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news I editoriál

R

ok 2012 by mal podľa známej teórie priniesť koniec
sveta tak, ako ho poznáme.
Aj keď zabudneme na apokalyptické scenáre, v niečom má
toto tvrdenie pravdu - a týka sa to práve oblasti informačných
technológií. Čakajú nás výrazné zmeny. Mnohé veci, či procesy, ktoré sme poznali doteraz, buď zaniknú, alebo sa od základov zmenia. Platby na jeden klik, 3D vizualizácie v našom
osobnom priestore, prenos zážitkov na obrazovku, okamžité
zdieľanie diania slovom aj obrazom, ovládanie vecí gestom,
spravovanie domácností, či firiem na diaľku, to všetko sa už
dnes deje. A je to len začiatok... Viete si predstaviť, čo technológie dokážu o ďalších pár rokov?
Práve aktuálne trendy, vízie a tiež potenciál inovácií sú témy, ktoré vás čakajú na našej netradičnej konferencii DATALAN IT FORUM 2012 (str. 14). Okrem správy firemných dát, elektronických
a mobilných služieb, nových predajných kanálov a revolučných
IT technológií pre podporu biznisu budú obsahom diskusií aj
objavy, ktoré zmenia naše životy aj biznis sféru - a na jedného
z vás čaká aj exkluzívny výlet do výskumného centra CERN.
Vedu a výskum podporujeme dlhodobo, no zaujímame sa aj
o prieskumy. Začiatkom tohto roka sme sa vás pýtali na názor
k poskytovaným službám a na spokojnosť so vzájomnou spoluprácou (str. 8). Osobne ma teší, že DATALAN považujete za
lídra - zároveň to beriem ako veľkú motiváciu a záväzok, aby
naša spoľahlivosť, odbornosť, kvalita, inovatívnosť a osobný
prístup boli súčasťou vášho úspechu aj v ďalších rokoch.
Keď už sme pri tých úspechoch - zaujímavé projekty, ktoré
sme zrealizovali v nedávnej dobe a ktoré si zaslúžia pozornosť,
nájdete na str. 22 až 25. V prílohe Špeciál na vás čaká report

Editoriál
o výnimočnom projekte, ktorý DATALAN realizuje pre slovenskú akademickú obec (str. 26) a za zmienku stojí aj unikátny
príklad toho, ako je možné vďaka IT približovať študentov
k praxi (str. 28).
Skúsenosti dokazujú, že za úspechom stojí dobrý nápad - a najmä veľa úsilia a tvrdej práce. Práve snaha, záujem a nadšenie
pustiť sa do vecí na 100% a doviesť ich do cieľa sú pre DATALAN
typické. Aj tomu, rovnako ako aj našim zámerom, plánom, a tiež
profesionálnym výzvam sme sa venovali v spoločnom rozhovore s Michalom Klačanom, ktorý si môžete prečítať od str. 10.
Jedným z našich cieľov je aj to, aby IT realizácie nielen riešili
vaše existujúce potreby, ale aby naopak - vytvárali nové príležitosti a možnosti pre vašich zákazníkov. Aj tých, ktorých
získate práve vďaka lepšej infraštruktúre, efektívnemu informačnému systému, či špičkovej technologickej platforme.
IT už totiž nie je len skratkou pre zasvätených, ale jednoduchá cesta, ako komunikovať, presúvať zdroje, spájať miesta
a ľudí, umožňovať prístup k dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek, uschovávať ich, či meniť informácie na znalosti. Viac sa
dozviete od str. 18.
DATALAN však nežije len odbornými témami. Presvedčíte sa
o tom nielen na posledných stránkach prvého tohtoročného
vydania magazínu DATALAN NEWS, ale určite aj na osobných
stretnutiach a spoločných podujatiach, ktoré nás v letnom období čakajú. A ktoré nás, pevne verím, budú vzájomne inšpirovať a posúvať vpred.
Príjemné (nielen) čítanie želá,
Marek Paščák
Pa
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news I DATALAN top

Top správa
Superpočítač na FNN
O projekte superpočítač, ktorý slovenským vedcom dodá DATALAN a ktorý bude patriť medzi najvýkonnejšie zariadenia
svojho druhu vo svete, informovali 19. decembra 2011 aj na Financial News Network Online.

Top udalosť
DATALAN IT FORUM 2012
30. mája 2012 sa v hoteli Gate One Bratislava uskutoční ďalší ročník netradičnej konferencie DATALAN IT FORUM. Trendy,
výzvy, inovácie, vízie – to všetko vás čaká na odbornom podujatí, ktoré prinesie aj odpovede na otázku: Ako zlepšiť výkon
firmy a skvalitniť služby zákazníkom prostredníctvom IT?

Top ocenenie
Itapa zlato a bronz, IBM a HP cena
DATALAN opäť potvrdil svoje kvality. Za vynikajúce obchodné výsledky
sme získali prvú priečku v kategórii IBM Software partner roka 2011
a ocenenie The Best HP Partner 2011 for Commercial Products.
Z podujatia ITAPA 2011 sme si odniesli zlato za Najlepšiu prípadovú štúdiu
(Virtuálna IT infraštruktúra pre Žilinskú univerzitu)
a bronz za Novú službu – cloudové riešenie DATALAN DIGITÁLNE MESTO®.
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DATALAN je
najlepší partner
Spoločnosť DATALAN potvrdila svoju pozíciu lídra v oblasti IT ziskom ocenenia Najlepší partner v predaji komerčných produktov (The Best HP Partner) a patrí tak
medzi najvýznamnejších partnerov svetovej značky
Hewlett-Packard.
Zlato sme taktiež získali pri vyhodnotení najlepších obchodných partnerov spoločnosti IBM Slovensko a patrí
nám titul SWG partner roka 2011.

Získali sme zlato a bronz
na ocenení ITAPA
Cena ITAPA 2011 priniesla DATALANu zlaté a bronzové ocenenie a potvrdila tak jeho pozíciu lídra v oblasti informatizácie.
Kategóriu Najlepšia prípadová štúdia sme vyhrali s projektom
Virtuálnej IT infraštruktúry pre Žilinskú univerzitu a v kategórii Nové služby máme bronz s cloudovým riešením DATALAN
DIGITÁLNE MESTO®.

Prezentovali sme Smart
Banking aj Mesto na prenájom

DATALAN bronzový v rebríčku
Top Firemný filantrop

Čo je populárnejšie ako Facebook? Ako zabezpečiť, aby mobilné bankovníctvo splnilo očakávania? Ako sa dá zriadiť mobilné bankovníctvo rýchlo a bez zbytočného rizika?
Na tieto a iné otázky sme vám dali odpovede na konferencii eFocus s názvom Podniková mobilita/mobilita pre biznis: stratégie 2012 – 2013, ktorá sa konala 17. mája v Kongresovom
centre Technopol v Bratislave. Prezentáciu s témou Smart Bankingu viedol Slavomír Pšenák, obchodník v oblasti softvérových
riešení v spoločnosti DATALAN.
Zaujímavá konferencia eFocus sa konala aj 23. novembra
minulého roka. Nosnou témou boli Cloud & Dátové centrá
pre verejnú správu a na konferencii bolo odprezentované
aj naše unikátne riešenie DATALAN DIGITÁLNE MESTO®. Prezentáciu s názvom Mesto na prenájom – cloudové riešenie
v koncepte softvér ako služba, hosťom priniesol Ľuboš Petrík,
riaditeľ divízie nových softvérových produktov v spoločnosti
DATALAN.

Spoločnosť DATALAN získala tretie miesto v rebríčku, ktorý
ako jediný v Slovenskej republike hodnotí firemných darcov
podľa objemu rozdelených prostriedkov. Rebríček TOP firemný filantrop poskytuje prehľad o firemných podporovateľoch
verejnoprospešných projektov a každoročne ho zostavuje Fórum donorov. Úlohou rebríčka je nielen ocenenie firiem, ktoré
venujú svoje prostriedky na dobrú vec, ale aj zvyšovanie povedomia o téme filantropie a dobrovoľníctva.
Pre DATALAN je spoločenská zodpovednosť prirodzenou súčasťou fungovania firmy. Spoločnosť svojou podporou participuje aj na unikátnych projektoch, ako je online vzdelávanie
mládeže, či výskum správy neštruktúrovaných dát v spolupráci s FEI STU. Spoločnosť DATALAN je partnerom Detskej Univerzity Komenského a Slovenského paralympijského výboru,
podporila napr. aj Slovenskú futbalovú reprezentáciu, či združenie Človek v ohrození, a nezabúda ani na 2% z dane, ktoré
venovala programu Dobrý anjel a hospicu Plamienok.

DATALAN na prestížnej
Študentskej vedeckej
konferencii IIT.SRC 2012

Študentom Ekonomickej
univerzity sme predstavili
sémantický web

Spolupráca DATALANu a Fakulty informatiky a informačných
technológií (FIIT) na Slovenskej technickej univerzite (STU)
v Bratislave odzrkadľuje úspechy na oboch stranách. Potvrdzuje to i prijatie prác našich dvoch zamestnancov, študentov
bakalárskeho ročníka FIIT na prestížnu Študentskú vedeckú
konferenciu IIT.SRC 2012 do sekcie Inteligentné spracovanie
informácií. Témou prác študentov bol Aplikovaný sémantický web v podnikovom prostredí. Konferencia sa uskutočnila
25. apríla na pôde STU. Univerzita sa len nedávno umiestnila
medzi 500 najlepšími univerzitami sveta.

Dňa 8. marca mali študenti druhého stupňa inžinierskeho štúdia Fakulty hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave možnosť dozvedieť
sa zaujímavosti zo sveta sémantického webu. Web
3.0 im prišiel predstaviť Miroslav Líška zo spoločnosti
DATALAN, ktorý pracuje v oblasti aplikovaného sémantického webu v podnikovom prostredí. Prednášku
ozvláštnenú o praktické ukážky ocenili nielen žiaci, ale
i samotná zástupkyňa vedúceho katedry aplikovanej
informatiky, Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
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IT FITNESS TEST preveril IT gramotnosť
Do 15. marca 2012 si mohla verejnosť bezplatne otestovať
svoje technologické znalosti a zručnosti. Zámerom projektu
IT FITNESS TEST 2012, ktorý podporil aj DATALAN ako jeden
z hlavných partnerov, bolo reagovať na rastúci dopyt po vysokokvalifikovaných odborníkoch a používateľoch v oblasti
IT a zabezpečiť počítačovú gramotnosť všetkých občanov
v kontexte celoživotného vzdelávania. Celkovo sa otestovalo
presne 35 110 záujemcov s úspešnosťou 57%.
Najúspešnejšou v kategórii jednotlivcov sa stala Barbora Kováčová zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave. Jej šikovnosť DATALAN ocenil moderným notebookom.

Školou s najvyšším počtom zapojených žiakov sa stala Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene. Odmenili sme ju špičkovým
multifunkčným zariadením.
„Ako človeka, ktorý sa od skončenia vysokej školy pohybuje vo
svete informačných technológií, ma osobne teší záujem mladých študentov o túto oblasť, a budem rád, ak nám vyrastie nová
šikovná generácia IT odborníkov. Víťazom IT FITNESS TESTU
2012 blahoželám k pekným výsledkom a verím, že ich povzbudia k ďalšiemu IT vzdelávaniu a snahe zlepšovať sa v obore, ktorý
má veľkú budúcnosť,“ dodáva Marek Paščák, obchodný riaditeľ
spoločnosti DATALAN.

DATALAN opäť podporí
online štúdium detí!

Úspešné ženy
si zaslúžia ocenenie

Po minuloročnom prvom a úspešnom ročníku Detskej Univerzity Komenského Online sa DATALAN pustil do druhého
roka podpory inovatívnej výučby. Detskú Univerzitu Komenského Online opäť podporíme prevádzkou portálu DUK
Online, ktorý ponúka deťom možnosť študovať cez internet
a bezplatne z ktoréhokoľvek kúta Slovenska. K dispozícii
majú videá z prednášok, online testy, fotografie či elektronický newsletter.

Na Slovensku máme v súčasnosti mnoho úspešných žien
v rozličných oblastiach, a preto sme v DATALANe radi, že aj
my môžeme podporiť anketu Slovenka roka. Filozofiou ankety je morálne oceniť ženy, ktoré sú dlhodobo úspešné vo
svojom povolaní. Úspešné dámy sú nominované v kategóriách: Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum,
Zdravotníctvo, Biznis a manažment, Šport, Charita. Vzdelávanie a podpora mladých talentov je nová kategória v tomto
ročníku. Galavečer spojený s vyhodnotením sa uskutoční 30.
mája v historickej budove Slovenského národného divadla.

Slovenskí športovci na Paralympijských hrách
aj vďaka DATALANu
Naša spoločnosť taktiež podporuje i športové aktivity. Prispeli sme k účasti slovenského Paralympijského výboru na Paralympijských hrách v Pekingu a Vancouveri a budeme stáť pri športovcoch aj počas prípravy na Londýn 2012. XIV. Paralympijské hry
Londýn 2012 sa konajú od 29. augusta do 9. septembra 2012.
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Ste s nami spokojní?

za lídrov

45% nás považuje
borné znalosti
52% si cení naše od

Začiatkom roka 2012 sme sa vás pýtali na názor k poskytovaným službám, spokojnosť so spoluprácou a vnímanie
značky DATALAN. Prieskumu spokojnosti sa zúčastnili dlnickú úroveň
ilo vysokú tech
en
oc
%
4
4
horoční aj noví klienti z veľkých a stredne veľkých spoločspoľahlivosť
ností.
vyzdvihuje našu
%
2
4
Teší nás, že viac než 45% respondentov považuje slovensobný prístup
skú spoločnosť DATALAN za lídra medzi IT firmami na
61% si váži náš o
Slovensku, spolu so svetovými dodávateľmi ako Hewlettujatia
še odborné pod
na
ní
ce
si
%
59
-Packard a IBM.
vých riešení
Ocenili ste odborné znalosti DATALAN tímu (52% opýnaše návrhy no
ne
ad
kl
tí
no
d
48% ho
taných), či kvalitu poskytovaných služieb a riešení, a ich
viniek
v prinášaní IT no
sť
no
va
žo
ga
an
vysokú technologickú úroveň (44%), ale aj spoľahlivosť
45% si váži
(42%) a osobný prístup k vašim požiadavkam a komunikáciu nášho tímu (61%). Chceme s vami zdieľať inovatívne
myšlienky a informácie, ktoré pomáhajú firmám fungovať
efektívnejšie. Preto sme radi, že si ceníte odborné podujatia, ktoré DATALAN pravidelne organizuje (59%). Kladne ste hodnotili
aj iniciatívu a návrh nových riešení a možností (48%) a angažovanosť v prinášaní IT noviniek a trendov (45%).
Je pre nás cťou, že DATALAN považujete za spoľahlivý a profesionálny tím a teší nás, že aj naša spolupráca prispela k úspechom
vašej spoločnosti.
ĎAKUJEME všetkým respondentom za názor a cenné informácie.

TOP 5 DATALAN
Spoľahlivosť
Odbornosť
Kvalita
Inovácie
Osobný prístup

DATALAN bloguje
Kráčame s dobou aj v oblasti komunikácie. Na HNonline.sk
nájdete blog nášho výkonného riaditeľa Michala Klačana. Venovať sa v ňom bude rozličným témam z oblasti IT, prečítať si
môžete jeho aktuálne postrehy a názory.
Naštartovali sme aj odbornú rubriku na portáli živé.sk. Špeciálna rubrika pod názvom Inovácie a IT trendy pravidelne
prináša pohľady našich odborníkov, ich tipy a zaujímavé riešenia.
moje.hnonline.sk/blogy
www.zive.sk
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Nový web aj sociálne siete
DATALAN prichádza s novým webom. Ten okrem vynoveného dizajnu prešiel zmenou obsahovej štruktúry
a prináša všetko, čo o nás a našich aktivitách potrebujete
vedieť. Pre zaujímavosti a niečo navyše si kliknite na naše
sociálne siete. Nájdete nás na Facebooku, Google+, Twitteri a fotogalériu nájdete na sieti Flickr.
www.datalan.sk
www.facebook.com/datalan
www.gplus.to/datalan
www.twitter.com/datalannews
www.flickr.com/datalan

news I nové projekty

Metodicko – pedagogické centrum
Metodicko-pedagogické centrum, organizácia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, zabezpečuje v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, financovaného z OP Vzdelávanie, modernizáciu technického vybavenia škôl. Predmetom je dodávka 12 000 kusov notebookov na základné a stredné školy v rámci celého
Slovenska, čo je viac ako 3 000 škôl. DATALAN je dodávateľom nových notebookov a príslušnej výpočtovej techniky a služieb.
Výpočtová technika bude slúžiť ako nástroj pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl. Súčasťou bolo
aj zriadenie 260 učební kontinuálneho vzdelávania, v ktorých prebieha vzdelávanie učiteľov. V rámci dodávky DATALAN zabezpečuje prípravu, inštaláciu, distribúciu a servis danej techniky na celom území Slovenska. Na všetky notebooky sa vzťahuje
36 mesačná záručná doba a záruka servisu priamo u zákazníka. Okrem toho je súčasťou dodávky aj recovery riešenie vyvinuté v
DATALANe. V prípade, že si užívateľ na svojom notebooku omylom zruší, vymaže, zavíri alebo inak poškodí inštaláciu, stačí stlačenie
jednej klávesy a recovery riešenie obnoví inštaláciu notebooku do pôvodného stavu.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
StVPS využíva Informačný systém pre zdieľanie a správu dokumentov od spoločnosti DATALAN, ktorá zabezpečila aj jeho sprístupnenie pre mobilné telefóny. Prechod na novú technológiu xPages umožnil zjednotenie používateľského rozhrania a zvýšenie funkčnosti. Rozšírenie funkcionalít aplikácií pre použitie z mobilných zariadení zaručuje maximálny používateľský komfort. Súčasťou riešenia je aj federovaný zoznam „Moje aktivity“, ktorý predstavuje zjednotenie aktivít používateľa vykonávaných
v rámci rôznych workflow procesov a workflow aplikácií do spoločného zoznamu. Tento spoločný zoznam sa stal alternatívnym
jednotným vstupným miestom používateľa k procesom, ktorých sa zúčastňuje.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Pre Agentúru na podporu výskumu a vývoja realizoval DATALAN synergické spojenie troch špičkových technológií. Prvou je serverová virtualizácia na „zelenej” technológii, ktorá prináša vysokú dostupnosť dát a aplikácií, flexibilitu IT prostredia a úsporu prostriedkov. Druhou technológiou je jedno z najinovatívnejších riešení pre ochranu dát, ktoré prináša jednak možnosť deduplikovaného
zálohovania na diskové úložisko a zároveň možnosť takmer kontinuálnej replikácie virtuálnych serverov na „disaster recovery” server
s nezávislým dátovým úložiskom. Poslednú technológiu zálohovania dát doplnil DATALAN funkcionalitou „serverless” zálohovania
virtuálnych serverov na páskovú knižnicu pre dlhodobejšie ukladanie dát mimo produkčných priestorov APVV. Spoločne s virtualizáciou sa zrealizovala aj celková obnova použitej sieťovej, adresárovej a e-mailovej infraštruktúry a samozrejme aj jej zabezpečenia.

VOLKSBANK Slovensko

Sm
prv e
í!

VOLKSBANK Slovensko spoločne s DATALANOM implementuje víziu modernej banky dostupnej prostredníctvom mobilných zariadení. DATALAN je dodávateľom banky pre oblasť elektronického bankovníctva, kde je v súčasnosti implementovaný nový kanál komunikácie s bankou. Riešenie Mobile Banking vyvinuté spoločnosťou DATALAN je natívna aplikácia pre mobilné zariadenia
s operačnými systémami iOS a Android, ktorá umožňuje klientom banky kontrolovať svoj účet alebo manipulovať s ním prostredníctvom mobilných zariadení kdekoľvek a kedykoľvek klient potrebuje. Riešenie je postavené na mobilných aplikáciách vyvinutých
spoločnosťou DATALAN, ktoré sú „brandované“ podľa požiadaviek banky a integrované do jej existujúcich informačných systémov.

Technická univerzita vo Zvolene

Ext
ra!

DATALAN je dodávateľom nadčasového projektu pre Technickú univerzitu vo Zvolene. Virtuálna jaskyňa „Virtual cave“ bude
jediná svojho druhu na Slovensku a ponúkne študentom univerzity možnosť testovania svojich prác a návrhov v praxi. Tento
unikátny priestor poslúži pre modelovanie a virtuálnu vizualizáciu rôznych procesov a situácií v exteriéri, v prírodnom prostredí
i v interiéri. Študenti interiérového dizajnu si v nej budú môcť vizualizovať návrh vybavenia a celkového vzhľadu ľubovoľného
interiéru, prípadne študenti lesníci si vo virtuálnej realite budú môcť pozrieť výsledky a dopady rôznych simulovaných procesov
v lese či inom type krajiny. V ďalšom takzvanom 3D laboratóriu bude najnovší vynález 3D techniky, tlačiareň trojrozmerných
objektov. Študenti tak dostanú príležitosť navrhovať a priamo hneď aj zhotovovať rôzne súčiastky, predmety a iné trojdimenzionálne objekty a skúšať ich vlastnosti a funkčnosť v reálnych situáciách. Inštalované technológie významne zmodernizujú
a zefektívnia vzdelávacie i vedecko - výskumné a vývojové aktivity Technickej univerzity vo Zvolene.

9

news I interview

Michal, doteraz si viedol Divíziu softvérové projekty a služby,
od marca máš však na pleciach celú firmu. Ako vnímaš túto zmenu a nástup do pozície výkonného riaditeľa ani nie po desaťročí
od nástupu do DATALANu?
Michal Zmeny určite nastanú, no pre mňa zostáva dôležitý
fakt, že zodpovednosť za firmu má vo väčšine prípadov celé
predstavenstvo, ktorého členom som bol aj doteraz. Ak je vedenie spoločnosti pluralitné, nie je to o väčšej či menšej zodpovednosti, ale o spoločných cieľoch. V aktuálnej situácii došlo
najmä k prerozdeleniu kompetencií a flexibilným zmenám,
ktorých úlohou je adaptovať sa na trhové zmeny a dosiahnuť,
aby firma rástla a posúvala sa vpred.
Predstavoval si si ako študent, že raz budeš viesť úspešnú IT
spoločnosť? Dalo by sa hovoriť o naplnení sna?
Michal Vtipné je, že pôvodne som išiel na právo, ktoré bolo
vtedy nové a zaujímavé. Až neskôr som si vlastne uvedomil, že
celá moja rodina sú technológovia, že k tejto oblasti inklinujem aj ja a nakoniec som skončil na elektrotechnike. No počas
štúdia som si nič o práci nepredstavoval, oddával som sa úplne
iným radovánkam, než predstave, že budem riaditeľom IT spoločnosti. To ma vtedy naozaj netrápilo. (smiech)
Za pár dní budeš mať za sebou symbolických prvých 100 dní
v novej stoličke. Odvážiš sa na prvý pohľad za seba a zhodnotenie
svojho pôsobenia?
Michal Ak sa na to pozrieme z externého pohľadu trhu – DATALAN je jednoznačne úspešná a progresívna firma. Sme veľký
hráč v oblasti IT, zákazníkom dokážeme priniesť bezkonkurenčné výhody, máme dobre našliapnuté do budúcnosti aj
do zmien, ktoré v našej branži prichádzajú. Z interného pohľadu
by som situáciu a momentálnu etapu nazval krušnejšou. Radi
by sme firme dodali väčšiu dynamiku, chceme dosiahnuť, aby
sa ľudia viac zapájali do procesov, aby pracovali na projektoch
s jasnými cieľmi aj výsledkami. Za tých prvých 100 dní sa nám
v tomto podaril prvý krok - učesať organizačnú štruktúru, čo
býva často veľmi náročná úloha. Nie je to však len môj úspech,
to je úspech všetkých, ktorí sa na tejto misii spolupodieľali.
Marek, nastavenie zmien v oblasti obchodnej divízie je tvoja
parketa.
Marek Zámerom je zjednotiť celú obchodnú časť a pre zlepšenie starostlivosti o zákazníka, zvýšenie odbornej kvality
a maximalizáciu osobného prístupu, ju rozdeliť na tri hlavné
segmenty – verejná správa, komerčná sféra a oblasť bankovníctva. Každý z týchto segmentov bude mať svojho lídra, zodpovedného človeka, ktorý bude komunikovať s manažérmi
a skvalitňovať projektové riadenie. Očakávame pozitívny prejav týchto zmien nielen vo vnútri firmy, ale aj smerom k zákaz-
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Marek Paščák

DATALAN 2012:
V roku, ktorý IT sfére prináša významné zmeny a objavy,
došlo k dôležitej zmene aj u jednej z najdynamickejších IT
spoločností na slovenskom trhu.
Michal Klačan zastáva pozíciu člena predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti a zodpovedný je za stratégiu
firmy. V jeho kompetencii sú softvérové a infokomunikačné
riešenia, servisné centrá, finančné riadenie a vnútorný chod
spoločnosti. Michal, ktorý absolvoval Fakultu elektrotechniky
a informatiky STU, pre DATALAN pracuje od roku 2003. V rámci aktuálnych zmien dochádza aj k zjednoteniu obchodného
riadenia a rozšíreniu kompetencií obchodnej divízie, ktorú

níkovi. V neposlednom rade sa chceme sústrediť na budúcnosť.
Cieľom je byť pripravený na výzvy v strednodobom horizonte
a ponúknuť zákazníkom už dnes to, čo budú oni chcieť až zajtra. Veď aj naše krédo je – Myslíme o krok vpred (smiech). Najväčšiu príležitosť, samozrejme, vidíme v projektoch financovaných z fondov EÚ a preto sa chceme dobre pripraviť aj na nové
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V DATALANe si už takmer trinásť rokov a stál si priamo pri zrode
„veľkej“ firmy. Ako hodnotíš rast firmy? V čom podľa teba zaznamenala najväčší posun?
Marek DATALAN kedysi a dnes – to je výrazný skok. Ja som
prišiel do firmy v roku 1999, vtedy nás bolo približne 50, teraz
je nás 250 a robíme obrat v desiatkach miliónov eur. Ten rozdiel je naozaj veľký. No čo je vo firme stále rovnaké a čo ma tu
drží, sú vzťahy a atmosféra. Nie sme len pracovný kolektív, ale aj
kamaráti, ktorí fungujú aj mimo stien kancelárií, čo je pre mňa
osobne veľmi dôležité. Podstatný je aj fakt, že mi stále nechýba
motivácia robiť veci lepšie a posúvať ich dopredu. Za ten dlhý
čas, čo tu som, sa DATALAN stal lídrom v rôznych odvetviach
a ja som osobne veľmi rád, že je tomu tak aj v segmente vedy
a vzdelávania. Toto postavenie sa budovalo dlhodobo a veľmi
ťažko, a teraz máme s Michalom veľkú výzvu pred sebou – udržať si líderské postavenie a „nezaspať na vavrínoch“.

Michal Klačan

Nové vedenie
s novými výzvami
V skratke: DATALAN má nové vedenie. Na čele spoločnosti od 1. marca 2012 stojí tandem v zložení Michal Klačan
a Marek Paščák.
povedie Marek Paščák. Marek, rovnako absolvent FEI STU
a člen predstavenstva, patrí do tímu DATALAN od roku 1999
a je zodpovedný za korporátnu obchodnú stratégiu, za všetky
predajné aktivity firmy a marketing. Na prvý pohľad sú rozdielni, no jedno ich určite spája: cieľ posunúť DATALAN k métam, ktoré si pred nimi nik nestanovil. O ich ďalších cieľoch,
o tom, ako vnímajú zmeny vo firme a aj o vzťahu k technologickým novinkám, sa dočítate v exkluzívnom dvojrozhovore.

programovacie obdobie 2014 - 2020, aby sme túto príležitosť
využili minimálne tak, ako v tomto programovacom období.
Ale prioritou i naďalej zostáva posilnenie podielu v komerčnej
sfére, kde našimi hlavnými témami budú outsourcing, optimalizácia IT a cloud computing a tiež, čo možno málokto vie, riadiace a kontrolné systémy.

Počas tejto doby určite prišlo k mnohým zmenám, no zmenilo
sa aj niečo v rámci cieľov a smerovania firmy?
Marek V každom období je určite dôležité rozvíjať vlastné možnosti a sledovať zosúladenie strategického smerovania firmy
s vývojom v oblasti IT, so situáciou na trhu a meniacimi sa podmienkami. Nezastaviť sa, ale naopak – kráčať vpred a rásť, to
stále platí. DATALAN sa už pred rokmi rozhodol byť výnimočný
kvalitou a špičkovými službami, a som rád, že môžem s pokojným svedomím povedať – darí sa nám to. Mojím súčasným cieľom je v nastúpenom trende pokračovať, potvrdzovať líderstvo
DATALANu, a nielen spĺňať očakávania svoje, či zákaznícke, ale
naopak – prekračovať hranice a posúvať ich stále ďalej. Možnosti a priestor určite vidím, spoľahnúť sa môžeme aj na schopnosti a motiváciu nášho tímu, aj preto som osobne po prvých
100 dňoch stále optimista.
Jedným z cieľov DATALANu je aj investícia do inovácií. Znamená to investíciu do nových špičkových zamestnancov, do pokrokových technológií, či času a priestoru na nové nápady?
Marek Pôjde o kombináciu všetkého. Cítime veľkú vôľu a snahu byť inovátorom a trendsetterom a preto určite vytvoríme
podmienky, ktoré k nás k tomuto cieľu privedú. Vieme počúvať zákazníka a prinášať mu témy, ktoré sú pre neho zaujímavé.
A tým, že pôsobíme vo viacerých sektoroch, vieme kombinovať
naše skúsenosti medzi zákazníkmi.
Aké sú vaše plánované kroky v najbližšom období?
Marek Z môjho pohľadu nás čakajú tri náročné úlohy: dosiahnuť naplánované tržby, zlepšiť fungovanie vo vnútri firmy
a sústrediť sa na komunikáciu – rovnako externú, partnerskú
a zákaznícku, ako aj internú – v rámci firmy, ktorá neustále rastie
a vyžaduje si nové nastavenie procesov a spolupráce. Chceme
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sa posunúť do oblastí, kde sme zatiaľ nepôsobili resp. pôsobili
len čiastočne a prinášať zákazníkom nové témy a trendy.
Michal Súhlasím, a len dopĺňam, že mojím želaním je nielen
prezentovať firmu z hľadiska jej pozície ako lídra na trhu, ale
pridať značke DATALAN aj osobný rozmer. Aby k nám šikovní
ľudia prišli práve preto, že sme DATALAN, aby chceli byť súčasťou nášho tímu, aby boli hrdí na to, že patria do DATALANu, do firmy, ktorá niečo znamená a v odborných otázkach je
jednotkou na Slovensku. Mnohému sme sa naučili, v oblasti
školstva, finančných služieb, samospráv, skúsenosti a znalosti
nám nechýbajú, preto sa zameriame skôr na toho „ducha“, na
pridanú hodnotu. DATALAN je firma, ktorá má drive, napreduje, vyzná sa v trendoch a zákazníkov vie posunúť vpred.
Riadiť IT firmu v turbulentnom období je určite veľká profesionálna výzva. Na čo sa v rámci tejto novej úlohy tešíte v najbližšom
čase najviac?
(Michal aj Marek súčasne): Na dovolenku! (smiech)
DATALAN je lídrom v oblasti softvérových aj infokomunikačných riešení, a v rámci viacerých trhových segmentov, disponuje
najbohatšími skúsenosťami. Ktoré oblasti a segmenty budú prioritné v ďalšej etape?
Marek Základné oblasti pôsobenia, ktoré zahŕňajú aj bezkonkurenčné možnosti v rámci poskytovania outsourcingových
služieb, zostávajú. Podiel a líderskú pozíciu, ktorú máme vo
verejnom sektore, ale napríklad aj v školstve, si chceme určite
udržať, no radi by sme posilnili bankový a komerčný sektor.
Rovnako chceme byť úspešní v európskych projektoch, a naším
cieľom je preniknúť aj do oblastí, na ktoré sme sa doteraz zameriavali len okrajovo, ako je napr. zdravotníctvo. Určite by sme
chceli s našimi produktmi a službami vo väčšej miere expandovať do zahraničia. Najbližšie, nielen jazykovo, je nám Česká
republika a znamená pre nás určite veľkú výzvu.
Michal, z tvojho pohľadu technológa?
Michal Technologicky budeme kopírovať trh. Tie produkty,
služby a riešenia, ktoré robíme a ponúkame, sa vyvíjajú a niekam smerujú - od jednoduchého ukladania obrázkov a dokumentov k sofistikovaným technológiám na analýzu obsahu,
či vyhľadávanie. Preto je naším cieľom sledovať trh a potreby
zákazníkov, inovovať ponuku, a zaoberať sa najnovšími technológiami a trendmi, ktoré sa v komerčnej praxi naozaj zabiehajú.
Tieto technológie by sme následne radi presadzovali v rámci
konkrétnych segmentov, ako uviedol Marek. Pre biznis nie je
dôležitá samotná podstata technológie, ale to, čo vďaka nej firma dosiahne, čo s novou technológiou získa. Preto sa budeme
snažiť nielen o technologické inovácie, ale aj o ich prevtelenie
do reálneho života a fungovania firmy.
Do vedenia spoločnosti vstupujete v jej 22-roku života. Kam až
podľa vás môže DATALAN rásť?
Michal Kam? Pozrime sa na Steva Jobsa. Ako začínal a čo z to-
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ho vzniklo. Spoločnosť Apple je z hospodárskeho hľadiska 20. najväčšia ekonomika sveta, čo znamená, že aj Slovensko je ďaleko za
ňou. Takže si nemyslím, že v raste firmy môžu byť nejaké hranice.
Marek Ja nepozerám až tak ďaleko. Budem rád, keď budeme
úspešní v cieľoch a stratégii, ktorú sme si dali, s tým ide ruka
v ruke aj ďalší rozvoj firmy, prípadné akvizície, nové segmenty
pôsobenia, portfólio produktov atď.
Človek stojaci na čele IT spoločnosti musí disponovať nielen
technologickým rozhľadom, ale aj manažérskymi zručnosťami. Čo
je podľa vás silná stránka dobrého lídra?
Marek Líder v IT? Pre mňa je to osobnosť s prirodzenou autoritou, ktorá vie vyhecovať a namotivovať svojich ľudí tak, aby
pre firmu podali lepší výkon a aby sa spolupodieľali na cieľoch,
ktoré si v rámci firmy určia. Je to osoba, od ktorej sa jej podriadení chcú učiť a je pre nich vzorom.
Michal Presne tak. Je to o motivácii. DATALAN stojí – a aj padá
- na ľuďoch, preto je mojou osobnou snahou zlepšenie komunikácie medzi ľuďmi. Každý sme iný, máme iné skúsenosti, prežili sme iné profesionálne etapy, ale musíme nájsť spoločnú reč
a makať na spoločných cieľoch.
Ktorá dôležitá vlastnosť a schopnosť by nemala chýbať žiadnemu lídrovi?
Michal Vychovávať si nasledovníkov. To je všetko.
Marek Intuícia a racionalita, vízia a schopnosť vedieť počúvať.
Dôležitý je aj ten špecifický fíling, ktorý človeku povie: toto je to,
čo by mohlo vyjsť.
A akú vlastnosť si ceníte sami na tom druhom?
Marek Sme dosť rozdielni, Mišo má technologickejší pohľad,
ja nad niektorými vecami veľa premýšľam, preto ma jeho názor,
ktorý je často iný ako môj, donúti zmeniť uhol pohľadu a vidieť
veci aj v novom svetle, čo je v mnohých situáciách prínosom.
Michal Silná stránka nás oboch je schopnosť dohodnúť sa. Bez
ohľadu na to, čo všetko počas dňa riešime, na výmeny názorov,
či nárazové problémy, na konci dňa sa vždy vieme dohodnúť.
Aké osobné posolstvo by ste chceli odovzdať tímu DATALAN
z pozície nového vedenia spoločnosti?
Marek Pocit istoty. Rád by som, aby ľudia získali istotu, že sa
s nami môžu otvorene baviť, prichádzať s novými nápadmi,
môžu byť iniciatívni.
Michal Rovnako vsádzam na istotu a bezpečie. Istotu, že budú
vypočutí, že budú môcť prejaviť vlastný názor. Každý si môže povedať svoje, ísť za majiteľom, riaditeľom, jednoducho hocikedy za
kýmkoľvek, nehľadiac na postavenie. Otvorená komunikácia sa
môže realizovať jednak vo firme, ale aj v neformálnom prostredí,
na spoločných akciách, ktoré pre ľudí pravidelne organizujeme.
A čo všetko, naopak, dáva firma vám?
Michal DATALAN mi dáva veľkú možnosť realizovať sa. Je to
dané aj majiteľmi, ktorí zo svojej pozície zasahujú do určitých
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vecí, ale v rámci vedenia firmy a tímu nám nechávajú veľkú
možnosť rozhodovania, obrovskú voľnosť, a priestor realizovať
vízie a nápady.
Marek Súhlasím. Realizácia, možnosť profesionálne rásť, realizovať niečo nové, prelomové, to sú veľké plusy. Ale na druhej
strane to má aj svoje mínusy, hlavným je menej voľného času...
Máte svoj veľký manažérsky vzor?
Marek Vzor nemám, ale mám okolo seba množstvo úspešných
ľudí, s ktorými sa vždy rád stretnem a ktorí ma obohacujú
o svoje skúsenosti. Svoj vzor by som teda asi vyskladal z viacerých osobností.
Michal Konkrétne meno nemám ani ja, obdivujem však konkrétne manažérske vlastnosti – ako je napr. vytrvalosť. Typickým príkladom úspechu vytrvalosti je ESET. Obdivujem, kam to
dotiahli, že si verili a tak dlho sa dokázali držať svojej myšlienky,
až kým nezačali byť úspešnými. Obdivujem tiež rozhodnosť,
keď si človek stanoví: takto to proste bude! A samozrejme si cením základnú vlastnosť, ktorá je v biznise dôležitá: držanie slova. Ak sa s niekým na niečom dohodnem, tak to jednoducho
platí. To sú vlastnosti, ktoré sú podľa mňa obdivuhodné, niečo,
čo sa dnes už často nevidí.
Stabilní zákazníci si na DATALANe cenia odborné znalosti, spoľahlivosť aj osobný prístup. Čo je podľa vás argument pre nových
zákazníkov, ktorí hľadajú IT dodávateľa?
Marek Odbornosť a profesionalita skĺbená s individuálnym
prístupom a riešením požiadaviek je stále základ, na ktorom sa
budujú dlhodobé vzťahy. Chceme kontinuálne zlepšovať nielen
technologickú a znalostnú úroveň, ale aj komunikáciu, schopnosť odprezentovať zákazníkovi konkrétne prínosy, ukázať mu,
čo vďaka kvalitným informačným technológiám získa, nadviazať
dialóg, ktorý bude zrozumiteľný, otvorený, vysoko profesionálny
a zároveň ľudský. Dôkazom, že táto cesta je správna, je určite aj
fakt, že máme mnohých zákazníkov, s ktorými sme robili, keď
som ja vo firme začínal – a ešte stále s nimi spolupracujeme.
Michal Určite zaváži aj veľkosť a spoľahlivosť partnera. Nepamätám si, žeby sme mali projekt, ktorý by bol pre nás ťažký,
náročný, že by sme nejaký projekt nedokončili. Vždy sme realizáciu skončili k spokojnosti zákazníka, bez ohľadu na to, či sme
zarobili alebo nezarobili. Časy, keď na projekte nezarábame, sú
pre nás samozrejme ťažké. Ale dôvera a možnosť spoľahnúť sa je
pre nás vo vzťahu dôležitá, a ak sa vyskytne problém, nenechávame zákazníka v kaši. Som tiež presvedčený, že sme schopní
dohodnúť sa, počúvame na racionálne argumenty a sme naozaj
otvorení diskusii, to znamená, že nejdeme cez mŕtvoly. A tretím
dôležitým argumentom je podľa mňa práve spomínaný ľudský
prístup. To si chceme určite udržať, aby, hovorovo povedané, zákazník nemal pocit, že ak nepošle vytlačenú a opečiatkovanú
objednávku, tak sa s ním nikto nebude baviť.
Aj tento rok sa zákazníci, partneri DATALANu aj fanúšikovia IT
trendov a moderných riešení stretnú na našej netradičnej konfe-

rencii DATALAN IT FORUM. Ktoré témy aktuálne najviac zaujímajú
odborníkov v pozícii CIO?
Michal Prežiť a ušetriť. A ak niekto nájde prostriedky ešte aj na
inovácie, či nové technológie, má môj obdiv.
Marek Každého, kto chce viesť úspešnú firmu, zaujímajú možností znižovania nákladov, úspor, optimalizácie a zefektívnenia
každodenných procesov. A aj to sú témy, ktoré budú rezonovať
na aktuálnom ročníku konferencie. Od nových predajných kanálov, cez bezpapierové kancelárie a mobilné aplikácie, až po
správu a zálohovanie dát.
Ktorá technologická novinka vám osobne zjednodušuje, či
spríjemňuje každodenný život?
Marek Mojou srdcovkou sú jednoznačne zariadenia od Apple,
som veľký fanúšik technologických noviniek, čo mi často krát
moji najbližší vyčítajú, hlavne keď sa niečo nové opäť objaví
u nás doma...
Michal Ja som veľkým fanúšikom technologických inovácií
a rôznych hračiek, ale nefavorizujem nič konkrétne. Vždy sa zabávam s tým, čo je nové na trhu. Obzriem, vyskúšam, otestujem
a potom sa zase poobzerám po niečom novšom. (smiech)

V súčasnosti sú horúcou témou sociálne siete. Ako ich vnímate
vy? Kam až podľa vás siaha ich potenciál?
Marek Na sociálnych sieťach nežijem, osobne ma to nikdy
nelákalo. Pre biznis sféru a masovo orientované značky však komunity a interakcie so zákazníkmi majú určite dôležitý význam.
Michal Ani ja nie som v tomto smere aktívny, nerád sa spájam
s ľuďmi, s ktorými som sa napr. nikdy osobne nestretol, s ktorými nič nemám, v tomto som obozretný. Ale mrzí ma, že sme
Facebook nezaložili my. (smiech)
A čo mobilné aplikácie a kancelária v mobile?
Marek Určite využívam. Bez iPadu, či iPhonu ani na krok. Stačí
chvíľa čakania na stretnutie a už čítam e-maily, selektujem správy, delegujem a posúvam veci ďalej.
Michal Dnes už naozaj stačí telefón a hlava, a človek má kanceláriu stále so sebou. Aspoň som pri sťahovaní na nové miesto
nemusel prenášať žiadne škatule. (smiech)
Váš pracovný deň pred a po: zmenilo sa niečo?
Marek Zmenu vidím najmä v časových nárokoch, omnoho viac
času venujem nastaveniu komunikácie a vnútorných procesov,
verím však, že terajšie intenzívnejšie nasadenie bude mať neskôr svoje viditeľné výsledky.
Michal Náplň práce sa nezmenila, len počet stretnutí. A tiež
priestor výraznejšie motivovať ľudí a investovať do nich s nádejou, že sa tá investícia vráti v dôvere a lojalite, ktorú si získame.
A na záver: akú otázku by ste si položili navzájom?
Michal Nepôjdeme na pivo?
Marek Odpoveď znie: Poďme. Ale kedy? (smiech)
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Netradičná odborná konferencia

DATALAN IT FORUM 2012
Vyšší výkon pre firmu, lepšie služby pre zákazníkov
Trendy, výzvy, inovácie, vízie – to všetko vás čaká na odbornom podujatí, ktoré sa koná 30. mája 2012 v hoteli Gate One
Bratislava.
Ďalší ročník netradičnej konferencie DATALAN IT FORUM prinesie aj odpovede na otázku: Ako zlepšiť výkon firmy a skvalitniť
služby zákazníkom prostredníctvom IT?
DATALAN ponúkne témy ako budúcnosť v správe firemných dát, elektronické a mobilné služby, nové predajné kanály a IT
technológie pre podporu biznisu. Predstaví tiež najnovšie technológie a úspešné riešenia, ktoré podporujú biznis aj bez
náročných investícií. Cenné skúsenosti prinesú zástupcovia VOLKSBANK Slovensko, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, Žilinskej univerzity a ďalší.
Účastníci konferencie si môžu naživo vyskúšať inovatívne riešenia a vymeniť praktické skúsenosti s IT expertmi.
Konferenciu organizuje spoločnosť DATALAN, partnermi podujatia
sú IBM Slovensko a Cisco. Mediálnymi partnermi sú
INFOWARE, PC REVUE a týždenník TREND.

Viac informácií o konfererencii, videá, fotografie aj prednášky na stiahnutie
nájdete po konferencii na www.datalan.sk/itforum
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„Ako skvalitniť zákaznícke služby a zlepšiť
výkon firmy prostredníctvom IT? Poznáme
riešenia.“

„Dnes môžete byť k zákazníkovi naozaj blízko.
Mobilné riešenia, sociálne siete, e-commerce,
stačí si vybrať.”

„Cloud jednou vetou? Služby a zdroje dostupné podľa potreby, rýchlo a bez veľkých
investícií.“

Michal Klačan
CEO DATALAN

Slavomír Pšenák
Softvérové riešenia DATALAN

Ján Harman
Infokomunikačné riešenia DATALAN

Partneri odbornej konferencie
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Program konferencie
BLOK 1 - Bližšie k zákazníkovi - nové predajné kanály a kvalitnejšie služby bez náročných investícií.
Revolučné technológie, ktoré zmenia fungovanie firmy.
Čo nové prinášajú firmám a ich zákazníkom? Ako budeme fungovať o 10 rokov?
Michal Klačan, DATALAN
Revolution in Mobile Services.
How can companies profit from mobile services right now? Trends and future of mobile services.
John Gole, IDC CEMA
Na 1 klik k zákazníkovi.
Nové elektronické služby, mobilné riešenia a platby, sociálne siete pre podporu predaja. E-commerce, e-channel a cloud v praxi. Príklady vo finančníctve, sieťovom odvetví,
službách a verejnej správe.
Slavomír Pšenák, DATALAN
Moderná banka s dostupnými mobilnými službami odkiaľkoľvek.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA VOLKSBANK SLOVENSKO, A.S.
Jozef Ostrodický, VOLKSBANK Slovensko
Podpísať, poslať a je to.
Expresné služby v bezpapierových pobočkách. Autorizácia zákazníckeho konta, aktivácia služieb a platieb prostredníctvom E-sign (biometrický digitálny podpis). Skúsenosti z projektov na Slovensku a v zahraničí. ŽIVÁ UKÁŽKA
Tomáš Tunega, DATALAN, Ulrich Pantow, Softpro

BLOK 2 - Trendy technológie, ktoré zvýšia výkon firmy. Dáta, technológie, procesy – ako z nich vyťažiť čo najviac?
Technológie BIG Brother vo firemných dátach.
Ako získať okamžitú spätnú väzbu od zákazníka? Content Analytics - sofistikovaný nástroj pre získanie spätnej väzby od zákazníka a omnoho viac.
Martin Švík, IBM
Nová éra firemných dát aj bez náročných investícií.
Správa zákazníckych informácií a nové služby s podporou sociálnych sietí a smartfónov. Bezpečné dáta v cloudoch.
Peter Štolc, DATALAN
Podpora elektronizácie podnikových procesov s využitím inteligentných mobilných zariadení.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S., ČLEN SKUPINY VEOLIA
Pavel Király, StVPS
Recepty na jednoduchší život.
Outsourcing a bezpečná správa infraštruktúry v praxi. DATALAN CeRBeruS. Ako bezpečne obnoviť prevádzku aj bez náročných investícií? Cloud - všetky služby pod jednou
strechou.
Libor Šlosár, Ján Harman, DATALAN
Virtuálna IT infraštruktúra - minimálna investícia, maximálny efekt.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Jozef Mužík, Žilinská univerzita
Moderné zdieľanie dát
Od Cloudu, cez Desktop, až po Telepresence. ŽIVÁ UKÁŽKA
Peter Sakala, Cisco

BLOK 3 - Budúcnosť je tu. Revolučné technologické trendy. Špeciálny hosť z CERNu.
Four Technologies Which Will Change The Future.
Industry needs have been dramatically changed in the last years specially because of a very high usage of natural resources and increased complexity of the information.
New approaches and potential technologies which will help passing existing barriers.
Andrej Crepinsek, IBM CEE
Moderná experimentálna fyzika a budúcnosť technológií.
Súčasný výskum a objavy, ktoré možno už o pár rokov ovplyvnia IT technológie a náš život.
Martin Venhart, Fyzikálny ústav SAV, hovorca experimentu IS521 v CERNe
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TO NAJLEPŠIE

Z DIGITÁLNEHO MESTA
Ako ušetriť tisíce eur na správe agendy mesta? Aj o tom bola
konferencia DATALAN Digitálne mesto, ktorá sa uskutočnila dňa
12. októbra 2011 v hoteli Sitno vo Vyhniach.
DATALAN hosťom priniesol nielen odborné prezentácie a praktické informácie o výhodách, ktoré riešenie DATALAN DIGITÁLNE MESTO® prináša, ale aj ďalšie zaujímavosti. Hostia si mohli
osobne, formou individuálnej konzultácie v originálnom 3D
modeli mestského úradu v životnej veľkosti vyskúšať fungovanie agendy mesta, či obce. O informácie z oblasti informatizácie
samospráv a efektívnejšieho využívania on-line služieb prejavilo tento rok záujem vyše 150 zástupcov slovenských miest
a obcí.
Vďaka riešeniu DATALAN DIGITÁLNE MESTO® môže byť každé
mesto a obec svojim obyvateľom ešte bližšie, komunikovať
s nimi otvorene a mať priamu spätnú väzbu na všetko, čo
sa v meste deje. Zároveň môžu samosprávy disponovať nástrojom, ktorý zjednoduší prácu mestského úradu, optimalizuje interné procesy a zefektívni fungovanie mesta, či obce.
„Hlavnými výhodami riešenia
DATALAN DIGITÁLNE MESTO® sú
jednoduchšie fungovanie mesta
a obce, lepšie služby občanom,
efektívnejšia samospráva, rýchlejšia komunikácia, a najmä –
finančné, časové aj kapacitné
úspory,“ uviedol Ľuboš Petrík,
riaditeľ divízie nových softvérových produktov v DATALANe,
zodpovedný za riešenia v samospráve. „No výhodou nášho
riešenia je aj to, že sa prispôsobí aktuálnym požiadavkám mesta, či obce a samosprávy si môžu jednotlivé moduly vyskladať
podľa seba.“
Ľuboš Petrík na konferencii predstavil najväčšie trendy
v tejto oblasti, ktoré pomôžu samosprávam pohnúť sa vpred.
Patria medzi ne mobile computing, aktívna komunikácia na
sociálnych sieťach, technológie Business Intelligence, a najmä úsporné a efektívne cloudové riešenia, ktoré umožňujú
prenajať si jednotlivé moduly DATALAN DIGITÁLNEHO MESTA® ako Povinné zverejňovanie, Elektronické aukcie, Digitálne
zastupiteľstvo, či On-line formuláre už od pár eur mesačne.
Cloudové riešenia je možné prispôsobiť aktuálnym požiadav-
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kám mesta, či obce a samosprávy si môžu jednotlivé moduly
vyskladať podľa potreby.
So svojimi skúsenosťami sa na konferencii podelili aj mestá
a obce Šenkvice, Stupava, Nové Zámky, Trstená a Sečovce,
ktorá ako prvá obec na Slovensku využíva riešenie práve spôsobom softvér ako služba.
Zúčastnení hostia kládli mnoho otázok nielen pri prezentáciách, ale napr. aj pri praktickej ukážke zálohovania dát, kde
ich zaujímalo, ako sa vyhnúť problémom, ak sa niekto úmyselne pokúsi o vymazanie dát na miestnom úrade.
Medzi novinkami DATALAN DIGITÁLNEHO MESTA® bola predstavená i celkom nová, originálna mobilná aplikácia – Mesto
v mobile. Diváci mali taktiež možnosť dozvedieť sa o zmenách
v moduloch a službách novej generácie riešenia KORWIN či vyskúšať si elektronické aukcie a on-line formuláre priamo v praxi.
Rodinu riešení a služieb pod registrovanou značkou DATALAN
DIGITÁLNE MESTO® v súčasnosti využíva viac ako 360 miest
a obcí na celom Slovensku. Modul Povinné zverejňovanie
využíva viac než 25 miest – napr. Bojnice, Ivanka pri Dunaji,
Kysucké Nové Mesto, Piešťany, či Sliač. Elektronické aukcie
môžu využívať mestá Banská Štiavnica, Fiľakovo, Nové Zámky, Stupava, či Šenkvice. S modulom Digitálne zastupiteľstvo
majú výborné skúsenosti v mestách Košice aj Martin. On-line
formuláre využívajú v Košiciach už od roku 2009 a číslo využívanosti stále rastie.

Riešenie DATALAN DIGITÁLNE MESTO® získalo bronz na cene
ITAPA 2011 v kategórii„Nové služby“ a dve ocenenia ITAPA 2009,
víťazstvo v kategórii „Najlepšia prípadová štúdia“ za Digitálne
zastupiteľstvo v Košiciach a čestné uznanie v kategórii „Zlepšovanie procesov“ za Digitálne zastupiteľstvo a Manažment aktivít v meste Martin. Okrem toho získalo aj ocenenie Zlatý erb
v kategórii „Najlepšia elektronická služba samospráv“ za digitalizáciu zasadania mestského zastupiteľstva v meste Martin.
Viac informácií nájdete na www.datalan.sk/digitalnemesto
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Tri otázky pre tri osobnosti
1. Ktorá aktuálna IT novinka, či novoobjavená technológia má podľa vás pre biznis sféru najväčší potenciál?
2. Čo je podľa vás výnimočný projekt?
3. Kedy nastáva vo vašom profesionálnom živote dôvod na úplnú spokojnosť?

Ing. Anton Kret
Vedúci Oddelenia informačných a komunikačných technológií
SLOVALCO, a.s.
1. V dnešnej turbulentnej dobe nie je ľahké vybrať niečo, čo
má momentálne najväčší potenciál. Každý deň sa objavia
veci nové, zaujímavé, či jedinečné. Mnohokrát sa
potenciál ich využitia ukáže až neskôr, v spojení
s inou novoobjavenou technológiou. Takže použijem jedno všeobecné slovo inovácia (inovácia v skutočnom význame slova, nielen zlepšenie) s využitím
IT technológie.
2. Mal by to byť projekt, ktorý sa významne odlišuje od štandardných projektov či už v pozitívnom,

alebo negatívnom. Pre mňa je výnimočný projekt ten, ktorý
prinesie okrem vecí očakávaných najmä niečo mimoriadne,
neobyčajné, a tým sa podstatne zvýši prínos daného projektu.
3. Úplná spokojnosť je niečo, čo ešte stále nemám
u seba zadefinované a obávam sa, že sa mi to tak
skoro ani nepodarí. Ja osobne som spokojný s každou drobnosťou, ktorá sa mi podarí, či už v práci
alebo v súkromí. Snažím sa vidieť veci v pozitívnom
svetle tak často, ako sa len dá.

Ing. Branislav Adamovič
člen rozšíreného vedenia a riaditeľ
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
1. Aj napriek rôznym ohlasom, či už negatívnym alebo pozitívnym, podľa môjho názoru bude budúcnosť patriť cloudovým riešeniam. Aj keď v súčasnosti panujú rôzne
obavy, tak ako pri každej novinke, možnosti, ktoré tieto riešenia ponúkajú, nepochybne prinesú pre biznis
nové možnosti flexibility a optimalizácie v oblasti IT.
2. Každý projekt, ktorý pozitívne ovplyvní biznis danej
firmy je výnimočný. Výnimočnosť projektu sa nemeria
podľa veľkosti, ale podľa prínosu pre firmu.

3. Na úplnú spokojnosť? Asi nikdy. Spokojný som vtedy, keď
je spokojný klient, či už interný alebo externý.
Avšak ja som toho názoru, že všetko sa dá zlepšovať. To znamená, že aj keď sa niečo podarí, povedzme nejaký projekt, je nutné si brať ponaučenie do
budúcnosti a vedieť, v ktorej oblasti je nutné sa
ešte viac zlepšiť.

Ing. Miloš Bikár, PhD.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
VÚB Leasing, a. s.
1. Potenciál pre biznis sféru má napr. iPhone, resp.
smartfóny s obdobnými mobilnými funkcionalitami.
2. Výnimočný projekt? Projekt, ktorý posunie firmu
o merateľný krok vpred, má jasne definovaný prínos,
rozpočet a časový plán implementácie

3. V momente, keď sa úspešne zvláda práca, rodina
a hobby. Pokiaľ ide len o prácu, tak v prípade, keď vidím systematický progres v oblastiach, ktoré spoločne s kolegami strategicky rozvíjame a trh to pozitívne
hodnotí.
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Dáta s významom?
Konečne už aj na webe!
Súčasné informačné systémy (webové aplikácie) poskytujú nesmierne množstvo funkcionalít a služieb, ale stále im chýba to najpodstatnejšie!

Limity informácií
Hoci sú v nejakej databáze uložené údaje o klientoch nejakej
spoločnosti, stále sú to len „písmenká“ a „číselká“, z ktorých
nič nevyplýva. Ak napr. v databáze existujú ľudia s rovnakým
priezviskom bývajúci na tej iste adrese, vyplýva z toho, že ide
s najväčšou pravdepodobnosťou o príbuzných? Nevyplýva,
čo je škoda. Keby tomu systém rozumel, mohol by automaticky ponúknuť lepší finančný produkt pre rodinu, z čoho by
mohla mať väčší prínos rodina, ale aj banka. Teraz k tomu
pripojme ešte spôsob, akým je implementovaný súvis dát
v klasických relačných databázach - reláciami cez jednoznačné identifikačné kľúče (tzv. ID-čka)
A teraz si položme jednoduché otázky: Je prirodzené, že
z viacerých informácií môže vzniknúť nová? Je. Používa ľudský mozog na reprezentáciu súvisu informácií ID-čka? Ani
náhodou! Čiže už len po zhrnutí týchto dvoch odpovedí je
vidno, že súčasné informačné systémy nevedia odvodzovať
nové informácie zo starých a forma reprezentácie informácii
v databáze je nerealisticky a ťažkopádne implementovaná. No
a práve táto skutočnosť je limitujúcim faktorom číslo jedna
pre informačný systém (softvérový produkt) na ľahký rozvoj
tak, aby poskytoval čoraz viac inteligentnejšej funkcionality
s čoraz vyššou pridanou hodnotou.

Znalosti vs. informácie
Odpoveďou na tieto nedostatky sú tzv. znalostné systémy,
ktorých hlavným rozdielom oproti systémom informačným je
funkcionalita odvodzovania nových informácií z existujúcich,
čiže v kontexte Umelej inteligencie z informácií sa stávajú znalosti. Ak sú napr. v systéme uložené dve informácie, že 1. Bratislava sa nachádza v Bratislavskom kraji a 2. Bratislavský kraj sa
nachádza na Slovensku, tak znalostný systém vie odvodiť tretiu informáciu, že 3. Bratislava sa nachádza na Slovensku. Ak
vytvorím dotaz: Čo sa nachádza na Slovensku?, tak v prípade
informačného systému získam len jednu odpoveď - Bratislavský kraj, no v prípade znalostného systému bude odpoveď
obsahovať navyše i Bratislavu.
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Ďalšou významovo vynikajúcou vlastnosťou znalostného
systému je, že kód nie je spletený s biznis logikou, pretože znalosti a kód sú úplne oddelené, čo zefektívňuje rozvoj
či už biznis logiky (spresnenie znalostí), alebo funkcionalitu
aplikácie (kód). Navyše, hoc sú znalosti a kód oddelené, kód
aktívne využíva znalosti pri behu aplikácie, čím nedochádza
k porušeniu konzistencie medzi špecifikáciou a realizáciou. Pri
tejto príležitosti je samozrejme nutné povedať, že znalostné
systémy nie sú novým odvetvím v informatike, avšak v minulosti boli predmetom skôr špeciálnych aplikácií označovaných
napr. ako expertné systémy, s ktorými však štandardný používateľ informačných technológií vôbec neprišiel do kontaktu.

Sémantický web
Takisto v internete, resp. vo webových aplikáciach nie sú znalostné systémy novou vecou, veď samotné konzorcium W3C
začalo rozvíjať znalostnú formu reprezentácie a spracovania
dát ešte pred rokom 2000. Otcom Sémantického webu (Web
3.0) nie je nikto iný než Tim Berness Lee, šéf konzorcia W3C, ktorý je i tvorcom WWW. Už v ranných štádiách internetu si Tim
uvedomoval, že internet sa nemôže efektívne rozvíjať smerom,
že dáta budú publikované bez významu, resp. bez referencie na
to, čo znamenajú. To bude jednak limitovať synergiu logických
vzťahov medzi rôznymi dátami publikovanými na rôznych webových portáloch, čo navyše znemožní efektívne spracovávať
obrovské a čoraz viac narastajúce množstvo dát na internete.
Ale čo sa vtedy považovalo za vízie, ktoré budú realitou za
n rokov, dnes je už skutočnosťou. Po Webe 1.0, ktorý sa dá
charakterizovať ako „ja publikujem texty, ty prehliadaš texty“,
prišiel Web 2.0 v štýle „my vytvárame stále texty a my prehliadame stále texty“, prišiel konečne Web 3.0, ktorý snáď aspoň trochu priblížime, keď ho predstavíme ako „je jedno kto
čo publikuje alebo prehliada. Dôležité je, že publikované dáta
majú navyše pridanú informáciu, čo znamenajú”.

Revolučná zmena
Sémantický web predstavuje revolučnú zmenu v reprezentácií a spracovaní dát, pretože informácie nie sú už len písmenkami a číselkami bez významu, ale sú to znalosti, z ktorých je
možné odvodzovať nové znalosti. Navyše forma reprezen-
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V spoločnosti DATALAN sa sémantický web prvý krát objavil
už v roku 2009, kedy sa začalo testovanie mnohých rôznych
technológií (editorov ontológií, databáz, sémantických fraKonkrétny príklad: 28 837 inzerátov sa sémanticky
meworkov a podobne) na vytvorenie prvých sémantických
spracovalo za menej než 10 sekúnd, pričom sa odvoaplikácií. Medzi prvé patrila aplikácia Organelle - sémantická
dilo 83 910 relácií kandidátNaTotožnúNehnuteľnosť,
organizačná štruktúra, ktorá automaticky odvodzovala všet28 668 relácií rovnakáNehnuteľnosť a 13 045 relácií
kých podriadených a nadriadených pre vybraného zamestrozličnáNehnuteľnosť. Celkový počet tripletov (definonanca. Druhá aplikácia bola Lipwig, jednoduchý prototyp
vaných aj odvodených) bol 1 096 769. Následne testy
schvaľovania úverov, ktorý klasifikoval vhodných klientov pre
boli spravené nad cca 660 000 inzerátov, kde bolo odvybraný finančný produkt. Okrem tohto DATALAN v spoluprávodených 31 765 578 relácií kandidátNaTotožnúNehnuci s Fakultou Informatiky a informačných technológii STU pubteľnosť, 6 680 083 relácií rovnakáNehnuteľnosť
likoval viac článkov v prestížnych zahraničných časopisoch
a 3 941 882 relácií rozličnáNehnuteľnosť, pričom celé
ako Springer, Comsis, ktoré majú už v súčasnosti i zahraničné
odvodzovanie trvalo 3 hodiny.
citácie. Publikované články sa zaoberajú aplikáciou ontológií
v softvérovom inžinierstve, konkrétne sémantickou verifikáciou projektového plánu v znalostiach opisujúcich efektívny A na záver jedna otázka: Ako chceme budovať nové susoftvérový proces, alebo pri znalostnej metóde zjednotenia per inteligentné, inovatívne systémy, webové portály,
projektového plánu so subdodávateľom.
webové služby, resp. ako chceme inteligentne integrovať
webový obsah z rôznych zdrojov, ak dáta, s ktorými dnes
Avšak míľnik, ktorý umožnil DATALANu začať používať Sé- pracujeme, ani nepodporujú význam
mantický web i na podnikové aplikácie, bol dosiahnutý až na a neprejdeme pritom na Web 3.0?
konci februára roku 2012, keď bola dokončená aplikácia SES- Úprimne povedané, ja odpoveď nepoTATE 1.0 (Semantic real ESTATEs), čo je sémantický backend znám.
pre inteligentné spracovanie inzerátov nehnuteľností. SESTATE je vytvorený ako alternatívny testovací backend pre systém
CMN.SK, ktorý je určený na posúdenie ceny vybranej nehnuteľnosti. SESTATE sa zameriava na rozpoznávanie totožných
nehnuteľností za účelom spresnenia skutočného počtu uniIng. Miroslav Líška, PhD.
kátnych nehnuteľností, čo je nutný predpoklad pre správne
Autor pracuje v oblasti aplikovaného
ocenenie nehnuteľnosti v danej lokalite. Spomínaný míľnik
sémantického webu v podnikovom
nespočíval v tom, či je to možné urobiť presnejšie, jednoduchprostredí v spoločnosti DATALAN

DATALAN a Sémantický web
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Ako ukladať
dôležité dáta?
Vysoká dostupnosť IT služieb už dávno nie je požiadavkou len
pri špecializovaných aplikáciách. S masívnym nástupom služieb,
ktoré firmy poskytujú nielen interným, ale aj externým užívateľom, výrazne vzrástli požiadavky na lepšie zabezpečenie ich
dostupnosti. Bez ohľadu na to, či je deň a či noc, pracovný deň
alebo sviatok.
Dôležitou súčasťou celého IT prostredia, ktorá sa významne podieľa na tom, aby informačný systém ako celok dosiahol požadovanú dostupnosť, je ukladanie dát. Sledovanými parametrami sú
pritom bezpečnosť uloženia, a rýchlosť a flexibilita dostupnosti
dát v prípade potreby.

Riešenie na mieru
Pri návrhu a realizácii systémov pre ukladanie dát neexistuje jedno univerzálne riešenie, schopné pokryť všetky požiadavky. Preto je potrebné ku každému návrhu pristupovať
individuálne. Začať detailnou analýzou potrieb a požiadaviek
zákazníka, a následne na základe takto získaných informácií
optimalizovať riešenie tak, aby čo najlepšie spĺňalo požiadavky, ktoré sú naň kladené. A to nielen z pohľadu celkovej úložnej kapacity, ale aj z pohľadu výkonových a iných prevádzkových potrieb.
V súčasnosti jedinou cestou, ako dosiahnuť vysokú dostupnosť dát a ich ochranu pred stratou a poškodením, je ich
redundancia, čiže niekoľkonásobné uloženie. Takto dosiahneme odolnosť celého systému pred výpadkom ktoréhokoľvek komponentu riešenia. Znie to možno na prvý pohľad jednoducho - skopírujem dáta na druhý disk a je to. No keď sa
na daný problém pozrieme zblízka, objavíme mnoho úskalí.
Našťastie, existuje množstvo technológií, ako sa s úskaliami
popasovať.

Replikácia
Ak ukladáme dáta na viacero dátových úložísk, je potrebné
zabezpečiť, aby boli identické. Na to sú využívané technológie replikácie. Štandardne sa využívajú dva typy replikácií:
synchrónna a asynchrónna.
Pri synchrónnej replikácii sú dáta zapisované na dve úložiská
súčasne. Pri tomto type replikácie sú limitujúcimi prvkami vzdialenosť medzi úložiskami a priepustnosť liniek používaných na
replikáciu. Týmito prvkami je určené oneskorenie, spôsobené
prenosom dát na druhú lokalitu, pričom toto oneskorenie spôsobuje spomalenie odozvy celého systému. Naopak, prínosom
sú dve úplne identické kópie dát. Synchrónna replikácia sa štandardne používa pre replikácie na vzdialenosti do desiatok kilometrov.
Pri asynchrónnej replikácií sú dáta na druhé úložisko ukladané
s určitým oneskorením. Výhodou tohto typu replikácie je teda
minimálne oneskorenie pri zápise dát, spôsobené prenosom dát.
Kópie dát však nie sú úplne identické. Rozdiel je spôsobený časovým posunom medzi zápisom na jednotlivé úložiská. Tento
typ replikácie je možné používať na veľké vzdialenosti aj rádovo stoviek kilometrov, ako aj v prípade, kedy nie je možné
zabezpečiť dostatočnú priepustnosť replikačných liniek.
Implementácia replikačnej technológie môže byť buď na
úrovni dátových úložísk, alebo môže byť zabezpečená mimo
samotné úložiská.
Deduplikácia
Viacnásobné ukladanie dát so sebou prináša aj viacnásobné
náklady - nielen na obstaranie úložných zariadení, ale aj na
ich prevádzku, monitorovanie a spravovanie. Jednu z technológií, pomocou ktorej je možné tieto náklady znížiť, predstavuje deduplikácia ukladaných dát. Pri deduplikácii sa snažíme

DATALAN sa už dlhé roky venuje návrhu, implementácii, post-implementačnej podpore a tiež servisu riešení pre ukladanie a zálohovanie dát.
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ukladať dáta v rámci jednej lokality iba jedenkrát. V praxi to
vyzerá tak, že dáta sú pred ich zapísaním na disk spracované
„deduplikačným enginom“. Pokiaľ sú jedinečné, systém ich
zapíše na disky. Pokiaľ sa už identické dáta na diskovom poli
nachádzajú, je zapísaný iba smerník k nim. Deduplikačný pomer, čiže pomer medzi skutočným množstvom uložených dát
a priestorom, ktorý dáta zaberajú na dátovom úložisku, veľmi
kolíše podľa typu dát, ktoré sú ukladané. V praxi sa môžeme
stretnúť s deduplikačnými pomermi 5:1 až 25:1.
Thin Provisioning
Ďalšou technológiou, umožňujúcou minimalizovať potrebný
fyzický diskový priestor, je thin provisionig. Pri jeho implementácii sú systémom prezentované diskové priestory väčšie,
ako je skutočne alokovaný priestor na úložisku. Pokiaľ systém
potrebuje diskový priestor reálne využívať, úložisko mu ho
automaticky poskytne.
Automatický storage tiering
Na dátových úložiskách sú väčšinou uložené dáta s rôznou
dôležitosťou a s rôznou požiadavkou na rýchlosť prístupu
k nim. Na optimalizovanie výkonu úložiska je možné použiť
technológiu automatického presunu dát medzi rôznymi typmi úložných médií (SATA, SAS, SSD) podľa požiadaviek.
Zálohovanie
Ani najdokonalejšie úložisko nezaručí, že budú vždy správne
dáta na správnom mieste. Užívatelia, ale aj správcovia, môžu
dáta omylom zmazať alebo prepísať. Keď potom vznikne požiadavka na obnovu dát spred určitého času, jedinou cestou je
ich obnova zo zálohy. Preto by mal byť neoddeliteľnou súčasťou návrhu riešenia na ukladanie dát aj návrh ich zálohovania.
Spoločnosť DATALAN sa už dlhé roky venuje návrhu, implementácii, post-implementačnej podpore a tiež servisu riešení pre ukladanie a zálohovanie dát. Tím
pracovníkov sleduje nové svetové trendy a uplatňuje ich v praxi, pričom odbornú úroveň tímu DATALAN deklaruje aj
množstvo získaných odborných certifikátov popredných svetových výrobcov.

Ing. Andrej Kyselica
Autor pracuje ako systémový inžinier v divízii
infokomunikačné riešenia a služby
v spoločnosti DATALAN.
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WEB PRE ZÁKAZNÍKOV
AJ SYSTÉM PRE DÍLEROV
z dielne DATALANu
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko (VWFS) je špecializovaná finančná spoločnosť koncernu Volkswagen. Prostredníctvom
svojich značkových produktov ponúka najvýhodnejšie spôsoby financovania pre automobily značiek Škoda, Seat, Volkswagen, Audi
a Porsche. S počtom zamestnancov 85 ročne uzatvorí 13 000 úverových a lízingových zmlúv v objeme cca 188 614 tis. €.
Spoločnosť je dlhodobo lídrom na trhu financovania osobných automobilov. Spolupracuje so 190 predajňami automobilov, v ktorých
má spolu 268 predajcov. Od roku 2000 prefinancovala 152 550 áut, jej zamestnanci absolvovali celkovo 1 000 000 telefonátov, rozposlali
1 800 000 poštových zásielok a vyriešili 4 674 poistných udalostí. Daný objem informácií a potreba ich distribúcie, aktualizácie a okamžitého prehľadu v ich toku si vyžadovala kvalitnú základňu smerom navonok, ako aj dovnútra firmy. Nový webový portál a dílerský systém
implementovala spoločnosť DATALAN.

WEBOVÝ PORTÁL
Portál www.vwfs.sk obsahuje kompletnú online ponuku
financovania vozidiel a poistenia, aktuálne akcie, online ponuku financovania, ponuku ojazdených vozidiel, dokumenty
na stiahnutie, interaktívnu sieť predajcov a ďalšie zákaznícke
informácie.
Ciele riešenia
} Modernizácia dizajnu, väčšia prehľadnosť a zjednodušenie užívania
} Kompletná správa portálu zákazníkom
} Zosúladenie predbežnej ponuky financovania s ponukou u predajcu
} Sprístupnenie funkcionality ponuky financovania pre
webové systémy partnerov
} Prepojenie ponuky ojazdených vozidiel s online kalkuláciou ich financovania
} Konsolidácia štruktúry webu, zjednotenie prístupu
k jednotlivým značkám
Hlavné prínosy
Predbežná ponuka financovania vytvorená na portáli dáva
klientovi aktuálny prehľad o ponúkaných možnostiach v rámci vozidiel a ich financovania. Systém tak prispieva k jedinečnému konceptu predaja finančných produktov, s výhodou
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prevzatia vozidla už pri prvej návšteve klienta u predajcu.
Dôraz je kladený aj na aktuálnosť údajov. Tá je zabezpečená
jednoduchou a rýchlou správou obsahu internými zamestnancami. Dizajn a prezentáciu jednotlivých značiek v plnej
miere podporuje technológia portálového riešenia. Systém vďaka detailnému monitoringu prístupu používateľov
k webu ponúka aj prehľadné štatistiky využitia a úspešnosti
webového kanála.
Zaujímavosť
Navonok sa portál javí ako jednoduchý web, avšak pod vizuálnou stránkou sa skrýva sofistikované portálové riešenie. Jeho
základom je portálová technológia LifeRay. Ide o portálový
framework, ktorý vytvára platformové riešenie schopné pokryť tak verejnú prezentáciu obsahu, ako aj kontrolovaný prístup používateľov (interných aj externých) na základe zadania
prihlasovacích údajov. V portáli je priamo využitý natívny CMS
systém pre správu štruktúrovaného a neštruktúrovaného obsahu webu. Unikátna je aj prepracovaná online integrácia
s vnútornými systémami – kalkulácia ponuky financovania
je priamo integrovaná s vnútornými systémami spoločnosti.
Údaje spravované vo vnútorných systémoch spoločnosti je
preto možné prezentovať na portáli bez nutnosti ich dodatočného publikovania alebo synchronizácie.
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DÍLERSKÝ SYSTÉM
DATALAN realizoval nové riešenie pre komunikáciu spoločnosti s obchodnými partnermi ponúkajúcimi produkty
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko. Dílerský systém
NetFIN je základným nástrojom predajcov pri komunikácii so
zákazníkom. Obsahuje systém modulov ako napr. modul kalkulácií, modul správy zmlúv, modul poistenia a modul zákazníkov.
Ciele riešenia
} Online pripojenie celej predajnej siete
} Zjednodušenie procesu vytvárania ponúk a uzatvárania zmlúv
} Vyššia spoľahlivosť práce so systémom najmä z hľadiska kvality jeho komunikácie s backoffice systémom
} Návrh systému v takej konfigurácii, aby prípadné konfiguračné zmeny v systéme, zadávanie nových akcií
a pod. mohli prebiehať v réžii objednávateľa

Hlavné prínosy
Hlavným prínosom je, že konfigurácia, inštalácia systému
a jeho aktualizácia je vykonávaná centrálne, bez nutnosti
zásahov na strane obchodných partnerov. Takýto koncept
výrazne zjednodušuje správu modulov a umožňuje flexibilne
reagovať na situáciu na trhu.
Systém zároveň vytvára spoločnú komunikačnú platformu
pre pracovníkov VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko
a jeho partnerov, ktorí naviac využívajú výhody zvyšenej mobility a dostupnosti riešenia.
Zaujímavosť
Použitie štandardizovaných rozhraní typu Web Services a SOA
umožňuje budúcu integráciu so systémami vo vnútri spoločnosti, so systémami štátnej správy a tiež so systémami partnerov a iných komerčných subjektov.
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DATALAN ovláda umenie

modernej a efektívnej infraštruktúry
SOZA je neziskové občianske združenie umelcov - autorov a vydavateľov hudobných diel, ktoré na území Slovenska spravuje majetkové autorské práva k hudbe, či už ide o domácich tvorcov a vydavateľov hudobných diel, ako aj zahraničných autorov, pre ktorých
SOZA zabezpečuje na území Slovenska uplatňovanie práv rovnocenne právam domácich autorov. Okrem toho SOZA udeľuje licencie
na používanie hudobných diel a vyberá autorské odmeny. Súčasný boom v zábavnom priemysle na Slovensku každým dňom zvyšuje
nároky na nové spôsoby komunikácie združenia s autormi a vydavateľmi. S príchodom nových komunikačných metód, mobilných
zariadení a aplikácií sa vyžaduje stále väčšia pružnosť, dostupnosť a funkčnosť. Požiadavky, ktoré SOZA definovala pre efektívnejšie
fungovanie v rámci združenia, i v komunikácii s partnermi a autormi, spĺňalo práve riešenie spoločnosti DATALAN.

Efektívne riešenie

Spoľahlivosť

DATALAN pre klienta vybudoval modernú infraštruktúru
v rámci nízkych investičných nákladov. Jadro riešenia pozostáva zo serverovej virtualizácie na výkonnom trojnódovom VMware klástri zdieľajúcom spoločné diskové úložište.
Pri výpadku jedného z nódov má tento kláster dostatočnú
kapacitu na beh všetkých služieb bez obmedzenia výkonu.
Navyše je celé riešenie zabezpečené aj výkonnou zálohovacou infraštruktúrou, využívajúcou priame pripojenie na
spoločný diskový priestor cez SAS-2 (Serial Attached SCSI
druhej generácie), čo znamená zálohovanie bez zaťaženia
serverov (tzv. off-host backup). Zálohovanie je riešené systémom backup-to-disk-to-tape, pre rýchlu obnovu z disku
a archiváciu dát na páskach, mimo technologického priestoru IT infraštruktúry.

do posledného detailu
Servery bežia najnovšiu verziu VMware vSphere 5.0 hypervízora
z interného USB disku. Zakúpené licencie, okrem iného, umožňujú rýchly reštart služieb na ďalšom nóde klástra v prípade
výpadku nódu, na ktorom bežali, pomocou VMware HA (High
Availability). Technológia VMware VMotion zabezpečuje on-line, bezvýpadkové, presúvanie virtuálnych serverov z jedného
nódu na druhý, čo ďalej zvyšuje dostupnosť služieb v prípade
plánovaných odstávok jednotlivých nódov klástra, z dôvodu ich
údržby, napr. pri upgrade-e hardvéru, softvéru a pod. Thin provisioning virtuálnych diskov umožňuje efektívnejšie využívanie
diskového úložišťa. A nakoniec, efektívne zvolené licencovanie
Microsoft Windows Server umožňuje beh neobmedzeného
množstva Windows virtuálnych serverov v infraštruktúre.
Celá infraštruktúra je chránená inteligentnou UPS (Uninterruptible Power Supply). V prípade výpadku napájania zabezpečí
sieťový UPS manažment modul korektné zastavenie virtuálnych serverov aj VMware hostov. Po obnove napájania viaceré UPS load segmenty zabezpečia automatické naštartovanie
zariadení a serverov v správnom poradí. Sieťová časť riešenia je
navrhnutá tak, aby odolala aj výpadku celého ethernet prepínača. Z každého VMware ESX servera idú po dve 1Gbps linky do
každého z dvoch prepínačov, pričom je vytvorený sieťový tím
cez oba prepínače. Čo sa týka diskového úložišťa pre VMware
kláster, tvorí ho výkonné SAS-2 pole s dvomi kontrolermi, ktoré
je kapacitne ďalej rozšíriteľné podľa potreby zákazníka.

Moderná architektúra

Zmeny k lepšiemu
Z dôvodu ochrany investícií zákazníka je zálohovacie riešenie
postavené na doplnení hardvérového vybavenia existujúceho
servera a návrhom licencii pre Symantec Backup Exec riešenie.
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Agent pre VMware je využívaný na zálohovanie obrazov celých
virtuálnych serverov. S použitím agentov pre Exchange a Active
Directory (AD) je možné zo zálohy obnovovať položky jednotlivých mailboxov, alebo jednotlivé objekty, či ich atribúty v AD.
Z dôvodu ochrany investícií bol do infraštruktúry zaradený
aj ďalší existujúci server, ktorý slúži ako fyzický Microsoft AD
Domain Controller, DNS, DHCP a referenčný NTP server. V prípade výpadku celej virtuálnej infraštruktúry zabezpečuje dostupnosť týchto „core” služieb.
Zmenami prešla aj mailová infraštruktúra. Pôvodný Linux
mailový server zabezpečoval len jednoduché odosielanie
a prijímanie mailov, samotné maily boli uložené na lokálnych
diskoch klientov, čo v prípade chybného disku mohlo viesť
k strate dát. Novo nasadený Microsoft Exchange 2010, moderný komunikačný nástroj s užívateľsky príťažlivým rozhraním,
umožňuje bezpečný prístup k mailom, kalendáru a kontaktom z lokálnej siete, Internetu alebo z mobilných zariadení.
Pre administrátorov prináša jednoduchú správu a prirodzenú
integráciu do existujúceho prostredia adresárových služieb
Microsoft Active Directory. V riešení je implementovaná aj
ochrana proti nevyžiadanej pošte - spamu. Výhody implementácie mailových služieb na technológii Exchange 2010
možno zhrnúť do základných bodov:
} e-maily sú ukladané na serveri, čo umožňuje ich jednoduchú zálohu a dostupnosť,
} poštu, kalendár a kontakty je možné zdieľať podľa potreby medzi používateľmi,
} pošta je dostupná aj mimo kancelárie z internetového
prehliadača, mobilného telefónu aj Outlook klienta,
} vďaka funkcionalite Autodiscover je mailový klient nakonfigurovaný automaticky,
} výhodou je aj automatická rezervácia zasadačiek,
} užívateľ používa jednu identitu pre prístup do počítača aj
k e-mailom.
Na bezpečnú publikáciu Exchange do Internetu je v DMZ
(demilitarizovanej zóne) implementovaný aplikačný firewall
Microsoft Threat Management Gateway 2010, ktorého prínosy sú nasledovné:
} užívateľ z Internetu je overovaný pri vstupe na vonkajšom
rozhraní TMG servera v demilitarizovanej zóne (v DMZ)
ešte pred vstupom na Exchange server v lokálnej sieti, čo
je omnoho bezpečnejšie,
} aj napriek tomu, že je komunikácia medzi klientom
a mailovým serverom kryptovaná, TMG ukončuje SSL
tunel na vonkajšom rozhraní, vykoná inšpekciu obsahu
a ďalej ho zakryptuje a pošle Exchange serveru, pre bežné
firewally je kryptovaná komunikácia na Exchange server
nezrozumiteľná,
} TMG obsahuje preddefinované publikačné pravidlá pre
Exchange 2010 a „rozumie” komunikácii Exchange servera
tak, ako žiaden iný firewall,

} TMG je využitá ako plnohodnotný firewall a naviac ako
Web proxy server pre užívateľov z lokálnej siete,
} TMG sme použili aj na zabezpečenie publikácie iných
služieb, ako FTP, vzdialený prístup pre tretie strany na
správu systémov a ďalší projekt zabezpečeného webového sídla.

Vysoká pridaná hodnota
Realizácia spoločnosti DATALAN v združení SOZA je úspešným projektom virtualizácie SMB podniku spojenou s modernizáciou celej IT infraštruktúry. Obrazne povedané, vo firme
bolo prekopané všetko od podlahy až po strop a to on-line,
na kľúč, s minimálnymi rušivými vplyvmi na chod organizácie.
Zo združenia SOZA sa stala z pohľadu informačných technológií moderná flexibilná organizácia so všetkými plusmi, ktoré
prináša virtualizácia, využitie mobilných zariadení a bezpečný
vzdialený prístup
Projekt priniesol združeniu SOZA vysokú pridanú hodnotu pri
nízkych obstarávacích aj prevádzkových nákladoch. Hlavným
cieľom oboch strán bolo vytvorenie bezpečnejšej, výkonnejšej, dostupnejšej a flexibilnejšej infraštruktúry, a tento cieľ sa
podarilo naplniť. Optimalizovaná IT infraštruktúra umožňuje
združeniu SOZA efektívne využívať zdroje, výrazne redukuje náklady na prevádzku a tiež zvyšuje priestorové úspory.
A rovnako dôležité: nasadenie nových systémov bolo predtým otázkou týždňov, teraz je to možné za pár minút.

TOP 7 prínosov
projektu pre SOZA:
1.
vysoká dostupnosť aplikácií a dát
2.
zaručená bezpečnosť dát
3.
rýchla obnoviteľnosť za nízku cenu
4.
výkonnejšia IT infraštruktúra
5.
významné úspory
6.
efektívne využitie zdrojov
7.
jednoduchšia správa IT

Dobrá správa na záver
Aj vďaka úspešnému a profesionálne zvládnutému projektu
virtuálnej infraštruktúry sa na nás zákazník obrátil s dôverou
aj s ďalšou požiadavkou. Ide o dodávku riešenia pre zabezpečenie webového sídla SOZA pre externý prístup autorov
a iných subjektov. Toto riešenie nahrádza doterajší spôsob
overovania prístupu do siete a aplikácií cenovo dostupnejšou alternatívou prostredníctvom SMS kódov zaslaných na
mobilné zariadenia. Ide o moderný prístup v riadení prístupu
k webovo orientovaným aplikáciám, postavenom na „access
management“ systémoch s pridanou hodnotou centrálnej
správy používateľov a prístupových oprávnení.
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Slovenský
superpočítač
zabezpečil DATALAN
DATALAN prichádza s ďalším inovatívnym projektom z oblasti infokomunikačných riešení. Tentoraz sa jedná o dodávku slovenského
superpočítača, ktorý viditeľne zvýši úroveň slovenskej vedy a posunie možnosti výskumu na zahraničnú úroveň.
Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerské univerzity štartujú projekt svetového formátu pod názvom Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP). V rámci tohto
projektu bude v priestoroch Výpočtového strediska SAV v Bratislave inštalovaný superpočítač s výkonom zhruba 96 TFLOPs.
Dodávateľom zariadenia je DATALAN, ktorý tak potvrdzuje
svoju líderskú pozíciu i v oblasti infokomunikačných riešení slúžiacich pre rozvoj a podporu vedy. Spolu s ďalšími vysokovýkonnými výpočtovými systémami, ktoré sa v rámci
projektu postupne inštalujú v Ústave experimentálnej fyziky
v Košiciach, Ústave informatiky v Bratislave a na štyroch partnerských univerzitách STU Bratislava, Žilinská univerzita, UMB
Banská Bystrica, TU Košice dosiahne celý systém SIVVP výkon
približne 130 TFLOPs.
„Toto je veľký dátum pre celú vedu, výskum a školstvo na Slovensku. Superpočítač otvára množstvo nových možností, ktoré
posunú hranice našej vedy o veľký kus dopredu“, povedal Tomáš
Lacko, riaditeľ výpočtového strediska SAV a dodal, že krajina
sa takto posunie na špičku v technologickom zázemí vedy
v regióne strednej a východnej Európy.
Obstarávateľom zariadenia je Výpočtové stredisko SAV ako
hlavný partner v projekte SIVVP. DATALAN ako dodávateľ vyhral s technologickým riešením od firmy IBM. Projekt SIVVP
je financovaný zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu
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výskum a vývoj (OPVaV). „Postupne pripojíme všetky zúčastnené subjekty tak, aby sme v prvej polovici roku 2012 mali prvú
etapu hotovú“, povedal Marek Paščák, člen predstavenstva
spoločnosti DATALAN a dodal, že „slovenský superpočítač
bude patriť medzi 500 najvýkonnejších na svete.“

Ako funguje superpočítač
Zariadenie dosiahne výkon až 96 teraflopov, 10 ^ 12 operácií
za sekundu, čo mu zaručuje pozíciu v rebríčku Top500 najvýkonnejších superpočítačov sveta. Superpočítač je postavený
na procesoroch IBM Power7, ktoré dosahujú špičkové výkony
pre numerické úlohy. Preukazujú to dosahované výkony serverov IBM Power 755, IBM Power 775 a IBM Power 780, postavených práve na procesoroch Power7. Vysoká spoľahlivosť
serverov sa preukázala pri nasadení v bankovníctve, štátnej
správe a pri rozsiahlych numerických výpočtoch. Jeden uzol
superpočítača bude mať celkovo 32 jadier Power7 a 256 GB
operačnej pamäte a superpočítač bude tvorený celkom 96 uzlami. Superpočítač tak bude disponovať celkovo 3072 jadrami
a 24 TB operačnej pamäte.
Uzly prepojí rýchla proprietárna sieť s latenciou 0.5 mikrosekundy medzi susednými uzlami a maximálnou latenciou
5 mikrosekúnd.
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Ako úložný systém bude slúžiť IBM System Storage DS5300
s celkovou diskovou kapacitou samotných diskov 600 TB, použitým súborovým systémom bude globálny paralelný súborový systém GPFS. Superpočítač bude k diskovému systému
pripojený 8 Gbps Fiber Connect linkami cez uzly, ktoré poslúžia na prístup k dátam.
Na slovenskom superpočítači bude inštalovaný operačný systém AIX.
Súčasťou projektu SIVVP je tiež dodávka aj ďalších klastrov
a výkonných serverov. V pracovisku VS SAV v Žiline bude
klaster postavený na Power 755, s počtom osem uzlov s 32
jadrami a 128 a 256 GB RAM na uzol. Uzly budú prepojené
40 Gbps technológiou Infiniband. Okrem toho tu bude server IBM Power 780 s 1 TB operačnej pamäte a 64 jadrami na
procesoroch Power7.
U šiestich partnerov projektu, v Ústave experimentálnej fyziky
v Košiciach, Ústave informatiky v Bratislave, v STU Bratislava,
na Žilinskej univerzite, UMB Banská Bystrica a TU Košice, budú
inštalované menšie klastre postavené na 64-bitových x86 procesoroch a grafických akcelerátoroch.
Tieto budú mať od 288 po 648 x86 jadier, od 2 po 32 GPU
a celkový výkon x86 procesorov od 2.8 teraflopu/s po 7.3
teraflopu/s. Jednotlivé uzly budú prepojené 40 Gbps Infinibandom alebo 10 Gbps Ethernetom.

Všetky ostatné systémy okrem bratislavského superpočítača
budú bežať na Linuxe.
Prepojenie systémov zabezpečí slovenská akademická sieť
SANET, cez ktorú budú zdieľané napríklad úložiská dát.

Nové možnosti pre vedu
Superpočítač poslúži najmä pre účely vedy a výskumu. Využitie v ňom nájdu teoretickí fyzici, chemici, biológovia.
Výkonné superpočítače sa vo výskume využívajú najmä na
masívne simulácie a inak tomu nebude ani na Slovensku.
Podľa Jozefa Nogu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si tu nájdu uplatnenie prírodovedné
odbory, materiálny výskum, medicína, fyzika či molekulárna
biológia. Spektrum oblastí využitia je široké, nechýba fyzikálna chémia, biochémia, materiálové inžinierstvo, fyzika
tuhých látok, kvantová fyzika, časticová fyzika, virológia,
biomechanika, astrofyzika, fyzika nízkych teplôt. V superpočítači bude možné uskutočniť i modelovanie molekúl v medzihviezdnom priestore.
Využívanie superpočítača bude za poplatok prístupné i pre
komerčnú sféru, ktorá môže jeho služby využiť v oblasti automobilového priemyslu, farmácie či biotechnológie, modelovania, a vďaka superpočítaču je taktiež možné uskutočniť
predpoveď počasia.

Výkonom patrí medzi Top500 najvýkonnejších počitačov sveta
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Špičkové infokomunikačné riešenie

dodal DATALAN
aj trnavským študentom
DATALAN je doma v troch základných oblastiach – spoľahlivých softvérových a infokomunikačných riešeniach, a v efektívnom outsourcingu. V oblasti infokomunikačných riešení realizuje dodávky, ktoré zahŕňajú komplexné vybavenie a služby na najvyššej úrovni
z pohľadu technológií, i poskytovaného servisu. Z tejto kategórie je aj dodávka pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorej
študenti môžu od marca využívať špičkové multimediálne HD štúdio.

Dodávkou pre Fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave DATALAN opäť potvrdil svoju
líderskú pozíciu v prinášaní inovácií a moderných riešení pre
oblasť vzdelávania a umožnil slovenskej univerzite výučbu,
ktorá študentov priblíži k praxi.
Vybavenie HD štúdia zahŕňa samostatnú réžiu, vysielacie štúdio, vysielacie pracovisko, šesť strižní a hlásateľňu. Spoločne
s HD štúdiom bola vybudovaná aj multimediálna učebňa, strihové a vysielacie pracovisko a jazykovo-počítačová učebňa.
Výstavba prebiehala v mesiacoch máj-december 2011 a bola
financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky v rámci OPVaV 5.1/01 Rozvoj informačno-komunikačných technológií na UCM v Trnave ITMS
26250120007, ale aj z vlastných prostriedkov univerzity.
Slávnostné otvorenie multimediálneho HD štúdia sa uskutočnilo koncom marca za prítomnosti rektora UCM. „Naši študenti
sú prví na Slovensku, ktorí môžu získavať nielen teoretické vedomosti, ale aj dôležité praktické skúsenosti a pracovať so špičkovou technológiou. Aj vďaka spoločnosti DATALAN urobila naša
univerzita veľký krok vpred,“ uviedol rektor UCM Jozef Matúš.

Vitajte v štúdiu
V TV štúdiu sú inštalované profesionálne HD kamery so záznamom. Tieto môžu byť tiež používané ako reportážne kamery
na nahrávanie príspevkov a výrobu v exteriérovom prostredí.
Tri kamery sú umiestnené na statívoch s možnosťou pohybu,
štvrtá kamera môže byť využívaná na snímanie zo statívu,
alebo môže byť osadená na steadycame – kamera upevnená
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prostredníctvom držiaka na špeciálnej veste kameramana, čím
sa získajú kreatívnejšie možnosti záberov. Do režijnej jednotky
(mix. pult) je pripojená bezdrôtovým vysielacím systémom.
V štúdiu je osadená veľkoplošná obrazovka na zobrazovanie
grafických efektov ako pozadie pri záberoch na moderátora
resp. hostí. Taktiež sú v štúdiu ďalšie TV monitory na zobrazovanie video príspevkov pre potreby diskusie. Zvukový
doprovod je zabezpečený z reprosústavy, tento systém slúži
i pre prípadné pokyny režiséra resp. vyučujúceho z režijného
pracoviska. Jedna z použitých kamier je vybavená aj čítačkou.
V štúdiu sú použité klopové mikrofóny pre snímanie zvuku
moderátora a hostí. Na príspevky divákov v štúdiu resp. študentov sa využívajú bezdrôtové mikrofónne systémy. Všetky
použité mikrofóny sú pripojené do audio mixážneho pultu
umiestneného v kontrolnom pracovisku – tzv. control room,
kde sa vykonávajú všetky potrebné korekcie. Komunikácia
medzi kameramanom a kontrolným pracoviskom je zabezpečená komunikačným systémom – intercomom. V control
roome sú umiestnené aj ďalšie potrebné zariadenia ako sú
synchro generátor, generátor časového kódu, zariadenia na
meranie videosignálu, peakmeter, či limiter.
Obrazový výstup zo všetkých kamier je pripojený do video-mixážneho pultu, pomocou ktorého režisér, resp. vyučujúci
profesor prepína obraz do obrazového vysielania, pričom má
k dispozícii rozmernú monitorovú stenu. Monitorová stena
umožňuje náhľad na zábery z jednotlivých kamier, pre kontrolu výstupného obrazu, na video príspevok z videa, na príspevok zo strižne atď.
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Projekty realizované v TV štúdiu môžu študenti ďalej zostrihať a graficky upravovať v strihovom a vysielacom pracovisku.
Strihové pracoviská sú doplnené ďalšími potrebnými zariadeniami – kontrolné TV monitory pre vizuálnu kontrolu výstupného obrazu zo strižne, audio reproduktory, audio mixážny
pult, či mikrofóny na snímanie zvuku zo „speaker“ miestnosti.
Všetky uvedené PC stanice sú pripojené v sieti LAN do riadiaceho servera. Na prepojenie všetkých pracovných staníc
je použitá technológia optických vláken, aby sa zabezpečila
dostatočná kapacita na prenos dát a tiež potrebná bezstratová kvalita obrazu a zvuku. Video nahrávky naberané jednotlivými strižňami budú ukladané na centrálne diskové pole.
Diskové pole slúži aj na archivovanie realizovaných projektov.
Prístup k diskovému poľu je možný aj vzdialene, pre potreby
kontroly alebo nastavenia či údržby systému.
V konečnej fáze reťazca je vysielacie pracovisko, odkiaľ budú
výsledné projekty, zrealizované študentmi, vysielané do fakultnej lokálnej televíznej siete. Vysielanie je plne automatizované s možnosťou prepojenia živých vstupov zo štúdia.
Jednotlivé príspevky na odvysielanie sú zoraďované v playliste, ktorý je automaticky odbavovaný s možnosťou zmeny
v ľubovoľnom čase. Obrazové vysielanie je šírené v lokálnej
fakultnej PC sieti v budove fakulty a pri potrebe prepojenia
ďalších budov môže byť signál šírený aj do iných priestorov
univerzity.
Pre potreby archivácie vyrobených video projektov je použitá
DVD technológia. Pracovné servre a PC stanice sú zabezpečené záložnými zdrojmi pre prípad výpadku elektrickej energie,
aby sa zabezpečilo krátkodobé nahradenie elektrickej energie
resp. pri dlhodobom výpadku postupné korektné ukončenie
vysielania.

kým študentom súčasne resp. vytvorením skupín len vybratej
skupine alebo len jednotlivcom. Študenti majú možnosť obrátiť sa na vyučujúceho pomocou vlastnej tlačidlovej súpravy,
vyučujúci má vizuálnu informáciu o výzve na vlastnej súprave.
Súčasťou systému je možnosť nahrávania celého procesu vyučovania t.j. konverzácií študentov a ukladania na HDD počítača. Ku systému je možno pripojiť prehrávače videopások, DVD
a CD nosičov, ktoré sa využívajú obrazovo a zvukovo v procese
výučby. Taktiež je možno digitalizovať záznamy z videopások
alebo DVD a uložiť na HDD počítača, odkiaľ sa neskôr budú
prehrávať. Súčasťou technologického reťazca je audio systém,
kde každý účastník má sluchadlovú súpravu s mikrofónom
tzv. „headset”, prostredníctvom ktorého navzájom komunikujú resp. načúvajú audio príspevok. Technologický reťazec
je doplnený videodataprojektorom a interaktívnou tabuľou,
pričom celý obsah interaktívnej tabule môže byť uložený na
HDD počítača alebo jednoducho vymazaný a pripravený pre
ďalšie skupiny študentov. Systém môže byť taktiež pripojený
k internetu resp. vyučujúci môže povoliť prístup k internetu
jednotlivým študentom podľa potreby.
Tento technologický reťazec je postavený na báze hardvérového vybavenia, čo má oproti existujúcim softvérovým vybaveniam podobného systému niekoľko výhod:
} celý systém je jednoducho ovládateľný za pomoci tlačidlovej súpravy, ktorá je inštalovaná pri každej PC stanici,
} vyučujúci komunikuje so študentmi alebo posiela obrazové informácie na monitor študentom, kontroluje ich prácu
a riadi celý proces jednoduchým výberom tlačidiel,
} obsluha systému si nevyžaduje náročné technické vedomosti ovládania softvérových aplikácií,
} systém je bezúdržbový, stabilný, nevyžaduje si administrátora na obsluhu a nastavenie, umožňuje však vysokú
kreativitu celého vyučovacieho procesu, jeho využitie je
všestranné a to nielen pri výučbe jazykov.

„HD štúdio je momentálne najmodernejšie svojho druhu na Slovensku a otvára nám úplne nové možnosti,“ informovala dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Dana Petranová.
„Vďaka nemu si študenti vyskúšajú, čo v skutočnosti obnáša televízna práca. Sme radi, že práve naša fakulta vie ponúknuť takéto
atraktívne a moderné prostredie pre vzdelávanie.“

Výučba budúcnosti už dnes
Súčasťou dodávky je aj jazykovo–počítačová učebňa so všestranným využitím. V učebni sú inštalované PC stanice pre
študentov aj vyučujúceho, tzv. systém multilab, ktorý umožňuje prepojenie všetkých počítačových staníc navzájom
s možnosťou posielania obrazových a zvukových informácií
smerom od vyučujúceho ku študentom alebo naopak, pričom
celý proces je riadený vyučujúcim. Ten má možnosť v reálnom
čase nahliadnuť na ktorúkoľvek PC stanicu študenta, prácu
vykonávanú týmto študentom môže dať k nahliadnutiu všet-

Štúdium prepojené s praxou
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Iveta Malachovská

Pamätáte si ešte na reláciu Štúdio Kontakt, Matelko či Hra
o Niké? Vďaka nim sa energická tmavovláska zapísala do sŕdc
televíznych divákov a aj po rokoch patrí medzi najobľúbenejšie moderátorky. Počas kariéry nazbierala skúsenosti v množstve relácií v komerčnej aj verejnoprávnej televízii a v súčasnosti je hlavou a moderátorkou populárnej relácie Dámsky
klub v Slovenskej televízii. Okrem moderovania učí produkciu
na Univerzite v Zlíne a venuje sa práci vo vlastnej produkčnej
spoločnosti Koncerty. Za sebou má úspešné vianočné koncerty v Bratislave a v Košiciach, ktorých bol DATALAN partnerom. Zastihli sme ju v čase, kedy jej dcéra Kristínka odchádza
študovať do Viedne, takže Skype, ktorý miluje, bude zrejme
používať ešte častejšie.
Zdroj: Ivona Orešková (archív I.M.)

Pôvodne ste vyštudovali televíznu a filmovú produkciu na
FAMU. Prečo práve tento odbor?
Na Slovensku som sa po maturite štyri krát pokúšala dostať
na rôzne vysoké školy. Bola celkom náročná doba, kedy nerozhodovali vedomosti, ale známosti... Keby som bola slabšia
povaha, asi by som v živote robila niečo celkom iné. Ale veľmi
som túžila študovať, tak ma napokon na piaty pokus zobrali
na pražskú FAMU, ktorá má mimoriadne postavenie na celom
svete. Asi si viete predstaviť moju radosť a snahu ukončiť odbor televíznej a filmovej produkcie. V Bratislave na VŠMU ma
napokon zobrali po rokoch, kedy som si urobila doktorát, takže mám aj slovenskú školu. No na Prahu nedám dopustiť.
Ako ste sa vlastne dostali k moderovaniu?
Už počas gymnázia som začala robiť asistentku produkcie
v televízii a raz ma oslovil dramaturg, raz režisér: Iveta, vy ste
taká zhovorčivá, nechceli by ste si vyskúšať toto či tamto?
A ja na to: Prečo nie?! Napríklad v Listoch dôvery som hrala
delikventku, ktorej mama je alkoholička, v Matelkovi som
bola v mnohých častiach najlepšia kamarátka Drobčeka. Potom prišla relácia Pionierska lastovička, ktorá bola obrovskou
školou. Učila som sa zo scenárov naspamäť otázky, vôbec som
nepočúvala odpovede a potom si hovorím: hop, Iveta, ale dotyčný ti už odpovedal! Veľkým zlomom bolo Štúdio Kontakt,
kde sme boli neprestajne pod drobnohľadom a stále všetci

30

riešili, že sa priveľmi smejem alebo že Paľo Janík rozpráva tak
ako rozpráva a každý mesiac hrozilo, že nás vyhodia. (smiech)
Ale diváci nás „žrali“. Neskôr prišlo vážnejšie moderovanie,
Bratislavská lýra, Globetrotter, Hra o Niké... Prešla som do Markízy a podieľala sa na množstve programov. Keď sa nad tým
zamyslím, môj profesionálny život je úžasne naplnený...
Moderovaniu sa venujete dlho a stále vás to baví. Čím je táto
profesia pre vás taká neodolateľná?
Je veľmi kreatívna a dáva mi pocit, že žijem už asi dvadsiaty
štvrtý život. Vďaka svojej práci spoznávam množstvo zaujímavých ľudí, lekárov, psychológov... Mojou úlohou je vytiahnuť
z nich niečo zaujímavé, čo upúta divákov. Nie vždy sa mi všetko podarí, ale mám šancu tých ľudí odprezentovať. Naučila
som sa, že na mňa už nikto nie je v televízii zvedavý, už som
dokázala, že viem byť moderátorka. Som tam na to, aby hosť,
ktorý prišiel, zažiaril, cítil sa dobre a aby otázky, ktoré mu kladiem, mali hlavu a pätu. Musím sa postarať o to, aby zaznelo
to, kvôli čomu prišiel. Nie je nič horšie ako keď moderátor, ktorý dlho nebol na obraze, začne pretláčať sám seba.
Dámsky klub moderujete spolu so Soňou Müllerovou - každá ste iná, napriek tomu pôsobíte ako zohratá dvojka. Čo na Soni
najviac obdivujete a naopak, čo vás dokáže vytočiť?
Soňa je veľmi vzácny človek, šikovná, múdra, sčítaná. Je tro-
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chu nepraktická v niektorých veciach, čím sa ani netají. Nepovažujem to však za jej slabinu, ale akúsi rozkošnosť, pri ktorej
si poviem: To je naša Sonča. Obdivujem na nej jej disciplínu.
Vie byť k sebe nesmierne prísna. Nedávno oslávila päťdesiatku, ale fantasticky vyzerá, udržiava sa a nedopraje si veci,
ktorým väčšina z nás neodolá. Je profesionálka, na ktorú sa
dá spoľahnúť a jediné, čo ma dokáže nahnevať je, že máme
jasne stanovenú minutáž každej časti magazínu. Soňa ju však
niekedy nedodržiava a ja potom musím ten čas dohnať a rozprávam extrémne rýchlo. Je to však taká drobnosť, ktorá to
vysielanie okorení. (smiech)

zať sa v opere je prestíž. Hudba a nielen vážna, nás dokáže
formovať. Ten, kto má rád vážnu hudbu, dokáže ju počúvať,
precítiť a oceniť, sa správa aj v živote slušnejšie a príjemnejšie.
Milovať vážny kumšt sú body navyše pre akúkoľvek krajinu.
Preto ma veľmi mrzí, že Slovensko je stále prezentované len
prostredníctvom folklórnych valašiek, lopárikov a drevených
suvenírov. Milujem Lúčnicu, je to naše top teleso, ale keby
som mala prezentovať Slovensko cez umenie, k Lúčnici by
som určite pridala interpretov vážnej hudby. Máme množstvo
špičkových klaviristov, huslistov či spevákov, ktorým tlieska
celý okolitý svet, len my nie.

Ako vnímate moderovanie Dámskeho klubu - je vám táto
relácia „šitá“ na mieru?
Som za ňu veľmi vďačná, pretože v dnešnej dobe je zriedkavé
a aj dôležité robiť v médiách niečo, za čo sa nehanbíte. Kvalita
programov išla vo všeobecnosti v televíziách dole a občas je
lepšie v nejakom programe sa radšej neukázať. Táto relácia je
však veľmi obohacujúca. Píšu nám diváčky, ako sme im pomohli postaviť sa na vlastné nohy alebo dodali sebavedomie
a to je pre mňa mementom, že moja práca má zmysel.

Aké máte plány s koncertmi v budúcnosti?
Chceli by sme priniesť na Slovensko aj svetovo známe mená.
Mám rada dramaturgickú čistotu, preto neuvažujeme nad
tým, že by sme okrem kolied a opery zakomponovali do
koncertu aj iné žánre. Snažíme sa však ten operný repertoár
vyšperkovať na čo najvyššiu úroveň. Napríklad dávame aranžovať nové skladby. Oprášime dielo zo 16. storočia, necháme
ho zaranžovať aby bolo možné toto dielo na koncerte zahrať.
Nestojí to síce málo peňazí, ale ten výsledok stojí za to.

Máte nejaký profesionálny sen, ktorý by ste si chceli splniť?
Mám vysnívanú vlastnú talk show, niečo v štýle ako je Všechnopárty Karla Šípa. Už mám povymýšľané aj témy, s blondínami, so
Záhorákmi... Hádam raz motyka vystrelí a splní sa mi to. A ak nie,
nevadí. Bude to nesplnený sen. Veď sny sú na to, aby sa snívali.

Byť moderátorkou, podnikateľkou, matkou, manželkou, dcérou, priateľkou, domácou pani, cestovať, vzdelávať sa, starať sa
o seba, plniť si sny – neľahká úloha. Darí sa vám v nej?
Mnohí o mne hovoria, že idem na maximum otáčok, ale ak by
som taká nebola, asi zomriem od nudy. Som plná energie a niekedy je to so mnou na nevydržanie. Potom sú všetci šťastní, keď
zaspávam. Som schopná zaspať aj v polovičke vety! (smiech)
Teraz vážne. Z profesijného hľadiska ma produkcia naučila efektívne organizovať aj veľa vecí naraz a schopnosti rozdať úlohy
ostatným. Musím sa však vedieť spoľahnúť na ľudí, s ktorými
pracujem. Dámsky klub tvoríme v zbesilom pracovnom tempe, každý týždeň píšeme päť scenárov, dohadujeme si hostí
a odborníkov. Myslím si však, že je na nás vidieť osobný vklad
a to, že nám reláciu nepíše nejaká „mamka pôstková” a my si len
prečítame scenár krátko predtým, než sa zapne kamera.

Okrem moderovania organizujete vianočné koncerty. Čím sa
líšia od iných koncertov, kde sa hrajú tradične koledy?
Na našich koncertoch vystupujú umelci Slovenského národného divadla, s ktorým spolupracujeme a okrem vianočných piesní, ktoré sú typické pre vianočné koncerty, u nás na koncerte
zaznievajú aj árie zo známych opier, ktoré sú v repertoári SND.
Našou ambíciou je docieliť, aby si diváci povedali: Táto skladba
je krásna, čo je to? Carmen? Chcem vidieť Carmen! Zároveň sa
snažíme vyjsť umelcom v ústrety a chceme, aby spievali to, čo
majú radi a cítia sa pri tom dobre. Potom je koncert zážitkom
nielen pre divákov, ale aj pre vystupujúcich umelcov.
Dokážu Slováci operu oceniť?
Možno poviem niečo, čo sa nebude ľuďom páčiť, ale na tom,
koľko má krajina fanúšikov opery vidno, na akej úrovni tá
krajina je. Na Slovensku je podľa prieskumu len dvanásť tisíc
fanúšikov opery, čo je dosť málo. V Londýne, Viedni či v New
Yorku idú lístky do opery na dračku, nie však preto, že uká-

A v osobnom živote?
Ako mama prežívam vcelku smutné obdobie, pretože moja
dcéra sa dostáva do veku, kedy nás, rodičov, už prestáva
potrebovať a čochvíľa vyletí z hniezda. Vlani bola študovať
v Anglicku a nás s manželom to veľmi zblížilo. Povedali sme
si, že život vo dvojici bude krásny aj bez nej. Starostlivosť
o domácnosť je momentálne zábavná, pretože som sa dala
na chudnutie a mám odborníkmi vypracovanú diétu. Doma

Keď ide o technológie, som v našej rodine jej zdatnejší člen.
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tak varím tri druhy jedál: sebe predpísanú diétnu stravu,
druhé jedlo pre Kristínku a tretie pre manžela. A popritom
všetkom ešte trikrát do týždňa chodím cvičiť. Moje okolie
sa ma pýta, ako to stíham. Nuž, ak nemôžem ísť cvičiť doobeda alebo popoludní, o ôsmej večer si sadnem na rotoped
a 40 minút bicyklujem, pretože viem, že mi to prospeje viac
než keby som si išla ľahnúť alebo sedela tri hodiny za počítačom. Mám šťastie, že mám aj obrovskú podporu v manželovi,
preto dokážem všetko zvládať plná energie.
Za operného speváka Martina Malachovského ste vydatá
takmer dve desaťročia. A to sa pritom na Slovensku rozvádza
každé druhé manželstvo. Ako to, že vám to funguje?
V našom vzťahu sa udiali dva silné momenty. Keď sa narodila
naša dcéra, bola som ako každá novopečená mamička trochu
zbláznená a stále som sa venovala len jej. Keď mala Kika asi
rok a pol, môj muž ma chytil za ruku a povedal, že mi ďakuje

za to, že sme dali život našej dcére, je našťastnejší na svete
a vždy bude pri nás stáť. Zároveň ma však požiadal, aby som
nezabúdala na to, že je tu aj on a keď bude mať naša dcéra trinásť-štrnásť rokov, už nás nebude až tak potrebovať. Ak však
stratíme tých trinásť rokov my medzi sebou, už nikdy to nebude medzi nami také pekné. Vtedy som si povedala, že lásku,
ktorú dávam Kike, musím rozdeliť aj pre môjho muža. A druhá
vec je tá, že fungujeme systémom: Otoč si to. Nerobím to, čo
by mi prekážalo, keby urobil môj manžel mne. Funguje to však
jedine vtedy, keď ste s tým stotožnení obaja. A v neposlednom rade, treba voči sebe prechovávať vzájomnú úctu a obdiv. Ženy musia stále pre niečo obdivovať svojich partnerov,
byť na nich pyšné a dávať im to najavo.
Skypujeme, chatujeme, sme neustále on-line, uploadujeme nové fotky, aktualizujeme statusy, lokalizujeme sa, likujeme,
tweetujeme. Ako ste na tom s používaním nových technológií vy?
Keď ide o technológie, som v našej rodine jej zdatnejší člen.
Na internete som každý deň a veľmi ma teší, že som zažila jeho
nástup. Cítim sa vďaka nemu sebestačnejšia, aj keď na druhej
strane berie ľuďom veľa slobody a môže sa stať dvojsečnou
zbraňou. Nedám dopustiť na Skype, vďaka nemu komunikujem so svojimi kamarátkami, manželkami hokejistov, ktoré
žijú v Amerike. Vlani, keď bola Kristínka v Anglicku, bol našou
záchranou. Prostredníctvom neho sme mohli byť pri nej, delila sa s nami o momenty, keď bola šťastná z toho, že priniesla
dobrú známku z testu, alebo naopak, keď bola smutná.
Prepadli ste aj vy fenoménu s názvom Facebook?
Facebook nepoužívam. Považujem ho za požierač času a príčinu toho, prečo prestávajú ľudia spolu normálne komunikovať.
Nedávno mi ktosi povedal, že deti na lyžiarskom zájazde sa nešli porozprávať spolu na izbu, ale komunikovali cez Facebook.
Pritom ich od seba delila jedna stena! To je desivé, nie? Obdivujem ľudí, čo všetko sú schopní o sebe na Facebooku odhaliť.
Facebook s naším súhlasom odkrýva to, akí vlastne sme. Podľa
mňa to bude do budúcna silná zbraň v rukách zamestnávateľov. Všetko, čo zverejníte, môže byť raz použité proti vám.
Čo je pre vás zaručeným dobíjačom energie a najväčším
relaxom?
Cez týždeň je to šport. Mám rada nedeľu, ktorá je pre mňa
pyžamový deň. Nič nerobím, nežehlím, nepíšem scenáre. Len
navarím obed a potom sa len tak povaľujem a čítam knihy.
Zaručeným dobíjačom bateriek sú aj dovolenky. Našim rodinným mestom je Paríž, kam chodíme pravidelne každý rok.
Manžel tam študoval, máme tam svoje obľúbené miesta. Hlavu si však vyčistíme aj krátkou prechádzkou na Kamzíku, kam
neraz vybehneme hoci aj cez týždeň na pol hodinu. 

Zdroj: archív I. M.
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Dirigovanie ste študovali v Bratislave i v zahraničí. Čo vnímate ako najväčší rozdiel medzi hudobným vzdelaním u nás
a vo Viedni?
Ako sa hovorí, škola je všade školou. Táto profesia sa študuje
individuálne, preto si študent vyberá hlavne osobnosť profesora a podľa možností čo najširšie množstvo odborných názorov.
Preto považujem za dôležitú, okrem školy, aj účasť na kurzoch,
kde možno konfrontovať mnoho názorov. Čím viac názorov získam od čo najväčšieho počtu dirigentov, tým lepšie.

Martin Mázik, dirigent Opery SND, študoval dirigovanie a kompozíciu na VŠMU v Bratislave
i na viedenskej Hudobnej univerzite. Už ako študent sa podieľal na majstrovských kurzoch
so svetovo uznávanými dirigentmi a dirigoval desiatky operných i baletných titulov. Rodák z Prešova je úspešný nielen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2004 pravidelne hosťuje
v prestížnej americkej Wichita Grand Opera, a za sebou má aj výborne prijaté operné turné
po Japonsku s Mozartovou Figarovou svadbou a Čarovnou flautou, a Rossiniho Barbierom zo Sevilly, hosťovanie s Tokyo Symphony, Kyushu Symphony a Okayama Symphony

Maestro

orchestrami v Japonsku ako aj s orchestrom Naples symphony v USA. Ako vynikajúci dirigent spolupracoval aj s prvotriednymi svetovými spevákmi, ako napr. Sam Ramey, Joyce

Martin Mázik

1972 Prešov

diDonato, Marcello Giordani, či Kallen Esperian. Na Slovensku zaujal na Vianočných koncertoch v Bratislave a Košiciach, ktoré sa konali v decembri 2011 a podporila ich aj spoločnosť
DATALAN. V roku 2012 realizuje španielske turné so slávnou Pucciniho operou La Bohème.

Zvolili ste si pomerne netypické povolanie. Kto vás inšpiroval
k tomuto výberu? Nevyvolalo toto rozhodnutie vo vašom okolí
prekvapené reakcie?
Od detstva som hral na klavíri a na klarinete, potom som študoval na Konzervatóriu dirigovanie a kompozíciu, neskôr aj na
vysokej škole, takže výber tohto povolania nebol prekvapením.
Ktorí hudobní profesori vás viedli počas študentských čias?
Mali ste s niektorým vzťah, ktorý vo vás zanechal silnú stopu?
Študoval som na VŠMU u prof. Ladislava Slováka a Bystríka
Rezuchu, kompozíciu u Juraja Hatrika a na Universitat für
Musik vo Viedni u prof. Kurta Schwertsika kompozíciu a Karla Oesterreichera dirigovanie. Ale za oveľa zaujímavejšiu považujem moju účasť na dirigentských kurzoch v Taliansku
a Španielsku u Alda Ceccata, v Grécku u Dimitri Agrafiotisa
a v Nemecku u Sergiu Celibidacheho. Sergiu Celibidache bol
dlhoročný šéfdirigent Mníchovskej filharmónie, jeden z najväčších dirigentov všetkých čias, byť v jeho blízkosti a učiť sa
od neho bol neopísateľný zážitok.
Hudbe ste museli určite mnohé obetovať. Koľko hodín denne ste venovali cvičeniu, či štúdiu?
Trávil som veľa hodín denne aj cvičením aj štúdiom, ale nevnímam to ako obeť. Dnes už necvičím, zato veľmi veľa študujem.
Každú operu, či symfóniu sa musím veľmi poctivo a detailne
naučiť doma a až potom prídem pred orchester a môžeme
skúšať. Domáca príprava pri tejto profesii je samozrejmosťou,
dirigent nemôže žiadať od orchestra stopercentný výkon, ak
sám nie je stopercentne pripravený.

Aké vlastnosti by mal podľa vás mať úspešný dirigent?
Samozrejme hudobný sluch, výbornú pamäť, výborný rytmus,
cit pre hudobnú frázu, proporciu, ale aj schopnosť inšpirovať
a motivovať veľkú masu ľudí, empatiu, diplomaciu, flexibilnosť a hlavne musí byť veľmi pracovitý.
Čo považujete za svoj najväčší dirigentský úspech?
Najväčší úspech je azda to, že sa môžem tejto profesii venovať
už pomerne dlho a na medzinárodnej úrovni.
Klasická hudba sa v dnešnej dobe presadzuje v modernom
šate novovznikajúcich žánrov. Má podľa vás tento trend budúcnosť?
Diela klasickej hudby, ktoré sú dodnes interpretované svetovými telesami, sú kvalitatívne overené tým najobjektívnejším
kritikom a tým je čas. Preto nemám obavu o budúcnosť týchto
klasických diel, podľa mňa sú nesmrteľné.
Aký sen by ste si chceli splniť v roku 2012?
Budem úplne spokojný, ak budem zdravý, ak budú zdraví
a spokojní všetci moji blízki a ak bude dostatok pracovných
príležitostí. 

Zdroj: archív M. M.
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Rozvoj je
mravčia práca
Ešte nemá ani tridsať, no namiesto toho, aby sa ako mnoho jeho rovesníkov naháňal za miliónmi, na srdci mu leží
situácia ľudí v najkritickejších regiónoch sveta. Je aj autorom e-shopu ČloveČiny, prostredníctvom ktorého môžete
napríklad kúpiť dieťaťu v rozvojovej krajine školskú uniformu. Tvrdí, že aj takéto drobné dary môžu pre jednu rodinu
v rozvojovej krajine znamenať výraznú pozitívnu zmenu
v každodennom živote.
Čo vás priviedlo k práci v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce?
Bola to dlhšia cesta. Pôvodne som sa chcel venovať medzinárodným vzťahom alebo diplomacii. Po bakalárskom štúdiu
politológie medzinárodných vzťahov som zistil, že ma štátna
správa neláka, skôr ma to ťahalo k práci v medzinárodných inštitúciách a zvažoval som OSN. Oslovil ma tretí sektor, pripadal mi ako kompromis medzi privátnym sektorom a štátnou
správou a začal som sa v ňom angažovať. Medzi bakalárskym
a magisterským štúdiom som tri mesiace strávil v Zambii a tento pobyt bol bodom obratu, kedy som si uvedomil, že chcem
pomáhať. Myslím, že osobná skúsenosť z africkej krajiny zmení pohľad na svet každému. Aj ja som si uvedomil, že na Slovensku si v porovnaní s rozvojovými krajinami žijeme priam
kráľovsky. Máme preto akúsi morálnu povinnosť riešiť nielen
vlastné problémy. A rozvojovú prácu a humanitárnu pomoc
považujem za veľmi priamočiary a jednoznačný spôsob ako
niekomu zlepšiť kvalitu života.
Ešte ako študent ste sa na stránke GLEN orientovanej na rozvojovú spoluprácu predstavili: „Som Tomáš a chcem zachraňovať
svet.” Už nie ste študent, ale humanitárnej pomoci a rozvojovej
práci sa venujete v OZ Človek v ohrození ako projektový manažér.
Zostal vo vás idealizmus zo študentských čias?
Pre prácu v rozvojovej a humanitárnej sfére musí byť človek zapálený. Minimálne na Slovensku to nie je vysoko prestížna práca, no pre človeka, ktorý chce pomáhať iným, je veľmi napĺňajúca. Na druhej strane neodporúčam hrnúť sa do tohto sektora
s takzvaným „spasiteľským syndrómom”. S tou záchranou sveta to totiž ešte nikdy nikomu nevyšlo. A ak niekto tvrdí opak,
zrejme pochádza z inej planéty. Aj ja som dnes väčší realista
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Tomáš Bokor
Tomáš Bokor vyštudoval politológiu na Central European University v Budapešti a odbor rozvojovej pomoci a mimovládnych organizácií na londýnskej London
School of Economics and Political Science. Po absolvovaní dobrovoľníckej práce a stáže v Zambii a na Pobreží Slonoviny začal v júni 2010 pracovať v OZ Človek
v ohrození ako projektový manažér. Špecializuje sa na
humanitárne a rozvojové projekty v subsaharskej Afrike
a v Afganistane. Zapája sa aj do ad hoc projektov, ktoré
vyvstanú pri humanitárnych situáciách.

a uvedomujem si, že rozvoj je mravčia práca. V rámci jedného rozvojového projektu takmer nikdy nie je možné pracovať
s veľkou skupinou ľudí. Keby sme do projektu zapojli napríklad
20 000 ľudí, dopad na jednotlivca by bol minimálny. Robili by
sme všetko a nič poriadne. S veľkými populáciami vie možno
pracovať Svetová banka alebo agentúry OSN.
Nie je rozvojová práca v porovnaní s humanitárnou pomocou behom na dlhé trate?
Pri humanitárnej pomoci je výsledok okamžitý, aj sa na ňu ľahšie zháňajú peniaze. Keď niekto zomiera od hladu a vy mu dáte
potravinový balíček, viete, že ten človek vďaka vám prežije.
Pri rozvojovej práci vidno výsledky až po dlhšom čase. Záleží
však aj na tom, z akej perspektívy sa na to pozeráte. V prípade
veľkého počtu ľudí, napríklad niekoľko tisícovej cieľovej skupiny, je dynamika rozvoja pomalšia a na prvý pohľad hneď po
skončení projektu nie sú výsledky take markantné. Ale keď sa
na konci projektu porozprávame s jednotlivcami, napríklad
s miestnou kenskou ženičkou, zistíme, že vďaka našej pomocnej ruke v podobe rozvojového projektu môže poslať svoje
deti do školy, zaodieť ich a namiesto jedného im dať tri jedlá
denne. Na individuálnej úrovni to vidno.
Môžete uviesť konkrétny príklad z praxe?
Vlani v júni sme ukončili projekt, v rámci ktorého sme vzdelávali vidiecke ženy z Kene v drobnom podnikaní a dávali sme
im mikropôžičky od dvadsať do sto eur. Jednu z takzvaných
klientiek pôžičkového programu, ženu s dvoma deťmi, opustil
manžel, živila celú rodinu tým, že predávala nie veľmi kvalitné
pomaranče z Ugandy. Dostala nápad, že bude dovážať a pre-
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Na ktorý z projektov ste najviac hrdý?
Tento rok v októbri končí projekt výstavby desiatich školských
záhrad v Keni v spolupráci s lokálnou organizáciou. Deti sa na
nich učia nové poľnohospodárske postupy. Vlani sme na prvej
zo záhrad vypestovali sto kíl cukety a dvesto kíl kapusty, z ktorých sa v školskej jedálni pre deti varilo. V priebehu niekoľkých
mesiacov sme tak viditeľne vylepšili ich výživu. Okrem toho
na týchto školách zavádzame jednoduché počítačové učebne
napájané na solárnu energiu. Vytvorili sme webovú stránku
e-garden, prostredníctvom ktorej je týchto desať škôl prepojených, vymieňajú si skúsenosti, píšu blogy, diskutujú, zdieľajú.
O koncept e-garden sa dokonca živo zaujímala kenská vláda
a vyhral miestnu súčasť kapacitných projektov. Pozitívne ohlasy nám indikujú, že ideme správnym smerom.

Nerobia to preto, lebo veľmi dobre vedia, že ľudia potrebujú
konkrétne príbehy, nie štatistiky a čísla, aby ich daný problém zasiahol?
Omnoho viac peňazí sa vyzbiera, ak ide o jednu konkrétnu
chudobnú rodinu a jej príbeh než o osadu s tisíckou dedinčanov. Ten „osobný” rozmer je dôležitý, obsahuje emócie. Lenže
médiá sú dvojsečná zbraň, často ťahajú takéto príbehy do
senzácií a usilujú sa ich zobraziť tak, aby v divákoch alebo čitateľoch vybičovali emócie. Ako humanitárno-rozvojoví profesionáli sa na to niekedy dívame kriticky, pretože to už hraničí s emocionálnym vydieraním. Na druhej strane, čím viac to
týmto spôsobom graduje, tým rezistentnejšími a otupenejšími
sa ľudia stávajú. A potom, ak niekomu neukážete dieťatko, ktorému trčia rebierka a má od hladu vypuklé bruško, ani to s ním
nepohne. Snažíme sa pri informovaní o situácii riadiť takzvaným kódexom obrazového materiálu, ktorý hovorí, že netreba
zabúdať na ich ľudskú dôstojnosť. Dobrý fotograf vie zachytiť
emóciu a silu momentu, ale s dôstojnosťou. Napríklad zachytí detail tváre s kotúľajúcou sa slzou. Aj takáto fotka má silnú
emocionálnu a výpovednú hodnotu, ale nikoho nedegraduje
na pozíciu úplnej obete. Aj na Slovensku bojujeme proti tomu,
aby sa takýto obrazový materiál objavoval.

Zdroj: archív T. B.

dávať pomaranče z Nairobi. Stáli trochu viac, ale boli kvalitnejšie a ľudia ich mali radi. Nemohla si však finančne dovoliť, aby
jej niekto tie pomaranče z Nairobi priviezol. Požičali sme jej
peniaze, vzdelali sme ju v tom, ako sa správať k zákazníkom,
ako si viesť veľmi jednoduché účtovnícke záznamy, plánovať
a podobne. Začala pomaranče z Nairobi dovážať, postupne
rozšírila sortiment, zdvoj až strojnásobila si príjem a dnes už
nie je malopredajca, ale ovocím zásobuje všetkých trhovníkov
v dedine.

Boli ste v teréne, na vlastné oči ste videli africkú realitu a regióny, kde je pomoc viac než nutná. Čo vás najviac zasiahlo?
Bola to návšteva najväčšieho utečeneckého tábora na svete,
Dadaabu, na hraniciach Kene so Somálskom. Ocitol som sa
tam, keď sme vlani s kolegyňou prišli na monitoring, podporovali sme totiž distribúciu vody v týchto táboroch. Sú to vlastne
tri tábory vedľa seba v okolí kenskej dediny a žije tam asi pol
milióna ľudí. Predstavte si obrovskú planinu pokrytú stanmi,
státisíce ľudí bez domova, bez majetku, ktorí nevlastnia nič
a sú odkázaní len na to, čo dostatnú v rámci humanitárnej
pomoci od svetových organizácii. Najsilnejším momentom
bolo, keď nás vzali do nemocníc a na detské oddelenia pre deti
s podvýživou. Pri pohľade na nevládne deti a napríklad štrnásťročné dievča, ktoré váži ledva tridsať kíl, máte pocit, že vás klame zrak. Že to ani nie je možné. Vydržal som sa na to pozerať
tri minúty a musel som odísť z miestnosti. Pripadalo mi ako akt
neúcty, že si ich obzeráme ako v ZOO. Ani som nemal odvahu
vytiahnuť fotoaparát.
Svet však vďaka tomu vie, čo sa na africkom kontinente deje...
Prítomnosť novinárov v utečeneckých táboroch a na podobných miestach je nevyhnutná a slúži dobrej veci, pretože zháňanie prostriedkov sa bez ich pomoci robiť nedá. Ale
predstavte si, že naženú do takéhoto tábora skupinu desiatich
novinárov na džípoch, ktorí začnú blýskať fotoaparátmi na
všetky strany a naháňajú vyslovene senzačné fotky. To je už
také humanitárne safari.

Drobná podnikateľka z Kene.
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Poľnohospodárska pomoc
kenským školákom.

straktná pomoc. Keď im povieme: kúpte si v e-shope dva zajace a naši pracovníci ich za vaše peniaze v Keni darujú ľuďom
v najväčšej núdzi, dokážu sa ochotnejšie zmobilizovať a pomôcť, lebo vidia, na čo ich peniaze reálne idú. Do dnešného
dňa sa nám podarilo vyzbierať asi 4000 eur. Nedávno sme realizovali veľkonočnú kampaň zameranú práve na distribúciu
zajacov v Keni. Hoci za vyzbierané peniaze nedokážeme pokryť
celý projekt, aj dve sliepky alebo zajace, ktoré vieme rodinám
vďaka e-shopu zabezpečiť, dokážu znateľne vylepšiť ich príjem.

Dlhý čas bola Afrika pre Slovákov veľkou neznámou a chodilo
sa len do Egypta. Dnes sa cestovné kancelárie predbiehajú s ponukou zájazdov do Kene či Tanzánie a pravidelne sa dozvedáme,
že ten či onen známy tam bol na dovolenke. Čím je to spôsobené?
Najmä sociálne siete, ako Facebook, nám Afriku približujú
a pomáhajú búrať mýty. Informačné kanály, ktorými sa k nám
dostávajú informácie, sa takpovediac decentralizovali. Už nemáme informácie len z oficiálnych zdrojov, z tlačových agentúr
a z médií, ale šíria sa od jednotlivca k jednotlivcovi. Spôsob,
akým sú podávané, je osobnejší a preto pre nás prijateľnejší.
Afrika nie je viac bielym bodom na mape sveta, nepreskúmaným svetom, na míle vzdialeným našej každodennej realite.
Každodenne sa k nám dostávajú príbehy skutočných ľudí,
ich fotografie. Mnoho ľudí, ktorí sa tam vyberú na dovolenku
alebo na misiu, sa delí o svoje dojmy statusmi, fotkami alebo
e-mailom a tak šíria informácie o tom, ako to tam naozaj funguje.

Vaša práca je psychicky náročná a neraz vypätá. Ako si od nej
čistíte hlavu?
Keď odchádzam z práce, snažím sa všetky povinnosti nechať
v kancelárii. Samozrejme to nie je vždy možné, najmä ak sme
zapojení do riešenia humanitárnych situácií. Našťastie to nie je
veľmi často. Hlavu si vyvetrám najmä pri badmintone, dobrom
filme alebo cestopisnej knižke. No najväčším resetom je pre
mňa možnosť vyšalieť sa cez víkend na tanečnom parkete. 

Ako vznikol nápad vytvoriť e-shop ČloveČiny?
Myšlienka získavania peňazí na charitatívne účely formou
elekronického obchodu nie je nová. Tento koncept pomoci
funguje v západnej Európe už desať rokov, len na Slovensku
doteraz nebol. V rámci našich projektov spolupracujeme so
školami a s poľnohospodármi, distribuujeme ľuďom v rozvojových krajinách veci a potraviny, ktoré sú „na predaj” v e-shope,
preto sme si povedali, že takýmto spôsobom poskytneme aj
Slovákom možnosť konkrétne pomôcť. Ako som už spomenul,
konkrétnosť a osobný rozmer sú pre ľudí atraktívnejšie než ab-

Chcete pomôcť OZ Človek v ohrození?
Môžete tak urobiť nákupom v elektronickom
obchode www.cloveciny.sk alebo ak sa pridáte do Klubu darcov.
Klub darcov zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať. Jeho
ideou je formou pravidelných darov zabezpečiť stabilný, akcie
schopný fond rýchlej pomoci, použiteľný v prípadoch humanitárnych kríz alebo neočakávaných udalostí.

36

news I téma

Wellness v pive
Neobmedzený prísun piva v spojení s wellness procedúrami. Znie vám to ako rajská hudba? Presne to vás čaká v unikátnych pivných kúpeľoch.
Čo vám po náročnom týždni padne lepšie než krígeľ oroseného pivka? Ak to s popíjaním zlatého moku nepreženiete, osvieži
vám telo aj ducha a prospieva vášmu zdraviu. Vedeli ste však, že
jeho pozitívne účinky sa priaznivo podpíšu aj vtedy, ak na vás
pôsobí zvonka? Napríklad tak, že sa v ňom vykúpete. Špeciálne
pivné kúpele, v ktorých je zlatý mok hlavnou prísadou procedúr,
sú horúcim hitom vo svete wellness a obľúbeným spôsobom,
ako si netradične oddýchnuť a dobiť baterky. Patria aj medzi
čoraz populárnejšie miesta, kde sa pri dobrom pivku a kúpeli
v ňom dohaduje biznis. Rozhodli sme sa vyskúšať, ako fungujú.

Pivná oáza
Zablúdili sme do jediných pivných kúpeľov na Slovensku,
situovaných v historickom centre Bratislavy. Ocitli sme sa
v luxusnom interiéri zdobenom drevenými doplnkami, ktorý si až žiada, aby sme všetok stres a starosti nechali pred
vstupom do kúpeľov. Odložíme aj oblečenie, pretože prvým
krokom v pivnej procedúre je polhodinové relaxovanie vo
fínskej saune, vo vírivke alebo v oboch, aby sa telo dostatočne uvoľnilo a vypotilo. Pôsobením tepla sa otvoria póry
a pokožka sa pripraví na zdravú pivnú hostinu, na ktorej si
už o pár minút pochutí. Po saunovaní sa ponoríme do veľkej
drevenej kade s horúcou vodou s teplotou 35-37 stupňov
Celzia, obohatenou o pivné prísady ako chmeľ, kvasnice, sladový šrot a o sušené bylinky. Vďaka bylinkám kúpeľ nádherne vonia a pohladí tak všetky zmysly. Pod vplyvom teplého
kúpeľa sa do otvorených pórov na pokožke výborne vstrebávajú živiny a minerály. Kúpeľ má silné regeneračné účinky
a poslúži ako prevencia pred možnými ochoreniami. Nielenže sa v pive okúpeme a urobíme tak niečo pre svoje zdravie,
ale počas dvadsať minútového kúpeľa môžeme zlatý mok
aj popíjať. V bratislavských kúpeľoch BBB Prešpork, ktoré sú
súčasťou európskej siete Bier Bottich Bad, si dokonca hostia
sami čapujú ležiak Budweiser Budvar. Po kúpeli nás zabalia
do deky a uložia na prírodné slamené ovsené lôžko, ktoré
zadržiava teplo a pol hodinu odpočívame. Termo účinok
a pôsobenie kúpeľa sa tým ešte viac umocnia. Kúpeľ zharmonizuje telo aj dušu a pomôže nám úplne si oddýchnuť.

Zázračné účinky
Pivo a jeho zložky sa v kombinácii s bylinnými prísadami pôsobením tepla priaznivo podpisujú na regenerácii organizmu,

najmä na zdraví pokožky. Kúpeľ neobsahuje žiaden alkohol,
len potravinárske pivné prísady, preto je vhodný dokonca už
pre deti od troch rokov. Absencia alkoholu v kúpeli spôsobuje
aj to, že nepodráždi a nevysuší ani citlivú a suchú pleť. Jačmenný slad, chmeľ a pivné kvasnice práve naopak pokožku
upokoja, vypnú a dodajú jej živiny. Navyše sa môžu pochváliť
silným antibakteriálnym účinkom. Vitamíny skupiny B, sacharidy a proteíny podporujú schopnosť regenerácie, pomáhajú
zmierniť prejavy akné, celulitídu a kožné ochorenia ako psoriáza. Navyše posilňujú vlasové korienky, prospievajú kĺbom,
svalom, šľachám a zároveň zlepšujú imunitu.

Zdravotné obmedzenia
Ozdravujúci a relaxačný pobyt v pivných kúpeľoch je vhodný
pre každého. Ak však trpíte srdcovo-cievnymi problémami, mali
by ste byt opatrní a teplotu vody v drevenej kadi regulovať. Kúpeľa v „tekutom chlebe“ by sa mali zriecť tí z vás, ktorí absolvovali chemoterapiu. Ak trpíte zdravotnými ťažkosťami a nie ste si
istí, či vám kúpeľ neuškodí, informujte sa vopred u svojho lekára.

Kam za zlatým mokom?
U našich českých susedov sa netradičné kúpele tešia popularite už dlhší čas a majú bohaté zastúpenie. Najväčšia európska sieť pivných kúpeľov Bier Bottich Bad má okrem Bratislavy
svoje „pobočky“ aj v Prahe, Brne či vo wellness hoteli Bahenec v Beskydoch. Pivné kúpele, ktoré však fungujú na inom
princípe a nie sú súčasťou tejto siete s procedúrami chránenými patentom, nájdete aj v Harrachove, v hoteli Stein blízko
Františkových kúpeľov, na zámku Zábřeh, či v pivných kúpeľoch Chodová Planá neďaleko Mariánskych lázní. Odporúčame informovať sa o procedúrach v jednotlivých kúpeľoch na
ich webových stránkach, pretože typ procedúr, ich priebeh
a zdravotné obmedzenia sa môžu líšiť. Rovnako niektoré kúpele pridávajú do svojich kúpeľov aj alkohol.

Zážitok aj pre váš biznis
Relaxovať v pive a s pivom môžete celoročne, ale kúpele
odporúčajú rezervovať si termín aspoň dva týždne vopred.
Sú totiž obľúbeným miestom nielen pre páriky, ktoré si chcú
dopriať netradičný wellness vo dvojici. Navštevujú ho najmä
biznismeni so svojimi obchodnými partnermi a tiež firmy
v rámci tímbildingových aktivít.
Kontakt
www.pivne-kupele.sk
Tel.: 0948 777 931

KUPÓN na zľavu37 35%
Platnosť kupónu do 30. 9. 2012.
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Ocenili sme najlepšie
riešenia a projekty
Spoločnosť DATALAN podporuje dobré myšlienky a nápady, a jej dlhodobým cieľom je oceňovanie práce šikovných
ľudí, ktorí dokážu posúvať veci vpred – preto naštartovala
DATALAN AWARD, internú súťaž toho najlepšieho, čo sa
v DATALANe vytvorilo.
Hlas ľudu
V kategórii Najlepšie IT riešenie 2011 podľa hlasovania ľudí
z tímu DATALAN vyhralo unikátne riešenie DATALAN DIGITÁLNE MESTO® – informatizácia samospráv. Víťaznú cenu si
prevzal Ľuboš Petrík a Milan Nemec. Najlepším projektom
2011 sa zas podľa DATALANcov stala Dodávka notebookov
pre MPC, ocenený bol Rastislav Koutenský a jeho tím.
Hlas poroty
Najlepším IT riešením 2011 podľa poroty sa stalo riešenie
LIGHT THRU, za ktorým stojí Martin Balog s tímom.
Ocenenie Najlepší projekt 2011 porota udelila projektu Kompletnej výstupnej kontroly hlavy valcov VW16MPI, opäť od
Martina Baloga a jeho tímu.
Viac informácií o súťaži, víťazoch aj kompletný zoznam nominovaných nájdete na: www.datalan.sk/datalanaward

DATALAN je opäť zdravší
Deň zdravia patrí k tradičným aktivitám spoločnosti DATALAN
– prostredníctvom neho dbá o zdravie svojich zamestnancov.
Zimný Deň zdravia sa konal v decembri 2011 s podtitulom
Urob pre seba niečo dobré! Zamestnancom boli k dispozícii špecializované thajské masérky, ktoré poskytli masáž krku
či chrbtice. Záujemcovia si mohli dať zmerať dennú spotrebu
energie, percento vody v objeme tela či zistiť svoj biologický vek a odporúčanú hmotnosť. Pre všetkých boli pripravené
misy plné ovocia.

Deň zdravia sa taktiež konal aj v apríli 2012 – s podtitulom
Ready for Summer. Do DATALANu zavítal nielen doktor
spoločne so sestričkou, ale aj špeciálny fitness tím a odborná
garantka liečebnej rehabilitácie priniesla informácie o „Škole
chrbta“. Odborníci porozprávali o najčastejších chybách nesprávneho sedenia a držania tela, a poskytli jednoduché tipy
na dodržiavanie zdravého životného štýlu.

NOVÉ POSILY
Martin Novosad
Od 1. apríla 2012 zastáva pozíciu obchodníka
v spoločnosti DATALAN na pobočke Banská
Bystrica aj Martin Novosad. Martin je absolventom obchodnej akadémie so zameraním
na medzinárodný marketing a manažment.
Pracoval napr. pre spoločnosti SOFTIP, BGS
(teraz eD΄system Slovakia) či TS Computer.
Pavol Rosa
Od 1. septembra 2011 sa na poste servisného
konzultanta nachádza Pavol Rosa. Pracuje
v divízii ICTR a jeho úlohou je vyhľadávanie obchodných príležitostí v oblasti servisu, tvorba ponúk a dohľad nad realizáciou
servisných projektov. Pavol je absolventom obchodnej akadémie v Bratislave so
zameraním na ekonomiku a bankovníctvo, neskôr pracoval
v spoločnostiach EMSONIC a DISKUS, v oboch ako sales manager.
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Ján Harman
Ján Harman je od 1. januára 2012 novým riaditeľom sekcie infokomunikačných riešení
divízie ICTR. Na svojej pozícii zodpovedá za
technologickú stratégiu oddelenia a rozvoj
v oblasti ICTR technológií.
Vyštudoval Fakultu elektrotechniky so špecializáciou elektronické počítače na SVŠT. Naposledy pracoval pre spoločnosti Servodata, kde zastával pozíciu technického riaditeľa a HP Slovakia, kde postupne pracoval
ako Storage Sales Specialist a neskôr ako Technology Services
Sales Manager.
Slavomír Pšenák
K 1. septembru 2011 sa do DATALAN tímu
pridal Slavomír Pšenák na pozícii obchodného manažéra pre softvérové riešenia vo finančnom sektore. Slavomír vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V minulosti
pôsobil na rôznych pozíciách v spoločnostiach IBM Slovensko a NewFrontier Slovakia.
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Výzvy a veľké ciele nás posúvajú vpred
V športe aj v IT biznise je motorom túžba dosiahnuť stanovené ciele, prekonať vlastné hranice a byť
lídrom v tom, čo nás napĺňa. Úspechy vždy potešia – no skutočných víťazov z nás robí cieľavedomosť,
vytrvalosť a odhodlanie nikdy sa nevzdávať. A práve to máme spoločné so slovenským
paralympijským tímom.
DATALAN. Oficiálny partner Slovenského paralympijského výboru.

www.datalan.sk I Myslíme o krok vpred ...

