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Č

ím chceš byť, keď vyrastieš? Pamätáte si ešte, čo ste odpovedali na túto otázku? Deti chcú byť všetkým možným,
od baletiek až po vynálezcov, a nájdu sa aj také, ktoré odpovedia – chcem veľa zarábať alebo chodiť do práce v pekných
kostýmčekoch. A ktovie, možno je medzi deťmi populárna aj
odpoveď typu - chcem, aby ma moja práca bavila.
Spomeňte si vy na zamestnanie, v ktorom ste pracovali najdlhšie. Čo vás v ňom držalo? A teraz na prácu, ktorú ste nechali ako poslednú – prečo? Podľa prieskumov už medzi hlavné motivačné faktory zamestnancov nepatrí plat, či firemné
benefity. To najpodstatnejšie, vďaka čomu sú ľudia spokojní
v práci, je práve „obyčajné“ – práca ma musí baviť. Ľudia chcú
pracovať na projektoch, ktoré majú zmysel, chcú mať možnosť sebarealizácie, radosť zo samotného riešenia úlohy, dostatok priestoru na vlastnú kreativitu, podporu nápadov, príležitosť jednať samostatne a podstatný je tiež rešpekt. A úplne
na zahodenie nie sú ani fajn kolegovia.
Osobne by som nikdy nepredpovedala, že ma raz bude baviť
práve práca v IT firme. A predsa je to tak. Svet informačných
technológií je ako úžasný nekonečný vesmír, ktorý každý
deň odhaľuje nové tajomstvá. Rýchlo sa mení, stále prichádza niečo iné, ešte zaujímavejšie, prinášajúce nové možnosti.
Stačí si spomenúť, ako sme na tom boli pred pár rokmi (keď
prišli na Slovensko prvé mobily, len som na ne nedôverčivo
pozerala s otázkou v hlave - „Načo mi to bude?“) a potom si
pozrieť videá, kde môžeme byť o pár rokov. Transparentné a
ohybné monitory, prístup k dátam odkiaľkoľvek, multifunkčné okuliare, inteligentná chladnička, virtuálna realita... keby
me začali vymenovávať, čo všetko je možné, skončili by sme

Editoriál

Ivana Dorozlo

až na poslednej strane magazínu, a ani to možno nie. Nielen
preto je práca v IT taká zábavná. Cenia sa tu nápady, snaha
robiť veci inak, lepšie, pracujete s nadšenými a inšpiratívnymi
ľuďmi, a výzvou je aj samotná práca v oblasti komunikácie,
ktorá vás núti udržiavať si prehľad, orientovať sa v trendoch,
a v rámci dynamického tempa zmenežovať množstvo úloh.
Jednoducho je náročná, ale zároveň (snáď nebude prekážať
malá dávka pátosu) – krásna.
V rámci posledných projektov nás v tíme naozaj bavilo pripravovať tento magazín a veríme, že vás bude baviť čítať ho.
Prinášame vám nielen informácie o najnovších trendoch, ale
aj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, reportáže, tipy,
postrehy, a tiež príklady priamo z praxe, ako môže IT byť užitočné nám všetkým.
Ešte sa však vrátim – v prieskumoch, ktoré som spomínala
v úvode, padla aj zaujímavá otázka: Komu bije srdce pre firmu? Tipnite si, ako dopadlo Slovensko. Žiadna sláva. Podiel
mladých, zaangažovaných voči zamestnávateľovi, je len 9%
(pre porovnanie – víťaz rebríčka má 36%). A to je ďalší „benefit“ práce v IT – v tejto komunite by to percento bolo určite
vyššie. Okolo mňa je totiž veľa nadšencov technológií, ktorých
entuziazmus a zápal pre inovácie chytíte, aj keby ste nechceli. A osobne o tom určite presvedčili aj vás – na konferencii
DATALAN IT FORUM.
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Top správa

Zlato a špeciálne uznanie pre DATALAN!

V hodnotení ITAPA 2012 sme v kategórii Nové služby zvíťazili s riešením Mesto v mobile.
Prijali sme aj špeciálne ocenenie za prínos v oblasti informatizácie a vzdelávania
- s unikátnym projektom Superpočítač.

Top udalosť
Nové technológie netradične

DATALAN IT FORUM 2013
trendy | nápady | inovácie

15. máj 2013
Hotel NH Gate One Bratislava

Inšpirujte sa!

Top ocenenie
Sme jednotka!

Opäť sme potvrdili svoje líderstvo.
Získali sme ocenenia The Best Partner Hewlett Packard
a Najlepší IBM Obchodný Partner roka 2012.

irentrap inláideM

eicnerefnok irentraP

D E R P V K O R K O E M Í L SYM
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DATALAN opäť jednotkou:
sme najlepším
IBM partnerom roka

DATALAN je najlepším
partnerom a expertom
na Hewlett-Packard

Spoločnosť DATALAN získala najvyššie ocenenie od spoločnosti IBM a
opäť potvrdila, že odbornými kompetenciami a obchodnými výsledkami patrí na Slovensku medzi technologických lídrov. DATALAN je najlepší
IBM Obchodný Partner roka 2012
a okrem toho získal aj 3 ďalšie významné ocenenia za
služby v oblasti serverov a úložísk - zlato v kategóriách
IBM System Power Partner roka a IBM System x Partner
roka, a bronz v kategórii IBM System Storage Partner
roka.

Spoločnosť DATALAN získala významné IT
ocenenie aj od medzinárodného výrobcu
Hewlett-Packard, čo je ďalším dôkazom
jej pozície kľúčového technologického
partnera na slovenskom trhu. DATALANu
patrí cena The Best Partner 2012 for all
Products & Services za najlepšie obchodné výsledky na plat
forme HP spomedzi všetkých partnerov HP a tiež ocenenie
The Best Partner 2012 for Commercial Personal Systems Group
Products. Okrem toho DATALAN po splnení náročných kritérií
špecializácie získal aj certifikát HP ServiceOne Expert, a stal sa
tak expertom na HP technológie. Certifikát predstavuje najvyššiu možnú úroveň partnerstva s medzinárodnou značkou.
DATALAN je jedna z iba dvoch firiem na domácom trhu, ktorej
bol certifikát udelený.

Na snímke zľava generálny riaditeľ IBM Slovensko Branislav Šebo, obchodný riaditeľ IBM Slovensko Martin
Murgáč, obchodný riaditeľ spoločnosti DATALAN Marek
Paščák a BPO manager IBM Slovensko Miroslav Marko

Ocenenie z rúk generálneho riaditeľa HP Slovakia Martina Kubalu prevzal člen predstavenstva a obchodný riaditeľ DATALANu Marek Paščák (prvý zľava).

DATALAN a eventricity sú exkluzívni partneri pre
Event-driven marketing pre slovenský trh
Spoločnosti DATALAN a eventricity sa dohodli na partnerskej
spolupráci v oblasti technologických riešení pre Event-driven
marketing. Podľa Gartnera patrí eventricity medzi najvýznamnejších hráčov s technológiou zameranou na event-driven
marketing. Spoločnosť má na konte viaceré medzinárodné
úspechy a skúsenosti s vyše 60 bankami z 29 krajín a takisto
významné ocenenia ako napr. Database Excellence Awards,
Data Strategy Awards a pod. Partnerstvo spoločnosti DATALAN a eventricity prináša na Slovensko nové technológie,
vďaka ktorým môžu firmy dokázateľne zvýšiť odozvu na ich
kampane až 10-násobne.
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Overte si reálny stav vášho zálohovacieho prostredia
DATALAN v spolupráci s EMC ponúka bezplatnú diagnostiku
a nezáväzné hodnotenie systému zálohovania a obnovy vo
vašej spoločnosti. Výsledky diagnostiky pomôžu firmám v budúcnosti znížiť náklady na zálohovanie, urýchliť dobu zálohovania a skrátiť dobu obnovy.
„Za posledný rok narástol objem dát vo firmách o viac než 50
percent. V najbližších dvoch rokoch sa podľa predpovedí analytikov tento rast ešte strojnásobí. Podľa prieskumov sa so zlyhaním
zálohovania stretla v priemere každá 13-ta firma, pričom 100%
všetkých zlyhaní bolo spôsobených 15-timi najnespoľahlivejšími
zálohovacími systémami.”

A

KČ
pon NÁ
uka

Ako diagnostika funguje?
Hodnotiaci nástroj zhromaždí dáta z aktuálnych zálohovacích
systémov a po ich spracovaní vypracuje odporúčania, čo treba vylepšiť, aby ste splnili svoje IT a obchodné ciele.
Protokol vypracovaný na mieru vám poskytne prehľad o zálohovacej kapacite a zálohovacích úlohách, rýchlosti obmeny dát
a spoľahlivosti vašej zálohovacej infraštruktúry.
Výsledky analýzy vám pomôžu:
 znížiť náklady na zálohovanie
 urýchliť dobu zálohovania
 skrátiť dobu obnovy

Vzorový protokol a viac info nájdete na revealthetruth.eu/datalan

DATALAN a IND Group: Lepšie služby pre finančný sektor
Spoločnosti DATALAN a IND Group, ktoré sú vo svojom odbore lídrami na trhu, uzavreli
strategické partnerstvo na poskytovanie IT riešení zameraných na potreby slovenských
finančných inštitúcií. Spojenie riešení oboch spoločností ponúkne bankovým domom
nové služby v oblasti digitálneho bankovníctva a multi-channel služieb. Partnerstvo využíva silné stránky oboch spoločností v dvoch oblastiach: technologické platformy pre
elektronické a mobilné služby a know-how pre riadenie finančných procesov. „Spojenie
našich know-how a IT služieb prinesie bankám nové zákaznícke a predajné kanály, schopnosť presne segmentovať zákazníkov a ponúknuť im flexibilnejšie služby na mieru,“ uviedol
Michal Klačan, člen predstavenstva DATALAN.

Digitálna gramotnosť 2013: Ako sme na tom s používaním IT?
Inštitút pre verejné otázky v Bratislave (IVO) zrealizoval v poradí už piaty ročník analyticko-monitorovacieho projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku. Prieskum,
ktorého základným cieľom je mapovať pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na
používanie moderných informačných a komunikačných technológií, podporila aj spoločnosť DATALAN.
Údaje z reprezentatívneho výskumu populácie staršej ako 14 rokov opäť priniesli zau
jímavé výsledky:
 Podiel digitálne gramotných stúpol na 79%.
 Slovenská populácia by za svoju digitálnu gramotnosť dostala 47 bodov zo 100.
 Polepšilo si využívanie internetbankingu, on-line nakupovania, sociálnych sietí a Skypu.
 Viac ako dve tretiny populácie sa za posledné dva roky naučili ovládať nový hardvér, softvér, služby alebo sa zdokonalili
v tom, čo nedostatočne ovládali.
 Problémom je však reálne užívateľské správanie v kyberpriestore.
Viac informácií o aktuálnom prieskume a činnosti IVO nájdete na www.ivo.sk
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Viete, kto je Vedec roka 2012?
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
tento rok vyhlásili už 16. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy: Vedec roka SR 2012. DATALAN je partnerom
súťaže, ktorej cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého sveta,
ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.
Ocenenia za rok 2012 boli udelené 14. mája (po uzávierke magazínu, pozn. red.) v piatich kategóriách:
 Vedec roka SR
 Technológ roka SR
 Mladý výskumník roka SR
 Uznanie za celoživotné dielo v SR
 Za výsledky v programoch EÚ
Viac informácií o súťaži a jej aktuálne
výsledky nájdete na www.cvtisr.sk
v sekcii Vedec roka.

Opäť podporíme on-line
štúdium detí

V júli naštartuje ďalší ročník Detskej Univerzity Komenského,
ktorú môžu deti na celom Slovensku vyštudovať aj cez internet. Spoločnosť DATALAN bude tento rok organizovať už
3. ročník on-line štúdia, tradične v spolupráci s Divadlom Aréna a malým študentom prinesie výnimočnú príležitosť naučiť
sa mnohé nové veci a dozvedieť sa množstvo zaujímavých
faktov jednoducho cez počítač.
Viac o DUK Online nájdete na www.datalan.sk/dukonline

Náš hudobný program na jún: Viva Musica!
DATALAN sa stal partnerom unikátneho hudobného projektu
Viva Musica!, ktorý aj tento rok naplní bratislavské ulice hodnotným umením. Opäť vám ponúkne to najlepšie z klasickej
hudby, jazzu a world music, ale príťažlivou formou – pod
holým nebom, vo výnimočnej atmosfére Starého Mesta, bez
nutnosti platiť vstupné na vybrané koncerty. Festival v sebe
dokázal skĺbiť elitných umelcov svetovej úrovne s nenútenou
zábavou bez kravát a „ušľachtilej“ nudy. Tento koncept sa stretol s úspechom a Viva Musica! je dnes najväčším medzinárodným letným hudobným festivalom v Bratislave.
Program aktuálneho ročníka nájdete na www.vivamusica.sk

Viva Zbor: renesancia hudobnej výchovy
Okrem hudobného festivalu Viva Musica! DATALAN podporuje aj 1. ročník výnimočného projektu Viva Zbor, ktorého cieľom je priniesť nové metódy výučby hudobnej výchovy na základné
školy. Prvý ročník projektu sa realizoval v tomto školskom roku vo vybraných desiatich školách
v Bratislave. Žiaci nacvičili počas bežných hodín hudobnej výchovy piesne k projektu s podtitulom Legenda o rytieroch zo Sitna. Námetom diela, v ktorom sa spojil zborový spev vyše 700 detí s hereckými scénkami
v podaní známych tvárí slovenského divadla a filmu, je stará slovenská legenda o sitnianskych rytieroch. Autorom skladieb,
hudobným garantom projektu a dramaturgom diela bol známy hudobník a skladateľ Oskar Rózsa. Veľké finále sa uskutoční na
pódiu v rámci Viva Musica! festivalu v Bratislave, kde sa stretne celý detský zbor, symfonický orchester a známi herci.		
					
Viac informácií o projekte nájdete na www.vivazbor.sk
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DATALAN Slovenský výber
Spoločnosť DATALAN pripravila pre svojich klientov a partnerov unikátny výberový večer, v ktorom sa zoznámili s inšpiratívnymi ľuďmi, príbehmi a víťazstvami. Hlavnou myšlienkou
netradičného podujatia DATALAN SLOVENSKÝ VÝBER bolo
predstavenie výnimočných talentov a zaujímavých osobností,
ktoré spája ich dobrý nápad, vytrvalosť a nadšenie, a vo svojej
oblasti patria k slovenskej špičke. Výber zahŕňal nielen oblasti kultúry, či showbiznisu, výnimočný úspech dosiahli Slováci
aj v informatike, kynológii a športe. Podujatie, ktoré sa stretlo s veľkým úspechom – zúčastnilo sa ho viac než 300 hostí
z biznisu, verejného života i médií, sa uskutočnilo 15. novembra 2012 v priestoroch Slovenského národného divadla.

4/2013

Kliknite na www.datalan.sk/dsv

Pre školy aj samosprávy
Chcete poznať nové možnosti informatizácie na
pôde škôl, získať poznatky o tom, ako možno
zmodernizovať výučbu a dozvedieť sa, čo prispeje k zvyšovaniu úrovne digitalizácie v oblasti slovenského vzdelávania? Čítajte eduNEWS2020.
On-line na www.datalan.sk/edunews
Ak vás zaujíma informatizácia Slovenska, radi si
prečítate aktuality z regiónov, rozhovory s primátormi, či starostami, ankety, alebo pohľady na
mestá zo strany ich verejne známych obyvateľov,
čítajte Modernú samosprávu.
On-line na www.datalan.sk/modernasamosprava

Vždy aktuálne informácie
Chcete byť informovaní o novinkách zo sveta informačných
technológií, dostávať tipy na zaujímavé IT riešenia, objavovať
unikátne inovácie a trendy budúcnosti? Čítajte našu rubriku
na portáli živé.sk

A ak chcete osobný pohľad na aktuálne témy IT branže, kliknite na blog nášho výkonného riaditeľa Michala Klačana. Nadšenec technologických inovácií a fanúšik dobrých nápadov vám
svoje názory a postrehy prináša pravidelne každý mesiac.

Chcete dostávať
DATALAN newsletter?
Našim klientom a partnerom zasielame inovácie, novinky a trendy v oblasti IT pravidelne priamo
do e-mailových schránok. Ak si
chcete aj vy prečítať, čo nové vo
svete technológií, napíšte nám
na marketing@datalan.sk a prihláste sa do mailing listu DATALAN newslettra.

newsletter
DATALAN

1/2013

INFOKOMUNIKÁCIE SOFTVÉR OUTSOURCING CLOUD

www.datalan.sk

Viac noviniek
Napíšte nám
www.facebook.com/datalan
gplus.to/datalan

MOBILNÉ SLUŽBY

www.twitter.com/datalannews

Trendy pre váš biznis

flickr.com/datalan

Po čom túžia zákazníci novej generácie? Ako ich zaujať a presvedčiť k akcii?
Ktoré aplikácie a IT riešenia prežijú? Mobilita úplne zmení budúcnosť, a tak
ako sa mení zákazník, musí sa zmeniť aj správanie firiem. Generácia Y je tu a
generácia Z prichádza. Chce všetko vybaviť a dostať rýchlo a jednoducho, a čo
nemôže mať cez mobil, akoby neexistovalo. Čo to znamená pre vás?
Čítajte viac

aktuálne
Diagnostika zálohovania zdarma
Odhaľte pravdu a overte si reálny stav
vášho zálohovacieho prostredia.

TOP projekt
Novinka: iZmluvnik v CFH – pôžička za pár minút
On-line webová aplikácia z našej dielne, používaná
v predajniach po celom Slovensku a mnohých eShopoch,
slúži klientovi Consumer Finance Holding na rýchlejšie
spracovanie žiadostí pre splátkový predaj.

ocenenie
DATALAN je HP Best partner
Získali sme ďalšie významné IT ocenenia
od spoločnosti Hewlett-Packard.

TOP téma
Viete, ako výrobné podniky na Slovensku využívajú IT?
Podniky virtualizujú, ale o cloud záujem nemajú. Pozrite si
kompletné výsledky prieskumu najpoužívanejších
IT technológií a najväčších IT výziev vo výrobných
podnikoch a firmách zo sieťového odvetvia.

zo života
Poznáte Ajťáka roka?
Ocenili sme najlepšie projekty,
IT riešenia aj Ajťáka roka 2012!
Zoznámte sa.

MYSLÍME O KROK VPRED

facebook.com/datalan

flickr.com/datalan

gplus.to/datalan

linkedin.com/company/datalan

twitter.com/datalannews
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news I vízie

Prinášame
inovácie firmám
aj ľudom
Zdravotníctvo:

Kvalitnejšie podmienky pre lekárov i pacientov
Žijeme technológiami, ale uvedomujeme si hodnotu dôležitých oblastí v našom živote, ako je vzdelanie, či zdravie. Práve na oblasť zdravotníctva sa chceme zamerať v blízkej dobe
a prepojením možností informačných technológií so zdravotníckou praxou posunúť túto oblasť na vyššiu úroveň. Podľa
prieskumu (viac o výsledkoch na str. 27) sú prioritami v zdravotníctve implementácia nových informačných systémov,
aktualizácia, resp. rozšírenie funkcionality tých súčasných
a on-line služby pre pacientov. DATALAN ako inovátor a líder
v prinášaní svetových trendov vidí potenciál, ktorý majú moderné technológie v zdravotníctve – vieme, že vďaka nim sa
môže zlepšiť samotná starostlivosť o deti i dospelých, diagnostika môže byť presnejšia a včasnejšia, dosiahneme optimalizáciu procesov a zníženie náročnosti administratívnych
úkonov, lekári získajú komplexné výsledky na jednom mieste
a možnosť zdieľať poznatky a skúsenosti nielen zo slovenských, ale aj zahraničných pracovísk atď. Výhodou určite bude
elektronický register pacientov, on-line prístup k zdravotnej
dokumentácii, elektronická preskripcia a medikácia, elektronická zdravotná knižka. Pozitívne výsledky prinesie aj prienik
mobility do zdravotníckej praxe či už formou diagnostiky pomocou el. zariadení, aplikačných nadstavieb alebo napr. notifikácie objednaného zákroku cez mobilné telefóny.

Zelená pošta:

Jednoduchšia správa dokumentov
DATALAN ako významný dodávateľ pre samosprávu aktuálne
naštartoval spoluprácu s inovatívnym projektom Zelenápošta.sk a prináša tak výhody elektronického obehu dokumentov aj pre mestá a obce, a ich obyvateľov. Zelenápošta.sk sa
stane integrálnou súčasťou portálu Digitálnemesto.sk, ktoré
tak bude obyvateľom slúžiť ako centrálne miesto – v privátnej
zóne nájdu nielen výmery na dane a poplatky, zaslané od mesta, ale aj ďalšie faktúry od dodávateľov, ako napr. SPP a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Získajú tak
lepší prístup a prehľad v dokumentoch, faktúrach a platbách,
ale aj možnosť priamej úhrady. Výhodou je aj prepojenie prostredia na sociálne siete Facebook, Google, Twitter, či LinkedIn,
a plánované sú tiež notifikácie prostredníctvom mobilného
telefónu.
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Hlavná výhoda pre mestá a obce spočíva v získaní nového
a efektívneho nástroja na elektronickú komunikáciu s občanmi, ktorý je nenáročný na financie, administratívu aj používané technológie. Zelenápošta.sk pomáha predchádzať
strate dokumentov, omeškaniu platieb a skracuje čas na ich
vybavenie. Podstatný je tiež fakt, že samospráva komunikuje
s občanmi spolu s ďalšími dodávateľmi na jednom mieste,
čím mu výrazne zjednodušuje správu platieb a dokumentov.

Slovpedia:

Spájanie otvorených slovenských dát
Sme nadšencami technológií a inovácií, ktoré nielen pomáhajú firmám rásť, ale pomáhajú v bežnom živote nás
všetkých. Za dôležitú tému dneška považujeme aj transparentný prístup k informáciám a efektívnu prácu s dátami
z rôznych otvorených (verejných) zdrojov. To je možné len
v prípade, že sú dáta správne pospájané. Naším riešením
v tejto oblasti je podľa vzoru viacerých zahraničných portálov Slovpedia. Ide o databázu prepojených otvorených slovenských dát, založenú na Linked Data architektúre, ktorá
predstavuje novú generáciu uchovávania a spracovania
údajov prostriedkami umelej inteligencie. Keďže Slovpedia
používa otvorené dáta, je možné ju označovať aj ako Open
Linked Data zdroj.

Kľúčové prínosy Slovpedie:
1. prehliadanie pospájaných dát z rôznych zdrojov
Príkladom je situácia, keď občan, stojaci pri konkrétnom pozemku, bude môcť jednoduchým vyhľadávaním získať veľké množstvo údajov ako územný plán lokality, kriminalita
v danej lokalite, správne územné členenie, či kontakty na relevantné úrady, napr. pozemkový úrad, pod ktorý daná lokalita
spadá, a pod.
2. možnosť tvorby štatistík nad prepojenými dátami
Príkladom je využitie dát z Ministerstva zdravotníctva (ako
napr. meranie čistoty ovzdušia) skombinovaných s navrhnutými územnými plánmi v predmetných lokalitách, kde sa
budú dať identifikovať nevhodné návrhy (napr. umiestnenie
škôlky do oblastí s vysokým znečistením ovzdušia).
3. Slovpedia bude v budúcnosti slúžiť nielen ako databáza dát, ale aj platforma pre ďalšie aplikácie.

Visionhow
MYSLÍME O KROK VPRED
[vižnau] Visions + Know-how
Vďaka kombinácii dobrých nápadov a rozsiahlej znalosti
technológií viete fungovať efektívnejšie a meniť veci k lepšiemu.

Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a prinášame zmysluplné riešenia,
ktoré robia vašu prácu efektívnejšou a život jednoduchším. Silné zázemie, odborné
kompetencie, dlhoročné skúsenosti a korektný prístup je to, čo DATALAN odlišuje.
Túžba inovovať a meniť veci k lepšiemu je to, čo nás spája.

www.datalan.sk

infokomunikácie | softvér | outsourcing | cloud
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IT inovácie,
o ktorých by ste
mali vedieť
Ako podporiť predaj s Big Data? Ako osloviť zákazníka 21. storočia? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky, ktoré dnes víria hlavou CEO aj
CIO manažérom slovenských firiem, priniesla odborná konferencia DATALAN IT FORUM 2013.
Slovenskí aj zahraniční odborníci predstavili 25 biznis nápadov a praktických príkladov, ktoré pomáhajú firmám rásť. Inšpirovať sa mohli manažéri stredných a veľkých spoločností,
kompetentní v oblastiach obchod, marketing, produkty a
služby, zákaznícky servis, prevádzka, firemné procesy a informačné technológie. „DATALAN IT FORUM je každoročne príležitosť získať cenné informácie a podeliť sa o praktické skúsenosti
s kolegami z branže a technologickými lídrami,“ predstavuje
plusy konferencie Michal Klačan, výkonný riaditeľ spoločnosti DATALAN. (foto) „Okrem inšpiratívnych tém však tento rok
účastníkov zaujalo aj inovatívnym formátom.“ Praktické skúsenosti a odborné znalosti prineslo spolu viac než 25 spíkrov,
ktorí mali presne 7 minút na to, aby predstavili nové riešenia
a myšlienky. Účastníci konferencie si mohli už pri registrácii
„objednať“ osobné konzultácie s technologickými expertmi
a samozrejmosťou boli živé ukážky nových technológií.

Byť, či nebyť
- modernou mobilnou firmou?

Predpokladá sa, že do troch rokov bude na svete väčší počet
smartfónov a tabletov ako ľudí. Jeden z piatich internetových
predajov celosvetovo sa uskutoční prostredníctvom mobilu,
pričom ročne sa cez mobil predá tovar a služby za viac než 12
miliardy eur. Do roku 2015 by podľa odhadov by malo byť až
90% on-line transakcií uskutočnených práve prostredníctvom
mobilných zariadení. „Firmy majú len dve možnosti – čakať na
to, čo príde alebo pripraviť svoj biznis na budúcnosť už teraz,“ tvrdí Michal Klačan. A budúcnosťou sú práve mobilné aplikácie
a služby. Nové možnosti, ktoré DATALAN predstavil, sa týkajú
všetkých stránok firemných procesov – od riadenia vzťahov so
zákazníkmi, cez prepojenie mobilných zariadení s firemnými
aplikáciami až po správu a bezpečnosť mobilných zariadení.
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Na trend mobility by však nemali reagovať len komerčné
firmy. Oblasťou, ktorá priam volá po mobilných inováciách,
je napr. aj školstvo, či zdravotníctvo, uplatnenie nájdu aj
v priemysle. Ako na to prezradil MUDr. Peter Krcho, PhD.,
prednosta Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach, či
Maroš Babinec zo spoločnosti Slovalco. Veľký potenciál má
mobilita v bankovej sfére, o čom účastníkov konferencie presvedčil Gábor Tarnavölgyi z IND Group.

Keď tradičné spôsoby
nefungujú

Do popredia sa tiež čoraz viac dostáva téma Big Data. Podľa
prieskumov boli práve veľké dáta jednou z priorít riaditeľov a
manažérov IT v roku 2012. Vysvetlenie je jednoduché. Objem dát
vo firmách narastie medziročne o 40 až 50%, no spoločnosti
z nich dokážu využívať iba štvrtinu. V roku 2020 dosiahne objem
dát nepredstaviteľných 35 zetabajtov (35 × 10²¹) a situáciu firmám
komplikuje aj fakt, že takmer 90% dát sú neštruktúrované.
Efektívne získavanie, správ a analýz dát je dnes úzko previazaná
s fenoménom sociálnych sietí. „Ako z nich vyťažiť, ako ich využiť na
podporu predaja? Ako zistiť, čo si klienti myslia o vašej značke? Aj to
bolo jedným z bodov programu konferencie,“ dodáva Michal Klačan.
No pozornosť sme venovali aj ďalšiemu inovatívnemu nástroju,
ktorý čoraz viac presviedča o svojej účinnosti: event-driven marketing. Podľa prieskumov napr. na direct marketingové kampane bánk pozitívne reaguje len 2 – 5% zákazníkov. V prípade
využitia nástrojov event-driven marketingu, ktorý analyzuje zákaznícke aktivity a správanie, a vie identifikovať, kedy je vhodný
„ťah na bránku”, sú však kampane až 10-násobne efektívnejšie!
Príklady z praxe predstavil Mark Holtom z eventricity, ktorý
uviedol aj konkrétne rady, čoho by sa mali firmy pri oslovovaní
zákazníka vyvarovať.

news I DATALAN IT FORUM

Špeciálni hostia
Na Slovensku pomaly.
Kde je problém?

Súčasťou konferencie bola aj exkluzívna videoanketa na tému
inovácií a IT trendov. Na otázky ako napr. „Ktoré tri veci musí
mať dobrý nápad, aby bol úspešný na trhu?“ alebo „V ktorej
oblasti života a práce vám mobilné služby najviac chýbajú?“
odpovedali predstavitelia významných slovenských firiem
a inštitúcií, ale aj zástupcovia novej Generation Social. Práve
tá by mala byť pre firmy kompasom, podľa ktorého sa môže
uberať vývoj mobilných služieb. Patrí do nej aj Michal Dragan, bloger, lektor on-line marketingu a profesionál v oblasti
sociálnych médií. „Najväčšiu perspektívu v oblasti mobility má
kombinácia lokalizačných služieb a platobných systémov, vďaka ktorým môžu firmy osloviť zákazníkov omnoho efektívnejšie,“
uviedol Michal. Mobilné služby podľa neho chýbajú najmä
v komunikácii s úradmi a verejnou správou. Digitálna expertka Andy Sváková, ktorá je považovaná za najvplyvnejšieho
človeka sociálnych sietí v Česku a na Slovensku, vidí rovnaký nedostatok aj v oblasti zdravia a zdravotníctva. Čo sa týka
rastúceho objemu dát, chyba je podľa nej najčastejšie v ľuďoch. „Manažéri k dátam síce majú prístup, ale nevedia ich používať,“ uvažuje. „Nenašli spôsob, ako z neštruktúrovaných dát
vytvoriť niečo zmysluplné. Jednoducho, človek sám dokáže veci
veľmi komplikovať a to asi robí firmám problém...“

Nové technológie netradične

DATALAN IT FORUM 2013
trendy | nápady | inovácie

Mark Holtom
eventricity

Event-driven marketing ako nový predajný nástroj

Gábor Tarnavölgyi
IND Group

Na vlne digitálneho bankovníctva

MUDr. Peter Krcho, PhD.
Klinika neonatológie, LF UPJŠ a DFN v Košiciach

Dáta a mobilita v medicíne

Mobilita & Big data
15. máj 2013 Hotel NH Gate One, Bratislava
Maroš Babinec
Slovalco
Pre viac informácií o konferencii a prezentovaných témach kliknite na www.datalan.sk/itforum

Mobilita vo výrobe

Partneri konferencie:
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EVENT – DRIVEN MARKETING
Oslovte zákazníka 21. storočia
Chcete zlepšiť predaj vašich služieb? Chcete úspešne osloviť
moderného zákazníka, ktorý už na tradičné formy predaja nereaguje? Chcete zvýšiť návratnosť prostriedkov investovaných do
marketingovej komunikácie?

Zefektívnite

svoj kontakt so zákazníkom
Podľa dostupných prieskumov na cielené direct marketingové kampane bank reaguje pozitívne len 2 – 5% zakaznikov.
Nezáleží na tom, ktorý CRM nástroj firma používa – výsledky
sú rovnaké. Ak chcete byť efektívnejší, musíte zistiť, kedy je
správny čas kontaktovať zákazníka a akú službu skutočne potrebuje. Pomôže vám nástroj, ktorý si oprávnene získava čoraz
viac používateľov najmä v radoch bánk a finančných inštitúcií
– event-driven marketing.
Event-driven marketing analyzuje zákaznícke aktivity a správanie. Pre manažerov je nastrojom ako identifikovať, kedy
zákazníka kontaktovať, čo mu ponúknuť a prečo mu to ponúknuť (Customer Pull). Výsledkom sú personalizované služby na mieru a až 10-násobne efektívnejšie kampane! Firmy,
ktoré systém event-driven marketing používajú, vykazujú až
20 – 50% odozvu na kampane.

Odozva zákazníkov podľa použitého nástroja
Mass Marketing
0,2 - 3,1%
Target Marketing
2,0 - 4,9%
Interactive Marketing
6,2 - 14,6%
Event-driven Marketing
18 - 34%
Zdroj: Erasmus University/Rotterdam School of Management
research

Dobré ráno,

želali ste si nový paušál?
Ako to funguje? Predstavte si vzťah, v ktorom jeden pozorne načúva druhému, zaujíma sa o jeho potreby, snaží sa ho
dokonale spoznať a následne urobiť presne to, čo ten druhý
podvedome očakáva. Ideálne presne vtedy, keď to potrebuje,
alebo dokonca v momente, keď o svojej potrebe ešte nevie,
ale práve na základe iniciatívy si ju uvedomí. Náročné? Vôbec
nie. Presne to je event-driven marketing.
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Ak chcú byť dnes firmy úspešné, jednoducho musia využiť
všetky informácie a dáta, ktoré majú o zákazníkovi, a ponúknuť mu presne to, čo zákazník chce. V súčasnej dobe naozaj
nie je problém získať relevantné informácie o konkrétnom zákazníkovi – stačí napr. vernostná karta, ktorá „odhalí“, kedy, čo,
v akom množstve zákazník najčastejšie nakupuje, registračný
formulár na základe uvedených údajov zase „informuje“, kedy
má zákazník narodeniny, a keď si tieto fakty firma spojí, môže
mu napr. ponúknuť zľavu na obľúbený tovar, či službu. Podobný princíp využívajú napr. telekomunikační operátori, alebo
napr. aj fitness centrá. Končí vám viazanosť služby, alebo členstvo, a firma vám zrazu ako na zavolanie pošle ponuku na
ďalší rok aj so zľavou, ak sa rozhodnete ešte dnes? Nedokončíte svoj nákup v e-shope a do hodiny vám obchodník pošle
e-mail, či by pomohla napr. doprava zdarma, aby ste nákup
zrealizovali?
V prípade event-driven marketingu (EDM) sú vaše možnosti
ešte lepšie a oslovenie zákazníkov presnejšie. Nástroje EDM
identifikujú primárne tie aktivity, ktoré sú v správaní, resp. živote zákazníka podstatné a dôležité, ktoré sa zameriavajú na
súčasnosť a berú do úvahy individuálne charakteristiky zákazníka. Môže ísť o tzv. signifikantné, alebo super eventy.
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Zamerajte sa na to,

čo je dôležité
Signifikantný event je významná udalosť, ktorá u zákazníka
vedie k zmene správania. Príklad: sťahovanie, strata práce, výrazné zlepšenie príjmu, hypotéka, svadba, narodenie dieťaťa
a pod. Identifikácia a pochopenie tejto udalosti, resp. schopnosť určiť, kedy takáto udalosť v živote zákazníka môže nastať, umožní firme proaktívne ho kontaktovať, predstaviť mu
relevantnú ponuku a zvýšiť tak pravdepodobnosť pozitívnej
spätnej väzby z jeho strany. Super event môžeme charakterizovať ako skupinu udalostí v krátkom čase, ktorých kombinácia znamená určitý konkrétny záver, a ten vedia analyzovať
práve nástroje EDM na základe dlhodobých skúseností a pozorovaní.
Správna identifikácia udalostí pomocou EDM prináša aj tú
výhodu, že firma nekontaktuje zákazníka kvôli každej „maličkosti“ a neobťažuje ho. Nemôže sa tiež stať, aby firma identifikovala dáta nesprávne (napr. zákazník kupuje veci pre malé
dieťa a banka mu zavolá s ponukou konta pre deti, pričom
on kupuje len darček pre svoju neter). Práve v tom je rozdiel
event-driven marketingu oproti iným prístupom, ktoré sledujú všetko a výsledky často zle interpretujú. Markantné je to
najmä pri klientoch nad 30 rokov, ktorým prekáža, ak ich firma
„sleduje“, ale zároveň očakávajú aspoň základnú znalosť ich
preferencií.

55% všetkých nákupných aktivít vychádza zo
základných 5 udalostí.
(Zdroj: Rabobank)

Bankám na mieru

Event-driven marketing v bankovníctve je veľmi špecifický
produkt, analyzuje len finančné transakcie, ich históriu a identifikuje výkyvy, pričom prihliada na individualitu a významnosť. Nástroje EDM sú samozrejme zaujímavé aj pre iné biznis
segmenty, v nich sa obdobie návratnosti investícií pohybuje
v horizonte cca 2 roky. Práve v bankovom sektore sú však výsledky využívania EDM najzaujímavejšie.

Koľko eventov tj. príležitostí môže banka očakávať?
V období 5 rokov sa v živote zákazníka odohrá v priemere 1,4 dôležitých udalostí. Pre banku to znamená
280 000 udalostí za rok pri databáze 1 milión zákazníkov. Ak počítame, že rok má 250 pracovných dní, je to
približne 1 120 udalostí na 1 pracovný deň.
(Zdroj: Banking Strategies research)

Priemerné hodnoty
Pozitívna odozva
Uskutočnený predaj
Hodnota predaja

30% - 85%
10% - 34%
40 - 60€

Zrátané a podčiarknuté: pri predpokladanom počte 1120 udalostí za 1 deň može byť vygenerovaných
112 až 380 predajných aktivít, pričom ich hodnota sa
može pohybovať od minimálnej výšky 4 480€ až po maximálnu 22 800€ (tj. v hodnote od 1,12 až do 5,7 milióna € za rok). Hodnoty tak ukazujú, že väčšina bánk,
ktoré implementovali nástroje EDM, dosiahli návratnosť
projektu za menej než 6 mesiacov.

Základné pravidlo:

Vedieť znamená zareagovať
Zhrňme si to: Rozdiel EDM oproti tradičným nástrojom využívajúcim údaje z CRM systému je predovšetkým v reakcii na
konkrétne aktivity, udalosti na strane zákazníka. Tie musia
spĺňať tri základné parametre: individuálnosť (zameriavame
sa na konkrétneho zákazníka, nie všeobecné cieľové skupiny),
významnosť (relevantnosť) a súčasnosť (aktuálnosť). A práve
posledný parameter je zaujímavý: Prieskumy ukazujú, že ak
firma nie je schopná zareagovať do 48 hodín od konkrétnej
aktivity, resp. udalosti, už by tak nemala robiť vôbec. Zdá sa, že
v tomto prípade neplatí staré známe „Radšej neskoro ako vôbec”. Ak firma zareaguje do 24 hod, priemerná spätná väzba
môže byť viac než 70% . Toto číslo postupne klesá – do 48 hod
je to okolo 25% a po 72 hodinách menej ako 10%.

Ak firma zareaguje do 24 hod, spätná väzba
môže byť viac než 70%!
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Mark Holtom

Čaká vás desaťnásobne väčší úspech
Prečo dnes spoločnosti zlyhávajú v tradičnom predaji? Čo vo
vzťahu k zákazníkom funguje a čoho sa vyvarovať? Odborníkom,
ktorý na tieto a ďalšie otázky odpovedal účastníkom konferencie
DATALAN IT FORUM 2013, bol zahraničný spíker a riaditeľ spoločnosti eventricity – Mark Holtom. Sympatický Angličan, ktorý
sa už roky venuje unikátnemu systému event-driven marketing
(EDM), pracoval v oblasti CRM a v roku 2003 založil vlastnú spoločnosť eventricity. Tá sa venuje špeciálne nástrojom pre EDM,
ktoré úspešne aplikovala vo viacerých bankách po celom svete.
Ako ste sa dostali k Vášmu súčasnému biznisu s EDM?
Pracoval som v spoločnosti Teradata, kde som bol zodpovedný za CRM vo sfére finančníctva pre oblasť EMEA. Teradata
v spolupráci s National Australia Bank v roku 1996 vyvinula
nový systém marketingu pod názvom Event Driven Marketing (EDM). Ten dokázal mať namiesto obvyklej úspešnosti
2 - 3% zásah až okolo 30%. To bola veľká vec, veď počas pilotného testovania produktu v jednej vybranej lokalite sa podarilo banke získať nový biznis v hodnote 800 miliónov austrálskych dolárov! V tej dobe to vedeli robiť len v Teradata, lebo to
bol projekt náročný na na technológie schopné spracovávavať databázy. Ja som bol zodpovedný za EDM v Európe.
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Kedy nastalo to rozhodnutie založiť vlastnú spoločnosť
eventricity?
V Teradata sa chceli vrátiť k starému klasickému spôsobu
CRM a mať 2% úspešnosť. Ja som to odmietol a rozhodol som
sa založiť eventricity. Prišiel som s myšlienkou, aby sme všetky
významné udalosti, o ktorých som vedel, že ich banky úspešne používajú, dali do jednej pomyselnej škatuľky. Tú sme zautomatizovali a mohli predávať ako produkt. Namiesto 20 ľudí,
18 mesiacov a miliónov eur dnes stačí na zavedenie 10 - 12
týždňov a desatina peňazí. Produkt je vytvorený na mieru,
upravený podľa požiadaviek zákazníka, a celý proces je tak
lacnejší a rýchlejší, riziká pri implementácii sú eliminované.
Ako by ste jednoducho vysvetlili, čo je vlastne EDM?
Marketing má v zásade 2 prístupy. Mám produkt a chcem
ho predať, tak ponúkam takmer všetkým klientom do radu.
Problém je, že neviem, kedy je najlepší čas dať klientovi ponuku. Pri EDM neponúka firma produkt, ktorý chce predať,
ale reaguje na potreby zákazníka. Kompletne analyzuje tak
zákazníka, ako zmeny či udalosti, ktoré sa v jeho živote stanú.
Pri výraznej udalosti ho kontaktuje, inak ho nechá na pokoji
a neobťažuje ho.
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Takže EDM mení zameranie od produktu smerom ku klientovi a jeho možným potrebám?
Áno, klasický marketing nevie, kedy má predať svoj produkt,
a preto má „úspech“ iba 2 - 3%. V EDM je to naopak. Nie je konkrétny produkt. Firma odhalí, keď sa klientovi prihodila nejaká
neobvyklá udalosť a chce to s ním prebrať. Zavolá mu, zistí, čo
sa stalo a aké sú možnosti - a úspešnosť je cca 30%!
Ako viete, že nejaká udalosť je pre daného človeka významnou či neobvyklou?
V tom je práve trik toho, čo my v eventricity robíme. Sledujeme individuálne históriu každého klienta, a nie celé segmenty
klientov ako to robia banky všeobecne. Pre niekoho je 10 tisíc
eur mesačná výplata, pre druhého to môže byť najviac ako
kedy mal. Podľa prieskumov od bánk vieme, že ich klientom sa
takéto významné udalosti udejú priemerne 1,4 krát za 5 rokov.
Čo sú podľa Vás silné stránky EDM pre spoločnosti?
Jednoznačne to je poskytovaný servis, nárast spokojnosti
klientov, a s tým súvisiaci rast tržieb.
Prečo nevyužívajú tento systém všetky banky, keď je taký
úspešný?
Banky väčšinou počujú o tomto prístupe a povedia si: Fajn,
to robíme, sledujeme obraty našich klientov, no nefunguje
to. Prvé banky, ktoré zavádzali tento produkt, urobili mnoho
chýb, učili sa. Niektorí to vzdajú a nechajú tak po pár mesiacoch. Najväčším problémom je, že ľudia sú z nášho produktu
nadšení a povedia, že to dokážu sami. Robia to bez poradenstva, skúseností, a tak zákonite zlyhajú.

Vizitka

Pre ktoré typy bánk má EDM najväčší potenciál?
Optimálne využitie nástrojov EDM je pri bankách od 500 tisíc
klientov a viac, minimum je cca 250 tisíc. Naším primárnym
cieľom sú stredne veľké banky s 1 - 4 miliónmi klientov. Oslovujú nás na základe referencií a reálnych výsledkov. Napr. manažment v Raiffeisen Bank bol skutočne prekvapený, keď sa
náš produkt spustil po 12 týždňoch a za vopred dohodnutú
cenu. V realite sa totiž takmer každý projekt v bankách oneskorí, zvyšujú sa náklady a nakoniec nefunguje alebo sa ani
nedokončí, čo je úplne neefektívne a zbytočné.
Eventricity práve nadviazal exkluzívnu spoluprácu so spoločnosťo DATALAN pre slovenský trh. Ako môžu firmy profitovať z tohto spojenia?
Eventricity ponúka na rozdiel od konkurencie len jeden konkrétny produkt. Konkurencia robí to isté, no k tomu ponúkajú
automaticky aj desiatky ďalších programov a vylepšení a na
tom zarábajú najviac peňazí. V našom prípade produkt predáme klientovi a spustíme ho. Potom však potrebuje štandardnú údržbu a tiež rozvoj, a toto je úloha pre DATALAN.
Podpora nástroja, vďaka ktorému firma nestráca klientov
a získava mnoho dôležitých informácií pre svoj biznis. Banky
potvrdili, že ich vysoké náklady pri strate klienta, a jeho znovuzískaní, resp. nahradení, sa znížili až o 50%. Úspory za jeden mesiac tak zaplatili celý projekt! Podstatný je však najmä
fakt, že predaj produktov banky rástol neporovnateľne viac
než predtým.
Aké sú Vaše plány do budúcnosti? Chcete expandovať na
nové trhy alebo vyvinúť novú lepšiu aplikáciu?
Momentálne pracujeme na tom, aby náš systém mohol pracovať v reálnom čase. Dnes totiž softvér zoberie dáta z banky,
analyzuje ich a následne posiela späť. Trvá to niekoľko hodín.
Inováciou chceme znížiť čas potrebný na analýzu a kontaktovanie zákazníka. Máme celú knižnicu rôznych udalostí, ktoré
implementujeme a fungujú, tak ako aj v Austrálii, Nórsku či
Amerike. Ľudia a firmy však chcú stále niečo nové, a naším cieľom je ich potrebám vyhovieť.

Mark Holtom pochádza z Veľkej Británie a má za sebou viac ako 27 rokov v IT biznise, pracoval v
spoločnostiach ako AT & T, ICL, NCR, či Teradata. Disponuje rozsiahlymi pracovnými skúsenosťami
a znalosťami vo sfére bankovníctva nielen vo Veľkej Británii, ale aj na medzinárodnej úrovni. V
súčasnosti pôsobí ako riaditeľ spoločnosti eventricity, ktorá získala viacero medzinárodných ocenení za inovatívne projekty v oblasti poskytovania poradenstva, mentoringu a implementácie
riešenia Event Driven CRM. Mark je predsedom EFMA CRM konferencií a tiež prednáša tému CRM
a one-to-one marketing na Oxfordskej univerzite.
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Stanislav Levársky
Big Data sú ako odpad,
ktorý nepatrí na smetisko

Rozprávame sa s odborníkom na tému Big Data v spoločnosti DATALAN.

Big Data je pomerne nový pojem, pod ktorým si mnoho
ľudí stále nevie nič predstaviť. Dá sa povedať, kedy ide ešte o
„obyčajné“ dáta a kedy sú už „big“?
Najjednoduchšie vysvetlenie je, že dáta sú „big“ vtedy, ak už
nie je možné ich spracovávanie tradičnými metódami. Sú
definované troma písmenami “V“ - Volume, Velocity a Variety, čo znamená veľký objem, vysoká rýchlosť a široká rôznorodosť. Big Data tak môžu byť dáta s parametrami všetkých
troch V, akoukoľvek kombináciou dvoch V, prípadne dáta
spĺňajúce len jeden z uvedených parametrov. Čím sú tieto
ukazovatele vyššie, tým skôr môžeme hovoriť práve o Big
Data.
Takže pevná hranica neexistuje?
Neexistuje. Žiaden konkrétny objem dát, od ktorého by sme
mohli hovoriť o Big Data, sa určiť nedá.
Ak Big Data nie je možné spracovať tradičnou metódou,
znamená to, že existujúce riešenia, ktoré konkrétna firma využíva, nestačia. Potrebuje investovať do nových. Ako však zistí, či
pre ňu má zmysel zaoberať sa spracovaním veľkých dát?
To je práve ta zásadná otázka. Každá spoločnosť môže
fungovať iba s využitím tradičných dát, Big Data ale môžu
pre ňu znamenať pridanú hodnotu. Prirovnať ich môžeme
ku komunálnemu odpadu. Ten zvykol historicky končiť na
skládke, no postupom času sa zistilo, že pri určitom objeme
už má zmysel časť z neho recyklovať. Podobné je to s dátami. Firmy sa množstvom informácií, ktoré majú k dispozícii,
prakticky vôbec nezaoberali. Teraz rozmýšľajú nad tým, či
sa nedajú využiť. Odpoveď je vždy individuálna a vôbec nie
jednoduchá.
Poznáme už nejaké odpovede z praxe?
Na Slovensku ani veľmi nie. Big Data sú novou vecou, sú
dokonca termínom, ktorému málokto rozumie. Po príklady
je tak lepšie ísť do zahraničia. Stačí sa pozrieť na výsledky
vyhľadávania Googlu prispôsobené na mieru preferenciám
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Stanislav je členom tímu DATALAN od januára 2013.
Zastáva pozíciu obchodného manažéra a venuje sa predajným a konzultačným aktivitám v oblasti softvérových
služieb. Vyštudoval City University v Bratislave a v minulosti pôsobil napr. v spoločnosti IBM ako Presales specialist. Aktuálnu tému Big Data prezentoval aj na konferencii
DATALAN IT FORUM 2013.

užívateľa. Rovnako na cielenie reklamy cez tento vyhľadávač. Alebo na personalizovaný zoznam odporúčaných videí
na YouTube, Facebooku, alebo LinkedIn. Práve tieto služby
sú založené na technológii Big Data a väčšina užívateľov ich
považuje za niečo samozrejmé.
Lenže, ako sa hovorí, Google vie o ľuďoch na internete,
a internete samotnom „takmer všetko“. Pozná navštevované
stránky, vyhľadávané slová, má k dispozícii mailovú službu. Má
zmapovaný web, mapy, vlastný mobilný operačný systém... To
všetko sú veci, ktoré obyčajná firma nikdy k dispozícii mať nebude.
Presne tak, najmä nie firma v EÚ. Legislatíva v únii zhromažďovanie informácií o užívateľoch a zákazníkoch zakazuje.
Čelí tomu aj Google.
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Takže, ak nie som Google, prípadne iná obria americká spoločnosť, mám vôbec o Big Data uvažovať?
Samozrejme, že môžete. Na úvod som hovoril, že Big Data sú
o kombinácii „troch V“. Aby pre vás mohli byť takéto riešenia
zaujímavé, nemusí byť každý ukazovateľ nutne vysoký. Stačia dva, dokonca iba jeden. Rozhodujúce môže byť, že tých
dát je skutočne veľmi veľa, prípadne sú veľmi rôznorodé. Ale
najdôležitejšia je pridaná hodnota, ktorú vďaka nim môžete
získať. To je štvrté V, teda Value. Je teda dôležité, čo vy ako
firma chcete využiť a za akým cieľom.
Keď sa ale vrátime k príkladu s komunálnym odpadom, ako
mám vôbec šancu prísť ta to, že niečo z tých „smetí“ sa mi môže
zísť?
V zahraničí sa presne pre tento účel zriaďuje vo firmách pozícia – data scientist. Práve ten povie, že tieto dáta môžu byť
užitočné a má zmysel sa nimi zaoberať. Google, Facebook,
LinkedIn zamestnávajú práve pre tento účel špičkových ľudí
a vytvárajú doslova mozgové trusty, ktoré určia: tieto dáta sú
užitočné, poďme ich spracovať.
Čo môžem ale spracovať v slovenských podmienkach?
Akékoľvek väčšinou neštruktúrované dáta. Môžu to byť výstupy zo senzorov, geolokačné údaje, logy, reporty, video,
audio, fotky... Ale iba to, čo má zmysel, istotne nie všetko.
Ak sme už pri audiu, kedy to môže mať zmysel? Môžete
uviesť príklad z praxe?
Áno. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Technickou
univerzitou v Košiciach pracujeme na riešení, ktoré dokáže prevádzať hovorené slovo na písaný text. Je špeciálne pripravené
pre prostredie justície, práva a podobne. Vytvorenie prekladača z obrovského množstva neštruktúrovaných dát je práve tým
riešením, ktoré má zmysel aj v slovenských podmienkach. Je
to o vyššej efektivite, čo je zaujímavé aj pre firmy. Výsledkom
môže byť zvýšenie predaja či šetrenie nákladov.

daja. No aj tu by bolo potrebné dbať na dodržanie platnej
legislatívy. Mimo audia môžu Big Data pomôcť upozorňovať
na riziká, napríklad na možnosť zneužitia poistných zmlúv
vytvorením vzorcov správania sa ľudí, ktorí sa už podvodu
dopustili.
Spomenuli ste senzory. Ako sa dajú využiť tie?
Predstavte si, že máte firmu fungujúcu v oblasti priemyselnej výroby, ťažkého priemyslu a podobne. Disponujete
množstvom senzorov, ktoré vám ponúkajú o každom zariadení množstvo údajov. Ich spracovaním a analýzou viete
predvídať pravdepodobnosť poruchy alebo havárie. Môžete
potom lepšie načasovať servisné zásahy.
A čo verejný sektor? Ten vo veľkej miere stále pracuje s obrovským množstvom dát v papierovej podobe. Ich spracovaním by sa nepochybne mohli mnohé verejné služby zlepšiť.
Mnohé z týchto údajov sú ale osobné a tak opäť narážame na
legislatívu. Čo s tým?
Tu je možné dosiahnuť významné pokroky aj bez toho, aby
boli ohrozené osobné údaje. Pozrime sa na zdravotníctvo.
Každá anamnéza, alebo vyšetrenie zvykne končiť v podobe
papiera v osobnej zdravotnej karte pacienta. V tom lepšom
prípade v informačnom systéme zdravotníckeho zariadenia.
Ak by sa tieto dáta anonymizovali a potom spracovali, vytvorila by sa unikátna databáza anamnéz, ktorá by výrazne zlepšila možnosti liečenia a navyše by šetrila aj peniaze. Teraz sa
lekár rozhoduje na základe skúsenosti a vedomostí, ktoré
osobne má. Takto by ale mohol využiť poznatky a skúsenosti ďalších stoviek či tisícov lekárov. Zlepšilo by to možnosti
diagnostiky, umožnilo začať skôr s liečbou a šetrilo peniaze
keďže mnohé zbytočné vyšetrenia by odpadli. Toto sú doslova údaje, ktoré môžu zachrániť život, je preto škoda, keď
končia na smetisku... 

Zostaňme pri audiu a pozrime sa na súkromný sektor. Čo
sa dá s riešením založeným na Big Data urobiť tam? Napríklad
práve v spomenutých oblastiach zvýšenia predaja a šetrenia
nákladov.
Predstavte si call centrá, všetky hovory na ne smerujúce sa
väčšinou nahrávajú. Ak by došlo ku kvalitnej analýze dát,
spoločnosť by z nich mohla profitovať. Vedela by povedať,
ktoré postupy vedenia rozhovoru vedú k lepším výsledkom,
ako lepšie identifikovať problém a podobne. Vedela by aj
lepšie určiť preferencie zákazníka a dať mu ponuku na mieru,
navyše odprezentovanú jemu príjemným spôsobom. Zvýšila by sa tým nielen lojálnosť klientov, ale aj potenciál pre-
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Roman Jaroš

Zabúdať na mobilitu
dnes znamená stratiť zákazníka
Rozprávame sa s odborníkom na mobilné aplikácie v spoločnosti DATALAN.

Keď sa povie mobilita v IT, niekto si predstaví aplikácie
v telefóne alebo v tablete, iný zas mobilný web. V čom je budúcnosť?
Budúcnosť je v obidvoch technológiách. Nedá sa predpokladať, že mobilné aplikácie web úplne vytlačia a to napriek
tomu, že ich každým dňom pribúda a aplikáciu už nájdeme
prakticky na čokoľvek. Na množstvo funkcionalít však web
stále bez problémov stačí. Tu je výzvou skôr správne zobrazovanie jednotlivých stránok na mobilných zariadeniach, ktoré
na Slovensku stále zaostáva. Ide o tzv. responzívny dizajn, ktorý dokáže web zobraziť korektne v užívateľsky pohodlnej podobe na prakticky akomkoľvek zariadení. Pozor, nehovorím
však o „okresaných“ weboch pripravených pre mobily, ktoré
rozpoznáte podľa domény vo formáte m.cokolvek.sk.
Platí už dnes, že každý kvalitný web by mal byť responzívny ?
Áno, z môjho pohľadu je to kľúčové vzhľadom na to, koľko
používateľov dnes pristupuje na weby cez mobilné telefóny.
Zoomovať si stránku na displeji je nielenže zastarané, ale aj
nepraktické. Je vysoká pravdepodobnosť, že podobný web
užívateľa odradí a jeho prevádzkovateľ príde o potenciálneho
klienta. Moderný web sa má na každom zariadení zobrazovať
tak, aby ho bolo možné pohodlne používať. Aj preto sa dnes
čoraz viac využíva prístup „mobile first“, kedy sa web už od
začiatku dizajnuje ako mobilný a neokresáva sa jeho desktopová verzia.

Roman je členom tímu DATALAN už takmer 10 rokov.
Zaoberá sa návrhom mobilných aplikácií a vedie skupinu
ľudí, ktorých náplňou práce sú mobilné trendy, mobile
computing a optimalizácia obsahu na mobilné zariadenia. Aktuálnu tému Mobilita prezentoval aj na konferencii
DATALAN IT FORUM 2013.

Ako môže budúcnosť v oblasti mobility zmeniť pomerne
nová webová technológia HTML 5? Dokážu takéto webové
aplikácie nahradiť tie natívne, napísané pre konkrétny operačný systém a jeho ekosystém?
Práve HTML 5 spolu s CSS3 poskytujú možnosti pre tvorbu
responzívneho dizajnu. Ak hovoríme o webových aplikáciách,
ide o kompromis. Frameworky totiž šetria čas, sú multiplatformové, no natívne appky poskytujú väčšiu kontrolu nad zariadením. Prístup k fotoaparátu smartfónu síce môžem získať
aj prostredníctvom webovej aplikácie, no užívateľský komfort
V čom vlastne responzívnosť webu spočíva?
Nie je to iba o prispôsobení šírky web stránky. Správny res- a funkcionalita nebude taká vysoká ako v prípade natívnej
ponzívny web upravuje okrem vzhľadu aj obsah. Ten najdôle- appky.
žitejší musí mať prednosť. Ak si napríklad cez mobil pozerám
web reštaurácie, ktorú chcem navštíviť, zaujímajú ma inforKeď hovoríme o jednotlivých platformách, ktoré z nich sú
mácie ako menu, možnosti rezervácie, adresa a podobne. momentálne v mobilnom svete kľúčové?
Históriu reštaurácie hľadať nebudem, rovnako ma asi nebude V prípade aplikácií pre širokú verejnosť sú to nepochybne tie
zaujímať ani blog o receptoch. Preto je dôležité vnímať aj kon- mobilné platformy, ktoré majú najvyššiu penetráciu na trhu.
text, v ktorom je web používaný.
Android a iOS tomuto trhu vládnu, takže každá významnej-
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šia služba podporuje obe platformy. Čo sa týka Windows 8, tu
badáme postupný nárast. Je to ale stále začarovaný kruh. Aby
ľudia platformu používali, musia na ňu existovať aplikácie.
Aplikácie sa zasa vyvíjajú ak existujú používatelia. Tento fakt
bude rozhodujúci aj pre nový operačný systém Blackberry, ale
aj Tizen alebo FirefoxOS. Preto sa aj mnohí tvorcovia nových
operačných systémov snažia o to, aby boli na nich spustiteľné
aplikácie pôvodne napísane pre Android.
Prejavuje sa rastúci trhový podiel Androidu aj v tom, že
klient chce najprv aplikáciu pre túto platformu a až potom pre
niekedy dominatný iOS?
Áno, tento trend je badateľný. No štruktúra ľudí vlastniacich
iOS zariadenie je taká, že väčšinou si vyžiada aj aplikáciu pre
tento systém. Prístroje od Apple totiž majú bonitnejší ľudia, čo
je dôležitá cieľová skupina. Navyše, títo užívatelia sú nároční
a preto sú dobrou vzorkou aj na vyladenie a „vyšperkovanie“
danej aplikácie.
Teraz hovoríme najmä o smartfónoch. Ale čo takzvané
„hlúpe“ telefóny, majú tie ešte vôbec šancu? Napríklad v podobe služieb založených na SMS ako SMS banking, alebo v podobe jednoduchých aplikácií.
Myslím, že éra týchto zariadení dávno skončila. Ľudia v mojom okolí, ktorí ešte majú takýto telefón, ho používajú len na
telefonovanie a smskovanie. A takýto je celkový trend. Prečo
by mal niekto hrať na starej Nokii niekedy slávneho „hada“,
keď dnes si na modernom prístroji môže zahrať napríklad Angry Birds?
Spomenuli ste mobilné hry. Kde inde sa ale mobilita výrazne presadzuje a kde vidíte jej budúcnosť?
Najviac je to stále v oblasti zábavy a sociálnych sietí. Človek,
ktorý vlastní smartfón, ho však má pri sebe stále a aj preto si
myslím, že sa dá mobilita v budúcnosti využiť úplne všade.
Videl som výsledky ankety, kde Slováci a Česi odpovedali na
otázku: Čoho sa ráno, keď vstanete, dotknete ako prvého?
Mobilu alebo partnera/partnerky? Asi tušíte výsledok, bolo to
vyše 70% pre mobil. Okrem hier a sociálnych sietí sa u nás používa hlavne mobilné bankovníctvo, postupne sa mobilitou
začínajú zaoberať aj poisťovne a telekomunikační operátori.
Veľký potenciál vidím v zdravotníctve, realitách a podobne. Je
toho veľa.
Čo takzvaná rozšírená realita? Kde je jej budúcnosť?
Na jednej strane tu máme služby veľkých spoločností, ako
napríklad Google a jeho Street View. Pomocou takejto služby dokážem nájsť najbližšiu reštauráciu, hotel alebo vlakovú
stanicu. Na Slovensku je vzhľadom na veľkosť trhu potenciál
menší, ale existuje. Sú tu experimentálne projekty testujúce
technológiu samotnú, ale nepochybne existujú aj možnosti

komerčného využitia. Napríklad, predstavte si, že nasnímate
telefónom ulicu a aplikácia realitnej spoločnosti vám ukáže,
kde sú na nej voľné byty a koľko stoja. Alebo, prídete na lúku,
kde má stáť nový bytový projekt a aplikácia vám ukáže na displeji telefónu, ako bude po dokončení v danej lokalite vyzerať.
Rizikom, ktoré sa pri mobilných zariadeniach najčastejšie
spomína, je bezpečnosť. Napríklad obavy pri strate telefónu
či tabletu. Nevidíte toto ako potenciálnu brzdu pri využívaní
stále sofistikovanejších aplikácií v citlivých oblastiach?
Určitú úroveň zabezpečenia už majú aj samotné mobilné
platformy. Napríklad u Apple, ak stratíte alebo vám ukradnú
iPhone alebo iPad, môžete ho na diaľku lokalizovať, alebo
odoslať príkaz na kompletne vymazanie dát. To je, samozrejme, možné, ak je zariadenie ešte dostupné na sieti. Okrem
toho sa dá telefón zamknúť heslom. Podobné zabezpečenie
majú aj ostatné platformy.
Problém s bezpečnosťou môže nastať, ak zamestnanci používajú firemné mobilné aplikácie alebo majú vo svojom mobile
citlivé firemné údaje. Ale aj pre takéto prípady existujú bezpečnostné riešenia. Niektoré aplikácie, ako napríklad smartbanking, vyžadujú vyššiu úroveň bezpečnosti už automaticky. V takomto prípade sa v samotnom zariadení žiadne citlivé
údaje nenachádzajú. Získavajú sa on-line a užívateľ musí pri
tom prejsť viacerými úrovňami bezpečnosti.
Preto takéto riziká nevnímam ako rozhodujúce, vždy sa s nimi
dá adekvátne bojovať.
Vráťme sa ešte k aplikáciám. Spomínali ste, že pri poskytovaní komplexných služieb je natívna aplikácie lepším riešením než napríklad web. Ako je to s využitím aplikácií tretích
strán a populárnych služieb ako je Facebook alebo Foursquare
a pod.? Je toto vôbec cesta alebo sú to skôr aplikácie šité na
mieru?
Použitie aplikácii tretích strán môže byť dobrá cesta. Závisí to
od toho, čo potrebujete. Typický príklad je využitie sociálnych
sietí ako Facebook alebo Twitter na registráciu a prihlasovanie
sa do vlastnej mobilnej aplikácie. Pre používateľa je registrácia pomerne jednoduchá a nemusí si pamätať heslo navyše.
Vy zasa získate viac informácii o danom používateľovi z jeho
profilu. Ak robíte aplikáciu, ktorá využije databázu Foursquare, asi nemá význam vytvárať si vlastnú, to platí aj pre Google
Maps a mnohé iné služby. Vždy je to o tom, presne si nadefinovať, čo vlastne potrebujete.
Ako môže spoločnosť zistiť, čo vlastne potrebuje?
Môže sa obrátiť na nás. Povie nám, čo potrebuje, alebo čo
potrebujú jej klienti. My sa na problém pozrieme ich očami.
Technológia v konečnom dôsledku nie je dôležitá, rozhodujúci je výsledok a dosiahnutá funkcionalita. Ciest je mnoho a my
mu z nich pomôžeme vybrať tu správnu. 

21

news I v znamení inovácií

Ktoré

mobilné služby
majú budúcnosť?
Ako zaujať a presvedčiť zákazníka k akcii?
Ako využiť mobilné trendy pre úspešný biznis?
Mobilita úplne mení každodenný život ľudí, a tak ako sa mení
zákazník, musí sa zmeniť aj správanie firiem. Nová generácia
zákazníkov chce všetko vybaviť a dostať rýchlo, jednoducho,
a čo nemôže mať cez mobil, akoby neexistovalo. Rastie využívanie inteligentných mobilných telefónov - smartfónov, ktoré
už dnes v rámci Európy tvoria vyše 55% všetkých telefónov. A aj
smarfóny svojimi možnosťami a aplikáciami úplne menia spotrebiteľské správanie. Pre biznis je určite zaujímavý fakt, že jeden
z piatich internetových predajov celosvetovo sa uskutoční práve prostredníctvom smartfónu, pričom ročne sa cez smartfóny
predá tovar a služby za viac než 12 miliárd eur. Do roku 2015 by
podľa odhadov by malo byť až 90% on-line transakcií uskutočnených prostredníctvom týchto mobilných zariadení.

tam, kde sú doma – v mobile a na sieti, uprednostňujú neformálnu komunikáciu, ktorá je individuálna, rýchla a priama,
a prístup kdekoľvek a kedykoľvek je pre nich samozrejmosťou.
Nové trhy pre firmy sa tak otvárajú on-line. Stačí pochopiť, čo
všetko je možné vďaka „miestam“ ako Facebook, GooglePlus,
Twitter, Tumblr, Foursquare, Instagram, LinkedIn, Blogger,
Skype, či Youtube.

Ponúkni mi, čo chcem

Optimalizované stránky pre mobil dokážu udržať spotrebiteľa o 40% dlhšie ako neoptimalizované.

Pre novú generáciu je internetové pripojenie v mobile samozrejmosťou, smartfón bez internetu vnímajú ako nefunkčný,
pokazený. Internet v mobile aktívne využíva 44% všetkých
vlastníkov mobilných zariadení na Slovensku, pričom aspoň
raz za týždeň si internetové stránky cez mobil prezerá tretina 35% opýtaných. Ak firmy nechcú stagnovať, resp. stratiť, musia
aktívne využívať možnosti, ktoré poskytuje mobilná platforma. Z globálneho hľadiska majú najväčšiu perspektívu práve
lokalizačné služby. Existuje prepojenie medzi informovaním o
aktuálnej polohe užívateľa a značkami a predajcami – mnoho
zákazníkov zdieľa svoju polohu preto, aby v obchodoch získala zľavu alebo špeciálnu ponuku. Tretina ľudí na celom svete,
ktorí už využili alebo plánujú využiť túto ponuku, priznáva, že
vysoko hodnotia tieto zľavy, ak ich ponúka obchod, v ktorom
radi nakupujú. Pätina vlastníkov mobilných zariadení prehlásila, že reklama v mobiloch je pre nich zaujímavá len vtedy, ak
im ponúkne zľavu v obchode, ktorý sa nachádza v blízkosti
ich aktuálnej polohy. V blízkej budúcnosti sa určite prejaví aj
potenciál augmented reality ako obchodného a marketingového kanála, nesmie chýbať optimalizovaný e-shop, už spomínané aplikácie, či SMS, resp. MMS ponuky šité na mieru.

Dôležité je aj pracovať s faktom, že pre novú generáciu (tzv.
Gen-Social) je odporúčanie známych silnejšou motiváciou
než akákoľvek reklama. Chcú mať prístup k službe, či tovaru

Prieskum medzi dospelými používateľmi smartfónov
v USA ukázal, že 63% žien a 73% mužov nevydrží ani hodinu bez kontroly svojho telefónu.

Ako vyťažiť z trendov?

Optimalizácia webov pre mobilné zariadenia je len nevyhnutný prvý krok. Veď napr. v roku 2012 bolo v regióne CEE každé 17-te zobrazenie stránky vykonané cez mobilný telefón
alebo tablet. Ďalším krokom sú mobilné aplikácie. Až 67%
smartfónistov sa vyjadrilo, že využívajú aplikácie vo svojich
zariadeniach, pričom aktívne aspoň raz za týždeň používa
aplikácie takmer polovica - 48% smartfónistov. Tie by mali byť
jednoduché, prehľadné, a najmä – užitočné. Zábavné aplikácie zabavia na chvíľu, užitočné však budujú lojalitu a podporujú nákup – napr. zbieraním bodov, zľavou, alebo navigáciou
k najbližšej prevádzke.
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42% zamestnancov v roku 2020 bude Generation-Social
97% z nich vlastní počítač
94% vlastní mobilný telefón
34% využíva internet ako hlavný zdroj informácií
75% súčasných študentov má konto na Facebooku
76% používa Instant Messaging
15% používateľov IM je prihlásených 24/7
28% súčasníkov má blog a 44% blogy číta

Inovátori verzus konzervatívci

Prieskumy o mobilných technológiách identifikovali dva
rozdielne typy organizácií: „inovátorské“, ktoré mobilitu vítajú a „tradičné“, ktoré sa zdráhajú ju implementovať. V nevýhode sú práve konzervatívci, ktorí sa nevedia so zmenami
stotožniť a nedokážu rýchlo reagovať na dopyt zákazníka.
Prijať životný štýl novej generácie, pochopiť, kde, kedy a ako
používajú mobilný telefón a ako sa im správne „prihovoriť“,
však môže byť vaša veľká príležitosť. Nový zákazník je stále
on-line, pripravený ku kúpe tovaru, či využitiu služby, najmä
ak mu na to stačí len 1 klik. Firmy by preto mali „sledovať“,
ako sa zákazník správa v on-line prostredí a potom mu vo
vhodnom čase ponúknuť presne to, čo potrebuje, resp. by
potrebovať mohol.
Na trend mobility by však nemali reagovať len komerčné
firmy. Oblasťou, ktorá priam volá po mobilných inováciách,
je napr. aj školstvo, či zdravotníctvo. Uplatnenie nájdu aj v
priemysle. Mobilita predstavuje významný potenciál aj pre
sféru bankovníctva. Hoci zatiaľ najviac rozšírenou službou
mobilného bankovníctva je SMS notifikácia, odhaduje sa, že
už v roku 2014 má byť objem platieb smartfónmi na krátku
vzdialenosť a NFC vo výške takmer 50 miliárd eur.
Inovátori vykazujú temer o 50% vyšší rast obratu než tradičné organizácie.

GEN-SOCIAL
Generation-Social

zvu k akcii. A okrem toho ju aj zdieľať prostredníctvom statusu, či fotky. Indícia pre firmy je teda jasná. Ako s ňou naložíte
vy?

Z praxe:

Práca, mesto aj banka v mobile

Informačný systém pre zdieľanie a správu dokumentov
v mobilných telefónoch využíva Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Zamestnanec si
môže napríklad vybaviť žiadanky o dovolenku a priepustky cez mobilný telefón alebo rezervovať služobné
vozidlo presne na termín pracovnej cesty.
Unikátna mobilná aplikácia MESTO V MOBILE, ktorá
získala aj zlato v kategórii Nové služby na ITAPA 2012,
zjednodušuje a urýchľuje komunikáciu samospráva-občan. Samospráve aplikácia umožňuje informovať
o aktuálnych udalostiach, zapojiť obyvateľov do ankety, občania zas môžu napr. nahlásiť nedostatky v kraji.
V súčasnosti aplikáciu využíva Bratislavský a Žilinský
samosprávny kraj.
Inovujeme aj v oblasti bankovníctva. Vyvinuli sme aplikáciu BANKA V MOBILE, ktorá ponúka jednoduchú a
pohodlnú komunikáciu, širokú funkcionalitu a kvalitné
grafické prevedenie. V súčasnosti ju využíva Sberbank
Slovensko.

EXTRA

V rámci témy mobilita nesmieme zabúdať ani na tablety.
16% „mobilných“ zákazníkov vlastní aj tablet, 41% plánuje
kúpu tabletu v najbližšom roku a k tomu si pridajme fakt, že
pre 86% ľudí je vo voľnom čase, a pri večernom sledovaní TV
obľúbenou činnosťou práve browsovanie po nete na tablete,
takže vedia okamžite reagovať na informáciu, ponuku, či vý-

Použité zdroje:
Bloomberg, comScore, Deloitte, Forrester, gemiusTraffic, GfK, Harris Interactive, IAB Mobile and Online Journey Observation Study, Javelin Strategy and Research, MasterCard
and Juniper, Microsoft, Research study, Symantec State of mobility global results, TNS
Mobile Life study.
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Najkratšia cesta k zákazníkovi?
Cez mobil
Smartfóny, tablety, mobilný marketing, mobilné aplikácie, responzívny webdizajn... Ak nežijete na opustenom ostrove, o týchto výrazoch ste už určite počuli. V médiách rezonujú tak často, že
ich berieme ako samozrejmosť. Je to ale skutočne tak?
Oficiálne štatistiky používania smartfónov síce k dispozícii nie
sú, v kuloároch sa však hovorí približne o 100 tisíc iPhonoch
a zhruba 200 až 300 tisíc Androidoch. Zatiaľ najužitočnejšie
štatistiky zverejnil minulý rok v auguste Orange.
Zo všetkých predaných telefónov bolo 70 percent smartfónov. Necelé tri štvrtiny boli s OS Android a menej ako 10%
s iOS. Na druhej strane viedol iOS v používaní internetu (93%
oproti 63% na Androide) aj aplikácií (96% oproti 69%). Celkovo teda až viac ako 40 percent zákazníkov nepoužíva internet
v mobile. A príčina? Nevidia dôvod alebo to nepokladajú za
dôležité.
Mobilné aplikácie znejú určite najlepšie, ale nie vždy musia
byť správnym riešením. Firmám často stačí aj mobilný web.
Aká je však výhoda aplikácií? Používateľovi dokáže poskytnúť
omnoho väčší komfort než ktorýkoľvek web.
Ďalším dôvodom je biznis model. Ak má vaša mobilná služba priamo generovať príjmy, je lepšie spraviť aplikáciu. Vtedy
môžete využiť platobné služby Apple a Google, na ktoré sú
používatelia smartfónov zvyknutí.

Samozrejme, zabudnúť nemôžeme ani na náklady. Mobilný
web môžete na množstvo zariadení prispôsobiť oveľa jednoduchšie. Pri mobilných aplikáciách musíte okrem operačných
systémov myslieť aj na hardvér a ďalšie faktory. Sú preto najnákladnejším riešením.

Ak ste sa rozhodli,

že mobilná aplikácia je ten správny nástroj, tu je pár rád
na záver:
 jednoduchosť – menej je vždy viac
 použiteľnosť – ovládanie musí byť pre používateľa
prirodzené
 dizajn – pozrite si odporúčania od Apple a Google.
Nerobia ich zo srandy.
 cieľ – čo chcete zákazníkovi v aplikácii priniesť
 zákazník – dôvod, prečo aplikáciu vyvíjate
 testujte – len zákazníci vám povedia, či ste aplikáciu
spravili dobre
 bonus – nechajte si poradiť. Externý pohľad vám pomôže vašu aplikáciu vylepšiť.

Pavol Magic
Produktový a marketingový konzultant.
Aktuálne pôsobí ako produktový manažér
v spoločnosti Sygic.

Banka v mobile
2830 klientov

Mesto v mobile

Sberbank Slovensko

zlato na ITAPA 2012

 www.datalan.sk/mestovmobile
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Tip na

mobilnú aplikáciu
Roman Jaroš
vedúci sekcie mobilných aplikácií
WUNDERLIST
User-friendly aplikácia na spravovanie úloh. Úlohy je možné veľmi jednoducho pridávať a triediť podľa projektov alebo času, kedy
majú byť vybavené. Appku mám na všetkých zariadeniach,
ktoré používam (iPhone, iPad aj Macbook) a dáta sú uložené
v cloude, takže agendu, ktorú potrebujem riešiť, mám vždy

Juraj Mackovič,
vedúci oddelenia Autorizovaný servis
MOBILE BANKING
Odporúčam využívanie bankových
služieb práve prostredníctvom mok informáciám, kedykoľbilnej appky. Prináša rýchly prístup
ile často využívam aj navek a odkiaľkoľvek. Vo svojom mob
vigáciu.

poruke.

Peter Laufer
softvérový architekt
SYGIC
Offline navigácia, ktorá naplno vyu
žíva aktuálne možnosti HW smartfó
nov a navyše - je to slovenský prod
ukt.

Rastislav Soldán
account manažér pre projekty EÚ
PUBLERO
Na tablete som pred časom začal
používať aplikáciu Publero - umožňuje nakupovať rôzne časopisy, dajú sa predplatiť, stiahnuť
do knižnice a čítať offline. Okrem toho odporúčam akúkoľvek
aplikáciu na zdieľanie obsahu, napr. SkyDrive.

Richard Sládek
presales konzultant
EVERNOTE
Skvelý pomocník na
zapamätanie
všetkého potrebného
i nepotrebného. A vďaka cloudov
ému charakteru služby
mám všetko
poruke na notebooku, v
mobile, aj doma.

Marian Kubánek
account manažér pre verejnú správu
LOG ME IN
Umožňuje mi vzdialený prístup k
môjmu pracovnému aj domácemu
počítaču. Môžem tak veľmi jednoducho pristupovať k súborom a aplikáciám prakticky kdekoľvek v reálnom čase využitím smartfónu alebo tabletu.

Richard Šufliarsky
vedúci oddelenia ECM
MOBILE BANKING
Odporúčam mobilný
banking. Používam aplikácie pre Tat
ra banku a
Zuno. Umožňuje mi to
pracovať so svojimi účtam
i odkiaľkoľvek, kde je prístup k int
ernetu cez mobilnú sieť
alebo wifi.

Branislav Hanzel
ing
vedúci oddelenia Outsourc
ACCU WEATHER
časia a patrí
Slúži na predpoveď po
často vyumedzi aplikácie, ktoré
óne k nim
j spokojný. V zimnej sez
žívam a som s nimi naoza
aplikáciu
am
Hudobníkom odporúč
radím aplikáciu SkiInfo.
ívnu ladičku na gitaru.
Tunerific - praktickú akt

Richard Kufčák
projektový manažér
GOOGLE HLASOVÁ NAVIGÁCIA
Aktuálne ma zaujalo spustenie hlasovej navigácie od Google pre Android
a získate plnohodnotnú
aj iOS. Stačí pripojenie k internetu
ch lokalitách zohľadňuje
navigáciu, ktorá navyše vo vybraný
dopravnú situáciu.

Katarína Gromová
junior marketing executive
SHAZAM
Všetkým milovníkom hudby dávam
do pozornosti aplikáciu Shazam,
ktorá slúži na rozpoznávanie hudby.
Stačí nahrať krátke audio
a aplikácia vám poskytne komplet
né údaje o danej skladbe.
V letnej sezóne určite mnohí využijú
aj aplikáciu Nike Running.
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Ako je na tom
s využívaním IT
slovenský priemysel
a zdravotníctvo?
DATALAN v spolupráci so spoločnosťou IBM naštartoval sériu
prieskumov, ktoré majú za cieľ zmapovať využívanie moderných
technológií, odhaliť aktuálne IT výzvy a monitorovať stav infraštruktúrneho prostredia v oblasti virtualizácie a zálohovania dát.
Prvé prieskumy boli zrealizované na prelome rokov a respondentmi boli vybraní slovenskí IT manažéri pôsobiaci vo
výrobnom odvetví a v oblasti zdravotníctva. Pozrite sa na
výsledky.

Výrobné firmy sa boja cloudu
Firmy vo výrobnom a sieťovom odvetví sa boja o svoje dáta. IT
manažérov najviac zaujíma ich bezpečnosť - 21% respondentov, vrátane prístupov do databáz a naopak, stále nedôverujú
cloudu. Prieskum tiež ukázal, že na celkovú modernizáciu IT in-

fraštruktúry sa chce v blízkej budúcnosti zamerať 19% podnikov.
Jednoznačná odpoveď prišla aj pri identifikácii najčastejšieho
problému firiem – je ním nedostatok investícií na rozvoj informačných technológií. Tá trápi takmer polovicu respondentov.
Hlavnými oblasťami, ktoré aktuálne stoja v centre pozornosti
v rámci IT, sú najmä virtualizácia a zálohovanie. Vyše 63% opýtaných firiem má už virtualizovaných viac než polovicu serverov, v prípade operačných systémov je však úroveň virtualizácie
veľmi nízka (6%). Tretina respondentov plánuje investíciu do
oblasti virtualizácie v najbližších 2 rokoch. „V súčasnosti je už
virtualizácia serverov bežným štandardom, prináša nielen ekonomické pozitíva v podobe lepšieho využívania prostriedkov, ale aj
vyššiu pružnosť, funkcionalitu a plynulejší chod biznisu,“ informoval Dalibor Šlosár, riaditeľ divízie Infokomunikácie v spoločnosti
DATALAN.
Čo sa týka zálohovania, sieťové odvetvie a výrobné podniky
preferujú kombinovaný systém zálohovania, ktorý prevádzkuje 41% opýtaných, nasleduje 29% zálohovania na disk. Na
disk s deduplikáciou a pásku zálohuje zhodne 15% respondentov.
Prekvapivé výsledky priniesol prieskum pri v branži často spomínanom cloude, ktorý v praxi nie je témou dňa. Cloudové
riešenia využíva len 9% spoločností, a v najbližšom období ich
plánuje zaviesť len 6% opýtaných. Naopak, až 73% respondentov uviedlo, že pre ne cloud nie je významnou prioritou.
Do prieskumu sa zapojilo 35 spoločností s významným postavením v sieťovom odvetví a výrobe. Informácie okrem iných poskytli spoločnosti Slovalco, Východoslovenská energetika, člen
RWE Group, Dalkia, Swedwood, teplárenské a vodárenské spoločnosti, a pod.

Výroba
IT manažéri riešia najčastejšie nasledovné výzvy:

Na ktoré oblasti v rámci IT sa chcete v najbližších 12 mesiacov
zamerať? Respondenti uviedli maximálne 3 oblasti priorít.

6%
9%

13%

21
21%

IT bezpečnosť (prístupy, koncové zariadenia, dáta)

44%

19%

IT infraštruktúra (Virtualizácia, konsolidácia IT)

17%

Aplikácie pre podporu biznisu
10%

Automatizácia a riadenie procesov
28%

9%

Mobilné služby, online služby

8%

Iné
Nedostatok investícií na rozvoj - 44%
Iné - 28%
Pomalé nasadzovanie nových aplikácií / technológií - 13%
Nedostatok kapacít - 9%

Správa a zdieľanie informácií (Information Management)

6%

Data centrá - budovanie, modernizácia, prenájom

4%

Systémová inegrácia

4%

Málo flexibilná IT infraštruktúra - 6%

Stiahnite si kompletné výsledky prieskumu. Nájdete ich na
našom webe, v sekcii Novinky.
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Zdravotníctvo:
Zastaraný hardvér nie je to najhoršie
Staré počítače či predpotopné tlačiarne sú nepríjemné, ale
oveľa akútnejší problém sa skrýva v pozadí. IT manažérov
v zdravotníctve síce trápia zastarané technológie a chcú
inovovať (62% opýtaných). Najvyššou prioritou je však pre
nich nasadenie nových informačných systémov. Softvérovú zastaranosť označila za najčastejší problém, ktorý riešia,
až polovica IT manažérov. Hardvér sa umiestnil na druhom
mieste, ale s veľkým odstupom - nedostatočný výkon a rozsah IT infraštruktúry je najväčšou slabinou pre 17% respondentov. Treťou IT výzvou v poradí je slabé prepojenie
informačných systémov a dát (12%). „Neefektívne pracovné
prostredie oberá zdravotníkov o čas, ktorý by mohli venovať
pacientom, alebo vlastnému vzdelávaniu,“ zhodnotil Miroslav Novák, senior account manager pre rozvojové projekty
v spoločnosti DATALAN.
Respondenti sa chcú zamerať aj na on-line služby pre pacientov a klientov (15%). Záujem prejavili aj o cloudové riešenia, v čom je najzásadnejší rozdiel oproti priemyselným
podnikom. Môže to súvisieť s tlakom na zvyšovanie efektivity a prístupu k moderným technológiám práve v prostredí obmedzených finančných možností. Naopak, v tomto
sektore nie je prioritou outsourcing, uvažuje o ňom len 7%
opýtaných.

Pre lekárov aj pacientov je veľmi dôležitá aj okamžitá dostupnosť informácií, ktorú umožňuje elektronická forma. Situácia
sa zlepšuje, informácie a dokumenty spravuje prevažne vo
fyzickej podobe už len tretina respondentov. 38% opýtaných
zdieľa dáta elektronicky s partnerskými organizáciami.
Elektronizácia a modernizácia si však vyžaduje investície a aj
táto otázka bola v prieskume zodpovedaná podľa očakávaní.
Vyhliadky na investície do IT v tomto roku nie sú optimistické
- 81% opýtaných plánuje investície maximálne do 10 000 eur.
Až 41% opýtaných však v tomto roku neplánuje implementovať žiadne nové technológie a IT projekty.
Do prieskumu sa zapojilo 45 inštitúcií s významným postavením
v oblasti zdravotníctva. Informácie okrem iných poskytli Detská fakultná nemocnica Košice, Univerzitná nemocnica Bratislava, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Stredoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,
Národný onkologický ústav, Národná transfúzna služba SR, Liptovská nemocnica spoliklinikou, Kúpele Lúčky, Kúpele Sliač a pod.

Už nabudúce vám prinesieme výsledky prieskumu v oblasti
školstva a samosprávy.

Zdravotníctvo
Ktoré problémy riešite najčastejšie?

Zastaranosť nasadených
informačných systémov
(aplikácií)

49%

Nedostatočný výkon
a rozsah IT infraštruktúry

17%

31%

Aktualizácia - resp. rozšírenie
funkcionality

31%
15%

12%

Pomalé nasadzovanie nových
aplikácií / infraštruktúry

Nedostatočná flexibilita dodávateľa
v aktualizácii nasadeného
informačného systému

Implementácia nových
informačných systémov

On-line služby pre pacientov

Slabá integrácia informačných
systémov a ich dát

Nedostatočná funkcionalita
využívaných informačných
systémov (aplikácií)

Ktoré oblasti v rámci IT sú pre Vás prioritné na najbližšie 2 roky?
(prosím špecifikujte maximálne 3)

10%

Modernizácia IT infraštruktúry
- virtualizácia / konsolidácia IT /
zálohovanie dát

13%

Systémová integrácia (prepojenie
existujúcich informačných
systémov / aplikácií a ich dát)

7%

7%

Správa a zdieľanie informácií
- manažment dát
5%

Stiahnite si kompletné výsledky prieskumu. Nájdete ich na
našom webe, v sekcii Novinky

Outsourcing IT služieb / procesov
/ ľudských zdrojov (IT)

3%

0%

Komentár Miroslava Nováka k výsledkom prieskumu si
prečítajte v našej rubrike na živé.sk
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Zvolenská univerzita
má bránu k virtuálnej realite
DATALAN je dodávateľom unikátneho projektu pre Technickú univerzitu vo Zvolene, ktorého súčasťou je aj 3D virtuálna
jaskyňa. „Virtual cave“ je jediná svojho druhu na Slovensku a
umožňuje študentom univerzity testovať svoje návrhy v praxi.
Špeciálne zariadenie vizualizuje objekty vo forme imerzívnej a
interaktívnej virtuálnej reality. Je možné skúmať prírodné objekty, napríklad les a krajinu alebo technické objekty, napríklad
drevárske, strojárske a stavebné produkty, či celé výrobné technológie a haly. Študenti dizajnu si tak vo virtuálnej jaskyni môžu
nasimulovať priestory, ktoré chcú vybaviť navrhovaným nábytkom a napríklad lesní plánovači sa môžu pozrieť na les tak, ako
bude vyzerať o 20 rokov. Pre projekciu je použitých 14 projektorov a zobrazovací cluster tvorí osem počítačov. Ďalší počítač
slúži ako vzdialená konzola pre riadenie zobrazovacieho systému a zároveň pre prijímanie vstupov od používateľa. Využitý je
stereoskopický systém INFITEC. Používateľ má na očiach špeciálne okuliare so zariadením pre zisťovanie polohy v priestore.
Okrem toho majú študenti k dispozícii 3D laboratórium s najnovším vynálezom 3D techniky – tlačiarňou trojrozmerných
objektov. Študenti majú príležitosť navrhovať a priamo hneď aj
zhotovovať rôzne súčiastky, predmety a iné trojdimenzionálne
objekty a skúšať ich vlastnosti a funkčnosť v reálnych situáciách.

Zdroj: www.tuzvo.sk

Bezpapierová
Žilinská univerzita

Výhody elektronického podpisu už môžu využívať aj študenti
na Žilinskej univerzite. DATALAN v tomto akademickom roku
2012/2013 implementoval riešenie eSign pre potreby Strediska vydávania čipových kariet ŽU na Ústave informačných a
komunikačných technológií ŽU. Využívané je najmä pri vydávaní preukazu študenta na čipovej karte počas zápisu nových
študentov do 1. ročníka. Tých doteraz vždy čakalo zdĺhavé vybavovanie potrebných dokumentov. Vďaka novému riešeniu
vybavia všetko rýchlo a jednoducho. V rámci jedného kroku,
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elektronickým podpisom prostredníctvom tabletu podpíšu
naraz zmluvu na študentský preukaz ISIC a tiež súhlas so spracovaním osobných údajov. Netlačia sa pri tom žiadne dokumenty, podpis sa elektronicky zaeviduje do interného systému
a študentovi je priamo na mieste vytlačený podpísaný preukaz
študenta. Riešenie prinieslo
výrazné zrýchlenie a zefektívnenie spracovania a vydania
preukazu študenta Žilinskej
univerzity a pozitívne reakcie
zo strany študentov.
Zdroj: karty.uniza.sk

Modernizujeme vysoké
školstvo

DATALAN naštartoval implementáciu nového elektronického riešenia na slovenských
univerzitách, ktoré je určené
pre administratívne časti univerzít a rektoráty. Riešenie
zahŕňa nasadenie on-line formulárov, registratúry, elektronizáciu univerzitnej agendy, a
dodávku skenovacej centrály a úložiska dokumentov. Hlavnou výhodou modernizácie je najmä zjednodušenie procesov a zdieľania informácií a dokumentov v rámci organizácie.
Riešenie sa aktuálne realizuje na Dubnickom technologickom
inštitúte a pripravuje sa pre univerzitnú pôdu.

Aj vďaka nám vybavia
obyvatelia Žilinského kraja
administratívu cez internet

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) naštartoval projekt Elektronizácia služieb ŽSK, ktorého cieľom je vytvorenie integrovaného informačného systému Úradu ŽSK. Projekt prispeje k
odbúraniu administratívnej záťaže a zabezpečí širokú do-
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stupnosť služieb v oblasti školstva, kultúry, dopravy zdravotníctva či sociálnych vecí. DATALAN zabezpečuje technologickú implementáciu celého projektu.
Zavedených bude spolu 74 elektronických služieb, ktoré
budú vďaka elektronickej forme prístupnejšie širšej cieľovej skupine. Prostredníctvom internetu budú môcť občania
pripomienkovať návrh rozpočtu, nahlasovať problémy na
cestách, žiadať o informácie z rôznych oblastí, či už to bude
kultúra, cestovný ruch, rokovania zastupiteľstva alebo lekárske služby. DATALAN je dodávateľom projektu vo víťaznom
konzorciu so spoločnosťou DWC Slovakia. Všetky služby
bude možné využívať najneskôr v júli 2015.

pripojenia. Wi-fi sieť v OC Central pod názvom Central Orange
free sme dodávali pre spoločnosť Orange Slovensko a projekt
zahŕňal kompletnú dodávku aktívnych zariadení potrebných na
fungovanie siete, celkovo 30 rádií spolu s firewallom a switchmi.
Všetky rádiá ovláda jeden centrálny controller, ktorý zabezpečuje aj celkovú komunikáciu užívateľov. Spoločnosť Orange v rámci projektu zabezpečila konektivitu na úrovni 100Mbps, čo radí
Central medzi nákupné miesta s najrýchlejším internetovým
pripojením. DATALAN realizoval aj kompletnú kabeláž, optickú
a metalickú, a zazmluvnení sme aj na servisnú starostlivosť.

Redizajnovaná
Sberbank Slovensko
Našim klientom je aj Sberbank Slovensko, a.s. (pôvodne VOLKSBANK
Slovensko), ktorá v prechádzajúcich mesiacoch realizovala rozsiahly rebranding. DATALAN pre klienta zabezpečil kompletný redizajn
webu. Nový web si môžete pozrieť
na adrese www.sberbank.sk.

Moderné terminály pre
jednoduchšie a rýchlejšie
platenie

DATALAN prináša na slovenský trh moderné a efektívne platobné terminály, ktorých dodávky realizujeme v spolupráci
s rakúskou spoločnosťou PAYLIFE, a.g. V rámci Slovenska zabezpečujeme inštaláciu nových platobných terminálov (dodávka
zákazníkovi, konfigurácia na mieste, spustenie do prevádzky),
premiestnenie terminálu pri sťahovaní prevádzky, resp. ich
deinštaláciu. Súčasťou spolupráce sú aj servisné služby – 24x7
hotline a on-site servis (výmena terminálov) v rámci Slovenska
a Čiech do 24 hod. Doteraz
máme za sebou inštaláciu
viac ako 80 terminálov – medzi najväčšie patrí napr. dodávka pre C&A, či Zlatokov.

S nami môžete v Centrali
surfovať najrýchlejšie

Bratislava otvorila nové nákupné centrum v centre mesta, v ktorom DATALAN realizoval technické zabezpečenie wi-fi

Elektroinštalácia
v Arboria Park Trnava
– projekt pre komfortný život

Moderný obytný komplex Arboria Park, ktorého investorom je
spoločnosť LUCRON DEVELOPMENT, a.s., je ďalším z projektov
realizovaný našou samostatnou divíziou silno a slaboprúdov.
DATALAN zabezpečuje kompletné projektovanie elektroinštalácie a v rámci projektu
implementuje technológie
špeciálne podľa požiadaviek investora a hlavného
architekta.

Elektronická výmena údajov
čoskoro realitou

Pre klienta Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky sme
začiatkom apríla naštartovali projekt integrácie Registra trestov
SR do medzinárodnej výmeny údajov v rámci ECRIS. Cieľom
projektu je integrácia Slovenska v medzinárodnej elektronickej
výmene údajov registrov trestov krajín EÚ. DATALAN zabezpečuje automatizované prepojenia na príslušné komponenty
projektu ECRIS a automatizované
poskytovanie výpisov a odpisov
z registrov trestov pre občanov a
oprávnené inštitúcie. Predpokladané ukončenie projektu je naplánované na september 2013.

29

news I úspešné projekty

Nová etapa pre
Slovalco:
Mobilita
vo výrobe
Moderné technológie prenikajú do každej oblasti nášho života a svoje uplatnenie nachádzajú aj vo výrobe. Inovátorom, ktorý verí v potenciál mobilných riešení, je aj spoločnosť Slovalco, a.s. V súčasnosti zavádza do interných procesov používanie tabletov s unikátnymi
mobilnými aplikáciami, ktoré budú slúžiť tak na podporu riadenia vo výrobe, ako aj na kontrolu dodržiavania stanovených pracovných
postupov. DATALAN vyvinul aplikácie a implementoval ich v rámci informačných systémov podniku.

Cieľom je inovovať

Spoločnosť Slovalco, a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku
1993 a v súčasnosti zamestnáva takmer 500 ľudí. Zaoberá sa
elektrolýznou výrobou hliníka a hlinikárskych výrobkov, ktoré
majú svoj odbyt na Slovensku aj v zahraničí. Len za posledný
rok spoločnosť vyrobila v elektrolýze 160 662 ton tekutého
kovu. „Náročná a objemovo rozsiahla výroba si vyžaduje špeciálne výrobné procesy a presné dodržiavanie pracovných postupov. V tom teraz zamestnancom určite pomôžu práve nové mobilné aplikácie,“ uviedol Maroš Babinec, systémový inžinier IT
v spoločnosti Slovalco, a.s.
Iniciatíva na dodávku riešenia vyšla zo strany podniku, ktorý
sa neustále snaží o nové, moderné prístupy k výrobe a výnimočné postavenie v rámci európskeho holdingu práve v oblasti inovácií. DATALAN, ktorý spolupracuje so spoločnosťou
Slovalco, a.s. od jej vzniku, so zákazníkom priebežne komunikuje a spoločne s ním hľadá nové možnosti ako IT nástrojmi podporiť podnikové procesy. Mobilné aplikácie, ktoré sa
v súčasnosti zavádzajú do prevádzky, DATALAN vyvinul na základe identifikácie potreby vyššej efektivity, úspory času a zníženia nákladov a prácnosti, pričom sa myslelo aj na zvýšenie
presnosti a bezpečnosti. Iniciatíva spoločnosti Slovalco, a.s.
korešponduje aj s výsledkami prieskumu, ktorý sme realizovali medzi manažérmi pôsobiacimi vo výrobnom a sieťovom
odvetví. Medzi TOP 3 priority, na ktoré sa chcú firmy zamerať
v najbližších 12 mesiacoch, patria práve aplikácie pre podporu biznisu. (viac o prieskume na str. 26) V prípade spoločnos-
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ti Slovalco, a.s. sú to dve nezávislé aplikácie – ELPOS a WOC,
ktoré sú nadstavbou nad existujúcimi riešeniami. Aplikácia
ELPOS slúži na riadenie elektrolýznych pecí priamo vo výrobe a aplikácia WOC – Walk, observe & communicate, súvisí
s internými procesmi na kontrolu dodržiavania pracovných
postupov. Pozrime sa na ne bližšie.

ELPOS priamo v akcii

Elektrolýzna výroba v praxi, to sú viac než dve stovky pecí,
ktoré je nutné riadiť, kontrolovať, a udržovať v bezproblémovom chode. Pri tom Slovalco, a.s. využíva informačný systém
pre podporu riadenia elektrolýzneho procesu. Súčasťou tohto
riešenia je aj funkcionalita umožňujúca monitorovať prevádzkové parametre eletrolýznych pecí a zároveň ich nastavovať.
Časť činností vykonávajú operátori pecí priamo v teréne, tj.
v elektrolýznej hale, avšak riadiaci systém majú k dispozícii iba
prostredníctvom štandardných pracovných staníc vo veline.
Mobilná aplikácia ELPOS umožňuje interakcie s riadiacim systémom, ktoré súvisia s činnosťami vykonávanými priamo vo
výrobe, operatívne realizovať priamo na „mieste činu“
z mobilného zariadenia - tabletu. Operátori majú k dispozícii
prehľadné grafy monitorujúce prevádzkové parametre jednotlivých pecí a ich históriu, majú možnosť priamo na mieste nastavovať vybrané riadiace parametre a ďalšie potrebné
funkcionality. „Prostredníctvom mobilných zariadení sa pracov-
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níci dostanú s podpornou aplikáciou priamo na miesto ich výkonu. Tým sa podarí znížiť prácnosť, eliminovať duplicitu alebo
chybovosť a zvýšiť efektivitu výrobného procesu,“ vysvetľuje Anton Kret, vedúci oddelenia informačných a komunikačných
technológií v spoločnosti Slovalco, a.s.
Komunikačné rozhranie bolo implementované na báze webových služieb ako rozšírenie existujúceho informačného systému ELPOS.

WOC pre efektívnejšiu kontrolu

Spoločnosti Slovalco, a.s. nechýba detailne prepracovaný
vnútorný systém na štandardizáciu pracovných postupov, aj
na kontrolu dodržiavania stanovených štandardov. Nová aplikácia je zameraná práve na kontrolný proces. Do nasadenia
mobilnej nadstavby kontrola dodržiavania postupov prebiehala tzv. na papieri. Pracovník zodpovedný za kontrolu si
vytlačil kontrolný predpis (checklist) a na mieste kontroly si
zaznamenal výsledky. Následne pri počítači zdokumentoval
kontrolu do podpornej aplikácie. Mobilná aplikácia úplne eliminuje papierové „intermezzo“, kontrolné on-line checklisty
majú pracovníci k dispozícii prostredníctvom tabletu, každý
vo svojom pracovnom zozname a zistenia z kontroly zaznamenávajú priamo na mieste. Práve sprievodná administratíva
pri kontrole zaberala až tretinu času, mobilná aplikácia teda
prináša okrem presnejšej práce aj výraznú časovú úsporu.
„S tabletom v rukách odpadá tlačenie worklistov, prácne prepisovanie zistení, a najmä - nehrozí, že sa zdokumentovanie kontroly omešká, s čím súviselo aj prípadné oneskorené prijatie potrebných nápravných opatrení,“ dopĺňa Anton Kret.

technológie v skratke
Mobilné nadstavby sú realizované ako webové aplikácie
(RIA = Rich Internet Application) optimalizované pre použitie na tabletoch s operačným systémom iOS (Apple
označuje takýto typ aplikácie ako Mobile WebApp) a sú
prevádzkované na webovom serveri IBM Domino.

nológie RIA. Ako uviedol Norbert Lacko, riaditeľ divízie SMB
softvér, ktorá projekt u klienta realizovala: „Mobilné aplikácie
pre spoločnosť Slovalco sú názornou ukážkou, že mobilita nie
je len módny buzzword, ale môže mať reálne prínosy v podnikovom prostredí.“ Samotný vývoj aplikácií trval približne dva
mesiace, pričom v prípade ELPOS-u sa museli realizovať aj
úpravy pôvodného informačného systému, ktorý sa nastavil
tak, aby bol schopný komunikovať s mobilnou platformou.
Riešenie vznikalo v synergickom procese viacerých vývojárskych tímov a prepájali sa viaceré technológie a informačné
systémy. Len pre zaujímavosť - následne po implementácii
aplikácií DATALAN vybudoval aj wi-fi pokrytie v rámci celej
elektrolýznej haly.

Hlavné výhody

 zjednodušenie a zrýchlenie práce, úspora času
 operatívnejšie rozhodovanie = zníženie nákladov,
zvýšenie kvality
 eliminácia chybovosti = zvýšenie bezpečnosti,
eliminácia potenciálnych rizík
 zníženie a odstránenie niektorých vedľajších nákladov
 modernizácia celého procesu výroby a kontroly

Pripravení na výzvy

Na aktuálnu modernizáciu pracovných procesov plánuje
spoločnosť Slovalco, a.s. nadviazať aj v budúcnosti. „Ambícia
hľadať a implementovať nové prístupy s reálnou pridanou hodnotou nám určite nechýba,“ uzatvára Maroš Babinec. Už teraz
sa uvažuje o sprístupnení ďalšej funkčnosti na mobilných
zariadeniach, jednak do existujúcich aplikácii, ale aj do iných
procesov. DATALAN bude opäť určite pri tom. Klient si na nás
cení nielen proaktívnu spoluprácu a istotu, že spoločne dosiahneme stanovený cieľ, ale aj ochotu prijímať nové výzvy.

Jednoduché a prínosné

Mobilné aplikácie boli vyvinuté v úzkej kooperácii s výrobným
tímom, vývojári z DATALANu sa zúčastňovali pravidelných
stretnutí, a oboznámili sa s náročnými výrobnými procesmi.
Zároveň však nezabúdali na dôležitú podmienku – mobilné
aplikácie musia byť intuitívne a jednoduché, tzv. „user-friendly“, a musia spĺňať všetky kritériá na mobilné riešenia. Zaujímavosťou je, že pri ich vývoji sa použili najmodernejšie tech-
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Novinka
iZmluvník v CFH
– nákup na splátky
za pár minút

Pre klienta Consumer Finance Holding sme vyvinuli riešenie, ktoré zjednodušuje a zrýchľuje spracovanie žiadostí pre splátkový predaj.
Nová online webová aplikácia iZmluvník umožňuje kalkuláciu parametrov pôžičky, zadanie žiadosti o pôžičku a jej následné on-line
spracovanie do niekoľkých minút.

A je to vybavené!

Riešenie iZmluvník pracuje nielen rýchlejšie, ale aj efektívnejšie. Kalkulácia parametrov pôžičky reaguje na aktuálne akcie
a kampane pre splátkový predaj, a od predajcu vyžaduje interaktívne len tie údaje, ktoré sú potrebné pre schvaľovanie
pôžičky pre konkrétneho zákazníka. iZmluvník následne žiadosti on-line odosiela do schvaľovacieho procesu a priebežne
zobrazuje ich stav. Pre schválené žiadosti generuje zmluvnú
dokumentáciu pre tlač a podpis.
Návrh riešenia musel reflektovať na potreby zákazníka
a možnosti technológie, a súčasťou jeho implementácie
bola aj analýza a zapracovanie veľkého množstva dodatočných požiadaviek, vyplývajúcich z testovania a praxe. Komplexný proces, trvajúci takmer 13 mesiacov, bol aj vďaka odborníkom z DATALANu úspešne zavŕšený koncom minulého
roka a v súčasnosti je riešenie používané v predajniach po
celom Slovensku a v mnohých eShopoch. Ako uviedla Daniela Bázliková, projektová manažérka z Consumer Finance
Holding: „Bez intenzívnej práce a ochoty tímu z DATALANu by
sa nám určite nepodarilo celý projekt pustiť do produkcie v takom vysokofunkčnom stave.“

iZmluvník - hlavné výhody

Vždy aktuálne dáta
Webová aplikácia prináša vždy aktuálnu verziu, čím odpadávajú režijné náklady s udržiavaním viacerých verzií a distribúciou
nových verzií, zmeny je možné vykonávať operatívne a nie je
potrebná žiadna odborná inštalácia.
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Operatívnosť zmien
Aplikácia je napojená na nové kalkulačné služby, ktoré sú v
správe klienta, čo zaručuje vysokú operatívnosť v rámci produktových zmien a rýchle priradenie jednotlivých akcií/ finančných produktov konkrétnym predajným miestam/ zákazníkom.
Jednotná databáza
Riešenie prinieslo zjednotenie front-end aplikačného prostredia (interný a externý zmluvník + e-shopy) do jedného uceleného riešenia pre bezhotovostne pôžičky.
Centrálny príjem
Všetky dáta o žiadostiach sú zbierané na jednom centrálnom
mieste v transakčnej databáze.
Moderné technológie
Riešenie, využívajúce klientovu virtualizovanú IT infraštruktúru, je vďaka špičkovým technológiám vysoko dostupné, škálovateľné, výkonnejšie, flexibilnejšie, zároveň spoľahlivejšie a
bezpečnejšie.

Prečo iZmluvník?

Keď sa pozrieme na históriu klienta CFH, iZmluvník vznikol na
základe potreby inovatívneho a jednoduchého riešenia, ktoré spĺňa aktuálne požiadavky, nielen nášho klienta, ale aj jeho
zákazníkov, a je v súlade s modernými biznis procesmi. Pôvodné front-end riešenie bolo vo forme tzv. hrubého klienta, a na
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jeho využívania bolo nutné inštalovať program na počítače
zákazníkov CFH a obchodné miesta, čo naozaj nebolo veľmi
efektívne. Zároveň existovala čoraz silnejšia potreba centralizovať kalkulačné služby a parametre pôžičiek a kampaní. Obe
požiadavky iZmluvník spĺňa v maximálnej miere.
Obsahovo vychádza z pôvodného riešenia, avšak technologicky ide o úplne nové riešenie, postavené na aktuálnych technológiách a on-line (webovej) forme aplikácie. V rámci riešenia
bola pre zákazníkov, ktorí nemajú, resp. majú len obmedzený
prístup k internetu, zrealizovaná aj zjednodušená offline verzia
iZmluvníka. Jej výhodou, na rozdiel od pôvodného systému, je
fakt, že kalkulačné služby, ktoré sú predmetom pravidelných
zmien, offline verzia preberá z on-line iZmluvníka, vďaka čomu
je minimalizovaná réžia súvisiaca s jej aktualizáciou.

Po implementácii iZmluvníka sa na kvalitatívne vyššiu úroveň
posunul aj samotný manažment prístupov a zmien, klient má
k dispozícii centralizovanú databázu s kompletnými informáciami, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kedy necentralizované dáta neumožňovali efektívnu kontrolu a prehľad
v aktivitách a procesoch.
Riešenie zároveň umožňuje rýchlejšie nasadenie systému
u nových zákazníkov CFH, čo výrazne uľahčuje každodennú
prácu obchodným zástupcom a predajcom. Prínosom je aj
fakt, že iZmluvník umožňuje rýchlejšie reagovať na potreby
biznisu a zákazníkov CFH.

Ako to celé funguje?

1. Zákazník CFH po výbere želaného tovaru v predajni
kontaktuje predajcu, ktorý spolu s ním priamo na mieste zrealizuje v aplikácii iZmluvník kalkuláciu parametrov
pôžičky v závislosti od aktuálnych akcií a kampaní pre
splátkový predaj.
2. Na základe zadaných údajov (napr. počet splátok, výška
akontácie) systém dopočíta potrebné parametre pôžičky (výšku splátky, resp. výšku pôžičky). V prípade záujmu
zákazníka predajca zadá údaje do žiadosti o pôžičku,
pričom systém interaktívne vyžaduje od predajcu len tie
údaje, ktoré sú potrebné pre schvaľovanie pôžičky pre
konkrétneho zákazníka.
3. Vytvorenú žiadosť odošle predajca on-line do schvaľovacieho procesu v CFH. iZmluvník zobrazuje aktuálny
stav schvaľovania žiadosti ako aj výsledok schvaľovania.
4. Pre schválené žiadosti systém vygeneruje zmluvnú dokumentáciu pre tlač a podpis zákazníka.
5. Posledným krokom je zaevidovanie podpisu zákazníka,
po ktorom sa žiadosť on-line odošle na spracovanie do
účtovného systému v CFH. Celý tento proces spracovania žiadosti je otázkou niekoľkých minút.

Použité technológie

Riešenie je postavené na najnovšej technológii JBoss Enterprise Application Platform a založené na štandardoch J2EE.
Obsahuje viacvrstvovú architektúru, ktorá zahŕňa oddelenie
business logiky, prezentačnej logiky, dát.

Zmena k lepšiemu

Inovatívnosť riešenia spočíva nielen v samotnej technológii,
ktorá klientovi prináša jednoznačné benefity, ale aj v novátorskej forme využívania externých kalkulačných služieb, vďaka
čomu je starostlivosť o zákaznícky kmeň pre nášho klienta
rýchlejšia, jednoduchšia, a prehľadnejšia.
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Naše laboratóriá
sa radia medzi
svetovú špičku

RNDr. Eva Majková, DrSc.
podpredsedníčka SAV pre výskum
Slovenská akadémia vied

Eva Majková vyštudovala matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1972 až doteraz pôsobí na Fyzikálnom
ústave SAV, v rokoch 1999 – 2007 bola jeho riaditeľkou. Má za sebou dlhodobé študijné pobyty vo Francúzsku, Nemecku, či Japonsku.
V súčasnosti sa špecializuje na oblasť vývoja nanotechnológií. Je vedúcou Oddelenia multivrstiev a nanoštruktúr, a zároveň národnou
reprezentantkou v Medzinárodnej únii pre vedy o vákuu, vákuové technológie a aplikácie v Divízii tenkých vrstiev.

Špecializujete sa na oblasť nanotechnológií, ktorá na prvý
pohľad vyzerá veľmi zložito. Máme šancu stretnúť sa s nimi
v každodennom živote?
Samozrejme máme, a takúto možnosť mali už naši predkovia
v staroveku. Spracúvanie materiálu na atomárnej alebo molekulovej úrovni, aby sme získali jeho nové funkcie alebo nové
vlastnosti sa považuje za moderný nanotechnologický koncept. Existuje viacero príkladov z minulosti, ktoré dokumentujú, že takýto princíp využíva ľudstvo už veľmi dlho. Slávnym
príkladom je lykurgská váza z r. 500 - je to sklenená váza, ktorej farba sa mení podľa toho, či svetlo sklom prechádza alebo
sa odráža. Dôvodom sú strieborné a zlaté nanočastice ktoré sú
rozptýlené v sklenej matrici. Damascénska oceľ vyvinutá v období 300 – 1700 bola známa svojimi dobrými mechanickými
vlastnosťami, ktoré boli podmienené prítomnosťou nanodrôtikov a nanotrubičiek. Renesančná keramika zo Stredomoria
bývala často dekorovaná glazúrou obsahujúcou nanočastice
medi a striebra. Postup starých majstrov bol empirický a až v
modernej dobe sa dokázalo, že ide o nanotechnológie.
Nanotechnológie stimulujú rozvoj nanoelektroniky, nanobiologie, nanomedicíny a nanomechaniky. Tradičné výrobné
procesy pracujúce metódou „zhora-nadol“ sú založené na nanotvarovaní, proces podobný tomu, keď umelec tesá z kusu
kameňa umelecké dielo. Len výsledný produkt má rozmery
štruktúrnych prvkov v nanometrovej oblasti. Štruktúry s rozmerom niekoľko desiatok nanometrov dnes takýmto postupom rutinne produkuje mikro a nanoelektronický primysel.
Výroba štruktúr s rozmerom iba niekoľkých nanometrov si
však vyžaduje hľadanie alternatívnych technologických prí-
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stupov. Sú to metódy „zdola-nahor“ kde cieľové nanoštruktúry sú skladané z menších „stavebných blokov“. Častokrát sú
takéto nanoobjekty pripravované chemickou syntézou, napr.
vo forme koloidného roztoku.
Za začiatok modernej éry nanočastíc a nanobjektov sa spravidla považuje 19. storočie, keď Michael Faraday pripravil koloidný roztok zlata, ktorý mal jasnú červenú farbu. Farba roztoku závisela od veľkosti nanočastíc.
Dnes sa stretávame s nanotechnológiami pomerne často,
mnohokrát v oblastiach, kde by sme to nečakali – popri veľkej
a dôležitej oblasti mikro a nanoelektroniky (mobily, počítače
a pod.) sú to napríklad strieborné nanočastice. Ich antimikrobiálne vlastnosti sa využívajú v textíliách napr. pre horolezcov,
v náplastiach, v sanitárnych priestoroch a pod. Nanočastice sú
dnes častou súčasťou kozmetických prípravkov.
A čo budúcnosť, ako by mohli nanotechnológie zmeniť život človeka?
Nanotechnológie náš život už menia a budú ho určite ovplyvňovať aj naďalej. Verme, že to bude vždy k lepšiemu. Aplikácia
nanočastíc v medicíne, napr. pri liečbe nádorových buniek,
pri diagnostike, je dobre známa a pomaly stále viac preniká do bežnej praxe. Uvediem však menej známy príklad. Zo
skúsenosti vieme, že kvapky vody nezmáčajú list lotosu, skôr
sa po liste pohybujú ako miniatúrna loptička. Hovoríme, že
lotosové listy sú superhydrofóbne. Bolo inšpiráciou pre výskumníkov vytvoriť superhydrofóbny povrch v laboratóriu.
Ukázalo sa, že povrchy so superhydrofóbnymi vlastnosťami
sa dajú pripraviť s využitím nanotechnologických postupov,
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s použitím nanočastíc. Superhdyrofóbne povrchy majú široké
spektrum aplikácií, ktoré sa teraz začínajú objavovať.
Aké je využitie nanotechnológií v oblasti IT?
Z môjho pohľadu výskumníka v odbore materiálových vied je
základom IT mikro a nanoelektronika. V mikroelektronike ide
vlastne o postupný proces zmenšovania prvkov, ktorý však
nie je triviálny. Nanoelektronika, teda štruktúry s veľkosťou
detailu v oblasti desiatok nm vyžadujú nové technologické a
aj diagnostické postupy. Navyše sa začínajú objavovať nové
efekty, nové vlastnosti takýchto štruktúr. Bez nich by však vývoj v IT oblasti bol oveľa pomalší.
Mnohé veci, ktoré ste spomenuli, znejú stále ako sci-fi.
Navyše, na Slovensku sa dlhodobo hovorí o finančnej podvýživenosti celej vedy a výskumu. Ako teda dokážete realizovať
výskum - je to možné aj na domácej pôde, alebo je nutné za
potrebným technickým vybavením cestovať do zahraničia?
Dlhodobé podfinancovanie malo za následok, že dobre vybavené experimentálne laboratóriá s drahými zariadeniami
a nákladnou prevádzkou boli v rámci Slovenska zriedkavosťou. Slovenskému výskumu významne pomohli štrukturálne
fondy EÚ, ktoré umožnili v relatívne krátkom čase 3-4 roky
znížiť zaostávanie vo výskumnej infraštruktúre oproti svetovému štandardu. V súčasnosti už máme v rámci SAV laboratóriá, ktoré sú nielen porovnateľné so svetovým štandardom,
ale môžeme ich zaradiť medzi špičkové v danej oblasti. Teraz
je potrebné urýchlene vytvoriť nástroje na udržateľnosť takýchto laboratórií, samozrejme za predpokladu, že získavajú
kvalitné výsledky. Takto sme si v rámci Oddelenia multivrstiev
a nanoštruktúr, ktoré vediem, vybudovali na Fyzikálnom
ústave aj klaster laboratórií NANOLAB. Laboratórium je dnes
vybavené špičkovou technikou pre prípravu a výskum nanočastíc. Na zahraničné pracoviská cestujeme kvôli špecifickým
experimentom, predovšetkým experimentom s použitím synchrotrónového žiarenia, ktoré je dostupné len vo veľkých výskumných centrách.
Veľa sa hovorí aj o aplikovanom výskume. Dá sa určiť, koľko rokov trvá, kým sa teoretický poznatok získaný v laboratóriu
dostane do praxe?
Veľmi často neexistuje presná hranica medzi základným a
aplikovaným výskumom, nakoniec oba musia prinášať nové
poznatky, rozdiel je skôr v cieľoch. Známy je príklad objavu obrovskej magnetorezistencie, v špeciálne pripravených
vrstvových štruktúrach bola pozorovaná výrazná zmena (na
úrovni 100%) elektrického odporu od magnetického poľa.
Efekt bol objavený v r. 1988, v r. 2007 bola za tento objav udelená Nobelova cena. V súčasnosti sú GMR štruktúry v čítacích

hlavách v PC, biochipoch, v automobiloch (EPS, ABS) a pod.
Samozrejme, nie vždy je aplikácia nového objavu v praxi taká
priamočiara a rýchla. Súvisí to aj celkovou úrovňou technického a technologického rozvoja.
Existujú aj také poznatky, ktoré zostanú iba v laboratóriách
a do praxe sa nikdy nedostanú?
Spravidla nie je možné jednoznačne priradiť, ktorý konkrétny poznatok prešiel do praxe a ktorý nie. Veda je súhrn poznatkov, ktoré spolu súvisia a vytvárajú systém, stačí si pozrieť
vývoj fyziky v 19. a 20. storočí, alebo súčasný stav v biológii.
Skôr sa mi zdá, že k novej aplikácii v praxi prispeje istá skupina poznatkov. V tomto zmysle je náročné povedať, že nejaký
poznatok sa nikdy do praxe nedostane, v istej forme sa asi na
aplikácii v praxi podieľa každý poznatok z danej oblasti.

»
S nanotechnológiami sa stretávame
pomerne často, mnohokrát v oblastiach,
kde by sme to nečakali.
Na druhej strane, poznajú vedci aj technológie, ktoré by sa
von nikdy nemali dostať, lebo môžu byť pre spoločnosť potenciálne nebezpečné?
Určite sú poznatky, ktoré sa dajú zaradiť do kategórie nebezpečných, presnejšie povedané, využiteľných na ciele, ktoré nie
sú správne, resp. môžu ohroziť ľudstvo alebo aspoň jeho časť.

Eva Majková so svojimi spolupracovníkmi pravidelne diskutuje
o nových zisteniach.
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Zdá sa mi, že pokiaľ takáto možnosť je, vždy sa nájdu jednotlivci alebo skupiny, ktoré také pokušenie majú. Ak je to spojené s náročnými technológiami a veľkými investíciami, tak sa
to spravidla dá kontrolovať a obvykle je to menej pravdepodobné.
Ako vnímate úlohu súkromného sektora v oblasti vedy
a výskumu, mal by byť skôr všeobecným donorom, alebo aj určovať, čo sa bude skúmať a prečo?
Nemyslím si, že súkromný sektor by mal byť všeobecným
donorom, to ani jeho úloha nie je, ak neuvažujeme o filantropických aktivitách. Všeobecným „donorom“, samozrejme
za predpokladu otvorenej súťaže a kritérií kvality, je všade
na svete štát. Súkromný sektor sa pridáva tam, kde to považuje za zaujímavé a potrebné, a to nielen okamžite, ale aj v
dlhšom časovom horizonte napr. 8-10 rokov - teda v oblasti, ktorú sa nazýva strategický výskum. Strategický výskum
je typický produkt záujmu spoločnosti, súkromného sektora
a dostupnej expertízy, odborníkov. Vo vyspelých štátoch je
prepracovaný systém motivácií pre súkromný sektor, aby sa
podpory strategického výskumu zúčastnil. Aj súčasná politika EÚ vyžaduje vytvárať prostredie, aby k takýmto procesom
došlo. Verím, že aj na Slovensku sa nájde korektná platforma
na takéto postupy.

Odovzdávanie ocenení vedeckým pracovníkom za prínos vo
vede a výskume, na snímke Pavol Fellner.

Môžete nám prezradiť objav, prípadne ešte len teóriu, ktorej využitie v praxi by ste si najviac priali?
Osobne si myslím, že nás čakajú zaujímavé objavy na pomedzí
nanovied a biológie, čo je zatiaľ stále relatívne mladá oblasť
výskumu, ktorá prinesie nové poznatky. A verím, že výskum
v tejto oblasti prinesie aj významné benefity pre ľudstvo. 

Vedec roka SR 2012
Vyhlásenie výsledkov

14. 5. 2013
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.cvtisr.sk v sekcii Vedec roka.

Partneri:
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Lifology
MYSLÍME O KROK VPRED
[lajfolodži] Life + Technology
Vďaka prepojeniu moderných technológií do každodenného života
získate viac komfortu a času na veci, ktoré máte radi.

Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a prinášame zmysluplné riešenia,
ktoré robia vašu prácu efektívnejšou a život jednoduchším. Silné zázemie, odborné
kompetencie, dlhoročné skúsenosti a korektný prístup je to, čo DATALAN odlišuje.
Túžba inovovať a meniť veci k lepšiemu je to, čo nás spája.

www.datalan.sk

infokomunikácie | softvér | outsourcing | cloud
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Súboj roka: Ajťáci verzus roboti
Majú medzinárodné úspechy, skvelé nápady a nechýba im ani
ochota podeliť sa o svoje znalosti, skúsenosti a IT objavy. Partia
robotikov z STU sa stretla s ajťákmi z DATALANu, aby si zmerali
sily v ovládaní informačných technológií. Ako sme sa presvedčili, na Oddelení robotiky a umelej inteligencie v Ústave riadenia
a priemyselnej informatiky FEI STU nám vyrastajú naozaj veľké
talenty – a možno aj budúci kolegovia.
Robotická skupina, tvorená študentmi, doktorandmi a pracovníkmi Katedry automatizácie a regulácie FEI STU a firmy
Microstep-MIS, vznikla v roku 2000 a dnes združuje viac než
8 odborníkov. Na ÚRPI FEI STU pôsobí v rámci Oddelenia robotiky a umelej inteligencie 25 odborníkov zaoberajúcich sa
vývojom mobilných robotov a príslušných riadiacich, motorických a senzorických systémov. Zo sofistikovanejších úloh
skúmajú otázky tvorby rozhrania človek/robot, vývoj vnorených senzorických systémov umožňujúcich kvalitatívne
lepšiu orientáciu robotov v prostredí, spracovanie informácií
z rozličných senzorických systémov, bezpečnú a spoľahlivú
bezdrôtovú komunikáciu robotov s človekom alebo inými robotmi, možnosti tvorby reprezentácie prostredia pre roboty,
a metódy lokalizácie a navigácie robotov vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Členovia skupiny sa zúčastňujú aj mnohých
exhibícií a súťaží, v ktorých zaznamenali viaceré úspechy
(napr. víťazstvo v súťaži PuckCollector vo Viedni, 2. miesto
v súťaži Robotour v Prahe). Ich výsledky publikované v zahraničných časopisoch a na zahraničných konferenciách ukazujú
akceptáciu ich výskumu aj na medzinárodnom poli.
Ako uviedol doc. František Duchoň z FEI STU, členov skupiny
spája nadšenie pre robotiku a nové technológie. Cieľom práce
celého tímu je vytvorenie akejsi umelej inteligentnej bytosti
(androida) schopnej interagovať s ľudmi a okolím. Uplatnenie
členov tímu je univerzálne, o čom svedčia mnohé riešené projekty, ktoré nie sú len z oblasti robotiky a automatizácie.

Robotici Peter Pásztó, Ľuboš Chovanec a Michal Tőlgyessy,
ktorí sa objavili na našej novoročnej internej akcii s podtitulom Najväčšia koncentrácia IT mozgov, sa venujú predovšetkým spracovaniu a využitiu informácií z vizuálnych
systémov pre roboty (Peter už obhájil dizertačnú prácu s takouto témou) a návrhu motorických systémov pre roboty.
Naši softvéroví odborníci, špecialisti z oblasti infokomunikácií, či outsourcingu, aj hlavičky zo sekcie cloudových riešení,
si so vzácnymi návštevníkmi vymenili skúsenosti a podebatovali o spoločných témach, no nielen to. V rámci eventu si
mohli datalanci vyskúšať prácu s viacerými robotmi – svoje
schopnosti predviedol napr. robot Hexapod – šesťnohý robot, ktorého je možno riadiť gestami, robot Biped – dvojnohý kráčajúci robot, či iRobot Create – predstavený vo
verzii roznášajúcej cukríky medzi ľuďmi, vo verzii umožňujúcej riadiť robot pomocou virtuálnych okuliarov a joysticka
a v multimediálnej verzii s tabletom umožňujúcej autonómnu navigáciu. Našich ľudí zaujala aj termovízna kamera,
ktorá umožňovala zmerať telesnú teplotu bezkontaktne, no
najväčší úspech mala súťaž v ovládaní robotov. Do súboja so
zástupcom robotikov sa pustil náš Ajťák roka Braňo Hanzel,
a úlohou oboch bolo prekonať prekážkovú dráhu s robotom
iRobot Create v čo najkratšom čase. Braňo riadil robota manuálne joystickom, pričom robota videl priamo svojim očami. Ľuboš z STU ovládal svoj robot takisto pomocou joysticku, avšak využíval videnie robota pomocou virtuálnych
okuliarov. A výsledok? Víťaznú cenu (v ten večer už štvrtú
v poradí) si prevzal Braňo, no chalanom z robotickej skupiny
patril zaslúžený potlesk a vďaka za výnimočný IT večer.

Robotická skupina je otvorená novým členom, v prípade záujmu píšte na info@robotika.sk
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DATALAN
opäť otvorí online brány
detským študentom

13 štartuje

20
DUK Online

9. júla!
ukonline

.sk/d
www.datalan
Viac info na

DATALAN už po tretí krát naštartuje úspešnú Detskú Univerzitu
Komenského Online. Na detských študentov opäť čaká kopec zaujímavých informácií a profesori, ktorí im počas letných mesiacov
prezradia mnohé „záhady“ z biológie, histórie, geografie, umenia,
či psychológie.

Zadarmo a na jeden klik

Detská Univerzita Komenského bola založená v roku 2003
z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Motiváciou
bolo umožniť deťom objaviť v sebe to, čo ich zaujíma a čomu
by v živote možno raz mohli venovať. „Dnes je naša detská univerzita je medzi najlepšími v Európe,“ hovorí s hrdosťou v hlase
Juraj Kukura. „Európska únia ju vybrala ako jednu z piatich vzorových a naši absolventi sa zúčastnili aj kongresu v Ankare, kde
referovali o tom, ako DUK funguje.“ Slovenská Detská Univerzita Komenského je totiž zapojená do celoeurópskeho projektu
SiS Catalyst. Tento štvorročný projekt dotovaný Liverpoolskou
univerzitou má pomôcť inštitúciám nadviazať dialóg o vede
s mladými ľuďmi.
Detská univerzita je určená pre deti vo veku od 9 do 14 rokov, ktoré môžu na vlastnej koži - presne ako vysokoškolskí
študenti - zažiť atmosféru prednášok, zápisov do indexov aj
slávnostnej imatrikulácie a záverečnej promócie v Aule Univerzity Komenského, ktorá sa uskutočňuje za prítomnosti rektora Univerzity Komenského v Bratislave Karola Mičietu. Tento
rok Detskú Univerzitu svojou podporou zastreší Nadácia VÚB.
Spolupráca s významným partnerom prinesie deťom úplne
nové a zaujímavé možnosti.
Štúdium na Detskej Univerzite Komenského prebieha počas
letných mesiacov a tvorí ho spolu 9 prednášok univerzitných
profesorov, pre ktorých je prednášanie náročným detským
študentom naozaj veľkou výzvou.
Keďže každoročne záujem o štúdium stúpal, prišiel DATALAN
s myšlienkou umožniť študovať aj deťom, pre ktoré je kapacita DUK málo, aj pre tie, ktoré to majú do Bratislavy ďaleko.
Stačí im notebook a prístup na internet. Online štúdium je
bezplatné a deckám prináša aj niečo navyše. Okrem možnosti pozrieť si prednášku prostredníctvom videa majú študenti
šancu otestovať si získané znalosti v skúšobných testoch. Len
po ich úspešnom absolvovaní získajú vytúžený diplom, ktorý
im doručíme priamo domov.
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Študuje celé Slovensko

Doteraz má „diaľková univerzita“ už takmer 300 absolventov a mnohí z nich sa aj tento rok na DUK Online opäť hlásia.
„Chcem byť opäť o niečo múdrejší,“ argumentuje Oliver z Bratislavy, a pridáva sa aj Matej, rovnako z Bratislavy: „Ak by nebolo
možné študovať online, nemohol by som prednášky absolvovať
a nedozvedel sa kopu zaujímavých informácií. Výhodou bolo aj
to, že som si prednášky mohol vypočuť aj na prázdninách v Tatrách, alebo pri mori, stačilo mať notebook.“ Michal z Horných
Hámrov prezradil, že vďaka Detskej Univerzite Komenského
Online sa cez prázdniny rozhodne nenudil, a možnosť online
štúdia ocenila aj Barborka z Trnavy: „Na Detskej Univerzite sa
mi veľmi páčili prednášky, ktoré prednášali dobrí a vzdelaní ľudia, a tiež aj nápad spraviť to celé cez internet.“
Detskú Univerzitu Komenského Online navštevovali deti prakticky zo všetkých regiónov Slovenska, od Bratislavy cez Dunajskú Stredu až po Medzilaborce. A ak ste zvedaví, či boli v testoch úspešnejší dievčatá, alebo chlapci, odpoveď znie: skóre
je vyrovnané.
Dôkazom, že o štúdium je naozaj záujem, sú aj časové údaje: mnohí zo študentov stránku www.datalan.sk/dukonline
nespustia z očí a testy vypĺňajú už pár minút po ich zverejnení. „Sme radi, že naša snaha prinášať do školstva nové prístupy
s využitím najmodernejších informačných technológií sa aj v podobe DUK Online stretla s pozitívnou odozvou,“ hodnotí člen
predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti DATALAN
Marek Paščák. Podľa neho skúsenosti z predchádzajúcich
ročníkov potvrdzujú, že online vzdelávanie je aj na Slovensku
nielen plnohodnotnou, ale aj veľmi atraktívnou formou vzdelávania a vie sprostredkovať užitočné vedomosti už žiakom
základných škôl.

Hlavný partner DUK:

Partner DUK Online:
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Kamil Pončák

Študentov musíme každý rok zaujať
Detskú Univerzitu Komenského, tj. kopec krásnych, ale aj náročných povinností a mnoho občas neovládateľných detí má v Divadle Aréna na starosti producent Kamil Pončák. V divadle pracuje už celú dekádu a univerzite sa venuje počas prázdnin, kedy
si predstavenia a herci berú pauzu. Osobne nám prezradil, ako to
všetko zvláda a čo ho počas predchádzajúcich rokov s deťmi aj
profesormi najviac dojalo.
Detská Univerzita Komenského, to znamená mať už 11. rok
pod palcom viac než 350 detí. Aký máte recept na ich zvládnutie?
Recept neexistuje, ale chce to poriadnu dávku trpezlivosti. Základom je vhodná komunikácia a správny pedagogický prístup
k deťom.
Učiť sa počas prázdnin? Nestretávali ste sa na začiatku s názormi, že v lete deti do školy určite nedostanete?
Verili sme od začiatku, že touto hravou formou im prázdniny
môžeme len spríjemniť, a doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že
sa nám to aj podarilo.
Aká prednáška najviac zarezonovala v histórii univerzity?
Bolo ich viac, ale za celé desaťročie mala najväčší ohlas asi prednáška pána prezidenta Ivana Gašparoviča, následná diskusia so
študentmi DUK a pochopiteľne, jeho vlastnoručné podpisovanie do indexu študentov.
Súčasťou každej univerzity sú aj obľúbené workshopy a výlety.
Ktorý zožal počas doterajších rokov medzi deťmi najväčší úspech?
Akčný a dobrodružný Army workshop Ministerstva obrany SR,
a deti veľmi zaujal aj prvý ročník workshopu moderných technológií, ktorý sme realizovali v spolupráci s DATALANom.

Aký bol doterajší rekord – počet absolvovaných ročníkov
DUK? Je veľa detí, ktoré si od svojho 9-ho až do 14-ho roka pravidelne sadá do lavíc DUK?
Máme viacerých študentov, ktorí k nám chodia opakovane, pokiaľ spĺňajú podmienku, ktorou je vek od 9 do 14 rokov. Medzi
nimi sú aj takí, ktorí sú študentmi DUK už šiesty krát.
A geografické rekordy? Najvzdialenejšie miesto, z ktorého každý týždeň cestoval malý študent, či študentka do Bratislavy?
Sú to viaceré mestá na východnom Slovensku, ako napr. Košice,
Snina, Sabinov, Poprad. Avšak mali sme aj študentov z Ameriky
či Talianska, ktorí trávili prázdniny tu na Slovensku u svojich starých rodičov.
Pre prednášajúcich je určite náročné odprezentovať tému tak,
aby zaujala často neposedné a zvedavé deti. Aké sú vaše skúsenosti so spoluprácou so slovenskými profesormi a vedcami?
Prednášajúci sú profesionáli s dlhoročnou praxou. Medzi nimi
aj takí, ktorí sa vedia študentom maximálne prispôsobiť, ako
napríklad pán docent Mojžiš, ktorý prišiel na prednášku v tričku
s nápisom „Starrý Fotter“ čo študenti ocenili veľkým potleskom.
Počas 11 rokov ste sa možno stretli aj s kurióznymi, či nevšednými situáciami.
Spomínam si na jedného študenta, ktorý si po parlamentnej hodine otázok sám vybojoval osobné stretnutie s vtedajším predsedom parlamentu. Išlo naozaj o veľkú odvahu a cieľavedomosť.
Následne sme študenta vybrali reprezentovať DUK na ministerskej konferencii v Bukurešti, kam pricestovalo 20 mladých delegátov z rôznych krajín. Práve on sa dostal medzi štvoricu, ktorá
navštívila Rumunský parlament počas konferencie ministrov EÚ,
a spoločne s nimi diskutovala o univerzitnom vzdelávaní. 

Vymyslieť, kam s deťmi ísť, čo ich naučiť, aké témy prednášok im
priniesť, čo nové im ukázať - kde na to všetko beriete inšpiráciu?
Studnicou zvedavých otázok je hlavne pán Kukura. (úsmev) Kedykoľvek mu napadne zaujímavá téma alebo otázka, a my to
hneď začíname realizovať - s otázkou oslovíme profesora z vedného oboru, ktorý je k danej téme najbližšie. Avšak už nás kontaktujú aj samotní profesori, ktorí by chceli prednášať na DUK,
s vopred pripravenou témou. To si naozaj vysoko ceníme, lebo
bez nich by Detskú Univerzitu Komenského nebolo možné realizovať.
Zostávajú s vami deti v kontakte aj po absolvovaní DUK?
Áno, niektoré deti mi píšu aj počas školského roka, iné ma dokonca prídu občas aj navštíviť do Divadla Aréna.

Oslava 10. výročia Detskej
Univerzity Komenského

Kamil s deťmi na plavbe
loďou do Danubiany

41

news I predstavujeme

Matej Drlička
Umenie je avivážou
ľudstva
Úspešný hudobník vymenil kedysi klarinet za poriadne nabitý diár a rozbehol projekt, aký na Slovensku ani za deväť rokov existencie
nenašiel konkurenciu. Hudobný festival Viva Musica! oslovuje široké spektrum ľudí - aj tých, ktorí by si bez takejto modernej formy a špičkových umelcov zrejme nenašli cestu k vážnej hudbe. O muzike, práci, ale aj vzťahu k technológiám sme sa porozprávali s Matejom
Drličkom.
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Ako ste sa z profesie špičkového klarinetistu dostali k založeniu vlastnej agentúry a festivalu?
Niektoré situácie za nás vyrieši sám život. V 2005 som mal
drobný, ale fatálny úraz zubu. Hrať na klarinete som mohol aj
naďalej, ale komfort hrania bol výrazne znížený. Pre niekoho,
kto si zahrá tak hodinku za týždeň len tak pre radosť by to nebolo nič závažné. Ale ja som trávil s klarinetom osem aj viac
hodín denne a preto som to vnímal ako veľký hendikep. Jedného dňa som preto zavrel môj klarinetový kufrík, s ktorým
som prešiel kus sveta a povedal som si, že je čas na zmenu.
Na začiatku novej životnej kapitoly bol festival Viva Musica!
Agentúra a s ňou spojené aktivity sa pridali až neskôr ako logické zúročenie skúseností, ktoré som nabral počas organizovania festivalu.
Toto leto bude pre festival Viva Musica! už deviate. Čo všetko sa od jeho založenia zmenilo? Kam sa Viva musica! posunula?
Viva Musica! prešla od svojho vzniku obrovskými organizačnými zmenami. Dá sa povedať, že festival a ja sa vyvíjame
spoločne a sme úzko spätí. Ľudia, ktorí pracujú vo festivalovom tíme, sú moji priatelia. Dramaturgia odráža môj hudobný
vkus. Komunikačná kampaň zas odráža môj názor na klasickú
hudbu ako takú. A tak ako sa mením a vyvíjam, tak sa mení
a vyvíja aj festival. Najmarkantnejší rozdiel nastal v rozpočte
festivalu, ktorý sa oproti prvému ročníku zmnohonásobil. Každý rok sa snažíme ponúkať divákom väčší divácky komfort a
lepšiu dramaturgiu, a s tým sa logicky zvyšuje aj budget. Zháňanie financií, tzv. fundraising, je zároveň pre mňa aj jedinou
sférou festivalu, z ktorej mám stres. Všetko ostatné je čistá radosť.
Neprijalo bežné publikum spočiatku Vivu Musicu! rozpačito?
Od prvého ročníka si festival okamžite našiel svojho diváka.
Rozpačito ho vnímala a stále vníma iba úzka skupinka „konzervatívcov“ z hudobno-akademickej obce, ktorá je presvedčená, že klasická hudba by mala zostať v klasických koncertných
sálach a že by mala byť prezentovaná iba vážnym a váženým
spôsobom. My však veríme, že klasika nie je nuda, môže byť
prezentovaná aj hravým a inovatívnym spôsobom a patrí
všade tam, kde ju ľudia chcú počúvať. Väčšina legendárnych
hudobných skladateľov akými boli Bach, Mozart, Beethoven,
Debussy alebo Bernstein boli extrémne a absolútne výnimočné osobnosti, v ničom nezapadajúce do mantinelov, ktoré im
vtedajšia spoločnosť nastavovala. Naopak, oni tie mantinely
posúvali. Som presvedčený, že ich hudba má silu posúvať aj
naše súčasné mantinely. Je zarážajúce, že mnohí ľudia z oblasti klasickej hudby to nechápu a snažia sa uzamknúť týchto
géniov do hermeticky uzavretej mramorovej truhlice.

Ako vnímajú zahraniční interpreti vystupujúci na festivale
naše publikum? Vedia Slováci oceniť vážnu hudbu?
Naše publikum patrí v európskom kontexte určite medzi tie
najsrdečnejšie. Standing ovation je u nás takmer obligátnym
úkazom, zatiaľ čo vo svete tým publikum odmeňuje iba najvýnimočnejšie umelecké výkony. Slovenské publikum klasickej
hudby je veľmi vďačné a zatiaľ nie je „rozmaznané“, ako napríklad v susednej Viedni, ktorá hostí každý týždeň tie najväčšie
hviezdy klasickej hudby a pre Viedenčanov je úplnou samozrejmosťou ísť na koncert Newyorkskej alebo Berlínskej filharmónie pod vedením Kurt Mazura alebo Claudia Abbada. Pre
nás sú návštevy takýchto hviezd často iba zbožným prianím.
Minulý rok sa z vášho festivalu stala dokonca aj tak trochu
fashion záležitosť – mladí ľudia nakupovali tričká s obrázkami
Beethovena, Bacha a Mozarta a hrdo ich nosili. Chystáte niečo
podobné aj teraz?
Aj tento rok prišli moji kreatívni kolegovia so skvelým nápadom ako prepojiť klasiku a módu, ale v tejto chvíli nechcem
ešte nič prezrádzať.
Študovali ste v USA, žili osem rokov vo Francúzsku, pôsobili
ste aj v Spojených arabských emirátoch, precestovali celý svet.
Je v zahraničí iný prístup k vážnej hudbe ako u nás?
Táto téma by stačila na samostatný rozhovor. Pokúsim sa ale
o stručnú odpoveď. Každá krajina, ktorá sa hlási k tradíciám
klasickej hudby (nemám rád výraz „vážna hudba“), k nej má
vlastný a špecifický prístup. Ak si však dáme pod lupu iba západnú Európu, tak jasne uvidíme, že najmarkantnejší rozdiel
je v prístupe štátu a sponzorov ku svetu klasickej hudby a kultúre celkovo. Vlády, korporácie a bohatí obyvatelia vyspelých
krajín si uvedomujú nielen vitálny vplyv kultúry na nervový
systém krajiny, ale aj ich verejno-spoločenskú povinnosť pod-

Krst CD Under my spell, ktore Matej koprodukoval s Oskarom
Rózsom a odpremiérované bolo priamo na festivale.
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porovať a udržiavať kultúru svojho národa. Dôvod je jednoduchý a v západnej Európe všeobecne pochopený - kultúra
na seba nemôže zarobiť a musí byť dotovaná. Tak to vždy
bolo a tak to aj vždy bude. Slovenskí politici a podnikateľské
špičky (česť vzácnym výnimkám) si túto realitu žiaľ neuvedomujú. Hovorím žiaľ, pretože z dlhodobého hľadiska môže mať
úpadok skutočnej kultúry ďalekosiahle negatívne dopady na
našu spoločnosť. Prvé prejavy úpadku sa už dostavujú.
Čo vás v profesionálnom živote najviac inšpiruje a motivuje? Máte osobnú múzu?
Inšpiruje ma veľa vecí. Sme obklopení inšpiráciou, len ju treba rozpoznať a vnímať. Mojou najväčšou motiváciou sú moje
dve detičky a múzu mám v živote tiež. (úsmev)
Nedávno sa vaša agentúra podpísala pod projekt Viva Zbor,
ktorý by mal zaviesť zmeny v hudobnej výchove na školách. Čo
konkrétne plánujete zmeniť?
Primárnym zámerom projektu Viva Zbor bolo, aby deti na hudobnej výchove viac spievali. Viem, znie to banálne, ale realita je taká, že dnešné deti spievajú žalostne málo a to má na
ich ďalší ľudský vývoj veľmi negatívny vplyv. Dôvodov, prečo
sa spev z našich škôl vytráca, je veľa a opäť by to bolo na samostatný rozhovor. Projekt Viva Zbor si preto stanovil krátkodobé a dlhodobé ciele. Krátkodobým cieľom je vzbudiť väčší
záujem detí o spev. Znie to jednoducho, ale opak je pravdou.
Dlhodobým cieľom je rozhýbať stojaté vody hudobnej výchovy na základných školách a umeleckého školstva ako takého.
Po revolúcii sa táto oblasť zmenila od základov a nie všetky
zmeny viedli k pozitívnym výsledkom. Dnešnou krutou realitou na Slovensku je, že na umelecké školy sa hlási čoraz menej
mladých ľudí. A s tým je potrebne niečo robiť.

Program
22. jún MozART Group - 20:00 Hlavné námestie Bratislava
23. jún Gabriela Montero - 20:00 Stará tržnica Bratislava
24. jún HIROMI: The Trio Project ft. A. Jackson & S. - 20:00 Stará tržnica Bratislava
25. jún Flying Bach - 20:00 Stará tržnica Bratislava
26. jún Hudobná záhrada Bratislavy - starring Adriana Kučerová
20:00 Albrechtovský dom, Kapitulská ulica Bratislava
27. jún Viva Slovensko! – Lúčnica za sprievodu orchestra
20:00 Bratislavský hrad
29. jún Tribute to Petr Hapka - 20:00 Bratislavský hrad
 www.vivamusica.sk
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Festival každoročne napĺňa bratislavské Hlavné námestie.
Myslíte si, že hudobné vzdelanie je dôležité aj pre deti, ktoré neplánujú študovať ďalej hudbu? Prečo?
Hudba, rovnako ako aj ostatné druhy umenia, má jedinečný a blahodarný vplyv na rozvoj ducha. Ja rád hovorievam,
že umenie je avivážou ľudstva. Hlavným dôvodom, prečo sa
dnes celá planéta topí v ekonomických problémoch, je nedostatok duchovnosti. Nie tej náboženskej, ale prirodzenej, ľudskej duchovnosti. Dnešný svet sa natoľko upína na materiál
ne hodnoty, že duchovné hodnoty ustupujú do zabudnutia.
Ľudia, ktorí na túto skutočnosť poukazujú, sú označovaní za
exotov a bláznov. Nie som naivný a sám som súčasťou tohto
nášho matrixu, v ktorom peniaze rozhodujú takmer o všetkom. Ale iba takmer o všetkom.
Ako teda presvedčíte tínedžera, aby nachvíľu vypol
Rytmusa a dal šancu aj klasike?
Nemyslím si, že je správne presviedčať tínedžera, aby vypol
Rytmusa. Myslím si, že je správne nastaviť spoločnosť tak, aby
v nej bol ten typ zábavy, ktorú momentálne Rytmus robí, neprijateľný. Celé to treba otočiť. Problém nie je v Rytmusovi, ale
v spoločnosti, ktorá akceptuje vulgárnosť a umeleckú podpriemernosť ako normálnu vec. Fakt, že dnes toľko ľudí počúva vulgárne pesničky o genitáliách poukazuje iba na smutný
stav spoločnosti, v ktorej všetko čo prinesie okamžitý zisk je
spoločnosťou akceptované. Umenie neprináša okamžitý zisk
a preto sa ocitlo na periférii spoločnosti. Naozajstní umelci
spoločnosť formujú k lepšiemu. Pseudoumelecké papagáje
iba reflektujú na aktuálny stav spoločnosti a parazitujú na jej
problémoch.
DATALAN sa stal jedným z hlavných partnerov festivalu Viva
Musica!, aj nového projektu Viva Zbor. Kde sa podľa vás nachádza prepojenie hudby a technológií?
Najvýraznejšie prepojenie hudby a technológií sa udialo v
roku 1877, kedy Thomas Alva Edison vynašiel prístroj na reprodukovanie hudby zvaný fonograf. V oblasti hudby to bol
obrovský prevrat, ktorý navždy zmenil všetky dovtedajšie
„pravidlá hry“. Dnes už sú svety hudby a technológii takmer
neoddeliteľne späté. Hudba nás obklopuje a šíri sa závratnou
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rýchlosťou do celého sveta. Napriek všetkým technologickým
vymoženostiam však osobne zostávam zástancom živého
umenia a priameho kontaktu človeka s umením. Preto som
nesmierne rád, že spoločnosť DATALAN si uvedomuje dôležitosť živého umenia.
Ako sám využívate nové technológie v súkromí? Ste fanúšikom smartfónov, tabletov, čítačiek kníh, či sociálnych sietí?
Bez môjho iPhonu a MacBook Pro si už život ani neviem predstaviť. Ďalšie IT hračky nevlastním, ale je pravda, že po tablete už nejaký čas poškuľujem. (smiech) Knihy čítam zásadne
v papierovej verzii. Možno aj preto, lebo denne prečítam 50
mailov. No a sociálne siete využívam len na pracovné účely a
niekedy si s nemým úžasom čítam duchaplné príspevky ľudí,
ktorí majú zjavne viac voľného času ako ja. Na FB mám okolo
1500 virtuálnych „priateľov“. Skutočných priateľov mám zo
desať a úplne mi stačia.

O umelcoch sa hovorí, že sú veľmi emotívni a všetko v živote prežívajú naplno. Platí to aj o vás?
Ťažko sa mi posudzuje seba samého, ale myslím, že v mladosti
som býval oveľa emotívnejší. Navonok určite. Život ma upokojil a naučil prežívať veci hlbšie a pokojnejšie. Odkedy mám
deti, tak najkrajšiu a najsilnejšiu emóciu prežívam vtedy, keď
ich vidím šťastné.

Beriete si telefón, či notebook so sebou na dovolenku, alebo ste typ, ktorý túži skôr po absolútnom oddychu bez technických vymožeností?
Telefón žiaľ vyzváňa aj na dovolenkách....

O pár rokov budú už pojmy digitálny, on-line a na jeden klik
úplne samozrejmé. Ako to podľa vás ovplyvní umeleckú branžu?
Sám som zvedavý. Netrúfam si nič predpovedať. Ale cítim, že
sa idú diať zmeny. Nachádzame sa vo fáze, kedy voľné šírenie
hudby dospelo do bodu, ktorý rozdeľuje spoločnosť. Otázka
autorstva a slobody šírenia umenia nebola nikdy tak často
skloňovaná ako v súčasnosti. Paradoxom v celej tejto veci je,
že tempo, akým sa technológie vyvíjajú je tak šialené, že je
takmer nemožne reagovať v reálnom čase a každé riešenie
daných problémov je vlastne už pri implementácii neaktuálne. Je to fascinujúce a zároveň desivé akým tempom idú
technológie vpred. Rovnako ako pri všetkých „vynálezoch“
ľudstva, aj pre IT technológie platí, že v rukách umelca sa menia na krásno a v rukách šialenca na zbrane.

Hovoríte o sebe, že neviete byť nečinný a práca je pre vás
radosťou. Ako si dobíjate baterky?
Moja práca ma baví, takže baterky sa dobíjajú aj samé počas
celého dňa.

Ak by ste mohli vymyslieť akýkoľvek technologický „zázrak“,
ktorý by vám, či vášmu okoliu uľahčil život, čo by to bolo?
Prístroj, ktorého rádiové vlny by okamžite rozložili všetky
zbrane sveta na prach. Chvíľu by bol pokoj. Chvíľu... 

Čo vás najviac poteší po úspešnej letnej Viva-sezóne?
Jednoznačne dovolenka pri mori s priateľkou a mojimi detičkami. Tento rok plánujeme Thajsko a už teraz sa na to všetci
tešíme. Slnko, piesok, voda a dobrá thajská kuchyňa...

MOJE TIPY

Vizitka

Kniha: Antoine de Saint Exupéry - Malý princ
Divadlo: Ronald Harwood - Kvarteto
Film: Olivier Nakache a Eric Toledano - Nedotknuteľní

Matej Drlička sa narodil v roku 1976 v Bratislave. K hudbe ho priviedol otec klarinetista, ktorý
pôsobil ako riaditeľ základnej umeleckej školy v Stupave. Študoval v Bratislave, v USA, v Rakúsku,
a v Nice. Ako klarinetista bol okrem Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a orchestra
Slovenského národného divadla súčasťou mnohých zahraničných orchestrov, najdlhšie pôsobil
vo francúzskom Nice. Je zakladateľom, manažérom a riaditeľom medzinárodného festivalu Viva
Musica!, ktorý každý rok v Bratislave víta svetové aj domáce hviezdy vážnej hudby.
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Bez inovácií
to nejde ani v športe
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Danka Barteková, dvadsaťosemročná reprezentantka v streleckej disciplíne skeet, má na konte úspechy,
ktoré by s ňou rád menil nejeden športovec. Rodená Trenčianka je však nielen držiteľkou svetového
rekordu a bronzovou medailistkou z letných olympijských 2012 v Londýne, najnovšie si vyslúžila aj prestížne miesto v Medzinárodnom olympijskom výbore.
Minulý rok bol pre vás mimoriadne úspešný, bronzovú medailu z olympiády si neodnesie domov každý. Aké boli vaše pocity tesne po výhre?
Keď som vyhrala rozstrel o medailu, akoby vo mne vybuchla
obrovská eufória. Na olympiádu som myslela dva roky v kuse,
obetovala som tomu dňu veľmi veľa. Ten pocit, keď niečo veľmi chcete a napokon to dosiahnete, je neopísateľný. Keď som
vystupovala na stupienok víťazov a vešali mi na krk medailu,
celý čas som potláčala slzy dojatia a radosti.
Ako ste sa za tento mimoriadny úspech odmenili?
Dovolenkou a voľnom. Po oslavách, ktoré som absolvovala a ďalšej práci, ktorá s úspechom súvisela, som si dopriala
takmer tri mesiace bez zbrane a tréningu, alebo len veľmi ľahkého. A samozrejme, babskú dovolenku, na ktorej som ležala
pri mori a nepohla ani prstom. Zvyčajne nevydržím len tak ležať, ale tento krát som sa denne presunula k moru a ležala bez
pohnutia. (úsmev)
Uspeli ste aj v športovej diplomacii, nedávno ste sa stali oficiálne členkou Medzinárodného olympijského výboru, čo je iste
veľká zodpovednosť. Čo konkrétne je vo Vašej kompetencii?
Som členkou komisie športovcov, čo znamená, že budem
medzi športovcami, ktorí majú v olympijskom hnutí zabezpečiť, aby aj športovci mali svoj hlas pri rozhodovaní o všetkých
dôležitých záležitostiach týkajúcich sa Olympijských hier. To
znamená, že budeme v rámci nášho poradného orgánu konzultovať všetky zmeny a snažiť sa, aby boli športovci v rámci
olympijského hnutia na prvom mieste. Okrem toho som riadnou členkou MOV a to znamená, že mám jeden hlas pri rozhodovaní napr. o dejiskách hier alebo vo voľbách nového prezidenta MOV. To bude na programe v septembri, takže budem
pri tom, keď sa bude rozhodovať o dôležitých záležitostiach.
V jednom rozhovore ste raz priznali, že ste ako dieťa boli
skôr umeleckejší typ. Hrali ste na klavíri, chodili na tanečnú a
naraz streľba... Ako ste sa k nej dostali?
Otec je poľovník a ako 11-ročná som spolu so sestrou dostala za vysvedčenie vzduchovku. On takisto strieľal poľovnícke
preteky a hoci sme najskôr chodievali celá rodina fandiť, neskôr sme sa tešili, kedy to vyskúšame. Bola to láska na prvý
výstrel, tento šport ma fascinoval od začiatku. V tom čase
na Slovensku neboli žiadne strelkyne – juniorky, takže sme

dostali spolu so sestrou Lenkou šancu reprezentovať a teda
aj cestovať do zahraničia. Bolo nám jasné, že to nebude len
chvíľková záležitosť.
Témou dneška sú inovácie. Aké inovácie sa v súčasnosti
uplatňujú, resp. objavujú v športe?
Každú chvíľku sa v športe niečo vyvíja, mení – materiály oblečenia, výživové doplnky, metódy tréningu... Aj v streľbe je na to
relatívne veľký priestor, hoci zbraň mám už niekoľko rokov rovnakú – strieľam s brokovnicou firmy Perazzi. Veľký priestor pre
inovácie v našom športe je v oblastí nábojov - náboje, ktoré pre
mňa vyrába česká firma Sellier&Bellot, si každú sezónu nechám
vyrábať na mieru a podľa aktuálnych potrieb – nastavím si rýchlosti, druh pušného prachu, spätné nárazy, ako mi vyhovujú. Bez
inovácií to skrátka nejde nikde a stagnácia sa nevypláca.
Dievča so zbraňou, nebáli sa vás chalani?
Ani nie, ja pôsobím na ľudí mierumilovne. Teda aspoň sa snažím. Ale niekedy, keď si pozerám videá z tréningov alebo pretekov, vyzerám taká odhodlaná zasiahnuť terč, že by som si
nechcela v tom momente prísť do cesty. (smiech)
Úspešnou strelkyňou je aj vaša sestra Lenka. Máte ako dvojičky silne vyvinuté puto? Viete napríklad, že vám volá, skôr ako
sa pozriete na displej mobilu?
Tým, že sme boli do 18-tich rokov stále spolu, poznáme sa
a vieme, ktorá čo prežíva. Stane sa mi, že pozriem na telefón
a v tom mi naozaj zazvoní. 

DANKA & IT
 Používam telefón iPhone 4S. Odkedy som prešla na iPhone,
nie je cesta späť. Na jeseň ho upgradujem na päťku.
 Nosím so sebou iPhone, iPad a iPod - vždy a na všetkých
cestách. Kúpila som si aj Mac, ale stále sa odhodlávam spraviť ten krok a vzdať sa Windowsu. Bude to trvať, ale stavím
sa, že potom takisto nebude cesta späť.
 Najviac by ma potešil nový fotoaparát, asi takisto upgradujem svoj Canon G9. Hoci sa mi bude ťažko lúčiť, lebo sme
spolu zažili a nafotili veľké veci, ale predsa len... vývoj ide ďalej.
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»
Najlepší relax? Pri dobrom filme s vyloženými nohami.
Veľmi veľa cestujete, presúvate sa z krajiny do krajiny. Aké
technické vymoženosti vám cestovanie spríjemňujú? Hrá sa
Danka Barteková napríklad hry na telefóne?
Spoznávať nové miesta je skvelé, ale to presúvanie „nemusím“. Naučila som sa ho zvládať, vypestovala som si totiž
baby-reflex – hneď ako sadnem dozadu do auta, do lietadla,
alebo mikrobusu, v momente spím. Hockedy prespím celú
cestu a ak sa zobudím, dám si prestávku na film, ktorý mám
stiahnutý v iPade, prípadne na pár strán knihy, a zaspím
ďalej.
Akú aplikáciu do mobilu ste si stiahli naposledy?
Mám posťahovaných veľa – od novín, ktoré si celý deň čítam,
nech som v obraze, cez sociálne siete až po hry. Naposledy to
bol smartbanking a SkeetShoot, nová strelecká aplikácia.
Koncom minulého roka ste patrili medzi osobnosti podujatia DATALAN Slovenský výber. Aké sú vaše postrehy k IT komunite, rozumiete si aj s tzv. Ajťákmi?
Veľmi novinky vo svete IT nesledujem, ale základný prehľad
mám, takže si trúfnem povedať, že ako laik sa viem pridať do
diskusie. Ale ak by zašlo „do tuhého“, začnem rýchlo o streľbe
a sme si kvit. (úsmev) Svet technológií má svoje čaro a niekedy len otváram ústa, aké rôzne vymoženosti už existujú...
Z olympiády ste si neodniesli „len“ nablýskanú medailu, ale
aj novú lásku, trénera kajakárov Petra Likéra. Ako vyzerá spoločne strávený voľný čas vrcholových športovcov?
Športovo a klasicky relaxačne – teda pri telke s vyloženými nohami. Keď spoločne kondične trénujeme, tak prídeme domov
a pustíme si film, to je najlepší relax. Teším sa na lepšie počasie, budeme veľa času tráviť vonku, prechádzkami so psom,
na bicykloch, na terase s kamarátmi... Hlavne sa nerozprávať
o športe a práci. (úsmev)

Vizitka

Keď sa pozriete do budúcnosti, oslovujú vás moderné
technologické „vychytávky“ v domácnosti, ako napr. inteligentná chladnička, TV s augmented reality alebo virtuálny šatník?
Myslím, že majú svoj význam, ale takisto zapríčiňujú, že ľudia
lenivejú. Ak má nejaký spotrebič za mňa spísať nákupný zoznam, objednať potraviny a niekto mi ich prinesie pred dvere, znamená to, že na to nemusím myslieť a odbremením sa.
Mám však pocit, že človek sa odbremeňuje niekedy až príliš...
Zachvíľu nebudeme musieť myslieť na nič, rozmýšľať za nás
bude technika. Myslím, že tak ako vo všetkom, treba nájsť tú
mieru, kam až by mali mať technológie dosah...
Ak porovnáte bežný mestský život na Slovensku so Západom, je nejaká inovácia, ktorú by ste privítali?
Ak si mám predstaviť krajinu, v ktorej by som žila, bolo by to
Švédsko alebo Nórsko. Som veľkým fanúšikom ich sociálneho systému, ktorý vyplýva zo zmýšľania nielen politikov, ale aj
ľudí. Všetko tam funguje akosi lepšie. Ľudia chodia na bicykli,
aby podporili ekológiu, štát preplatí mamičkám opatrovateľky pre deti, aby sa mohli vrátiť do práce, zdravotníctvo a školstvo sú na vysokej úrovni. V takomto prípade by mi nevadili
ani ich vysoké dane. Z platov, ktoré majú, si ich môžu dovoliť.
Čo vás v profesionálnom živote najviac poháňa, a naopak,
v osobnom živote vám čo najlepšie dobije baterky?
Mám ambície, kladiem si ciele a chcem ich dosiahnuť. Ten hnací
motor je vo mne a ženie ma dopredu. Keď chcem niečo dosiahnuť, nemyslím na únavu a na to, že sa mi nechce, skrátka idem.
V osobnom živote sú to moji blízki a rodina. Najhodnotnejší relax je s malým synovcom, ktorý má dva roky a pripomína mi to,
čo je v živote najdôležitejšie - tie najmenšie radosti.
Aký svoj osobný a športový cieľ ešte túžite zdolať?
Nikdy som nebola majsterkou sveta, takže strelecky mám
ešte kam ísť. Chcem strieľať ďalšie štyri roky, kvalifikovať sa na
olympiádu v Riu a potom uvidíme. Pracovne chcem potvrdiť
svoju pozíciu v Medzinárodnom olympijskom výbore a získať
si tam pevné zázemie do budúcna.. A osobne, neviem... Keď
budem cítiť, že prišiel správny čas, príde na rad rodina. 

Danka Barteková (28) je päťnásobnou majsterkou Európy v streleckej disciplíne skeet, trojnásobnou bronzovou medailistkou z majstrovstiev sveta a dvojnásobnou juniorskou majsterkou
Európy. Má za sebou množstvo juniorských a seniorských športových úspechov, aj dva svetové
rekordy. Na minuloročných letných olympijských hrách v Londýne získala bronzovú medailu. Vyštudovala Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakultu politických vied a medzinárodných
vzťahov a v súčasnosti sa okrem športu venuje aj aktivitám v Medzinárodnom olympijskom výbore. Žije v Malženiciach pri Trnave, zatiaľ s rodičmi, no už o pár mesiacov sa sťahuje do nového
vlastného bývania v Bielom Kostole.
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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 družstvom.

Datalan – oficiálny partner Slovenského paralympijského výboru.

www.datalan.sk

Myslíme
o krok vpred | softvér | outsourcing | cloud
infokomunikácie

Teambuilding
s príchuťou Provensálska
Chcete skúsiť niečo netradičné? Absolvujte teambuilding
na miestach, kam má prístup najmä elita. Na prímorský
kemp len tak ľahko nezabudnete.
Poznáme to, opekanie, športové hry a hromadné vyspevovanie pri plápolajúcom ohni má svoje čaro, ale čo by ste povedali na teambuilding na tej najvyššej úrovni? Biele pláže, kvalitné
víno, gurmánske špeciality a kopec zábavy, ktorú poskytuje
okolie, to znie predsa len o čosi lepšie, však? V zahraničí je
podobný scenár už bežnou záležitosťou, na Slovensku zatiaľ
stále novinkou. Budete práve vy prvými lastovičkami, ktoré
naberú smer letu Azúrové pobrežie?

Viac info
Pitipitipa.com
Provenceweb.fr
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Archív foto: Pitipitipa
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Pre gurmánov aj bádateľov
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Francúzska riviéra poskytuje bohaté spektrum možností, ako
využiť čas na Azúrovom pobreží čo najefektívnejšie, aby ste
nemali zážitky len vy sami, ale celá firma. Cestovky špecializujúce sa na Francúzsko vám zabezpečia fakultatívne výlety šité
na mieru: pikniky a turistiku po okolí, prehliadku miest spojených s tvorbou Cézana, návštevu viníc a degustáciu oceňovaných vín, návštevu levanduľových polí a známej parfumérie
Fragonard v Grasse, v ktorej si môžete dokonca vyrobiť vlastný parfum s názvom firmy. Športovci ocenia šancu byť pri vychytenom pólo turnaji, či potápanie v priezračnom mori, alebo splavovanie Verdonského kaňonu, ktorý sa hrdí nálepkou
najväčší v Európe. Čakajú na vás koncerty, múzeá, galérie a
máte šancu zažiť na vlastné oči festival v blízkom Cannes, formulu F1 v Monaku alebo tenis v Monte Carle. A keďže sezóna
končí až v októbri, môžete si užiť nezabudnuteľný pohľad na
známu Sainttropezskú regatu. „Táto oblasť je ako stvorená pre
teambuildingové aktivity vďaka svojej skvelej polohe a očarujúcej atmosfére. Saint Tropez je známe svojím luxusom, noblesou,
ale zároveň je, paradoxne, veľmi jednoduché a prívetivé, takže sa
dokonale uvoľníte a zrelaxujete,“ vysvetľuje Slovák Martin Tiso,
ktorého cestovná kancelária Pitipitipa sa špecializuje práve na
Azúrové pobrežie. „Záleží len na vás - fungujeme totiž ako vaša
vlastná francúzska spojka, ktorá sa dokáže prispôsobiť takmer
akýmkoľvek požiadavkám - aj tým najnáročnejším.“ Spolu
s manželkou Petrou majú už s firemnými akciami mnoho skúseností a sú presvedčení, že teambuilding naozaj môže byť
na úrovni a spojený s jedinečnými zážitkami, na ktoré nikdy
nezabudnete.

Dobré ráno, pláž!

Zaujímajú vás možnosti ubytovania? V závislosti od preferencií si firmy môžu prenajať súkromnú vilu, objednať hotel, alebo skúsiť kemp. Pravdaže, v tomto prípade žiadne stany nehrozia. V ponuke je päťhviezdičkový kemp Les Prairies De La Mer, vzdialený
len šesť kilometrov do centra Saint Tropez. Poskytuje ubytovanie v mobilných domčekoch a plážových chatkách v polynézskom štýle s prístupom na wifi, a desiatky možností, ako stráviť s kolegami
a partnermi voľný čas. V areáli sú ihriská, reštaurácie, typické francúzske
bistrá, diskotéky, dokonca aj spa s masážami a fitness centrom. Okrem
toho vám zabezpečia napríklad aj rozličné športové hry: jednotlivé tímy
si môžu zahrať proti sebe v petanqovom turnaji, zabaviť sa pri volejbale,
usporiadať tenisový či futbalový zápas, skúsiť lukostreľbu a vodné športy.
A na večer vám organizátori pripravia jedinečnú grilovačku, spoločnú večeru s rybími špecialitami, diskotéku na pláži alebo karaoke party. Martin
Tiso, ktorý je zároveň aj stolnotenisovým reprezentantom za Monako, tiež
odporúča pre náročných klientov návštevu Monaka. „Vedeli ste, že si tu môžete zajazdiť na ferrari alebo vyskúšať panoramatický let vrtuľníkom? Veľmi
vyhľadávaná je aj návšteva botanickej záhrady, paláca a známeho oceáno
grafického múzea. A keď vyhladnete, zbehnite na obed do Cafe de Paris. Tu
stretnete tých najvplyvnejších ľudí, vrátane monackej kráľovskej rodiny.“ 

51

news I komentár

Marek Paščák

DATALAN a inovácie
sú silný tandem
Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a máme ambíciu prinášať vám moderné IT riešenia, ktoré urobia vašu prácu
efektívnejšou a život jednoduchším. A rozhodli sme sa rovnako efektívne a jednoducho naše kvality komunikovať.
8 z 10 vrcholových manažérov dnes najčastejšie myslí na inovácie. Aj podľa prieskumu PwC a magazínu Forbes hľadajú
slovenskí CEO pomoc v inováciách. 43% vidí priestor pre rast
firmy v nových produktoch a službách. Nie som prekvapený.
Žijeme predsa v dobe, ktorej najvýstižnejší prívlastok je dynamická. Čo sa kedysi menilo v priebehu generácie, sa dnes
zmení za rok, čo sme sa učili včera, už zajtra platiť nemusí, a
to, čo ľudí zaujíma dnes ako novinka, je už o pár dní samozrejmosť. Ak sa to premietne do roviny biznisu a našej branže:
zákazníci sa menia, menia sa ich požiadavky, potreby, životný
štýl, a ak si ich chceme získať a hlavne udržať, užitočné inovácie musia byť našou mantrou.

Mali by ste vedieť, že...
Vďaka spojeniu silnej IT spoločnosti so špičkovými
technologickými inováciami dokážete rásť a byť vždy
o krok vpred.
Vďaka prepojeniu moderných technológií do každodenného života získate viac komfortu a času na veci,
ktoré máte radi.
Vďaka kombinácii dobrých nápadov a rozsiahlej znalosti technológií viete fungovať efektívnejšie a meniť
veci k lepšiemu.

Presne táto myšlienka stála za zrodom našej tohtoročnej
kampane. Okrem nášho tradičného motta myslíme o krok
vpred, ktorého sa budeme držať stále, sme pripojili aj to najlepšie, čím disponujeme. To, čo nás odlišuje od konkurencie
a čo nás zároveň s našimi zákazníkmi spája – dobré nápady,
chuť inovovať, a prenášať výhody moderných technológií do
každodenného života. Či už s nami pracujete pár mesiacov,
alebo pár rokov, viete, že silné zázemie, odborné kompetencie, znalosti, dlhoročné skúsenosti a korektný prístup sú pre
nás typické. Osobne som však rád, že súčasťou našej DNA je aj
neutíchajúca snaha meniť veci k lepšiemu.
Marek Paščák je člen predstavenstva a obchodný riaditeľ v spoločnosti DATALAN

52

news I DATALAN life

DATALAN Award 2012: Ocenili sme najlepších!
Začiatkom roka sme slávnostne odovzdávali ceny pre Najlepšie IT riešenie a projekt roka, a vyhlásili špeciálnu cenu Ajťak roka.
Nominované boli zaujímavé a inovatívne projekty, ktoré DATALAN realizoval v priebehu minulého roka a o víťazoch rozhodli nielen
hlasy zamestnancov, ale aj odborná porota.
Výber poroty aj hlas ľudu sa v kategórii Najlepší projekt roka
2012 zhodoval. Obe ceny získal projekt Superpočítač, ktorý
sme dodávali pre klienta Slovenskú akadémiu vied. Superpočítač, ktorý verejnosť pomenovala Aurel, patrí medzi 500 najvýkonnejších zariadení svojho druhu vo svete - 335. priečka.
Slúži slovenským vedcom, akademikom aj študentom. Projekt
získal aj špeciálne uznanie na ITAPA 2012.
K víťazstvu a prvým dojmom sa vyjadril Branislav Hanzel,
ktorý celý realizačný projekt viedol. „Premietol sa mi v hlave
rýchly film s útržkami, čo všetko minulý rok so Superpočítačom
priniesol. Množstvo stretnutí u zákazníka, množstvo stretnutí v
IBM, desiatky hodín na telekonferenciách s americkým IBM tímom...“ zaspomínal. „No hneď vzápätí som myslel na to, komu
všetkému poďakovať, aby som na nikoho nezabudol. Projektu sa
zúčastnili mnohí, ktorých nasadeniu a každodennej práci vďačíme za to, že všetko funguje ako má.“

»

O projekte Superpočítač si môžete prečítať
v predchádzajúcom čísle DATALAN NEWS

Datalanci za víťaza kategórie Najlepšie IT riešenie roka 2012
zvolili Mesto v mobile. Mobilná aplikácia s podtitulom „Lepšie
služby občanom“ je k dispozícii bezplatne pre občanov miest a
obcí a dnes ju využíva už viac ako 2 400 obyvateľov Bratislavského a Žilinského samosprávneho kraja. Aplikácia informuje o dianí v meste, a okrem iného pomáha varovať občanov pred živelnými pohromami. Riešenie získalo zlato v kategórii Nové služby
na Cena ITAPA 2012. Roman Jaroš, vedúci tímu, ktorá sa na
vývoji aplikácie podieľala, bol pri vyhlásení výsledkov milo prekvapený. „Ocenenie som vystavil v kancelárii, aby si ho ktokoľvek
z tímu mohol prísť pohladkať alebo požičať,“ prezradil s úsmevom.
Tento rok sa prvýkrát udeľovala aj špeciálna cena Ajťak roka
2012, ktorú si domov odniesol Branislav Hanzel. „Som poriadne zaskočený. Ale rád,“ okomentoval prvé pocity po prevzatí
tretej „sošky“.

NEWS
Časopis spoločnosti DATALAN I 2/2012 I ročník X.

Lacko, Šlosár, Koutenský, Mesároš
Spoznajte lídrov DATALANu

PRVÝ SLOVENSKÝ
SUPERPOČÍTAČ

štartuje!

Nominácia IT projekt roka
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CeRB

DATALAN DIGITÁLNE MESTO
Samosprávy bližšie k občanom
Eva Černá
SOM REVOLUCIONÁRKA
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eruS

Viac informácií o DATALAN Award a nominovaných projektoch a riešeniach, fotografie a videá nájdete na:
www.datalan.sk/datalanaward

MARTIN VENHART
Veda je aj o šťastí

Najlepšie IT riešenie roka 2012 bolo podľa odbornej poroty
riešenie Prepis hlasu, revolučný koncept prepisu hovoreného slova do textu. Moderné technológie vyvinuté na Slovensku sa dokážu prispôsobiť tempu, či prízvuku rečníka a boli
integrované do prototypu tvorby rozhodnutí prokuratúry.
Unikátna tvorba dokumentov založená na rozpoznávaní hovoreného slova, pričom databáza „rozpoznávača“ obsahuje
stovky hodín nahrávok a asi dve miliardy slov, je pripravovaná
v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Technickou univerzitou v Košiciach.
K víťazstvu sa vyjadril vedúci tímu Ľuboš Petrík: „Teším sa,
že prototyp tohto riešenia, ktoré je kombináciou technológie
z akademického sektora so silou komerčnej firmy, bude čoskoro
nasadený do produkčného prostredia v slovenskej justícii. A ešte
o ňom určite budeme počuť.“

Odborná porota

Medzi osobnosti, ktoré prijali miesto v porote, patrí Doc.
Ing. Pavel Čičák, PhD. z Ústavu počítačových systémov a
sietí, Fakulta informatiky a informačných technológií, STU;
Mgr. Martin Venhart, PhD., samostatný vedecky pracovník
na Fyzikálnom ústave SAV; známy IT novinár Martin Drobný,
riaditeľ vydavateľstva Digital Visions; Pavol Hlubina, šéfredaktor magazínu Profit; a tiež Lukáš Latinák, herec a držiteľ
ceny Absolútny OTO 2010. Členmi poroty za DATALAN boli
Michal Klačan, Marek Paščák, Dušan Gavura a Zuzana Škodová Prochotská.
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rekordéra

Filipa Polca!
Naša tradičná akcia DATALAN KickOff bola tento rok odštartovaná naozaj v akčnom duchu. Navštívil nás úspešný slovenský
city downhill cyklista Filip “Polcster” Polc. Filip úspešne reprezentuje Slovensko v horskej cyklistike a zjazdových disciplínach. Podelil sa s nami o dojmy a zážitky z mestského zjazdu
Red Bull Cerro Abajo v čilskom Valparaiso, kde si vyjazdil výborné 2. miesto.
Filip sa v tomto roku predstaví aj divákom v Bratislave. Preteky Bratislava city downhill sa uskutočnia v sobotu 22. júna.
Trať dlhá cca 1 km povedie z námestia Bratislavského hradu
na Rybné námestie. Organizátori pozvali aj najlepších jazdcov
z celého sveta a viacerých víťazov Svetového pohára.
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NOVÉ POSILY
Gabriela Matúšová
Do Datalanu nastúpila v novembri 2012 na pozíciu Senior sales manager v divízii Rozvojové projekty. Zodpovedá za oblasť zdravotníctva. Gabika
je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave a pred nástupom do DATALANu pôsobila na
obchodných pozíciách pre segment zdravotníctva v Atos IT Solutions and Services, Siemens a Stapro Slovensko.
Peter Radimák
Do Datalanu nastúpil na pozíciu konzultanta do
divízie SMB softvér v novembri 2012. Je zodpovedný za zákazníkov Informačného systému KORWIN.
Peter vyštudoval Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a v minulosti pôsobil v spoločnosti
Asseco Solutions ako konzultant ERP systémov a v ICZ Slovakia
ako projektový manažér.
Rudolf Hodák
Na obchodné oddelenie nastúpil v decembri 2012
a zastáva pozíciu Bid managera. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského a v minulosti
pracoval ako Špecialista verejného obstarávania
v Sociálnej poisťovni.

54

Tomáš Bystrický
Členom tímu je od decembra 2012. Pracuje na
pozícií ECM konzultant. Tomáš vyštudoval Fakultu
elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a
v minulosti pracoval o.i. na pozícii Application Specialist v Tatra banke.
Michal Lichner
Súčasťou tímu je od januára 2013. Pôsobí na pozícií konzultanta pre International Business Development a je zodpovedný za supervíziu aktivít na
zahraničných trhoch. Michal študoval na Univerzite Komenského v Bratislave a na Czech Institute
for Marketing. V minulosti pracoval ako regionálny marketingový
riaditeľ spoločnosti Fujitsu-Siemens Computers, či v spoločnosti
Dell, resp. Damovo (Ericsson).
Stanislav Levársky
Do Datalanu nastúpil na pozíciu obchodného
manažéra v januári 2013. Venuje sa predajným
a konzultačným aktivitám v oblasti softvérových
služieb. Vyštudoval City University v Bratislave a v
minulosti pôsobil napr. v spoločnosti IBM ako Presales specialist.
Stanislav Recký
Po rokoch sa v apríli 2013 znovu vrátil do spoločnosti DATALAN a v súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho oddelenia projektového manažmentu. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave, a má bohaté skúsenosti s prevádzkou
internetových, IPTV, či broadbandových služieb, dátovými centrami, a projektmi migrácie starých technológií do IP.

Gold Specialist
ƴƲƳƵ

Datalations
MYSLÍME O KROK VPRED
[datalejšns] Datalan + Innovations
Vďaka spojeniu silnej IT spoločnosti so špičkovými technologickými
inováciami dokážete rásť a byť vždy o krok vpred.

Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a prinášame zmysluplné riešenia,
ktoré robia vašu prácu efektívnejšou a život jednoduchším. Silné zázemie, odborné
kompetencie, dlhoročné skúsenosti a korektný prístup je to, čo DATALAN odlišuje.
Túžba inovovať a meniť veci k lepšiemu je to, čo nás spája.

www.datalan.sk
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