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Editoriál
Vážení obchodní partneri, priatelia,
občas pri mojej odpovedi na otázku, v akej oblasti pracujem,
reagujú ľudia jemne prekvapeným úsmevom. Možno čakajú
niečo iné, a možno vlastne ani nevedia, čo si pod pojmom
IT majú predstaviť. Informačné technológie sú pre nás, ktorí
nimi žijeme, úplne samozrejmý pojem. Zamysleli ste sa však
niekedy nad tým, ako by ste informačné technológie opísali jednou vetou? Oblasť IT už dávno nie je „len“ o počítačoch
a serveroch. Technológie nás spájajú – biznisy a firmy, mestá
s obyvateľmi, kolegov aj priateľov navzájom. Vďaka technológiám zdieľame poznatky, prácu, či súkromné informácie. Bez
toho, aby sme si to uvedomovali nám zjednodušujú každodenný život a prinášajú komfort, bez ktorého si už svoj život
predstaviť nevieme.
Práve praktický prínos informačných technológií je spôsob,
ako IT spoznať najlepšie.
Vďaka informačným technológiám sa napríklad modernizuje spôsob výučby na školách. Nová generácia má neporovnateľne lepšie podmienky na štúdium. Viac vám o tejto
téme prezradí Marek, riaditeľ Divízie obchod, v otvorenom
rozhovore.

Vďaka informačným technológiám firmy usporia prostriedky,
čas aj ľudskú prácu, technológie prinášajú biznis a nových
klientov. Ako na to, to vám povie Michal, riaditeľ Divízie softvérové projekty a služby.
A ak sa o váš softvér, či hardvér starajú IT odborníci, môžete
sa vy venovať tomu, čo viete najlepšie a posúvať sa vpred bez
zbytočných prekážok. Túto cestu odporúča aj Dalibor, riaditeľ
Divízie infokomunikačné riešenia.
V novom čísle nášho magazínu DATALAN News vás však čakajú
nielen praktické informácie, ale aj niečo navyše. O svoj pohľad
na to, ako informačné technológie menia svet okolo nás, sa
s vami podelí Juraj Kukura, a od detskej lekárky Márie Jasenkovej sa dozviete, ako málo stačí, aby sme zmenili svet detí k lepšiemu.
Vážení obchodní partneri, milí priatelia, želám vám nielen
príjemné čítanie, ale aj veľa zaujímavej inšpirácie a dobrých
nápadov, ku ktorým vás možno svojimi víziami privedie práve
spoločnosť DATALAN.

Eva Medvecká
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news I DATALAN top

Top číslo

4. najrýchlejšie rastúca IT firma na Slovensku

DATALAN získal prestížne miesto v hodnotení týždenníka Trend TOP v infotechnológiách 2010.

Top udalosť
DATALAN IT FORUM

Odbornej konferencie DATALAN IT FORUM, ktorá sa konala 29. marca 2011 v Hoteli Gate One, sa zúčastnilo viac než 200
významných hostí z oblasti biznisu, verejnej správy a médií, a priamo na mieste si otestovali inovatívne a úsporné riešenia
v modeli GREEN OFFICE.

Top ocenenie

Microsoft Industry Awards

DATALAN získal ocenenie za najlepšie riešenie migrácie
na Microsoft platformu.

5

news I ocenenia

Opäť sme bodovali
aj v rebríčku TOP IT
DATALAN medzi 200
najväčšími
DATALAN potvrdil pozíciu lídra opätovným umiestnením v rebríčku 200 najväčších nefinančných podnikov na
Slovensku, ktorý priniesol týždenník Trend. Hodnotenie
Špeciál TOP 200 sledovalo celkové tržby firiem. Dôležitý
je aj fakt, že za rok 2010 DATALAN dosiahol podiel pridanej hodnoty na tržbách vo výške 33,3%, čo predstavuje
nárast oproti minulému roku o 7,2%. V zozname podnikov s najvyššou rentabilitou tržieb obsadil priečku číslo
26 a s posunom o 170 priečok smerom nahor sa stal neoficiálnym bronzovým skokanom roka. „Čísla za rok 2010
vnímame pozitívne a prestížne miesto v dvestovke najväčších nás teší o to viac, že každým rokom je získanie takejto
hodnotnej pozície vďaka silnejúcej konkurencii a vývoju
v sektore informačných technológií náročnejšie. Pozícia
v rebríčku TOP 200 je pre nás signálom, že dvadsať rokov práce
bolo zúročených naozaj dobre, a cesta inovácií, špičkových IT
služieb a riešení s pridanou hodnotou, na ktorú sme sa vydali,
je správna,“ uviedol generálny riaditeľ Igor Zeman.

Oceňuje nás aj Microsoft
Novými prírastkami v našej sieni slávy sú ocenenia Industry
Awards 2011 od Microsoft. DATALAN zvíťazil s projektom
migrácia poštových služieb pre Duslo, a.s. v kategórii „Najlepšie riešenie migrácie na Microsoft platformu“. Ocenené bolo
aj riešenie pre elektronickú komunikáciu medzi exekútormi a
bankovými domami v kategórii „Najlepšie Cloud Computing
riešenie“.

Pravidelná príloha týždenníka Trend - TOP v infotechnológiách, publikovala výsledky hospodárenia a hodnotenie
situácie v IT sektore za rok 2010. Opäť sme obsadili pekné
miesta v absolútnej TOP TEN. V rebríčku najrýchlejšie rastúcich IT firiem sme sa umiestnili na 4. mieste, v zozname IT
firiem s najvyššou EBITDA nám patrí 7. priečka a v rebríčku najziskovejších firiem sme na 6. pozícii. Získali sme aj
8. miesto v zozname dodávateľov podľa pridanej hodnoty
a v zozname softvérových domov sme poskočili na 7. priečku. Okrem toho nám patrí aj 11. pozícia v rebríčku poskytovateľov IT služieb na Slovensku. Rebríček TOP v infotechnológiách zostavuje každoročne redakcia týždenníka Trend.
DATALAN sa v ňom pravidelne umiestňuje na TOP pozíciách
a vďaka výborným výsledkom získal významné ocenenie
3. miesto v kategórií Firma roka Trend TOP 2010.

Úspešne sme obhájili
certifikáciu ISO
Absolvovali sme recertifikačný audit integrovaného manažérskeho sytému (IMS) - kvalita, enviromanažment a bezpečnosť
o ochrana zdravia pri práci. Audit vykonala renomovaná certifikačná spoločnosť TŰV NORD Slovakia, ktorá potvrdila, že
IMS prevádzkovaný v DATALANe zodpovedá požiadavkám
európskych noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 pre
oblasť komplexné riešenia – návrh a vývoj softvéru, predaj,
inštalácia, poradenstvo a servis v oblasti informačných a komunikačných systémov. „DATALAN ako jedna z prvých IT spoločností na Slovensku zaviedla systém manažérstva kvality už
v roku 1999,“ uviedol generálny riaditeľ Igor Zeman. Dôraz sa
kladie na znalosť a uplatňovanie firemnej politiky IMS, cieľov
IMS, dokumentácie a znalosti procesov, ktorých je zamestnanec operátorom a prioritami sú nadštandardné služby a zákaznícka orientácia.

DATALAN v špeciálnom vydaní
Výročná správa spoločnosti DATALAN za rok 2010 predstavuje špeciálne vydanie k jej 20. výročiu. Prináša všetky zaujímavosti zo života firmy na jednom mieste a obsahuje nielen dôležité
informácie o hospodárení spoločnosti, prehľad poskytovaných služieb, produktov a unikátnych riešení, zoznam klientov, partnerov a získaných certifikátov, ale aj niečo navyše. Prečítajte si, čo tvorí náš základný kapitál, kam naša posádka smeruje, čo sú plusy práce v našej firme,
alebo aké najdôležitejšie udalosti a aktivity sa realizovali pod hlavičkou DATALAN. Predstavíme vám aj naše TOP projekty a TOP témy, a nechýba ani Špeciálna príloha.
Výročnú správu DATALAN 2010 nájdete aj na adrese: www.datalan.sk/vyrocnasprava.
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DATALAN Digitálne mesto
Termín: 12. október 2011
Miesto: Hotel Sitno - Vyhne

Stretneme sa v Digitálnom meste
Blíži sa odborná konferencia DATALAN Digitálne mesto, ktorá aj tento rok prinesie nielen informácie a riešenia v oblasti informatizácie miest a obcí, ale predstaví aj novinky na portáli www.digitalnemesto.sk, a vízie pre modernú komunikácii medzi úradmi
a obyvateľmi. Dozviete sa aktuálne informácie o novej generácii informačného systému KORWIN, zoznámite sa s konceptom
minidátového centra pre väčšie mestá a na programe bude aj diskusia o stave čerpania v rámci OPIS. Predstavíme aj najnovšie
riešenie Softvér ako služba (SaaS), ktoré umožňuje prenájom jednotlivých modulov Digitálneho mesta podľa aktuálnej potreby,
a na všetkých účastníkov konferencie bude čakať aj prednáška zaujímavého hosťa a realistický 3D model Digitálneho mesta.

ITAPA

Hovorca roka

DATALAN je Bronzovým partnerom medzinárodného
kongresu ITAPA 2011 - Informačné technológie a verejná správa, ktorý je od roku 2002 najvýznamnejším a najväčším IT podujatím na Slovensku. Kongres sa uskutoční
v termíne 25. - 26. október 2011 v Crowne Plaza Hoteli
v Bratislave. Podujatie otvorí úvodným príhovorom minister financií Ivan Mikloš a na programe budú odborné
témy ako eGovernment a elektronická identita, priority a
stratégie Európskej komisie v oblasti informačnej spoločnosti, a pozornosť bude venovaná aj témam ako sú cloud computing, outsourcing, eHealth, elektronické služby pre občanov a podpora vedy, výskumu a vzdelávania.
Kompletný program podujatia nájdete na www.itapa.sk.

Sme aj Hlavným partnerom ceny Hovorca roka 2011, ktorú
udeľuje odborná porota zložená zo známych osobností mediálneho života. Podujatie organizuje Asociácia hovorcov Slovenska a jeho cieľom je skvalitnenie spoločenského dialógu
a kultivácia vzťahov medzi verejnosťou a inštitúciami, ktoré
hovorcovia reprezentujú. Za najlepšieho hovorcu mohla hlasovať aj široká verejnosť na www.mojhovorca.sk a slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnlo na Made in Media
party 23. septembra 2011 v reštaurácii Flag Ship v Bratislave.

IT pre deti
DATALAN zorganizoval
v rámci DUK špeciálny
workshop, na ktorom
si deti otestovali špičkový tablet iPad.
Ten mohli deti vyhrať aj vo vedomostnej súťaži a okrem toho boli všetci detskí študenti zaradení do žrebovania
o notebooky, ktoré do súťaže venoval
DATALAN.

Vďaka nám študujú deti online!
Sme partnerom Detskej Univerzity Komenského a deťom prinášame jedinečnú príležitosť študovať online. Po prvýkrát v histórii univerzity ju
môžu deti absolvovať aj cez internet. Štúdium je bezplatné a kapacitne
neobmedzené. Na špeciálnom portáli DUK Online si deti môžu stiahnuť kompletný obsah prednášky a vďaka videu a fotografiám z každej
jednotlivej prednášky majú pocit, akoby boli priamo pri tom.
Kliknite na www.datalan.sk/dukonline.

Nájdete nás na sieti

Pridajte sa k nám na Facebooku, sledujte IT novinky
na Twitteri, a nezabudnite pre najnovšie informácie
navštíviť aj náš pravidelne aktualizovaný web.

www.facebook.com/datalan
www.twitter.com/datalannews
www.datalan.sk
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Nereálne ceny na trhu
s realitami?
Minulosť!
Na Slovensku môžu inštitúcie, firmy, odborná verejnosť a v dohľadnej budúcnosti aj široká verejnosť využívať službu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska,
ktorá v júni oslávila svoje štvrté narodeniny. CMN.sk
predstavuje najväčší prehľad údajov o realitnom trhu
na Slovensku. Jej výhody a možnosti využitia predstavila spoločnosť DATALAN na tlačovej konferencii,
ktorá sa konala 4. Caugusta
2011 v Hoteli Aston v BraMN
eniny
narod CMN.sk ponúka viac než 11 miliónov
tislave.4. Služba
cien nehnuteľností a je zdrojom reálnych a priebežne
aktualizovaných údajov. Na ich základe je možné objektívne posúdiť cenu vybranej nehnuteľnosti, a tiež
predpovedať rast a pád cien na trhu realít. Aj vďaka
CMN je Slovensko o krok vpred, keďže v porovnaní
s okolitými krajinami je naša cenová mapa považovaná
za vzorovú. Službu CMN.sk realizuje spoločnosť DATALAN v spolupráci s NARKS, a pre mnohých klientov je
kľúčovým nástrojom. V súčasnosti cenovú mapu využíva viac ako 67% slovenského bankového trhu a v prípade stavebných sporiteľní ide až o 95% slovenského
trhu so stavebnými sporeniami.
Viac informácií nájdete na www.cmn.sk.

Digitálne mesto prišlo na snem
Na 21. ročníku Snemu ZMOS, ktorý sa konal v dňoch 18. - 19.
máj 2011 v Kongresovom centre Incheba v Bratislave, sme
prezentovali 3D model projektu Digitálne mesto. Návštevníci
spoznali výhody, ktoré projekt Digitálne mesto prinesie mestu, či obci, a diskutovali s našimi odborníkmi na tému digitalizácie, modernizácie a efektívneho riadenia mesta, či obce.
Zo všetkých zúčastnených sme vyžrebovali návštevníka, ktorý
získal špičkový tablet Apple iPad.

Univerzity vítajú nové trendy
V prinášaní inovácií a moderných riešení v oblasti vzdelávania
sme naozaj doma. Potvrdili sme to aj na odbornej konferencii pod názvom University Day. Podujatie sa konalo 26. mája
2011 v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach a zúčastnili sa
ho desiatky zástupcov univerzít, ktorým sme predstavili trendy a úspešné riešenia v modernizácii výučby na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Predstavili sme vízie, podelili
sa o skúsenosti
Aký je stav, potenciál a budúcnosť vo svete mobilnej technológie? Aké výhody prináša pre biznis, ktorý dnes cestuje
z miesta na miesto, putuje po cloudoch i sociálnych sieťach? Aj
na tieto otázky odpovedal 12. apríla v hoteli Gate One v Bratislave v rámci odbornej konferencie Infotrendy 2011 riaditeľ
Divízie Software Michal Klačan. Na konferencii Get Social.Do
business, ktorá sa konala 14. júna v hoteli Holiday Inn v Bratislave, vystúpil s témou Web experience s riešením Domino Norbert Lacko, riaditeľ Divízie Knowledge Management.
Prvou témou sekcie IT Svet Extra májového čísla mesačníka
FORBES bolo zhodnotenie nedostatku odborníkov a znižovania výdavkov v tomto sektore. Náš generálny riaditeľ Igor Zeman predpokladá, že aj na Slovensku príde čoskoro k častejšiemu využívanie privátnych cloudov a riešení na báze Softvér
ako služba a Outsourcing IT služieb, ktoré môžu byť lacnejšou
alternatívou. Aktuálne témy priniesol aj workshop pod záštitou
magazínu PROFIT, ktorého sa aktívne zúčastnil predseda predstavenstva Štefan Petergáč. Podujatie bolo zaujímavé nielen
kvôli vedeniu certifikovaných Co-Active koučov, ale najmä vďaka praktickým skúsenostiam zúčastnených diskutérov.
Vždy aktuálne info na www.twitter.com/datalannews.

Druhá júnová sobota patrila tradičnému podujatiu pre našich klientov
a partnerov - DATALAN CUP 2011. Účasť bola vysoká, sprievodné aktivity
zaujímavé, priame reakcie návštevníkov pozitívne.
Foto na www.facebook.com/datalan
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NOVINKA! 

Sme servisným partnerom aj pre značku

HOME CREDIT SLOVAKIA

Správa dokumentácie a zjednotenie identít
DATALAN je dodávateľom systému Správa zákazníckej dokumentácie, ktorý je spoločný pre Home Credit Slovakia, aj spoločnosť
Home Credit. Riešenie je určené pre firemné interné oddelenia, ktoré potrebujú pristupovať k úverovej dokumentácii klienta,
predovšetkým pre oddelenie starostlivosti o zákazníka a oddelenie správy pohľadávok, a poskytuje kompletné výhody digitalizácie dokumentov. Všetky dokumenty v systéme sa teraz automaticky skenujú, zaevidujú, uložia do archívu a následne sú
identifikované pri potrebe aktualizácie, či fyzického vyhľadania. Okrem klientskej úverovej dokumentácie sa systém využíva aj
na ukladanie a správu hospodárskych zmlúv Home Credit a Home Credit Slovakia, a v súčasnosti je v procese riešenia aj projekt
pre rozšírenie systému na úverovú dokumentácii v oblasti auto biznisu.
Pre spoločnosť Home Credit International DATALAN vyvinul riešenie pre správu a riadenie prístupu používateľov k rôznym aplikačným systémom. Riešenie podporuje aktuálne procesy tvorby, blokovania a schvaľovania používateľských účtov a prístupov,
pri splnení najmodernejších webových bezpečnostných štandardov a najrôznejších politík. Prináša tiež funcionalitu jednotného prihlásenia do všetkých aplikačných systémov spoločnosti. Základom riešenia sú opensource nástroje OpenAM a OpenDJ
od spoločnosti ForgeRock, ktorej je naša spoločnosť partnerom.

DALKIA

Prehľad v informáciách
Po podrobných biznis analýzach zákazníckeho informačného systému FACILITY, zameraného na podporu riadiacich procesov
v podniku, si spoločnosť DALKIA vybrala DATALAN ako svojho dodávateľa na implementáciu zanalyzovaného informačného
riešenia. Riešenie poskytne zákazníkovi, jeho interným aj externým používateľom prehľadné informácie o plnení strategických
cieľov spoločnosti a plánuje sa aj jeho rozšírenie o reporting systém v podobe implementácie Business Intelligence.

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

3D riešenie
Cieľ modernizovať vybavenie i realizáciu procesov si stanovili aj na univerzite v Trenčíne. DATALAN bol dodávateľom univerzity
nielen v oblasti výpočtovej techniky, ale realizoval aj dodávku a implementáciu dátového centra, vybudovanie komplexného
pracoviska 3D tlače a interaktívnych jazykových učební.

LESY SR

Nástup digitalizácie
V máji sme sa stali víťazom e-aukcie v rámci verejnej obchodnej súťaže, ktorú realizovali LESY SR. Cieľom e-aukcie bolo nájsť najvýhodnejší projekt na dodávku Dokument manažment systému a služieb súvisiacich s jeho implementáciou, údržbou a rozvojom. Elektronické spracovanie dokumentov (digitalizácia) a následné ukladanie elektronických dokumentov do elektronického
úložiska dokumentov sa javí v súčasnosti ako jediná forma, ktorá dovoľuje zvládnuť aj veľmi rozsiahle objemy a typy dokumentov pri zachovaní ich rýchlej dostupnosti, prehľadnosti a kontrolovateľnosti. Systém navrhnutý pre zákazníka je postavený na
progresívnych a zároveň aj dostatočne overených technológiách. Súčasťou ponúkaných služieb je okrem analýz, implementácie systému a jeho uvedenia do prevádzky aj komplexná podpora pri zabezpečení pilotnej prevádzky.

Jednou vetou 

Prelomovú metódu merania prechodu svetla Light Thru, ktorú vyvinul DATALAN a pre ktorú bola podaná aj patentová prihláška,
sme v lete implementovali v závode nášho klienta NEMAK v Nemecku.

9

news I interview

Marek Paščák sa narodil v Nitre, absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU a vždy túžil pracovať v spoločnosti, ktorá je lídrom na trhu, určuje trendy a smerovanie
v danom odvetví. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa
stal členom tímu DATALAN ako obchodník - junior a teraz je
ten, čo určuje jeho smerovanie. V súčasnosti je obchodným
riaditeľom a členom predstavenstva.

Marek Paščák

Rástol som spolu s firmou
So značkou DATALAN si spojený už 12 rokov. Aké zmeny sa
vo firme udiali počas tohto obdobia?
Ja som zažil DATALAN, keď v ňom pracovalo 50 ľudí. Dnes je
ich viac než 230. Celý tento rast a vývoj som absolvoval spolu
s firmou, podieľal som sa na vytváraní nového smerovania a
stratégie. Bol som pri tom, keď prichádzali zmeny portfólia,
noví zákazníci, veľké a náročné projekty, a teším sa na nové
výzvy v budúcnosti.
Prečo si sa vlastne rozhodol pre sféru obchodu?
Lákal ma kontakt s ľuďmi. Už v mladom veku som vedel, čo
chcem študovať a čo chcem v živote dosiahnuť. Počas vysokej
školy som si budoval základy obchodnej praxe a hneď po absolvovaní STU som sa rozhodol nastúpiť do DATALANu, pretože už vtedy som videl veľký potenciál firmy na trhu a vysokú
profesionalitu celého tímu DATALAN.
Aj vďaka týmto skúsenostiam nebude pre teba odpoveď na
túto otázku ťažká: Aký by mal byť dobrý obchodník?
Empatický, otvorený a schopný počúvať zákazníka, pochopiť, čo potrebuje, nájsť riešenie a vysvetliť zákazníkovi, čo mu
dané riešenie prinesie. Dobrý obchodník nie je ten, ktorý zákazníka získa, ale ten, ktorý si ho udrží.
A aké kritériá sú dôležité pre zákazníka, keď sa rozhoduje o
výbere dodávateľa?
Flexibilita. Príklad? Pred viac než ôsmimi rokmi prišiel na Slovensko zahraničný investor PSA Peugeot-Citroën a DATALAN
bol jedinou slovenskou firmou, mimo výrobcov, s ktorou sa
delegácia stretla. Začali sme s dodávkami notebookov, po-
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stupne sme vybudovali celú infraštruktúru a čo na nás zákazník neustále oceňoval, bola práve flexibilita. Tá je našou najlepšou konkurenčnou výhodou.
Vie DATALAN ponúknuť niečo, čo nedokáže iná firma na slovenskom IT trhu?
Je tu viac firiem, ktoré vynikajú odbornosťou, či technologickými riešeniami, no to, čím sa odlišujeme, je najmä osobný
prístup k zákazníkom. Vieme so zákazníkmi komunikovať,
individuálne sa venovať ich požiadavkám, a prinášať im stále nové témy na spoluprácu. Našou filozofiou nie je robenie
rýchlych biznisov, ale budovanie dlhodobých vzťahov, opakovaný kontakt so zákazníkom, dôvera a spoľahlivosť.
Čo z portfólia DATALANu je tvojou srdcovkou a na čo si obzvlášť hrdý?
Osobne oceňujem vzdelaných a inteligentných ľudí, preto
som najviac hrdý na naše riešenia v oblasti podpory vedy,
výskumu a vzdelávania. Tiež som fanúšikom technologického
pokroku a som rád, že vytvárame nové riešenia v oblasti elektronizácie verejnej správy a znalostných systémov.
DATALAN je spoľahlivým partnerom verejnej správy a samosprávy, zaujíma sa však aj o spomínanú oblasť vzdelávania. Aké
sú naše vízie v tejto sfére?
DATALAN dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania a snaží sa svojimi riešeniami prispieť k skvalitneniu výučby. Realizovali sme
zaujímavé projekty pre vysoké školy z prostriedkov Európskej
únie, ale aj rôzne menšie projekty na stredných a základných
školách. Snažíme sa podporovať modernizáciu škôl a tie zme-

ny sú naozaj výrazné. Keď porovnám svoje štúdium, keď sme
desiati stáli v rade na jeden počítač a učebňa bola stále rezervovaná, sú dnešné možnosti priam prevratné. Kedysi som v škole
nahral niečo na disketu, ktorá na druhý deň už nefungovala.
Dnes sú dostupné cloudové riešenia, úložiská dát, virtuálne
databázy...
Mojou víziou sú bezpapierové a bezučebnicové školy a žiaci používajúci tablet, sústredenie všetkých informácií na centrálnom
portáli, s archívom zadaní, videoarchívom prednášok, štúdium
s možnosťou absolvovania testov cez mobilné zariadenia, či s
automatickým vyhodnocovaním odpovedí. Tým získa pedagóg viac času na prípravu samotného obsahu vyučovacej hodiny, a študujúci majú rýchlu spätnú väzbu. Veľké možnosti vidím
aj pri výučbe jazykov a vo využívaní moderných interaktívnych
pomôcok. V zahraničí to už funguje, termíny kurzov dostávajú
žiaci priamo do mobilu, majú v nich navigáciu v kempusoch,
nastavené prijímanie noviniek, na internete sú plány školy, profily pedagógov so všetkými kontaktmi. Počas môjho štúdia nebolo možné stretnúť profesora inak, než si na neho počkať pred
kabinetom a doslova si ho fyzicky odchytiť. Dnes sú úplné bežné profily na sociálnych sieťach, a otvorená komunikácia medzi
učiteľom a žiakom. Toto je trend, ktorý, dúfam, zažijú moje deti
tu na Slovensku, aby nemuseli kvôli kvalitnému a modernému
štúdiu cestovať do zahraničia.
Pod palcom máš veľký tím obchodníkov. Podľa čoho si vyberáš členov tímu a čo je najdôležitejšia vlastnosť, ktorá „tvojmu
človeku“ nesmie chýbať?
Najdôležitejšie je vedieť fungovať v tíme a komunikovať s ostatnými členmi. Obchodník musí byť individualista, ale jeho
osobné snahy musia byť v rovnováhe s cieľmi celého tímu.
A dôležitý je aj prvý dojem, v tomto dám na intuíciu, pretože
aj u zákazníka môže byť práve prvý dojem to, čo rozhodne. Čo
sa vedomostí týka, obchodník nemôže zvládnuť to kvantum
informácií o nových technológiách, ktoré dnes máme k dispozícii - na to máme špecialistov. Obchodník však musí byť manažérom schopným týchto špecialistov a vývojárov iniciovať,
viesť a spolu s nimi nachádzať optimálne riešenia.
Ako rozvíja DATALAN potenciál svojich zamestnancov?
Kladieme veľký dôraz na vzdelávanie, či už sú to odborné kurzy, interné produktové školenia, alebo externé technologické
školenia. Naši ľudia majú viac než 450 platných certifikátov
a osvedčení, a najmä neustály záujem o ďalšie vzdelávanie.
Čo podľa teba funguje, ak chce firma dlhodobo motivovať
svojich zamestnancov?
Poviem to na vlastnom príklade. V DATALANe fungujem už dlho
a motiváciu som si vždy vedel nájsť. Keď som bol junior obchodníkom, snažil som sa dostať na vyššiu pozíciu, keďže som
pred sebou videl veľké možnosti. Nikto z ľudí v mojom tíme nie
je obmedzovaný, nemusí zostávať na mieste, na ktoré bol prijatý, keď túži rásť. Ak preukáže schopnosti a zručnosti, má šancu
posunúť sa ďalej. Kariérny rast následne prináša nielen možnosť
sebarealizácie, ale aj finančné ohodnotenie a ďalšie benefity.

Čo ste o ňom nevedeli:

Najobľúbenejší alkohol: víno
Najobľúbenejšia kniha: Krstný otec
Najobľúbenejší šport: hokej
Obľúbená hudba: rock
Obľúbené filmy: Vykúpenie z väznice Shawshank
Špičkový manažér by mal mať vízie, klásť si otázku, či je firma
dostatočne inovatívna, či prichádza s novými produktmi a službami. Súhlasíš?
Určite, tiež to tak cítim, rozmýšľam podobným spôsobom a kladiem si otázky. Chcem posúvať vpred nielen firmu, ale aj seba, učiť
sa nové veci. Kým o sebe človek môže vyhlásiť, že je špičkový manažér, musí prejsť určitým vývojom. U mňa je to neustály proces,
ktorý mi prináša nové poznatky a otvára nové horizonty. Vďaka
tomu môžem prichádzať s novými pohľadmi na fungovanie firmy
- od firemnej stratégie, cez obchodné ciele, až po koučing ľudí.
Máš tri deti a okolo seba tím mladých ľudí, dá sa povedať, že
vychovávaš novú generáciu. V čom sa podľa teba bude odlišovať
od tej predchádzajúcej?
V ovládaní technológií. Doba je strašne rýchla, a to, kde budú
naše deti o pár rokov, si teraz ani neviem predstaviť. No hoci
moje 2-ročné deti už vedia ovládať iPad, nerád by som z nich
vychoval pretechnizovaných ľudí. Ideálne by bolo nájsť zdravú mieru. Memorovanie informácií, aké bolo kedysi, určite nie
je optimálne, ale nemali by sme sa ani vo všetkom spoliehať
na Google. S kamarátmi z vysokej školy občas hráme smskové
hry, keď si cez telefón posielam vedomostné otázky a snažíme
sa na ne bez použitia internetu odpovedať. Podľa mňa je dôležité nezlenivieť a udržiavať hlavu v strehu.
Stabilný, silný, spoľahlivý, tak charakterizujú zákazníci DATALAN. Ako by si charakterizoval ty seba?
Ťažká úloha, ale pokúsim sa. Myslím, že som komunikatívny,
viem posúvať ľudí vpred, a dá sa na mňa spoľahnúť.
Pre takmer 89% opýtaných v DATALANE je ich nadriadený človek „na svojom mieste“. Čomu vďačíme za takéto pozitívne číslo?
Mňa skôr zaujíma, prečo to nevidí takto aj tých zvyšných 11 percent. Možno práve na to by som chcel poznať odpoveď - ako sa
priblížiť ešte viac k 100%. V DATALANe sa snažíme dávať ľuďom
pocit, že kedykoľvek môžu prísť za svojim nadriadeným, snažíme sa každému pomôcť, alebo sa o probléme aspoň porozprávať. Dúfam, že to takto vnímajú zamestnanci DATALANu tiež.
Otázka na záver:Ako vidíš budúcnosť DATALAN tímu?
Celé smerovanie DATALANu orientujeme na projekty s vyššou
pridanou hodnotou. Náš potenciál investujeme do jednoduchých riešení, ktoré zákazníkom pomáhajú automatizovať svoje
procesy. Sme na prahu novej doby, keď klasické PC a notebooky
strieda nový fenomén – tablet a mobile computing. Takže hlavnou úlohou celého DATALAN tímu bude prijať túto zmenu, prežiť
hospodársku krízu, do ktorej vstupujeme a priniesť zákazníkom
riešenia, ktoré uspokoja ich potreby a spolu nás posunú ďalej.
Spracovala: Ivana Dorozlo
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news I pohľad

Ako to vidí
Michal Klačan
Riaditeľ Divízie softvérové projekty a služby, a člen predstavenstva DATALAN, a.s.

Obľubená hudba v iPode?
iPody mám dva, jeden používam pri lyžovaní a druhý počúvam cestou v aute. V aute volím niekedy aj klasiku. Na
dlhú cestu je najlepší Pavarotti.
Naj hrdina sci-fi filmu?
Priznám sa, že sci-fi filmy veľmi nepozerám. Pozerám skôr
komédie, a tam je mojím obľúbencom určite Francúz
Gérard Depardieu.
E-mail alebo telefonát?
Ako kedy. Keď je to niečo, čo vie počkať, ale je dôležité,
aby sa na to nezabudlo, tak použijem e-mail. Môže sa
totiž stať, že som práve na stretnutí, a keď niekto zavolá,
o pár minút na telefonát zabudnem.

Téma

V dnešnej dobe často presúvame svoj život do mobilu máme v ňom okrem kontaktov diáre, pripomienky, e-maily, vieme pracovať so súbormi, riešiť agendu, surfovať po internete,
používať mapy, prijímať notifikácie o všetkom, čo nás zaujíma.
Čo nám ešte telefón môže ponúknuť?
Pri pohľade do ďalekej budúcnosti vzniká otázka, či vôbec
budú v budúcnosti mobilné telefóny, a v takej podobe,
ako ich poznáme teraz. Zrejme budeme používať nejaké
telekomunikačné zariadenie, ale podľa mňa so súčasným
telefónom to bude mať pramálo spoločné. V rámci krátkodobej vízie je jasné, že segmenty sa čoraz viac prelínajú, tí,
čo vyrábali notebooky, prinášajú tablety, výrobcovia telefó-

12

nov prichádzajú na trh so smartfónmi, a dá sa očakávať, že
v budúcnosti si budú výrobcovia navzájom priamo útočiť na
trhy. Dnes sú na vývoj kladené požiadavky, aby sa mobil dal
využívať v bežnom živote úplne inovatívnou formou, aby sa
ním dalo platiť, otvárať dvere v kanceláriách, preukazovať sa
pri vstupe na palubu lietadla, aby to bol jednoznačný identifikátor, aby sa cez mobil dali pripojiť a monitorovať životné
funkcie. A keď bude konkurencia silnejšia, vývoj bude určite
rýchlejší. Možnosti sú naozaj široké - od bankovníctva až po
zdravotníctvo.
DATALAN prichádza s riešeniami, vďaka ktorým budú môcť
mať ľudia v mobile kanceláriu, banku aj mesto.
Áno, ide o zaujímavé aplikácie, ktorých cieľom je priniesť
informačné technológie a špičkové riešenia nielen korporátnym klientom, ale aj bežným ľuďom. Iniciatíva posúvať sa
vpred a zároveň posúvať vpred možnosti je nám ako inovátorovi v oblasti IT vlastná, a teraz by sme sa radi predstavili aj
širšiemu publiku, a priniesli riešenia na každodenné použitie
pre občana.
Keď sa povie riešenia v mobile, ľuďom určite napadne otázka bezpečnosti.
Na bezpečnosť sa určite nezabúda. Mnoho spoločností
v oblasti bezpečnosti dát pracuje na tom, aby bola tá miera bezpečnosti čo najvyššia, a aby napríklad nedochádzalo
k strate údajov. Dnes je oblasť bezpečnosti pomerne kvalitne vykrytá - čo sa týka technológií určite, horšie je to s informovanosťou. Ľudia častokrát nevedia, aké bezpečnostné
prvky majú na svojom telefóne a ako ich využívať, takže
v tejto oblasti ešte je priestor na zlepšovanie.

Momentálne rezonuje téma, ktorá vyvoláva tiež veľa otáznikov - cloudy. Virtuálne oblaky, odkiaľ si môžeme všetko stiahnuť vtedy, keď potrebujeme, ľudí zaujímajú. Ale ako to vlastne
celé prebieha?
Cloud predpokladá mať určitý prístup k sieti a vedieť, čo
od cloudu chcem. Či len prenájom serverového vybavenia,
v takom prípade ide o infraštruktúrny cloud, alebo chcem
konkrétne programové vybavenie. V prípade DATALANu ide
napríklad o Digitálne mesto, alebo Cenovú mapu nehnuteľností. Vtedy si zákazník prenajíma celú softvérovú službu.
Firiem, poskytujúcich infraštruktúrne cloudové riešenia, je
viacero, ale v rámci poskytovania softvéru ako služby sme na
trhu určite unikátni.
Prečo sa ľudia cloudu boja?
Ide o klasický problém, že ľudia potrebujú vlastniť. Aj keď
v prípade cloudu nejde o odovzdanie a už vôbec nie stratu
dát, aj tak majú niekedy firmy pocit, že môžu stratiť kontrolu.
Takže je to vlastne otázka pocitu, nie logický argument.

A aký argument by ich mal presvedčiť, aby volili za a nie
proti?
Absolútne jednoznačným dôvodom je finančná úspora. Zákazník platí len za to, čo potrebuje, napríklad podľa počtu
prenesených dát. Nemusí mať drahé servery, nemusí investovať do technologického vybavenia, pričom tu hovoríme o
naozaj veľkých položkách. Jednoducho si službu prenajme.
A okrem toho ušetrí aj náklady na správu, administráciu, personál, či školenia.

Želám si

Mojou predstavou je virtuálna obrazovka, ktorú si spustím
kdekoľvek prístupovými kódmi a zobrazia sa mi cesty ku všetkým
mojím dátam, súborom, kontaktom, či filmom. Praktické by bolo
aj prepojenie mobilu a chladničky, aby bolo monitorované a
oznamované, čo treba nakúpiť, vtipné zase prepojenie smartónu
s GPS s aktivitami - ak by volanie, či smskovanie na pracovné kontakty bolo príliš časté, smartfón by signalizoval potrebu pauzy
a vyhľadal najbližší relaxačný pobyt v obľúbenej destinácii. Aké
riešenie, či aplikácia je tvojím túžobným želaním?
Mne plní želania celá oblasť IT. Na IT je čarovné to, že sa vyvíja obrovským tempom. Veď napríklad sociálne siete prišli len
pred pár rokmi a dnes sú na nich postavené celé biznis riešenia. S príchodom nových technológií sa objavujú nové veci,
nové možnosti, nové výzvy a to ma neprestáva fascinovať.

Vízia

V minulom roku oslávil DATALAn 20 rokov - kde chceš, aby
bol o ďalších 20 rokov?
Chcel by som, aby firma úspešne rástla, aby sme dosiahli na
zahraničných trhoch presne to, čo sa nám podarilo na domácom. Okrem toho je mojím prianím presadiť sa nielen v komerčnej sfére, ale aj vo sfére verejného života. Aby nás ľudia
spoznali cez reálne veci, aby sa riešenia, ktoré vyvíjame, dostali priamo až k nim. Preto napríklad plánujeme poskytnúť
možnosť využívať Cenovú mapu nehnuteľnosti aj občanovi,
preto plánujeme manuál pre elektronické riešenie životných
situácií občana v rámci Digitálneho mesta. Keby sa nám podaril práve tento cieľ, osobne by ma to veľmi potešilo.
Spracovala: Ivana Dorozlo

Michal vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
a členom tímu DATALAN je od roku 2003.

13

news I v znamení inovácií

Vstúpte
do Digitálneho mesta
Digitálne mesto šetrí čas a zjednodušuje život.
Každé mesto a obec môže byť svojim obyvateľom ešte bližšie, komunikovať s nimi otvorene a mať priamu spätnú väzbu na všetko, čo sa v meste deje. Predstavitelia obce získajú
rýchly prístup ku všetkým potrebným informáciám a občania môžu všetky úradné „vybavovačky“ riešiť bezodkladne
a priamo z pohodlia domova. To je vízia riešenia DATALAN
Digitálne mesto.
Odborná konferencia DATALAN Digitálne mesto prináša nielen riešenia v oblasti informatizácie miest a obcí, ale aj novinky pre sféru samosprávy a vízie pre modernú komunikáciu medzi úradmi a obyvateľmi. Na praktických ukážkach sa
návštevníci dozvedia, ako zjednodušiť správu celého úradu,
či zlepšiť služby občanom. A to všetko vďaka inteligentným a
praktickým riešeniam, ktoré môžu mestá a obce získať s podporou fondov EÚ. Predchádzajúci ročník konferencie navštívilo veľké množstvo predstaviteľov miest a obcí, ktorých okrem
zaujímavých informácií oslovila aj živá ukážka Digitálneho
mesta, a tento rok čaká návštevníkov opäť mnoho noviniek.

Spoznajte

DATALAN Digitálne mesto
DATALAN Digitálne mesto má významné miesto na mape IT
riešení pre oblasť miestnej samosprávy. Každá samospráva dnes
už môže fungovať ako digitálne mesto a postaviť svoje procesy na tri piliere, ktoré jej fungovanie zjednodušia, sprehľadnia
správu dát a informácií, a urýchlia vzájomnú komunikáciu:
1. Digitálny úrad
2. Digitálne zastupiteľstvo
3. Digitálne služby
Základom je efektívne fungovanie MsÚ a ObÚ ako digitálneho úradu a jeho elektronické prepojenie s podriadenými
organizáciami, poskytovanie online verejných služieb (komunikácia MsÚ, ObÚ - občan, MsÚ, ObÚ - firma), participácia
občanov na správe miestnych vecí a efektívna zastupiteľská
demokracia na miestnej úrovni. Cieľom poskytovaného riešenia DATALAN Digitálne mesto je efektívne fungujúci mestský
úrad, účinné mestské zastupiteľstvo a v konečnom dôsledku
spokojný občan.
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Stretneme sa?

DATALAN Digitálne mesto
Termín a miesto: 12. október 2011, Hotel Sitno - Vyhne
Aj tento rok bude DATALAN prezentovať komplexné riešenie digitalizácie a eGovernmentu na realistickom 3D modeli
mestského úradu v životnej veľkosti. Okrem odborníkov zo
spoločnosti DATALAN budú medzi prezentujúcimi aj osobnosti ako Miloš Molnár, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR, či Milan Muška, výkonný podpredseda
ZMOS.

DATALAN DIGITÁLNE MESTO 2011
12. október 2011, Hotel Sitno - Vyhne
Témy stretnutia:
 Pohľad na kľúčové oblasti a aktuálne výzvy elektronizácie
 Revolučné novinky v poskytovaní služieb miest a obcí
 Predstavenie projektu dátového centra D-COM - novej
platformy pre kvalitnejšiu informatizáciu
 Aktuálna situácia výziev OPIS pre samosprávu a možnosti
výhodného financovania z prostriedkov EÚ
 Revolučný koncept MESTO NA PRENÁJOM - Využite výhodný prenájom s okamžitou inštaláciou
 Interaktívna novinka MESTO V MOBILE - Majte informácie
vždy poruke, kdekoľvek a kedykoľvek
 Technologická budúcnosť a moduly novej generácie informačného systému KORWIN
 Skúsenosti miest a obcí z prvej ruky

DATALAN DIGITÁLNE MESTO
Cena ITAPA 2009 – víťazstvo v kategórii Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus za projekt DATALAN Digitálne mesto v Košiciach
Cena ITAPA 2009

– čestné uznanie v kategórii
Zlepšovanie procesov za riešenie DATALAN Digitálne
mesto – Digitálne zastupiteľstvo a Manažment aktivít
v meste Martin

Cena Zlatý erb

– strieborné ocenenie v kategórii
Najlepšia elektronická služba samospráv za Digitálne zastupiteľstvo v Martine

Pridajte sa k nám

Jednotlivé piliere Digitálneho mesta, ako sú Digitálne zastupiteľstvo, Digitálny úrad alebo Digitálne služby, vrátane služieb
systému KORWIN využíva na Slovensku viac ako 360 miest
a obcí, napríklad Košice, Martin, Bratislava – Petržalka, Nové
Zámky, Spišská Nová Ves, Šaľa a ďalšie.
„Som rád, že sa mesto Košice rozhodlo ísť cestou budovania Digitálneho mesta. Po Digitálnom zastupiteľstve, ktoré zefektívňuje
fungovanie mesta zvnútra, sme pre občanov spustili elektronické
formuláre. Tieto majú postupne nahradzovať klasické papierové
„vybavovačky“. Pre občana znamenajú neobmedzenú dostupnosť
cez internet a v budúcnosti aj výrazné skrátenie doby na vybavenie
agendy. Vďaka nim budeme občanom šetriť aj peniaze.“
František Knapík
primátor mesta Košice
2006 - 2010

„Teší ma, že naše snahy oceňuje aj verejnosť. Digitálne zastupiteľstvo vo svojej elektronickej podobe šetrí verejné financie aj
energiu našich ľudí. Prehľadnosť materiálov a ich bezpečnosť
sa výrazne zlepší, čo v konečnom dôsledku zjednoduší prehľad
občanom nášho mesta o činnosti a rozhodnutiach jeho volených zástupcov. Je to ďalší krok k zvýšeniu transparentnosti
a zároveň týmto spôsobom zbytočne nezaťažujeme životné
prostredie.“
Andrej Hrnčiar
primátor mesta Martin
„Informačný systém KORWIN používame na našom úrade už 8
rokov, zabezpečuje nám rýchlu a efektívnu podporu vybraných
procesov. Systém plánujeme rozvíjať doplnením nových modulov, dôležité je pre nás aj zavádzanie elektronických služieb pre
občanov a podnikateľov.“
Dušan Bachratý
vedúci referátu informatiky
Miestny úrad časti Bratislava – Petržalka
Viac info o podujatí www.datalan.sk/digitalnemesto
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Potrebujete mať svoju
banku stále poruke? No
vi
nk
Majte ju v mobile.
a
Mobile banking presúva banky do mobilných telefónov a do života bežných užívateľov prináša komfort vďaka neobmedzenému
prístupu a novým možnostiam, ktoré poskytuje prepojenie bankových služieb s komunikačnými technológiami.
Mobilné telefóny získavajú v bežnom živote čoraz dôležitejšie
miesto a z malých imidžových aparátov sa stávajú praktické
multifunkčné zariadenia. Mobil už dávno neslúži len na telefonovanie, písanie správ, surfovanie po internete a posielanie
e-mailov. Začína plniť svoju úlohu napríklad ako kreditka a
zvyšuje svoju účelnosť aj vďaka množstvu mobilných aplikácií. Jednou z tých najvýznamnejších je mobilná banka.
DATALAN ako inovátor v oblasti IT vyvíja špičkové riešenia aj
pre sféru mobilných finančných služieb a ako jedna z prvých
spoločností prináša na slovenský trh špeciálnu aplikáciu Mobile Banking.
Internet banking je dnes už bežnou záležitosťou, no banka
v mobile je posunom o ďalší veľký krok vpred. Odborníci z
finančnej a IT branže nazývajú práve rok 2011 rokom mobile bankingu, pričom pre IT spoločnosti je najväčšou výzvou
zjednotenie bankových systémov v rámci aplikácie, komfortnosť ovládania a bezpečnosť riešenia.

Riešenie

Mnohé banky sa prieniku mobilov do každodenných činností
bežného živote prispôsobili optimalizovaním webstránky pre
mobilné používanie, no skutočnou náplňou pojmu Mobile
Banking je špeciálna natívna mobilná aplikácia, t.j. aplikácia
vytvorená priamo pre užívanie v mobilnom prostredí, obsahujúca doplnkové funkcie, ktoré bežia na rôznych OS a sú bezpečnejšie ako prístup cez internetový prehliadač. Okrem toho
prispôsobenie aplikácie mobilnému prostrediu umožňuje výrazne minimalizovať množstvo prenášaných informácií medzi
bankou a zariadením, a v prípade výpadkov mobilnej siete aj
pozdržať zasielanie alebo prijímanie údajov, čím sa prakticky
eliminujú výpadky aplikácie z dôvodu preťaženia alebo nedostupnosti mobilnej siete.
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Možnosti aplikácie








vytvoriť domáci aj zahraničný platobný príkaz,
vytvoriť platobný príkaz kopírovaním z pohybov na účte,
prevádzať peniaze medzi vlastnými účtami,
zmeniť nastavenie účtov,
prezerať si uskutočnené transakcie,
preberať privátne správy z banky,
nastaviť si trvalý prístup k aplikácii - bez potreby zakaždým zadávať kompletné prístupové údaje k účtu.

Ako to funguje?

Jednoducho. Pred prvým prihlásením do aplikácie Mobile
Banking sa stačí zaregistrovať na využívanie tejto služby priamo prostredníctvom mobilného telefónu. Prihlasovanie potom prebieha rovnako ako pri vstupe do internet bankingu
– užívateľ zadá svoje prihlasovacie meno a heslo, a následne
overí svoju identitu prostredníctvom tretieho nezávislého kanála (webové rozhranie, token, a pod.).
Aplikácia je v súčasnej verzii dostupná pre všetkých majiteľov
mobilných telefónov využívajúcich Android alebo iOS. Podľa
prieskumu analytickej spoločnosti Canalys sa operačný systém
Android nachádza už na 48% všetkých vo svete predaných
smartfónov, a na druhom mieste je práve iOS s podielom 19%.
Kopírovanie tohto trendu sa predpokladá aj na slovenskom
trhu, a všetkým majiteľom smartfónov bude aplikácia Mobile
Banking k dispozícii prostredníctvom Apple AppStore a Android Marketu.

Štruktúra aplikácie

Štart Mobile Bankingu

Hlavná navigáčná stránka
Verejný prístup

Privátna zóna

SmartBanking

Kontaktné údaje

Zoznam správ z banky

Zoznam účtov klienta

banky

Aplikačné nastavenia

Platobný príkaz

Bezpečnosť

Práve otázke bezpečnosti venovala spoločnosť DATALAN pri
vývoji novej aplikácie mimoriadnu pozornosť. Prenos dát
medzi mobilným telefónom užívateľa a bankou je zabezpečený prostredníctvom šifrovacích štandardov AES256,
HMAC_SHA256, SHA256, a jednotlivé nastavenia sa prispôsobujú individuálnym požiadavkám užívateľa. Vysoká úroveň
bezpečnostného systému zároveň umožňuje jednoduchšie
využívanie služby vďaka podpore trvalého prístupu. V priebehu používania aplikácie nie je potrebné zadávať meno a
heslo. Prvé prihlásenie je bezpečne uložené v zariadení ako
tzv. long-term session a následne je možné sa do aplikácie
prihlásiť len prostredníctvom hesla, ktoré si zvolí používateľ.
Samozrejmosťou je možnosť zrušenia takto vytvoreného trvalého prístupu, napríklad v prípade odcudzenia alebo straty
zariadenia.

Podľa štúdie spoločnosti comScore stúpol od augusta 2010
počet užívateľov mobilného bankovníctva cez tzv. smartfóny v rámci EÚ 5 (Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Taliansko) o 40%. Na Slovensku považuje možnosť
platenia prostredníctvom mobilných telefónov za atraktívnu
najmä mladá generácia spotrebiteľov, fanúšikovia technologických inovácií a majitelia smartfónov, ktorých zastúpenie každým mesiacom rastie. Oceňované výhody sú najmä
užívateľský komfort, nonstop prístup - banku máte poruke,
kdekoľvek sa nachádzate, dostupnosť bežných operácií, alebo doplnkových služieb (podľa typu operátora) a tiež úspora
v prípade poplatkov. Reálny nástup a využívanie služby je
preto otázkou najbližších mesiacov. Vďaka vysokej funkčnosti
a kvalitnému technologickému riešeniu je však aplikácia Mobile Banking, vyvinutá spoločnosťou DATALAN, atraktívna aj
pre bankové trhy v Českej Republike, Rakúsku, či Poľsku.
V rámci riešenia od spoločnosti DATALAN, ktoré je už pripravené na používanie a prvých záujemcov o inovatívnu službu,
sa pracuje aj na ďalšom doplnení funkcií, ktoré sú v štádiu
testovania. Ide najmä o rozšírenú funkčnosť platobných prevodov (platobné šablóny), ktorej spustenie je plánované na
jeseň 2011. Pribudne aj prepojenie systémov a informovanie
o ďalších bankových produktoch užívateľa (termínované účty,
pôžičky, kreditné karty), a na jar 2012 sa počíta aj s prehľadom
histórie platobného portfólia klienta, a s možnosťou vytvárania vlastných užívateľských analýz a reportingov, ktoré budú
optimalizované špeciálne pre tablety.
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Outsourcing
ako recept na úspech
Chcete byť úspešní? Mali by ste robiť len to, čo viete robiť najlepšie.
Zuzana pracuje na univerzite, jej doménou sú odborné analýzy a ku svojej každodennej práci potrebuje počítač. Tomáš
je manažérom v poisťovni, jeho svetom sú čísla a pravou
rukou laptop. Náplň práce majú odlišnú, ale niečo ich spája.
O ich pracovné nástroje sa stará niekto iný a jedinou starosťou oboch je využiť pracovné prostriedky na podanie čo
najlepšieho výkonu. Inými slovami – ich zamestnávatelia
vsadili na outsourcing. Pojem outsourcing je v biznise známou vecou. Zjednodušene ide odovzdanie vnútropodnikových činností a procesov, zvyčajne nesúvisiacich s hlavnými
aktivitami podniku, na externý subjekt. Často totiž práve
tieto činnosti spotrebujú množstvo zdrojov, či už ľudských,
časových, priestorových, alebo technických, a ich výstupy
napriek tomu nedosahujú požadovanú kvalitatívnu úroveň. Keď na vykonávanie činností nemá firma dostatočné
kapacity, mala by sa spoľahnúť na outsourcing. A to ešte
skôr, než sekundárne činnosti a procesy prestanú plniť svoju podpornú úlohu a zmenia sa na zdroj starostí a problémov. V prípade Zuzany a Tomáša ide o outsourcing IT, administráciu počítačovej siete, správu hardvéru a softvéru,
implementáciu požiadaviek a nepretržitý technický support.
„DATALAN ako líder na slovenskom trhu v poskytovaní špičkových IT služieb ponúka široké možnosti outsourcingu, konkrétne
v oblasti riadenia IT projektov, zabezpečovania prevádzky informačných systémov, či prenájmu expertov na špecializované oblasti. V súčasnosti poskytuje DATALAN outsourcingové a servisné
služby viac než 40-tim koncovým zákazníkom,“ informuje Dalibor Šlosár, riaditeľ Divízie infokomunikačné riešenia v spoločnosti DATALAN, ktorý má pod palcom aj oblasť outsourcingu.

Kľúčové výhody outsourcingu IT










zníženie nákladov na využívanie služieb,
záruka služieb s požadovanými parametrami,
profesionalita, zvýšenie efektivity a kvality služieb,
možnosť sústrediť sa na hlavné aktivity spoločnosti,
zníženie počtu kmeňových zamestnancov,
minimalizácia potreby investícií do nákladných školení,
jasné, vopred definované náklady a cash flow,
možnosť operatívne meniť rozsah odberaných služieb,
presná kontrola služieb, štandardizovaný reporting.

18

O všetko sa postaráme

Základom efektívneho outsourcingu je kvalitná príprava projektu. „Pred tým, než pozvete externých konzultantov, je vhodné
analyzovať situáciu pod vlastnou strechou a mať jasno v tom, čo
chcete outsourcingom dosiahnuť,“ upozorňuje Dalibor Šlosár.
Následne príde na rad analýza súčasného stavu v prostredí zákazníka tímom odborníkov, jasné definovanie cieľov, určenie
zodpovedností a kompetentných projektových manažérov
na oboch stranách, a stanovenie harmonogramu implementácie. Celým procesom by mala sprevádzať tiež jednoznačná a
zrozumiteľná obojstranná komunikácia.

Implementácia outsourcingu
IT v 4 krokoch
1. Príprava
Analýza stavu, identifikácia slabých a silných stránok, opis
kľúčových procesov, definovanie hlavného cieľa a vedľajších
cieľov, určenie rozsahu poskytovaných služieb, vytvorenie
efektívneho systému zdieľania informácií, stanovenie projektových manažérov, zodpovedností a kompetencií, definovanie procesov a harmonogramu implementácie.
2. Prezamestnanie zamestnancov
Včasná a otvorená komunikácia so zamestnancami, motivácia
zamestnancov, zainteresovanie zamestnancov do projektu,
riešenie formálnej časti prezamestnania z pohľadu pracovnoprávneho, vzájomná súčinnosť všetkých zúčastnených.

Usporte
vďaka outsourcingu
Možnosti úspor, ktoré prináša outsourcovanie,
prezentoval Dalibor Šlosár na odbornej konferencii DATALAN IT FORUM, ktorá sa konala
29. marca 2011 v Hoteli Gate One. Vyše 200
významných hostí z oblasti biznisu, zástupcovia inštitúcií, podnikatelia a novinári sa vďaka
referenciám zákazníkov spoločnosti DATALAN
dozvedeli, ako môžu s IT technológiami ušetriť a optimalizovať firemné procesy.
Viac info na www.datalan.sk/forum

3. Spustenie služieb
Zladenie zmluvných záväzkov oboch strán s existujúcimi procesmi s cieľom plynulej implementácie outsourcingu bez negatívneho dosahu na používateľov služieb, implementácia v
zmysle vzájomne odsúhlaseného harmonogramu.
4. Priebežné vyhodnocovanie projektu
Priebežný monitoring kvality poskytovaných služieb, analýza reportov, pravidelné stretnutia a hodnotenia zo strany
zákazníka aj poskytovateľa, implementácia preventívnych a
nápravných opatrení, optimalizácia.

Prinášame nové trendy

Aj do oblasti outsourcingu prenikajú nové trendy, ktoré sa
prejavujú najmä v posune outsourcingu smerom ku cloudovým riešeniam. V blízkej budúcnosti bude táto téma rezonovať hlavne v segmente malých a stredných zákazníkov, ktorí
nedisponujú vlastným IT úsekom. Pre takéto firmy je výhodné, že nemusia vlastniť žiadne IT zdroje a služby si môžu
kompletne prenajímať. Znamená to podnikanie bez starostí,
s možnosťou dynamicky prispôsobovať IT požiadavky potrebám biznisu.
DATALAN aj v tento oblasti prináša vízie, ktorých cieľom je
zlepšovanie služby a zvyšovanie úrovne poskytovaných riešení. Zámerom je vytvorenie komplexného portfólia poskytovania outsourcingovych služieb – od užívateľského bodu,
cez poskytovanie čiastkových služieb a prevádzku dátových
centier, až po možnosť poskytovania privátnych cloud riešení.

Ponúkame
bezkonkurenčné výhody

Hlavnou výhodou portfólia pod značkou DATALAN sú najmä skúsenosti s poskytovaním outsourcingových služieb tak
v komerčnom sektore, ako aj v oblasti verejnej správy. Poskytovanie tohto typu služieb má v spoločnosti DATALAN dlhodobú históriu, a benefitom je aj disponovanie profesionálnym
tímom expertov a pokrytie celého územia Slovenska. „V súčasnosti poskytujeme služby v lokalitách Bratislava, Banská Bystrica, Košice a Žilina 24 hodín denne a 7 dní v týždni, a v prípade
potreby vieme servisné miesta rozšíriť v priebehu niekoľkých dní,“
uzatvára Dalibor Šlosár.

EXTRA TIP
Outsourced
Komediálny TV seriál
USA, 2010, 22 častí - 21 min.
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Nápady
pre lepší biznis
Na odbornej konferencii DATALAN IT FORUM, ktorá sa konala 29. marca 2011 v hoteli Gate One, firmy prezradili, na akých položkách
vďaka IT technológiám ušetrili najviac. Vyše 200 významných hostí z oblasti biznisu, zástupcovia inštitúcií, podnikatelia a novinári
získali prehľad v najnovších trendoch a priamo na mieste si otestovali inovatívne a úsporné riešenia v modeli firmy GREEN OFFICE.

Hlavným zámerom významného podujatia pod hlavičkou
spoločnosti DATALAN bolo odprezentovať nové trendy v oblasti IT na Slovensku aj vo svete. Hostí však čakala nielen teória, ale aj praktické ukážky realizovaných riešení.

TRI HLAVNÉ CIELE

Hlavnými požiadavkami zákazníkov v oblasti IT je zjednodušovanie riadenia zákazníckych služieb a vnútrofiremného chodu, získanie neobmedzeného prehľadu a rýchleho prístupu k firemnej
agende firmy a najmä zvyšovanie úspornosti v spotrebe a znižovanie investícií. Zákazníkov spoločnosti DATALAN zaujíma:
 Kde a ako ušetriť vďaka IT technológiám?
 Ako skvalitniť služby?
 Ako úspešne implementovať a prepojiť najmodernejšie
systémy, a ako efektívne využívať existujúce zdroje?

ÚSPEŠNÉ RIEŠENIE

Jednou z ciest, ktoré predstavujú najväčší potenciál, sú riešenia známe ako MOBILE COMPUTING. Zahŕňajú najmä mobilnú
správu a zdieľanie informácií vo firme, a riadenie zákazníckych
procesov prostredníctvom mobilných telefónov. Inovátor
v oblasti softvérových riešení a člen predstavenstva spoločnosti DATALAN Michal Klačan vidí v oblasti vývoja a využitia
mobilných zariadení veľký potenciál a v blízkej budúcnosti
predpovedá aj zmenu licenčnej politiky. „Mobilné technológie
sa vyvíjajú rýchlym tempom, dokazuje to stále zvyšujúci sa rast
počtu predaných tabletov či smartfónov. V DATALANe máme
vlastné vývojové oddelenie a pracujeme na nových aplikáciách, ktoré budú postavené čisto na mobilnej technológii
a predstavujú pre oblasť biznisu obrovský prínos vo flexibilite
a dostupnosti.“

Viac informácií, kompletné prezentácie a videá z podujatia nájdete na adrese www.datalan.sk/forum.
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PLUSY

Nonstop prístup
Na podujatí bola predstavená napríklad praktická aplikácia,
ktorá je určená pre akúkoľvek spoločnosť využívajúcu digitálny archív a umožňuje prenášať si dáta z firemného archívu
na tablet, vziať si ho so sebou domov, na služobnú cestu, či
na výjazd alebo stretnutie, a mať popri tom neustály prístup
a prehľad vo všetkých dokumentoch a procesoch.
Bezpapierová kancelária
Vysoký záujem je spojený aj s riešením pod názvom GREEN
OFFICE. Bezpapierové kancelárie už nie sú víziou budúcnosti,
ale praktickým riešením súčasným firemných potrieb. Finančné a telekomunikačné inštitúcie oslovuje najmä používanie
elektronického tabletu, alebo prednastaveného formuláru na
lepšie spracovateľné vypĺňanie žiadostí. Vďaka tomu sa vnútrofiremné procesy zjednodušia a urýchlia
Rýchle rozhodovanie
Príkladom môže byť rýchle schválenie pôžičky, keďže technológie, ktoré komunikujú s rizikovým systémom, vedia v krátkom čase dodať všetky potrebné podklady na rozhodnutie.
Navzájom kooperujúce zložky, ktoré vedia dáta vyhľadať,
porozumieť im a vyhodnotiť súvislosti, dokážu vykonať prácu
v krátkom čase a bez chybových výstupov.
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Naštartovali sme online univerzitu
Vedeli ste, že 86 % územia Slovenska pokrýva vidiek, a že kozmonaut Titov pristál so svojou raketou takmer na streche
idúceho vlaku? Nielen to, ale aj iné zaujímavé veci sa dozvedeli deti v Detskej Univerzite Komenského Online, ktorú ako
inovatívny projekt v rámci detského vzdelávania vytvorila a realizuje spoločnosť DATALAN v spolupráci s Divadlom Aréna.
Detská Univerzita Komenského predstavuje pre deti vo veku
9 až 14 rokov nielen atraktívnu možnosť navštíviť aulu prestížnej vysokej školy a hľadisko kultového divadla, ale najmä šancu stretnúť sa so skutočnými odborníkmi a profesormi, ktorí
im každý rok odovzdávajú množstvo poznatkov a inšpirácie.
V roku 2011 sa DUK organizovala už deviaty raz a po prvýkrát
v histórii ju mohli deti absolvovať aj cez internet.
Detská Univerzita Komenského Online je zadarmo a predstavuje pre deti z celého Slovenska skvelú príležitosť dozvedieť
sa nové a zaujímavé informácie z fyziky, medicíny, psychológie, dejín umenia, či ekológie. Ako skonštatoval Juraj Kukura,
zakladateľ a garant DÚK: „Každý v sebe môže objaviť to, čo ho
zaujíma a čomu by v živote možno raz mohol venovať.“

Čo čakalo našich študentov?

Prvou prednáškou privítala deti premiérka Iveta Radičová,
ktorá si vybrala tému rozdielnosti života v mestách a na vidieku.
Na portáli Detská Univerzita Komenského Online si deti mohli
stiahnuť kompletný obsah prednášky, a vďaka videu a fotografiám z každej jednotlivej prednášky mali pocit, akoby boli
priamo pri tom. Nechýbal ani profil prednášajúceho a o prednáške mohli študenti diskutovať aj na Facebooku. Ku každej
prednáške bol pripravený špeciálny skúšobný test, v ktorom
si deti počas 15 dní od zverejnenia prednášky mohli otestovať
svoje novozískané vedomosti.
Diplom absolventa DUK Online získali tí študenti, ktorí do
20. septembra úspešne vyplnili aspoň šesť z deviatich testov. Na DUK Online sa aktívne komunikuje a každý študent je
e-mailom informovaný nielen o prijatí na štúdium, či o výsledkoch testu, ale všetkým deťom sú zasielané aj pripomienky,
aby nepremeškali šancu absolvovať test a získať diplom.

Moderné vzdelávanie

Spolu s podobnými projektmi vo Viedni, Štrasburgu, Bazileji a Tübingene je slovenská Detská Univerzita Komenského
považovaná Európskou úniou za vzorovú a so spoločnosťou
DATALAN sa ju podarilo premeniť na skutočne progresívny
projekt. „Myšlienka otvoriť Detskú Univerzitu pre deti z celého Slovenska sa mi okamžite zapáčila,“ uviedol Juraj Kukura.
„Divadlo má kapacitu 320 miest, ale možnosti online univerzity
sú neobmedzené,“ dodal. Pozitívne reakcie prišli dokonca aj od
tzv. denných študentov, ktorí prejavili záujem prihlásiť sa aj na
online formu štúdia.

Na DUK prednášajú študentom profesori z rôznych odborov,
vrátane premiérky Ivety Radičovej.
Foto © Peter Procházka

Desiatky detí z celého Slovenska

V úvodnej reči počas slávnostnej imatrikulácie študentov
v Aule Univerzity Komenského zazneli slová, že aj vďaka DUK
budú deti v septembri o krok vpred. Myslieť a byť o krok
vpred je aj heslom spoločnosti DATALAN, ktorá prišla s myšlienkou Detskej Univerzity Komenského Online a možnosť
online štúdia zastrešuje technicky aj realizačne. „DUK považujeme za skvelý projekt a preto sme sa ho rozhodli sprístupniť
všetkým deťom na Slovensku. Kvalitný tím prednášajúcich sa
stará o obsah vyučovania, my o modernú formu jeho distribúcie. Mladí študenti DUK Online tak okrem všeobecného rozhľadu získavajú zručnosti aj v online komunikácii,“ povedal Igor
Zeman, generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN.
Za prvých dvadsať dní od otvorenia zápisu sa na DUK Online
prihlásilo viac než sto študentov, ktorí zaznamenali takmer
100% úspešnosť v odpovediach na testové otázky. Geografické zastúpenie študentov je naozaj rôznorodé, prihlásili sa
deti z Humenného, Trenčína, Žiliny, Bratislavy, ale aj z obcí ako
Horná Potôň, Čierne či Soľnička.

Prekvapenie na záver

Pre všetky deti sme ako bonus pripravili súťaž o návštevu
NR SR. Tá patrí každoročne medzi najobľúbenejšie sprievodné
podujatia DUK a predstavuje šancu stretnúť sa s predsedom
parlamentu a položiť mu zvedavé otázky. Okrem toho na
historicky prvých študentov Detskej Univerzity Komenského
Online ešte čakala aj veľká súťaž o zaujímavé ceny.
Detskú Univerzitu Komenského Online nájdete na adrese
www.datalan.sk/dukonline.
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45 rokov na scéne, 30 celovečerných filmov, 130 televíznych filmov a inscenácií, takmer
40 televíznych seriálov, viac než 50 krajín sveta. To je v skratke vizitka herca, a už takmer
desaťročie aj riaditeľa Divadla Aréna a garanta Detskej Univerzity Komenského, ktorej je
DATALAN partnerom. Juraj Kukura precestoval celý svet - Grónskom počnúc a Novým Zélandom, Fidži a Mexikom končiac, hral v divadlách v Rakúsku, Nemecku, či Švajčiarsku a
dnes je jeho meno neodmysliteľne spojené s pravým brehom Dunaja. Práve tu, v kancelárii s bohémskou atmosférou a krásnym výhľadom, sme sa stretli a porozprávali nielen o
víziách, ale aj o tom, že život je často otázkou náhody.

Juraj Kukura

Dnes je svet úplne iný
Gratulujem k nedávnej nominácii. Ako sa vám páčilo v Monte
Carle?
Bolo výborne. Pred viac než tridsiatimi rokmi som práve na
tomto mieste ocenenie za film už získal, takže to bolo také
menšie déjà vu. Nikdy som si však nemyslel, že aj za film
Zrodený bez pôrodu by som mohol byť v Monte Carle, čo je
najväčší svetový televízny filmový festival, opäť nominovaný. Už len ten fakt, že som v štvorke najlepších, je pre mňa
veľkým víťazstvom.
Svoju kariéru ste odštartovali úlohou vo filme Tri gaštanové
kone pred takmer 45-timi rokmi a táto úloha vraj bola dielom
náhody. Ste dnes za túto náhodu vďačný?
Určite. Ako hovorievam, ja som si nevybral herectvo, ale herectvo si našlo mňa a ja to považujem za veľké šťastie. Ako
študent som bol pomerne dezorientovaný, chodil som na stavebnú priemyslovku, lebo sa tam jednoducho chodilo a škola bola hneď za rohom, avšak celá moja účasť na škole bola
jeden veľký „blackout“. Som vďačný, že si ma herectvo našlo,
pretože mi práca dáva pocit, že určite nie som ten najnetalentovanejší, a okrem toho herectvo robím rád. A to je v živote
asi to najdôležitejšie. Nemať svoju prácu rád, to je pokazený
život. Okrem zdravia a rodiny je najdôležitejšia vec mať prácu,
ktorá vás napĺňa, v ktorej sa viete realizovať a v ktorej ste jednoducho spokojní.
Váš filmový obraz je dominantný a silný muž, neodolateľný
chlap, ktorý láme srdcia na počkanie. No v skutočnosti ste vraj
plachý. Aký je teda Juraj Kukura v civilnom živote?
V civilnom živote som taký, ako ma vidia ľudia. Otázka je, aké
je moje vnútro. To, ako ma vidia ľudia, je istá obrana pred
vnútornou zraniteľnosťou, ktorú v sebe človek nosí celý život. Nikdy som napríklad nevedel, prečo mnohí ľudia tak radi
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Výber ocenení
2011 – MFF Monte Carlo – nominácia na mužský herecký výkon
vo filme Zrodený bez pôrodu
2004 – Cena Dosky za najlepší mužský herecký výkon v inscenácii hry Koza alebo Kto je Sylvia?
2002 – MFF Trenčianske Teplice - cena Igric v kategórii najlepší
herecký výkon v inscenácii Voľnomyšlienkár
1978 – MFF Karlovy Vary - Krištáľový glóbus za herecký výkon
vo filme Stíny horkého léta
1977 – MFF Monte Carlo - ocenenie Strieborná nymfa za film
Mário a Kúzelník
1977 – Festival československého filmu Bratislava – cena za
mužský herecký výkon vo filme Koncert pre pozostalých

nosia čierne okuliare, až kým som nezistil, že nechcú odhaliť
strach, ktorý sa ukrýva v ich očiach. Takže možno práve to, čo
som ja navonok, sú moje osobné čierne okuliare.
Partnerkami na filmovom plátne vám bolo mnoho žien, od
Zdeny Studenkovej a Emílie Vášáryovej až po Dianu Mórovu, no
na pľaci ste sa stretli aj s hercami ako Jiří Langmajer, Marek Vašut,
Jiří Bartoška, Mario Adorf, či Pierre Brice. Ktoré herecké stretnutie
vo vás zanechalo naozaj výnimočné spomienky?
Ja som stretol skutočne veľa veľkých hercov a spomienka na tých
najväčších je rovnaká. Všetko sú to veľmi skromní ľudia. Predstava, že veľká hviezda musí mať veľké maniere, je skreslená. Majú
síce iný servis, pretože si to zaslúžia, ale sú to veľmi profesionálni
a skoro až plachí ľudia. Ak si niekto potrebuje dokazovať, že patrí
medzi najväčších, často robí veci, o ktorých si myslí, že ho urobia
veľkým. Ale skutočné hviezdy to nepotrebujú.
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Z divadelného javiska ste sa presunuli do kancelárie riaditeľa.
Ako vyzerá bežný deň pod vaším velením, ak vôbec taký existuje?
Neexistuje. Dnes je svet úplne iný a pracuje sa inak, než sme
boli zvyknutí. Videokonferencia medzi Berlínom a New Yorkom je bežná vec, manažuje sa online, a mojou úlohou v tejto
dobe nie je napríklad kontrolovať ľudí, či prídu načas do práce, ale pozerať sa na divadlo zvonku. Aby bolo toto divadlo
také, ako sú divadlá všade vo svete. Sedieť a myslieť si, že to
najväčšie sa odohráva u nás, je chyba. Treba sledovať, čo sa
deje okolo nás, akú úlohu, aký zmysel má mať divadlo, a ako
sa vlastne v súčasnosti hrá. Mojím najväčším cieľom je však
stále to, aby sa chodilo kvôli zážitku práve do divadla, aby sa
práve divadlom odhaľovali herecké osobnosti a aby sa v nedeľu na obed hovorilo nielen o tom, čo dostať vo výpredajoch
v Auparku, ale aj o tom, čo sa hrá v Divadle Aréna.
V roku 2012 to bude už 10 rokov, čo ste sa stali riaditeľom. Čo
vám pri tejto bilancii napadne ako prvé?
Neustále úsilie o rekonštrukciu Divadla Aréna. Bolo síce uvedené do prevádzky, ale treba docieliť aj stav, aby sa sem nechodilo ako na stanicu – že ľudia si kúpia lístky, pozrú si predstavenie a idú domov. Ja chcem, aby ľudia prišli, dali si kávu,
prečítali noviny, po predstavení si vychutnali pohár sektu, porozprávali sa o svojich dojmoch s priateľmi, aby ich kultúrny
zážitok obsahoval nielen samotnú hru, ale aj veci mimo hľadiska. Čo sa repertoáru týka, obsahová náplň za tie roky ukázala, že ideme dobrým smerom. Hry majú lámať tabu, majú
mať pozitívny konflikt s mocou, klásť otázky, ale samozrejme
aj zabávať. Ale ide o to, na akej úrovni bude tá zábava. Podľa
mňa sa ľudia môžu zabaviť aj na Čechovovi.

Aj Skypujete?
To ešte nie. Ja nie som veľmi technicky zdatný, ale na hľadanie
informácií používam internet a komunikujem s ľuďmi e-mailom. Mám aj profil na Facebooku, aj keď jeho používaniu zatiaľ
odolávam, tak trochu sa toho nástroja bojím.
Je o vás známe, že rád cestujete vlakom a počas jazdy si
čítate. Čo tak počas cesty vyskúšať e-Book, alebo aplikácie na
iPade?
iPad ešte nemám, a čo sa kníh týka, nejde ani tak o konzervativizmus, ale skôr o životný štýl. Ja som vášnivý čitateľ novín,
jednoducho prísť do kaviarne, dať si kávu a otvoriť a čítať si
noviny, to patrí k mojej predstave o živote a bol by som nerád,
keby to z môjho života zmizlo. Takže, nie som proti e-Bookom,
ale za vyváženú kombináciu, aby popri príchode nových trendov nevymizlo to, čo nám život spríjemňovalo doteraz.
Informačné technológie majú svoje miesto aj v oblasti kultúry, či už pri online predaji vstupeniek, alebo pri systémovej koordinácii celého tímu, od osvetľovača až po hercov. Ako sa nové
technologické možnosti uplatnili vo vašej kancelárii?
Tento vlak ja už nechytím. Šesťročný chlapec je dnes oveľa ďalej, ako som ja. Ale kúpil som si iPhone, a to vyslovene preto,
lebo viem, že v budúcnosti všetko bude riešené dotykovou
technológiou a aspoň v tomto nechcem zaostávať.

Žijete striedavo v Bratislave, Prahe, a Hamburgu, veľa cestujete, filmujete po celom svete. Ako ostávate v spojení s divadlom
aj rodinou?
Samozrejme, používam internet.

Foto © Lenka Hatašová

Divadlo Aréna prináša klasickú, ale aj súčasnú činohru,
a okrem toho podujatia ako priame prenosy z Metropolitnej
opery v New Yorku, jazzové koncerty, či tematické noci, no vďaka
výnimočnej polohe by ste divákov určite zaujali aj open air predstaveniami, či podujatiami v divadelnej záhrade.
Ja o to už dlho bojujem. Rád by som, aby Tyršovo nábrežie
bolo súčasťou Divadla Aréna, pretože Aréna bola vždy letné
divadlo, a treba nielen zachovať toto miesto, ale dať mu hodnotu, akú si kultové divadlo a jeho poloha v meste zaslúži.
Chýba však koordinácia a spolupráca. Divadlo Aréna predsa
nemôže prenášať operu, keď je hneď vedľa koncert, či festival.
Práve prepojenie nábrežia s kultúrou je moja veľká vízia, ktorú
by som rád dotiahol do úspešného konca.

Juraj Kukura s režisérom Filipom Renčom a herečkou Simonou Stašovou
v Monte Carle objektívom renomovanej českej fotografky Lenky Hatašovej
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Tento rok sme ako partneri Detskej Univerzity Komenského priniesli po prvý krát v histórii možnosť študovať online.
U vás, ako garanta Detskej Univerzity Komenského, sa nápad
online univerzity stretol s nadšením. V čom vidíte hlavný prínos?
Najviac sa mi páči, že ste za nami prišli z vlastnej iniciatívy
a okrem toho je pre mňa vzrušujúca tá potreba odovzdať skúsenosti mladým ľuďom. Možnosť študovať online považujem
za úžasnú myšlienku a keďže je to niečo, čo neviem technicky
zrealizovať, som rád, že vznikla spolupráca DUK so spoločnosťou DATALAN.
Rovnako sme radi aj my a teší nás aktivita detí, ktoré sa na
DUK Online registrujú, dennodenne sledujú videá, vypĺňajú skúšobné testy, zaujímajú sa o svoje výsledky.
Je to úžasné, som za to vďačný a veľmi si to cením. Vašu iniciatívu považujem za výnimočnú. Na DUK totiž chodia deti
s rodičmi napríklad až z Popradu. Ráno sa nabalia, nasadnú
do auta a smerujú do Bratislavy. A to už nebudú musieť robiť,
pretože ste tu vy a umožňujete im zúčastniť sa týchto prednášok online.
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Ťahákmi DUK sú zaujímavé témy a osobnosti, ku ktorých
prednáškam by sa deti inak nedostali. Práve stretnutiu s osobnosťami, ktoré dokážu vyvolať záujem a inšpirovať, vďačia dnes
mnohí úspešní odborníci za svoje profesionálne rozhodnutie.
Ako je to so študentmi DUK, máte od detí spätnú väzbu?
Presne to je náš cieľ pre budúci rok, keď budeme realizovať už
10. jubilejný ročník DUK. Po prvý krát budeme robiť prieskum,
koľko našich absolventov študuje na vysokej škole a či za ich
rozhodnutím stojí práve leto na Detskej Univerzite.
Deti na DUK sú súčasťou spoločenstva, ktoré je zvedavé, a v septembri budú aj vďaka svojej zvedavosti a záujmu o nové veci o krok
vpred. Čo ešte spája deti, ktoré sa rozhodnú v lete chodiť do školy?
Prídu sem ako ustrašené deti, ktorí všetko robia len s pomocou rodičov a odtiaľto odchádzajú samostatní mladí ľudia,
plynule hovoriaci s médiami, majú nielen viac vedomostí, ale
aj sebavedomia. A často aj nový pohľad na svet. Aj preto je
škála prednášok a aktivít taká široká, aby mali deti šancu odhaliť v sebe náklonnosť k určitému smeru, aby mali možnosť
si povedať: „Toto ma zaujíma“. A možno im ten záujem ostane
po celý život a ich slobodné rozhodnutie ich urobí šťastnými.
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Tri otázky pre tri osobnosti

1. Ktorá dôležitá vlastnosť by nemala chýbať žiadnemu lídrovi?
2. Ktorý moment vo Vašej kariére bol pre Vás obzvlášť poučný?
3. V čom vidíte najväčší prínos informačných technológií pre oblasť vzdelávania?

Ing. Jozef Mužík

Riaditeľ Ústavu informačných a komunikačných technológií,
Žilinská univerzita v Žiline
1. Viera v reálnosť nastavených cieľov. Dôvera v ľudí ktorých
riadi. Dbať na ich odborný rast a dať im priestor na uplatnenie.
Ukázať, že práca ktorú robia dobre má zmysel a je užitočná.
2. Takýchto momentov bolo viac. Učím sa vlastne stále. Nové
technológie v IT prinášajú stále nové a nové výzvy. Za najviac
poučný považujem okamih, keď som dostal príležitosť riadiť a
manažovať tím ľudí. Vtedy som si uvedomil váhu zodpoved-

nosti za svoje rozhodnutia a výsledky práce celého kolektívu.
3. V obrovskom potenciáli vyhľadávania a dostupnosti relevantných informácií a poznatkov nezávisle na mieste a čase.
V možnostiach komunikácie a podpore samostatného, tvorivého a individuálneho štúdia. Ďalší veľký prínos vidím v modelovaní, v simulácii, vo virtuálnej realite – v rozvíjaní koncepcie
EDUTAINMENT.

Ing. Ivan Makatúra
Riaditeľ odboru Bezpečnosť , VÚB, a.s.
Predseda itSMF Slovensko

1. Cenenými vlastnosťami manažérov v priemyselnom veku boli
vedomosti a skúsenosti. Vo veku informačnom sú oveľa užitočnejšími názor a zručnosti. V reálnom prostredí medziľudských vzťahov dáva líder vedomostiam konkrétny
zmysel tým, že zaujme k problémom transparentný
postoj a namiesto direktívneho rozhodovania dokáže
ľudí presvedčiť.
2. Jednoznačne program zavedenia novej domácej
meny Euro. Znamenal vykonať v krátkom období rozsiahle zmeny informačných systémov a produktov,
popritom zabezpečiť kontinuitu činností a integritu

údajov, modernizovať bankovú techniku, zásobiť novú a stiahnuť
starú menu z hotovostného obehu. Byť členom riadiaceho tímu
takéhoto veľkého projektu je školou pre každého manažéra.
3. E-learning umožňuje distribúciu učiva a overovanie
vedomostí bez geografickej a časovej závislosti. Informačné technológie okrem toho poskytujú možnosť
používať v učebniach rôzne alternatívne didaktické
pomôcky. Takéto zásadné rozšírenie klasickej vyučovacej metodiky nezažila zatiaľ žiadna predošlá generácia.
Čas ukáže, či sa to odrazí aj na vedomostiach...

Ing. Štefan Klacko, CSc.
Kvestor, Technická univerzita vo Zvolene

1. Dôležité vlastnosti lídrov, resp. rysy osobnosti nie sú vrodené.
Učí sa im a sú mu vkladané ako program výchovy. Pre
vyváženie každodenného života by tam mali patriť: sebaistota, optimizmus, schopnosť zhodnotenia rizika,
nezávislosť, obetavosť, znalosť ľudí, schopnosť znášať
záťaž, tolerantnosť, ctižiadostivosť a schopnosť vcítiť
sa do iných.
2. Za obzvlášť poučný moment v mojej kariére považujem: ako pedagóg zostať pracovať a ďalej sa vzdelávať na Vysokej škole lesníckej a drevárskej, terajšej

Technickej univerzity vo Zvolene a získané teórie využiť ako ekonomický námestník Vysokoškolského lesníckeho podniku a v súčasnosti kvestora Technickej univerzity vo
Zvolene.
3. Za najväčší prínos informačných technológií v
oblasti vzdelávania považujem rozšírenie možnosti
prístupu k informáciám, flexibilita a variantnosť výučbového procesu, možnosti aplikácie a zefektívnenia
výskumného procesu prostredníctvom informačných
a komunikačných technológií.

25

news I úspešné projekty

DATALAN modernizoval
Žilinskú univerzitu
Žilinská univerzita v Žiline má viac než 50-ročnú históriu a zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom systéme.
Nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných
programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou založenou na rozsiahlej spolupráci s domácimi a zahraničnými spoločnosťami a inštitúciami.
Univerzita poskytuje vzdelanie na všetkých troch stupňoch,
a okrem toho sa angažuje v mnohých projektoch a programoch.
Študenti Žilinskej univerzity môžu vyžívať Akademický informačný systém - e-vzdelávanie, virtuálnu knižnicu a k dispozícii je aj
intranete. V roku 2010 táto významná slovenská univerzita absolvovala komplexnú modernizáciu, ktorú realizovala spoločnosť
DATALAN.

Potreba prepojenia

Na Žilinskej univerzite ukončilo štúdium doteraz 52 000 absolventov, z toho 1500 zahraničných. V súčasnosti je na univerzite sedem fakúlt a sedem ústavov, na ktorých pôsobí 700
vysokoškolských učiteľov. Spolu má univerzita 1500 pracovníkov. Vo všetkých formách štúdia študuje približne 12 000
poslucháčov. Vysoké čísla, ktoré na jednej strane symbolizujú
jasný záujem o univerzitné štúdium, na druhej strane vytvárajú silnú požiadavku na integráciu a koordináciu všetkých zúčastnených - nielen učiteľov a študentov, ale aj administratívnych pracovníkov a partnerské organizácie. S touto úlohou sa
rozhodla popasovať práve spoločnosť DATALAN s projektom
komplexnej modernizácie.
Projekt obsahoval rozšírenie a modernizáciu infokomunikačných technológií, konsolidáciu a dizajn IT infraštruktúry
na mieru, virtualizáciu serverov v novom dátovom centre,
zálohovanie a vysokú dostupnosť dát, vynovenie hardvéru
a softvéru, a tiež zabezpečenie nového vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební, vytvorenie kvalitných
podmienok pre výučbu a štúdium, ktoré zahŕňali napríklad aj
špičkový videokonferenčný systém.
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Minimálna investícia,
maximálny efekt

Projekt patrí do kategórie riešení, ktoré možno označiť aj
starým známym „Za málo peňazí veľa muziky“. Riešenie bolo
vytvorené na mieru špeciálnym požiadavkám univerzity
a v rámci malých investícií prinieslo výrazné zlepšenie. Tento
výsledok sa dosiahol aj vďaka využitiu skúseností spoločnosti DATALAN v oblasti modernizácie školstva a podpory
vzdelávania. DATALAN má recept na výkonné a mimoriadne
úsporné riešenie, efektívne fungujúce aj bez veľkých investícií, ktoré realizoval aj v prípade Žilinskej univerzity. Určené
boli pre všetky univerzitné systémy a aplikácie, e-learning
programy, akademické informačné systémy, knižnice, e-maily
a ďalšie.

Zjednodušiť a zlepšiť

Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečnejšiu, výkonnejšiu,
flexibilnejšiu infraštruktúru, ktorá by zabezpečila všetky
služby a aplikácie, ktoré sa každý rok rozširujú. DATALAN
konsolidoval a optimalizoval súčasnú infraštruktúru, navrhol nový dizajn IT infraštruktúry v rámci ktorého vybudoval moderné a úsporné dátové centrum. Riešenie prinieslo
komplexné pokrytie serverovej infraštruktúry vrátane implementácie virtuálnej infraštruktúry, vybudovania optickej
SAN infraštruktúry, implementáciu storage diskového poľa a
taktiež riešenie komplexného backupu predmetnej dátovej
infraštruktúry.
Moderná IT infraštruktúra zabezpečuje chod všetkých systémov a je pripravená zvládnuť zaťaženie porovnateľné s prostredím menšej banky s rozsahom cca. 300 serverov
IT Infraštruktúra univerzity je vysokoflexibilná, robustná, škálovateľná, servisovateľná a schopná okamžite uspokojiť všetky súčasné i budúce nároky.
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5 veľkých výhod

1. Výkonná a mimoriadne úsporná IT infraštruktúra
Vďaka optimalizácii zníži univerzita výdavky na IT infraštruktúru o viac ako 50%. Úroveň služieb a náklady modernej IT
infraštruktúry možno prirovnať k rozdielom medzi novým a
starým autom. Staré auto, s vysokou spotrebou a nízkym litrovým výkonom, bolo málo bezpečné a pohodlné. Moderné
autá sú úsporné, výkonné, pohodlné a bezpečné – je teda jasné, ktorým prejdete trasu z Bratislavy do Košíc skôr a lacnejšie.
2. Enviromentálny aspekt – 80 % úspora energií
Optimalizovaná IT infraštruktúra využíva zdroje efektívne,
a tým výrazne redukuje náklady na prevádzku - úspory energie môžu byť až vo výške 80 %. Nezanedbateľná je aj výrazná
úspora priestoru pre infraštruktúru.
3. Rýchle a flexibilné systémy
Nasadenie nových systémov predtým trvalo týždne. Teraz
môže univerzita sprevádzkovať nové systémy do pár minút –
doslova na pár kliknutí, bez nutnosti zakúpenia nového hardvéru.
4. Automatizácia namiesto manuálnej výroby
Ak prirovnáme správu IT infraštruktúry k výrobe, tak rozdiel
medzi pôvodným a novým riešením je ako manuálna práca
verzus plná automatizácia. V praxi to znamená, že kým pôvodne administrátor zvládol správu maximálne 20 serverov, dnes
sa dokáže postarať o 300 virtualizovaných serverov!
5. Unikátnosť presne na mieru
Riešenie je unikátnou kombináciou viacúrovňovej virtualizácie pri použití najmodernejších technológií na serverovej
báze HP Blade a diskových úložísk HP EVA. Celé riešenie je
monitorované na diaľku a prípadné nové situácie je možné
vyriešiť proaktívne.
Zdroj: www.uniza.sk

PRÍNOS PROJEKTU
Fakty






Celkové zníženie výdavkov o viac ako 50 %
Úspora energií až o 80%
Počet serverov na jedného administrátora - 300 ks
Pomer serverov po optimalizácii - 1:40
Vyťaženie serverov až 80 %

Prax





Prevádzka nového systému do pár minút
Úspora nákladov v súčasnosti aj budúcnosti
Jednoduchšia správa IT
Vyššia kvalita IT služieb
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Za infraštruktúrou
Slovenských liečebných
kúpeľov Piešťany
stojí DATALAN
Slovenské liečebné kúpele Piešťany patria viac než 100 rokov
k popredným európskym kúpeľom s unikátnymi prírodnými zdrojmi v podobe liečivého bahna a termálnej minerálnej vody. Ide o
najvýznamnejšie a najväčšie slovenské kúpele na liečbu chorôb
pohybového aparátu. Piešťanský kúpeľný ostrov je oázou pokoja
a relaxu, v ktorej je o každého návštevníka dokonale postarané,
zároveň je to však tzv. mesto v meste, v ktorom je prepojená sieť
kúpeľných hotelov, zdravotno-liečebných zariadení ale i športovísk
a spoločenských zariadení. Kúpele majú na výber bohatú ponuku
medicínskych, rehabilitačných, preventívnych, i relaxačných pobytov, jedinečné kúpeľné procedúry, kozmetické ošetrenia a programy starostlivosti. Hostia prichádzajú zo Slovenska i zo zahraničia. Za
rok 2010 dosiahol ich počet 49 215, z toho bolo 24 466 domácich
a 24 749 zahraničných, z viac než 77 krajín sveta. Svoju popularitu
kúpele dosahujú i vďaka odbornému personálu a prístupu zamestnancov, ktorých počet dosiahol v roku 2010 číslo takmer 1 185.
Práve vysoké čísla a široké portfólio poskytovaných služieb boli
dôvodom, ktorý si vyžadoval novú, kvalitnú, bezpečnú a absolútne
flexibilnú infraštruktúru. Jej realizáciu zabezpečovala spoločnosť
DATALAN.

a zabezpečenie vysokej dostupnosti dát na úrovni výpadku
celej serverovne. Hlavným cieľom bolo vytvorenie bezpečnejšej, výkonnejšej, dostupnejšej a flexibilnejšej infraštruktúry,
ktorá by zabezpečila všetky služby a aplikácie, dynamicky sa
rozširujúce každý rok. DATALAN konsolidoval a optimalizoval
súčasnú infraštruktúru, a navrhol nový dizajn IT infraštruktúry,
v rámci ktorého vybudoval moderné a úsporné dátové centrum, rozložené transparentne na dve rovnocenné vzájomne
zastupiteľné aktívne serverovne.

Služby rýchlejšie a kvalitnejšie

Skúsený tím zo spoločnosti DATALAN zrealizoval kompletné
vybudovanie novej a dobudovanie starej serverovne, ktoré sú
navzájom geograficky vzdialené, ich prepojenie dvomi nezávislými optickými cestami, implementáciu serverovej aj storage-ovej virtuálnej infraštruktúry, vybudovania dvojcestnej
optickej SAN infraštruktúry a duálnej LAN infraštruktúry, riešenie komplexného backupu predmetnej dátovej infraštruktúry, upgrade operačných systémov, adresárových služieb,
mailového systému a ďalších aplikácií.

Aj projekt realizovaný v SLK Piešťany patrí do kategórie riešení, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu v rámci nízkych
obstarávacích aj prevádzkových nákladov. Riešenie bolo
vytvorené presne na mieru špeciálnych potrieb zákazníka,
implementovalo jeho požiadavky a dispozičné možnosti,
a v rámci malých investícii prinieslo veľký efekt.
Projekt zahŕňal virtualizáciu, vynovenie hardvéru a softvéru
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Realizácia v 5 krokoch

1. meranie a analýza potrieb zákazníka,
2. vybudovanie novej výkonnej, vysoko dostupnej a flexibilnej
”Enterprise” IT infraštruktúry za “SMB” cenu,
3. nahradenie hardvéru s končiacou podporou,
4. obnova starého softvérového vybavenia,
5. poskytovanie servisných služieb.

Rozsah riešenia
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Hlavné plusy












vysoká dostupnosť aplikácií a dát
bezpečnosť dát a rýchla obnoviteľnosť za nízku cenu
zvýšenie výkonu IT infraštruktúry
úspora energií
flexibilita, automatizácia
efektívne využitie zdrojov
celkové zníženie výdavkov
jednoduchá škálovateľnosť
jednoduchšia správa IT
kapacita pre testovacie prostredie
vyššia kvalita IT služieb

Prehľad, dostupnosť a efektivita

Pre vyššiu dostupnosť bol následne počet serverov zvýšený
na dva, pričom každý bol umiestnený do jednej z geograficky oddelených serverovní. Oba servre sa vedia plne zastúpiť
a oba sú aktívne využívané. Na zabezpečenie transparentnosti
failoveru diskového úložišťa bol použitý virtualizačný softvér,
obe diskové polia v jednej aj druhej serverovni sú využívane
v móde active-active. Zákazník je veľmi spokojný s výkonom,
cenou a tiež s praktickým prínosom realizácie. Pred riešením
od spoločnosti DATALAN mal k dispozícii len dve drahé mid-range polia s replikáciou na úrovni polí, s manuálnym failover
postupom, na ktorý bolo treba volať špecializovaného odborníka. Teraz využíva riešenie, ktoré je flexibilné, s možnosťou
vzdialeného monitoringu, čo výrazne uľahčuje a zjednodušuje operatívne riešenie prevádzkových požiadavok.

Vysoko dostupné a bezpečné dáta
Pre zákazníka, akým je SLK Piešťany, je veľmi dôležitá vysoká
dostupnosť jeho dát a aplikácií. Prípadná strata dát klientov,
alebo nedostupnosť aplikácií by mala negatívny dopad na dostupnosť poskytovaných kúpeľných služieb.
Úsporná a výkonná infraštruktúra
Vďaka optimalizácii SLK Piešťany významne znížia výdavky na
IT infraštruktúru.
Ekologická ohľaduplnosť
Optimalizovaná IT infraštruktúra umožňuje SLK Piešťany efektívne využívať zdroje, výrazne redukuje náklady na prevádzku
a zvyšuje úsporu priestoru potrebného pre infraštruktúru.
Rýchle a flexibilné systémy
Nasadenie nových systémov bolo predtým otázkou týždňov,
teraz môžu SLK Piešťany pomocou špecializovaných nástrojov sprevádzkovať nové systémy za pár minút.
Maximalizácia efektivity
Správu optimalizovanej IT infraštruktúry možno prirovnať
k modernému, automatizovanému výrobnému procesu vo
veľkom podniku, pričom pôvodný stav by zodpovedal manuálnej výrobe.

Špecifikácia

Na základe merania a dôkladnej analýzy využitia prostriedkov
zákazníka bol zredukovaný počet serverov postačujúcich na
beh všetkých aplikácii zákazníka na jeden kus (zákazník mal
predtým sedem “core” serverov, vrátane troch databázových
a jedného e-mailového servera, a cca 400 užívateľov).
www.kupelepiestany.sk
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news I predstavujeme
MUDr. Mária Jasenková vyštudovala Lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, pätnásť rokov pracuje ako sekundár na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave,
a patrí medzi uznávaných odborníkov v oblasti detskej
paliatívnej starostlivosti. Pred desiatimi rokmi založila detský hospic Plamienok, ojedinelý projekt aj v rámci okolitých krajín. Výnimočnú a inšpiratívnu osobnosť, ktorá od
vízie prešla k činom a vďaka jednému dobrému nápadu
dnes pomáha desiatkam rodín, ocenili aj hlasujúci 3. ročníka ankety Slovenka roka, kde zvíťazila v kategórii Charita a podpora mladých talentov. A ak sa s ňou stretnete
aj osobne, neubránite sa silnému pocitu, že je to správny
človek na správnom mieste.

Čo je viac,

ako plniť priania deťom?
Slovenka roka Mária má náročnú, ale zmysluplnú prácu
– pomáha nevyliečiteľne chorým deťom prežiť posledné
dni, či mesiace života tak, ako si predstavujú.
Gratulujeme k titulu Slovenka roka. Čo pre vás takéto ocenenie znamená?
Toto ocenenie som nikdy nevnímala osobne, chápem ho ako
ocenenie práce celého nášho tímu. Na jednej strane je to cesta, ako pomôcť Plamienku a najmä deťom, rodinám, pre ktoré
tu sme. Čím viac sa o Plamienku vie, tým lepšie pre nich. Aj
vďaka oceneniu prišli mnohé pozitívne reakcie, ozvali sa nám
ľudia, s ktorých podporou a pomocou môžeme v budúcnosti
počítať. Na druhej strane je toto ocenenie aj uznaním za všetky tie neprespaté noci, a obrovské množstvo času, ktorý svojej práci venujeme, rozhodne to poteší a povzbudí. Najväčšou
satisfakciou však pre mňa vždy zostane spätná väzba od detí
a rodín, ktorým sme pomohli.
Pre profesionálny život ste si vybrali detskú onkológiu. Aká
bola vaša cesta k tomuto špecifickému oboru?
Študovala som v Prahe na fakulte detského lekárstva a našim
dekanom bol profesor Koutecký, šéf Detskej onkologickej
kliniky v Motole, ktorý prinášal veľmi kvalitnú výučbu a stáže. Problematika detskej onkológie ma lákala už dlhšie, dodnes totiž nepoznáme prvotnú príčinu nádorových ochorení
a ja som sa chcela dostať hlbšie do problematiky, zistiť viac.
No práve na stážach u profesora Kouteckého som pochopila,
že ide o prácu s deťmi, ktoré sa liečia naozaj dlho a lekár má
príležitosť vytvoriť si s nimi vzťah, poznať deti aj rodiny lepšie.
Stanú sa súčasťou vášho života a dnes už viem, že práve to bol
dôvod, ktorý ma k tejto práci pritiahol.

30

A cesta od onkológie k Plamienku?
Začala som pracovať na detskej onkológii, a presne sa pamätám na deň, keď ma malý nevyliečiteľne chorý chlapček prosil
o jediné – aby mohol ísť domov. Vtedy som si uvedomila, že
ak nebude mať doma potrebné lieky, vybavenie a odbornú
pomoc, nikdy nebudem môcť jeho želanie splniť. Ale ak by
sa všetko potrebné podarilo zariadiť, možné by to bolo. To
bol moment, keď som si povedala: „Musím pre to niečo urobiť!“
Predsa len, čo je viac, ako plniť priania deťom?
Čo všetko odborná pomoc a ľudská podpora pre nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v Plamienku zahŕňa?
Máme tri základné oblasti pomoci. Primárne pomáhame nevyliečiteľne chorým deťom, aby mohli byť doma, so svojou rodinou. Súčasťou tejto pomoci sú návštevy lekára, zdravotných
sestier, sociálnych pracovníkov, či psychológa, ktorí s dieťaťom a rodinou spolupracujú a sú jej k dispozícii. Pracujeme
formou výjazdov, v okruhu 200 kilometrov od Bratislavy, čím
vieme pomôcť deťom na takmer tretine územia Slovenska.
Cieľom tejto formy pomoci je jednak zmierniť utrpenie dieťatka, a tiež hľadať spôsoby, ako im priniesť radosť. A faktom je,
že pre tieto deti je často najväčšou radosťou práve možnosť
obyčajného, bežného života.
Obracajú sa na vás aj samotní rodičia, ktorí potrebujú pomoc
po strate?
Áno, toto je druhá časť našej práce. Pomáhame rodičom, ktorí
stratili dieťa, sme tzv. sprievodcami v smútení, navštevujeme

Najväčšou satisfakciou je pre mňa
spätná väzba od detí a rodín.

Otvorenie denného centra - zľava
Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Mária Jasenková, zakladateľka
a riaditeľka n.o. Plamienok, Ruben Bild, čestný prezident
n.o. Plamienok a odborný garant.

ich a rozprávame sa spolu, občas si poplačeme, občas sa zasmejeme. A rovnako nás rodičia môžu navštíviť v našom Dennom centre. Niekedy naozaj stačí rozhovor s niekým, kto vás vie
pochopiť, a človeku je ľahšie. Organizujeme aj tábor pre deti,
ktoré stratili súrodenca. Aby sa necítili so svojou bolesťou samé,
aby sa stretli s deťmi, ktoré zažili niečo podobné a dokázali sa
navzájom podeliť o svoje pocity. Terapiou je aj víkendový pobyt pre rodiny, aby sa navzájom podporili a povzbudili, pretože
práve ľudská blízkosť a podobnosť osudov je to, čo nám často
poskytne útechu. Pomoc nemusí byť vždy len odborná, niekedy stačí, že sa o vás niekto zaujíma. Treťou oblasťou sú vzdelávacie aktivity, jednak pre odborníkov a študentov, ale tiež pre
dobrovoľníkov, ktorí sú v kontakte s ťažko chorými deťmi.
Táto práca je zmysluplná, ale určite aj veľmi náročná, či už
fyzicky, alebo psychicky. V tom vidím určitú podobnosť s prácou
v informačných technológiách. Viete nám dať recept na zaručený zdroj energie?
Veľmi mi pomáha, že o rodiny sa staráme ako tím. Môžeme sa
spolu porozprávať, keď je nám ťažko, vieme sa podržať a len
vďaka svojim kolegom dokážem v práci pokračovať ďalej. Avšak
nevenujem sa len tejto práci, fungujem aj v ambulantnej časti
onkológie. V Plamienku pomáhame nevyliečiteľne chorým deťom, no vo svojej onkologickej praxi sa zameriavam práve na vyliečenie, čo je veľmi motivujúce. Odporučiť môžem aj kurzy, ktoré
vám pomôžu spoznať seba samého, a fungujú ako psychická hygiena, a okrem toho sú pre mňa ventilom aj koníčky – chodím na
španielčinu, rada cestujem a trávim čas s priateľmi. Dobíjajú ma
však hlavne úprimné vzťahy s rodinami a deťmi, ľudský kontakt.
V Plamienku pracujú nielen odborníci, ale aj dobrovoľníci.
Čo je pre takúto prácu nutné okrem odborných schopností, či
veľkého nadšenia?
Človek, ktorý chce pracovať v tejto oblasti, musí cítiť naplnenie, keď môže pomáhať, zmierniť utrpenie, keď niekto trpí.
Zároveň musí vedieť, že ho utrpenie druhých nezdevastuje.
Musí jednoducho nájsť tú správnu hranicu medzi účinnou pomocou a úplným sebaobetovaním sa.
10 rokov fungovania, viac než 100 rodín, ktorým ste pomohli. Nie
je čas na úvahu o rozšírení centra aj do iných miest?
Uvažujeme o tom, ale je to ťažké. Nevieme nájsť človeka, ktorý
by túto úvahu premenil na realitu, ktorý by bol...

Niekedy stačí, že sa o vás niekto
zaujíma.

Manažérom s víziami, schopným viesť projekt a motivovať
tím šikovných ľudí? Aj v oblasti IT je to predovšetkým o ľuďoch,
a ich schopnostiach a zanietení...
Presne tak. Mať zastúpenie aj v iných mestách je naším plánom,
ale musíme nájsť niekoho, kto by tieto regionálne centrá viedol,
kto by pre ne žil rovnako ako my. Vieme pomôcť s rozbehom,
poskytnúť know-how a odbornú podporu, ale všetko ostatné
zostáva na človeku, ktorý to bude celé ťahať, hľadať cesty, ako
zlepšiť situáciu vo sfére paliatívnej starostlivosti, ako poskytovať pomoc lepšie a efektívnejšie. A takého sme zatiaľ nenašli.
V zdravotníctve sú však popri ľuďoch a ich odborných znalostiach a skúsenostiach určite dôležité aj technológie, ktoré pomáhajú
lekárom a pacientom. Aký je váš pohľad na prínos IT v tejto sfére?
Ja som fanúšikom technológií a programov, ktoré nám uľahčia život. Plamienok má presne na mieru vyrobený špeciálny
program na evidenciu záznamov výjazdov a návštev. Máme aj
webovú stránku s interaktívnym rozhraním, ktorú vieme obsluhovať sami. Zaujala nás však aj možnosť videokonferencií,
nielen z hľadiska zdieľania skúseností, odborných informácií,
alebo noviniek v tejto oblasti, ale aj v rámci spojenia rodín
a detí, ktoré by sa mohli takto „stretnúť“, aj keď sú od seba ďaleko. Komunikácia pomáha v každom prípade, keď už nie je
možná osobná, pomôže aj virtuálna.
A váš pohľad do budúcnosti, aké sú vaše vízie, túžby, nádeje?
Chceli by sme vytvoriť ubytovacie kapacity pre rodiny, ktoré
k nám prichádzajú zďaleka, a tiež hľadáme lekára, ktorý by
s nami dlhodobo spolupracoval. Čo sa našich nádejí týka,
na prvý pohľad sa môže zdať, že sa dennodenne stretávame
s beznádejou. Avšak pre mňa je nádej niečo, čo je reálne. Keď
je niekto nevyliečiteľne chorý, nemá síce nádej na vyliečenie, ale má nádej, že bude s tými, ktorých má rád, tam, kde
sa mu páči a že bude robiť to, čo ho teší. Má nádej, že strávi
leto u starých rodičov, že pôjde na výlet do ZOO, že bude mať
skvelú oslavu narodenín s balónmi, a že bude doma. So svojou rodinou a blízkymi.

Plamienok je nezisková organizácia, ktorá
poskytuje pomoc deťom a rodinám bezplatne a svoje fungovanie financuje len zo
sponzorských darov a grantov. Vítaní sú aj odborníci – bezplatní
konzultanti a tiež jednotlivci, ale aj inštitúcie, ktoré by chceli byť
dobrovoľníkmi pri zabezpečení prevádzky a všetkých nevyhnutných každodenných činnostiach.
Kontakt: info@plamienok.sk
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Potrebujem pokoj. Zn.: súrne!
Skúste zatvoriť oči a na nič nemyslieť. Absolútne na nič. Vytesniť akúkoľvek
myšlienku, nechať odpočinúť telo aj myseľ, vypnúť. Aspoň na pár minút.
Dokážete to?
Na prvý pohľad jednoduchá úloha. V dnešnej dobe ju však
dokáže zvládnuť len málokto. Počas dňa sme zavalení množstvom pracovných povinností, a ak sa objaví chvíľka voľna
medzi dvoma poradami, určite sa nájdu neodkladné záležitosti, ktoré nám ju vyplnia. V práci sa nezastavíme, a keď
prídeme domov, nedá nám pokoj zvonenie telefónu, aktívne pripojenie na internet, alebo otravný sused. Popritom sa
venujeme rodine a večer nám namiesto zaslúženého odpočinku v posteli robia spoločnosť starosti. Spracúvame všetko,
čo sa udialo počas dňa a riešime, čo treba vybaviť a zariadiť
zajtra. Vypnúť? Nemožné!

Choroba nového milénia

Odborníci upozorňujú, že v súčasnosti je viac než 75% ochorení psychosomatického pôvodu. Ľudia majú často problémy,
s ktorými si lekári nevedia dať rady, vyšetrenia nedokážu nič
zistiť a lieky vyliečiť. Útočí na nás najmä stres, a ak sa chceme
z jeho pazúrov dostať, odporúča sa minimálne dvojtýždňová
dovolenka. Problém však nastáva, ak vypnúť nedokážeme ani
na nej. Zo začiatku prechádzame z pracovnej fázy do fázy relaxu, telo aj myseľ potrebuje čas na adaptovanie, takže nepokoj sa dá ospravedlniť. Ak však nevypíname ani po pár dňoch,
ale práve naopak - stresuje nás, že nemáme nad vecami kontrolu, že sa všetko deje bez nás a my to nevieme ovplyvniť, je
už naozaj zle.

Prvá pomoc

Zastaviť sa. Nájsť miesto, alebo spôsob, ako prestať myslieť na
prácu, na množstvo iných vecí, ktoré zamestnávajú mozgové
bunky, ako si oddýchnuť od tlaku, ale aj ľudí, a vrátiť sa k podstate svojho života. A k sebe. Možno pri zhone každodenného
života zabúdame na to, čo je pre nás naozaj dôležité, čo chceme, či sme spokojní, a či ideme tou správnou cestou, ktorá
nám prinesie vnútorný pokoj a osobné šťastie.
Rovnakú metódu použila aj hlavná hrdinka bestselleru Jedz,
modli sa a miluj, ktorá opustila svoj doterajší život a v Taliansku hľadala schopnosť opäť si vychutnávať malé radosti života, v Indii vyšší zmysel a na ostrove Bali rovnováhu medzi
svetskými radosťami a božskou transcendenciou. Predstava
hodiť všetko za hlavu je lákavá, avšak pre väčšinu z nás nerealizovateľná. Cesta sa však vždy nájde.
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Čistá radosť

Najzákladnejšou formou k sebaobjaveniu je detox. Na detoxikačných kurzoch očistíme svoje telo a myseľ tradičnými technikami. Naštartujeme nielen metabolizmus, ale aj
kolobeh novej energie v tele, a špeciálne dychové cvičenia
prekrvia našu myseľ, a pripravia ju na prijímanie nových nezaťažených myšlienok. Pre povzbudenie stratenej kreativity
je ideálna arteterapia, ktorá pomáha lepšie si ujasniť, čo sa
v našom živote deje. Terapia uprostred prírody sa umocňuje
silou zeme, vracia nám energiu a prispieva k lepšej orientácii v našich túžbach, k objaveniu riešení aktuálnych problémov a k nájdeniu sily na ich zvládnutie. Výsledky určite
prinesie aj pobyt mimo civilizácie, na samote bez signálu a
všetkého, čo odvádza našu pozornosť od vlastného vnútorného sveta.

TOPmeditatívnych
5
miest

Ananda Spa, Himaláje - India
Pobyt v spa, individuálne meditácie a cvičenie jogy v tropickej záhrade
si môžete spestriť v tea lounge v maharadžovom paláci.

Liečivá sloboda

Ak nie je možné cestovať za pokojom, treba pokoj priniesť
tam, kde práve sme. Dobrá správa je, že umeniu odpútať sa
od bežnej myšlienkovej činnosti počas dňa a zrelaxovať, sa
dá naučiť. Vďaka joge. Oslobodenie sa od svetského trápenia,
a prepojenie tela aj duše v harmónii nám okrem vnútorného
vyrovnania prinesie aj viditeľné omladenie a zlepšenie zdravotného stavu. Dôležité je však nájsť v sebe harmonické pocity, vnútornú radosť a silu, a prejaviť ich aj navonok. Kurzy jogy,
lekcie majstrov a tematické pobyty nám jogu predstavia a je
už len na nás, čo si z tohto stretnutia odnesieme. Základom by
však malo byť uvedomenie, že každý jogový cvik, nazývaný
ásana a vyjadrujúci určitú zákonitosť života, je nutné nielen fyzicky vykonávať, ale treba ho prepojiť so sústredenou mysľou
a absolútnou koncentráciou. Ako možno viete, kolískou jogy
je India a objavovať čaro jogy môžete priamo tam, v mnohých
jogínskych centrách, alebo aj na vlastnú päsť, napríklad na
ostrove Neil v Andamanskom súostroví, kde vaším Piatkom
bude len ticho premiešané so šumením piesku a vody.

Holy Isle, Aranské ostrovy - Írsko
Ostrov so špecifickým ekosystémom je útočiskom najmä pre biznismenov, pripravujúcich sa na ťažké rozhodnutia, ktoré majú ovplyvniť ich profesionálnu budúcnosť.

Middle Way Meditation Retreat, Thajsko
Kombinácia nádherných zelených záhrad plných zákutí na ničím nerušené meditovanie a sparťanského ubytovania v drevených bungalovoch.

Ohmmm

Vrcholnou formou cesty k sebe je meditácia, prehlbovania
sústredenia za účelom dosiahnutia zmeneného stavu mysle
a vedomia. Autogénny tréning a meditatívne relaxácie pod
vedením odborníka na duševné zdravie sú vynikajúcim prostriedkom na celkové psychické uvoľnenie. Aj keď meditovanie
pôsobí staticky, je úžasným zdrojom energie a pomáha prinavrátiť pocit duševnej pohody a výkonnosti. Pod vedením
človeka, ktorý vie ovplyvniť už len tým, že pri nás ticho sedí
a dokáže nás vtiahnuť do toho svojho ticha, pokoja a uvoľnenia, sa musí zmeniť aj ten najvynervovanejší biznismen.
Odborný inštruktor dokáže načúvať, aj keď nič nehovoríme
a doviesť nás do meditatívneho stavu, ktorého cieľom môže
byť relaxácia, ale aj liečenie, vnútorný pokoj či povznášajúce
pocity. Podstatou celého procesu je odpútať sa od všetkého a
hľadieť vnútorným okom len na jeden bod - na to, čo chceme
dosiahnuť.

Rolling Meadows Meditation Retreats, Mexiko
Čaká vás pár dní bez elektriky a výdobytkov civilizácie, len v jednoduchej chatke priamo na panenskej pláži.

White Cloud Sanctuary, Santa Ana - Kostarika
Malá organická farma, ukrytá v horách, kde môžete pomáhať s pestovaním zeleniny, chovom domácich zvierat a popritom individuálne
študovať Tai Chi a QiGong.
Zdroj: Travel + Leisure magazine
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Akčný DATALAN CAMP

DATALAN je fit!

Aj tento rok čakal na viac než
200-člennú firemnú posádku teambuilding pod vlajkou
DATALAN. Na vodnom diele
Kráľová v športovom areáli
neďaleko Galanty si naše tímy
vyskúšali adrenalínové pretekanie na dračích lodiach, tímové povzbudzovanie na bongu,
a nechýbala ani priateľskú súťaž vo varení guľáša.

V máji zorganizoval DATALAN
pre všetkých svojich zamestnancov tradičný Deň zdravia.
Počas preventívnych prehliadok si záujemcovia mohli dať
zmerať tlak a hladinu cholesterolu, či vyšetriť zrak, a súčasťou
akcie boli aj odborné prezentácie. Deň zdravia patrí k benefitom,
ktoré DATALAN poskytuje v rámci prevencie a podpory zdravia zamestnancov, a práve vďaka týmto aktivitám získal ocenenie Zdravá firma roka 2010 od Union zdravotnej poisťovne.

Čísla, ktoré potešia

Dôležitým motorom fungovania a rastu každej firmy je spätná väzba jej zamestnancov. DATALAN sa zaujíma o názory svojho tímu,
preto aj v roku 2011 realizoval prieskum spokojnosti. Hodnotenie súčasnej pozície DATALANu na IT trhu prináša pozitívne čísla:
 93% zamestnancov vníma DATALAN ako úspešnú spoločnosť,
 takmer 94% opýtaných považuje DATALAN riešenia a služby za kvalitné a odporučili by ich ďalej,
 98% zamestnancov považuje DATALAN za dobrého zamestnávateľa,
 viac než 93% zamestnancov je spokojných so spoluprácou s kolegami,
 pre takmer 89% opýtaných je ich nadriadený človek „na svojom mieste“.
Tri slová, ktorými ľudia v tíme charakterizovali DATALAN najčastejšie, zneli stabilný, silný, spoľahlivý.

NOVÉ POSILY
Dalibor Šlosár
Od 1. marca 2011 nastúpil na post riaditeľa
v oblasti HW Dalibor Šlosár, ktorý vedie Divíziu infokomunikačné riešenia, zahŕňajúcu
sekcie infokomunikačné riešenia, outsourcing IT a servisné strediská. Ako člen Top
manažmentu je kompetentný za stratégiu
infokomunikačných riešení, podporu predaja
a servis v tejto oblasti. Dalibor pracoval v spoločnosti Hewlett-Packard na pozícii Sales lead pre kľúčových bankových zákazníkov na Slovensku, a bol zodpovedný za predaj infraštruktúrnych riešení a služieb v sektore finančných inštitúcií.

Róbert Šimek
Od 1. júna 2011 sa novým riaditeľom sekcie
infokomunikačné riešenia stal Róbert Šimek.
Na svojej pozícii je zodpovedný za technologickú stratégiu oddelenia a rozvoj v oblasti
infokomunikačných technológií. Róbert má
dlhoročné skúsenosti v IT biznise a do tímu
prišiel s bohatým technologickým aj obchodným zázemím. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky so špecializáciou na návrh počítačových systémov na STU a pracoval pre
spoločnosti HT Computers a IBM Slovakia, kde naposledy zastával pozíciu STG Segment Sales Managera.

Richard Štajgár
Od 1. apríla 2011 posilnil Divíziu obchod
Richard Štajgár, ktorý zastáva pozíciu Key
Account Manager. V tíme má na starosti udržiavanie a rozvoj obchodných vzťahov so zákazníkmi z oblastí telekomunikácie, financie,
obchod a služby, a priemysel. Jeho primárnymi úlohami sú manažment obchodných
príležitostí, a rozvoj obchodnej stratégie a akvizičného plánu. Richard má v tejto sfére dlhoročné skúsenosti, ako Client Relationship Representative pracoval pre IBM Slovensko a na pozícii Key
Account Manager pracoval aj v spoločnosti Slovak Telekom.

Michal Tkáč
Od 1. júna 2011 sa k obchodníkom v divízii silno a slaboprúdových inštalácií pridal
Michal Tkáč, ktorého úlohou je riadenie predaja a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi
v oblasti realizácií elektriky. Michal študoval na Fakulte hospodárskej informatiky EU
a Fakulte informatiky a informačných technológií STU, a po štúdiu pracoval v spoločnosti IES - International Electronic Systems, kde pôsobil vo funkcii obchodného
zástupcu v oblasti štruktúrovanej kabeláže, optiky a úložných
materiálov.
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1. Závisí od úspory energie, papiera a tonera pri bežnom používaní.
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Myslíme o krok vpred ...
Poznáme technológie a rozumieme vášmu biznisu.
Prinášame vám komplexné IT riešenia a špičkové technologické inovácie, ktoré robia vašu prácu
jednoduchšou a efektívnejšou. Skúsenosti, široký sortiment služieb a inteligentných produktov
nám spolu s vami umožňujú byť o krok vpred.

www.datalan.sk

