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Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a už 25 rokov prinášame
zmysluplné riešenia, ktoré robia vašu prácu efektívnejšou a život jednoduchším.
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nline generácia, informačná explózia, big data, generation Y, wearables, sociálne siete, smart, gadgets,
appky, elektronizácia, digitálna éra, virtuálna realita, mobilné zariadenia, internet vecí, content marketing, kliky,
konverzie... to je len pár pojmov, ktoré ako takú novodobú mantru počúvame z každej strany, nielen my ľudia
z IT branže, ale dnes už v podstate každý človek v biznise,
orientovanom na zákazníka. A je úplne jedno, či ste firma
z komerčnej sféry, úrad vo verejnej správe, alebo škola.
Ak sa vám zdá, že je tých technológií v našej komunikácii
aj okolo nás už nejako priveľa, tak - máte pravdu. Ale je to
vlastne problém? Občas totiž máme taký zvyk, plakať, keď
je málo a nariekať, aj keď je toho veľa. Na rozdiel od iných
vecí, ktoré neovplyvníme, máme však v prípade technológií, inovácií a nových trendov jednu úžasnú možnosť – vybrať si to, čo je pre nás užitočné, a vypnúť to, čo vo svojom
živote nechceme.
Priznajme si totiž, že väčšina z nás považuje smartfón za
praktický vynález, v ktorom sa ukrývajú mnohé (zatiaľ aj
netušené) funkcie, zjednodušujúce náš život. Rôzne komunikačné nástroje nás dokážu zmazať tisícky kilometrov,
rôzne inteligentné zariadenia nám vedia pomôcť nielen
v práci, ale napr. pri rôznych vybavovačkách v bežnom živote, či pri lepšej starostlivosti o zdravie. A to už ani nehovorím o tom, čo všetko umožňujú dnešné technológie
v biznise. Pár desiatok inšpiratívnych príkladov sme predstavili aj hosťom našej konferencie DATALAN IT FORUM
2015, a o mnohých ďalších sa s vami určite radi pobavia aj
moji kolegovia na osobných stretnutiach.
Preto ani nebudem ďalej hovoriť o tom, čo všetko moderné
IT riešenia a nástroje dokážu, možno len toľko: ak máte pocit, že sa v tom IT svete začínate strácať, stačí sa z tých nových pojmov a trendov jednoducho „nezblázniť“. Najdôležitejšia otázka do budúcnosti totiž neznie, aká bude najnovšia
technológia, ale ktorá technológia má pre mňa zmysel a aký
prínos bude mať v mojom živote, či práci.

A keď jedným z tých prínosov bude aj úspora času, môžete
ho investovať napr. do nejakej príjemnej činnosti. A tu mám
pre vás ako fanúšik technológií aj filmu malý tip. Britský scenárista a spisovateľ Alex Garland, známy najmä vďaka práci
na filmoch Pláž, 28 dní potom a Sunshine, prichádza s režisérskym debutom Ex Machina, filmovým zamyslením sa nad
pokročilou umelou inteligenciou, a vzťahom človeka a stroja.
Supermoderná inteligentná stavba, šikovný, no trochu naivný programátor Caleb, geniálny egocentrický vedec Nathan,
a krásna, ale umelá Ava. Ako môže toto stretnutie dopadnúť?
Želám vám zaujímavé nové zážitky, mnoho inšpirácie a najmä optimistický pohľad do fascinujúceho sveta IT.

Ivana Dorozlo
Marketing & PR manager
DATALAN
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news I novinky

OPÄŤ SME NARÁSTLI
Za rok 2014 potvrdil DATALAN pozitívny trend v hospodárskych výsledkoch a s dosiahnutými tržbami celkovo,
ako aj tržbami za vlastné výrobky a služby zaznamenal
jeden z najúspešnejších rokov v histórii firmy.
V rámci celkových tržieb sme dosiahli nárast o viac
než 33%, v rámci tržieb za vlastné výrobky a služby až
o 55%, a pridaná hodnota dosiahla nárast o viac než 23%.
V posilňovaní kompetencií v oblasti vývoja a v prinášaní
nových inovatívnych riešení a komplexných služieb šitých
na mieru potrebám zákazníkov z rôznych segmentov pokračujeme aj tento rok a rastové tendencie tak charakterizujú nielen našu ekonomiku, ale aj personálnu oblasť:
DATALAN má aktuálne v tíme takmer 300 odborníkov
a špecialistov v rôznych oblastiach technológií, ale aj projektového riadenia, disponujúcich obrovským know-how,
inšpiratívnymi nápadmi a dlhoročnými skúsenosťami.

Novinky pre zástupcov univerzít
a samospráv
Aj v roku 2015 DATALAN organizuje podujatia pre odborníkov, ktorých zaujímajú elektronizácia škôl, ako
aj miest a obcí.

Nový člen predstavenstva
Od 15. mája dochádza k rozšíreniu predstavenstva spoločnosti DATALAN o nového člena. Ľuboš Petrík dlhodobo
pôsobí v divízii Rozvojových projektov na pozícii manažéra
pre strategické projekty a patrí k špičkovým odborníkom
pre sektor verejnej správy. Za sebou má skúsenosti s podporou vývoja Cenovej mapy nehnuteľností, s projektom
informatizácie Ústavného súdu a Generálnej prokuratúry, a v súčasnosti zastrešuje jeden z najväčších projektov v oblasti elektronizácie samospráv – Dátové centrum
miest a obcí. Ako člen predstavenstva bude zodpovedný
za komplexnú stratégiu a akvizičné aktivity v segmente samosprávy na slovenskom aj českom trhu.
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17. septembra čaká na zástupcov univerzít a predstaviteľov akademickej sféry množstvo inšpirácie a noviniek na
odbornej konferencii UNIVERSITY DAY. Stretnutie hosťom tradične prinesie nielen najnovšie poznatky o možnostiach informatizácie na univerzitnej pôde, ale zároveň
predstaví aktuálne trendy a technologické novinky, a určite zaujmú aj fungujúce príklady z praxe.
Množstvo inšpiratívnych informácií o technologických
inováciách, ktoré prispejú k rozvoju a modernizácii miest
a obcí, možnosti informatizácie v súčasnej digitálnej ére,
aktuálne IT trendy orientované na služby pre občanov
a zjednodušenie života úradov i obyvateľov – to všetko
je pripravené pre zástupcov slovenskej samosprávy už
20.októbra na konferencii DATALAN Digitálne mesto.
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DATALAN IT FORUM 2015:
Inšpirácia pre váš biznis

Desiatky tipov,
ako na IT vo vašej firme

Desiatky nápadov, dynamická forma, zaujímaví spíkri,
osobné diskusie – aj tento rok priniesol DATALAN odborníkom z IT branže a biznisu príležitosť zoznámiť sa
so špičkovými inováciami, ktoré majú budúcnosť. Hlavnými témami konferencie DATALAN IT FORUM 2015,
ktorá sa konala 21. mája v Bratislave, boli personalizované služby, inovatívne technológie pre efektívny
biznis a služby v cloude. Podujatie ponúklo takmer
dvom stovkám hostí informácie o najnovších IT trendoch, úspešné príklady z praxe, inšpiratívne riešenia
a možnosti využitia moderných technológií v biznise.
Pripravené boli aj exkluzívne ukážky technologických
noviniek, a nechýbal priestor na diskusiu a zdieľanie
skúseností medzi lídrami slovenského IT trhu.
Viac si prečítajte na stranách 8 až 23.

Naši experti sa vyznajú nielen v nových technológiách,
ale aj možnostiach a trendoch, ktoré prinesú efektivitu
a rast vášmu biznisu. A radi sa o svoje znalosti podelia.
Kliknite na náš blog na živé.sk, v ktorom pravidelne prinášame horúce novinky zo sveta IT a biznisu, a predstavujeme najnovšie možnosti technológií. Pridajte sa k tisíckam čitateľov, ktorí čítajú alebo diskutujú o digitálnych
trendoch a riešeniach, ktoré dokážu zmeniť život nielen
firmám, ale aj nám ľuďom.
Kliknite na www.živé.sk – rubrika Inovácie a IT trendy

Čítanosť
za rok 2014

95 547
unikátnych
čitateľov

Čo nové na našich školách
a v mestách?
Ako sa modernizuje výučba v digitálnej ére, aké inovácie
štartujú na pôde škôl, aké novinky pripravujú pre svojich
študentov slovenské univerzity a ako je možné aj vďaka
technológiám zvýšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku – o
tom všetkom si môžete pravidelne prečítať v našom magazíne eduNEWS 2020.
On-line na www.datalan.sk/edunews
Ak vás zaujíma informatizácia slovenských miest a obcí,
chcete vedieť, aké elektronické služby máte ako obyvateľ,
či podnikateľ k dispozícii, čo pre zlepšenie on-line služieb
a možnosti komunikovať so samosprávou elektronicky robia predstavitelia miest a obcí na Slovensku – to sa dozviete v našom magazíne Moderná samospráva.
On-line na www.datalan.sk/modernasamosprava

PRIDAJTE SA
facebook.com/datalan

flickr.com/datalan

gplus.to/datalan

linkedin.com/company/datalan

twitter.com/datalannews

youtube.com/user/datalansk
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DATALAN
IT FORUM 2015
Personalizované služby
Inšpiratívne
technológie
Prečo cloud?
Odborná konferencia DATALAN IT FORUM
opäť priniesla inovatívne riešenia, príklady
z praxe a ukážky užitočných technológií
pre našu prácu aj život. Desiatky nápadov
a biznis inšpirácií, dynamický formát,
zaujímaví spíkri, skúsenosti lídrov – na
hostí čakal skutočne zaujímavý program
a príležitosť zoznámiť sa so špičkovými
odborníkmi a inováciami, ktoré majú
budúcnosť.
Hlavnou témou konferencie boli
personalizované služby, ktoré sa ukazujú
ako jediná cesta k efektívnejšiemu predaju
a lojalite zákazníkov. Pár rokov dozadu
sa síce ako správna odpoveď na otázku
„Ako spoznať svojich zákazníkov?“ zdali Big
Data, no dnes firmy túto teóriu opúšťajú.
Hosťom konferencie sme prezradili
nielen dôvody, ale aj to, ako sa poučiť
z chýb iných a kam smeruje zákaznícka
analytika do budúcnosti. Okrem toho
sa hostia dozvedeli, ako pomáha umelá
inteligencia v zákazníckych službách, či aké
technológie motivujú zákazníkov vstúpiť do
predajne, a nechýbala ani aktuálna téma
cloud. Prečítajte si o nových možnostiach,
trendoch a technológiách viac.
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BEZ INOVÁCIÍ

skončíte v slepej uličke
Zmena je dnes na prežitie firiem nevyhnutná. Znie to ako úvod ku katastrofickému filmu, ale ak sa mení trh, musia
sa jednoducho zmeniť tak interné procesy firiem, ako aj ich externá komunikácia a prístup ku svojim zákazníkom.
Produkty a služby by nemali vychádzať z toho, čo si vy ako firma myslíte, že zákazníkovi predáte, a tejto zmene
myslenia sa musí prispôsobiť aj firemná IT infraštruktúra.
Odborná konferencia DATALAN IT FORUM priniesla účastníkom inšpiráciu, ako sa na tieto zmeny pripraviť. Stretnutie ľudí z IT branže aj biznisu dlhoročne charakterizujú
pojmy ako inovácie, nápady, vízie, trendy, nové technológie, moderné riešenia, no od iných podujatí sa odlišuje
neformálnou platformou na zdieľanie skúseností, prítomnosťou živých ukážok, no najmä možnosťou inšpirovať sa
úspešnými príkladmi z praxe, či radami ako sa vyvarovať
chýb, ktoré vychádzajú z príkladov neúspešných firemných stratégií. Samozrejme, ani tento rok nechýbala otvorená diskusia – okrem IT lídrov sa do nej zapojili aj mladí
technologickí nadšenci.
Odborná komunita sa v otázke nevyhnutnosti zmien zhoduje: môžeme vnímať varovania pred hrozbami, riziká, ktoré
z nových technológií vyplývajú, no skúsenosť nás učí jednu
vec. Ak sa dajú moderné IT nástroje využiť na zlepšenie biznisu, vždy sa nájde niekto, kto tak urobí. A získa náskok, ktorý
v konečnom dôsledku môže byť rozdielom medzi úspechom
a zlyhaním. Moderné firmy preto jednoducho potrebujú držať krok s dynamikou inovácií v informačných technológiách.
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„Aktuálne trendy vo svete informačných technológií však nie
je možné redukovať iba na rastúci výpočtový výkon či na nové
špecifikácie softvéru a hardvéru,“ hovorí Michal Klačan, vizionár a predseda predstavenstva v spoločnosti DATALAN.
„Je potrebné za nimi vidieť prínos, ktorý budú mať pre koncového zákazníka a prejavia sa tak aj v podobe rastúceho biznisu.“
DATALAN ako IT líder a inovátor vníma technológie a služby
ako dve neoddeliteľné veci, a riadi sa zásadou, že moderné
riešenia musia byť v prvom rade užitočné. Aby takými mohli
byť, mali by sa IT dodávatelia aj firmy sústrediť na flexibilitu.
Trendom dneška sú totiž personalizované služby, ktoré sa
vyvíjajú a menia spolu so zákazníkom. „Pripraviť univerzálnu
robustnú, komplexnú ponuku bez možnosti flexibilne ju upravovať podľa meniacich sa potrieb klientov, je kontraproduktívne,“
potvrdzuje Michal Klačan.

Zabudnite na Big Data!

Personalizované služby boli hlavnou témou konferencie
a s výzvou Zabudnite na Big Data! sme prekvapili mnohých.
No prax ukazuje, že správanie zákazníkov nie je možné na-
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programovať a k ich lepšiemu spoznaniu nám nepomôže
ani 100 ukazovateľov. Práve personalizácia predstavuje cestu k efektívnejšiemu predaju a lojalite zákazníkov. Pár rokov
dozadu boli síce Big Data odpoveďou, ako spoznať svojich
zákazníkov. Firmy počúvali na heslá: Dajte dokopy všetky
dáta zo všetkých systémov a zdrojov, a budete schopní
naplniť zákaznícke očakávania. No dnes od tejto myšlienky potichu odchádzajú. Exkluzívny hosť konferencie, Sean
Dromgoole, expert s viac než 15-ročnými skúsenosťami
v oblasti zákazníckych analýz a prieskumov ich očakávaní,
hosťom konferencie prezradil nielen dôvody tohto javu,
ale prispel aj tipmi, ako sa poučiť z chýb iných. Účastníci
konferencie si odniesli aj poznatky o tom, kam smeruje
zákaznícka analytika a na čo sa pripraviť po ére Big Data.
Z reakcií hostí konferencie je jasné, že si uvedomujú, že univerzálne riešenia už dnes nefungujú a zákazník potrebuje
dostať služby pripravené presne na mieru jeho potrebám.
Ako dopĺňa Marek Paščák, CEO DATALANu, personalizované by nemali byť iba produkty, ale aj komunikácia so zákazníkom. „Je to porovnateľné so situáciou, kedy vás vo vašej
obľúbenej reštaurácii poznajú natoľko dobre, že vám nielenže
sami ponúknu jedlo, o ktorom vedia, že vám chutí, ale oslovia vás aj menom,“ vysvetľuje s nadhľadom. „Personalizácia
služieb tak firmám pomáha udržať spotrebiteľovu spokojnosť,
a tiež získavať nových, čoraz náročnejších zákazníkov.“

Umelá inteligencia nie je sci-fi

Viac než dve stovky účastníkov konferencie DATALAN IT
FORUM však okrem know-how ako na personalizáciu zaujala aj téma umelej inteligencie. UI tiež patrí medzi aktuálne výzvy, ktoré pred firmami stoja a už dávno nemá
miesto iba vo vedecko-fantastických knihách. Umelá inteligencia sa neobmedzuje len na „stroje“, ako je virtuálna
asistentka Siri v iOS, či auto jazdiace bez vodiča, ale prí-

kladom je aj vyhľadávač, ktorý rozumie bežnej ľudskej reči
a využíva najnovšie poznatky z oblasti sémantiky. Hosťom
konferencie sme tzv. firemný Google predviedli na konkrétnej úlohe z praxe. Viac o tejto inovatívnej technológii
sa dozviete aj v rubrike Trendy na str. 24 – 25.
Dostať sa k moderným technológiám a reagovať tak na
aktuálne výzvy v súčasnosti už nie je vôbec zložité. Firmy
sa nemusia obávať ani vysokých finančných nákladov na
obstaranie potrebnej technickej infraštruktúry. Dostupný
výpočtový výkon sa totiž v čoraz väčšej miere presúva do
cloudu. Preto sme sa naň s hosťami konferencie DATALAN
IT FORUM pozreli skôr z pohľadu benefitov a nových možností, ktoré zákazníkovi prináša, a neobmedzili sme sa iba
na tému bezpečnosti.

Cloud nie je iba
o bezpečnosti a úsporách

Cloud bol pred pár rokmi doménou malých, či stredne veľkých podnikov, ktoré ho spočiatku využívali len na menej
kritické procesy. Dnes už vidíme, že strach z krádeže či zneužitia dát v cloude zatláčajú do úzadia benefity, ktoré ponúka. Nie je to len úspora financií - podľa prieskumu spoločnosti KPMG medzi 500 výkonnými manažérmi sa síce 49%
firiem snaží pomocou cloudu zefektívniť náklady, no viac
ako dve pätiny majú za cieľ zvýšiť mobilitu svojich pracovníkov a zhruba tretina chce zlepšiť komunikáciu s partnermi
a zákazníkmi. Aj z toho vyplýva, že cloud umožňuje firmám
nielen znižovať náklady, ale zlepšuje aj ich fungovanie ako
také a umožňuje im ponúkať lepšie služby.

Prezentácie spíkrov a fotogalériu z podujatia
nájdete na www.datalanitforum.sk
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DATALAN IT FORUM 2015:
To najlepšie z programu

 PERSONALIZOVANÉ SLUŽBY
Sean Dromgoole, Some Research, UK:
Vzostup a pád Big Data
Dva roky dozadu boli Big Data odpoveďou, ako spoznať
svojich zákazníkov. Teraz firmy od tejto myšlienky potichu
odchádzajú. Prečo? Kde sa stala chyba? A ako sa vyhnúť
tomu, aby sa toto ešte niekedy opakovalo?

Stanislav Levársky, DATALAN:
Ako získať užitočné informácie o zákazníkoch a ovplyvniť ich rozhodnutie pri nákupe v správnom čase?
Complex Event Processing: identifikujte príležitosť alebo
hrozbu, a okamžite na ňu správne reagujte. Ako na mapovanie a analýzu správania zákazníkov, a online vyhodnotenie dát, vďaka ktorému oslovíte správneho človeka, v správnom čase, na správnom mieste a so správnou ponukou?

Martin Morávek, DATALAN:
Zákaznícke služby presne na mieru? No konečne!
Ako predávať zákazníkom v digitálnej ére? Tie firmy, ktoré
sú schopné zmeniť zaužívané postupy a osloviť zákazníkov
so skutočne osobným prístupom, majú práve teraz obrovskú príležitosť.

Eva Slobodová, SAS:
Sila analytiky v rukách online marketérov
Nestačí vám Google Analytics? Chcete porozumieť motivácii vašich zákazníkov, ktorá vedie k nákupu? Rozlišujte
anonymných návštevníkov od existujúcich zákazníkov, predikujte ich správanie a vytvorte pre nich najlepšiu ponuku.

Miroslav Petrek, IBM:
Zákaznícka analytika
Zákaznícka analytika vám napovie, čo robia vaši zákazníci,
čo potrebujú, a najmä to, kedy je správny čas ich vhodne
osloviť s personalizovanými službami, aby ste získali ďalší
biznis a podporili ich lojalitu.

Richard Sládek, DATALAN:
Digitálny marketing efektívne
Máte dáta o zákazníkoch. Máte analýzy. Ako ich teraz efektívne využiť? Spoznajte nástroje na jednoduché riadenie
kampaní v prostredí digitálnych kanálov, a efektívnu prípravu a exekúciu multikanálovej kampane.
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 INŠPIRATÍVNE TECHNOLÓGIE
Róbert Šimek, DATALAN:
Inteligentný firemný „Google“, ktorý rozumie významu
slov
Nájsť primeraný balík služieb pre konkrétneho zákazníka
vyžaduje čas a výbornú znalosť portfólia, či profilu zákazníka. Firemný „Google“ nájde informácie v kontexte na
1 klik. Ukážka sémantických technológií a Natural Language processing.

Andrej Dobák, DATALAN:
iBeacons – prvý vážny predstaviteľ proximity
marketingu na Slovensku
Ako to funguje? V obchode s elektronikou vám appka ponúkne do mobilu informáciu o TV, pri ktorom sa práve
nachádzate: „Táto ultra HD TV je dnes pre používateľov
aplikácie s 20% zľavou. Domáce kiná a projektory nájdete
v uličke napravo.“ Čo z toho získate vy a čo zákazník?

Peter Sakala, Cisco:
Konferenčnú miestnosť môže mať každý na stole
Efektívna komunikácia si vyžaduje nástroj, s ktorým sa
môžete sústrediť na jej obsah a nie na technické zabezpečenie. Mal by vám zároveň zaistiť prístup z takmer akéhokoľvek zariadenia. Dnes už máte možnosť, ako jednoduchým spôsobom prepojiť videokonferenčné riešenia s
webovými konferenciami.
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Diskutujte s našimi expertmi
 PREČO CLOUD?
Patrik Skovajsa, Erigones & Róbert Šimek,
DATALAN:
Vlastný e-shop aplikácií a služieb za pár dní?
Vytvorte si cloudové datacentrum a vlastný e-shop pripravený pre mimoriadne rýchle nasadenie aplikácií
a služieb, a to aj aplikácií, ktoré nie sú multitenantné.

Roman Tiefenbach, HP:
Cloud od HP vo vašich službách
Ako vám môže svojimi riešeniami pomôcť jeden z najväčších svetových hráčov?

František Švihlík, Samsung:
Najzabezpečenejšia bezpečnostná platforma pre
mobilné zariadenia
Samsung Knox Workspace získal ohodnotenie „Najlepší
produkt alebo riešenie pre zabezpečenie proti podvodným útokom“ počas veľtrhu Mobile World Congress 2015.
Aké bezpečnostné funkcie ponúka - nielen na obrannej
úrovni, ale aj ako reakciu na špecifické požiadavky podnikovej mobility?

Martin Štětka, Veeam Software:
Dostupnosť moderných dátových centier naprieč
tromi kontinentmi
Spoločnosti tvoria stále väčší objem dát a očakávajú nepretržitú dostupnosť všetkých aplikácií a dát, zlyhanie aplikácií
stojí podniky nemalé peniaze. Ako zabezpečiť obnovu všetkých aplikácií do menej ako 15 minút? Riešenie existuje.

Zaujali vás aktuálne témy a chceli by ste sa o nich
dozvedieť viac? Prečítajte si rozhovory s našimi expertmi
v oblasti rozvojových projektov, alebo sa s nimi stretnite
na káve a podiskutujte o tom, aké prínosy môžu mať
nové technologické možnosti pre váš biznis. Alebo život.

Martin MORÁVEK

Odborník s otvoreným pohľadom do budúcnosti, ktorý verí, že inovácie prinesú
zjednodušenie života. Vďaka skúsenostiam z multinárodnej spoločnosti pri zavádzaní veľkých systémov sa stal expertom na finančný segment a projekty pre
banky, poisťovne, stavebné sporiteľne,
ale aj štátnu správu.

Stanislav LEVÁRSKY

Večný optimista a čiastočný realista, ktorý
disponuje vzácnou schopnosťou vždy a
všade hľadať najlepšie riešenie (diagnóza
„problem solver“). Má bohaté skúsenosti
z korporátneho sveta, no dokázal aj vybudovať firmu úplne od nuly. Rád kladie
otázky, nad ktorými treba rozmýšľať.

Richard SLÁDEK

Technologický expert, ktorý verí v jednoduché odpovede aj na zložité problémy. Na veci sa snaží pozerať očami
koncového používateľa, a preto vždy a
všade kladie dôraz na „user experience“. Rád kolegom pripomína, že koncový
používateľ neocení, ako perfektne je kód
aplikácie napísaný alebo univerzálne navrhnutý, ale ako dobre sa s ňou pracuje.

Róbert ŠIMEK

Technologické vzdelanie, skúsenosti
z nadnárodných korporácií a dobrý nos
na inovácie sa mu podarilo spojiť do pozície senior konzultanta pre oblasť rozvojových projektov. Primárne sa venuje
témam budúcnosti, ako sú open data,
sémantika, či cloudové platformy. Má
rád, keď má práca zmysel.

Prezentácie spíkrov a fotogalériu z podujatia
nájdete na www.datalanitforum.sk

 čítajte viac na našom blogu:
živé.sk – rubrika Inovácie a IT trendy
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SEAN
DROMGOOLE

Sú Big Data
jedna veľká lož?
Viete, prečo Big Data o zákazníkoch v skutočnosti
vôbec nezobrazujú zákaznícku realitu? Expert, ktorý
rúca tradičné marketingové a biznis princípy, sa o svoje
15-ročné skúsenosti podelil s hosťami aktuálneho
ročníka odbornej konferencie DATALAN IT FORUM. Sean
Dromgoole,CEO v spoločnosti Some Research, sídliacej
v Londýne, sa dlhodobo venuje nielen zákazníckym
prieskumom, spracovaniu dát a analýze zákazníckych
potrieb, ale najmä konfrontácii zákazníckych očakávaní
s poskytovanými službami. Účastníkov konferencie
oslovil nielen inovatívnym pohľadom na aktuálnu
tému, ale aj praktickými radami, ako využiť firemné
kapacity a bez zvyšovania nákladov zistiť, čo zákazníci
skutočne chcú.

»

„Predstava zákazníkov o svete
a úloha vášho produktu v ňom
sa nedá zmerať číslami.“

Téma Big Data v poslednom období výrazne rezonuje
v IT aj biznis komunite. Kedy podľa vás príde čas, keď sa
začnú skutočne efektívne využívať v praxi?
Big Data mnohí v určitom momente chápali ako všeliek,
nástroj na dokonalé pochopenie správania sa spotrebiteľov. Tento vlak však už odišiel. V budúcnosti sa, pevne
verím, zameriame viac na spoznanie zákazníka ako individuality, jeho reakcií a očakávaní, a prestaneme sa domnievať, že sa zákaznícke priania dajú jednoducho prečítať, či
dokonca naprogramovať.

Oplatí sa teda vôbec pokračovať v zbieraní obrovského množstva zákazníckych dát?
Málokedy. Dáta, ktoré zbierate, sú staré a vzťahujú sa na
pomerne náhodné ukazovatele. Ukazovatele boli málokedy
vybrané preto, aby odhalili priania zákazníkov alebo zmeny
ich postojov. A pokiaľ áno, s najväčšou pravdepodobnosťou
by takéto analýzy nefungovali. Predstava zákazníkov o svete a úloha vášho produktu v ňom sa nedá zmerať číslami.
Práve to bol a je najväčší problém Big Data – dodatočným
analýzam sa pripisuje väčší prínos než v skutočnosti majú.

V prípade Big Data ide podľa vás teda o zlyhanie
a nesplnené sľuby. Čo však môžu firmy reálne očakávať
od existujúcich dát o svojich zákazníkoch?
Firmy môžu porozumieť, ako so zákazníkmi komunikovať a nájsť možnosti, ako túto komunikáciu zjednodušiť
a zefektívniť. Ale nemôžu skutočne porozumieť, ako a prečo vlastne zákazníci s konkrétnou firmou komunikujú – a
pritom práve toto je omnoho dôležitejšie.

Čo by teda firmy mali robiť, aby sa tomuto omylu vyhli?
Uvedomiť si, čo o zákazníkoch nedokážete v skutočnosti vôbec zistiť, čo o nich môžete vedieť a nájsť spôsob, ako to zistiť.
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Aké trendy očakávate v oblasti analýzy dát?
Disciplínu. Sústredenie sa na veci podstatné. Integráciu
s ďalšími metodikami, ktoré cenné znalosti o zákazníkoch
pomôžu získať.
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»

„Udržiavajte aktívny
dialóg so zákazníkmi tak, aby ste boli
schopní ich priania predvídať.“
Hovoríte, že ak chce firma svojho zákazníka skutočne
poznať, musí sa na veci pozrieť zákazníkovými očami, vcítiť
sa do zákazníckych potrieb. Ale kým dáta sú jasne merateľné a použiteľné v rôznych štatistických metódach, pocity sa zmerať a vyhodnotiť nedajú. Môžu teda firmy len na
základe „feelingu“ reálne zistiť, čo ich zákazníci chcú?
Priania našich zákazníkov a možnosti, ako ich splniť, sa samozrejme zmerať nedajú. Avšak, stále to hovorím, najjednoduchšie je - spýtať sa. To funguje vždy a naozaj dobre.
Pýtajte sa svojich zákazníkov, buď priamo, alebo nepriamo, alebo, čo je ešte lepšie, udržiavajte aktívny dialóg so
zákazníkmi tak, aby ste boli schopní ich priania predvídať.
Rovnako ako je väčšina z nás schopná predvídať želania členov rodiny a našich blízkych priateľov.
Vzťahy so zákazníkmi často „zabíjajú“ procesy. Ako dosiahnuť, aby sa firma nestala príliš procesne orientovanou,
a sústredila sa na myšlienku, ktorá za týmito procesmi stojí?
Môžete sa tiež spýtať: „Ako riadiť spoločnosť, ak chcem,
aby bola úspešná?“ Je to otázka strategického zamerania.
Nikdy nesmiete dovoliť, aby sa čiastkové problémy, technické či procesné prekážky postavili medzi vás a vašu strategickú víziu. Pri pokrokoch majte stále na mysli pôvodný
strategický cieľ, inak to v skutočnosti nie je pokrok. Ak ná-

hodou po ceste narazíte na niečo výnimočné, čo vám pomôže zarobiť viac peňazí, ok. V takom prípade tomu buď
prispôsobte aj stratégiu, alebo to definitívne vypustite z
hlavy. Skutočný pokrok by sa mal merať voči pôvodným
cieľom, ktoré ste si stanovili úplne na začiatku.
Slovensko je pomerne malá krajina s malým trhom.
Z pohľadu zákazníckych dát – je to výhoda alebo nevýhoda?
Nemám dostatok informácií o Slovensku, a teším sa na
nové poznatky o tomto trhu. Ale určite platí, že expertíza v oblasti Business Intelligence a zákazníckych znalostí
patrí k najhodnotnejším a vyžaduje si množstvo skúseností z rôznych spoločností. Na zdieľanie znalostí je vynikajúci
clustering firiem z rôznych odvetví. Ak je Slovensko príliš
malé, aby vytvorilo takýto znalostný cluster, potom by to
bola pre krajinu nevýhoda.
Čo podľa vás potrebujú slovenské spoločnosti, ktoré
sa už teraz snažia ponúknuť personalizované služby svojim zákazníkom?
Dobrú predstavivosť a skutočne veľkú snahu jednak porozumieť svetu zákazníkov a tiež schopnosť hľadať riešenia,
ako by ich brand mohol komunikovať so zákazníkmi. No
a samozrejme, zopár správnych zákazníckych dát.
Vystúpili ste ako spíker na konferencii DATALAN IT
FORUM. Čo bolo hlavné posolstvo pre slovenské obchodné a marketingové publikum?
No a práve preto ste na konferencii mali byť. (úsmev)
Ale v skratke – venovali sme sa obmedzeniam Big Data
a nechýbalo zopár praktických rád, ako čo najlepšie porozumieť našim zákazníkom.

PROFIL
Sean nie je typický „IT man“. 15 rokov sa venuje prieskumu a analýze služieb a produktov z pohľadu zákazníka (potreby, vnímanie, očakávania) a s ľuďmi z branže sa vždy rád podelí o skúsenosti z biznisu. Zákazníckym prieskumom sa
venuje najmä v oblasti herného priemyslu. Medzi jeho klientov patria veľké spoločnosti ako BBC, Sony, Nintendo, či
Sega, s ktorými spolupracuje v rámci strategických prieskumov trhu pre vyše 200 produktov. Stál pri úspešnom
uvedení najvýznamnejších titulov (Wii konzola, Wii Fit, Brain Training), či pri vývoji hier na moderné mobilné platformy.
Sean rúca tradičné biznis prístupy k zákazníckym analýzam. Big Data považuje za zlyhanie a ako argument uvádza konkrétne príklady najčastejších chýb firiem pri zákazníckej analytike, prináša však zároveň aj praxou overenú
„radu“, na čo sa zamerať do budúcnosti. Okrem nových technológií ho fascinuje aj cestovanie, za sebou má destinácie ako Peking, Afganistan, či Zimbabwe. Návšteva Slovenska bola 21. mája jeho exkluzívna premiéra.
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MARTIN
MORÁVEK
Univerzálne
riešenia dnes
už nestačia

Digitálna éra priniesla firmám nielen nové možnosti, ale aj nutnosť zmeniť svoj prístup k zákazníkom.
Dnešná generácia spotrebiteľov je náročnejšia, nestála, má oveľa viac informácií a vyžaduje zákaznícke
služby presne na mieru. Firmy, ktoré sú schopné zmeniť zaužívané postupy a osloviť zákazníkov so
skutočne osobným prístupom, však majú práve teraz obrovskú príležitosť. Ako sa môžu pripraviť a splniť
očakávania zákazníkov?

Čo všetko má v dnešnej dobe vplyv na vnímanie firmy
a jej služieb koncovým zákazníkom?
Vnímanie konkrétnej firmy, od brandu až po jednotlivé produkty, formuje celý rad faktorov. Okrem vlastností konkrétneho produktu na význame čoraz viac naberá aj komunikácia firmy so zákazníkom. Dôležité je to, ako, kedy a čím ho
oslovuje, bez ohľadu na to, či sa tak deje masovými marketingovými aktivitami alebo osobne. Každá firma by mala
stavať na dlhodobých vzťahoch so zákazníkmi, v centre jej
záujmu by teda malo byť budovanie pozitívnej customer
experience. Bez nej s lojalitou klientov počítať nemôže.
Ako na customer experience v dnešnej digitálnej
dobe?
Digitálna platforma na komunikáciu medzi klientom a firmou sa stáva čoraz dôležitejšou, zároveň však kladie pred
firmy nové výzvy a riziká. Pozrime sa napríklad na mobilné aplikácie. Ide o softvér, ku ktorému neexistuje v drvivej
väčšine prípadov žiaden podrobný návod na obsluhu, maximálne tak jednoduchý tútoriál alebo nápoveda. Aplikácie preto musia byť čo najintuitívnejšie a ich ovládanie čo
najprirodzenejšie (niekedy o výbere aplikácie rozhoduje aj
„jeden klik“). V opačnom prípade nemá užívateľ problém
nájsť si inú podobnú aplikáciu, ktorej používanie bude jednoduchšie a príjemnejšie.
Je v tomto prípade riešením možnosť, aby si užívateľ
aplikáciu upravoval na mieru, alebo by sa mali tvorcovia
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snažiť o vytvorenie univerzálneho užívateľského rozhrania, ktoré uspokojí každého?
Personalizácia je určite prostriedok na zvýšenie spokojnosti. Napríklad, pri bankových aplikáciách je možnosť ich
prispôsobenia veľmi limitovaná. Prístup bánk: „My to urobíme tak, ako to všetci chcú“ nie je správny, napriek tomu
vo väčšine z nich pretrváva. Avšak práve personalizácia
je už v dnešnej dobe nutnosťou a presadzujeme ju aj my
v našich riešeniach. Ľudia sú na personalizáciu zvyknutí
pri svojich každodenných činnostiach a aplikáciách, ktoré používajú. Klienti možnosť personalizácie jednotlivých
platforiem či aplikácií vítajú, heslo „one size fits all“ už
dnes neplatí. Inak by mala vyzerať napríklad personalizovaná aplikácia pre študenta a inak pre dôchodcu.
Aj internetbanking, teda pomerne sofistikovaná služba?
Áno. Človek si neotvorí internetbanking preto, aby si zadal
príkaz na úhradu (natypoval niekoľko desiatok číslic bez
pomýlenia), ale chce vyriešiť konkrétnu životnú situáciu,
napríklad zaplatiť faktúru, vrátiť požičané peniaze, dobiť si
kredit na mobile a podobne. Ako sa to na pozadí celé realizuje, t.j. to, že to je príkaz na úhradu z účtu A na účet B, pre
neho nie je dôležité. Rozhrania internetového bankovníctva sú však prispôsobené vnútorným procesom a technickým rozhraniam bánk, a nie životným situáciám, ktoré ich
klienti riešia. Banky, ak chcú budovať pozitívny customer
experience, sa teda potrebujú prispôsobiť práve týmto životným situáciám svojich zákazníkov. Personalizácia je tou
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správnou cestou, a tí klienti, ktorí chcú aj naďalej vypĺňať
príkaz na úhradu, si nastavia prostredie tak, aby vypĺňali
24 miestne číslo protiúčtu (vďaka SEPA) a my ostatní radšej uhradíme faktúru za telefón, na jeden klik. IBAN a SEPA
to v podstate urýchlia.
Prečo by práve SEPA mala zmeniť prístup bánk?
Pretože jej zavedenie spôsobilo, že sme si prestali pamätať
aj vlastné čísla účtov. Kedysi ste ešte mali šancu udržať si
v pamäti kombináciu desiatich čísel, ktoré tvorili číslo účtu,
no IBAN si zapamätá málokto. Do internetbankingu musíme číslo účtu z faktúry prácne opisovať a kontrolovať, aby
sme sa nepomýlili. Alebo musíme vytvárať šablóny a potom v nich aktualizovať údaje. Pritom by stačilo, že faktúru v elektronickej forme pošlete ako e-mail do banky, tá ju
spracuje a vy na jeden klik potvrdíte jej úhradu. Ktorú cestu
si zvolíte radšej? Mohli by ste si dokonca nadefinovať inštitúcie, ktorým sa majú platby uhrádzať automaticky, pretože
v ich prípade je riziko zneužitia platobného systému minimálne. Ide o organizácie ako sú napríklad telekomunikační
operátori, poisťovne či školy, ktorým platíte pravidelne.
Nerieši tento problém inkaso?
Iba čiastočne. Inkaso je nielen pozostatkom papierovej
doby, kedy malo ušetriť klientom cestu do banky, ale vyskúšajte povedať v škôlke, aby za obedy účtovali cez inkaso. Inkaso vám zároveň neumožňuje žiadnu kontrolu nad vašimi
operáciami (rozhoduje za vás banka). Napríklad, predstavte
si, že vám na účte chýbajú peniaze a príde vám faktúra od
operátora za telefonovanie a šek za obedy vášho dieťaťa
v materskej škôlke. Zo zostatku na účte môžete zaplatiť iba
jednu z týchto položiek, tú druhú až keď dostanete výplatu.
Ak máte nastavené inkaso, zrealizuje sa tá platba, ktorá je
splatná ako prvá, napríklad faktúra od operátora. No vám
môže vyhovovať, ak sa zaplatia práve tie obedy, pretože
radšej zaplatíte operátorovi pokutu za oneskorenú platbu,
no budete mať istotu, že o stravu vášho dieťaťa je postarané. Tu je inkaso v koncoch. Trúfnem si povedať, že inkaso
je prežitok minulého tisícročia. Banka (alebo aj iná služba)
by vám mala umožňovať preplácať účty pohodlne, ale zároveň stále mať nad finančnými operáciami kontrolu. Ak to tá
vaša dokáže, vaša lojalita voči nej sa určite zvýši.
Čo je potrebné na to, aby sa tieto služby zmenili a do
popredia sa dostali životné situácie, ktoré potrebujú klienti riešiť?
Služby sa už menia. Možno ešte nie u nás, ale stačí sa pozrieť
na západné krajiny. Tam už existujú inštitúcie, ktoré vám
dokážu sprostredkovať platobné služby a nie sú to banky.
Klientom ponúkajú príjemné užívateľské rozhranie a sofistikované služby, pričom vaše prostriedky sú chránené rovnako ako v banke. Samozrejme, aj takáto inštitúcia má dohodu
s nejakou bankou, cez ktorú realizuje technické operácie
a vedie účty. Táto banka však nemá s klientom žiaden vzťah.

Iný príklad, Google plánuje spustiť službu zaplatenia faktúry
priamo v Gmaili. Táto služba určite nebude dostupná na Slovensku okamžite, no dúfam, že raz sa tak stane. Rozvíja sa
aj crowdfunding a peer to peer požičiavanie peňazí. Všetky
tieto služby úplne alebo čiastočne obchádzajú banky. Tradičným hráčom tým pribúda na trhu konkurencia, ktorá ich
núti meniť aj ich vlastné služby a posúvať ich bližšie k zákazníkom. A nejde tu iba o banky, ale napríklad aj o iné segmenty, ktorých služby sa už dnes dajú, aj u nás, nahradiť inými
alternatívami. Verím, že týmto trendom časom pomôže aj
legislatíva a regulátori. Napríklad, aby sme si mohli preniesť
číslo účtu z banky do banky (ako pri mobilnom telefóne). To
všetko núti firmy meniť svoj prístup a výraznejšie sa sústrediť
práve na customer experience a prostredníctvom neho zvyšovať lojalitu svojho klienta. Nastavenia backendových systémov a vnútorné procesy inštitúcie by preto nemali zákazníka
žiadnym spôsobom obmedzovať.
Nie je oprávnená obava, že by si to vyžiadalo komplexné prestavenie procesov a technológií, na ktorých bežia,
čo by bolo pre danú inštitúciu časovo náročné a drahé?
Vôbec nie, pretože my hovoríme o digitálnom užívateľskom
rozhraní koncového klienta, ktoré by malo byť príjemné
a jednoduché. Má podstatne menej operácií ako backendový systém a ak ho chcete poskytnúť, backendový systém meniť nemusíte. Ak by bolo možné uhrádzať faktúry cez e-mail,
na konci by to pre backend systém bola stále tá istá finančná
transakcia ako dnes, teda prevod peňazí z jedného účtu na
druhý. Už dnes môžete zaplatiť niekomu peniaze s využitím
jeho telefónneho čísla, túto službu poskytujú niektoré banky
aj na Slovensku. Nepotrebujete teda poznať číslo účtu dotyčného, stačí, že ho pozná banka. Podobne funguje koncept
posielania peňazí cez Facebook. Práve tento typ služieb je
tou správnou cestou, pričom ide o nadstavbu pôvodného
systému a ten teda nie je potrebné meniť. Takáto nadstavba
by mala byť rýchla, flexibilná a modifikovateľná. Musíte totiž počítať, že ju budete potrebovať rýchlo meniť, či už podľa
spätnej väzby od klientov alebo podľa zmien na trhu.
Firmy teda nemôžu pripraviť riešenie so životnosťou
napríklad desať rokov?
Teoreticky môžu, ale prakticky to nie je reálne. Potreby zákazníkov sa totiž rýchlo menia a na tento fakt budú musieť
firmy operatívne reagovať. A nielen to, prispôsobovať sa
musia aj konkurencii či vývoju nových technológií. Preto odporúčame riešenia, ktoré sú flexibilné a umožňujú neustále poskytovať lepšie a lepšie služby. Navyše, je
vhodné, aby systém umožňoval testovanie funkcionalít
reálnymi užívateľmi. Pretože ich spätná väzba bude vždy
relevantnejšia než od ľudí z vnútra inštitúcie. Vďaka tomu
dokáže firma pomocou moderných technológií zvyšovať
svoju konkurencieschopnosť, a zákazníkov nestrácať, ale
získavať. Digitálne riešenie nie je cieľ, je to cesta, na ktorej
sú otvorenosť a flexibilita riešenia nevyhnutné.
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LEVÁRSKY

Účinná reklama
je tá, ktorá je pre
klienta užitočná
Časy sa zmenili, dnes naozaj nestačí, ak
firma rozošle letáky a pasívne čaká, kedy
sa k nej pohrnú húfy zákazníkov. Čo však
robiť, keď tradičné nástroje zlyhávajú?
Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že
riešením môže byť tzv. marketing v správnom čase - personalizovaná reklama,
distribuovaná cez správny komunikačný
kanál a adresovaná v správnom čase.
Spozornieť by pri tejto téme mali najmä firmy, ktoré majú najviac informácií
o zákazníkoch - banky, telekomunikační
operátori, či poisťovne.

Na jednom z predchádzajúcich ročníkov konferencie
DATALAN IT FORUM bol predstavený event driven marketing – nástroj, ktorý cieli komerčné ponuky na konkrétne životné situácie klienta. Čím sa od neho líši marketing
v správnom čase?
Marketing pripomína rybárčenie. Biznis oddelenie povie, že
je potrebné predať viac kukurice, pretože jej je v skladoch
priveľa. Analytici povedia, že kukurica chutí kaprom – a tie
ryby, to sme my zákazníci. Marketingové oddelenie prefarbí
kukuricu do korporátnych farieb, vymyslí jej pekný názov,
ľudia z reklamnej agentúry potom zbalia rybárske náčinie
a idú k jazeru nahadzovať. Čím viac udíc použijú, tým väčšia
je pravdepodobnosť, že kapor zaberie. A ak náhodou zaberie niečo iné, nevadí, aj to je ryba. Event driven marketing
je sofistikovanejší, ten naviaže predaj kukurice a nahadzovanie udíc na fakt, že ryby na ňu berú napríklad druhý deň
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po splne. Takže oslovenie klienta bude zacielené práve na
tento čas. Marketing v správnom čase je ale ešte o level vyššie. Takáto reklama by totiž mala byť aj užitočná.
Ako napríklad?
Predstavte si, že stojíte pri bankomate, ktorý vám práve
odmietol vydať peniaze, lebo na účte nemáte dostatok
peňazí. V tom okamihu sa vám ozvú z banky a ponúknu vám zriadenie povoleného prečerpania, ktoré dokážu
obratom aktivovať. Ak ponuku prijmete, viete sa okamžite dostať k peniazom a banka vyriešila váš problém.
Tomu hovorím užitočná reklama. A takýchto scenárov
smerujúcich k osloveniu klienta v tom správnom čase je
možné pripraviť viacero, a potom ich automaticky vyhodnocovať prostredníctvom technológie Complex Event
Processingu.
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Complex Event Processing (CEP) sa momentálne využíva najmä v priemysle. Kde sú jeho prieniky s marketingom?
Tak dobre, ako CEP funguje v priemysle, môže fungovať
i v marketingu. Napríklad, v spoločnosti Slovalco, ktorá vyrába hliník, sme implementovali Complex Event Processing
na predchádzanie havarijným stavom elektrolýznych pecí.
Pomocou senzorov sa sleduje množstvo ukazovateľov, ktorých postupnosť sa vyhodnocuje na základe stanovených
scenárov. Vieme, že ak nastane udalosť X a za ňou udalosti
Y a Z, hrozí porucha pece. V tom prípade systém upozorní
jej obsluhu na nutnosť servisného zásahu. Rovnaký postup
môžeme uplatniť aj v marketingu. Napríklad, systém vyhodnotí, že ak má klient pravidelný príjem poukazovaný na účet
v dostatočnej výške a bankomat mu nevydal kvôli nízkemu
zostatku peniaze, je možné mu zavolať a ponúknuť mu povolené prečerpanie. Je to iba o nadefinovaní scenárov a následnom sledovaní potrebných údajov.

nepredám, lebo mi povie, že ho nepotrebuje?
Marketing v správnom čase je o flexibilite. A práve tú nástroj CEP ponúka. Celá technológia Complex Event Processingu umožňuje jednoduchú úpravu scenárov tak, aby
som sa dopracoval k želanému výsledku a ponúkol klientovi užitočný produkt v tom správnom čase.

Ako sa takéto scenáre nastavujú?
Základné prístupy sú dva. Vrátim sa k elektrolýznej peci na
výrobu hliníka. V jej prípade môžem nadefinovať scenár
na základe poznania procesov, ktoré v nej prebiehajú. Napríklad, budem sledovať či nedochádza k zvýšeniu teploty,
kyslosti, tlaku a podobne, teda k javom, o ktorých viem, že
môžu smerovať k poruche. No postupovať sa dá aj inak:
viem, že došlo k poruche, tak zanalyzujem javy, ktoré jej
predchádzali. Ak sa daný scenár smerujúci k poruche opakuje, môžem ho začať sledovať. Pritom kauzalite javov ani
nemusím rozumieť, stačí, že nastanú.

Používa už niekto Complex Event Processing v marketingu aj na Slovensku?
O takom prípade neviem. No existujú príklady zo zahraničia. Turecký mobilný operátor Turkcell sleduje u svojich
zákazníkov základných 150 parametrov. Vďaka tomu sa
mu mnohonásobne zlepšila účinnosť kampaní. Ak operátor vie, že jeho klient má nový smartfón, vie mu k nemu
jednoducho ponúknuť adekvátne služby.

Je podobný prístup použiteľný aj pri marketingu?
Áno. Môžem napríklad predpokladať, že ak si klient zaplatil cez účet dovolenku, kúpil kartou potápačský výstroj,
tak sa ide k moru potápať. Ak si ale nekúpil poistenie, je
pravdepodobné, že na tento krok zabudol a poistenie
mu ako banka cez spolupracujúcu poisťovňu ponúknem.
Viem teda scenár vyskladať na základe logickej úvahy. No
aj tu môžem postupovať opačne. A to tak, že si pozriem,
ktoré udalosti predchádzali tomu, že si klient kúpil poistenie. Zistím, že najčastejšie ide o udalosti A, B a C, takže ich
začnem sledovať. Ak klient tieto kroky vykoná, ponúknem
mu automaticky poistenie, pretože ho pravdepodobne
bude potrebovať. Nemusím pritom dané dáta analyzovať a snažiť sa rozumieť motivácii klienta. Dôležité je mať
správne nadefinovaný scenár.
Čo v prípade, že je scenár nadefinovaný a napriek
tomu, že došlo k udalostiam A, B a C, poistenie klientovi

Ako je to s právnou stránkou takéhoto postupu? Nejde
o porušenie ochrany osobných údajov?
Nie, keďže legislatíva zakazuje zhromažďovať údaje o klientovi bez jeho súhlasu. V prípade CEP sa však žiadne údaje
o klientovi nezhromažďujú, iba systém vyhodnocuje tok dát
bez toho, aby ich hlbšie analyzoval a uchovával. Neukladám
teda nič do databázy a nerobím klasickú analytiku. Complex Event Processing používa technológie in memory computingu, takže je nielen v súlade s legislatívou, ale dokáže
odsledovať obrovské množstvo informácií v krátkom čase.

Kedy predpokladáte, že nad niečím podobným začnú
uvažovať aj slovenské firmy?
Myslím si, že reálne je to v horizonte dvoch rokov. Teraz
si totiž väčšina firiem myslí, že podobná technológia by
bola veľmi drahá, čo však nie je pravda. Rovnako nie je
pravda ani to, že implementácia scenárov do informačného systému je zložitá. V skutočnosti je to iba niekoľko
riadkov kódu. Tie dajú výsledok – informáciu, na ktorú potom môžu nadväzovať predajné procesy. Odhadujem, že
aj na základe referencií zo zahraničia sa tak do dvoch rokov prestanú slovenské firmy Complex Event Processingu
báť. Keďže náš tím expertov sa tejto téme venuje už dnes,
budeme na to pripravení a schopní klientom ponúknuť relevantné riešenia.
Pri ktorých firmách je potenciál využitia Complex Event
Processingu najvyšší?
Sú to tie firmy, ktoré majú najviac informácií o zákazníkoch, teda banky, telekomunikační operátori, alebo poisťovne. Očakávam, že budú aj prvé, ktoré po takomto riešení siahnu.
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RICHARD SLÁDEK

Marketingová kampaň
sa dá v cloude
poskladať ako lego

V dobe, keď sa na zákazníkov valia reklamné ponuky
z každej strany a keď sa ich potreby a preferencie menia zo
dňa na deň, je najvyšší čas uvažovať nielen nad tým, ako
zákazníka osloviť, zaujať, ako predať, či vytvoriť dlhodobý
vzťah a udržať ho spokojného. Musíte prísť na to, ako to
robiť rýchlo, jednoducho, efektívne - a bez toho, aby vás
čoraz náročnejšia disciplína akou je starostlivosť o zákazníka,
nútila do čoraz vyšších výdavkov na marketing.

Jednou z tém aktuálneho ročníka konferencie DATALAN IT FORUM je efektívny digitálny marketing. Prečo práve táto téma?
Doba sa mení a spolu s ňou aj my – zákazníci a naše požiadavky. Máme väčšie možnosti výberu, naše očakávania
rastú. S týmito zmenami sú konfrontované aj obchodné
a marketingové oddelenia mnohých firiem, pre ktoré je
stále ťažšie udržať tempo v boji o zákazníka. Efektívna
podpora marketingu pomocou IT, ako aj jeho samotná realizácia v digitálnom svete, sa tak dostáva do popredia ako
jeden z dôležitých nástrojov marketingu.
Čo to v praxi znamená?
Marketingové či obchodné oddelenia dnes potrebujú
pružne reagovať na dynamický trh a konkurenciu, a oslovovať zákazníka v správnom momente. V mnohých spoločnostiach ale táto požiadavka ešte stále naráža na prekážky
– nepružnosť zmien na strane IT, mnoho manuálnej práce,
nekonsolidované informácie medzi oddeleniami a pod.
Dnes však už môžeme vďaka novým technológiám jednoducho presťahovať marketing do cloudu. Firmy tak získajú
možnosť jednoduchého a efektívneho riadenia kampaní
v prostredí digitálnych kanálov. Do rúk marketérov či iných
biznis používateľov sa dostáva nástroj, ktorý im komplexne pokryje nielen agendu týkajúcu sa prípravy, realizácie
a riadenia kampaní, ale aj ich vyhodnotenia. Umožní im
kampane automatizovať, rozpočtovať, manažovať dodávateľov či marketingové materiály.
Cieľ takéhoto CRM riešenia je jednoduchý – umožniť po-
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užívateľom realizovať mnohé úkony bez toho, aby museli
čakať na súčinnosť IT oddelení a to všetko v rámci jedného
riešenia, ktoré tieto funkcionality ponúka na jednom mieste, na rozdiel od parciálnych produktov.
Nie je však toto riešenie určené len pre online kampane?
Nie, riešenie pre digitálny marketing neznamená, že sa
orientuje len na online prostredie. Manažovať je možné
kampane bez ohľadu na použité typy médií a komunikačné kanály. Takže nielen online, ale napríklad aj outdoor či
printy. Vhodné je napríklad aj na organizovanie podujatí,
kde vám pomôže s naplánovaním rozpočtu, rozposlaním
pozvánok, registráciou, potvrdením účasti, až po vyhodnotenie spätnej väzby od zúčastnených.
Aké výhody má nástroj pre konkrétneho používateľa?
V prvom rade, väčšinu práce spraví v prostredí jednej aplikácie, všetky informácie má pokope na jednom mieste
a nie tradične rozlezené po množstve e-mailov a excelovských tabuliek. Navyše, má k nim prístup celý tím, ktorý na
danej veci kooperuje.
Celý systém funguje tak trochu ako lego, takže si môžete
sami poskladať svoju kampaň na mieru, podľa vašich aktuál
nych potrieb. Namiesto kociek stavebnice ale skladáte jednotlivé procesy a úkony. Napríklad, začnete schvaľovaním
projektu, pokračujete jednotlivými krokmi, ako je príprava
webovej stránky či rozposlanie marketingového e-mailu a
skončíte vyhodnotením celej kampane a krásnym grafom
pre manažment.
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V čom je riešenie lepšie ako tradičný prístup?
Často dochádza k tomu, že marketingovú kampaň je potrebné realizovať v krátkom časovom horizonte - v duchu
„už včera bolo neskoro“. Vtedy býva problém zabezpečiť dostatočne rýchlu výmenu informácií či súčinnosť ostatných
oddelení vo firme. Predstavte si, že idete promovať nový
produkt, vytvoríte preň microsite, na ktorej ho zákazníkom
predstavíte a chcete sa ich spýtať na názor, prípadne im
umožniť, aby si s vami dohodli stretnutie. Tradične sa musíte najprv zladiť s IT oddelením, ktoré vám naprogramuje
dotazník a vy potom spustíte oslovovanie klientov prostredníctvom e-mailu. Napíšete jeho text, potom ho musíte
rozposlať, čo sa dnes väčšinou robí polo-manuálne. Potom
sledujete, koľko ľudí vám na microsite prišlo a prácne vyhodnocujete dotazník. Pričom často netušíte, kto vám na
danú stránku z oslovených klientov prišiel a keď sú výsledky
kampane horšie než boli očakávania, neviete rýchlo identifikovať problém. To sa vám ale pri tomto riešení nestane.
Prečo?
S dobrým marketingovým CRM riešením si totiž kampaň
a s ňou súvisiace procesy nadizajnujete rýchlo ako spomínanú stavebnicu z lega. Nielenže určíte sled udalostí a ľudí
zodpovedných za konkrétne úkony a procesy, ale dokážete si ako marketér–biznis používateľ mnohé veci urobiť
vo vlastnej réžii. Napríklad, dotazník s otázkami si naklikáte a vypublikujete sami. Rovnako si pripravíte oslovovací
e-mail, zadáte komu a kedy sa má automaticky poslať. Nadefinujete si v ňom aktívne prvky, napríklad link na spomínaný dotazník. V systéme potom vidíte nielen to, koľko
ľudí si daný e-mail otvorilo, ale i to, koľkí z nich na link klikli
a prišli tak na vašu stránku. Vidíte, koľko návštevníkov vám
vyplnilo dotazník. Tým môže systém automaticky poslať ďakovný e-mail. Dáta z vyplneného dotazníka potom automaticky „pretečú“ do CRM systému a je možné s nimi okamžite
pracovať. Takéto riešenie vám teda nielen ušetrí množstvo
času a práce, ale máte aj okamžitý prehľad o kampani. Vďaka tomu viete flexibilne reagovať aj na prípadné problémy.
Spomínali ste aj automatizáciu.
Veľkým trápením mnohých používateľov je roztrieštenosť
informácií v rôznych systémoch či medzi rôznymi osobami
a nutnosť manuálneho prenosu a spracovávania údajov
medzi nimi, čo je prácne, náchylné na chybovosť a povedzme si úprimne – aj nudné. CRM riešenie vám umožní mnohé z týchto problémov vyriešiť ich automatizáciou, pričom
tá môže mať rôzne podoby, podľa špecifík každého zákazníka. Uvediem pár príkladov.
Prvým je prepoužiteľnosť. Mnohé spoločnosti svoje kampane pravidelne opakujú. Ak si už raz takúto kampaň pripravíte, môžete si ju uložiť ako vzor a opätovne použiť.
Upravíte si iba tie časti, ktoré potrebujete aktualizovať, na-

príklad text e-mailu či dátum - nemusíte teda celú kampaň
plánovať odznova.
Iným príkladom je automatický prenos údajov napríklad
z pripraveného dotazníku do mailing listu, hromadné rozposlanie personalizovaných e-mailov či pridanie kontaktu
do zoznamu leadov, s ktorým môže ďalej pracovať obchodné oddelenie. Žiadne roztrieštené excelovské tabuľky
ani wordovské šablóny emailov. Samozrejme, vždy je tu
možnosť si dáta do excelu vyexportovať.
Veľmi dôležitou pointou automatizácie je aj konsolidácia
údajov na jednom mieste. Prehľad o zákazníkoch, aktuálnych kampaniach, ich výsledkoch má nielen marketingové
oddelenie, ale aj obchodné oddelenie, manažment, call
centrum či iní používatelia, ktorí môžu s týmito informáciami ihneď ďalej pracovať. Koncový zákazník tak môže dostať konzistentnú starostlivosť v kontexte – pretože každá
zložka firmy o ňom vidí rovnaké informácie a nemalo by sa
stať, že mi obchodník opakovane ponúkne produkt, o ktorom mi už včera poslal marketing brožúru.
Ako je to s technickou náročnosťou daného riešenia?
Môže ho využiť každá firma?
Tu sa ukazuje sila cloudu a moderných webových technológií. Jedná sa o cloudové riešenie, ktoré je prístupné
z webového prehliadača. Nie je teda potrebné ho lokálne
inštalovať a pre organizáciu neznamená žiadne starosti
s infraštruktúrou, môže si ho teda dovoliť aj malá firma
bez vlastného IT oddelenia. Navyše, ako býva pri cloudových riešeniach zvykom, poskytuje veľmi flexibilné možnosti licencovania, kde nie je problém začať „na skúšku“ aj
s jedným alebo dvoma používateľmi. DATALAN vie svojim
zákazníkom poradiť nielen s výberom vhodného riešenia,
ale aj pomôcť pri jeho zavedení do používania a nastavení úvodných procesov. Správny štart je totiž mnohokrát
kľúčový, pretože systém veľkého tresku a prílišná zložitosť riešenia by mohla budúcich používateľov odradiť.
Tu rozhodne platí, že menej je niekedy viac a treba začať
s niečím jednoduchým. Neskôr, podľa požiadaviek, nie je
problém zapojiť ďalších používateľov a implementovať
rozsiahlejšie projekty.
Skoro by sme zabudli na dnes toľko aktuálnu problematiku sociálnych sietí. Dokáže byť takéto riešenie použité
aj v spojitosti s nimi?
Áno, tzv. Social Marketing je jeho integrálnou súčasťou.
V rámci nadizajnovanej kampane môžete napríklad automaticky publikovať príspevky na sociálnu sieť. Ďalšou výhodou je monitoring sociálnych sietí, ktorý vám umožňuje sledovať napríklad diskusie a vyhodnocovať charakter
jednotlivých príspevkov, či sú pozitívne alebo negatívne.
Vďaka tomu môžu firmy ešte flexibilnejšie reagovať na výhrady klientov a budovať tak pozitívny imidž značky.
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Náš firemný
„Google“ sa dokáže
sám učiť
Obrovským tempom rastúce množstvo
dát, s ktorými firmy už nedokážu pracovať, má dva následky: firmám spôsobuje
problémy a zákazníkom nespokojnosť.
Naši odborníci v oblasti sémantiky preto
vyvinuli nové inteligentné riešenie, ktoré
vyhľadávanie v týchto dátach výrazne
zjednodušuje, urýchľuje a konečnému
zákazníkovi prináša reálne výhody. Zoznámte sa, prichádza firemný „Google“
alias SemanticSearchBox.

V čom sa líši firemný Google od vyhľadávacieho nástroja, ktorý obsahuje operačný systém počítača? Tie vo Windows či OS X už dnes zvládajú nielen hľadanie súborov, ale
i fulltextové vyhľadávanie v bežných dokumentoch.
Rozdiely sú v dvoch zásadných bodoch. Žiaden vyhľadávací nástroj v operačnom systéme dnes nedokáže obsiahnuť
všetky dáta, s ktorými firmy a inštitúcie pracujú. Sú to nielen dokumenty, ale aj databázy a rôzne úložiská. Vyhľadávať
v nich je tradičnými metódami dosť zložité. Druhou odlišnosťou je, že náš nástroj SemanticSearchBox si dokáže poradiť
s dátami na rôznej úrovni štruktúrovanosti. Navyše, naše
riešenie umožňuje nielen fulltextové vyhľadávanie, ale i vyhľadávanie na základe významu s využitím sémantiky. To zabudované vyhľadávače v operačných systémoch nezvládnu.
Ako takéto vyhľadávanie prebieha?
Pri klasickom vyhľadávaní je veľmi dôležité, ako do vyhľadávacieho nástroja zadáte svoju požiadavku. Ak sa opýtate zle,
nedostanete relevantný výsledok. Potrebujete teda správne
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zadať kľúčové slová, prípadne presne naformulovať dotaz.
Musíte zohľadniť skloňovanie, synonymá, slang, teda veci, ktoré v klasickom fulltextovom vyhľadávaní bývajú problémom.
Ak ale vyhľadávate cez naše riešenie s využitím sémantiky, tieto problémy odpadajú. Proces kladenia otázky je totiž úplne
iný a umožňuje zadať dopyt v bežnej ľudskej reči. Napríklad:
nájdi mi všetky konkurenčné produkty k nášmu produktu X.
Vyhľadávací engine si takúto otázku preloží do strojovej reči
a na základe toho vykoná požadovanú operáciu. Nemusím
teda pri vyhľadávaní riešiť syntax otázky a dostanem relevantnejšie výstupy než pri použití tradičného nástroja.
Do akej miery je toto riešenie univerzálne a do akej
miery je potrebné ho konfigurovať? Ak zostaneme pri príklade, ktorý ste použili - ako SemanticSearchBox zistí, ktorá ponuka je konkurenčná a ktorá nie?
Nie je to krabicové univerzálne riešenie, ktoré si niekto
kúpi v obchode ako kancelársky balík a môže ho hneď začať používať. Potrebné fakty sa musí vyhľadávací nástroj
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Čo si mám predstaviť pod pojmom doménová znalosť?
Je to príslušná problematika súvisiaca so zvoleným sektorom. Napríklad, v prípade banky potrebuje vyhľadávač vedieť, čo je to hypotéka, čo je úver, čo je vkladový produkt,
kto je konkurent...

Ktorým oddeleniam vo firmách dokáže Semantic
SearchBox najviac pomôcť?
Priestor vidím hlavne na marketingu, napríklad pri identifikovaní konkurenčných výhod daného produktu. Semantic
SearchBox síce nie je priamo analytický nástroj, no pri
vhodnom zadaní otázky dokáže vygenerovať aj výstup použiteľný na tvorbu analýzy. V tomto smere môže pomôcť aj
obchodu a priamemu predaju.

Ako sa vyhľadávač naučí, kto je konkurent mojej banky
a aké sú jeho produkty?
Tento proces sa dá do značnej miery zautomatizovať. Napríklad, tieto údaje sa dajú stiahnuť aj z webu, nemusia
nutne pochádzať z interných dát danej banky. Ale, samozrejme, dajú sa použiť i tie, napríklad analýzy marketingového oddelenia. Výhodou nášho riešenia je, že dokáže všetky
tieto zdroje, interné aj externé, kombinovať. Navyše, celý
systém je samoučiaci sa, čo celý proces značne zjednodušuje a zefektívňuje. Hľadá totiž väzby medzi informáciami
a z toho vyvodzuje ďalšie vzťahy medzi objektami.

Dá sa využiť aj mimo komerčnej sféry?
Áno, napríklad v školstve. Dokázal by vám totiž poskytnúť
komplexný pohľad na vybranú tému. Napríklad, o Ľudovítovi Štúrovi sa žiaci učia na dejepise ako o historickej
osobe, na slovenčine ako o jazykovedcovi a podobne.
SemanticSearchBox by vám však našiel o ňom všetky relevantné informácie. Využiteľný by bol aj v daňovej problematike, ktorá je veľmi široká a týka sa tak mikroekonomiky jednotlivých firiem, procesov vo verejnej správe ako aj
makroekonomiky štátu. Medzi tým všetkým existujú väzby, na základe ktorých je možné vyhľadávať.

S akými konkrétnymi dátami dokáže systém pracovať?
Okrem databáz na rôznej úrovni štruktúrovanosti je to napríklad internet či intranet danej spoločnosti. Do budúcnosti je možné obsiahnuť aj audiosúbory napríklad z call centra
či video nahrávky. Je to zložitejšie, no realizovateľné.

Existujú podobné vyhľadávače aj v zahraničí?
Áno, ale SemanticSearchBox je unikátny v tom, ako je prispôsobený podmienkam nášho regiónu. Niečo iné je totiž vyhľadávanie v angličtine, ktorá nepozná skloňovanie,
a iné v slovenčine. Unikátni sme aj v tom, že ku klasickému
fulltextovému vyhľadávaniu my ponúkame aj sémantickú
nadstavbu. Takýchto riešení nie je veľa a v našom regióne
už vôbec nie.

najprv naučiť. Potrebuje získať takzvanú doménovú znalosť, napríklad v oblasti telekomunikácií či bankovníctva.

Množstvo dát, ktoré sú zahrnuté do vyhľadávania, však
automaticky relevantný výsledok nezaručia. Čo v prípade,
že sa opýtam vyhľadávača zle?
Náš vyhľadávač vám pomôže dospieť ku kvalitnému výsledku aj keď sa opýtate zle. Nebazíruje totiž na konkrétnych slovách a v prípade potreby vás požiada, aby ste svoju požiadavku špecifikovali. Napríklad, opýtate sa „Nájdi
mi všetky konkurenčné ponuky k tej našej“. V takom prípade vás požiada aby ste uviedli, ktorú ponuku máte máte
na mysli. Postupne vás teda navedie k tomu, aby ste zadali
dopyt, na ktorý je možné vyhľadať relevantné odpovede.
Do akej miery je vyhľadávanie zložité z pohľadu užívateľského rozhrania?
Je jednoduché. SemanticSearchBox môžu využívať ľudia, ktorí
sa vôbec nevenujú IT. Užívateľ nemusí vedieť, na akom princípe toto riešenie funguje, aby ho mohol používať. Zvládne ho
bez problémov napríklad pracovník na pobočke banky.
Je už toto riešenie nasadené aj v praxi, alebo je len vo
vývoji, prípadne vo fáze pilotného projektu?
V súčasnosti už je nasadené v praxi.

Je obmedzením pri implementácii SemanticSearchBox-u to, aký konkrétny informačný systém daná spoločnosť využíva?
Nie, tu ide iba o to, ako sa z jej systému dokážu získať dáta.
Dnes už každý informačný systém dokáže v nejakej forme
dáta exportovať. V tomto smere teda s implementáciou
SemanticSearchBox-u nezvykne byť problém.
Ako je to s finančnou náročnosťou tohto riešenia?
Nie je náročné, a dokonca dokáže firme ušetriť náklady.
Množstvo spoločností totiž veľa dát produkuje duplicitne,
na čo zbytočne míňa peniaze. SemanticSearchBox dokáže
túto duplicitu odhaliť a pomôcť tak zefektívneniu procesov vo firme. Často ľudia, ktorí sedia vo vedľajších kance
láriách, nevedia, že robia na tom istom. Aj preto môže nasadenie SemanticSearchBox-u znamenať pre spoločnosť
zaujímavú konkurenčnú výhodu.
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Nová generácia vyhľadávača
vám skutočne rozumie
Rastiete? To je určite pozitívna správa. No ak vám geometricky rastúce množstvo dát, ktoré s rastom firmy
súvisí, začína spôsobovať problémy, je načase zavolať si na pomoc firemný Google.

Kedy firma potrebuje vlastný
firemný „Google“?

Množstvo dát rastie, nové zmluvy a formuláre pribúdajú, údaje sa neustále aktualizujú, ponuka služieb
a produktov rozširuje, rastie aj počet klientov, zamestnancov, pobočiek – ako sa v tom nestratiť? Ako rýchlo,
jednoducho a spoľahlivo nájsť presne tú informáciu, či
ponuku, ktorú momentálne potrebujete? Jednoducho.
Využite novú aplikáciu SemanticSearchBox, za ktorou stoja nielen naše skúsenosti v oblasti správy veľkého množstva dát, ale aj výskum špeciálnej skupiny expertov, dlhodobo sa venujúcich vývoju v oblasti programovania na
princípoch sémantiky. „Napriek všetkým prínosom, ktoré
nám súčasné informačné systémy prinášajú, stále im chýba
to najpodstatnejšie – a to je podpora významu dát, tj. strojové
spracovanie dát aj s ohľadom na ich význam,“ vysvetľuje Miroslav Líška, expert v oblasti aplikovaného sémantického
webu v podnikovom prostredí zo spoločnosti DATALAN.
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„Aplikácia na princípe sémantiky, ktorú sme vyvinuli, dokáže použiť konceptuálny model ako zdroj inteligencie práve
pre potreby odvodzovania nových informácií z existujúcich.“
V skratke: vo firemnom Googli sa v kontexte umelej inteligencie z informácií stávajú znalosti, aplikácia preto „rozumie“ vašim požiadavkám a vie vám rýchlejšie poskytnúť
relevantnú odpoveď.

SemanticSearchBox
- „zázračná“ krabica?

Nová moderná aplikácia výrazne zjednoduší fungovanie
spoločnostiam pracujúcim pri kontakte so zákazníkom
s veľkým množstvom dát (telekomunikační operátori, finančné inštitúcie, energetické spoločnosti, verejná správa
atď.). V súčasnosti na slovenskom trhu neexistuje riešenie pracujúce na podobných princípoch a DATALAN je tiež
jednou z mála spoločností, ktoré sa venujú vývoju v ná-
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ročnej, no progresívnej oblasti sémantiky. Využitie novej
aplikácie v praxi prinesie zákazníkovi jasne identifikovateľné benefity. Aplikácia však predstavuje nielen modernejší
nástroj každodennej práce, ale najmä úplne nový trend
v princípoch, na akých budú v budúcnosti pracovať firemné vyhľadávače.
SemanticSearchBox predstavuje aplikáciu Web 3.0, založenú na technológii sémantického webu, ktorý využíva
metódy umelej inteligencie, pričom hlavný dôraz je kladený zároveň na dáta aj ich význam. Riešenie sa najprv snaží porozumieť dopytu používateľa, pochopiť jeho význam
a až potom ho transformovať na dáta, ktoré vyhľadáva. V
praxi totiž platí, že každý človek na vyjadrenie rovnakého
dopytu môže použiť iný výraz.
Štandardný vyhľadávač vyhľadávaný reťazec najprv rozdelí na jednotlivé slová a následne hľadá odpoveď na ne.
Výsledky bývajú častokrát rozporuplné, alebo neúplné.
Dôvody sú jednoduché, vyhľadávanie na základe textovej
podobnosti je citlivé na presnú formuláciu hľadaného reťazca a za ďalšie, štandardné „full-text“ vyhľadávače nemajú schopnosť vidieť vzťahy medzi dátami. SemanticSearchBox však funguje inak. Nevyhľadáva na základe kľúčových
slov, ale snaží sa najprv pochopiť význam otázky a vyhľadáva na základe významu.
SemanticSearchBox však užívateľom poskytuje aj ďalšiu
významnú vlastnosť - dokáže automatizovane poskytovať pomoc pri upresňovaní požiadavky. Používateľ totiž
často nevie správne definovať akciu, ktorú chce so systémom vykonávať, no naše riešenie mu podľa významu tipovaných údajov ponúka potenciálne možnosti.
Riešenie sa zároveň počas svojej prevádzky neustále učí
a zlepšuje v poskytovaní pomoci používateľom, pričom
dokáže zohľadňovať aj ich individuálne vlastnosti alebo
návyky (napr. slang).

Rozumiem, vykonám!

Ako aplikácia vyzerá a funguje? Predstavte si, že úplne
zmiznú neprehľadné členenia, komplikované stromové
štruktúry a formuláre, ktoré musíte pri vyhľadávaní vypĺňať a odklikávať. Vaším pracovným nástrojom bude len
jednoduché okno, do ktorého vpíšete to čo potrebujete
a stlačíte „search“. Inteligentný systém sa o všetko ostatné postará za vás. Alebo, ak sa vám nechce písať, stačí
hlasový pokyn, ktorý sa automatizovane transformuje do
textovej podoby. Naozaj jednoduché, však? Takýto search box sa môže použiť nielen na prístup k ovládaniu
aplikácie, ale aj na významové vyhľadávanie a podporu
pre predajný proces.

Samozrejme, každá search aplikácia, aj tá intuitívna a „chápavá“, môže vyhľadávať len z informácií, ktoré obsahuje.
Aplikácia SemanticSearchBox má tú výhodu, že je možné ju
naplniť nielen vlastnými dátami o užívateľoch, či produktoch,
ich vlastnostiach a parametroch, ale aj externými dátami
z internetu, napr. o produktoch konkurencie, čo môže zlepšiť informačnú bázu pre predajný kanál a v spojení s údajmi
o klientovi umožní efektívnejšie navrhovať nové kombinácie produktov a služieb. A práve možnosť vyhľadávania nad
internými dátami a zároveň prehľadávať aj externé zdroje
a hlavne vidieť dáta v súvislostiach činí z tohto nástroja extrémne účinný nástroj prakticky pre každú oblasť využitia.

Prvé lastovičky z praxe

Aplikáciu v súčasnosti testujeme u klienta z telekomunikačného sektora. Aktuálna potreba klienta predstavovala
výzvu ponúknuť riešenie, ktoré bude výkonné a flexibilné,
prinesie poriadok, prehľad a efektivitu v rámci nízkych nákladov v reálnom čase. Podľa jeho potrieb a požiadaviek
bol vytvorený základný sémantický model. Už dnes sa
ukazuje, že aplikácia umožní predajcovi rýchlejšie a presnejšie vyhľadávanie v spleti služieb, promptnejšie zostaviť
najvýhodnejšiu ponuky či odporúčanie ideálneho riešenia, vďaka čomu sa zákazníkom výrazne skráti celkový čas
strávený na pobočke.

SemanticSearchBox – je užitočný
aj pre vás?

Pre koho je teda SemanticSearchBox určený? Pre všetkých, ktorí pôsobia v silne konkurenčnom prostredí a hľadajú konkurenčnú výhodu vo forme:
 1. vyššej výkonnosti - rýchlejšie vyhľadávanie prináša
možnosť obslúženia väčšieho počtu zákazníkov a tým aj
zvýšenie výkonnosti predajcov,
 2. nárastu spokojnosti - vďaka promptnejším službám
budú spokojnejší zákazníci, no zjednodušené vyhľadávanie v dátach a možnosť efektívnejšej práce má vplyv na
spokojnosť a pracovnú motiváciu samotných predajcov,
 3. zníženia nákladov - intuitívna a jednoduchá aplikácia nevyžaduje vysoké náklady nielen na školenie predajcov pri implementácii riešenia, ale ani pri každej ďalšej
zmene vyhľadávacieho portálu.
Záverom snáď ostáva iba zhrnúť kvalitatívne prínosy nasadenia SemanticSearchBox-u. Umožňuje nájdenie tých
správnych informácií a ich efektívny transfer naprieč rôznymi oddeleniami vo vašej organizácii, s cieľom zefektívniť
základné činnosti a v neposlednej rade ponúka úplne novú
kvalitu sprístupnenia informácií. A to vôbec nie je málo.
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NOVÉ APLIKÁCIE

vám pomôžu
s hľadaním bytu aj pri
ochrane zdravia
Chcete zmeniť bývanie? Alebo si len idete do
lekárne po lieky? Aj pri týchto životných situáciách
vám s rozhodovaním pomôžu pripravované
mobilné aplikácie z našej dielne. Na nové služby
sa onedlho môžu tešiť aj mestá a obce. Poďme sa
teda na ne pozrieť.

Cenová mapa bude
pre všetkých

Cenová mapa nehnuteľností je unikátnym nástrojom pre
realitný trh. Umožňuje nacenenie rôznych typov nehnuteľností, od bytov cez domy až po pozemky. DATALAN na tomto projekte spolupracuje s Národnou asociáciou realitných
kancelárií Slovenska, ktorá pre aplikáciu poskytuje dáta,
aj keď tá momentálne nie je určená realitným maklérom.
Využívajú ju predovšetkým banky na stanovenie hodnoty
nehnuteľností pri poskytovaní hypotekárnych úverov.
Výhodou cenovej mapy je, že poskytuje presné a neskreslené údaje o realitnom trhu. Tieto dáta sú dokonca presnejšie než znalecké posudky, ktoré bankám predkladajú
žiadatelia o úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Znalecký
posudok je totiž iba technický odhad, ktorý na rozdiel od
cenovej mapy nepovie presnú trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Navyše, hodnota určená znaleckým posudkom sa
líši podľa toho, kto posudok vypracoval. Cenová mapa
však poskytne objektívny údaj, ktorý je dokonca presnejší než sú dáta katastra vychádzajúce z kúpno-predajných
zmlúv. Tie sú skreslené rôznymi dohodami o výške ceny,
napríklad z dôvodu daňovej optimalizácie. Veľa nehnuteľností navyše mení majiteľa na základe darovacích zmlúv.
Cenová mapa nehnuteľností týmito problémami netrpí.
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Ďalšou výhodou tejto aplikácie je, že dokáže poskytnúť pohľad na vybranú nehnuteľnosť v čase. Užívateľ si teda vie
pozrieť, ako sa napríklad vyvíjala cena konkrétneho bytu
a čo všetko na ňu vplývalo. Aplikácia síce nehľadá príčinné
súvislosti, no ponúka prehľad o zmenách, ktoré sa v danej lokalite udiali. Napríklad, užívateľ sa dozvie, že v danej
štvrti pribudla nová cesta a vidí, ako sa v tom čase pohli
ceny nehnuteľností v okolí.

Aká je skutočná cena vášho bytu?
Výhody Cenovej mapy nehnuteľností už onedlho budú môcť
využiť aj ľudia mimo bánk, keďže sa pripravuje jej sprístupnenie pre širokú verejnosť. Ľudia si tak budú môcť jednoducho
overiť hodnotu nehnuteľnosti, ktorá ich zaujíma – napríklad
v prípade jej predaja alebo kúpy. „Nesnažíme sa nahradiť realitné portály alebo prácu realitných kancelárií. No ponúkneme ľuďom nacenenie nehnuteľnosti, ktoré im poskytne naozaj
relevantné informácie o trhu,“ vysvetľuje predseda predstavenstva DATALANu Michal Klačan, ktorý vedie divíziu rozvojových projektov, venujúcu sa aj vývoju nových aplikácií. Záujemca si vďaka novej službe bude môcť zistiť nielen aktuálnu
cenu nehnuteľnosti v danej lokalite, ale pozrieť si aj ostatné
parametre, na základe ktorých bola vypočítaná. K dispozícii
bude aj prehľad vývoja hodnoty nehnuteľnosti v čase.
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aktuálne trendy vyplývajúce z pohybu cien iných relevantných nehnuteľností (vezme do úvahy ich vek, rozlohu, počet miestností, dostupnosť infraštruktúry, lokalitu a pod.)
a hodnotu požadovanej nehnuteľnosti dopočíta.
Ľudia tak v podobe Cenovej mapy nehnuteľností v dohľadnom čase získajú nástroj s pokročilými funkciami, aké boli
doteraz dostupné iba bankovým profesionálom. Vďaka
tomu sa budú môcť oveľa kvalitnejšie zorientovať na trhu.

Výhodou je, že každá nehnuteľnosť je v cenovej mape uvedená iba raz, na rozdiel od realitných portálov, ktoré tú istú
nehnuteľnosť uvádzajú aj niekoľkokrát, keďže ju predáva viacero maklérov. Relevanciu poskytnutých informácií zvýši aj
fakt, že v cenovej mape sa nedajú nehnuteľnosti „topovať“
– teda za poplatok posúvať na popredné priečky vyhľadávania, čo je bežnou praxou realitných portálov. Nestane sa vám
teda, že na prvej a desiatej strane nájdete tú istú nehnuteľnosť. Rovnako sa nestane ani to, že sa ako nová bude tváriť
stará ponuka, pretože si niekto zaplatil za jej promovanie.
„Na rozdiel od realitných portálov my žiadne nehnuteľnosti na
predaj neponúkame, takže nemáme dôvod nikomu nič vnucovať. Ak si nastavíte notifikácie, že chcete dostávať informácie
napríklad o nových ponukách bytov v bratislavskej Petržalke,
dostanete skutočne iba tie,“ dopĺňa Michal Klačan.

Cena sa dá vypočítať
Benefitom novej aplikácie bude i šírka dostupných dát.
DATALAN totiž informácie o cenách nehnuteľností zbiera od roku 2007, vďaka čomu Cenová mapa disponuje
údajmi nielen z veľkých miest, ale aj z vidieka. Ak chýbajú najaktuálnejšie dáta, pretože v danej oblasti sa žiadna
nehnuteľnosť v ostatnom čase nepredávala, systém dokáže cenu stanoviť aj na základe starších údajov. Zohľadní

Digitálne mesto
sa rozrastie

Vylepšení sa dočká aj ďalšia mobilná aplikácia DATALANu –
Mesto v mobile. Každé mesto, ktoré aplikáciu pre komunikáciu s obyvateľmi kúpi, si bude môcť samo prispôsobiť
jej dizajn svojim potrebám. Doteraz vyzerala pre každú
samosprávu rovnako, po novom však bude možné upraviť
si nielen jej základný vizuál, napríklad farebnosť, ale i to,
ktoré informácie sa majú zobrazovať a kde.
Pri tom zmeny ale nekončia, zásadnou úpravou totiž prejde celý projekt Digitálne mesto, ktorého je Mesto v mobile
súčasťou. V tomto roku sa zmení na aplikačný obchod pre
samosprávy, v ktorom budú okrem riešení DATALANu prístupné aj riešenia tretích strán. Doteraz Digitálne mesto
fungovalo ako nadstavba informačného systému konkrétnej obce, po novom to bude univerzálna cloudová služba.
Obsahovať bude aj aplikačný obchod, tak ako ho poznáme napríklad z mobilných operačných systémov. Prístup
doň budú mať prakticky všetci dodávatelia internetových
IT riešení pre samosprávu, ak o to prejavia záujem. „Nezáleží na tom, či pôjde o riešenia týkajúce sa interných procesov
samospráv, alebo o služby pre občana. Nemusia byť ani naprogramované tak, ako je Digitálne mesto. My totiž tretej strane poskytneme potrebné knižnice a prístup k backendovému
systému obce,“ prezradil Michal Klačan.
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Mestá sa presťahujú do cloudu
Dodávateľ IT riešení pre samosprávy bude môcť vďaka aplikačnému obchodu osloviť stovky obcí, ktoré dnes Digitálne
mesto využívajú. Keďže služba bude poskytovaná prostredníctvom cloudu, mesto sa k nej dostane bez toho, aby mu ju
musel niekto prísť nainštalovať. Už dnes sú takto poskytované riešenia tretích strán na zabezpečenie elektronických
aukcií či geografického informačného systému.
Rovnako ako prevádzkovatelia mobilných aplikačných obchodov, aj DATALAN bude overovať funkčnosť riešení, ktoré
sa budú cez Digitálne mesto ponúkať. Obce sa tak nemusia
obávať, že im zle naprogramované riešenie poškodí funkcionalitu informačného systému alebo si dokonca nainštalujú
malvér. Dodávateľom IT riešení vyjde DATALAN v ústrety
tým, že im sprístupní demo celého systému, s pomocou ktorého si budú môcť svoju službu naprogramovať a vyladiť. Jej
funkčnosť potom DATALAN otestuje a zaradí ju do obchodu.
Cenu riešenia si určí jeho dodávateľ sám, môže ho dokonca
poskytnúť aj zadarmo. Ak ho ale bude predávať, DATALAN
si bude účtovať sprostredkovateľskú províziu, tak ako je to
bežné pri všetkých aplikačných obchodoch, ktoré sú známe
z operačných systémov iOS, Android či Windows.
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Vďaka novej podobe Digitálneho mesta sa samosprávy
dostanú k širokej ponuke riešení, ktoré budú môcť využiť.
Dodávatelia IT služieb, aj tí najmenší, zas budú môcť osloviť výrazne širší okruh potenciálnych zákazníkov než doteraz. „Konkurencia na trhu vzrastie. Výsledkom bude kvalitnejšia digitalizácia samospráv a lepšie služby občanom, a o to tu
hlavne ide,“ dodáva Michal Klačan.

Aplikácia pomôže
s interakciami liekov

Rýchle a kvalitné informácie prinesie ľuďom aj ďalšia z nových aplikácií DATALANu. Zameriava sa na interakcie liekov a momentálne je vo vývoji, na ktorom spolupracujú
aj študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Využíva pokročilú sémantickú technológiu, vďaka ktorej
dokáže pacienta upozorniť nielen na riziká pri súbežnom
užívaní rôznych liekov, ale umožní mu nájsť lacnejšiu alternatívu k svojmu lieku.
Výhodou využitia sémantiky je, že dokáže vyvodzovať
vlastnosti daného objektu, v tomto prípade lieku. Stačí
tak označiť, že liek X interaguje s liekom Y, pretože prvý
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obsahuje účinnú látku A a druhý účinnú látku B. Vtedy je
zrejmé, že navzájom budú interagovať všetky lieky, ktoré
dané účinné látky obsahujú. „Táto informácia o interakcii
môže byť pre pacienta veľmi dôležitá, pretože z príbalového
letáku lieku sa to dozvedieť nemusí. Porovnali sme letáky vybraných liekov u nás a v Česku a našli sme také, pri ktorých
český leták na interakciu upozorňuje, no slovenský nie. Vďaka
našej aplikácii sa pacient o nej dozvie bez ohľadu na obsah
letáku,“ vysvetľuje Michal Klačan.

Voľnopredajné lieky pod kontrolou
Riziko nežiaducich interakcií liekov by sa síce mal snažiť
eliminovať lekár, no nie vždy sa tak v praxi deje. Nielenže
sa môže stať, že pacientovi predpíše vzájomne sa ovplyvňujúce medikamenty, no situáciu sťažujú aj voľnopredajné lieky. O tých lekár nemusí vedieť, že ich pacient berie.
Stáva sa i to, že človek, ktorý si kúpil voľnopredajný liek, sa
až z príbalového letáku dozvie, že ten interaguje napríklad
s tabletkami, ktoré berie na vysoký tlak. Pomocou aplikácie od DATALANu sa o tomto fakte dozvie predtým, než
na liek zbytočne minie peniaze. Rovnaký benefit budú mať
z aplikácie aj tehotné a dojčiace ženy. Tie si budú môcť

vyfiltrovať lieky, ktoré pre nich nie sú vhodné. A ak komukoľvek akýkoľvek liek vyvolá nežiaduce účinky, bude si ho
môcť označiť, aby sa mu v budúcnosti vyhol.

Pomoc aj v zahraničí
Aplikácia však bude nápomocná aj v iných oblastiach než
sú interakcie liekov. Využijú ju aj ľudia, ktorí si budú chcieť
kúpiť liek v zahraničí, no nebudú poznať jeho názov. „Napríklad, rozbolí vás na dovolenke hlava a vy so sebou nemáte
Ibalgin. Chcete niečo podobné, no neviete, ako sa takýto liek
v danej krajine volá. Pomocou našej aplikácie si ho vyhľadáte podľa účinnej látky,“ na príklade ilustruje Michal Klačan.
Táto funkcionalita sa bude dať využiť aj inak - na vyhľadanie najlacnejšej alternatívy k predpísanému lieku. Na
Slovensku platí princíp generickej preskripcie, lekár teda
nepredpisuje konkrétny liek, ale účinnú látku. Je potom na
lekárni, aký konkrétny liek pacientovi vydá. Ten si vďaka
aplikácii sám bude môcť zistiť, ktorý liek s požadovaným
zložením ho vyjde najlacnejšie. „Ani v tomto prípade nechceme suplovať lekárov a lekárnikov, našim cieľom sú kvalitnejšie informácie pre bežných ľudí. Som presvedčený, že táto
aplikácia ich každému prinesie,“ tvrdí Michal Klačan.
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BUDÚCNOSŤ JE TERAZ

Ako sa vyhnúť

STRATE DÁT

Súkromie: 404

Tajomstvá sú minimálne tak staré, ako ľudstvo samo. Či
už sa jednalo o vojenské, politické, obchodné, alebo tie
súkromné, ľudia sa ich snažili vždy ochrániť tak, aby sa
nedostali do nepovolaných rúk. Naša vynaliezavosť nám
priniesla nespočetné množstvo spôsobov, akými sme sa
za tie storočia snažili dôverné informácie ochrániť. Napríklad, keď chceli patriciáni v starom Ríme poslať súkromnú
správu, mohli ju napísať na oholenú hlavu otroka. Následne už len stačilo počkať, kým vlasy dorástli späť a správa
mohla byť na svojej ceste za adresátom.
V dnešnej dobe rýchleho a digitalizovaného sveta by si
však túto pomalú metódu posielania dôverných správ vybral asi len málokto.

Analóg je retro, všetko je online

Digitalizácia našich životov je dnes už úplne samozrejmá.
Analógové fotky v rodinných albumoch vystriedali digitálne fotky na diskoch, poznámky kedysi písané po papieroch
máme uložené niekde v cloude a väčšina našej komunikácie, súkromnej, alebo pracovnej, prebieha digitálne a online na našich smartfónoch, počítačoch a tabletoch. Naše
tajomstvá, ktorými môže byť všetko od rodinných fotiek
až po citlivé informácie o konkurenčných výhodách v podnikaní, sa presunuli do nového priestoru, ktorý poskytuje
nové možnosti, ale prináša so sebou aj nové spôsoby, akými môžeme o cenné informácie prísť. Bez správneho zabezpečenia, sa tieto informácie môžu jednoducho dostať
do rúk aj priemerne šikovného hackera. Či už sa teda jedná o súkromnú komunikáciu, firemné dáta, alebo obchodné know-how, každý máme niečo, čo sa oplatí chrániť.

- pomocou šifrovania. Technológia, ktorá bola kedysi k dispozícii iba vládam, chránila najväčšie štátne tajomstvá, a ľudia sa s ňou stretávali iba vo filmoch Jamesa Bonda, je dnes
dostupná pre všetkých, ktorí o ňu majú záujem.
Spoločnosť ESET, ako líder v poskytovaní komplexných digitálnych bezpečnostných riešení, na stále rastúci dopyt
po šifrovaní zareagovala veľmi flexibilne. V októbri 2013
spojila svoje sily so spoločnosťou DESlock, ktorej produkty sa zameriavajú na biznisové aplikácie najmodernejších
šifrovacích postupov. Spoločne tak uviedli na trh jedinečný produkt DESlock+, ktorý svojim používatelom prináša
jednoduché, ale nekompromisne silné šifrovanie.
DESlock+ je flexibilné riešenie zamerané predovšetkým na
firmy, a to bezohľadu na ich veľkosť. Svojim používateľom
prinesie konkurenčnú výhodu v podobe silného 256 bitového šifrovania symetrickým algoritmom, ktorým budú
môcť ochrániť všetko čo potrebujú - pevné disky, vymeniteľné médiá, jednotlivé súbory či e-maily.
Elegancia riešenia DESlock+ spočíva v jeho bezkonkurenčnej flexibilite, jednoduchosti a minimálnych požiadavkách na systémy koncových zariadení. Vďaka
jednoduchému centralizovanému riadeniu a hybridnému
cloudovému serveru môžu používatelia jednoducho spravovať šifrovanie zariadení v reálnom čase, a to dokonca aj
na diaľku. Môžu tak rozšíriť ochranu mobilných zariadení
aj za hranice firemnej siete, a zaistiť tak maximálnu bezpečnosť všetkých firemných dát.

Ako chrániť svoje súkromie?

Správnou odpoveďou na túto otázku nie je panika ani digitálny asketizmus. Počítače, ktoré boli pôvodne vyvinuté
práve za účelom prekonávania tých najzložitejších kódov,
nám dnes ponúkajú riešenie, ako si svoje tajomstvá udržať
Článok vznikol v spolupráci s antivírusovou spoločnosťou ESET.

Prečítajte si viac o možnostiach ochrany vášho podnikania šifrovaním na stránke eset.sk/deslock.
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Nielen čerešničky
na torte, ale aj ťažká práca
Spustený v októbri roku 2010, v apríli 2012 kúpený Facebookom za približne miliardu dolárov. Hovoríme
o Instagrame, asi prvom startupe, ktorý začiatkom súčasnej dekády výrazne rozvíril diskusie o hodnote
nových myšlienok a nápadov vo svete IT.
Miliarda dolárov za projekt, ktorý bežal necelé dva roky, sa
mnohým zdala prehnaná. A to napriek tomu, že v období
kúpy mala táto aplikácia na zdieľanie fotografií už vyše sto
miliónov aktívnych užívateľov. Keď však v roku 2014 kúpil
taktiež Facebook četovaciu aplikáciu WhatsApp s necelými
60-timi zamestnancami za zhruba 22 miliárd dolárov, bolo
to iba potvrdením nového trendu: popularita nových technológií natoľko získala na cene, že hodnota nových aplikácií dosahuje miliardové sumy napriek tomu, že nik presne
nevie, ako a koľko môžu svojou prevádzkou majiteľom
zarobiť. Veď spomínaný WhatsApp je prvý rok zadarmo,
potom užívateľ platí dolár ročne. Dôležitejším faktorom
ale bolo, že v dobe akvizície Facebookom mal WhatsApp
približne pol miliardy užívateľov.
Za aplikáciu Snapchat, ktorá slúži na rýchle zasielanie momentiek a na trhu je od roku 2011, ponúkol podľa The Wall
Street Journal v roku 2013 Facebook tri miliardy dolárov.
No neuspel. Google mal ponúknuť dokonca o miliardu
viac, taktiež zbytočne. Snapchat pritom ani nezverejňuje
počet svojich aktívnych užívateľov, no prezradil, že tí denne cez sieť pošlú 700 miliónov fotografií a videí.
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Čo majú tieto startupy okrem ich miliardovej hodnoty
spoločné? Sú založené na moderných technológiách, ich
primárnou platformou sú smartfóny a tablety, slúžia na
komunikáciu a zdieľanie informácií. Hlavnou devízou
však nie je prepracovaný biznis model, ale ich popularita
a rýchly nárast počtu užívateľov. Tieto a mnohé iné nemenované startupy poukazujú na fakt, že úspešne realizovaná myšlienka v prostredí nových technológií rýchlo získava
na cene. Pritom daná idea nemusí byť vôbec nová, stačí sa
pozrieť na WhatsApp, ktorý zďaleka nebol prvým četovacím programom na trhu. Dôležitá je však schopnosť danej
spoločnosti rozšíriť svoj koncept medzi masy, a to často
s využitím princípov, na ktorých sú založené sociálne siete.

Väčšina startupov zlyhá.
Kto to zaplatí?

Väčšine startupov sa však práve prienik medzi masy nepodarí. A namiesto dynamického rastu nasleduje pád. Podľa
Harvard Business School pribudlo len v USA v roku 2012
vyše pol milióna majiteľov nových firiem, pričom mnohí
z nich nepatria medzi nováčikov, ktorí by svoj biznis roz-
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biehali v garáži. Vyše polovica totiž už pôsobila na manažérskych postoch, a najväčšia časť – až 39% - už predtým
nejakú firmu založila, alebo viedla. Do startupov sa teda
vo väčšine prípadov púšťajú skúsení ľudia. No napriek
tomu z nich ani zďaleka všetci neuspejú. Nielenže zlyhá
75% všetkých startupov, no z pohľadu ich produktov je neúspešných až 90%!
V prvom roku existencie skončí štvrtina startupov, v tom
nasledujúcom zlyhá 36% a v treťom 44% z tých, ktoré prežili predchádzajúci rok. Výsledkom je, že pri svojom prvom
pokuse o firmu uspeje iba 18% podnikateľov.

»

„Investorom, ktorí sú schopní startupy
najviac podporiť, nestačí iba projekt
v podobe zaujímavej myšlienky.“
Veľká časť startupistov však zo začiatku potrebuje peniaze
zvonku, pretože sami nemajú šancu novú spoločnosť ufinancovať a zabezpečiť jej rozvoj. Podľa údajov portálu startups.co získa priemerný startup v USA na svoje fungovanie
vyše 78 000 dolárov, ročne je to za všetky startupy vyše 500
miliárd dolárov. Z toho 185 miliárd pochádza z osobných
úspor a úverov, 60 miliárd od rodiny a priateľov, 22 miliárd
je od spoločností venture kapitálu, 20 dajú takzvaní biznis
anjeli. Z bánk pochádza 14 miliárd a na dnes prudko sa rozmáhajúci „crowd funding“, kedy sa na projekt vyzbierajú
bežní ľudia, pripadá vyše päť miliárd dolárov.
Znamená to jedno: väčšina startupov vzniká bez pomoci inštitucionálnych investorov. Tí sú však ochotní na jeden projekt minúť najviac peňazí. Pri spoločnostiach venture kapitálu je to v priemere šesť miliónov dolárov. Týmto firmám však
nezvykne stačiť iba projekt v podobe zaujímavej myšlienky.
Ak chce niekto získať venture kapitál, mal by počítať s tým,
že jeho firma už musí fungovať a poskytovať zákazníkom hotový produkt, ktorý si získava čoraz väčšiu obľubu. Projekty
v rannom štádiu sú skôr doménou biznis anjelov, ktorí sú
ochotnejší do nich investovať. Dávajú však výrazne menej
peňazí – v priemere necelých 75 000 dolárov.

Technológie vedú

Platí pritom, že investori najviac veria práve moderným
technológiám. Ak sa vrátime k štatistikám Harvard Business School, najviac peňazí od takzvaných biznis anjelov
smeruje v USA do oblasti internetu (27,3%), zdravotníctva
(26,5%) a mobilného a telekomunikačného sektora (14,1%).
Do tradičného priemyslu je to iba 6,5 percenta z investovaných peňazí. Podobne vyzerá startupová scéna nielen
v USA, ale i globálne. Celosvetové čísla síce nie sú k dispo-

zícii, no ak sa pozrieme na 40 krajín, ktoré sú zapojené do
Global Entrepreneurship Monitoru, zistíme, že denne vznikne približne 137-tisíc firiem a 120-tisíc ich denne zanikne.
Nájsť tú úspešnú z pohľadu investora je teda výzva.
Práve poznanie trendov, ktoré sú vo svete startupov aktuálne, však môže rozhodnúť o prežití alebo zániku konkrétnej
firmy. Napríklad, spoločnosť venture kapitálu Andreessen
Horowitz, ktorá sa zameriava na investície do technologických startupov, vidí pre tento rok rozhodujúce trendy najmä
v oblastiach ako sú napríklad virtuálna realita, učiace sa stroje, eHealth či v službách elektronickej bezpečnosti.
Dôležité pre prežitie startupu je podľa Andreessen Horowitz poskytnúť komplexné riešenie, nie iba doplnkovú službu
k už existujúcemu produktu. Ako príklad sa spomína aplikácia Uber, ktorá dokáže nahradiť tradičné taxislužby sieťou
zapojených autonómnych vodičov a ich áut, ktorí zákazníka odvezú na požadované miesto. Nejde teda o doplnok –
možnosť objednať si klasický taxík aj cez aplikáciu v smartfóne, ale o nový koncept služby ako takej. A takto by mali
rozmýšľať všetci, ktorí chcú, aby ich startup bol úspešný.

»

„Ak chce startup prežiť, musí
poskytnúť komplexné riešenie, nie iba
doplnkovú službu.“
Ako je to na Slovensku?

Podobné podmienky ako v zahraničí platia aj pre slovenské startupy. Podrobné štatistiky síce nemáme, no medializované informácie o úspešných startupoch a skúsenosti
domácich firiem potvrdzujú, že nové firmy vznikajú predovšetkým z vlastných zdrojov ich zakladateľov, ktorí sa snažia pomôcť si aj úvermi. Získať inštitucionálneho investora,
ktorému by stačil iba nápad bez akejkoľvek vízie jeho realizácie, je takmer nemožné. Kto chce uspieť a získať peniaze
zvonku, mal by disponovať aspoň prototypom svojho riešenia, ktoré dokáže umiestniť na trh.
Pomôcť startupom sa snažia aj takzvané podnikateľské inkubátory a akcelerátory, ktoré dokážu začínajúcim podnikateľom nielen poradiť, ale vedia im sprostredkovať aj kontakt na potenciálnych investorov a mentorov. Okrem toho
sú tu firmy, ktoré aktívne vyhľadávajú zaujímavé nápady
a riešenia. Startupom dokážu pomôcť nielen finančne, ale
vedia im poskytnúť aj pomoc v oblasti vývoja finálneho produktu, môžu poskytnúť ľudí, svoju obchodnú sieť či know-how v oblasti marketingu. Jednou z takýchto spoločností je
aj DATALAN, ktorý sa aktívne zaujíma o nové nápady, riešenia a prístupy v oblasti informačných technológií.
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MICHAL
KLAČAN

Úspešný startup v garáži
vybudujete tažšie
Úspešný startup je v predstavách mnohých ľudí garáž,
v ktorej sa dvom, maximálne trom nadšencom podarilo
niečo úspešné zostrojiť, prípadne naprogramovať.
Potom to predali za miliardy dolárov. Ako ale vyzerá
bežný startup? Na túto aj ďalšie otázky odpovedal
predseda predstavenstva DATALANu Michal Klačan,
človek, ktorý sa vo svete technologických inovácií
pohybuje už viac než 20 rokov.

Predstava garáže je dodnes lákavá. S minimálnymi nákladmi niečo na vlastnú päsť a bez cudzích peňazí zostrojíte,
potom vstúpite na burzu a zarobíte milióny. Alebo vás niekto kúpi za miliardy. Túto predstavu podporujú príbehy
tých najúspešnejších svetových startupov. Tie však tvoria
iba zlomok všetkých startupových príbehov. Realita je tak
vo väčšine prípadov iná nielen u nás, ale i v zahraničí. Nie
každý úspešný startup sa musí narodiť v americkom Silicon Valley, silnými krajinami sú aj Veľká Británia, či Izrael.
Myšlienky vznikajúce v Tel Avive sú už od začiatku smerované na americký trh. Pomerne úspešné je aj Rusko. A nie
každý úspešný startup musí okamžite zarobiť milióny. Na
úspech stačí aj menej.
Ako je to so startupmi na Slovensku?
Aj u nás vzniká pomerne slušné množstvo myšlienok, ktoré sa podarilo nejakým spôsobom predať a podarilo sa im
preraziť. Nie sú natoľko globálne známe, napriek tomu sú
úspešné. Však skúste povedať nejaký globálne známy slovenský startup z obdobia posledných desiatich rokov.
Sygic.
Vidíte, veľká časť ľudí by spomenula práve Sygic, ale ten nie
je zďaleka jediný. Existuje totiž množstvo produktov, ktoré sú
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výrazne špecifickejšie než mobilná navigácia a pozná ich iba
úzky okruh ľudí. Existuje napríklad slovenská aplikácia pre lukostrelcov, ktorú jej tvorca úspešne predal. Vznikla tak, že jej
autorovi chýbalo na trhu niečo podobné a tak vytvoril to, čo
sám potreboval. Aplikácia bola voľne šíriteľná, no globálnou
sa stala až po tom, čo mu s tým pomohol partner zvonku.
Rovnako poznám firmu, ktorá roky vyrábala softvér na manažment vzťahu so zákazníkmi – CRM. Išlo o dvoch kamarátov, ktorí firmu nakoniec veľmi slušne predali globálnemu
hráčovi. Aj takto vyzerá úspech. Nie je to iba o tej garáži, ale aj
o dobrej myšlienke na začiatku a neskôr o silnom partnerovi
z externého prostredia.
Je na Slovensku tých dobrých myšlienok dostatok?
Nedá sa odpovedať jednoznačne, či ich je alebo nie je dostatok. Ja vnímam ako podstatné, že myšlienky sú. Je mnoho ľudí, ktorým nestačí dobre sa zamestnať, ale chcú niečo
nové vymýšľať i na vlastnú päsť. Startupová scéna tu existuje práve vďaka tejto kreativite. Štát ju však v našich končinách podporuje slabšie, zložitý a drahý je u nás aj rozbeh
podnikania. Málokto dokáže sám rozbehnúť projekt, ktorý
začne prinášať zisk až po roku, dvoch. Pretože ten človek
musí mať sám z čoho žiť a aj z toho mála počiatočných príjmov musí platiť plnohodnotné dane, odvody a ďalšie výda-
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»

Málokto dokáže sám rozbehnúť
projekt, ktorý začne prinášať zisk
až po roku, dvoch.
je. Podpora startupov je tak najmä na pleciach už etablovaných firiem alebo hubov.
Ako táto podpora vyzerá?
Na jednej strane tu máme startupy, ktoré vzniknú vďaka
nadšencom. Sem môžeme zaradiť napríklad spomínaného lukostrelca, ktorý vytvoril aplikáciu pre svoju potrebu a až neskôr sa z nej stal výnosný obchod. Na druhej
strane je ale pohľad, že startupy sú biznis ako každý iný.
Dajú sa do nich investovať peniaze rovnako ako na akciovom trhu, dá sa budovať portfólio titulov a manažovať
riziko. Na jednej strane sú potenciálne úspešné nápady
a myšlienky, na strane druhej zas ľudia, ktorí posudzujú,
do akej miery sa do týchto myšlienok oplatí investovať.
Nie každá musí byť nutne úspešná, dôležitá je výkonnosť
celého portfólia. Navyše, úspešná myšlienka vôbec nemusí byť úplne nová a priekopnícka.
Neznižuje to jej hodnotu?
V lokálnom prostredí nemusí. Existuje množstvo úspešných postupov, ktoré už boli niekde implementované
a stačí ich lokalizovať. Aj to môže byť úloha startupu: priniesť do regiónu úspešnú službu prispôsobenú presne
podľa potrieb a špecifík jeho obyvateľov. A práve tu je
i potenciál externého partnera, ktorý môže s rozbehom
startupu pomôcť.
Ako?
Rôzne, závisí to od situácie. Niekedy stačia peniaze, inokedy
sú potrební ľudia alebo know-how. Môžete mať dobrú myšlienku a budete mať aj peniaze, no chýbať vám budú kontakty
a znalosť lokálneho prostredia. Inokedy môžete mať myšlienku a kontakty, no nebudete mať peniaze. Kombinácií, pri ktorých vám externý partner pomôže, je veľa.
Podľa čoho sa externý partner zvykne rozhodnúť, či mi
pomôže, alebo nie?
Aj tu je možností viacero. Môže si urobiť komplexnú analýzu prostredia a potenciálneho dopytu po danej službe.
Môže si vyčísliť riziko, plánovať návratnosť investície pod-

ľa rôznych scenárov. No môže sa rozhodnúť i pocitovo.
Skrátka si povie, že tento nápad sa mu páči.
Na jednej strane máme teda nápad, na tej druhej sú
peniaze, znalosti, kontakty... Čo ale v prípade, že si poviem, že moja myšlienka je natoľko dobrá, že sa presadí aj
bez tých peňazí, znalostí či kontaktov?
Ak si niečo také poviete, možno bude zbytočné vás presviedčať. A úplne zbytočné bude presviedčať vás peniazmi, a to
najmä vtedy, keď si myslíte, že nič nepotrebujete. Svoju aplikáciu si môžete napríklad programovať doma po večeroch
aj sám. No skúsený partner vám môže pomôcť aj inak. Vy
si možno sám naprogramujete aplikáciu, no neurobíte si už
prieskum trhu, nezvládnete marketing, neoslovíte partnerov
v zahraničí. Myšlienok, ktoré vzniknú v už spomínanej garáži
a z nej sa aj presadia, je minimum. Pri všetkej úcte k akejkoľvek myšlienke, tá sama o sebe nebude s vysokou pravdepodobnosťou stačiť na to, aby sa sama presadila. Stať sa to
môže, no pravdepodobné to nie je.
Budem sa teda chcieť o svoj nápad podeliť a nájsť investora. Rozhodnem sa osloviť DATALAN. Ako konkrétne
to mám urobiť?
Stačí sa nám ozvať s tým, že zadefinujete svoju myšlienku.
Potom prebehne niekoľko stretnutí, na ktorých by sme si
veľmi rýchlo vydiskutovali, či je pre nás takýto nápad zaujímavý alebo nie. Ak by bol, prešli by sme si ho podrobne
a vypracovali stratégiu jeho realizácie. V praxi by ste sa
však pravdepodobne ozvali viacerým firmám, nielen nám.
A všetky by sa snažili zhodnotiť, či sa do vášho nápadu
oplatí investovať, a teda, či nejaký startup za pomoci investície vôbec vznikne.
Čo teda potrebujem na úspešný startup? Inovatívna
myšlienka mi nestačí na to, aby do mňa niekto zainvestoval?
Dôležité je, čo od tej myšlienky očakávate. Ak prídete iba
s myšlienkou samotnou, bez jej bližšej špecifikácie, bez
poznania cieľovej skupiny, bez akéhokoľvek zázemia, ktoré by ju mohlo realizovať, pravdepodobne na ňu nedostanete veľké investície. Dostanete úvodnú finančnú injekciu
a stanete sa členom tímu, ktorý túto myšlienku „privedie
na svet“. Vy tak získate dobré zamestnanie, možnosť sa
realizovať a stanete sa podielnikom v spoločnosti, ktorá
bude vašu ideu realizovať. Ak vám to nevyhovuje, môžete sa v takom prípade rozhodnúť túto myšlienku predať
a jednorazovo na nej zarobiť, to však s vysokou pravdepodobnosťou nebude za obrovské peniaze, ak o nej neviete
povedať viac a nemáte ju overenú.
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S myšlienkou hľadáme i človeka,
ktorý sa jej bude venovať,
nechceme iba nakupovať idey.
Ak by som chcel viac, s čím by som musel za investorom prísť?
Okrem samotnej myšlienky by ste mali byť schopný vytvoriť aspoň prototyp, model, na ktorom by ste ju odskúšali
a mohli ju prezentovať investorovi. Mali by ste vedieť, pre
koho je tento produkt určený, aké sú jeho konkurenčné
výhody a miesto na trhu. Tým by ste ukázali, že sa tohto
nápadu nechcete vzdať a ste schopný ho posúvať dopredu
a ďalej ho rozvíjať. Dôležité je presvedčiť investora aj sebou
samým a vaším postojom k veci.
Kde bude v takomto prípade úloha investora?
Tá môže byť aj v tomto prípade rôzna. Môže vám pomôcť
finančne, poskytnúť svoje technické kapacity alebo ľudí.
No tým, ktorý bude myšlienku posúvať dopredu, budete
v takomto prípade vy.
A čo v prípade, že už mám vlastný produkt, ktorý je na
trhu, mám svojich zákazníkov a fungujúcu malú firmu? Aj
vtedy sa môžem obrátiť na investora?
Samozrejme. Investovanie do startupov sa deje vo všetkých
fázach ich životného cyklu. Teda od fázy prvotnej myšlienky, cez fázu prototypu až po vstup do fungujúcej firmy. Táto
firma môže byť na domácom trhu výborne etablovaná a nemusí byť už vôbec vnímaná ako startup. Chce sa však so svojim produktom presadiť v zahraničí a práve s tým jej môže
externý partner pomôcť. Možné spôsoby sú rovnaké, ako
som už spomínal. Môže ísť o peniaze na expanziu, kontakty,
marketing či pomoc s lokalizáciou produktu.
Poznáte nejaký slovenský príklad z praxe?
My sami sme v tomto prípade dobrým príkladom. Máme
úspešný produkt, ktorý začínal v DATALANe ako startupový.
Ide o stroj na kontrolu kvality blokov motorov, ktoré sa montujú do áut. Tento produkt je na našom trhu úspešný, má
svojich zákazníkov a je aj ziskový. No chceme ho predávať
globálne a dosiahnuť tak aj rýchlejší rast danej firmy. Na to
potrebujeme strategického partnera, ktorý je už etablovaný na trhu, kam chceme expandovať. Dôležitá pre úspech

36

je totiž aj predajná a servisná sieť, marketing či spontánna
znalosť značky, ktorá produkt ponúka. Takže vy môžete byť
schopný fungovať aj sám, no so strategickým partnerom budete úspešnejší a zarobíte v konečnom dôsledku viac, aj keď
sa s ním budete musieť deliť o zisk. Rovnako musíte počítať
s tým, že sa s partnerom podelíte aj o vplyv vo firme.
Bez toho to nejde?
Väčšina investorov do startupov v istom momente nepovie:
tu máš milión a rob si s ním čo chceš. Chcú mať kontrolu
nad investovanými peniazmi a požadujú, aby boli použité
efektívne. A nielen to. Investor chce väčšinou pomôcť. Preto
analyzuje slabé stránky startupu a snaží sa poskytnúť cielenú pomoc. Ak ste technicky zameraný človek, investor vám
môže pomôcť s ekonomikou a obchodom, ak ste obchodník, tak vám poskytne technické kapacity a podobne. Ide
teda o maximalizovanie potenciálu danej myšlienky oboma
subjektmi: startupom i investorom.
Aké startupy a myšlienky hľadá DATALAN?
Sme IT firma, takže ide o idey v oblasti informačných technológií. Záber je pomerne široký, zaujímajú nás veci, ktoré
robíme, ale i také, kde nerobíme momentálne nič a dopĺňajú naše portfólio. S myšlienkou však hľadáme i človeka,
ktorý sa jej bude venovať, nechceme iba nakupovať idey.
To robia skôr startupové huby, my nie. Väčšinu vecí, ktoré
sme v DATALANe urobili a robíme, stoja na ľuďoch. Navyše, zaujímajú nás startupy v ich rannej fáze životného cyklu
s inovatívnou myšlienkou alebo technológiou.
O aké konkrétne technológie a služby máte záujem?
Skutočne sme otvorení akýmkoľvek podnetným myšlienkam, nielen tým, ktoré sú momentálne v IT svete „trendy“ alebo „in“. Nezaujímajú nás teda iba sociálne siete
či cloud. Venujeme sa i oblastiam ako sémantika či inteligentné vyhľadávanie. Zaujímajú nás aj geopriestorové
údaje a realitné informácie. Sme presvedčení, že internet
of things je reálny a preto sa snažíme vidieť dáta v súvislostiach. Preto obrovský potenciál vidíme v open dátach,
a to aj v súvislosti so startupmi.
Prečo práve open data?
Rozvoj open data by slovenskej startupovej scéne výrazne
pomohol. Vzniklo by totiž obrovské množstvo biznis príležitostí, ktoré dnes vzniknúť nemôžu, pretože neexistuje
„materiál“, s ktorým by mohli startupy pracovať. Vezmite
kováčovi kov a hrnčiarovi hlinu a zahubíte celé odvetvie
podnikania. Rovnako je to u nás s otvorenými dátami.
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Open data sú a mali by byť tvorené najmä štátom. Prečo by ten mal niekomu poskytovať „materiál“ na podnikanie zadarmo?
Pretože občania tohto štátu už zaň raz zaplatili vo forme
daní a rôznych poplatkov. Všetky informačné systémy, vďaka
ktorým štát tieto dáta generuje, boli postavené z verejných
peňazí a vďaka verejným peniazom aj fungujú. A to platí aj
pre peniaze z eurofondov, pretože aj tie sú v konečnom dôsledku vybrané z daní. No namiesto toho, aby štát svoje dáta
sprístupnil v otvorenom formáte, tak buduje z daní ďalšie informačné systémy, ktoré majú tie predošlé integrovať. A ani
z nich sa otvorených dát nedočkáme. Pritom tieto dáta by
mohli výrazne podporiť podnikanie, zlepšiť služby a umožniť
štátu investovať peniaze rozumnejšie.

tu by sa mohli realizovať mnohí mladí ľudia, a to aj okamžite po skončení školy. Vieme totiž, že dokážu byť kreatívni
a podporujeme ich už počas štúdia.

Ako by to mohlo vyzerať v praxi?
Existuje množstvo služieb, ktoré potrebuje iba malá množina občanov či firiem. U nás sa ich ale snaží za peniaze
všetkých prevádzkovať štát a tak sa ľudia skladajú na niečo,
čo vlastne nepotrebujú. Alebo štát túto oblasť nepokryje
a daná služba potom na trhu chýba. Ak by ale tieto služby
dokázala na základe open dát zabezpečiť komerčná sféra,
štát by mohol ušetrené peniaze investovať do produktov
pre všetkých, alebo do takých, ktoré biznis sektor nepokryje, pretože by boli stratové. Vzniklo by množstvo nových
podnikov, ktoré by platili dane a zamestnávali by ľudí, štát
by na tom zarobil a zlepšila by sa aj úroveň služieb. Práve

Čo konkrétne títo študenti riešia?
Priviezli sme napríklad z USA inteligentné okuliare Google
Glass a dali sme ich študentom k dispozícii, nech prídu
s nápadmi, ako ich využiť. Viacero myšlienok, ktoré z toho
vzišli, sú skutočne zaujímavé. Školské prostredie má na
rozdiel od praxe jednu veľkú výhodu: je voľnejšie a nápady, ktoré tam vzniknú, nemusia byť vôbec striktne komerčné. Študenti si môžu dovoliť aj „uletené“ nápady, no tu je
našou úlohou to, aby sme im dokázali priblížiť ich skutočný potenciál. Pretože v praxi sa už budú musieť naučiť
pracovať s ideami efektívne. Len tak budú na Slovensku
pribúdať skutočne úspešné startupy.

Ako?
Už vyše tri roky spolupracujeme so Slovenskou technickou
univerzitou v Bratislave, konkrétne s jej novou fakultou informatiky. Pre vybraných študentov sme pripravili viacero tém,
na ktorých s nimi a so školou kooperujeme. Boli sme prekvapení, že 30 až 35 percent z týchto študentov dokázalo prísť so
skutočne kreatívnymi nápadmi. A to je skutočne vysoké číslo.
Teraz hľadáme cesty, ako niektoré z týchto myšlienok dostať
do praxe. Nie je to totiž automatické, keďže úlohy, ktoré riešili, sú progresívne a boli šité aj do výučbového procesu.

37

news I anketa

ÉRA NOVÝCH NÁPADOV:
Ktoré startupy
majú podľa teba
potenciál?
Katarína Szabová
Stream leader
Lingout je jedným z troch slovenských
startupov, ktoré sa dostali do akcelerátora
Wayra Praha. Lingout pomáha vývojárom
lokalizovať a prekladať ich mobilné aplikácie a weby do
iných jazykov. Firmám tak znižuje náklady a skracuje čas
potrebný na prípravu a realizáciu prekladu.

Martin Balog
Department Manager - Quality Inspection
Systems
Osobne veľmi fandím všetkému, čo súvisí
s autonomizáciou robotiky – napr. inteligentné autonómne drony, či samostatne jazdiace automobily.
Neviem sa dočkať dňa, keď cestou ku zákazníkovi v aute
dokončím ponuku a prezentáciu, alebo sa cestou na dovolenku s rodinou budem môcť venovať namiesto šoférovania zábave. Idea šetrenie času pri takýchto aktivitách je
pre mňa veľmi vzrušujúca.

Peter Širka
Brutal web developer
V poslednej dobe ma síce žiadny startup
nechytil za srdce, ale za veľmi dobrý nápad
považujem nový izraelský startup s parkovaním. Mobilná aplikácia by mala fungovať len v metropolách a jej úlohou je navigovať vodiča k voľnému parkovaciemu miestu v oblasti, kam má namierené. Uvidíme, ako
to bude fungovať a či to bude vôbec zrealizovateľné.
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Ivana Macáková
Recepčná
Páči sa mi startup mladej Slovenky, ktorá
pripravila kolekciu dámskych kabeliek Ladybag. Kabelky umožňujú nabíjanie smartfónu,
či tabletu pomocou akumulátora prepojeného s taškou.
Okrem toho majú aj špeciálnu výhrevnú časť, ktorá sa
dá vyklopiť a je možné sa na ňu posadiť. Vyhrievacia časť
kabelky je odnímateľná a dá sa použiť aj ako samostatné
príslušenstvo. Kabelky, ktoré vyhrievajú a nabijú aj smartfón považujem za skutočne praktické.

Norbert Lacko
Riaditeľ divízie SMB softvér
V poslednej dobe ma zaujal startup Staﬃno.
Aplikácia Staﬃno posúva referencie s obsluhou v rôznych podnikoch do rúk správnych
ľudí. Cez aplikáciu je možné hodnotiť napr. personál
v reštauráciách, a osobne ma na tom najviac zaujal práve
ten večný nápad, ktorý špeciálne v slovenských podmienkach môže pomôcť zlepšovať poskytovanie služieb. V tom
u nás dlhodobo zaostávame za bežným štandardom.

Peter Štolc
Konzultant pre oblasť výskumných projektov
Nedávno ma zaujali firmy a startupy v
oblasti ‚circular economy‘. Je to ekonomický
model, ktorý je okrem iného priaznivý voči
životnému prostrediu a tiež jeden zo smerov, ktorým
sa snaží ísť aj EÚ. Základnou myšlienkou je zmena z
modelu ‚použi, spotrebuj, zahoď‘ na ‚znovu použi, oprav,
repasuj a recykluj‘. Na odpad by sme sa mali pozerať ako
na surovinu, a do budúcnosti počítať s predpokladom,
že ľudia nebudú chcieť vlastniť, ale len používať produkty v konkrétnom čase. Preto sa za nástroj rastu firiem
predpokladá namiesto predaja napr. zápožička alebo
právo používať. Inšpiratívne firmy v tejto oblasti sú napr.
dutchawearness.com alebo innoverne.com.
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Najzaujímavejšie slovenské

STARTUPY

Inovatívne startupové projekty nevznikajú iba v zahraničí vo významných technologických centrách ako je
napríklad San Francisco, New York, Londýn či Tel Aviv. Viacerými nápadmi s vysokým potenciálom sa môže
pochváliť aj Slovensko. Pozreli sme sa na päť tých, ktoré nás v poslednom období zaujali najviac.

Staﬃno

Ste spokojný, či nespokojný s prístupom personálu
napr. v reštaurácii, alebo podnik poskytujúci služby riadite?
Aplikácia Staﬃno, prístupná na platformách Android a iOS,
je v takom prípade určená práve pre vás. Umožňuje klientom hodnotiť konkrétnych pracovníkov prevádzok, s ktorými prišli do styku a toto hodnotenie posúva kompetentným
– manažérom alebo majiteľovi daného podniku. Zákazník
tak môže pochváliť konkrétneho zamestnanca podniku, ale
aj uviesť svoje výhrady, čo umožňuje firmám zlepšovať svoj
servis a poskytovať kvalitnejšie služby. S aplikáciou už spolupracujú stovky podnikov na Slovensku, ktoré si môže klient
jednoducho vyhľadať pomocou lokalizácie čipom GPS.
 staﬃno.com

Datamolino

Malí podnikatelia a finančné oddelenia väčších firiem veľmi dobre vedia, aké otravné je prepisovanie údajov z faktúr
a bločkov z registračných pokladníc do účtovného systému
firmy. Datamolino tento problém rieši tým, že dokáže rozpoznať a spracovať údaje z účtovných dokladov. Poradí si
tak s naskenovanými papierovými dokumentami, ako aj
s elektronickými faktúrami vo formáte PDF. Nie je pritom
potrebná žiadna inštalácia špeciálneho softvéru, keďže dáta
sa dajú do Datamolina nahrať cez webové rozhranie alebo
e-mail. Spracované údaje je potom možné importovať priamo do najbežnejších účtovných systémov využívaných na
Slovensku, alebo uložiť vo formátoch XLS, CSV a PDF.
 datamolino.com

Excalibur

Nahradiť rôzne heslá smartfónom, to je cieľom startupu
Excalibur. Vďaka tejto aplikácii je možné spárovať počí-

tač s telefónom využívajúcim operačný systém Android
alebo iOS, ktorý následne bude slúžiť napríklad na jeho
odomknutie. Celá komunikácia prebieha šifrovane cez
internet, pričom citlivé údaje nie sú nikdy uchovávané na
jednom mieste a dátová prevádzka pri autentifikácii je minimálna. Ak by došlo ku krádeži telefónu, je možné mu
odobrať autentifikačné práva a tak prepojenie zrušiť.
 getexcalibur.com

Sli.do

Ak chcete zvýšiť interaktivitu na vašej konferencii a získať
spätnú väzbu od účastníkov, môže byť práve služba sli.do tá
pravá. Účastníkom umožní klásť otázky spíkrom, či hlasovať,
ktoré z vystúpení bolo najzaujímavejšie. To všetko pomocou
smartfónu alebo tabletu priamo zo stoličky v sále. Keďže
služba využíva pre svoje fungovanie jednoduché webové
rozhranie, nie je obmedzená na konkrétny operačný systém.
Stačí teda pripojenie k internetu, počítač a zobrazovacie zariadenie (projektor, veľkoplošná obrazovka a pod.) a konferencia sa môže zmeniť na akčné interaktívne podujatie.
 sli.do

Learn2code

Na záver sa pozrieme na startup, ktorý vám môže pomôcť rozbehnúť váš vlastný startup. A to tak, že vás naučí
programovať. Zameriava sa na výučbu technológií v oblasti webu, mobilných aplikácií a ich dizajnu. To všetko
v rámci trojmesačného vzdelávacieho programu zloženého z troch modulov, po absolvovaní ktorého by mal každý
zvládnuť vytvoriť svoju vlastnú webovú aplikáciu. Vďaka
tomu môžu nové myšlienky a nápady uzrieť svetlo sveta.
Learn2code je totiž zameraný práve na ľudí, ktorých zaujímajú startupy, no sami nemajú potrebné technologické
znalosti a zručnosti.
 learn2code.sk
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Projekt DCOM:
Elektronizujeme vo veľkom
Cieľom národného projektu Dátové centrum miest a obcí,
ktorého realizátorom je združenie DEUS a hlavným dodávateľom DATALAN spolu s PosAm, je sprístupniť privátnu
cloud infraštruktúru a aplikácie v režime softvér ako služba obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať
spolu až 138 elektronických služieb občanom a podnikateľom. DCOM dodá mestám a obciam potrebné aplikácie
ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy a zároveň sprostredkuje aj prístup
k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti.
Celkový plán je dodať a nainštalovať viac ako 7 700 počítačov a notebookov, a vybudovať viac ako 200 elektronických
formulárov. Projekt má pomôcť pri zmene súčasného stavu
poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv,
vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. Ľ
 uboš
Petrík z divízie Rozvojových projektov, ktorý v DATALANE

»

DCOM sprostredkuje prístup
k elektronickým službám
samospráv širokej verejnosti.
projekt DCOM zastrešuje, sa podelil o aktuálne informácie.
„Za posledný polrok od štartu projektu je najpodstatnejšou zmenou rozsah zapojených obcí. Máme takmer 1 100 obcí a miest
s prejaveným záujmom o projekt, a z toho viac ako 600 je už
technicky zapojených, t.j. aktuálne využívajú prvý balík tzv. komunikačných služieb – majú dodanú techniku, zmigrované aplikácie a údaje z pôvodných počítačov na nové zariadenia.“
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Doteraz bolo nainštalovaných už viac ako 2 200 počítačov a notebookov, a takmer 1000 multifunkčných zariadení. V tomto období sa spúšťa pilotná prevádzka ďalšieho balíka služieb, ako aj postupná aktivácia nových
webstránok obcí. Uvoľnených bude 70 eGov služieb. Po
ukončení pilotnej prevádzky, bude spustená fáza aktivácie týchto služieb pre všetky obce zapojené do projektu.
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Vyvinuli sme nový unikátny
systém kontroly

»

O informácie o zaujímavom projekte sa podelil aj Igor
Kočiš z oddelenia Riadiacich a kontrolných systémov divízie SMB SW. Pre zákazníka v Kysuckom Novom Meste
sme dodali systém na bezkontaktnú 100% kontrolu vnútorného závitu priamo vo výrobnej linke. Systém je postavený na snímaní kapacitným snímačom s toroidným
snímacím poľom. Meranie prebieha počas postupného
zasúvania snímača do otvoru so závitom. „Tento systém
sme vyvinuli v našej spoločnosti. Jedná sa o kapacitnú sondu, ktorá vytvára okolo seba elektromagnetické pole, ktoré
sa mení s meniacou sa vzdialenosťou steny meraného výrobku od sondy. Merané pole sondy je kruhové,“ vysvetľuje Igor. „Systém je schopný s vysokou presnosťou a veľmi
rýchlo kontrolovať rozmerové a kvalitatívne parametre
diery a závitu. V prípade potreby je možné systém doplniť
o kamerovú kontrolu. V tejto konfigurácii je schopný detekovať aj vzhľadové chyby na kontrolovanom mieste.“

Medzi kontrolované parametre patrí napr. rozmer závitu
a diery, poškodenie závitu, nečistoty v závite a v otvore,
nedorezanie závitu, neprítomnosť závitu, či napr. chyby
závitu, ktoré sa prejavia zmenou vzhľadu (systém je možné doplniť o kamerovú kontrolu vzhľadových chýb).
Snímač meria signál počas zasúvania aj vysúvania, čím
získame symetrický signál. Keďže meria súčasne celý
priemer, nie je nutné snímač pootáčať alebo inak meniť
jeho polohu. Pomocou snímača je možné vyhodnotiť aj
prítomnosť a tvar jednotlivých zrazení, vstupných a výstupných otvorov, cez ktoré snímač prechádza. Systém
je schopný dosiahnuť veľmi vysoké R&R!

Čas na moderné súdnictvo
Veľký projekt realizujeme aj v súdnictve. Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky a Digitalizácia
objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky
zamestnáva desiatky našich odborníkov. Národný projekt
Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky, prinesie elektronizáciu procesov a ich sprístupnenie
občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných
elektronických služieb. Cieľom je vybudovať komplexný
integrovaný IS, ktorý umožní plnohodnotnú elektronickú
komunikáciu v konaniach pred ÚS SR, prinesie rýchlejší
priebeh konaní pred ÚS SR a väčšiu dostupnosť informácií
o konaní pre všetkých účastníkov konania. Prínosom projektu tiež bude zníženie počtu prieťahov v konaniach fyzických a právnických osôb na slovenských súdoch.
Fyzickým a právnickým osobám ako navrhovateľom a sťažovateľom pred ústavným súdom bude umožnené sledovať priebeh a stav činností majúcich vzťah k ich podaniu
a s ústavným súdom právne záväzne elektronicky komuni-
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V rámci digitalizácie ide o skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Cieľom je vytvorenie znalostnej bázy z rozhodovacej
činnosti Kancelárie ÚSSR od roku 1992, a jej sprístupnenie
a uchovanie pre ďalšie generácie. Projekt nielen vytvorí
technologické podmienky na digitalizáciu kultúrnych objektov (digitalizačné pracovisko), ale komplexne zdigitalizuje rozhodnutia vrátane 12 983 podaní + 298 audiozáznamov z pojednávaní, a tiež sprístupní zdigitalizované
kultúrne objekty v Centrálnej aplikačnej infraštruktúre
a registratúre a Centrálnom dátovom archíve.

»

kovať. Veľmi cenné prínosy budú dosiahnuté aj pre odbornú verejnosť. Pre účastníkov konania v konaní pred ústavným súdom pribudne možnosť priebežne sa informovať o
stave konania a elektronicky poskytovať doplňujúce materiály.
Realizácia projektu je významným prínosom nielen informatizácie verejnej správy, ale aj rozšírenia možnosti kontroly demokracie a ústavnosti v Slovenskej republike.
Predmetom projektu je dodávka hardvéru, a to najmä serverov, dátového úložiska, vrátanie komponentov sieťovej
infraštruktúry a softvérových licencií, ktoré sú nevyhnutné
pre nasadenie a prevádzku integrovaného informačného
systému, a tiež hardvéru, potrebného k zriadeniu digitalizačného pracoviska.

Komplexný integrovaný IS umožní
plnohodnotnú elektronickú
komunikáciu v konaniach, urýchli ich Spolupracujeme
s archeológmi
priebeh a zaistí väčšiu dostupnosť
Aktuálne realizujeme dodávku informačno-komunikačinformácií o konaní pre všetkých ných technológií a technologického vybavenia laboratórií
ústavu SAV, ktoré sa využijú na projekúčastníkov. Archeologického
toch Centra výskumu najstarších dejín stredného Podunajska a pri Dobudovaní špičkového pracoviska pre výskum
a vývoj v oblasti ochrany a záchrany kultúrneho dedičstva
Slovenska. Najnovšie technológie pomôžu odborníkom
pri vytvorení excelentného výskumného pracoviska v odbore archeológia a systematickom výskume archeologického kultúrneho dedičstva najmodernejšími metódami,
jeho konzervácii a evidencii.
Projekt obsahuje dodávku približne 800 rôznych zariadení
– od štandardnej výpočtovej techniky, 3D skenerov, spektrometrov, magnetomerov, gooradarov, mikroskopov, cez
softvér až po zariadenie pre komplexné vybavenie laboratórií. Tomáš Dovala z divízie Obchod nám prezradil.
„Archeologický ústav už v roku 2008 ako jedno z prvých pracovísk v Európe začal s 3D dokumentáciou archeologických
nálezov a terénnych situácií, s rôznymi druhmi 3D skenerov,
s najmodernejšími počítačovými programami, a sofistikovanými pracovnými postupmi.“
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»

Riešenie sa dokáže prepojiť s internými systémami klienta,
všetky potrebné dokumenty sú uložené na jednom mieste
a k dispozícii všetkým pracovníkom. Prínosom je aj výrazné
zníženie nákladov na skenovanie, spracovanie a archivovanie dokumentácie, poštové náklady a pod.

Najnovšie technológie pomôžu
archeológom pri vytvorení
excelentného výskumného pracoviska.

V CFH už čoskoro
skončia papierovačky

Aktivity manažment
v poisťovni Kooperativa
V súčasnosti je u nášho dlhoročného klienta v pilotnej produkčnej prevádzke nové riešenie na riadenie vzťahov so
zákazníkmi. Ako uviedol Richard Sládek, ktorý sa projektu venuje, cieľom moderného CRM je zefektívniť prácu cca
1 300 (700 interných a 600 externých) obchodných zástupcov a agentov na celom Slovensku pri oslovovaní klientov
a priniesť im jednoduchý a produktívny nástroj na podporu
ich obchodných aktivít. „Hlavné prínosy nástroja vidím v zvýšení produktivity, jednoduchšom reportingu o obchodných aktivitách, a efektívnejšej exekúcii obchodných kampaní,“ doplnil.
Riešenie je technologicky postavené na modernej platforme
Microsoft Dynamics CRM, čo poisťovni do budúcna otvára
možnosti riešenie ďalej rozširovať a priniesť aj na mobilné
zariadenia. V rámci implementácie sa úspešne vyriešila integrácia riešenia s core systémom poisťovne.

Náš klient, Consumer Finance Holding, a.s., ktorý je lídrom
na trhu v poskytovaní finančných produktov v nebankovom
segmente prostredníctvom značiek Quatro, QuatroCar,
Triangel, Slovenská požičovňa a Slovenské Kreditné Karty
príde čoskoro na trh so službami šetriacimi čas a zjednodušujúcimi komunikáciu so zákazníkmi. Tí budú môcť vďaka
modernému riešeniu uzavrieť zmluvu či podpísať potrebné
dokumenty prostredníctvom elektronického biometrického podpisu eSign. Ako hovorí Richard Šufliarsky z oddelenia ECM, divízia ENT SW: „Technológia eSign je schopná z
podpisu realizovaného vlastnou rukou na elektronickej podložke zachytiť všetky dáta zaručujúce unikátnosť podpisujúceho
a dôraz je kladený aj na bezpečnosť celého procesu.“
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VÝHODY
CLOUDU

už využívajú
aj na STU
v Bratislave

Prvá etapa projektu, ktorá zahŕňala dodávku cloudovej
infraštruktúry, je už ukončená a do 30. júna bude zrealizovaná aj druhá časť, ktorej obsahom je vybudovanie špičkového dátového centra. Projekt je realizovaný
v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná
os: 4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
a spolufinancovaný je Európskym fondom regionálneho
rozvoja. Infraštruktúru budú využívať študenti, akademici a výskumní pracovníci v Regionálnom centre eSMART
UVP STU v Mlynskej doline.

Najnovšie technológie
pre slovenský výskum

Cloudové riešenia predstavujú budúcnosť technológií,
a užívateľom prinášajú jednoznačné výhody. Medzi ne
patrí nielen finančná úspora – na infraštruktúru, IT vybavenie, odborníkov, školenia, upgrady, licencie, prevádzku,
ale aj zjednodušenie a uľahčenie procesov v podniku, či
inštitúcii. Plusom je aj vyššia efektivita, schopnosť pružne
reagovať na zmeny a tiež možnosť zálohovať nielen dáta,
ale aj celú prevádzku. Ján Harman, expert na oblasť clou
du v spoločnosti DATALAN, zdôrazňuje: „Zákazníci, ktorým cloudové riešenia dodávame, oceňujú prístup k dátam
aj procesom odkiaľkoľvek kedykoľvek, z rôznych zariadení, a
možnosť prenajať si taký výkon, aký práve potrebujú.“ V ne-
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Slovenská technická univerzita v Bratislave
naštartovala budovanie Univerzitného vedeckého
parku, ktorého cieľom je skvalitnenie výskumu a
prenosu nových poznatkov a technológií do praxe.
DATALAN navrhol a dodal
efektívnu modernú
cloudovú infraštruktúru a dátové centrum pre
výskumné úlohy vedeckého parku, ktoré dokáže
optimálne a dynamicky prideľovať hardvérové zdroje
podľa potrieb jednotlivých projektov.

poslednom rade je obrovským prínosom prístup k inováciám a špičkovým technológiám už od pár eur.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá patrí medzi špičkové vzdelávacie pracoviská – napr. v rebríčku University Ranking by Academic Performance 2012/13 získala
ocenenie ako najlepšia technická škola v SR a druhá najlepšia technika v ČR a SR, má podľa European Research
Ranking - rankingu európskych inštitúcií v úspešnosti
výskumných projektov, najlepšie skóre zo Slovenska. Rebríček porovnáva nielen univerzity, ale aj iné výskumné inštitúcie, ako napr. akadémiu vied či štátne príspevkové organizácie. Zriadením univerzitného vedeckého parku sa na
STU vytvoria ešte lepšie podmienky pre špičkový výskum,
univerzitné vzdelávanie a efektívnu spoluprácu s podnikateľským prostredím. „Slovenská technická univerzita dosahuje dobré výsledky v oblasti vedy a inovatívneho výskumu.
Má skúsenosti aj s podporou vzniku start-up spoločností a so
zriaďovaním spin-off podnikov,“ uviedol prof. Ing. Robert
Redhammer, PhD., rektor STU. „Verím, že keď posilníme
infraštruktúru, naša práca bude dlhodobo prinášať podstatne
väčší ekonomický a spoločenský efekt Slovensku.“

Riešenie a jeho prínosy

Moderné cloudové riešenie, ktoré DATALAN dodal, kombinuje cloudové služby IaaS (Infrastructure as a Service)
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Dátové centrum so
736 výpočtovými
jadrami poskytne pre
cloud viac ako 10TB
operačnej pamäte
RAM a úložné systémy
viac ako 100 TB
hrubej kapacity.

a PaaS (Platform as a Service). Ponúka rýchle prevádzkovanie služieb, škálovateľnosť, a pokročilý manažment pre
virtualizované a cloudové prostredia. Systém je zaujímavý
tým, že umožňuje jednotný manažment cloudového prostredia súčasne na RISC aj CISC platforme.
Súčasťou dodávky je aj riešenie pre desktop cloud, ktoré
umožňuje súčasne nakofingurovať až 2 208 desktopov,
a na úrovni manažmentu je integrované s privátnym cloudom, čo umožňuje riadiť celý systém z jedného miesta.
Jednoduchá je aj správa heterogénneho prostredia, ktoré
môže byť integrované s technológiami tretích strán.
Ako uviedol Doc. Ing. Pavel Čičák, PhD., dekan Fakulty
informatiky a informačných technológií STU: „Na fakulte
vychovávame špičkových informatikov, preto potrebujeme
riešenia, ktoré nám naozaj umožnia efektívne pracovať so
študentami a v rámci rôznych projektov aj s odborníkmi na
rôznych miestach sveta. Naše očakávania prínosov dátového
centra sú vysoké, ale reálne.“
V rámci dátového centra bude systém obsahovať spolu
736 výpočtových jadier, poskytne pre cloud viac ako 10TB
operačnej pamäte RAM a úložné systémy viac ako 100 TB
hrubej kapacity. Vybudovaná infraštruktúra Dátového centra umožní vedeckým a výskumným pracovníkom prístup

ku všetkým zariadeniam IT Univerzitného vedeckého parku. Súčasťou Dátového centra s konektivitou s prepojením
na systém pre vývoj mobilných a fixných komunikačných
technológií je mobilná dátová sieť, ktorá bude používaná
hlavne na výskumné účely. Mobilná dátová sieť bude prioritne realizovaná technológiami LTE, DVB v spojení s HBB.
Súčasťou dodávky je aj kompatibilný komplexný systém
pre výskum mobilných a fixných sietí, ako aj vývoj aplikácií
pre mobilné siete, multimediálne siete a zariadenia.

Nezabúdame na bezpečnosť

Riešenie prinieslo zákazníkovi “low-touch” infraštruktúru,
ktorá bola navrhnutá so zámerom zníženia počtu manuál
nych chýb, zvýšenia bezpečnosti a zhody, a vyššej produktivity pri správe riešenia. „STU bude tak už od tohto roku
využívať cloudové riešenie, ktoré zlepší IT podporu a efektívnosť prevádzky, zjednoduší aktualizácie a migrácie na novšie
operačné systémy, a prinesie nižšie riziko, vyššiu bezpečnosť
a dodržiavanie predpisov,“ doplnil Ján Harman.
Medzi výhody systému možno tiež radiť pokročilú správu
životného cyklu pre kontrolu virtualných mašín a optimalizáciu virtuálneho prostredia pre väčšiu efektivitu, a rýchle
prevádzkovanie služieb s vysokou škálovateľnosťou, ktoré
spĺňajú požiadavky pre rast s takmer okamžitým nasadením stoviek virtuálnych mašín.

45

news I úspešné projekty

Ako dokážu prediktívne
modely zvýšiť produkciu?
Spoločnosť Slovalco ako jeden z prvých podnikov na Slovensku zaviedla do interných procesov používanie
tabletov s unikátnymi mobilnými aplikáciami, ktoré slúžia tak na podporu riadenia vo výrobe, ako aj na kontrolu
dodržiavania stanovených pracovných postupov. DATALAN v súčasnosti túto víziu posúva ďalej. Vytvoril
aplikáciu ELEX na ešte efektívnejšie sledovanie a riadenie procesu výroby hliníka.

Slovalco je ambiciózna firma zameraná na neustále
zlepšovanie a kontinuálne znižovanie nákladovosti. Iniciatíva na inovatívne riešenie, ktoré dokáže posunúť výrobu a jej produktivitu na ešte vyššiu úroveň, prišla od
generálneho riaditeľa spoločnosti Slovalco - Milana Veselého. Hlavným cieľom nového riešenia je zvýšiť efektivitu výroby o 1%. „Na prvý pohľad sa môže cieľ javiť ako
málo ambiciózny, avšak dosiahnutie takéhoto cieľa nebude vôbec jednoduché,“ informoval Milan Veselý. „Slovalco
už dnes dosahuje najvyššiu prúdovú účinnosť elektrolýznych pecí spomedzi všetkých výrobcov hliníka patriacich
do skupiny HydroAluminium AS.“
Prvá fáza projektu vývoja a nasadenia aplikácie, ktorý
mali celý pod palcom odborníci zo spoločnosti DATALAN,
zahŕňala pasívne zobrazovanie sledovaných parametrov.
Spustená a ukončená bola minulý rok. V druhej fáze prídu na rad aktívne operácie na riadenie procesov, vytvorenie prediktívnych modelov a migrácia dát z pôvodnej
aplikácie ELPOS. Naplánovaná je na tento rok. Aplikácia
je určená pre všetkých zamestnancov, ktorí priamo vstupujú do procesu výroby, či už sú to vedúci, technológovia, pracovníci vo výrobe, údržba, a v neposlednom rade
aj najvyšší manažment spoločnosti.

Aké výhody prináša nové
riešenie?
 1. Hlavným prínosom pre zákazníka je využitie novej
modernej technológie, na ktorej je aplikácia postavená. Complex Event Processing je ideálna platforma na
spracovanie obrovského množstva dát v reálnom čase.
Nová aplikácia je tak pri spracovaní dát neporovnateľne
rýchlejšia.
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 2. Complex Event Processing dokáže zároveň v reálnom
čase identifikovať blížiace sa hrozby, upozorniť na ne zodpovedných pracovníkov, odporučiť najvhodnejšie riešenie
ako na hrozbu reagovať, čím sa analogicky zvyšuje nielen
efektivita procesu výroby, ale aj bezpečnosť.
 3. Plusom je aj lepšia prehľadnosť – užívateľský dizajn
bol upravený pre potreby rôznych skupín užívateľov. Aplikácia je jednoduchšia na obsluhu a grafický výstup v podobe grafov, kriviek a piktogramov prináša užívateľom
dokonalý prehľad o stave technológií bez nutnosti komplikovaného vyhľadávania a korelovania dát. Z toho vyplývajú rýchlejšie a presnejšie rozhodnutia.
Ako zdôraznil Milan Veselý: „Najväčším prínosom budú bezpochyby prediktívne modely, ktoré budú proaktívne upozorňovať na blížiace sa hrozby (napr. anódový efekt), no okrem
toho dokážu vopred upozorniť napr. aj na nestabilitu a tým
zvýšiť efektivitu jednotlivých pecí.“
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Slovenská aplikácia
ako európsky unikát

Použitie CEP platformy vo výrobnom procese je v rámci
Strednej Európy, ak nie dokonca vo svete, jednoznačne unikátne. Complex Event Processing je platforma, na ktorú sa
spracovanie dát v reálnom čase môže absolútne spoľahnúť.
Systémy CEP nečakajú na uloženie dát, nechávajú ich „pretekať“ a hľadajú kombinácie dát a udalostí, ktoré signalizujú
príležitosť alebo hrozbu. Jedná sa o nástroje s neuveriteľnou kapacitou. Tie najlepšie dokážu prehliadnuť milióny
udalostí za sekundu. Zavedenie scenára spravidla netrvá
dlhšie ako deň a je rovnako jednoduché scenár v prípade
potreby zmeniť alebo len prenastaviť parametre.
Práve objem spracovávaných dát (cca 40 miliónov správ za
kvartál) a ich spracovanie v reálnom čase je ďalšie plus, ktoré robí z tohto riešenia pre Slovalco inovatívny a prelomový
projekt. Pri spracovaní dát sa využíva tzv. in-memory computing, ktorý realizuje analýzu zozbieraných dát a zároveň
on-line výpočty derivovaných dát. „Konkurenčné aplikácie
využívajú zväčša hard-coding, t.j. programovanie, ktoré vytvorí proprietárnu aplikáciu, ťažko využiteľnú v inom prostredí,“
prezradil Stanislav Levársky, pre-sales manažér zo spoločnosti DATALAN, ktorý navrhol použiť platformu CEP. „V
našom prípade vieme aplikáciu jednoducho upraviť a nasadiť
v podobnom prostredí.“ Koncepčne je aplikácia ELEX postavená na úplne iných princípoch, a zjednocuje zobrazovanie
dát, zbieraných priamo z technologických zariadení, historických údajov a informácií z plánovania výroby, spolu s riadením technológií do jedného celku. V prípade konkurenčných produktov sú tieto oblasti oddelené.

Projekt náročný od A po Z

Vzhľadom na to, že pre zákazníka predstavuje ELEX „mission-critical“ systém, zavádzanie do prevádzky prebieha a bude
prebiehať vo viacerých etapách.

Pred nasadením každej verzie sa uskutočňuje dôkladné testovanie aj zo strany poverených zamestnancov zákazníka.
Súčasťou testovania je tiež porovnanie údajov z existujúceho
systému s novým ELEXom.
Ako prvá je do prevádzky nasadená vybraná „core“ funkcionalita, na ktorej sa overuje koncepcia riešenia, zhromažďujú sa „user-experiences“ z používania aplikácie, a tie sa
následne aplikujú v ďalších etapách. Po tomto prvotnom
overení sa nasadzujú všetky ďalšie pasívne operácie, reporty, administrácia, a migrujú údaje zo starého systému.
Kritickým bodom zavedenia riešenia do produkcie bude
„big-bang“ – vypnutie starého systému a spustenie ELEXu
aj s podporou aktívnych operácií riadenia výroby hliníka.
„V tomto okamihu musí byť celé riešenie komplexne pripravené a odladené,“ uviedol Maroš Babinec, vedúci oddelenia
IT v spoločnosti Slovalco. „Cesta späť na spustenie starého
systému by bola veľmi náročná, ak nie nemožná.“
Samozrejme, na spustenie prevádzky je vždy potrebná intenzívna, kvalitná, dobre premyslená a naplánovaná koordinácia so zamestnancami zákazníka, čo kladie vysoké nároky na celý projektový tím, vrátane projektového riadenia.
Prvé kvantifikovateľné výsledky budú známe až po kompletnom ukončení oboch fáz implementácie aplikácie do
života, to sa týka najmä aktívnych operácií a prediktívnych
modelov. „Už teraz však vieme povedať, že ELEX prinesie lepšiu prehľadnosť, rýchlejšie spracovanie dát a lepšie, kvalifikovanejšie rozhodovanie,“ potvrdil Maroš Babinec.
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DATALAN AWARD 2014:
Opäť sme ocenili najlepších

Príjemné a fajn, ale aj zaväzujúce, či prekvapivé. Tak zneli prvé reakcie ocenených na výsledky 4. ročníka
internej súťaže DATALAN Award. Niektorí si svoj veľký moment užili naplno, iní bojovali s trasúcim sa hlasom
a kolenami, či trémou, no pre všetkých platí jedno – rozhodne si to zaslúžili.
Naša interná súťaž DATALAN Award je potvrdením, že dobré
nápady tímu, schopnosť myslieť inak, a predovšetkým chuť
meniť veci k lepšiemu, sú pre nás dôležité. Chceme každoročne predstavovať ľudí, ktorí dokážu priniesť víziu a zamakať na
tom, aby sa dostala do praxe. A potom už len hlasy datalan-

cov rozhodnú o tom, kto si domov okrem uznania odnesie
aj víťaznú trofej. Vyberá aj odborná porota, do ktorej pozvanie prijal Ivan Golian z Orange, Anton Kret zo Slovalca, prof.
Anton Čižmár z Technickej univerzity v Košiciach, Tibor Weis
z Technickej univerzity vo Zvolene, a Daniel Valúch z CERNu.

AJŤÁCI A PROJEKTY 2014
AJŤÁK ROKA - VÝBER POROTY

AJŤÁK ROKA - HLAS ĽUDU

AJŤÁK ROKA - VÝBER POROTY

AJŤÁK ROKA - HLAS ĽUDU

51
bodov

66
hlasov

71
bodov

60
bodov

Patrik Martinovský

Juraj Mackovič

Mobilné riešenie
NOVORODENEC

Zvýšenie výkonu
SUPERPOČÍTAČ

softvérový architekt
Divízia Softvér ENT
oddelenie Integrácia
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vedúci oddelenia Autorizovaných
zmluvných servisov
Divízia Outsourcing
oddelenie Autorizovaný servis

Klient: DETSKÁ FAKULTNÁ
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
KOŠICE

Klient: SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
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Cenu má jeden, ale vyhráva tím
Ako zhodnotil náš CEO Marek Paščák: „Vážim si všetky
naše úspešné projekty. Za každým je úsilie kolegov, ktorí ho
priamo realizujú, ako aj ľudí, ktorí stoja za činnosťami často
pre zákazníka neviditeľnými.“ Práve tímovosť podľa neho
stojí nielen za úspešnými realizáciami, ale aj novými nápadmi a inováciami, s ktorými chce DATALAN prichádzať
na IT trh.
Súhlasí tiež ajťák Juraj Mackovič, víťaz v kategórii Hlas
ľudu: „Prekvapilo ma, koľko ľudí si ma všimlo. Som však
členom tímu, súčiastkou fungujúceho súkolia, a preto moja
vďaka za víťazstvo patrí všetkým okolo mňa.“ Juraj, ktorý
získal takmer tretinu našich hlasov, chce len byť sám sebou a dobre robiť svoju prácu. Dôležité podľa neho je,
aby veci fungovali a ocenenie práce je potom ako tá povestná čerešnička.
Patrik Martinovský, ktorý s 51 bodmi zvíťazil v kategórii Výber poroty, si cení predovšetkým podporu rodiny,
aj preto jeho prvé ďakovné slová patrili manželke Zuzane za skvelé rodinné zázemie. Tých, čo ho poznajú, však
určite neprekvapila ďalšia reakcia na získané ocenenie:
„Trofej mi bude trvalo, ale nevtieravo pripomínať láskavé
rozhodnutie odbornej poroty.“

Datalanci za najlepší projekt hlasovaním zvolili zvýšenie
výkonu superpočítača, ktorý sme realizovali pre Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied. Víťaznému tímu
v zložení Braňo Hanzel, Mišo Noga, Milo Mintál,
Peťo Čajkovský, plus Marek Paščák a Jožkovia Móric
a Mokrý odovzdal cenu riaditeľ VS Tomáš Lacko a zdôraznil, že infraštruktúra, ktorú chalani vybudovali, verejnosti skutočne pomáha. Úlohy hovorcu úspešného tímu
sa zhostil Braňo. Ocenil dobrú spoluprácu so zákazníkom
a kvalitný výkon kolegov. „Robíme tak, aby mal zákazník istotu, že za svoje peniaze dostáva kus dobre odvedenej práce.
Uznanie patrí úplne všetkým, ktorí sa na projekte podieľali
a osobne dúfam, že ešte spolu niečo veľké dokážeme.“
Víťazom zablahoželal aj predseda predstavenstva Michal
Klačan. „Boli vybraní ľuďmi vo firme aj odbornou porotou,
z väčšej miery tvorenou ľuďmi z externého prostredia. Je to
teda uznanie tým, ktorí si to zaslúžia, v očiach verejnosti aj
našich,“ zhodnotil.

Budúcnosť: projekty, ktoré
pomáhajú aj zachraňujú životy
V rámci projektov urobilo na porotu dojem riešenie mobilnej diagnostiky kriticky chorých pacientov, ktoré sme
realizovali v spolupráci s Dr. Krchom z Kliniky Neonatológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Významný
slovenský neonatológ poďakoval nášmu tímu prostredníctvom videa, keďže musel zostať v pohotovosti pri len
590 gramov vážiacej Julinke, zachránenej aj vďaka nášmu
riešeniu.
Za projektom Novorodenec stoja Rišo Sládek a Miro
Novák. Pre Riša bola výhra menším šokom. „Určite je to
príjemný pocit, keď niekto ocení vašu prácu,“ prezradil, keď
sa z prekvapenia spamätal. „Vnímam to však najmä ako
záväzok pracovať aj na ďalších, dúfam že rovnako úspešných projektoch.“ K jeho pocitom sa pripojil aj Miro, ktorý
poďakoval Dr. Krchovi za príležitosť a našim technologickým partnerom za spoluprácu.

Viac informácií o najlepších projektoch a ajťákoch pod značkou DATALAN nájdete na
www.datalan.sk/datalanaward
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PETER
ŠIRKA

Slovenský brutal
web developer

Už v mladom veku vedel, čo by chcel robiť a v „kódení“ dnes nemá konkurenciu. Do DATALANu nastúpil
v roku 2014 ako programátor-návrhár a za sebou má už množstvo práce pre klientov a projekty ako Sberbank,
Mesto v mobile, či DCOM.

Známi ho volajú Širo, no v práci mu nepovedia inak
ako King of Web, či jednoducho Majster. Okrem zaujímavej práce oceňuje skvelých kolegov a neformálnu
atmosféru. „Naj moment dňa nastáva, keď sa v práci začneme baviť o politike, vesmíre, vede, autách, zbraniach
a hlavne babách,“ prezrádza Peťo. „V našom kancli sú odborníci na všetko, a potom sa zvyšok dňa hádame,“ smeje sa.
Ak aj práve nerobí, určite zase rozmýšľa, čo nakóduje, a ako
sám hovorí, nemohol by žiť bez svojej rodiny a bez iMacu
a JavaScriptu. Práve k rodine vedú jeho prvé kroky po práci, a keďže v profesionálnej sfére sa mu už podarilo uspieť
vo vysnívanej práci – v čom plánuje určite pokračovať, jeho
hlavným cieľom je byť najmä lepším otcom a manželom.

Som v práci dobrý, pretože...

Peťo robí to, čo ho naozaj baví a čo vždy chcel robiť.
„Moja práca je moje hobby,“ potvrdzuje, avšak priznáva,

že okrem IT ho zaujímajú aj motorky, zbrane, baby a diskusie na rôzne témy. „Táranie, to je moje,“ smeje sa opäť.
Svoje zanietenie pre informačné technológie a komunikatívnosť skĺbil pre dobrú vec, keď spolu s podobne nadšenými ajťákmi zorganizoval špecializovanú konferenciu pre vývojárov CodeCon. „Skvelé
prednášky a pekné hostesky urobili konferenciu jedinečnou, zaregistrovalo sa vyše 450 účastníkov,“ hodnotí Peťo a dodáva. „Čo je dôležité, mnohým ľuďom sme
zmenili pohľad na firmu DATALAN v pozitívnom smere.“
Peťo patrí aj medzi veľkých prispievateľov open-source, na
GitHube má niekoľko projektov, medzi najznámejšie patrí
napr.: total.js - webový framework pre node.js, NoSQL
embedded databáza, či niekoľko výborných knižníc pre
front-end development. „K total.js by som ešte spomenul, že
server builtwith.com označil mnou napísaný framework ako
trend roku 2015 v kategórii webové frameworky,“ uzatvára.

Spojte sa s Peťom

ONLINE

Priamo v akcii.

Peťo bol vďaka svojmu zmyslu
pre humor hviezdou firemnej
novoročnej párty.
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V roku 2014 zorganizoval
vývojársku konferenciu
CodeCon.

Lovlogy

MYSLÍME O KROK VPRED

MYSLÍME O KROK VPRED
[lavlodži] Love + Technology

Sme nadšenci IT trendov, ktorí v sebe spájajú vášeň k práci a znalosť
[lavlodži]
+ Technology
technológií. AkLove
ich miluješ,
všetko vieš vyriešiť.

Sme nadšenci IT trendov, ktorí v sebe spájajú vášeň k práci a znalosť
technológií. Ak ich miluješ, všetko vieš vyriešiť.

Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a už 25 rokov 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
Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a už 25 rokov 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.
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Spája nás talent,
nadšenie a pevná vôľa

Potvrdí Filip svetové víťazstvo?
Filip Polc je najúspešnejší slovenský reprezentant v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach. Kráľ urban
downhillu má na konte viacero významných trofejí a je
držiteľom troch rekordov: zdolanie 1034 schodov za 4:26
minút mu prinieslo zápis v Guinessovej knihe rekordov,
okrem toho má na konte slovenský rýchlostný rekord
v jazde na biku na snehu - 106,51 km/h, a svetový rýchlostný rekord na snowscoote - 134,51 km/h. V minulom
roku priniesol na Slovensko medzinárodnú súťaž naj-

lepších cyklistov v disciplíne „mestský zjazd“, v ktorej
nemal konkurenciu a stal sa absolútnym víťazom. Aktuálne 3. kolo svetového pohára, ktorého hlavným partnerom je spoločnosť DATALAN, sa na Slovensku koná
už 20. júna. Svetová špička zjazdárov sa opäť stretne
v centre Bratislavy, aby si zmerala svoje sily v mestskom
zjazde plnom schodov, dropov a skokov, ktoré povedú
z nádvoria Bratislavského hradu až na Rybné námestie.
Viac info na www.citydownhill.com

Paralympionikov čaká cesta do Ria
Naši paralympijskí reprezentanti už netrpezlivo odrátavajú dni do otvorenia budúcoročnej paralympiády. XV.
paralympijské hry sa uskutočnia od 7. do 18. septembra 2016 v brazílskom Riu a DATALAN bude opäť partnerom tímu. Pri našich športovcoch stojíme dlhodobo
a aj budúci rok, keď bude podľa aktuálnych informácií
na hrách štartovať 4 350 športovcov zo 178 krajín, ktorí
budú v 22 športových disciplínach zápoliť o 528 medailových sád, budeme našim úspešným reprezentantom
v silnej konkurencii ešte silnejšie držať palce. Na základe dosiahnutých výsledkov na najvýznamnejších podujatiach /ME a MS/ v roku 2014 predstavitelia SPV skonštatovali, že slovenskí paralympionici majú šance získať
miestenky až v 11-ich z celkového počtu 22 zaradených
športov do programu PH Rio 2016. Silné výkony určite
tradične predvedú v cyklistike, lukostreľbe, či stolnom
tenise, v ktorom nás dlhodobo reprezentuje predseda Slovenského paralympijského výboru a najúspešnejší slovenský paralympijský športovec Ján Riapoš.
Viac info na www.spv.sk
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Najlepší elektronik navštívi CERN
DATALAN je dlhoročným partnerom stredoškolskej súťaže ZENIT, ktorá objavuje talenty v oblastiach elektronika,
programovanie a strojárstvo. Cieľom súťaže, ktorej história siaha až do roku 1983, je podporovať ďalší odborný rast
nadaných stredoškolákov, viesť ich k samostatnej tvorivej
činnosti a budovať ich záujem o sebavzdelávanie. Koná sa
pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Centra vedecko-technických informácií SR a Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania.
Tohtoročné finále celoštátnej súťaže ZENIT sa uskutočnilo 4. - 5. februára na SOŠ v Trenčíne a v histórii súťaže
naštartovalo novú éru. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na
prvých miestach v 30. ročníku v kategóriách elektronika a
programovanie, uspeli v rámci celoeurópskej súťaže zručností EuroSkills a získali pre Slovensko bronzové medaily.

Predsedom odbornej hodnotiacej komisie súťaže ZENIT
2015 bol bývalý víťaz tohto podujatia a dnes pracovník Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN vo švajčiarskej Ženeve Daniel Valúch. CERN je jedným z partnerov súťaže ZENIT a ako uviedol Valúch, venuje víťazovi kategórie
elektronika šesťtýždňovú platenú stáž v CERN-e.

Svojich víťazov už má aj 18. ročník súťaže Vedec roka SR,
ktorú vyhlasujú Centrum vedecko-technických informácií
SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, a záštitu nad podujatím prevzal
tento rok prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Cieľom súťaže, ktorej partnerom je aj spoločnosť DATALAN,
je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských
vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.
Ocenenia za rok 2014 získali:

Vedec roka - Doc. Ing. Fedor GŐMORY, DrSc. / Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied

Vedkyňa roka - Mgr. Lucia KUČEROVÁ, PhD. / Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied

Osobnosť roka v oblasti technológií - Doc. Ing. Sergej HLOCH, PhD. / Fakulta výrobných technológií,

Technická univerzita v Košiciach
 Osobnosť roka v programoch EÚ - prof. RNDr. Pavol MIŠKOVSKÝ, DrSc. / Prírodovedecká fakulta,

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 Mladá osobnosť vedy - Ing. Ľubomír ŠVORC, PhD. / Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Viac o víťazoch a výsledkoch ich práce si prečítajte na www.cvtisr.sk

© Veda pre všetkých

Slovensko opäť ocenilo špičkových vedcov
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ANDREA VADKERTI
V úprimnej debate
sa duša dotkne duše

S moderovaním začala ako sedemnásťročná, keď sa počas nežnej revolúcie nebála postaviť pred
dav ľudí a nadšene rečniť. „Stačí veriť tomu, čo hovoríte a myslieť to úprimne,“ myslí si Andrea
Vadkerti, ktorá už roky patrí medzi moderátorskú špičku na Slovensku. Jej tvár i meno sa už dlhšie
spájajú aj so spoločnosťou DATALAN, pre ktorú s odborným prehľadom a nenapodobiteľným
šarmom odmoderovala okrem iných podujatí aj aktuálny ročník konferencie DATALAN IT FORUM.
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Na bicykli v centrále Google.

Andrea so slovenským rekordérom,
dowhill bikerom Filipo Polcom, na
minulom ročníku DATALAN IT FORUM.

Ako si spomínate na stretnutia s IT komunitou?
Spomienky sú veľmi príjemné. Svet IT a technológií je fascinujúci. Pripadá mi rovnako kreatívny ako svet televízny.
Akurát vy si nemôžete dovoliť vytvárať falošné svety a ilúzie, na konci dňa musíte na stôl položiť funkčný produkt
slúžiaci ľuďom. Ste remeselníkmi budúcnosti a v akejkoľvek forme s vami spolupracovať je vždy veľmi podnetné.
Patríte medzi moderátorskú špičku na Slovensku, určite sú však aj vám niektoré témy blízke viac, iné menej. Ako
ste na tom v oblasti informačných technológií?
IT svet a technológie vnímam dvojako. Na jednej strane som laik, nadšenec, ktorý rád skúša nové veci a nechá
technológie slúžiť. Vedome však pracujem na tom, aby ma
neoddeľovali od všetkého ľudského, osobného. Na druhej
strane pracujem roky ako executive koučka a trénerka. Práve v oblasti IT a technológií mám najviac klientov, váš svet,
jeho algoritmus fungovania a platné zákonitosti už po tých
dlhých hodinách koučovania dôverne poznám. Ľudia, ktorí sa vypracovali v IT svete, sú väčšinou v rovnakej vekovej
kategórii ako ja, rozumieme si ľahko, formovali nás rovnaké
spoločenské zázemia. Sme Husákove deti, generácia, ktorá
sa chopila šance a s technológiami rástla. Vždy sa pousmejem, keď na senior manažérskej pozícii nájdem 35 alebo
40-ročného človeka. Som rada medzi vami.
Po toľkých rokoch praxe v tejto oblasti je pre vás už
zrejme improvizácia prirodzená a nedržíte sa presne scenára, alebo je to inak?
S moderovaniami som začala ako 17-ročná. Robila som všetky možné eventy - otvárala elektráreň, cementáreň, výrobné
linky elektronických firiem, inaugurovala prezidenta i primátorov, oslavovala s ľuďmi úspech aj tradície. Pred niekoľkými
rokmi ma však klasické spoločenské večierky, plesy prestali

ANDREA & IT
 Technológiám fandím. Videla som Googleplex,
nakrúcala som tam reportáže, rovnako Facebook
v Palo Alto, vývojárske centrá NASA aj CERN.
Používam smartfón, koučujem cez Skype, tvorím
pre Google TV France, mám tri Apple počítače, na
ktorých pracujem, prostredníctvom nich som v
spojení s klientmi, s rodinou. Pracujem na diaľku,
takže webinárové platformy, Skype či Hangout sú
pre mňa pracovným nástrojom.
 Pri behaní mám na sebe smart watch, v kuchyni mám špičkové nemecké zariadenia s miliónmi
programov, z ktorých aj tak používam iba dva. Mám
však aj zásady. Nespím s mobilom pri uchu, do postele nenosím iPad, doma nemám televízor a ľudský
kontakt mi bude vždy bližší ako elektronický.
 Nedávno som kúpila manželovi na narodeniny
spoločne s jeho kolegami zariadenie Beam Pro z
USA. Je to tzv. telepresence robot, ktorý mu umožňuje viesť rozhovory, byť na poradách so svojimi
zamestnancami v kanceláriách všade po svete, takže
ako vidíte, pokroku sa nebránim.
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Moderovanie Real Woman Forum 2014.

baviť, napĺňať. Už ma nepresvedčila veľakrát ani atraktivita
honoráru, jednoducho som sa na takéto akcie prestala tešiť, oberali ma o energiu. Sebapoznaním som zistila, že je to
preto, lebo mne samotnej prestali dávať zmysel, takže som
zmenila kurz, zahlásila bookingovým agentom, že od zajtra
robím len akcie, kde sa niečo rieši, majú zaujímavý obsah a
dávajú mi zmysel. Ani nie do mesiaca prišla príležitosť moderovať veľkú celosvetovú konferenciu. Odvtedy, to sú už roky,
sa špecializujem na konferencie, inšpiratívne prednášky,
fóra, veľké okrúhle stoly, diskusie. V tomto smere ma podržali moja dvojjazyčnosť, rétorika, intelekt a pragmatizmus.

Režiséra Jiřího Menzela vyspovedala v netradičnej polohe.

Vyšvihli ma na moderátorský vrchol v inom segmente. Som
tomu rada. Baví ma to, stretávam múdrych nadšených ľudí,
som súčasťou veľmi inšpiratívnych debát a rastiem v rôznych
témach s mojimi klientmi. Teší ma to a napĺňa.
Aké bolo vaše úplne prvé moderovanie?
Pred ľuďmi som vystúpila prvý raz 17. novembra 1989. Pred
kultúrnym domom v Nových Zámkoch som rečnila za stredoškolských študentov podporujúcich Nežnú revolúciu.
Bola som vystrašená, ale aj nadšená. Nedávno mi pustili
pri oslavách výročia záznam, bolo zábavné vidieť na sebe,

VIZITKA
Andrea Vadkerti vyštudovala európske medzinárodné právo a finančný manažment na UK v Bratislave, neskôr si svoje vzdelanie doplnila na americkej Cornell Univerzity stážou na fakulte medzinárodnej ekonomiky a politických vzťahov. Bola prvou slovenskou moderátorkou správ, spolupracovala na projekte prvej ženskej talkshow v rozhlasovom éteri, stála pri spustení prvej spravodajskej
TV stanice v strednej Európe a v roku 2003 naštartovala prvú dennú talkshow v krajine.
V súčasnosti sa ako business executive koučka a konzultanka, s licenciou na executive coaching
získanou vo Veľkej Británii, venuje trénovaniu a koučingu top manažérov najmä z oblastí IT a finančníctva.
Na konte má viac ako 500 odkoučovaných hodín a realizovala desiatky tímových koučingov
a tréningov. Je držiteľkou celosvetovej licencie konzultanta Talent Dynamics a priekopníčkou tohoto singapúrskeho business development modelu v regióne Strednej a Východnej Európy. Aktívne spolupracuje aj s uznávaným inštitútom Barrett Values Centre v Londýne. Pri práci využíva prevratné metódy NLP, neurovied, theta healingu a tappingu - jej prístup
je holistický. Medzi jej klientov patria manažéri z rebríčka TREND Top 20, dvaja držitelia titulu Manažér roka, dvaja bývalí
predsedovia vlády a súčasný prezident Slovenskej republiky.
Andrea je zakladateľkou československého fondu na podporu žien - Live your dream fund, a aktívne podporuje mnoho
ďalších projektov (ako napr. Hodina deťom, či Pomoc deťom v ohrození). S manželom a dvoma deťmi žije vo Francúzsku.
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S deťmi
– dcérou
Sophiou
a synom
Ralphom
Kalifornia, miesto kde čerpá energiu už dlhé roky

MOJE NAJ
 Svet je plný krás – dovolenkový raj Golden
Triangle, India , Brazília, Amazónia, Irán od
severu po juh , USA, špeciálne Kalifornia
 Naše domáce zvieratka – britská
lilavá mačka Smokey, dalmatín Algore,
francúzsky klusák Quintus
 Online vychytávky, ktoré ma neustále
inšpirujú – coursera.com, houzz.com,
soundstrue.com
 Salón krásy XOXO

ako človek nemusí ovládať žiadne učebnicové poučky prezentačných techník a dokáže byť napriek tomu presvedčivý.
Stačí veriť tomu, čo hovoríte a myslieť to úprimne.
Kto vás inšpiroval?
Mojím moderátorským vzorom je Barbara Walters, americká investigatívna novinárka, ktorá špičkovo a citlivo
zvládla urobiť rozhovory snáď so všetkými lídrami sveta.
Moji zahraniční kamaráti ma prezývajú slovenská Oprah.
Aj ona sa mi páči, najmä odkedy robí spirituálne program
pre vlastnú stanicu OWN.
Moderovanie na verejnosti úzko súvisí aj s vašou prácou pred kamerou. Ktorá z televíznych relácií bola vašou
srdcovkou a s radosťou na ňu spomínate?
Mám šťastie, že celý svoj profesionálny život som robila
veci, ktoré ma bavia. Inak si to neviem ani predstaviť. Srd-

covkou boli však posledné dva projekty. Vadkerti talkshow
na STV a Portrét na TA3. Obe mi ukázali, akú hĺbku má
ľudská duša, a že zaujímavý rozhovor môže niekomu dať
aj celoživotný impulz.
Vaša práca vám do života priniesla veľa zaujímavého, nielen stretnutia so známymi ľuďmi, ale aj s neznámymi, ktorí vo
vás veľa zanechali. Kto vo vás zanechal nezmazateľnú stopu?
Najväčšiu poklonu mi verejne vyznal Larry King, najviac ma
vystrašil drsnou úprimnosťou Jožo Ráž, rozplakal ma Nicolas Winton, záchranca 700 židovských detí, hudbou pobláznil Placido Domingo, intelektom postavil do pozoru Gary
Kasparov… Pokračovať by som mohla do rána. Pravda je
jednoduchá. Každý jeden hosť zanechal na mojom živote
stopu. Dokonca aj tri vrahyne, s ktorými som robila interview špeciál v jedinej ženskej väznici na Slovensku. Sme ľudia a v úprimnej debate sa duša dotkne duše. Vždy.
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DANIEL
VALÚCH

Z výskumu
profituje celá
civilizácia

Vesmír vznikol približne pred 13,7 miliardami rokov, no aj dnes z neho stále poznáme len pár percent.
Zvyšných 96% vedci rozdeľujú na tmavú hmotu a tmavú energiu. Čo je tmavá energia, to nevedia, no
nevzdávajú sa myšlienky na objavenie častice tvoriacej tmavú hmotu. Bádaniu sa vedci venujú v Európskej
organizácii pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve, kde pracujú aj takmer dve desiatky Slovákov. Jeden z nich –
Daniel Valúch, sa už 15 rokov zúčastňuje najväčšieho projektu v rámci skúmania vzniku sveta.

V CERNe skúmate, ako vyzeral svet pár mikrosekúnd
po Veľkom tresku. Aké má tento výskum a realizované experimenty konkrétne prínosy pre verejnosť?
Pomocou urýchľovačov častíc vieme pripraviť hmotu v rôznych vysokoenergetických stavoch, ktoré sa bežne okolo
nás nevyskytujú. Ak chceme byť presní, tak mikrosekundy
po veľkom tresku sa skúmali na úplne prvých urýchľovačoch začiatkom minulého storočia. Časticová fyzika a technológia urýchľovačov častíc odvtedy výrazne pokročila a
na LHC vieme pripraviť a skúmať podmienky aké panovali
atto- až zepto- sekundy po veľkom tresku.
V CERNe sa robí základný výskum v tejto oblasti, veľmi dôležitý na to, aby sme pochopili základné pravidlá a princípy fungovania prírody. Z toho profituje celá naša civilizácia. Vopred
nikdy nevieme aké objavy nám výskum prinesie a ako môžu
zmeniť naše životy, ak si však vezmeme len fyziku elementárnych častíc, výskum nám pred menej ako sto rokmi priniesol
jadrovú energiu, pokročilé materiály, vieme predpovedať
vlastnosti zlúčenín a materiálov, vieme počítať chemické reakcie, čo má okamžitý prínos napríklad v syntéze liekov.
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Bežným ľuďom je známa božská častica - Higgsov bozón, ktorá vysvetľuje prapočiatok vesmíru, zrejme už počuli o veľkom urýchľovači, alebo dokonca vedia, že world
wide web, či touch screen boli vytvorené práve v CERNe.
Čo ešte o vašej práci nevieme, ale mali by sme?
Áno, základný výskum na tejto úrovni so sebou prináša
masívny rozvoj najrôznejších technológií. Fyzici na zariadeniach o veľkosti desiatok kilometrov skúmajú subatomárne častice. Toto vyžaduje veľmi špecifické technológie,
ktoré si väčšinou musíme aj sami vyvinúť, lebo v priemysle
nič podobné ešte neexistuje. S LHC sa spája prívlastok “the
marvel of technology” a to naozaj je. LHC nás v mnohých
technológiách posunulo na úplne novú úroveň.
Vy ste v CERNe od roku 2000, čo vás zaviedlo práve sem?
Pred tým, než som sa na základe tipu od môjho spolužiaka prihlásil na študentský program, som o CERNe veľa
nevedel. Po roku strávenom doslova exponenciálnym
odborným rastom mi však došlo, že je to naozaj zaujímavé miesto. V súčasnosti pôsobím ako “RF engineer” v
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skupine vysokofrekvenčných systémov (RF = vysoké frekvencie). Tieto systémy sú motorom každého urýchľovača
a naša skupina je veľmi atraktívna, lebo priamo pracujeme so zväzkom. Taktiež vediem projekt v rámci veľkého
upgrade urýchľovača rádioaktívnych iónov HIE-Isolde.
Dokážete aj laikom opísať náplň vašej práce?
Pracujem v tíme, ktorý sa venuje projektom základného výskumu v oblastiach ako je supravodivosť pri vysokých frekvenciách, či urýchľovanie v plazme, a tiež spolupracujeme
na masívnom vývoji nových technológií. Náš tím je v štruktúre zavedený ako tzv. “equipment group”, t.j. máme na
starosti urýchľovače a všetky súvisiace technológie vrátane ich vývoja a výskumu. Ja osobne zastávam pozíciu s tzv.
“komplexnou zodpovednosťou”, čo znamená, že začínam
štúdiom vlastností konkrétneho objektu, z týchto vlastností sa definujú požadované parametre príslušného
systému, zistí sa, či potrebné technológie už existujú,
alebo ich treba vyvinúť (či
dokonca vyskúmať), potom
sa systém rámcovo navrhne, testujú sa prototypy,
zadáva sa výroba, testujú sa
finálne kusy, inštalujú sa do
urýchľovača, ladia sa parametre a algoritmy, a následne sa staráme o prevádzku
a upgrade vyplývajúci z prevádzkových potrieb a prípadnej
zastaranosti technológie. Projekt človeka poľahky sprevádza aj 20 rokov, každý z nás ma niekoľko takýchto „detí“.
Ako vyzerá bežný pracovný deň pri takýchto projektoch?
Urýchľovače bežia 24/7 a prevádzka všetkého, čo súvisí
s LHC, má absolútnu prioritu. Experti pre jednotlivé systémy musia byť k dispozícii nonstop. Pre zaujímavosť,
hodina prevádzky LHC stojí zhruba 100 000 € (z toho len
spotrebovaná elektrina za každú hodinu stojí 10 000 €).
Akýkoľvek problém sa musí vyriešiť do hodiny. V prípade,
že na riešenie problému treba ďalšie 2-3 hodiny, volajú sa
kolegovia, ktorí majú naplánované intervencie, aby sa využil čas poruchy. Ak problém trvá viac ako 5-6 hodín a riešenie stále nie je v dohľade, operatívne sa mení výskumný
program a presúvajú aktivity tak, aby sa dalo maximálne
využiť to čo, je k dispozícii. Musíme byť veľmi flexibilní a
problémy riešiť často veľmi kreatívne. Zodpovednosť a

tlak na ľudí je obrovský, počas prevádzky nikdy neviem,
ako bude vyzerať môj pracovný deň (noc, víkend...).
Takže rutina nehrozí?
Rutina v žiadnom prípade. Môžem povedať, že za mojich
15 rokov v CERNe som ešte nerobil dva krát to isté. Teraz
sme mali 24 mesačnú odstávku (long shutdown 1), kedy
sme robili rozsiahly upgrade a údržbu zariadení urýchľovačov. Môj deň sa typicky začínal obehnutím všetkých “stavieb”, konzultáciami s podriadenými a priebežnou kontrolou dodávateľov. Večer je konečne čas, aby sa človek začal
venovať svojej práci, kde sa musí sústrediť a potrebuje
pokoj. V polovici kancelárií sa stále svieti aj po ôsmej až
deviatej večer. Asi 10 rokov som chodil do práce aj každú
sobotu. Najhodnotnejšie a najzložitejšie veci vznikli práve
cez víkendy, kedy má človek
absolútny pokoj a priestor
na rozmýšľanie.
Onedlho spúšťame LHC
po dlhej odstávke a všetko
sa radikálne zmení. Už začíname pracovať na zariadeniach a technológiách,
ktoré budeme inštalovať
do LHC počas druhej dlhej odstávky v roku 2019,
dokonca už pracujeme na
štúdiách pre tretiu dlhú odstávku (2024).
Na akých konkrétnych úspechoch a významných objavoch ste sa podieľali?
V prípade takto veľkých experimentov je všetko väčšinou
“kolektívna vina”. Časy geniálnych vedcov, ktorí dokázali
pred 100 rokmi urobiť zásadné objavy sami, sú už bohužiaľ preč. Veda je už na úplne inej úrovni a veľkú časť
výskumu robia tímy ľudí.
Jedna z vecí, na ktorú som veľmi hrdý je, že pomocou postupov a zariadení, ktoré som vymyslel a navrhol, sme ročne
ušetrili okolo sto hodín meraní a nastavovania LHC pri spúšťaní a kontrole parametrov. Sto hodín behu LHC má pre fyzikov nevyčísliteľnú hodnotu, lebo môžu nazbierať viac dát.
Táto metóda dokonca umožnila úspešne experimentálne
overiť vec, o ktorú sa zatiaľ nikto doteraz nepokúsil. Urýchliť v jednom urýchľovači naraz ľahké protóny a veľmi ťažké
jadrá olova, zmerať a nastaviť jeho parametre a nakoniec
ešte priviesť zväzky do kolízií. Za fyzikálnym výskumom je
doslova armáda tých najlepších inžinierov, ktorí neustále
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pracujú na tom aby bolo všetko väčšie, lepšie, rýchlejšie, silnejšie, spoľahlivejšie. Vďaka tomuto úsiliu fyzici počas prvej
fázy behu LHC (run 1, 2009-2013) nazbierali 5x viac dát ako
sa pôvodne plánovalo a už v roku 2012 mohli ohlásiť objav
Higgsovho bozónu. Normálne by trvalo zozbieranie dostatočného množstva dát ešte minimálne 5 rokov.

milióny. Sú ale aj problémy, ktoré sa musia riešiť na vysoko
špecializovaných počítačoch.

Je CERN atraktívnym zamestnávateľom? Mnohí ho
opisujú ako vedecké mestečko, má teda niečo spoločné
napr. s univerzitnými kampusmi, či Googleplexom?
CERN je veľmi atraktívny zamestnávateľ. Ako medzinárodná organizácia neplatíme dane, máme vlastné zdravotJe CERN podobný firmám, v tom že má napr. stanovené
né poistenie, vlastný dôchodkový fond, škôlky pre deti.
jasné ciele na najbližších 5-10 rokov, alebo je jeho úlohou
Organizácia prispieva na vzdelávanie detí (vrátane unipredovšetkým vytvárať platformu na špičkový výskum?
verzity). CERN je vedecké mestečko, ale ani trochu nevyOboje. CERN vytvára platformu na špičkový výskum a špičzerá ako Googleplex. Popravde si neviem predstaviť ako
kový výskum aj robí. Pri zložitosti vedeckých projektov musa v tých farbičkách, pohovkách, sklenených akváriách
síme pracovať na veciach, ktoré sa budú možno realizovať o
a open space pri neustálej
20-30 rokov. Tréning nových
prítomnosti množstva ľudí
špecialistov trvá dlhé roky, v
dá odviesť akýkoľvek intemnohých oblastiach je treba
lektuálny výkon.
robiť dlhý základný výskum,
V CERNe sa pravidelne orkým budú k dispozícii potreb Internet a Web: tieto IT vynálezy od základu
ganizujú semináre najrenoné technológie. Na LHC sa zazmenili spôsob, akým žijeme. Stále si pamätám časy
movanejších vedcov a špečalo pracovať v roku 1984 a
pred webom, ale nedokážem si predstaviť, ako by
cialistov z celého sveta, od
spustilo sa až v roku 2008. Na
vyzerala súčasná civilizácia bez nich.
astronautov až po Stephena
projekte CLIC (Compact LineHawkinga. Takisto pravidelar Collider, compact zname iPhone 6 plus: existovalo množstvo iných smartne prichádzajú špecialisti z
ná, že bude mať len 45km)
fónov dlho pred iPhone a existuje množstvo lepšie
priemyslu a máme k disposa pracuje už viac než 10
vybavených modelov. Ale tento je iný. V teréne môzícii engineering samples
rokov, a ak bude odsúhlasežem dokumentovať a okamžite riešiť problémy. Mám
najnovších súčiastok, ktoré
ný, nezačne sa budovať skôr
nainštalovaný SSH klient, remote desktop, rôzne špesa ešte nevyrábajú a nepreako v roku 2020. Minulý rok
cializované kalkulátory, vedeckú kalkulačku. Môžem
dávajú. Laboratóriá sú špičsa rozbehli štúdie FCC (Futurobiť diagnostiku urýchľovača, alebo riadiť jednoduché
kovo vybavené a na to, čo
re CERN Collider, 80-100km
veci bez toho, aby som všade so sebou ťahal počítač.
robíme máme viac-menej
kruhový urýchľovač), ktorý
Vďaka internetu mám vo vrecku doslova celý svet.
neobmedzený rozpočet.
možno o 25 rokov nahradí
Naša hierarchia je veľmi
LHC. Rovnaké dlhodobé plá Som Apple pozitívny, môj hliníkový MacBook Pro
plochá (málo manažmentu
novanie musíme robiť aj v
mám už siedmy rok, a stále perfektne funguje a sprea veľa výkonných nezávisoblasti ľudských zdrojov.
vádza ma v práci, na prednáškach aj na cestách.
lých odborníkov), možnosti kariérneho postupu sú
Slovenským
vedcom
hlavne v oblasti zodpovednosti za jednotlivé projekty a
sme v roku 2012 dodali 1. superpočítač, ktorý patril v čase
systémy, čím stúpa ich interné aj medzinárodné renomé.
inštalácie na 335. priečku v rebríčku top zariadení sveta.
Kontinuálne vzdelávanie je samozrejmosť.
Využívate výkon superpočítačov aj v CERNe?
Nie všetkým ale vyhovuje takýto typ zamestnania, treba sa
Superpočítače sa v CERNe dlhé roky využívali. Nakoniec je to
presťahovať, žiť v cudzojazyčnom prostredí, nemať fixnú
pekne zdokumentované vo videoklipe ku skladbe “Collider”
pracovnú dobu a zodpovednosť za multimiliónové projekty.
od “Les Horribles Cernettes”. Nie všetky výpočtovo náročné
problémy vyžadujú superpočítač v klasickom ponímaní. Architektúry súčasných superpočítačov sa presúvajú do maDnes má CERN zamestnancov z viac ako dvadsiatich
sívneho použitia optimalizovaných, ale stále štandardných
európskych krajín. Ako funguje takáto medzinárodná spoprocesorových jadier. Pre naše aplikácie to teraz stačí, lebo
lupráca?
jednu zrážku dokáže analyzovať zatiaľ len jeden procesor.
V CERNe pracuje zhruba 2500 interných zamestnancov z
Trvá mu to síce 10 minút až 24 hodín, ale problém sa nedá
európskych členských štátov a ďalších vyše 5000 užívatejednoducho paralelizovať. Druhá vec je, že v urýchľovači doľov z celého sveta. Spolupráca funguje vynikajúco, hoci
chádza každú sekundu ku 600 miliónom zrážkam, takže nie
na takto medzinárodné prostredie sa musí človek trochu
je nič jednoduchšie ako použiť tých procesorov státisíce až
pripraviť. Národnosť, náboženstvo, farba pleti alebo po-

DANIEL & IT
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VIZITKA
Ing. Daniel Valúch, PhD. študoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.
V CERNe pôsobí od roku 2000, keď bol ako 23-ročný prijatý do programu pre študentov. Jeho úlohou
bolo vymyslieť meraciu metódu a vyvinúť merací prístroj pre výkonové vysokofrekvenčné zosilňovače, ktoré sa mali neskôr použiť vo Veľkom hadrónovom urýchľovači. Následne absolvoval doktorské
štúdium, kde sa venoval výkonovým mikrovlnným systémom. V súčasnosti pracuje v skupine vysokofrekvenčných systémov. Vytvára technické podmienky pre prácu vedcov vo fyzikálnom laboratóriu,
je zodpovedný za urýchľovacie systémy a systémy priečnej stabilizácie zväzku v urýchľovačoch LHC
a SPS. Svoje skúsenosti odovzdáva aj prostredníctvom prednášok študentom FEI STU v Bratislave a je
spoluorganizátorom súťaže mladých elektronikov ZENIT. Okrem práce patrí k jeho koníčkom stavba
obskúrnych elektromechanických zariadení, manuálna práca na záhrade, cestovanie a dobré jedlo.

hlavie nehrajú rolu, nikto nikomu nevnucuje svoju kultúru a naopak nikto nevyžaduje špeciálne zaobchádzanie,
lebo v jeho kultúre sa to robí inak, ľudia sa vzájomne rešpektujú, lebo všetci majú spoločný cieľ a snažia sa robiť
to, kvôli čomu tam sú - svoj výskum.
S veľkou rozmanitosťou však prichádzajú aj špecifické
veci. Musíte sa naučiť, že Japonec nikdy nepovie nič negatívne, aj keď sa mu veci úplne vymknú spod kontroly, Švajčiar nikdy nerozpráva o svojom osobnom živote aj keď ste
blízki priatelia, Francúza treba 100-krát kontrolovať, aj keď
povie, že všetko je hotové a funguje. Angličanovi stačí povedať, že “výsledok nie je úplne optimálny” a vie, že to treba celé prepracovať, naproti tomu na Taliana treba kričať,
inak nič nespraví. Ste v kontakte so stovkami ľudí a časom
sa naučíte ako komunikovať s každým individuálnym človekom, aké sú jeho zvyklosti a silné, slabé stránky, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky. Je to zložité a úžasné zároveň.
Medzi verejnosťou je rozšírená predstava vedca ako
roztržitého nadšenca odtrhnutého od reality ktorý nie je
stvorený pre rodinný život. Aká je skutočnosť? Dá sa skĺbiť
rodina a práca výskumníka?
Áno, niektorí sú naozaj odtrhnutí od reality. Ale našťastie
mám vedľa seba niekoho, kto ma včas prepleskne, keď oddriftujem už príliš ďaleko.
CERN môže navštíviť aj verejnosť, skupiny na prehliadkach experimentov sprevádzate aj vy. S akým záujmom zo
strany návštevníkov sa stretávate, aké otázky vám ľudia
kladú najčastejšie, čo ich najviac fascinuje?
Stretávame sa so všetkým - od mladých študentov až po
dôchodcov, od kompletnej ignorácie až po totálnu fascináciu. Najradšej, samozrejme, sprevádzam druhú sku-

pinu návštevníkov. Prídu už pripravení, stále sa pýtajú,
všetko ich zaujíma - od fyzikálnej podstaty, cez to, ako
urýchľovače fungujú až po to, ako chodíme 160 m pod
zemou na záchod. Je to skvelé.

»

„V CERNe nie je nič tajné, naše
výsledky sú verejne prístupné.“
CERN oslávil nedávno 60. výročie existencie. Čo najzásadnejšie sa za tú dobu zmenilo, posunulo vpred a čo
myslíte, ako bude vyzerať vaša práca napr. o 30 rokov?
CERN je renomované medzinárodné laboratórium, kde sa
robí špičkový základný aj aplikovaný výskum na hraniciach
súčasného poznania. Posledných 60 rokov bolo veľmi
úspešných a CERN sa často spomína ako ukážkový príklad
spolupráce národov z celého sveta pre mierové využitie
vedy. Našou prioritou pre nasledujúcich 10 rokov je plne
využiť potenciál LHC. Uvidíme či pre nás Matka príroda
skrýva nejaké zásadné prekvapenie, ktoré môžeme práve
pomocou LHC objaviť. Okrem toho na menších urýchľovačoch okrem časticovej fyziky bežia desiatky najrôznejších
experimentov od medicíny, materiálových vied až po výskum v oblasti formácie atmosférických úkazov.
CERN ukázal, že dokáže úspešne doviesť do konca a prevádzkovať multimiliardové projekty (LHC). Investície do
nových, výkonnejších urýchľovačov budú na úrovni desať
a viac miliárd eur. Z hľadiska globálnej ekonomiky sú to
síce zanedbateľné omrvinky, ale na takéto investície do výskumu sa musí nájsť medzinárodný konsenzus.

Daniel Valúch bol porotcom súťaže DATALAN Award 2014, v ktorej boli ocenení najlepší ajťáci a projekty roka.
Výsledky a viac info na www.datalan.sk/datalanaward
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JANA KEKETI

Fotograf musí byť
aj dobrý psychológ
Najskôr pózovala pred objektívmi fotoaparátov, neskôr sa za objektív postavila
sama. Ako modelka precestovala celý svet, dnes žije a tvorí na Slovensku. Známa
slovenská fotografka Jana Keketi dnes rada fotí najmä portréty žien – má na to oko a
vie vystihnúť ich vnútornú krásu. Nám prezradila, ako jej život menia náhody, aj to,
ako ju ovplyvnila práca pre Nadáciu detského kardiocentra.
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V práci ju podporuje
aj manžel Dušan.

So synom Leonom.

Fotografovali ste kalendár Cez umenie k detskému
srdcu, ktorý podporil aj DATALAN. Čo vás presvedčilo, aby
ste sa pustili do tohto projektu?
Presviedčať ma nemuselo nič, vlastne to bol nápad, ktorý vznikol po náhodnom stretnutí s Erikou Grossertovou,
ktorá pracuje v Nadácii. Poznáme sa z čias, keď organizovala Pevnosť Boyard pre televíziu Markíza. Slovo dalo slovo, a pre mňa to bola výzva, urobiť dobrý projekt, kde je
zmyslom naozaj pomôcť a vyzbierať dostatok financií pre
Nadáciu.
Po emočnej stránke to určite nebolo ľahké. Stretli ste
sa aj s prípadmi, na ktoré sa nedá zabudnúť?
Ak máte na mysli choré detičky, tak áno. Spoznala som
napríklad jednu úžasnú rodinu, ktorá má dcérku s ochorením srdiečka, okrem nej ďalšie tri zdravé dcéry a celá
rodina veľmi drží spolu, mali nádherný vzťah a bolo u nich
cítiť veľkú silu a lásku.
Kedy vo vás vlastne prvýkrát vzbĺkla vášeň pre fotografiu?
Asi pred pätnástimi rokmi, v podstate náhodou. Nie som
vyštudovaná fotografka, mám skončenú ekonomickú univerzitu, ale nejako sa vo mne objavil talent na videnie cez
objektív a schopnosť nájsť ten správny uhol záberu.

Jana má cit pre
fotografiu aj módu.

Ako vôbec prišlo k tomu, že ste z móla rovno vstúpili za
objektív?
Síce som vždy so sebou nosila malý fotoaparát, ale skôr
kvôli zachyteniu momentov na cestách. Nemala som vôbec predstavu, keď som študovala, ani počas modelingu,
že sa raz budem živiť fotením. Asi to tak malo byť.
Nebojovali ste so strachom, či vám sen o kariére profesionálnej fotografky vyjde? Nestretávali ste sa so skeptickými reakciami okolia?
Ani nie, keďže som nemala ako fotografka veľmi veľké
sebavedomie, ani tie ambície u mňa neboli príliš vysoké.
Vlastne som si vôbec nemyslela, že niekedy budem profesionálna fotografka. Skôr som jednoducho našla niečo, čo
ma veľmi, veľmi bavilo, mala som skvelé odozvy a podporu
okolia... a postupom času sa práca nabaľovala, čím som
sa zdokonaľovala, a dnes sa už nad tým ani nezamýšľam.
Zostala vám aj láska k móde?
Určite! Vlastne mám pred sebou celý nový kariérny smer.
Začala som robiť biznis imidžovú poradkyňu, čo s mojou
doterajšou prácou úzko súvisí. Keďže mám veľmi rada
módu, obliekanie, celkový vzhľad musím riešiť aj na fotení,
tak to všetko vyústilo do poradenstva. Som momentálne
úplne nadšená z tejto novej oblasti, v ktorej som sa našla.
Aktuálne robíme pre firmy projekt s názvom Work in balance, kde mám ja na starosti imidž zamestnancov a kolegyňa zase zdravú výživu a poradenstvo v tejto oblasti. Je to
momentálne vo firmách veľmi žiadané.
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Krst kalendára pre rok 2015 s názvom „Cez umenie k detskému srdcu“.

Kde všade nachádzate inšpiráciu? Nestalo sa vám niekedy, že by ste si sadli do kresla, hlava v dlaniach a vy zúfalá, že nič nové sa už nedá vymyslieť?
Dnes je toľko možností, aj na internete, že sa skoro nedá
niečo nenájsť. Ale väčšina nápadov prichádza spontánne,
pri fotení. Samozrejme, keď ide o niečo väčšie, treba mať
pripravený koncept, a ten musí sedieť na danú tému, ale
aj tak život, nečakané situácie, náhodné okolnosti, momentálna nálada… všetko prináša zmeny, na ktoré treba
reagovať. Tým je táto práca dynamická a krásna zároveň.
Ale niekedy aj mne chvíľu trvá, kým príde ten správny moment na ten správny nápad.

»

„Dar vidieť cez objektív ten správny
uhol a kompozíciu nemá každý.“

Veľa fotografov hovorí, že dnes fotí už úplne každý, na
zrkadlovky, či dokonca na mobily. Ako sa na tento boom
pozeráte vy, môže byť dnes vďaka technike fotografom
naozaj každý?
Určite môže, len výsledok nebude nikdy u každého rovnaký. Dar vidieť cez objektív ten správny uhol a kompozíciu
podľa mňa nemá každý. Ale ani každý človek nerozozná
dobrú fotku od zlej, preto je dnes možno viac fotografov,
ako by malo byť. Avšak ten, kto rozdiel rozozná, to dokáže oceniť.
Kto bol vaším najväčším učiteľom, či vzorom vo svete
fotografie?
Keďže som vlastne samouk, tak učiteľa ťažko hľadať.
No tých vzorov je viac. Zo Slovenska to bol určite Jakub
Klimo, zo zahraničných napr. Annie Leibovitz, Patrick
Demarchelier, Richard Avedon, RANKIN a Guido Argentini
na akty.

VIZITKA
Jana Keketi, rodená Trnavčanka, odštartovala svoju kariéru v sedemnástich rokoch
ako modelka. Do sveta módy ju posunula aj súťaž Miss Slovensko, na ktorej získala
v roku 1998 titul 1.vicemiss. Vyštudovaná ekonómka sa však napokon postavila na
opačnú stranu objektívu a od roku 2002 sa venuje fotografovaniu vo svojom vlastnom
štúdiu. Medzi jej najznámejšiu tvorbu patria fotografie portrétov známych osobností,
no venuje sa aj módnej fotografii, či umeleckým aktom. S jej tvorbou sa môžete bližšie
zoznámiť na www.janakeketi.sk
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Keď sa pozriete spätne na vašu doterajšiu kariéru, ktoré okamihy vo vás najviac zanechali?
Asi najviac fotenie katalógov a kampaní pre mexickú značku Vicky Form. Bola to náročná, ale úžasná práca. A aj
dnes už známa fotografia Paľa Demitru s deťmi z charitatívneho kalendára...
Nočnou morou mnohých zamestnancov je práca od
deviatej do piatej. Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
Ako ktorý. Mám šťastie, že to mám pestré, keď fotím, je
to zvyčajne medzi desiatou a treťou, potom vyzdvihnem
syna zo škôlky a príde na rad domácnosť. Keď nemám fotenie, retušujem doma, popritom riešim domácnosť a prípadné pracovné stretnutia. V poslednej dobe aj školím, a
tam sa mi to predĺži aj do večera.
Ženy a technika, to dnes už našťastie nie je žiadne sci-fi.
Zaujíma vás aj táto stránka, musíte mať napr. vždy najnovší model foťáku, či objektívu?
Ja určite nebazírujem na najnovšej technike. To nie je o tom
- dobrú fotku pri správnom svetle môžete odfotiť aj so starým fotoaparátom. Samozrejme, pokrok v tomto smere ide
neskutočne rýchlo, a treba inovovať, ale osobne nepatrím
k tým, čo majú všetko hneď ako to príde na trh.
A čo IT novinky a nové technológie – ktoré sú pre vás
v živote nevyhnutné?
Využívam to isté, čo asi všetci - mobil, internet, iPad, počítač… Ale aspoň na týždeň dať všetko preč - to je môj sen!
Podľa mňa nás všetka tá technika, hlavne mobily, „zabíja“. Od vzťahov, cez čas na rodinu, všetko sa smartfónmi
a tabletmi zhoršilo. Keby sme mohli všetko vypnúť, bola
by veľká pohoda.

Na druhej strane treba povedať, že IT vie život aj poriadne uľahčiť.
To je pravda, e-maily a internet v telefóne, aplikácia WhatsApp, či navigácia, tie dokážu pomôcť aj zrýchliť komunikáciu.
Ako teda najradšej trávite vzácne chvíle voľného času?
Najobľúbenejší oddych je pre mňa masáž, zrelaxujem aj
pri power joge, či na bicykli. V zime zase lyžovanie, a obľúbila som si aj crossfit. No najmä sa teším na čas s mojím
synom Leonkom. Len keby toho času bolo viac!

MOJE TIPY
1. HURRICANE FACTORY – letecký simulátor
v Tatralandii. Je to úžasný zážitok!
2. THAJSKÁ MASÁŽ - najradšej mám relax priamo
v thajských spa, odporúčam napr. Green Lotus
v Bratislave.
3. SUSHI - moje obľúbené jedlo! Výborné robia
napr. v trnavskom Wasabi Sushi.
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MARIÁN VAJDA

Pravá ruka svetovej jednotky
Čerstvý päťdesiatnik, tenisový tréner Marián Vajda športom žije
už od detstva. Od roku 2006 je známy najmä ako muž, pod ktorého
vedením sa Novak Djokovič stal svetovou jednotkou. „Sme spoločne
na tejto ceste už dlho – od prvej trofeje v Amersfoorte až po túto
v Indian Wells. Dúfam, že spolu dosiahneme ešte oveľa viac veľkých
vecí! “ blahoželal mu Novak k okrúhlym narodeninám. S Mariánom
Vajdom sme rozhovor o tenise aj technológiách robili, ako inak, online a na diaľku. Zastihnúť osobne tohto vyťaženého muža je totiž
skoro nemožné.

Takmer stále ste na cestách. Ako najčastejšie komunikujete so svojimi blízkymi?
Najčastejšie používam mobil, z aplikácií najmä Viber,
a v minulosti som obľuboval Skype.
Akou vetou by sa dal vyjadriť „vzťah“ vy a technológie?
Vedeli by ste bez nich žiť?
Musím úprimne povedať, že technologické výdobytky ma
až tak neoslovujú, aj keď je nemožné sa im vyhnúť. Stali
sa súčasťou dennodenného používania, pomáhajú nám
kontaktovať sa so svetom a bezprostredne komunikovať
so svojimi najbližšími. Nahrádzajú nám pocit „byť s niekým
naživo” . Neviem si ale zvyknúť na to, že vzťahy medzi ľuďmi
sa riešia cez umelú inteligenciu a nie kontaktne a verbálne.
Keď komunikujeme pomocou technológií, sme tak trochu v
zajatí citov, ktoré nemôžeme vyjadriť v prítomnosti blízkej
alebo inej osoby. V zásade som však flexibilný a držím krok
s technologickou revolúciou. Nemám problém ju prijať do
svojho života. Nie som predsa tibetský mních.
Existuje nejaký program, či aplikácia, ktorá pomáha zlepšovať sa vo výkone aj tenistom?
Tenis je manuálny šport, kde si to musíte odmakať sami.
Existujú však materiály a technické vymoženosti, ktoré posúvajú aj tenis rýchlejšie dopredu.
Napríklad?
Analýzy, video, nové poznatky v oblasti stravy, psychológie… To všetko môžete “dostať” behom sekundy z aplikácií
a internetu. Ja sa nerád nechávam ovplyvňovať neoverenými informáciami. Radšej čerpám zo svojich bohatých
skúseností a snažím sa byť svojský a kreatívny.

66

Pamätáte si kedy ste prvý krát chytili do ruky tenisovú
raketu alebo na moment, kedy vo vás prvý krát vzniklo odhodlanie byť trénerom?
Na tenisový dvorec ma prvá krát postavil, ešte ako dieťa,
môj otec a musím povedať, že som nebol nijako nadšený.
Chcel som si užívať detstvo, hrať sa - a nie hrať. Moment,
kedy som prvý krát držal v ruke raketu, nedopadol dobre
ani pre môjho kamaráta. Hneď prvou ranou som ho totiž
trafil do čela. Takže za moje prvé vážne stretnutie s tenisom môžem považovať až obdobie v Piešťanoch. Vtedy
som mal deväť rokov a od toho momentu som už raketu
nepustil a začal s aktívnym tenisom. Hral som až do svojich tridsiatich rokov. Keď som s končil s kariérou tenistu, neuvažoval som nad trénerstvom. V klube Slovan mi
však ponúkli trénovať mladého hráča Dominika Hrbatého.
A mne sa to zapáčilo. Bola to výzva.
Každého zaujíma spolupráca s azda vaším najznámejším zverencom Djokovičom, ktorého trénujete od roku
2006. Prezraďte - ako sa s ním trénovalo? Čo má iné ako
ostatní, že práve on to dotiahol tak ďaleko?
Začnem od toho, ako som sa k Novakovi dostal. Odhodlanie
trénovať ma neopustilo ani s pribúdajúcim vekom a vďaka
usilovnosti, vytrvalosti, pozitívnemu prístupu a dobrým výsledkom som si získal aj svetové uznanie a dobrý kredit.
Vďaka nemu ma oslovila agentúra Djokoviča a ponúkla
mi spoluprácu. To bola ďalšia veľká výzva, pretože Novak
mal ambíciu byť svetovou jednotkou a ja som mu k tomu
mal dopomôcť. Novak bol veľký pohybový talent, zápasový
hráč, veľmi odolný vo vypätých situáciách, mal všetky predpoklady stať sa naozaj svetovým hráčom. Mojou úlohou
bolo usmerniť ho, budovať mu hru a uisťovať ho v tom, že
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raz sa stane svetovým hráčom, čo až také ťažké nebolo,
keďže on bol o tom beztak úplne presvedčený.
Ako tréner musíte byť aj psychológ. Aké motivačné
techniky používate?
Myslím si, že som veľmi trpezlivý a čiastočné neúspechy
ma nikdy nedokázali odradiť. Veril som, že Novaka niekam
posuniem a pochopil som, že to chce čas. Vo vypätých
chvíľach som dokázal zachovať pokoj a keď sa Novakovi až
ak nedarilo, vedel som, že dennodenným tréningom a vierou vo vlastné sily a schopnosti ho zase posunieme ďalej,
bližšie k cieľu, k pozícií svetovej jednotky.
Čo je na športe ako tenis najťažšie?
Tenis je náročný šport, dosiahnuť komplexnosť, to chce
dennodenný tréning, disciplínu, odolnosť, prekonávanie
seba samého a mať jasné ciele. Ale tenis to je aj radosť
a aby sme sa z neho tešili, vyžaduje si to športovú inteligenciu, odovzdanosť a určitú víziu.
„Nikdy nehovor nikdy, pretože limity, rovnako ako
strach, sú väčšinou ilúzie“ - povedal basketbalista Michael
Jordan. Platí tento citát aj v živote tenisu resp. mimo kurtov? Akú motiváciu ste zvykli používať vy?
Súhlasím s výrokom, je to krásna a pravdivá filozofia,
a tiež si myslím, že jediným limitom je nebo. Hranice
v športe existujú, ale sú tam na to, aby sa prekonávali.
Obavy a strach dokážu spracovať len ti najväčší šampióni.
Ja si ako motiváciu požičiavam citát, ktorý som niekde čítal: “Neverím na zázraky, ale spolieham sa na ne.”
Ako relaxujete? Predpokladám, že športom to nebude.
Naopak! Som športovec telom aj dušou. Zvyčajne sa “do-

Marián
so svojím
úspešným
zverencom.

»

„Čiastočné neúspechy ma nikdy
nedokázali odradiť.“
bíjam” športom - ľadovým hokejom, golfom… Ale mám
blízko aj k umeniu, v rodine máme viacero umelcov.
Okrem brata Jožka aj neterku Petru, ktorá tiež účinkuje
v SND a preto rád chodím do divadla. Môj švagor Rudo
je filmový producent (Rudolf Biermann – pozn. redakcie),
takže navštevujem aj jeho filmy. Vo všeobecnosti rád relaxujem športovo –kultúrne.
Čo vo vašom živote pokladáte za najväčšie víťazstvo?
Víťazstvom je moja rodina a moji blízki, kamaráti…Víťazstvom je aj retrospektíva môjho života a samozrejme, aj
každý nový deň.
A plány na najbližšie obdobie?
Novak má stále apetít na zdolávanie súperov a ja mu
chcem pomáhať byť najlepším na svete.

VIZITKA
Marián Vajda je bývalý profesionálny tenista. Tenisovo rástol v Piešťanoch, dlhé
roky bol hráčom Slovana Bratislava. Najvyššie umiestnenie v rebríčku ATP dosiahol
v roku 1987 ako 34. hráč sveta. Počas svojej kariéry vyhral 2 turnaje ATP v dvojhre
a bol účastníkom OH 1992 v Barcelone. Profesionálnu kariéru hráča ukončil v roku
1994, po 10 rokoch aktívneho tenisu. Niekdajší kouč Dominika Hrbatého a Karola
Kučeru pôsobil aj ako kapitán fedcupovej reprezentácie a tréner daviscupového tímu
SR. V septembri 2008 ho uviedli do Siene slávy Slovenského tenisového zväzu (STZ).
S manželkou Ingrid majú dcéry Nikolu a Natáliu, obe tenistky. V súčasnosti pôsobí
ako tréner srbského tenistu, svetovej jednotky Novaka Djokoviča.V roku 2011 ocenili
Mariána Vajdu cenou Krištáľové krídlo v kategórií Šport za trénovanie Djokoviča, ktorý sa za jeho pôsobenia stal
svetovou jednotkou a získal osem grandslamových titulov.
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Kávové

S cukrom či bez mlieka, prekvapkávaná aj so sirupom,
vo forme pressa, latté aj kapučína. Najmä, aby bola
vždy k dispozícii. Ani vy si neviete predstaviť bez kávy
svoj deň?

Pokiaľ ste typ, ktorý bez kávy ráno nerozlepí oči a po obede ho vždy poriadna šálka zachráni pred počítačovou
hypnózou, vitajte v klube. Konkrétne v klube kávičkárov,
ktorí by možno radšej pribrali päť kíl, než sa navždy vzdali
svojho obľúbeného nápoja - aspoň podľa istej americkej
štatistiky. Lenže viete vôbec, ako má chutiť dobrá káva?
Dobrá káva je totiž veľmi subjektívny pojem, a nie je to iba
o chuti. Ide skôr o to, či je dobrá aj pre náš organizmus.
„Máloktorý laik vie, ako má káva skutočne chutiť,“ vysvetľuje
zrejme najznámejšia slovenská baristka Veronika Gálová.
Nie je to veľká šálka espressa pretečená cez kávovar viac
ako 30 sekúnd a nie je to ani klasický „turek“. Káva, espresso, je nápoj s obsahom 30 ml pripravený z cca 16 g kávy
pretečený cez kávovar 20-30 sekúnd. Ak ho chceme predĺžiť, jednoducho ho dolejeme horúcou vodou. Pri extrakcii
viac ako polminúty sa lúhuje do kávy drevo z kávy, ktoré
je žalúdkom nestráviteľné a to spôsobuje problémy. Čiže,

KAM ZA KÁVOU
Chystáte sa na šálku dobrej kávy? „Odporúčam napríklad Brew Bar Café v Bratislave, ktoré je známe alternatívnymi prípravami kávy. V Yogi‘s vás zas očaria nádherným latté art, v Urban House industriálnym konceptom,
či alternatívami z rôznych pražiarní,“ hovorí Veronika
Gálová. Mimo hlavného mesta sa oplatí navštíviť Dublin
Café v Prešove, Alfa Café v Poprade, či Leroy Bar and
Café v Banskej Bystrici.
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ako uzatvára Veronika, dobrá káva je správne pripravená
káva. Podľa nej preto treba pri kupovaní kávy zamieriť do
špecializovaných obchodov, kaviarne či pražiarne, kde dostanete kávu, ktorá bola pestovaná s ohľadom na kvalitu a nie kvantitu. Neznamená to však, že čím vyššia cena,
tým kvalitnejšia káva. „Práve naopak, často sa stáva, že kávu
v bežnom supermarkete kúpite drahšie. Ak balíček poskytne
informácie o pôvode kávy, farme, farmárovi a hlavne dátume
praženia, vieme, že máme v rukách kvalitnejší balíček kávy.“

Tajomstvo kávy nie je v stroji

Ak ste práve zainvestovali niekoľko stoviek eur do kávovaru, aby ste si konečne vychutnali svoj obľúbený nápoj
ako ozajstní králi, možno vás trochu sklameme - doma
si naozaj kvalitné espresso nespravíte. Teda, najmä nie
s pomocou kávovaru. „To by ste ju museli pripravovať pre
celý panelák,“ smeje sa Veronika. „Doma sa to určite nevyplatí, pretože ani za vyššiu cenu nedosiahnete ideálnu teploty vody, ktorá musí byť navyše filtrovaná a káva namletá
na požadovanú hrubosť - a to je ťažké v domácom prostredí
dosiahnuť.“ Na dobré espresso si preto zájdite do kaviarne. Doma sú ideálne stroje na prípravu prekvapkávanej
kávy, taktiež alternatívne metódy prípravy kávy, ako drip
V60, chemex poprípade aj staromódny, ale účinný spôsob
v mokka kanvičke na sporáku. Ak zvolíte kapsľový kávovar,
tiež nespravíte najhoršie. „Káva chutí relatívne dobre a minimálne dosiahnete vždy konzistentnú chuť a kvalitu,“ hovorí
odborníčka a zároveň dodáva, že ani take away káva nie je
práve najšťastnejším riešením. K tej skutočne dobrej šálke sa však môžete dopracovať neskôr - keď sa odnaučíte
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Baristka
pri práci

Plody
kávovníka

Veronika Gálová,
slovenský
baristický
šampión #1

VEDELI STE, ŽE?
piť sladené veľké kávy plné sirupov, šľahačky a rozličných
príchutí. Mimochodom, keď sme pri tých príchutiach - niektoré kávy môžu mať zaujímavú chuť po ovocí, karameli,
vanilke, čokoláde, syroch, bylinkách či kvetinách. Nejde
však o umelé vône, ale o výslednú chuť, ktorú nadobúda
kávové zrno pri pestovaní v konkrétnej oblasti.

Ako si ju skutočne vychutnať

Každý z nás má svoj vlastný spôsob, občas však nie je na
škodu vyjsť zo zabehnutých koľají a dať šancu aj pre vás
neznámym značkám, či alternatívnym kaviarňam. „Skúste
si nájsť kaviareň vo svojom meste, ktorá nepripravuje komerčné značky kávy, talianske zmesi a podobne,“ odporúča
Veronika. „Dajte šancu slovenským či českým pražiarňam,
ochutnajte kávu od baristov, ktorí poznajú kávu, s ktorou
pracujú, pretože tí ju skutočne vedia lepšie pripraviť.“ Káva
je ovocie a tak má aj chutiť. Nie je to horký a nepríjemný
nápoj, ktorý nutne musíme vypiť, len aby sme dostali svoju dávku kofeínu. Ak ste skutoční fajnšmekri, nemala by
vás obísť skúsenosť s výberovou kávou, takzvanou speciality coﬀee, ktorá sa hodnotí v profesionálnom ochutnávaní kávy a dosiahne tak 80 zo 100 bodov. Táto káva
nie je komerčná a je pestovaná s ohľadom na životné
prostredie a s dôrazom na kvalitu. Práve takúto kávu poznáme podľa balíčku, ktorý nám povie, z ktorej farmy alebo od ktorého farmára bola kúpená a tiež kedy bola pražiarňou upražená. Alebo rovno navštívte kávový festival
Coﬀeefest Slovakia v Bratislave, či festival Coﬀee Fiesta v
Banskej Bystrici. Budete prekvapení, kam až nové kávové
zážitky posunú vašu chuť.

 Kávu kedysi nazývali „arabské víno“?
Kým sa prijal názov káva, v Európe ju tak skutočne nazývali. Slovo káva ale pochádza z arabského „qahhwat
al-bun“, z ktorého sa neskôr vyvinulo holandské „koﬃe“
a talianske „caﬀe“.
 V káve sa môžete aj okúpať?
V Japonsku si slávny nápoj natoľko vážia, že vymysleli aj
kávové spa. Za kúpeľ zaplatíte približne 25 eur, a keď sa
vám zunuje, ešte stále si môžete vybrať z ponuky vínny,
čajový alebo čokoládový kúpeľ.
 Obsahuje množstvo vitamínov?
Presne tak! V jedinom hrnčeku kvalitnej kávy sa nachádza až 11% z odporúčanej dennej dávky vitamínu B2,
6% vitamínu B5, 3% mangánu a 2% niacínu a magnézia.
 Pomôže vám schudnúť?
Podľa štúdií káva účinne zrýchľuje metabolizmus, a to
až o 11% - podľa toho, akú pijete.
 Káva je ovocie?
Pochádza z kávovníka, na ktorom rastú kávové čerešne
a jej kôstky sú naše zrniečka kávy. Z toho plynie, že dobrá
a kvalitná káva, správne pripravená, má byť príjemne sladká - ako ovocie. Takže cukor do kávy rozhodne nepatrí!
 Najviac jej vypijú Škandinávci?
Omyl, nie sú to Taliani, kto boduje v rebríčkoch najväčších spotrebiteľov kávy. Podľa štatistík vedú Fíni, z ktorých každý spotrebuje v priemere 11 kíl kávových zŕn
ročne. Po nich nasledujú Švédi so spotrebou 6 kilogramov ročne a až potom pôžitkárski Taliani.
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Stále sme frajeri!
Dosiahnuté úspechy minulého roku a tiež 25. výročie, ktoré DATALAN oslávi v roku 2015, sme ako tím oslávili začiatkom roka v Bratislave. Pridal sa aj Peter Nagy, ktorý so
svojou kapelou predviedli The Best of 30!

DATALAN Kick Oﬀ 2015
– Na rovinu!

Naším dobrým zvykom sú pravidelné divízne stretnutia zamestnancov s vedením firmy, kde majú ľudia príležitosť dozvedieť sa informácie o výsledkoch a stratégii firmy a zároveň
priestor na debatu, v ktorej môžu vyjadriť svoj názor na fungovanie firmy, či podeliť sa o nápad, ako veci vo firme zlepšiť.
Na diskusiu bol opäť pripravený kompletný manažment na
čele s CEO Marekom a predsedom predstavenstva Michalom.

Prvá pomoc pred letom
Deň zdravia je už tradíciou, tento rok si však ľudia
vyberali nielen zdravotné
merania (väčšina ľudí sa
najviac obáva o svoju hladinu cholesterolu), témy
prezentácií a sprievodné
aktivity, ktoré ich najviac zaujímajú, ale v duchu podpory zdravia mali možnosť hlasovaním vybrať a následne si vychutnať
rôzne druhy ovocno-zeleninových, či proteínových raňajok.
Samozrejme, nechýbali ani obľúbené masáže.

Flashback - Po roku
Presne 1. apríla 2014 prijali Marek Paščák a Michal Klačan výzvu stáť na čele firmy, zlepšiť jej výsledky a posunúť ju vpred.
Po roku mali teda všetci príležitosť stretnúť sa a prehodiť pár
slov o tom, aké ciele sa dosiahnuť podarilo a ktoré nás ešte
čakajú. Stretnutia pri dobrej káve sa zúčastnili desiatky nových aj dlhoročných zamestnancov, ktorí sa postarali nielen
o príjemnú atmosféru, ale aj mnohé inšpiratívne postrehy.

NOVÉ POSILY
ANDREA STRNÁDOVÁ
Projektový manažér
Andrea sa k nám pridala vo februári s úlohou
riadiť veľkých klientov
v oblasti verejnej správy, v súčasnosti je to
napr. projekt elektronizácie na Ústavnom súde SR. Andrea absolvovala
Fakultu hospodárskej informatiky
EU v Bratislave, a počas praxe získala skúsenosti ako tester, školiteľ aj
biznis analytik. V odbornej oblasti sa
orientuje na SW development, biznis
analýzy vernostných programov, integračné projekty, primárne pre štátnu správu a poisťovníctvo. Disponuje
certifikátmi SCRUM Master a Agile
metodika riadenia projektov.
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MILAN FRANÍK
Projektový manažér
Nového člena tímu
privítalo v marci aj oddelenie infokomunikačných riešení. Milan
absolvoval Strojnícku
fakultu na STU v Bratislave, a prax nadobudol na pozíciách programátora,
analytika, konzultanta a koordinátora projektov vo viacerých IT spoločnostiach. Bohaté pracovné skúsenosti však získal aj počas pôsobenia
v Líbyi v Tripolise, či ako koordinátor
projektov v doprave, zdravotníctve,
a energetike v Mapute v Mozambiku
a španielskom Madride. Disponuje
certifikátom IPMA a ovláda angličtinu, španielčinu a ruštinu.

TOMÁŠ ŠTELLMACH
Senior Architect NW
Pobočku v Banskej Bystrici
od apríla posilnil odborník
v oblasti networkingu sieťových technológií. Absolvoval Elektrotechnickú
fakultu, katedru telekomunikácií na Žilinskej univerzite, a v predchádzajúcich pozíciách v Slovak Telekom a IBM pracoval
na rôznych slovenských aj medzinárodných projektoch pri implementácii riešení od svetových výrobcov (Cisco, Juniper, Alcatel, F5, ...). Tomáš má praktické
skúsenosti s návrhom a implementáciou
sieťových riešení v data centrách a enterprise prostredí, a je držiteľom certifikátu
CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert)
v oblasti “Routing and Switching”.

3. KOLO
SVETOVÉHO

POHÁRA
CITY DOWNHILL

WORLD TOUR

20.JÚN 2015
ZAČÍNAME O 10:00 TRÉNINGAMI

AREÁL
BRATISLAVSKÉHO
HRADU
- bike aréna pre deti
- riders zóna
- veľkoplošná obrazovka
RUDNAYOVO NÁMESTIE
- freestyle show
- trialová show
- športové súťaže
o hodnotné ceny
- autogramiáda jazdcov

OD 17:00
PRIAMY PRENOS
FINÁLOVÝCH JÁZD
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Univerzita

priamo v detskej izbe?

Aj tento rok prináša DATALAN všetkým deťom možnosť študovať online!
Získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského môžu deti z celého Slovenska vo veku od 9 do 14 rokov.
Štúdium je bezplatné, stačí mať chuť učiť sa a dobré pripojenie na internet.
Nezmeškajte jedinečnú príležitosť pre vaše deti, vďaka ktorej sa dozvedia mnoho zaujímavých faktov
z rôznych vedných disciplín a zoznámia sa s najlepšími slovenskými profesormi jednoducho cez počítač.
Špičkoví
profesori

MYSLÍME O KROK VPRED

Zaujímavé
témy

Interaktívne
testy

Bezplatné
štúdium

Jednoduchý
prístup

