Zásadnú úlohu zohralo prvé osobné stretnutie 
s partnermi zo Sandberg Capital. „Tam sme mali 
možnosť spoznať sa ako ľudia, navnímať atmo-
sféru a chémiu komunikácie, možnej spolupráce 
a  budúceho vzťahu. Dojmy z  prvého stretnutia 
boli vzájomne pozitívne a  to bolo pre nás ex-
trémne dôležité. Po tomto stretnutí sme si všetci 
povedali, že stojí za to sa posunúť o krôčik ďalej,“ 
vykresľuje Róbert Dusík.

Pre spoluzakladateľov firmy bolo v tomto pro-
cese spoznávania dôležité aj stretnutie s Marti-
nom Cíglerom, ktorý je spolumajiteľom a  CEO 
skupiny Solitea, s  ktorým Sandberg vytvoril 
partnerstvo už skôr. Po týchto stretnutiach si 
Marek Greško a  Róbert Dusík povedali, že im 
obom dávalo partnerstvo so Sandbergom zmy-
sel.

Bol to zhruba dvojročný proces  – od prvého 
stretnutia až po finálne podpisovanie dokumen-
tov (aj kvôli pandémii), počas ktorého si zaklada-
telia Titans freelancers dali záležať, aby bol tento 
krok v súlade so všetkým, čo si pre svoju firmu 
od tohto spojenia predstavovali. „Nikam sme sa 
nehnali a  každej fáze procesu sme pripisovali 
maximálnu dôležitosť. Obaja sme totiž veľkí de-
tailisti a  perfekcionisti. Ku každej téme, každé-
mu i menšiemu rozhodnutiu v Titans, sme vždy 

Do IT outsourcingovej spoločnosti Titans 
freelancers koncom apríla vstúpila ako 
15-percentný spolumajiteľ slovenská 
investičná spoločnosť Sandberg Capital 
prostredníctvom fondu Sandberg 
Investment Fund II. Išlo o prvú investíciu 
tohto fondu, ktorý má v zásobe na podobné 
projekty celkovo 109 miliónov eur. 
Sandberg spoluvlastní a riadi Martin Fedor, 
ktorý roky predtým pôsobil v skupine J&T 
a stále aktívne spolupracujú.

→ pristupovali veľmi analyticky a  dôsledne. Viete 
si teda predstaviť, ako veľmi sme si dali záležať 
na takto principiálnom a  dôležitom rozhodnutí 
a jeho následnom sprocesovaní,“ smeje sa Dusík.

Kormidlo Titans freelancers pritom podľa do-
hody naďalej zostáva pevne v  rukách zaklada-
teľov firmy. Budú mať na starosti vedenie firmy 
a spoločne so Sandbergom budú definovať roz-
voj aj smerovanie spoločnosti.

Ako dodáva Róbert Dusík, jedným z argumen-
tov pre partnerstvo so Sandbergom bol aj fakt, 
že je to slovenská firma, čo bolo Titanom od za-
čiatku sympatické. Zároveň ide o  spoločnosť, 
ktorá má skúsenosti s rôznorodými akvizíciami, 
finančnými a investičnými analýzami v CEE re-
gióne.

„To, aby potenciálny investor mal reálne a ove-
rené know-how z oblasti, v ktorej pôsobíme my, 
bolo pre nás veľmi kľúčové,“ dodáva Dusík.

PREPOJENIE TRHOV
S  pomocou investora si Titans freelancers plá-
nujú upevniť pozíciu lídra na Slovensku a vybu-
dovať stabilný nadnárodný biznis, ktorý bude 
schopný IT freelancerom poskytnúť ešte širšie 
možnosti pôsobenia na projektoch u  zákazní-
kov v  rámci strednej Európy. Podľa Greška ale 
najväčší potenciál spočíva v prepojení všetkých 
trhov navzájom. Čo to znamená? „Napríklad ak 
budeme mať požiadavku na IT odborníka od ra-
kúskeho zákazníka, tak ňou budú oslovení všetci 
IT odborníci na Slovensku, v  Čechách, Poľsku, 
Rakúsku… Chceme vytvoriť spoločnosť, ktorá 
bude dodávať služby IT odborníkov bez hraníc – 
na spoločnom globálnom trhu.“

Ďalší potenciál rastu vidia v  zdieľaní know-
how medzi jednotlivými spoločnosťami v rámci 
ďalších krajín. A  keďže sú Greško a  Dusík per-
fekcionisti, záleží im aj na užívateľskom zážitku 
z  celého procesu najímania IT odborníkov na 
projekty. Ten by mal byť atraktívny a  príjemný 
nielen pre firmy hľadajúce odborníkov, ale aj pre 
ľudí z IT, ktorí o spoluprácu prejavia záujem. Na 
novú, modernejšiu úroveň s  pomocou IT tech-
nológií chcú „užívateľskú skúsenosť“ vyšperko-
vať od zadania požiadavky až po nástup freelan-
cera na projekt. Keďže, ako dodáva Greško, chcú 
byť dlhodobo aj technologickým udávateľom 
trendov v tejto oblasti.

ČO ZMENILA PANDÉMIA?
Podľa Titans freelancers sa v  čase pandémie 
v  oblasti, v  ktorej podnikajú, zmenilo viace-
ro vecí. Pred pandémiou mnoho firiem naprí-
klad vyžadovalo, aby stretnutia s  IT odborník-

Ľudia

Č O  R O B I A 
T I TA N I ?

Titans free-
lancers je IT 

outsourcingová 
firma, ktorá 

spoločnostiam 
pomáha nájsť 

špecialistov „na 
voľnej nohe“. 

Bežne spolupra-
cujú so spoloč-
nosťami, ktoré 
majú vlastné IT 
tímy, no na istý 
čas potrebujú 
špecifických 

odborníkov. Ti-
tans freelancers 

spolupracujú 
s takmer 11 tisíc 
nezávislými IT 
špecialistami. 

Ročný prírastok 
je 2 tisíc nových 
ľudí, ktorí pre-
javia záujem 

o komunikáciu 
a spoluprácu 

s nimi. Prevažnú 
časť databázy 

tvoria IT odbor-
níci zo Slovenska 
a Česka, zvyšok 

z iných členských 
štátov EÚ. Ku 
klientom spo-
ločnosti patria 

mnohé renomo-
vané domáce 
i zahraničné 
spoločnosti.

Na jednej vlne
(Zľava) Róbert Dusík, 

Matej Klenovský 
a Marek Greško 

si porozumeli 
v biznisovej aj 

osobnej rovine.
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mi vhodnými na ich projekty, prebiehali osobne. 
Aktuálne sú pohovory na obsadzovanie voľných 
miest takmer výhradne online.

„Dochádzalo tiež k nesúladu medzi ponukou 
a dopytom. Freelanceri totiž vyhľadávali off-si-
te (home office) projekty a firmy zase chceli IT 
odborníkov, ktorí budú v tíme fyzicky prítomní,“ 
vysvetľuje Marek Greško. Aktuálne sa už aj táto 
požiadavka (nielen) v prípade slovenských spo-
ločností zmenila. Počas nútených home officov 
totiž podľa Titans freelancers firmy zistili, že 
dokážu plnohodnotne a  dokonca aj efektívnej-
šie robiť IT projekty formou vzdialených spolu-
prác. „To zároveň prilákalo na náš trh ďalších ši-
kovných freelancerov z okolitých krajín, čo pred 
pandémiou možné nebolo. Zmenila sa aj dĺžka 
úvodnej spolupráce a  tiež záujem o  freelance-
rov niekoľkonásobne vzrástol,“ dopĺňa Marek 
Greško.

Aj po skončení pandémie sa už podľa neho 
väčšina vecí nevráti do stavu, aký sme pozna-
li pred ňou. Spoločnosti síce možno budú stá-
le preferovať osobný pohovor, ale ak to nebude 
z akýchkoľvek dôvodov možné, už na nich nebu-
dú striktne trvať. Budú tiež viac otvorené vzdia-
lenej práci na IT projektoch. No a  z  pohľadu 
trhu bude naďalej narastať nedostatok IT odbor-
níkov, ako aj konkurenčný boj o nich.

Budú teda odborníci z  oblasti IT vo väčšej 
miere najímaní na projektovej báze? Pravdepo-
dobne áno, záujem firiem o IT outsourcing totiž 
rastie.

„V  porovnaní s  minulým rokom sme zazna-
menali viac ako dvojnásobný nárast dopytu po 
IT freelanceroch. Toto správanie určite súvisí 
s  rastúcim trendom firiem fungovať viac pro-
jektovo. Po dokončení projektu chcú alebo po-

trebujú mnohé firmy zúžiť, alebo rozpustiť pro-
jektový tím a ponechať si len interné kapacity na 
udržiavanie a rozvoj dokončeného riešenia. Fir-
my už nebudujú veľmi rozsiahle IT oddelenia. 
Rastie záujem o  dynamický prenájom tímu na 
obdobie, keď ho reálne a  biznisovo potrebujú,“ 
vysvetľuje Dusík.

A  ani tvrdenie, že freelanceri nie sú vhodní 
na dlhodobú spoluprácu, už pritom podľa neho 
dávno neplatí. Outsourcovaní špecialisti dokážu 
firmám pomáhať dlhodobo a  bez akýchkoľvek 
rizík.

IT outsourcing prináša aj nové možnosti ria-
denia tímov. Vďaka freelancerom vedia firmy 
jednoducho a rýchlo rozšíriť IT tím o skúsených 
špecialistov, ktorých práve potrebujú, a  záro-
veň veľmi rýchlo tieto kapacity z tímu vypustiť. 
A pre všetky firmy, ktoré sa dlhé mesiace trápia 
s hľadaním vhodných odborníkov do tímov, pri-
pája Dusík aj príklad z ich nedávnej zákazky.

„Minulý mesiac sme pomohli jednému z  na-
šich klientov doplniť tím o päť seniorných Java 
programátorov, dvoch ICT a  biznis analytikov 
behom deviatich dní od zadania požiadavky 
k  nástupu na projekt. Tento proces trvá štan-
dardnou cestou náboru zamestnancov šesť až 
osem mesiacov,“ hovorí.

Časový aspekt nájdenia vhodných ľudí je pri-
tom podľa neho len jednou z  výhod, ktoré fir-
mám prinášajú spoločnosti z  IT outsourcingu. 
Ak totiž potrebujete rozšíriť projekt o  nového 
IT špecialistu, musíte vytvoriť požiadavku, uro-
biť predvýber vhodných kandidátov, zrealizovať 
pohovory, doladiť podmienky, podpísať zmluvu, 
pripraviť hardvér. „V prípade spolupráce s nami 
stačí klientovi zadať požiadavku a my sa postará-
me o zvyšok,“ uzatvára Dusík. 
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A čo iné firmy, ktoré máte 
v portfóliu?
Je tu napríklad spoločnosť Revolgy, 
do ktorej sme vstúpili v lete minulého 
roka. Tam sme zatiaľ nerobili žiadne 
akvizície, ale spoločnosť rastie ročne 
takmer o 100 percent, treba ju rozví-
jať a  stabilizovať zároveň. Úplne iný 
príbeh je zas telekomunikačný ope-
rátor Swan. Po akvizícii Benestry sme 
urobili spoločný podnik s  majiteľmi 
Swanu a  vytvorili najväčšieho domá-
ceho alternatívneho telekomunikač-
ného operátora s tržbami približne 90 
miliónov eur. Toto všetko sú príbehy 
a skúsenosti, z ktorých môžu benefi-
tovať naši súčasní aj budúci partneri.

Ako vidíte budúcnosť IT a firiem 
poskytujúcich IT služby?
Digitalizácia je všade okolo nás. Nie-
kto programuje, niekto testuje, nie-
kto iný udržiava softvéry a  aplikácie, 
ktoré bežia na serveroch. Spoločnos-
ti zároveň prechádzajú z  on-premi-
se riešení na cloudové riešenia a nie-
kto musí zabezpečiť túto migráciu. 
Neustály proces digitalizácie sa týka 
stoviek spoločností nielen u  nás, ale 
aj v zahraničí. Rast dopytu je teda ob-
rovský, no počet IT špecialistov rastie 
oveľa pomalším tempom. Firmy často 
nevedia zohnať IT odborníkov a  ná-
sledne vyhodnotiť ich kvalitu. Práve 
z tohto dôvodu sa klienti obracajú na 
Titans, ktorí im pomáhajú definovať 
a vybrať správneho IT špecialistu pri-
praveného okamžite nastúpiť na pro-
jekt. Naopak, IT špecialisti sa vďaka 
Titans dostávajú k veľmi zaujímavým 
projektom, ku ktorým by sa za iných 
okolností pravdepodobne nemali šan-
cu dostať.

Viete si predstaviť, že podiel 
v Titans freelancers budete 
niekedy v budúcnosti potenciálne 
navyšovať?
Áno, máme zmluvne dohodnuté me-
chanizmy, ako môžeme postupne na-
vyšovať náš podiel. Každopádne sme 
sa dohodli, že začneme s minoritným 
podielom, aby nenastal veľký zásah do 
fungovania firmy. Marek s Robom stá-
le mysleli na to, ako celú transakciu 
budú vnímať zamestnanci, IT špecia-
listi a klienti. Rešpektovali sme to. FO
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Vo fonde Sandberg Investment 
Fund II je aktuálne 109 miliónov 
eur. Je to finálne číslo?
Je možné, že to nie je konečné číslo. Pô-
vodne sme totiž uvažovali, že s fundra-
isingom nebudeme pokračovať, keďže 
sme prekonali náš cieľ 100 miliónov 
eur. Avšak po oznámení jeho otvorenia 
sa nám ozvalo niekoľko veľmi zaujíma-
vých potenciálnych investorov, predo-
všetkým zo zahraničia, s ktorými aktu-
álne rokujeme o možnom navýšení už 
komitovaného kapitálu.

Je tento fond určený výlučne na 
investície do IT firiem?
Nie. Od investorov máme mandát in-
vestovať do takmer akéhokoľvek odvet-
via. Kapitál plánujeme investovať po-
čas najbližších piatich rokov.

Ktoré oblasti okrem IT, respektíve 
aké investície a v ktorých 
krajinách má Sandberg aktuálne 
v hľadáčiku?
Intenzívne sa pozeráme po všetkých 
oblastiach, v ktorých už máme zainves-
tované vo Fonde I. K tomu by sme radi 
otvorili jednu-dve nové témy.

Aké dlhodobejšie ciele má 
Sandberg v oblasti IT?
Investície do technologických firiem, 
ktoré majú veľké regionálne ambí-
cie, nám boli vždy blízke. Investuje-
me do nich už od roku 2014, pričom 
väčšina investícií z  Fondu 1 smero-

vala práve sem (v  prvom fonde Sand-
berg Capital spravuje aktíva s  hodno-
tou vyše 250 miliónov eur v oblastiach 
IT, telekomunikácií, poľnohospodár-
stva, vzdelávania a  maloobchodu, 
pozn. red.). Predpokladáme teda, že aj 
značná časť kapitálu z  Fondu 2 bude 
smerovať do IT segmentu. Digitalizuje 
sa takmer každé jedno odvetvie a pan-
démia celý proces len zrýchlila. Ak by 
som si mal staviť na segment, ktorý 
bude stabilne rásť, bolo by to IT.

Čím vás zaujali práve Titans 
freelancers?
Z našich skúseností a skúseností našich 
biznis partnerov z portfóliových firiem 
vieme, akým problémom je nedostatok 
IT špecialistov na trhu, a preto sme sa 
chceli tejto téme venovať viac. Zakla-
dateľom Titans, Marekovi a  Robovi, 
sa podarilo v  tejto oblasti dosiahnuť 
pozíciu slovenského lídra a  veľmi sa 
nám páčila ich vízia a ambícia vybudo-
vať ešte niečo väčšie. Podobne zmýš-
ľajúcich podnikateľov sme v  Sandber-
gu kapitálovo podporili už v minulosti 
a  dnes sme spoločne s  nimi súčasťou 
pekných nadnárodných príbehov.

Ako ste si so zakladateľmi 
zadefinovali vašu pozíciu vo firme?
Snažíme sa byť nápomocní, keď treba, 
a  zbytočne nezavadzať. Majiteľom ne-
chávame voľnú ruku, ale základné stra-
tegické smerovanie riešime spolu. Po 
transakcii sa snažíme vo firmách nasta-

vovať procesy, controlling a  reporting 
tak, aby sme mali dokonalý prehľad 
o  dianí vo vnútri spoločností a  nemu-
seli stáť manažérom za chrbtom. Po-
máhame, ako sa dá, aplikujeme naše 
know-how z  ostatných firiem v  port-
fóliu a iných biznisov, v ktorých pôso-
bíme. Máme tú výhodu, že sa na biznis 
vieme pozrieť s  väčším nadhľadom. 
Firmy v našom portfóliu pôsobia v rôz-
nych odvetviach, no napriek tomu väč-
šina z  nich čelí v  jednotlivých fázach 
veľmi podobným výzvam. Tieto skúse-
nosti vieme uplatňovať naprieč rôzny-
mi odvetviami.

Marek a Róbert spomínali, ako na 
nich zapôsobilo aj to, že Sandberg 
má skúsenosti s IT sektorom. 
Vypichli príbeh firmy Solitea, ktorá 
vyvíja firemné IT riešenia vrátane 
účtovných a pokladničných 
softvérov.
Áno, ten príbeh veľmi rezonuje. Keď 
sme vstúpili do tohto projektu, spoloč-
nosť mala asi 100 zamestnancov a tržby 
okolo štyroch miliónov eur. Dnes, o se-
dem rokov neskôr, vďaka silnému orga-
nickému a akvizičnému rastu, zamest-
návame viac ako 1 200 ľudí v  šiestich 
krajinách a obrat tento rok prekoná 80 
miliónov eur. V Čechách sme vlani spo-
jili 12 spoločností do jednej. To je ob-
rovský zásah do procesov, fungovania 
a  organizačnej štruktúry. Zlúčili sme 
rôzne značky, spájali rozličné firemné 
kultúry, bolo v tom veľa emócií.

DOPYT  
PO IT ŠPECIALISTOCH  

JE OBROVSKÝ
MATEJ KLENOVSKÝ (ČLEN TOHTOROČNÉHO REBRÍČKA  

FORBES 30 POD 30) PROCES AKVIZÍCIE ČASTI TITANS FREELANCERS  
ZA SPOLOČNOSŤ SANDBERG CAPITAL RIADIL.


