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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
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Informačné technológie sa neustále menia, inovujú,
vylepšujú, prichádzajú v nových verziách.
Mení sa však aj samotná úloha IT?
Čo od IT čakajú mnohí, sú ekonomické pozitíva v podobe lepšieho využívania prostriedkov, t.j. úspory, a vyššia funkcionalita a plynulejší chod biznisu, t.j. efektivita. Čoraz viac sa však
do popredia dostávajú ďalšie ciele, ktoré sa s využívaním IT
spájajú a idú často krát ruka v ruke: možnosť využívať nové
nástroje, formy a spôsoby, ktoré dokážu úplne zmeniť firemné
procesy a činnosti, čo pre ľudí znamená príležitosť využívať
kvalitnejšie služby. Zmeny k lepšiemu, ktoré prinášajú moderné informačné technológie, tak môžeme nazvať aj zjednodušenie práce a spríjemnenie života. A týka sa to všetkých stránok života aj biznisu. S prínosmi IT sa môžeme, a v budúcnosti
čoraz viac budeme, stretávať na každom kroku. Inteligentné
domáce zariadenia, elektronické „vychytávky“, ktoré budeme
považovať za úplnú samozrejmosť, interaktívne kancelárie,
on-line komunikácia, zdieľanie informácií, transfer dát, procesy aktivované na jeden klik... mnohé z toho sa deje už dnes,
a na ďalšie inovácie sa už teraz môžeme aspoň tešiť.
Trendy, ktoré nás čakajú, a ktoré budú znamenať pre firmy
veľký krok vpred, sme prezentovali aj na našom tradičnom
podujatí DATALAN IT FORUM (str. 22 - 23). Čo mestám a najmä
ich obyvateľom prináša informatizácia, sa zase dočítate na str.
18 - 21. O nových možnostiach informačných technológií, ale
aj o ľuďoch a ich dobrých nápadoch, o tom, čo ich na práci
najviac baví a čo nové chcú priniesť v tejto oblasti, sa dočítate
vo veľkom rozhovore s lídrami hlavných štyroch divízií DATALANu – za softvér sú to Norbert Lacko a Bohuslav Mesároš,
za infokomunikácie Dalibor Šlosár a za outsourcing Rastislav
Koutenský. Nalistujte si stranu 10.

Editoriál
Samozrejme, ani v tomto čísle nechýba predstavenie úspešných riešení a realizácií (str. 28 - 31), ale aj aktivít, ktoré robíme
nielen preto, že medzi naše priority patrí podpora vzdelávania - konferencie University Day a Moderná škola (str. 24 - 25),
ale aj preto, že nám prinášajú radosť a verejnosti úžitok. Takou
aktivitou je aj Detská Univerzita Komenského Online. Sme
radi, že môžeme prispieť k vzdelávaniu najmladšej generácie,
predstavovať im úžasný svet moderných technológií, inšpirovať ich a naozaj nás teší, že táto naša snaha má taký pozitívny
ohlas. Viac nájdete na str. 26-27. A ktovie, možno práve medzi
študentmi DUK Online je budúci vedec, s ktorým raz budeme
robiť rozhovor, ako sme v tomto čísle pripravili s Martinom
Venhartom zo Slovenskej akadémie vied (str. 46 - 49).
No a pri SAV ešte zostaneme: prezradím vám niečo, čo ma
osobne veľmi teší, a na čo som hrdý. Slovensko má svoj prvý
superpočítač - a aj vďaka DATALANu. Pre SAV a slovenské univerzity sme dodávali superpočítač, ktorý patrí medzi TOP 500
najvýkonnejších superpočítačov sveta, a možnosti slovenskej
vedy posunie na úplne novú úroveň! O tom, ako táto dodávka prebiehala, ako superpočítač vyzerá a čo všetko dokáže,
sa dočítate v špeciálnej prílohe magazínu DATALAN News.
Okrem čísel, údajov, faktov a zaujímavých informácií vás čakajú rozhovory s Tomášom Lackom, riaditeľom Výpočtového
strediska SAV, Fedorom Gömörym, vedeckým sekretárom SAV
a tiež človekom, ktorý celú dodávku
u priamo riadil a sprostredspro
koval vám fotoseriál priamo z miesta
ta činu.
u
Príjemné (nielen) čítanie želá,
Marek Paščák
P
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PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU EÚ.
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ,
ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM NERUČÍ ZA INFORMÁCIE POUŽITÉ V RÁMCI PROJEKTU.
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Top správa
1. slovenský superpočítač
335. miesto v rebríčku TOP 500 najvýkonnejších počítačov sveta.

Top udalosť
Konferencia Digitálne mesto
Samosprávy bližšie k občanom, 2.-3. október 2012, Hotel Sitno Vyhne
Sam

Top ocenenie
Nominácia
cia IT PROJEKT ROKA 2012
2
Mesto v mobile
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ITAPA 2012:
Zaostrené na výsledky
DATALAN je partnerom medzinárodného kongresu ITAPA 2012,
ktorý sa uskutoční 24. - 25. októbra
2012 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Motto aktuálneho ročníka
znie Zaostrené na výsledky.
ITAPA (Informačné technológie a
verejná správa) je od roku 2002
najvýznamnejším, najznámejším a
najväčším podujatím na Slovensku,
ktoré sa zaoberá informatizáciou
verejnej správy (eGovernmentom).
Témy aktuálneho ročníka sú napr.
trendy v cloud computingu, dáta –
ich využitie a bezpečnosť, tipy, ako
manažovať dobrý IT projekt, úspešné projekty elektronizácie verejnej správy, vzdelávanie a
IKT priemysel, internetová ekonomika či Digitálna agenda
pre Európu: pokrok a plány.
S prezentáciou vystúpi aj Tomáš Lacko, riaditeľ Výpočtového strediska SAV, ktorý predstaví prvý slovenský superpočítač. Ten štartuje už 19. októbra a viac sa o ňom dočítate v špeciálnej prílohe tohto magazínu, v ktorej nájdete
aj rozhovor s Tomášom Lackom, či Fedorom Gömörym,
vedeckým sekretárom SAV.
Program kongresu: www.itapa.sk
Foto: ©Jaroslav Repta, ITAPA

IT GALA & IT SUMMIT 2012
Tradícia udeľovania prestížnych ocenení IT OSOBNOSŤ, IT
FIRMA a IT PROJEKT roka pokračovala túto jeseň už dvanásty
rok. Každý rok je hlavným cieľom podujatia oceniť odborné a
manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, a najvýznamnejšie
projekty, realizované v danom roku. Odborná komisia hlasovaním zostavuje užšie nominácie piatich osobností, piatich firiem
a piatich projektov, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto
prestížneho ocenenia.
V kategórii IT PROJEKT roka 2012 sa do užšej nominácie dostala aj naša mobilná aplikácia Mesto v mobile. Služba pomáha
zapojiť obyvateľov do aktívneho diania v meste a vytvára im
priestor na prejavenie svojho názoru na aktuálne témy. Najdôležitejšou je oblasť bezpečnosti, keďže prostredníctvom mobilov je možné upozorniť obyvateľov napr. na blížiacu sa hrozbu.
Viac informácií o aplikácii: www.datalan.sk/mestovmobile
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O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a
zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Juraj Sabaka
(ITAS), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS), Ondrej
Macko (PC REVUE), Martin Valášek, Ján Šebo (CTF), Filip Hanker (Živé.sk), Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (ITNEWS.sk)
a Martin Drobný (INFOWARE). Prihlásené projekty hodnotila
porota z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska originálnosti riešenia, ako aj podľa referencií projektu. Základom
hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2011, porota však
prihliadala aj na vývoj v širšom časovom horizonte.
Výsledky boli tento rok vyhlásené 27. septembra 2012 na slávnostnom podujatí IT GALA, ktoré sa konalo v hoteli Double
Tree by Hilton v Bratislave. Víťazmi v jednotlivých kategóriách
sa stali, na fotografii zľava: Peter Prónay, CEO, Atos IT Solutions
and Services, Čestné uznanie za IT PROJEKT roka 2012, prof.
RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. – IT OSOBNOSŤ roka 2012, Aleš
Mičovský, výkonný riaditeľ Softec Group – IT FIRMA roka 2012
a Roland Kyška, projektový manažér, 4PEOPLE, opäť Čestné
uznanie za IT PROJEKT roka 2012.

Súčasťou podujatia bola aj odborná konferencia IT SUMMIT,
ktorú v hoteli NH Gate One organizovala IT Asociácia Slovenska. IT SUMMIT patrí k najvýznamnejším podujatiam slovenskej
komunity informačných technológií a telekomunikácií a jeho
cieľom je poskytnúť priestor na diskusiu o aktuálnych témach
na slovenskom IKT trhu, a to nielen vedúcim predstaviteľom IKT
spoločností, verejnej správy a podnikateľského sektora, ale aj
širšej odbornej verejnosti.

Na konferencii vystúpil s prezentáciou aj predseda predstavenstva DATALANu a člen prezídia ITAS, Štefan Petergáč, ktorý sa
vyjadril k téme vzdelávania a jeho prezentáciu tvorilo hodnotenie stavu a návrh zmien vo vzdelávaciom systéme.
Zdroj: ITAS
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Podporili sme
Noc výskumníkov 2012
Aj tento rok sa uskutočnilo obľúbené zabávno-vzdelávacie
podujatie Noc výskumníkov, ktorého partnerom bola aj spoločnosť DATALAN. V poradí už ôsmy ročník Noci výskumníkov
v rámci Európy sa konal 28. septembra a Slovensko sa do tejto iniciatívy zapojilo po šiestykrát.
Na Slovensku sa podujatia projektu uskutočnili v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Tatranskej Lomnici.
Ústredným motívom projektu je motto Vedci sú medzi nami.
Cieľom je ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným
povolaním, a návštevníkom bolo umožnené nazrieť im cez
plece a spoznať výsledky ich práce. Tento rok sa do podujatia zapojilo viac ako 1 000 slovenských vedcov zo všetkých
výskumných sfér, ktorí opustili svoje laboratóriá a pracoviská
a ukázali, akým fascinujúcim svetom je oblasť vedy.
Keď sa podujatie Noc výskumníkov uskutočnilo v roku 2005
v Európe po prvýkrát, zapojilo sa do tejto iniciatívy len 15
štátov, pričom jednotlivých podujatí sa zúčastnilo približne 20-tisíc ľudí. V minulom roku to už bolo 33 štátov a viac
ako 750-tisíc účastníkov. Tento rok jednoznačne lámal na

Slovensku všetky rekordy. Na Noc výskumníkov v Bratislave
ľudí prilákali vedecké prednášky, diskusie aj bohatý kultúrny
program. Po prvý raz sa konal aj v priestoroch Starej tržnice v centre Bratislavy, kde prezentácie naštartovali o 16.00 h
a trvali do druhej hodiny po polnoci. Špičkoví slovenskí vedci
predviedli vyše 30 prezentácií a návštevníkov zaujali okrem
nových informácií aj tancujúce roboty, „vesmírna pavučina“,
termo kamera a mnoho ďalších ukážok. Najmenší návštevníci
sa napr. mohli pohrať s vycvičenými psími robotmi, ktoré reagovali na pohladenie. Zaujímavé bolo tiež počúvanie zvuku
vesmírnej rakety. Na festivale nechýbali ani študenti vysokých škôl so svojimi vlastnými projektmi, ktoré reprezentovali v duchu hesla Veda je život či Matfyz je in.
Veľkým lákadlom bola aj prednáška prof. Branislava Sitára
z CERNu, ktorý návštevníkov oboznámil so skutočnosťami
Higgsovho bozónu.
Akciu koordinovalo občianske združenie Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, spoluorganizátormi
boli Slovenská akadémia vied a portál EurActiv.sk. Podujatie
bolo realizované pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Dušana Čaploviča. Viac informácií nájdete na
www.sovva.sk
Zdroj: SOVVA

VEDA JE ŽIVOT!
PRESVEDČTE SA NA VLASTNÉ OČI

28. 09. 2012
FESTIVAL VEDY NOC

VÝSKUMNÍKOV

BRATISLAVA, STARÁ TRŽNICA

16.00 – 02.00 hod.

Máme za sebou skvelý 2. ročník DUK Online
Už po druhýkrát počas leta sa konala Detská Univerzita Komenského (DUK) Online. Pre žiakov vo veku 9 až 14 rokov ju
organizujeme spolu s Divadlom Aréna. Tento rok sa prihlásilo
170 malých vysokoškolákov, čo je o vyše 50 percent viac ako
v minulom roku. Deti pochádzali prakticky zo všetkých regiónov Slovenska, od Bratislavy cez Dunajskú Stredu až po Medzilaborce.
V ôsmich interaktívnych, zábavných a poučných prednáškach
sa malí študenti rozvíjali v oblasti medicíny, fyziky, biológie, v
technológiách, matematike, ale aj v otázkach zodpovedného
prístupu k životu a svojmu okoliu. O DUK Online píšeme viac
aj na str. 26.
Viac info na www.datalan.sk/dukonline a www.duk.sk

Zdroj: Divadlo Aréna
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Stáli sme pri našich
športovcoch v Londýne
DATALAN bol partnerom Slovenského paralympijského výboru
a fanúšikom našich športovcov na Paralympiáde 2012, ktorá sa
konala v termíne 29. 8. - 9. 9. 2012. Na XIV. Paralympijské hry
odišla výprava 34 slovenských športovcov a domov priniesli
šesť medailí!
Spolu v športovom dejisku športovalo, hralo a súťažilo viac než
4 000 zdravotne postihnutých športovcov zo 166 krajín sveta.
Paralympionici súťažili v 21 športoch: atletika, boccia, cyklistika, lukostreľba, plávanie, stolný tenis, streľba, tenis na vozíku,
tlak na lavičke, v ktorých máme zastúpenie, a tiež basketbal na
vozíku, džudo, futbal-5, futbal-7, goalball, handbike, jachting,
jazdectvo, rugby, šerm na vozíku, veslovanie, a volejbal sediaci.
SLOVENSKÍ MEDAILISTI NA PARALYMPIÁDE V LONDÝNE
Zlato: Ján Riapoš (stolný tenis)
Zlato: Družstvo SR (Ján Riapoš, Rastislav Revúcky, Martin Ludrovský)
Striebro: Richard Csejtey (stolný tenis)
Bronz: Alena Kánová (stolný tenis)
Bronz: Veronika Vadovičová (športová streľba)
Bronz: Vladislav Janovjak, pilot Robert Mitošinka (cyklistika)
Slovensko obsadilo v medailovom poradí 41. miesto.

Slovenky roka sú už známe
Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom tento rok už po štvrtýkrát vyhlásil víťazky ankety
Slovenka roka. DATALAN bol jedným z hlavných partnerov tejto
aktivity, ktorej cieľom je oceniť výnimočnú úsilie a odhodlanie
robiť veci lepšie.
Slovenka roka je jedna z mála ankiet, ktoré sa tešia obľube
práve vďaka zámeru objavovať a oceňovať úspešné slovenské
dámy a výsledky ich schopností a snahy. Slávnostné vyhlasovanie víťaziek jednotlivých kategórií sa uskutočnilo 30. mája v
historickej budove SND v Bratislave. Dámy boli nominované
v kategóriách Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda
a výskum, Zdravotníctvo, Biznis a manažment, Šport, Charita.
Vzdelávanie a podpora mladých talentov bola nová kategória
v tomto ročníku.
DATALAN odovzdal cenu víťazke v kategórii Charita, ktorou sa
tento rok stala Eva Černá, banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného stanu nádeje – neziskovej organizácie a neziskového fondu. Cenu odovzdal člen predstavenstva a obchodný
riaditeľ spoločnosti DATALAN, Marek Paščák. „Myšlienka oceniť
výnimočnú úsilie a odhodlanie robiť veci lepšie je nám blízka. Sme
radi, že aj my môžeme prispieť k objaveniu a predstaveniu úspešných slovenských dám a prezentovaniu výsledkov ich schopností
a snahy verejnosti.“

„Rád by som sa vám poďakoval za podporu. Aj vďaka DATALANu
máme zázemie pre športovcov, pre ktorých platí v živote aj v športe – nevzdávať sa,“ uviedol Ján Riapoš, predseda SPV, najúspešnejší účastník letných paralympiád v histórii SR.
Viac info na www.spv.sk

Získali sme tri ceny za naše médiá!
Prestížna súťaž Podnikové médium roka má za sebou úspešne svoj 9. ročník. Víťazi jednotlivých kategórií si 22. mája prevzali cenu počas záverečného galavečera v brusnianskych kúpeľoch. Súťaže sa zúčastnilo 39 subjektov, ktoré prihlásili viac
než 150 médií. Súťažilo sa v kategóriách Podnikové noviny, Podnikový magazín – interná komunikácia, Podnikový magazín
– externá komunikácia, Elektronické médiá a audiovizuálna prezentácia, www stránky a intranet, Printové médiá rozpočtových a štátnych organizácií, Podniková brožúra, Podnikový kalendár a Voľné formy.
DATALAN získal ocenenie v kategóriách: „Podnikový magazín – externá komunikácia“ – bronz za magazín DATALAN NEWS,
„www stránky a intranet“ – striebro za portál www.datalan.sk a „Voľné formy“ – striebro za Výročnú správu 2010.
O víťazoch rozhodla 5-členná porota, zložená z odborníkov z oblasti online médií, printových médií, marketingu a PR.
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DATALAN úspešne absolvoval Prečítajte si
audit manažérskych systémov
Spoločnosť DATALAN úspešne absolvovala audit Integrovaného manažérskeho systému. V rámci neho sme obhájili zavedené systémy:
} Systém manažérstva kvality (SMK) – norma ISO 9001:2009
} Systém environmentálneho manažérstva (SEM) – norma
ISO 14001:2005
} Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) – norma OHSAS 18001:2009
Zároveň sme získali certifikát pre nový systém: Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) – norma ISO/IEC
27001:2006.
Sme presvedčení, že aj vďaka napĺňaniu rozšíreného IMS budeme úspešne napredovať v poskytovaní kvalitných riešení a
služieb zákazníkom a taktiež zlepšovať svoje interné procesy.

Ocenený DATALAN NEWS práve držíte v rukách, prečítať si môžete aj ďalšie naše víťazné médiá. Kliknite na www.datalan.sk,
alebo si pozrite našu výročnú správu on-line. Nájdete ju na
www.datalan.sk/vyrocnasprava a na stiahnutie je vám k
dispozícii na našej webstránke v sekcii O firme - Prezentačné
materiály.

Okrem toho DATALAN publikuje aj ďalšie zaujímavé newslettre.
eduNEWS 2020 je newsletter pre slovenské školstvo, ktorý má
za úlohu predstaviť možnosti informatizácie na pôde škôl, priniesť poznatky o tom, ako možno zmodernizovať výučbu a šíriť
aktuálne informácie, ktoré prispejú k zvyšovaniu úrovne digitalizácie v oblasti slovenského vzdelávania. Okrem toho v ňom
nájdete aj zaujímavé rozhovory, komentáre a anketu priamo
zo školských lavíc. On-line na www.datalan.sk/edunews
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DATALAN v médiách
V septembrovom čísle dvojtýždenníka Profit ste si
okrem iného mohli prečítať aj rozhovor s CEO Michalom
Klačanom, v ktorom si s redaktorom podebatoval nielen
na tému firemnej kultúry, ale aj výzvy, ktorú pre neho
predstavovala stolička výkonného riaditeľa.
V septembrovom vydaní týždenníka TREND zase vyšla
špeciálna príloha TREND+ s témou Ako IT pomáhajú biznisu. V nej ste mohli nájsť aj naše úspešné riešenia, ktoré
klientom prinášajú úspory, vyššiu efektivitu, zjednodušenie práce a zlepšenie prehľadu vo firemných procesoch a dátach.
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Moderná samospráva je pravidelný newsletter o informatizácii
Slovenska, určený pre predstaviteľov miest a obcí. Okrem aktuálnych informácií, odborných poznatkov, noviniek a pozvánok
prináša aj rozhovory s primátormi, či starostami, ankety aj pohľad na mestá zo strany ich verejne známych obyvateľov.
On-line na www.datalan.sk/modernasamosprava

Prinášame
aktuálne informácie
Chcete byť informovaní o novinkách zo sveta informačných
technológií, dostávať tipy na zaujímavé IT riešenia,objavovať
unikátne inovácie a trendy budúcnosti? Čítajte našu rubriku
na portáli živé.sk
A ak chcete osobný pohľad na aktuálne témy IT branže, kliknite na blog nášho výkonného riaditeľa Michala Klačana. Nadšenec technologických inovácií a fanúšik dobrých nápadov
vám svoje názory a postrehy prináša pravidelne každý mesiac.
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Zľava: Norbert Lacko/ SMB SW, Dalibor Šlosár/ ICT, Rastislav Koutenský/OS a Bohuslav Mesároš/ ENT SW.

Štyri silné osobnosti – a jeden cieľ
Rok 2012, v čínskom horoskope rok Draka, je označovaný ako dynamický rok plný veľkých zmien a novej energie. Zmeny priniesol aj do spoločnosti DATALAN – okrem nového vedenia sme privítali nové členenie IT divízií, ktoré vedú Norbert Lacko,
Dalibor Šlosár, Rastislav Koutenský a Bohuslav Mesároš. Cieľom zmeny sú efektívnejšie procesy, ktoré prinesú zákazníkom ešte
kvalitnejšie služby a inovatívne riešenia.

DATALAN má na slovenskom trhu silné postavenie. Ako
k nemu prispieva vaša divízia?
Dalibor: Silné trhové postavenie DATALANu je dôsledkom
dvoch základných faktorov. Prvým je viac než 20-ročná história
spoločnosti, vývoj, ktorým si spoločnosť prešla, čo sa týka zamerania aj postavenia v rámci slovenského IT sektora. Druhým
faktorom sú ľudia. Dobre zohratý tím je najväčšia hodnota,
ktorú naša spoločnosť má. Toto sú faktory, ktoré vplývajú na to,
aký vzťah majú dnes zákazníci k DATALANu a aká je ich spokojnosť s firmou, so službami a produktmi, ktoré ponúka. Divízia Infokomunikačné riešenia, ktorú vediem, pracuje v oblasti
hardvérových riešení, ale aj v oblasti softvérových nadstavieb
týchto technologických riešení, ako sú napríklad virtualizačné
riešenia. Medzi hlavné úlohy, ktoré divízia plní, patrí príprava
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technických návrhov riešení v kooperácii s obchodným oddelením tak, aby zákazník dostal presne to, čo očakáva. Pri tom
spolupracujeme iba s renomovanými svetovými výrobcami,
so špičkovými technologickými spoločnostami prinášajúcimi
najmodernejšie technológie, ako sú napríklad HP, IBM, VMware, či Microsoft. Ďalšou úlohou divízie je konzultačná činnosť
priamo u zákazníka, rovnako v súčinnosti s obchodným oddelením. Sem patria konzultačné a servisné činnosti pre riešenia,
ktoré sme naším zákazníkom dodali, implemetovali a podporujeme ich prevádzku. Dôležitou úlohou divízie je aj zvyšovanie odbornej vzdelanosti. Všetci sa neustále učíme pracovať
s novými technológiami, absolvujeme odborné školenia, získavame potrebné certifikáty a zvyšujeme úroveň svojej odbornosti.

news I interview

Bohuslav: Novovytvorená softvérová divízia ENT Software
je zameraná na realizáciu a dodávku veľkých riešení pre
významných zákazníkov zo segmentov bankovníctva, telekomunikácií, štátnej správy a čiastočne aj zo segmentu
priemyslu a distribúcie. Na rozdiel od ostatných divízií spoločnosti DATALAN je pomer dodávky zákaziek do komerčnej sféry oproti štátnej správe v obrátenom pomere, tzn. že
primárnym zákazníkom (až cca 70% z celkového podielu)
sú zákazníci zo segmentov bankovníctva a telekomunikácií.
Hlavnou náplňou divízie je realizácia projektov, ktoré svojim zameraním spadajú do oblasti ECM, BPM, Portálu a Integrácie. Dôraz je kladený na dodávku produktov a služieb,
ktoré pokrývajú cielene domény u zákazníka, ako je napr.
znalostné portálové riešenie, systémy pre riadenie a schvaľovanie úverov, integračné rozhrania pre zabezpečenie komunikácie s tretími stranami, mobilná banková aplikácia
Smartbanking atď. Nemalou časťou je aj dodávka riešení na
mieru, pri realizácii ktorých sa využívajú vlastné produkty
spoločnosti DATALAN. V neposlednom rade sa divízia venuje novým rozvojovým oblastiam. V rámci týchto aktivít
v poslednom čase výrazne rezonuje podpora novej technologickej oblasti, ktorou je sémantika.
Norbert: Divízia SMB Software pozostáva z viacerých oddelení. Oddelenie podnikových aplikácií sa zaoberá implementáciou softvérových riešení určených pre miestnu a regionálnu samosprávu od obcí, cez mestá až po úroveň vyšších
územných celkov. Zákazníkmi oddelenia kolaboračných riešení sú predovšetkým stredné a menšie podniky a organizácie, ktorým ponúkame riešenia pre podporu vnútrofiremnej
aj externej komunikácie a pre podporu elektronizácie a optimalizácie rôznych firemných procesov. Oddelenie riadiacich
a kontrolných systémov je zamerané predovšetkým na priemyselné podniky, ktorým ponúka unikátne riešenia v oblasti
kontroly kvality vo výrobných procesoch. „Last but not least“
je oddelenie, ktoré pre našich zákazníkov prevádzkuje elektronickú službu Cenová mapa nehnuteľností dodávanú moderným spôsobom softvér ako služba.
Rastislav: Divízia Outsourcing poskytuje služby v mnohých
oblastiach. Už zo samotného názvu vyplýva jej hlavné zameranie na poskytovanie IT služieb formou outsourcingu.
Ide predovšetkým o správu koncových zariadení akými sú
počítače, notebooky alebo tlačiarne a podporu užívateľov
týchto zariadení, no rovnako sa venujeme aj kompletnej
správe celého IT prostredia. Zákazník, využívajúci tento typ
služieb, tak môže svoje interné zdroje plne sústrediť na svoj
hlavný obchodný zámer a získať väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu. Medzi naše najzaujímavejšie projekty patrí napríklad outsourcing pre spoločnosti VOLKSBANK Slovensko
a ŽSSK CARGO. Ďalším zameraním divízie je poskytovanie
služieb autorizovaného servisu pre produkty väčšiny významných svetových výrobcov, akými sú HP, IBM, Lenovo,
DELL, Philips, ASUS a OKI. V neposlednom rade divízia za-

strešuje oblasť projektového manažmentu a logistiky. Ako
najzaujímavejšie projekty z tejto oblasti spomeniem dodávku prvého superpočítača na Slovensku pre Slovenskú
akadémiu vied a rozsiahle rolloutové projekty, kam patria
dodávky počítačov a notebookov pre viac ako 3 500 škôl,
o celkovom objeme dosahujúcom neuveriteľných desiatky
tisíc kusov zariadení. Všetky spomínané služby poskytuje
divízia v rámci územia celého Slovenska, s dostupnosťou
služieb až po úroveň 24/7, čo znamená nonstop 24 hodín
denne, 7 dní v týždni, počas celého roku.

Bohuslav Mesároš

Naším cieľom je, aby bol DATALAN
vnímaný pre zákazníkov nielen ako
spoľahlivý, ale aj inovatívny partner.
Povedzte nám viac o tíme, ktorý vo vašej divízii pracuje a
prezraďte, akú formu jeho vedenia preferujete.
Bohuslav: ENT SW je v súčasnosti najväčšou divíziou v DATALANe. Patrí do nej celkom 74 zamestnancov. Zloženie tímu
je prispôsobené realizácii, ktorú divízia primárne zastrešuje.
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Pracujú tu ľudia, ktorí zabezpečujú pokrytie jednotlivých
rolí softvérového vývoja a rozdelení sú do štyroch hlavných
oddelení - Portálové riešenia, Integrácia/ECM, Zákazkový
vývoj, Sémantický web, a jedného podporného oddelenia.
V jednotlivých oddeleniach nájdete absolútnych odborníkov, medzi ktorými dochádza k vzájomnej spolupráci na
veľmi vysokej úrovni. Výrazným prvkom v rámci divízie je
však neformálna tímová komunikácia, z čoho je zrejmé, akému štýlu vedenia dávam prednosť.

Norbert Lacko

Naše riešenia dnes prevádzkujú naši
zákazníci nielen na Slovensku, v Európe, ale aj v Číne, či Mexiku.
Norbert: Divízia SMB SW má dnes do 60 spolupracovníkov
v rôznych pozíciách. Sú u nás zastúpení obchodní manažéri špecializovaní na predaj našich produktov, konzultanti,
projektoví manažéri a realizačné tímy analytikov, programátorov a systémových špecialistov. Vo vedení preferujem
predovšetkým otvorenosť a vzájomnú dôveru. Sme jeden
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tím, ktorý zdieľa spoločne svoje úspechy, ale aj prípadné
nezdary.
Rastislav: Aký je náš tím? Dokonalý? Skvelý? Dokonalý možno nie, no skvelý určite. Tak, ako rástla firma DATALAN, rástla
s ňou aj divízia Outsourcing a dnes má takmer 70 kmeňových
zamestnancov. No i napriek tomuto dvojcifernému číslu sa
jej stále darí zachovávať si atmosféru „rodinnej firmy“. Mnohí
kolegovia pracujú v divízii už viac ako 10 rokov a za svoje dlhoročné pôsobenie získali skúsenosti z rôznych pozícií, ktoré za toto obdobie zastávali. Tak ako je široké portfólio služieb, ktoré divízia poskytuje, je rôznorodá aj štruktúra tímu
z pohľadu potrebného vzdelania, schopností a odborností.
V divízií pracujú administratívni pracovníci na pozíciách
logistiky a administratívy, ITčkári na pozíciách technikov,
projektových manažérov a systémových inžinierov, pričom
mnohí majú vysokoškolské vzdelanie. Navyše počas svojho
pôsobenia v divízii získali množstvo odborných certifikátov
a skúseností z jedinečných projektov. Z pohľadu ich riadenia preferujem poriadok a jasne definované pravidlá hry, čo
môže prvoplánovo pôsobiť ako direktívny spôsob. Zároveň
sa však vždy snažím podporovať kreativitu svojich ľudí a tým
mať možnosť získať iné nápady a myšlienky, a na konci dňa si
vybrať práve tie najlepšie z nich. Som presvedčený, že tvrdenie „Správni ľudia na správnom mieste je to najhodnotnejšie,
čo máme“ nie je len fráza. Dôležité je vyvážiť zodpovednosť
s kompetenciou, a to na všetkých pozíciách.
Dalibor: Tím Infokomunikačné riešenia tvorí 9 kolegov. Každý
z tímu je iný, inak osobnostne, technologicky a profesne zameraný. Čaro sa dostaví vtedy, keď sa ich rôzne názory spájajú
do funkčného celku a vznikne výborné riešenie. Spolupráca
a synchronizácia v tíme funguje na veľmi vysokej úrovni, aj
vďaka tomu, že kolektív je skutočne stmelený. Každý vie, kde
je jeho miesto, aká je jeho úloha, čo má robiť a akou formou
môže prispieť k spoločnému riešeniu. Čo sa týka štýlu vedenia, dá sa povedať, že dôraz kladieme skôr na demokraciu. Ale
nastávajú situácie, keď sa jednotlivých požiadaviek a potrieb
nahromadí veľa, a vtedy pristupujeme k direktívnemu štýlu
vedenia, a je na mne a kolegoch, aby sme sa spoločne rozhodli, kto sa bude venovať tej-ktorej úlohe, či požiadavke. Čiže
aj ten direktívny štýl je skôr kolektívny.
Aké sú najväčšie úspechy vašej divízie?
Rastislav: Je ťažké vybrať najväčší úspech, či najúspešnejší projekt. Obvykle to býva ten, čo bol realizovaný ako posledný, ale vždy len do času, kým príde nový, ešte väčší a
úspešnejší. Osobne vidím kontinuálny úspech v tom ako,
kadiaľ a kam sa divízia Outsourcing počas svojej existencie
dostala a aké rozsiahle portfólio služieb je schopná spokojným zákazníkom, ktorí sa k nám pre kvalitu našich služieb
vracajú, poskytnúť. Keby mi niekto pred 15 - 20 rokmi, kedy
sme sa primárne venovali hardvérovému servisu zariadení,
povedal, že raz budeme poskytovať outsourcing IT služieb
pre významné banky, realizovať rollout desiatok tisíc za-

news I interview
riadení na tisíce adries, alebo inštalovať prvý superpočítač
na Slovensku, asi by som mu len veľmi ťažko uveril a považoval to za nemožné. S trochou odľahčenia môžem povedať,
že najväčší úspech je to, že sme dosiahli „nemožné“.
Bohuslav: Vnímanie úspechu možno rozdeliť na dve hlavné
časti, finančnú a personálnu. To, že sa v dnešných, z finančného pohľadu neľahkých časoch, bavíme o novovytvorenej
divízii, znamená do určitej miery potvrdenie úspešnosti fungovania používaných nastavení a postupov, prostredníctvom
ktorých bolo zabezpečené plnenie požadovaných výnosov
a dodaných služieb pre strategických zákazníkov (z tých najväčších spomeniem VÚB Banku a jej dcérsku spoločnosť Consumer Finance Holding, Slovak Telekom, Orange Slovensko
a zo štátnych Generálnu prokuratúru SR). Z personálneho
pohľadu možno za úspech považovať kolektív, ktorý sa v divízii sformoval. Nebavíme sa len o kvalite, ktorá je dlhodobo
na vysokej úrovni. Po posledných zmenách je však potrebné
upriamiť pozornosť aj na početnosť ľudí v divízii, keďže divízia
sa z pohľadu počtu ľudí v DATALANe stala najväčšou.
Norbert: Ťažko vyzdvihnúť len niektoré úspechy, nerád by
som na niečo zabudol. Určite sme hrdí na to, že DATALAN
je jedným z najvýznamnejších hráčov v oblasti riešení pre
samosprávu. Alebo na to, že naše riešenia dnes prevádzkujú
naši zákazníci nielen na Slovensku, v Európe, ale aj v Číne,
či Mexiku. Cenová mapa nehnuteľností nemá na Slovensku obdobu v rozsahu ani spôsobe, akým je poskytovaná
klientom. Za úspech určite považujem aj to, že sme schopní
poskytovať stabilnú kvalitu pre našich zákazníkov, čoho dôkazom je ich dlhodobá spolupráca s nami.
Dalibor: Veľkým úspechom našej divízie je ocenenie v hodnotení ITAPA, ktorá oceňuje projekty využívajúce informačné technológie na zjednodušenie úradných procesov
a každodenného života. V roku 2011 sme získali 1. miesto
v kategórií Najlepšia prípadová štúdia za projekt „Virtuálna
IT infraštruktúra Žilinskej univerzity“. Úspechom je aj to, že
dosahujeme spokojnosť u našich zákazníkov, či už v segmente verejnej správy, komerčnej sféry, a samozrejme aj
v oblasti telekomunikácií. Riešenia, ktoré prinášame, sú
vždy niečím výnimočné, garantujeme profesionalitu, funkčnosť a servis, aby bol každý zákazník naozaj spokojný. Treba
tiež podotknúť, že aj v oblasti komunikácie s technologickými výrobcami si udržujeme vysoko profesionálny štatút.
Príkladom je ocenenie od spoločnosti VMware, kde držíme
štatút Enterprise partnera, ale aj od spoločností IBM a HP,
kde sme v oblasti technologického partnerstva na tých najvyšších stupňoch.
A čo plány, vízie a ciele vašej divízie? Čo nové chcete priniesť v oblasti IT riešení?
Norbert: Plány máme ambiciózne. Nechceme poľaviť v našom nasadení, neustále hľadáme nové príležitosti, ako vyriešiť požiadavky našich zákazníkov v súlade s najmodernejšími
trendmi, s využitím najmodernejších technológií a postu-

pov. Reagujeme iniciatívne na aktuálnu požiadavku doby,
posunúť naše riešenia z tradičných desktopových pracovísk
do inteligentných mobilných zariadení. Nebojíme sa vstupovať pri hľadaní riešení na ešte neprebádanú pôdu, inovácie
vnímame ako súčasť našej každodennej praxe.
Bohuslav: Najbližšími krokmi, ktoré ľudí v divízii čakajú, je doladenie a zmena postupov súvisiacich so spojením tak, aby
bola divízia schopná reagovať na nové požiadavky prichádzajúce z domén, v ktorých divízia pôsobí realizačne. Nemenej
dôležitou je samozrejme podpora rozvojových oblastí. Naším
cieľom je, aby bol DATALAN vnímaný pre zákazníkov nielen
ako spoľahlivý, ale aj inovatívny partner. Aj týmto spôsobom
sa snažíme získať konkurenčnú výhodu.

Dalibor Šlosár

Vždy prinášame profesionálne a unikátne riešenia s vysokou pridanou
hodnotou.
Dalibor: Pravidelne sa diskutuje o oblastiach, ktorým sa
chceme venovať, o sférach, kam sa v rámci infokomunikač-
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ných riešení posunúť. Každý výrobca, ktorého máme vo
svojom portfóliu, ktorého produkty a riešenia poskytujeme,
prichádza s novými možnosťami. Naše vízie a plány závisia
primárne od strategických cieľov DATALANu a od toho, aký
potenciál vidí v konkrétnej spolupráci obchodné oddelenie.
Konkurencia v našom odbore je veľká, ale my ju dokážeme
eliminovať aj tým, že nie sme odkázaní len na jeden typ výrobcu, produktu, či riešenia. Na všetky požiadavky vieme reagovať flexibilne a vysoko profesionálne, čo je naším prvoradým cieľom, a aj hlavnou konkurenčnou výhodou. Ďalším
obrovským plusom je náš tím. Sú v ňom ľudia, ktorí sú držiteľmi viac než 150-tich technologických certifikátov. Keď
to rozdelíme medzi 9 ľudí, je jasné, že zákazníkovi máme
skutočne čo ponúknuť a po odbornej stránke sme minimálne vždy o krok vpred pred konkurenciou.
Rastislav: Z môjho pohľadu najväčšia sila divízie spočíva v širokom portfóliu poskytovaných služieb a v kvalite
ľudí. Máme množstvo skúseností v poskytovaní IT služieb
formou oustsourcingu, sme veľmi silní v oblasti autorizovaného servisu pre najvýznamnejších svetových výrobcov
a pri všetkej skromnosti máme najviac skúseností v oblasti
rollout projektov v rámci slovenského IT trhu. Kombináciou
týchto kompetencií dokážeme zákazníkom poskytnúť kvalitnú a komplexnú službu, čo je jednou z našich odlišností
od konkurencie. Zákazníkom vieme navrhnúť, dodať a implementovať IT riešenie, zabezpečiť jeho kompletnú prevádzku, vykonávať záručný aj pozáručný servis a na konci
životného cyklu zabezpečiť aj ekologické zhodnotenie
alebo likvidáciu nepotrebných zariadení. Našimi zákazníkmi sú nielen veľké spoločnosti, ale aj SMB segment. Oba
segmenty majú svoje špecifiká, ktorým sa snažíme dokonale porozumieť a tak obom segmentom ponúknuť to, čo
je práve pre nich najvhodnejšie. Tak ako sa vyvíja IT a mení
sa spoločnosť, tak sa menia aj potreby a očakávania zákazníkov. Outsourcing je oblasťou, v ktorej je možné reagovať na tieto zmeny veľmi pružne. A to je pridaná hodnota,
ktorú chceme pre existujúcich i potenciálnych zákazníkov
ďalej rozvíjať.
Čo vás osobne najviac baví na vašej práci?
Bohuslav: To, čo je pri tejto práci niekedy ľahké, inokedy
značne komplikované - práca s ľuďmi.
Norbert: Baví ma sledovať zápal „mojich“ ľudí pre dobrú vec.
Keď nezostanú na polceste, ale pristupujú k svojim úlohám
s výhľadom na splnenie konečného cieľa, ktorým je pre nás
spokojný zákazník.
Dalibor: Je toho viac. Prvá vec je práca s ľuďmi, hoci je to
asi tá najťažšia oblasť a špeciálne v našom tíme, kde každý
kolega je iný typ človeka, osobnosťou, vlastnosťami a tech-
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nologickým pohľadom na vec. Na jednej strane je to teda
ťažká práca, no zároveň aj veľká výzva, pretože keď sa podarí dostať ľudí na jednu vlnu, výsledok je perfektný. Mám
radosť z toho, že každý deň pracujeme na niečom inom,
vždy je tu niečo nové, čo potrebujeme skonzultovať, postaviť ako funkčné riešenie, a neustále posúvame nové a inovatívne myšlienky naším zákazníkom. Práve tá dynamickosť
a rôznorodosť je to, čo poskytuje každému z tímu možnosť
sebarealizácie. Som tiež rád, že sa môžem osobne venovať
témam, ako sú ukladanie, bezpečnosť a vysoká dostupnosť
dát.
Rastislav: Ja som dušou aj srdcom technik, ktorý už od svojho detstva vždy niečo vymýšľal, montoval a vyrábal. Dodnes ma fascinuje, keď sa skvelá myšlienka zmení na realitu
a vznikne niečo nové, čo tu ešte nebolo, čo funguje a má
nejaký zmysel, hoci aj len pre zábavu. Niečo podobné sa
snažím vidieť aj vo svojej práci. Neustále prichádzajú nové
výzvy – od nečakaných situácií až problémov, nové požiadavky zákazníkov, alebo nové predstavy o riešeniach. Je
úžasné, keď sa podarí zvládnuť ich a premeniť na funkčnú
realitu. Baví ma byť autorom riešení alebo byť členom riešiteľského tímu. Už som spomínal, ako divízia začínala a aké
rozsiahle portfólio služieb poskytuje dnes – to je tá premena
dobrej myšlienky na realitu. Keď k tomu pridám ešte skvelý
tím, aký v divízií mám, máte odpoveď na položenú otázku.
Ako vnímate potreby a požiadavky dnešných zákazníkov,
aká musí byť úroveň služieb, aby boli zákazníci spokojní?
Norbert: Tak ako na našich zákazníkov vyvíja okolie neustály tlak na efektivitu, dynamiku, flexibilitu, tak ho prirodzene
prenášajú aj na nás a naše produkty a riešenia. Preto musíme byť neustále rýchlejší, v ideálnom prípade lacnejší, ale
stále s maximálnou kvalitou a v súlade s dobou.
Bohuslav: Potreby a požiadavky zákazníkov sú niekedy
enormne vzdialené od toho, za čo chce alebo fyzicky môže
zákazník zaplatiť. Z pohľadu realizácie softvérového diela,
ktoré je do veľkej miery kreatívnou činnosťou a nedá sa
vytesniť do presne definovaných postupov, je z môjho pohľadu zákazník spokojný v tom momente, keď má záujem
s nami realizovať ďalšie projekty. Samozrejme, zakaždým
do takejto realizačnej synergie vstupuje aj obchodná rovina
dodávky, ktorá môže všetko otočiť presne opačným smerom. To je však už iná, samostatná kapitola.
Dalibor:Všeobecne by sa dalo povedať, že zákazníci chcú
vysokú hodnotu za čo najnižšiu cenu. Každý chce také riešenie, ktoré mu bude absolútne vyhovovať, splní jeho očakávania, a pomože jeho podnikaniu. Preto musia byť naše
riešenia profesionálne, unikátne, s vysokou pridanou hodnotou. Samozrejmosťou je byť proaktívny. DATALAN je ako
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IT líder dynamický aj vo vzťahu k zákazníkom. Proaktívne
vyhľadáva príležitosti a komunikuje so zákazníkmi o tom,
aké majú problémy a aké riešenia by im pomohli. Aktívne
spolupracujeme s naším obchodným oddelením, záleží
nám na tom, aby sme poznali zákazníka, jeho potreby, a aby
sme porozumeli nielen jeho požiadavkám, ale aj možnostiam, ktoré by mohli zlepšiť fungovanie jeho podnikania.

Rastislav Koutenský

Je úžasné, keď sa podarí zvládnuť
nové výzvy a premeniť ich na funkčnú realitu.

„IT je všade“. Je súčasťou každodenného života všetkých
ľudí, vrátane najmenších detí. Vzhľadom na vyššiu a rýchlejšiu dostupnosť informácií sa aj život zrýchlil. Sledujem ako
začína byť „čas“ pre ľudí stále vzácnejší. Dnes zákazníkom
nestačí, aby IT riešenia len zjednodušili proces, zvýšili efektivitu alebo znížili náklady, ako tomu bolo ešte len nedávno.
Dnešní zákazníci očakávajú aj veľmi rýchlu implementáciu
riešenia, vysokú pružnosť a flexibilitu a vo finále aj jednoduchú obsluhu samotného riešenia. A to je ďalšia výzva,
na ktorú sa teším.
Ako z pohľadu odborníka hodnotíte nové trendy v oblasti
IT riešení?
Norbert: Neustále pribúdajú nové a nové elektronické služN
by buď poskytované verejne alebo v rámci podnikových
prostredí. Pri riešení nových zadaní považujem za veľmi
pr
„sexi“ schopnosť vytvoriť pridanú hodnotu využitím, pospá„s
janím a vhodným doplnením toho, čo už existuje.
ja
Bohuslav: Z osobného pohľadu hodnotím trendy skôr konBo
zervatívne.
Veľakrát je to o starom obsahu s novým preze
balom.
Keďže moja história bola do veľkej miery spojená
ba
s realizačnou dodávkou takýchto riešení, za problematické
považujem
ich fyzické nasadenie u zákazníka, hlavne keď
po
sa bavíme o ich ranej technologickej implementácii. Sú samozrejme
aj výnimky, tie sa však neobjavujú často. Z pom
hľadu
divízie je samozrejme prezentácia nových trendov
hľ
a riešení jedným z nosných pilierov, čo dokazujeme podporou
ro ľudí, ktorí majú záujem tieto trendy a riešenia preniesť
k zákazníkom. Ale čo si cením ešte viac je fakt, že v divízií
máme
ľudí, ktorí popri tom, že inovatívne prvky riešení vym
tipujú,
odskúšajú a vyladia ich použitie, pridajú k tomu aj
tip
svoje
inovatívne nápady, ktoré originalitu nového riešenia
sv
znásobia.
zn
Dalibor: Aktuálne globálne rezonuje téma cloudových
D
technológií, sociálnych sietí a mobilných technológií. Každá
te
z týchto oblastí, či tém je veľmi obsiahla a určite sa s nimi
bu deme stretávať čoraz častejšie. Je to dôsledok modernosti tejto doby, kde provoradým cieľom technológií je uľahčiť
ľuďom bežný život, zjednodušiť prístup k svojim údajom, fotkám, správam, odkazom a jednoducho umožniť komunikovať. A práve tie technológie, ktoré uľahčujú ľuďom život, sú
podľa môjho názoru tie najlepšie.

Rastislav: Doba sa mení rýchlejšie ako v minulosti a rýchlo sa
menia aj návyky ľudí. Pred 50 rokmi IT v podstate neexistovalo, pred 20 rokmi to bola nová oblasť, ktorú každý rešpektoval a dnes je to úplná samozrejmosť. Stručne povedané:
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news I v znamení inovácií

CeRBeruS

Nielen zálohovanie
dát – dôležitá je záloha
prevádzky. Stačí jedno
slovo: CeRBeruS.
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Služba DATALAN CeRBeruS, alias Cloud Recovery and Backup Solution, je komplexné, multiplatformové riešenie dostupnosti pracovných staníc, serverov, informačných systémov a aplikácií na
nich bežiacich. V prípade potreby dokáže ponúknuť spustenie
zálohovaných serverov do virtuálneho prostredia v našom datacentre, resp. na záložný server u zákazníka, alebo zapožičanie
náhradného servera, a zredukovať tak nedostupnosť produkčného prostredia na minimum. Plne automatizované zálohovanie
nevyžaduje interakcie na strane koncového užívateľa služby.

Malé investície, veľké prínosy

Technologický pohľad v skratke

DATALAN CeRBeruS vás presvedčí troma základnými argumentmi:
1. na svoju činnosť potrebuje len internetové pripojenie medzi zákazníkom a dodávateľom,
2. v rámci ochrany dát a minimalizovania prenášaných údajov používa 448-bitové kryptovanie a vysoký stupeň kompresie pre rýchly a bezpečný prenos citlivých dát aj po nezabezpečených linkách,
3. po možnom prerušení spojenia pokračuje tam, kde skončil, či už pri zálohovaní alebo obnovovaní.

Komplexné riešenie na zachovanie a udržanie produkčného
prostredia zákazníka je podporované pre MS Windows XP
a vyššie, a Mac iOS X 10.x, servery Windows 2003 a vyššie, FreeBSD 5.4.+ a Linux (ako aj z virtuálnych prostredí týchto operačných systémov bežiacich nad platformou VMware a Hyper-V)
a je navrhnuté tak, aby umožňovalo bezpečnú a efektívnu
komunikáciu prostredníctvom WAN prepojenia. V neposlednom rade je dôležitá aj podpora bežných biznis aplikácii – MS
Exchange, MS SQL, MS SharePoint, Oracle, MySQL.

Čo zaujíma užívateľa
Vzhľadom na rozdielne požiadavky na kvalitu služby, ako aj
požadovaný rozsah zálohovaných prostredí, je riešenie modifikovateľné v piatich základných parametroch:
} počet zálohovaných serverov,
} celková úhrnná kapacita zálohovaných dát
(jednotkový inkrement 1TB),
} základná rýchlosť obnovy,
} obnova do virtuálneho prostredia poskytovateľa,
} zapožičanie náhradného hardvéru na nutný čas opravy.
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Promo ponuka
} zálohovanie 1ks Win2003+ server, SBS, EBS
} zálohovanie 5ks PC/NB s OS WinXP-Win7
} maximálna kapacita zálohovaných dát 1TB
Všetko za 50 EUR mesačne pre prvých 100 zákazníkov

news I tri na tri

Tri otázky pre tri osobnosti
1. Zlatá rybka a moje tri želania v pracovnej sfére.
2. Kam by som investoval, ak by som mal neobmedzený IT rozpočet?
3. Čo pomáha firme znížiť výdavky na informačné technológie?

Ing. Ivan Golian, CSc.
CTIO & CEO DEPUTY
Orange Slovensko
1. V prvom prípade by to bola znalosť jasnej biznis stratégie a posunutie dialógu medzi biznisom a IT na vyššiu kvalitatívnu úroveň. V druhom prípade by to bola požiadavka opäť na vyššiu kvalitatívnu úroveň diskusií medzi
odberateľom a dodávateľom. Tretia žiadosť na zlatú
rybku by bola, aby bol na slovenskom trhu dostatok
vysokokvalifikovaných alebo aspoň kvalifikovaných
a motivovaných ľudí.
2. Investoval by som to do systémov obsluhujúcich

zákazníka, do znalostných systémov a do interných procesov
firmy.
3. Nemôžem celkom povedať, že by sa nám podarilo znížiť
investície do informačných technológií tak, ako si
to praje akcionár, ale samozrejme robíme všetky
štandardné optimalizácie – cez infraštruktúrne,
aplikačné, dodávateľské, čiže snažíme sa riešiť
problém v celej šírke možností, ktoré máme.

Ing. Branislav Šebo, MBA
Generálny riaditeľ
IBM Slovensko
1. Ak sú to želania, ktoré mi uľahčia prácu, tak asi menej administratívy a viac roboty, ktorá súvisí s riešením problémov
našich klientov.
2. Záleží na tom aký zákazník by som bol alebo aká entita. Snažil by som sa investovať do oblastí, ktoré riešia moje problémy.
To znamená, že keby som bol mesto, tak by som rozhodne investoval do inteligentného operačného centra, ktoré
by centrálne spravovalo celé mesto, čo sa týka bezpečnosti, dopravy, vody, sociálnej oblasti, školstva,
atď. Keby som bol obchodná firma, tak sa snažím čo
najlepšie poznať môjho zákazníka a investoval by
som do oblasti, ktoré mi umožnia spoznať zákazníka
z celkového pohľadu, to znamená nielen ako sa správa
vo vzťahu ku mne, ale ako sa správa vo svojom živote

a vo svete, aby som získal holistický pohľad na svojho zákazníka.
Keby som bol škola, tak sa snažím o to, aby moje curriculum bolo
čo najefektívnejšie a najkvalitnejšie z hľadiska obsahu interakcie
s rodičmi, firmami a so školou.
3. Sú to najmä projekty v oblasti optimalizácie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry, a optimalizácie aplikačných architektúr. Samozrejme, ďalšia dôležitá oblasť je využívanie cloudových technológií. Tretia oblasť, ktorú chcem spomenúť,
je oblasť, ktorá závisí od zákazníka, ako vie čítať svoju
stratégiu a budúcnosť a ako dokáže efektívne nakresliť
deliacu čiaru medzi tým, čo sú hlavné aplikácie, ktoré
chce mať u seba a čo sú aplikácie, ktoré si myslí, že môže
zveriť externým IT firmám, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou vedia tieto aplikácie spravovať efektívnejšie.

Ing. Branislav Adamovič

1. Väčší rozpočet, väčší plat a viac času.
2. Asi by to bol frontend, zlepšenie niektorých proce-

Člen rozšíreného vedenia a riaditeľ
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

sov vo firme a podpora vlastných ľudí.
3. Jednoduché sedliacke myslenie.
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Samosprávy
bližšie k občanom
Efektívnejšia práca, jednoduchší život – to bolo motto odbornej konferencie DATALAN Digitálne mesto 2012, ktorá sa uskutočnila
2.-3. októbra 2012 vo Vyhniach. DATALAN ako líder v prinášaní inovatívnych technologických riešení v oblasti informatizácie samospráv prezentoval najnovšie trendy a možnosti. Viac než 150 hostí ocenilo nielen IT inovácie, ktoré mestám a obciam zjednodušia
fungovanie a komunikáciu s obyvateľmi, ale aj možnosť vyskúšať si predstavené riešenia v praktických ukážkach.

Konferencia ukázala, že slovenské mestá a obce sa modernizácii nebránia. Uvedomujú si, že veľmi limitované elektronické služby slovenských samospráv v porovnaní so zahraničím
môžu byť čoskoro minulosťou – aj vďaka komplexnému riešeniu DATALAN DIGITÁLNE MESTO®, ktoré umožňuje mestám
a obciam fungovať lepšie a zároveň ušetriť. Predstavte si napr.
mesto s 20 000 obyvateľmi, ktoré bez problémov dokázalo
usporiť 15 000 eur na poštových nákladoch, jeho zamestnanci ušetrili 7 500 pracovných hodín, a občania s podnikateľmi
ďalších 10 000 hodín času. Na prvý pohľad možno utópia,
no v skutočnosti ide o reálny výsledok 50% elektronizácie
úradnej agendy tohto mesta. Ako sa takýto modelový príklad dá preniesť do praxe, prezradili odborníci na konferencii
DATALAN Digitálne mesto 2012.

Aké sú možnosti?
Pre samosprávy je k dispozícii unikátne riešenie DATALAN DIGITÁLNE MESTO® postavené na troch pilieroch: Digitálne služby
a eDemokracia, Digitálne zastupiteľstvo a Digitálny úrad. Obciam, mestám a ich občanom prináša služby pripravené na mie-
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ru, ktoré sú prístupné nielen z osobného počítača, ale aj z mobilu. Na úhradu dane za nehnuteľnosť či vybavenie dokumentov
tak stačí par kliknutí. To všetko znamená nielen vyšší komfort
pre obyvateľov, ale výsledkom je aj lepšie hospodárenie samospráv. Služby sú pritom pre mestá a obce k dispozícii už od pár
eur mesačne, pre občanov sú zadarmo. DATALAN DIGITÁLNE
MESTO® je dostupné aj vo forme cloudu, ktorého veľkou výhodou je flexibilita a minimálne investície do technológií. Vďaka
tomu cloud computing v prostredí Digitálneho mesta prináša
jedinečný spôsob informatizácie pre samosprávne inštitúcie,
ktorých je na Slovensku približne 2 900.
„Práca na modernizácii miest a obcí je beh na dlhú trať. Verím
však v pozitívne výsledky a aj vďaka práci svojho tímu viem, aké
veľké možnosti slovenské samosprávy majú,“ skonštatoval Ján
Vaculčiak, vedúci oddelenia zodpovedný za rozvoj a realizáciu IT riešení a služieb v samospráve zo spoločnosti DATALAN.
Hlavnou víziou je realizácia modernejšieho a jednoduchšieho
fungovania miest a obcí, v ktorom bude samozrejmá interaktívna komunikácia, transparentnosť, vysoká efektivita pre úrady a komfort pre občanov.
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Ján Vaculčiak, Vedúci oddelenia zodpovedný za rozvoj a realizáciu IT
riešení a služieb v samospráve
Ľuboš Petrík, Sales manažér pre strategické projekty samosprávy

Ďalšou novinkou predstavenou na konferencii bol web –
užívateľská zóna KORWIN. Pre mestá a obce bude slúžiť ako
zdroj nových informácií, môžu doň zadávať svoje požiadavky
a nájsť odpovede na otázky týkajúce sa práce s IS KORWIN.
Nová je aj služba REDMINE na evidenciu požiadaviek. Okrem
toho si hostia mohli vyskúšať aj mobilnú aplikáciu Mesto
v mobile, ktorá je od októbra k dispozícii nielen pre smartfóny
s operačným programom iOS, ale aj Android. Kvality mobilnej
aplikácie Mesto v mobile dokazuje aj umiestnenie v užšej nominácii medzi najlepšími IT PROJEKTMI roka 2012, ktoré boli
vyhlásené na podujatí IT GALA.
Hostia konferencie mali okrem informácií o výhodách riešenia
DATALAN DIGITÁLNE MESTO® možnosť vyskúšať si praktické
ukážky práce s týmto riešením.

Novinky a inovácie
Na konferencii sa hostia dozvedeli všetko o novinkách portálu Digitalnemesto.sk. Ten aktuálne tvoria štyri základné sekcie - Povinné zverejňovanie (podporuje zákonnú povinnosť
zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry atď. na internete),
Elektronické aukcie (pomáhajú mestám a obciam k výrazným
úsporám), Digitálne zastupiteľstvo (zefektívňujúce prácu zamestnancom úradov pri príprave materiálov rokovania miestnych rád a zastupiteľstiev) a On-line formuláre (podporujúce
elektronickú komunikáciu medzi občanom a samosprávou).
Inováciou prešiel modul Správa registratúry pre efektívnu
správu mestských či obecných dokumentov a pošty. Nový je
aj Reportingový modul, ktorý poskytuje inovovaný pohľad na
dáta, a prispieva k sprehľadneniu údajov o finančných tokoch.
Podstatné vylepšenia sa týkajú aj modulov EKSO (riadi agendu
týkajúcu sa komunálnych odpadov) a Dane a poplatky, ktorý
vznikol na základe potreby zapracovania legislatívnych zmien.

Milan Ištván, prezident OZ Partnerstvá pre prosperitu, moderátor
podujatia

Milan Nemec, Projektový manažér DATALAN DIGITÁLNE MESTO®

Skúsenosti a vízie miest
Svojimi pozitívnymi skúsenosťami prispeli aj zástupcovia
miest Trstená a Bardejov. Predstavený bol aj projekt elektronizácie služieb v Trnave, realizovaný v rámci OPIS, vďaka ktoré-

Rastislav Soldán, Vedúci obchodnej skupiny pre samosprávu
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mu VÚC poskytuje takmer 50 eGovernment služieb. Rastislav
Soldán, vedúci obchodnej skupiny pre samosprávu, dodáva:
„Som presvedčený, že to, čo robíme, má zmysel, a informatizácia samospráv prostredníctvom riešenia DATALAN DIGITÁLNE
MESTO® je pre mestá, obce a ich obyvateľov krokom vpred.“
Na konferencii DATALAN Digitálne mesto odzneli aj informácie o strategických projektoch, ktorých sa môžu samosprávy zúčastniť. Obce a mestá sa zaujímajú hlavne o prioritné
osi OPISu, rozbieha sa realizácia projektu Datacentrum obcí
a miest (DCOM), ktorý je určený primárne obciam a menším
mestám. V blízkej budúcnosti by mal byť otvorený aj projekt
eMestá, orientovaný skôr na väčšie mestá a mestské časti,
stále rezonuje téma Digitálna agenda. Miera využívania online služieb však stále nie je na Slovensku dostatočná, a to
aj napriek ich jednoznačnému potenciálu pre všetkých – samosprávy aj obyvateľov. „Budovať moderné mestá a obce na
Slovensku, ktoré sa budú môcť porovnávať so zahraničím, to je
naša výzva,“ uviedol Ľuboš Petrík, sales manažér pre strategické projekty samosprávy spoločnosti DATALAN.

POSTREHY Z KONFERENCIE
Daniela Vargová
ŠAĽA
Prednostka mestského úradu
„Na konferencii som sa zúčastnila po prvýkrát a som spokojná,
vypočula som si mnoho o produktoch spoločnosti DATALAN.
Všeobecne veľmi pozitívne vnímam on-line formuláre - z pohľadu
transparentnosti, zefektívnenia práce a možnosti využívať všetky
služby elektronicky. Zefektívni sa práca na úrade a zároveň si občan môže z pohodlia domova vybaviť potrebné záležitosti a splniť
si svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákonných úprav.“
Rudolf Drexler
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Referát informatiky
„Som prekvapený, aké nové aplikácie a nové procesy sa
rozbiehajú na Slovensku. Sú to práve tie, ktorých potrebu sme
my informatici avizovali. Zapracovanie aplikácií už má reálnu
podobu, čomu som veľmi rád. V budúcnosti plánujeme využiť
projekt pre mladých - Mesto v mobile. Zapojíme tým do života
samosprávy aj mladých ľudí, ktorí potrebujú práve aplikácie,
ktoré sú im bližšie a prostredníctvom ktorých budú mať možnosť sledovať dianie v meste.“
Veronika Fitzeková
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Tlačová hovorkyňa PSK
„Takúto konferenciu som navštívila prvýkrát. Stretnutie je veľmi
dobre organizované. Najviac ma oslovili živé ukážky a možnosť
priameho rozprávania sa s odborníkmi, ktorí sa danej problematike venujú. Naše mesto aktuálne najviac zaujíma projekt Mesto
v mobile. Práve na túto aplikáciu by sme sa chceli zamerať a do
budúcnosti by sme mali záujem ju využiť.“
Jarmila Répássyová
SENEC
Prednostka mestského úradu
„Konferenciu DATALAN Digitálne mesto 2012 hodnotím veľmi
pozitívne. Na takejto konferencii som sa zúčastnila po prvýkrát
a stretla som tu mnoho svojich kolegov - prednostov miest, takže
vidím, že konferencia je rozšírená a účasť na nej je pre mňa veľmi
užitočná. Prednášky, ktoré odzneli boli krátke, ale pritom zmysluplné a takisto poskytli veľa informácií, som nadšená.“

Prezentácie na stiahnutie, novinky a fotografie
nájdete na www.datalan.sk/digitalnemesto
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Artur Soldán
ŠENKVICE
Prednosta obecného úradu
„Som spokojný s touto konferenciou, sú tu prezentované rôzne
zaujímavé veci pre samosprávy, najmä moderné aplikácie, ktoré
môže samospráva využívať - ako napríklad Mesto v mobile.
V budúcnosti plánujeme využívať určité veci a aj máme materiály
zo spoločnosti DATALAN. Na našej stránke sú uverejnené aj elektronické formuláre pre našich občanov.“

news I témy a trendy

Mesto v mobile
Moderná aplikácia pre každé mesto
Mobilná aplikácia MESTO V MOBILE z dielne spoločnosti DATALAN je špeciálne vyvinutá pre potreby mesta, obce, či kraja.
Nasleduje trend dostupnosti služieb a informácií kdekoľvek a kedykoľvek – s mestom v mobile má obyvateľ všetky dôležité
informácie stále poruke. Kvality mobilnej aplikácie potvrdzuje aj jej užšia nominácia v rámci IT PROJEKTOV roka 2012 na výročnom oceňovaní IT GALA.

Možnosti Mesta v mobile
Samospráve aplikácia umožňuje informovať občanov o aktuálnych udalostiach, pozvať ich na blížiacu sa akciu, vystúpenie, upozorniť na dôležité stretnutie, alebo v reálnom čase
informovať napr. o uzavretí tunela, cesty, varovať pred blížiacou sa víchricou a pod. Samospráva vie rýchlo a jednoducho
zrealizovať anketu napr. o postoji k plánovanej výstavbe, alebo o spokojnosti s novou službou mesta, či zmenou v MHD.
Pre občanov je plusom možnosť nahlásiť nedostatky, alebo
veci, ktoré sa im nepáčia (výtlky na ceste, nelegálne skládky)
a tiež môžu samospráve zasielať tipy na zlepšenie služieb.
S mobilnou aplikáciou môžu občania nájsť najbližšiu lekáreň,
policajnú stanicu, či mestský úrad a poruke majú všetky kontakty na svoje mesto, alebo obec.

tvom mobilu sa s daným miestom jednoducho a rýchlo spojiť. Funkcionalita Podnety je postavená na iniciatíve občana.
Užívatelia aplikácie môžu zaslať na mesto, obec, či kraj anonymný podnet spolu s fotografiou, ktorej súčasťou bude čas,
dátum a GPS lokácia, kde bola fotografia vytvorená. Pomocou svojho telefónu tak môžu napríklad upozorniť na nelegálnu skládku alebo výtlk na ceste.

HLAVNÉ VÝHODY
} priamy kontakt samosprávy s občanmi
} efektívne zasielanie dôležitých oznamov
} rýchla forma pozvánky na mestské akcie
} získavanie spätnej väzby na plánované kroky

OBSAH APLIKÁCIE
}
}
}
}
}
}
}

Nástenka
Miesta záujmu
Komentáre (k článkom, udalostiam na nástenke)
Podnety
Ankety
Registrácia (na zasielanie notifikácií)
PR samosprávy

V hlavnej informačnej časti Nástenka sú predstavované aktuálne aktivity. Občan dostáva pozvania na udalosti v kraji a
dôležité oznamy, na nástenke sa realizujú aj ankety pre občanov. Nástenka je prepojená s Facebookom. V časti Miesta záujmu občan nájde interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje
dôležité miesta, ako napr. školy, lekárne, nemocnice, kultúrne
pamiatky, úrady a pod. Občan má možnosť zobraziť trasu zo
svojej aktuálnej lokality na vybrané miesto a prostredníc-

} podnety na nápravu vecí, ktoré aktuálne nefungujú
} možnosť varovať v prípade hrozby
} využitie moderných trendov a sociálnych sietí

DOSTUPNOSŤ
Mobilná aplikácia je bezplatná, voľné šíriteľná pre mobilné
telefóny s operačným systémom iOS (iPhone) a Android. Základnú aplikáciu je možné upraviť pre ktorékoľvek mesto,
obec, či kraj na Slovensku. Pre občanov je k dispozícii zdarma, cena pre mestá, obce a kraje závisí od počtu obyvateľov,
resp. rozlohy.
Viac informácií a link na stiahnutie na:
www.datalan.sk/mestovmobile
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Vyšší výkon pre firmu,
lepšie služby pre zákazníkov
Viac než 200 predstaviteľov slovenského biznisu, IT odborníkov, zástupcov firiem, verejných inštitúcií, samospráv aj médií, sa stretlo na
odbornej konferencii DATALAN IT FORUM 2012. Trendy, výzvy, inovácie, vízie – to všetko čakalo účastníkov podujatia, ktoré prinieslo
aj odpovede na otázku: Ako zlepšiť výkon firmy a skvalitniť služby zákazníkom prostredníctvom IT?

O krok vpred

Maximum z IT

Ako môžu firmy profitovať z moderných technológií? Ako rásť
a prinášať nové produkty, či služby? Ako si udržať zákazníka
a byť o krok vpred pred konkurenciou? Toto sú ďalšie z otázok, ktoré rezonujú v biznis svete a práve využitie moderných
možností a spolupráca s IT lídrom pomáha tieto otázky zodpovedať v praxi. „Líder v oblasti informačných technológií musí
skĺbiť inovácie a funkčnosť. Musí technologicky kopírovať trh
a prinášať veci, ktoré majú pre firmy jednoznačný úžitok,“ hovorí
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti DATALAN
Michal Klačan. DATALAN prináša klientom riešenia, ktoré
umožňujú rýchlejšie a dostupnejšie služby pre ich zákazníkov,
vďaka ktorým dokážu zákazníka lepšie spoznať a efektívne
pracovať so zákazníckymi informáciami. Dôležitými sa z tohto
pohľadu stávajú aj sociálne siete a mobilné platformy, ktoré
umožňujú nielen kvalitnejšiu a výrazne osobnejšiu komunikáciu so zákazníkmi, ale aj interakciu bez ohľadu na to, či sú
pri stolnom počítači alebo nie. Jeho úlohu totiž prevzali mobil
alebo tablet, ktoré tak definovali revolúciu nielen vo svete IT,
ale aj v prístupe k zákazníkom. Najväčšia požiadavka dneška
teda znie mobilita a fakt, že mobilné riešenia sú jednou z ciest,
ktoré vedú k spokojnosti zákazníka, potvrdil aj špeciálny hosť
konferencie John Gole zo spoločnosti IDC CEMA.
DATALAN účastníkom konferencie prezradil nielen to, ako sa
stať úspešným vďaka IT a ako sa dostať k zákazníkovi na 1 klik.
Ponúkol aj témy ako budúcnosť v správe firemných dát, inovatívne elektronické služby, nové predajné kanály a IT technológie pre podporu biznisu. Predstavil tiež úspešné riešenia,
ktoré podporujú biznis aj bez náročných investícií. Cenné
skúsenosti v tejto oblasti priniesli zástupcovia VOLKSBANK
Slovensko, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, Žilinskej univerzity a ďalší.

Všetkým, ktorí na tohtoročnej konferencii DATALAN IT
FORUM chýbali, prinášame krátky report. Konferenciu odštartoval blok informácií s podtitulom Bližšie k zákazníkovi
– nové predajné kanály a kvalitnejšie služby bez náročných
investícií. Prezentujúci sa venovali témam ako Web 3.0, vyhľadávanie, mobilné riešenia, peer-to-peer platby, sociálne siete
pre podporu predaja, či event driven kampane. Nasledovali
Trendy technológie, ktoré zvýšia výkon firmy – medzi ne patrí
napr. Enterprise Content Management, či spomínaný cloud
a outsourcing – účastníci konferencie sa na konkrétnych príkladoch dozvedeli, ako môžu informačné technológie pomôcť
zlepšiť fungovanie v biznise. V poslednom bloku s podtitulom
Budúcnosť je tu – revolučné technologické trendy účastníci
konferencie privítali aj špeciálneho hosťa Martina Venharta z Fyzikálneho ústavu SAV, hovorcu experimentu IS521
v CERNe. Riešeniam, ktoré zmenia budúcnosť firiem a revolučným technologickým trendom sa venoval aj ďalší špeciálny
hosť – Andrej Crepinsek z IBM CEE.

22

news I reportáž

Skúsenosti z praxe
Inšpiratívne informácie však nepriniesli len IT experti, ale aj
samotní klienti. K téme IT trendov, využitia moderných technológií v biznise a priorít pre najbližšie obdobie sa exkluzívne
pre konferenciu DATALAN IT FORUM 2012 vyjadrili významní
slovenskí manažéri – Ivan Golian z Orange Slovensko, Branislav Adamovič z KOOPERATIVA poisťovne, Branislav Šebo
z IBM Slovensko a ďalší. Ak chcete vedieť, v ktorej IT novinke
vidia potenciál a čo podľa nich ovplyvňuje rýchlosť a kvalitu
služieb pre zákazníkov, pozrite si ich komentáre on-line na
www.datalan.sk/itforum.

spoločnosť, ukážka mobilného prístupu k firemným systémom, elektronickej likvidácie faktúr, a riešení iCollex (evidencia a riadenie pohľadávok) a CeRBeruS (záloha dát na vzdialené datacentrum a disaster recovery celého servera).

Atraktívnosť podujatia zaručili aj živé ukážky moderných IT
riešení. Hostia si tak vyskúšali inovatívne služby v praxi. K dispozícii bola ukážka banky v mobile, vyplnenia elektronického
formuláru, podpisovania cez tablety, či reportov pre lízingovú

Odborná konferencia DATALAN IT FORUM 2012 sa konala
30. mája v hoteli NH Gate One v Bratislave. Partnermi podujatia boli IBM Slovensko a Cisco. Mediálnymi partnermi boli
INFOWARE, PC REVUE a týždenník TREND.

V oblasti IT riešení a služieb je však dôležitý nielen súčasný
stav, ale aj jeho vývoj do budúcna. „Cieľom je byť pripravený
na výzvy v strednodobom horizonte a ponúknuť zákazníkom už
dnes to, čo budú oni chcieť až zajtra,“ hovorí člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti DATALAN Marek Paščák.

» HEADLINES
Softvérové riešenia
Information a Content Management, správa a archivácia firemných
dát, automatizácia procesov

Infokomunikačné riešenia
Virtualizácia, obnova prevádzky v cloude

Outsourcing
Efektívne fungovanie firmy

Michal Klačan, CEO DATALAN
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Revolučné technológie, ktoré zmenia fungovanie firmy.
Nová generácia mobilných služieb
Na 1 klik k zákazníkovi – nové elektronické služby, mobilné riešenia a platby, sociálne siete pre podporu predaja. E-commerce,
e-channel a cloud v praxi.
Moderná banka s dostupnými mobilnými službami odkiaľkoľvek.
Podpísať, poslať a je to – expresné služby v bezpapierových pobočkách. Autorizácia zákazníckeho konta, aktivácia služieb
a platieb prostredníctvom E-sign (biometrický digitálny podpis).
Technológie BIG Brother vo firemných dátach. Ako získať okamžitú spätnú väzbu od zákazníka?
Nová éra firemných dát aj bez náročných investícií – správa zákazníckych informácií a nové služby s podporou sociálnych
sietí a smartfónov. Bezpečné dáta v cloudoch.
Podpora elektronizácie podnikových procesov s využitím inteligentných mobilných zariadení.
Recepty na jednoduchší život – outsourcing a bezpečná správa infraštruktúry v praxi. DATALAN CeRBeruS.
Ako bezpečne obnoviť prevádzku aj bez náročných investícií? Cloud – všetky služby pod jednou strechou.
Virtuálna IT infraštruktúra – minimálna investícia, maximálny efekt.
Moderné zdieľanie dát – od Cloudu, cez Desktop, až po Telepresence
Viac info: www.datalan.sk/itforum
POZRITE SI VIDEO
Michal Klačan, Marek Paščák a ďalší odborníci zo spoločnosti DATALAN vám prezradia, ako funguje biometrický podpis,
aké sú výhody mobilných riešení, a ako si môžete zálohovať celú prevádzku a maximalizovať úspory.
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Konferencia UNIVERSITY DAY
Moderné IT riešenia pre univerzity
12. september 2012 – Hotel Diplomat, Rajecké Teplice

Slovenské univerzity chcú modernizovať, DATALAN vie ako
na to. Prezradil to aj na ďalšom ročníku odbornej konferencie
University Day. Odborné prezentácie a poznatky z praxe boli
aj tento rok potvrdením, že v prinášaní inovácií a moderných
riešení v oblasti vzdelávania je DATALAN naozaj doma.
Konferencia sa konala 12. septembra v Rajeckých Tepliciach
a zúčastnili sa jej desiatky zástupcov univerzít, ktorým DATALAN predstavil trendy a úspešné riešenia v modernizácii výučby na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Hlavnou témou konferencie bolo kvalitnejšie fungovanie univerzity a inovácie v oblasti modernej výučby. Prezentovaná
bola nielen vízia spoločnosti DATALAN ako urobiť vzdelávací
proces jednoduchším, modernejším a efektívnejším pre vyu-

čujúcich i študentov, ale aj konkrétne riešenia na vybraných
vysokých školách.
„Aj vďaka nám môžu študenti Žilinskej univerzity využívať celkom nové prednáškové miestnosti a učebne, systémy podporované novou flexibilnejšou infraštruktúrou v dátovom centre.
Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave už majú za sebou
prvé skúsenosti s prácou v najmodernejšom HD štúdiu. Technická univerzita vo Zvolene zase bude disponovať jedinečnou
„Virtual Cave“, priestorom, kde môžu mladí technici priamo vizualizovať rôzne procesy, situácie a návrhy v externom či internom prostredí,“ uviedol príklady aktuálnych projektov, ktoré
sa realizovali na vysokých školách v poslednom období, člen
predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti DATALAN,
Marek Paščák.

PROGRAM
MODERNÉ UNIVERZITY. TRENDY VO SVETE A NA SLOVENSKU.
} Ako ďalej na univerzitách?
} Vízie pre univerzity.
} Digitálna agenda 2020.
} Vedecké parky.
} IBM Smarter Education a Content Management
} Novinky v ECM – skúsenosti na univerzitách.
} Aktuálne trendy v komunikácii a v spolupráci aj pre
univerzity.
} Newsletter eduNEWS2020.
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY. SKÚSENOSTI Z UNIVERZÍT.
} Recepty na jednoduchší život. Outsourcing.
} CRM pre potreby univerzity.
} Mobile computing a univerzity.
} Elektronická komunikácia v rozšírenom vydaní.

Viac info na www.datalan.sk/universityday
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Konferencia MODERNÁ ŠKOLA
Inovatívne technológie pre stredné školy
9. október 2012 – Hotel Holiday Inn, Bratislava

Spoločnosť DATALAN, líder v oblasti dodávky informačných
technológií a moderných riešení pre slovenské školstvo, odprezentoval aj možnosti, ktoré svet IT prináša stredným školám.

Okrem toho podporujeme prístup ku kvalitnému vzdelaniu aj
projektmi ako je napr. Detská Univerzita Komenského Online,“
uviedol Marek Paščák, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti DATALAN.

Na odbornej konferencii Moderná škola, ktorá sa konala
9. októbra v Bratislave, predstavila víziu moderného vzdelávania prostredníctvom najnovších technológií navrhnutých
špeciálne pre potreby škôl. Potreby škôl sú zacielené na tri základné oblasti – kvalitná výučba, bezpečná škola, lepšie služby pre učiteľov a študentov. Pomocou nich sa môže zdokonaliť vyučovací proces a vylepšiť pracovné a študijné prostredie
študentov.
„Naším cieľom je posun kvality vyučovania na školách na vyššiu úroveň. Napríklad vďaka projektu Infovek môže pokrokové
vyučovanie realizovať viac ako 3 000 škôl, ktoré majú k dispozícii výkonnejšiu výpočtovú techniku na celý rad predmetov.

PROGRAM
MODERNÉ ŠKOLY. TRENDY VO SVETE A NA SLOVENSKU.
} Trendy a modernizácia vzdelávania.
} Vízie pre moderné školy.
} Technologické inovácie pre moderné vzdelávanie.
} Ako lepšie využívať súčasné IT vybavenie na školách?
} Jednoduché a efektívne riešenia bez náročných investícií.
} Nové možnosti financovania na školách.
NOVÁ TECHNOLOGICKÁ GENERÁCIA PRE ŠKOLY.
} Technológie pre podporu vzdelávania.
} Nové služby pre študentov a učiteľov.
} Interaktívna výučba
} Prehľadná správa agendy škôl a informácie
} Na „jeden klik“ už od pár Eur mesačne.
} Moderné vzdelávanie v praxi.

REFERENCIE A SKÚSENOSTI ŠKÔL.
} Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava - Interaktívne
tabule v modernej výučbe.
} Základná škola Andreja Kmeťa, Levice
– Multimediálna učebňa, praktické skúsenosti.
} Základná škola s Materskou školou J. A. Komenského
v Bratislave – Riešenie Multipoint.
} Cambridge International School Bratislava – Microsoft Office 365 v praxi.
Viac info na www.datalan.sk/modernaskola
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Atraktívne vzdelávanie
motivuje deti aj počas leta
Zdroj: Divadlo Aréna

Detská Univerzita Komenského (DUK) Online, organizovaná
Divadlom Aréna v spolupráci so spoločnosťou DATALAN, má
za sebou úspešný druhý ročník. Mladí študenti vo veku od 9
do 14 rokov sa vďaka nej mohli dozvedieť napríklad to, prečo
potrebujeme prezidenta, prečo je krv najvzácnejšia tekutina,
i to, prečo lietadlá lietajú. Celkový počet prednášok, ktoré bolo
možné v tomto roku absolvovať, bol osem a okrem verejného
života, medicíny a fyziky sa týkali aj biológie, či zodpovedného prístupu k životu a svojmu okoliu.

čilo mať notebook,“ prezradil v rámci súťaže Čo sa mi najviac
páčilo na DUK Online Matej z Bratislavy. „Veľmi rada sa učím,
ale bývam ďaleko od Bratislavy. Túžila som ísť na detskú univerzitu a veľmi som sa potešila, že som ju mohla absolvovať cez počítač,“ myslí si Daniela z Granč-Petroviec.
Diplom úspešného absolventa získali tie deti, ktoré úspešne
vyplnili aspoň päť z ôsmich testov.

Štúdium, ktoré baví

Počet študentov rastie

Deťom sa podľa ich vlastných vyjadrení páčili predovšetkým
prednášky o lietaní, krvi, ale aj právach a povinnostiach hlavy

Štúdium na DUK Online štartovalo 9. júla a prvým prednášajúcim bol prezident SR Ivan Gašparovič. Tento rok sa prihlásilo 170
malých vysokoškolákov, čo je o vyše 50 percent viac ako v minulom roku. „Sme radi, že naša snaha prinášať do školstva nové
prístupy s využitím najmodernejších informačných technológií sa
aj v podobe DUK Online stretla s pozitívnou odozvou,“ hodnotí
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti DATALAN
Marek Paščák. Podľa neho skúsenosti z aktuálneho ročníku potvrdzujú, že online vzdelávanie je aj na Slovensku nielen plnohodnotnou, ale aj veľmi atraktívnou formou vzdelávania a vie
sprostredkovať užitočné vedomosti už žiakom základných škôl.
Detskú Univerzitu Komenského Online navštevovali deti prakticky zo všetkých regiónov Slovenska, od Bratislavy cez Dunajskú Stredu až po Medzilaborce. „Ak by nebolo možné študovať
online, nemohol by som prednášky absolvovať a nedozvedel sa
kopu zaujímavých informácií. Výhodou bolo aj to, že som si ich
mohol vypočuť aj na prázdninách v Tatrách, alebo pri mori, sta-

c Úsilie detí sme podporili aj výhrou, ktorú vyžrebovanej študentke odovzdal Jozef Mokrý, predseda dozornej rady spoločnosti DATALAN.
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štátu, o ktorých rozprával prezident SR Ivan Gašparovič. Najviac
mladých študentov sa zúčastnilo práve testu, ktorý vychádzal
z jeho prednášky. Celkovo bola úspešnosť jednotlivých kvízov
veľmi vysoká, keď v ani jednom prípade neklesla pod úroveň 95
percent, a testy o pomoci chorým deťom a zdravom životnom
prostredí úspešne zvládli všetci zúčastnení.
„To všetko svedčí o tom, že zriadením DUK Online sme urobili
správny krok. Už teraz sa teším na jej tretí ročník, ktorý deťom prinesie ďalšie odpovede na otázky o fungovaní sveta, ktorý ich obklopuje,“ hovorí riaditeľ Divadla Aréna, ktoré Detskú Univerzitu
Komenského organizuje, jej zakladateľ a garant Juraj Kukura.
Účastníci online univerzity neboli v tomto roku odkázaní výlučne na internet. Traja vyžrebovaní sa zúčastnili aj návštevy
parlamentu. DATALAN zorganizoval v rámci DUK Online aj súťaž Podpor školu a vyhraj, do ktorej sa zapojilo 36 detí a umožnilo tak svojej škole získať atraktívnu cenu. Víťazom sa stalo
Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre.
Okrem toho mohli detskí študenti aj tento rok prejaviť svoj názor a napísať, čo sa im na DUK Online najviac páčilo. Odpovedí
prišlo naozaj veľa a motivujúci do ďalších ročníkov je určite
fakt, že deti pozitívne hodnotili aj samotný nápad realizovať
atraktívne a dostupné vzdelávanie cez internet.

Škola budúcnosti už dnes
Svet internetu a najnovších infokomunikačných technológií
spoznali študenti DUK intenzívne počas workshopu, ktorý
DATALAN pripravil spolu so spoločnosťou Cisco v špecializovanej Telepresence miestnosti. Deti sa dozvedeli napríklad aj
to, ako sa dá učiť bez papierov a zošitov, a ako je možné, že
röntgenovú snímku môže posúdiť aj lekár vzdialený tisíce kilometrov. Okrem video prezentácií sa žiaci v Ciscu oboznámili
s výsledkami prieskumu ktorý mapuje odlišnosti v prioritách
súčasnej a predchádzajúcej generácie. Podľa štúdie až 64 percent študentov považuje internetové pripojenie za dôležitejšie než mať auto, a 50 percent by radšej stratilo peňaženku
ako smartfón. O dôležitosti komunikácie cez najmodernejšie
technológie svedčí aj fakt, že do roku 2015 pretečie internetom jeden zetabajt dát, čo je ekvivalent dvadsaťnásobku kníh
naukladaných na seba od Zeme po Pluto.
„Vzbudzovanie záujmu detí o svet IT je dôležité, stačí si uvedomiť,
že na európskom trhu bude už o pár rokov chýbať okolo 700 000
špecialistov, ktorí tieto technológie zvládajú,“ dodáva Marek
Paščák. Aj preto DATALAN výrazne podporuje moderné formy
vzdelávania nielen špičkovými riešeniami na školách, akým je
napríklad unikátne HD štúdio na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, či virtuálna jaskyňa na Technickej univerzite vo
Zvolene, ale aj organizovaním odborných podujatí. Na jeseň
sa mohli odborníci oboznámiť s najnovšími trendmi a špičkovými riešeniami pre školstvo napr. na konferenciách University Day a Moderná škola.
Prednášky, videá a fotografie: www.datalan.sk/dukonline,
www.duk.sk

Témy
Detskej Univerzity Komenského Online 2012
} Prečo potrebujeme prezidenta a aké
sú jeho práva a povinnosti?
} Prečo je krv najvzácnejšia tekutina?
} Prečo všetci ľudia nepíšu ako my?
} Prečo máme pomáhať chorým a postihnutým deťom?
} Prečo lietadlo letí?
} Prečo je odliv a príliv?
} Prečo sa rakovina dá liečiť?
} Prečo nám peľ prezrádza zdravé prostredie?

c Súčasťou každého ročníka DUK sú aj workshopy, tento rok sa
pridal aj DATALAN s workshopom moderných technológií.

Z ohlasov detí

„Ďakujem za vašu snahu na tomto projekte pre deti. Páčilo sa mi
všetko, ale som technický typ a najviac ma zaujala téma Prečo
lietadlo letí. Chcel by som, aby sa tento projekt uskutočnil aj budúci rok, aby sme boli opäť o niečo múdrejší.“
Oliver z Bratislavy
„Na DUK Online sa mi najviac páči nápad vôbec niečo také zorganizovať.“
Evka z Michaloviec
„Veľmi sa mi páčila prednáška o krvi. Bola zaujímavá a dokonca
si ju so mnou prečítala aj mama, ktorú to tiež veľmi zaujalo.“
Ivanka z Považskej Bystrice
„Na Detskej univerzite sa mi veľmi páčili prednášky, ktoré prednášali dobrí a vzdelaní ľudia, a tiež aj nápad spraviť to celé cez internet.“
Barborka z Trnavy
„Ak by nebolo možné študovať online, nemohol by som prednášky absolvovať a nedozvedel sa kopu zaujímavých informácií.“
Matej z Bratislavy
„Získal som veľa nových poznatkov a informácií. Ďakujem.“
Adam z Iže
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SMARTBANKING
Moderná banka
dostupná odkiaľkoľvek
Dnešný boj bánk o zákazníka je porovnateľný s úsilím poraziť súpera v ringu. Zákazník je čoraz náročnejší, pohodlnejší, rozumie problematike, a ovláda moderné technológie. Budúcnosť preto patrí bankám, ktoré mu poskytnú presne také služby, aké očakáva: komfortné, dynamické, dostupné odkiaľkoľvek a finančne nenáročné. Takou službou je aj riešenie mobile banking, ktoré vyvinula spoločnosť DATALAN
a ako prvá ho pre svojich klientov priniesla VOLKSBANK Slovensko.

Banka vo vrecku
Klienti VOLKSBANK Slovensko môžu mať svoju banku stále
pri sebe vďaka mobilnej aplikácii, ktorá nesie názov SmartBanking VOLKSBANK. Vznik riešenia iniciovala snaha banky
reagovať na potreby súčasných, ale i potenciálnych zákazníkov, tzv. generácie v pohybe & on-line. Tá vyžaduje služby
dostupné kdekoľvek a kedykoľvek, a mobilný telefón využíva ako multifunkčné zariadenie, pričom sa pre ňu stal neoddeliteľnou súčasťou bežného života. V roku 2015 by mal
počet smartfónov prekročiť 50%-ný podiel na trhu, ktorý
dnes tvorí vyše 7 miliardy mobilných zariadení (zdroj IDC).
Počet používateľov mobilných služieb stúpa – od augusta
2010 narástol počet zákazníkov mobilného bankovníctva
cez tzv. smartfóny až o 40%. Potvrdzuje to prieskum, ktorý
bol realizovaný v 5 krajinách EÚ (Nemecko, Veľká Británia,
Francúzsko, Španielsko, Taliansko). Téma mobility sa tak prirodzene stáva prioritou pre firmy, ktoré majú záujem rásť
v biznise, udržať si zákazníkov a prilákať mladú generáciu perspektívnych klientov. Elektronické služby, využitie sociálnych
sietí, či práve mobilné riešenia a platby sú novým prostriedkom pre podporu predaja. „V prípade mobilného bankovníctva služba nevyžaduje od klientov žiadnu návštevu pobočky, či
podpisovanie nových zmlúv. Umožňuje mobilný prístup k účtom,
prehľadom a štandardným službám internet bankingu. Pre vyšší
komfort sú samozrejmosťou mobilné platby,“ uviedla Jana Lukáčová, vedúca útvaru marketingu a komunikácie VOLKSBANK
Slovensko. Banka využíva SmartBanking VOLKSBANK od júla
2012 a už pár týždňov od uvedenia zaznamenala desiatky
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stiahnutí a použití. Aplikácia je bezplatne dostupná pre majiteľov smartfónov s operačným systémom iOS 4.0 a vyššie,
a pre Android telefóny a tablety prevádzkované s operačným
systémom Android 2.3 a vyššie. Pre jej používanie je potrebné
mať aktivovanú službu Internetbanking a pripojenie na internet cez Wi-Fi alebo dáta mobilného operátora.

Internet vs. Mobile
Internet banking je dnes už bežnou záležitosťou, no banka
v mobile je posunom o ďalší veľký krok vpred. 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. Vývoj takýchto aplikácií je náročný, a aby bola aplikácia úspešná, vyžaduje sa splnenie 5 základných podmienok:
} inteligentné riešenie
} prehľadná štruktúra
} jednoduché používanie
} atraktívny dizajn
} vysoká bezpečnosť
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„Mobilná aplikácia SmartBanking pre VOLKSBANK Slovensko
spĺňa všetkých „5 P“. Ponúka jednoduchú a pohodlnú komunikáciu, širokú funkcionalitu a kvalitné grafické prevedenie. Vybaviť
úhrady, či prezrieť si uskutočnené transakcie môžete jednoducho
napríklad aj počas rannej cesty do práce. Stačí iba pár dotykov
displeja,“ informuje Richard Kufčák z DATALANu, ktorý mal na
starosti riadenie tohto projektu. Na vývoji mobilnej aplikácie
pracoval viacčlenný interný odborný tím, ktorý o.i. prispôsobil
aplikáciu špecifickým potrebám klienta. Pri návrhu a realizácii
riešenia sa kládol veľký dôraz na bezpečnosť. Neoddeliteľnou
súčasťou projektu bola aj integrácia s informačnými systémami banky a elektronickým bankovníctvom. Realizácia projektu od návrhu riešenia až po nasadenie aplikácie trvala približne štyri mesiace.

SmartBanking VOLKSBANK
Ako funguje?
Jednoducho. Pred prvým prihlásením do aplikácie SmartBanking VOLKSBANK sa stačí zaregistrovať na využívanie tejto
služby priamo prostredníctvom mobilného telefónu. Prihlasovanie potom prebieha pomocou hesla, ktoré si používateľ
zadefinoval pri registrácii. Kvôli bezpečnosti je používateľ každé tri mesiace vyzvaný k opätovnej registrácii a zmene prístupového hesla.

Mobilné bankovníctvo

ní sledovať, zriaďovať a realizovať aktivity: prehľad účtov, zostatky na účte, detail účtu, obraty na účte, platobné karty,
detail platobnej karty, úhrada dlžnej sumy za kreditnú kartu,
došlé správy, tuzemská platba, šablóny platobných príkazov,
nastavenia registrácie.

Bezpečnosť nadovšetko
Práve otázke bezpečnosti venovala spoločnosť DATALAN pri
vývoji novej aplikácie mimoriadnu pozornosť. Prenos dát medzi mobilným telefónom používateľa a bankou je zabezpečený prostredníctvom šifrovacích štandardov AES256, HMAC_
SHA256, SHA256. 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.
Osobné dáta týkajúce sa účtu klienta nie sú uložené v mobilnom telefóne, preto ani v prípade straty alebo krádeže telefónu
nemôže dôjsť k ich zneužitiu. Pri nečinnosti sa aplikácia automaticky odhlási a pre znovuotvorenie je potrebné opätovne zadať heslo. V prípade opakovaného zadania nesprávneho hesla
je používateľ vyzvaný na zadanie PID, PIN a bezpečnostného
prvku. Po troch nesprávnych pokusoch sa prístup zablokuje
a neumožní žiadne ďalšie prihlasovanie. Takto je zabezpečená
ochrana proti nežiaducemu prístupu do aplikácie.

a jeho možnosti
Vďaka SmartBankingu VOLKSBANK budete mať svoju banku
stále pri sebe a tento pohodlný a bezpečný nástroj vám umož-
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VIRTUALIZÁCIA
PRE VYŠŠIU EFEKTIVITU
DATALAN ako implementátor nástroja pre automatickú
obnovu pre VMware technológie v konsolidačnom
projekte České pojišťovny.
Virtualizácia
pre vyššiu efektivitu
Základnými kameňmi súčasnej stratégie České pojišťovny
(ČP) v oblasti IT je prechod k privátnemu cloudu a k enterprise mobilite. V praxi to znamená viacročný proces budovania
infraštruktúry so servisne orientovanou architektúrou, prinášajúcou zníženie TCO, automatizáciu procesov a služieb,
jednoduché doručovanie a flexibilitu IT (IaaS, SaaS) a bezpečný prístup k aplikáciam podľa rolí z akéhokoľvek zariadenia a z akéhokoľvek miesta – z vonkajšieho prostredia, aj
z vnútra organizácie.
Spoločnosť DATALAN tiež prispela k tomuto procesu svojim
know-how v oblasti VMware technológií a zapojila sa ako
subdodávateľ do projektu virtualizácie stoviek infraštruktúrnych a aplikačných serverov a automatizácie ich obnovy na
záložnom site-e po možnom globálnom výpadku.
Tento projekt zastrešoval a projektovo viedol český obchodný
partner, systémový integrátor, spoločnosť IMPROMAT-COMPUTER, s.r.o., ktorý taktiež dodával všetok potrebný hardvér a softvér a vytvoril prostredie pre rýchle nasadzovanie ESX hostov na
HP blade serveroch a technológii HP Virtual Connect.

Riešenie
V rámci projektu bolo treba navrhnúť architektúru, ktorá by
funkčne aj výkonnostne spĺňala požiadavky veľkej organizácie. Na základe kapacitnej analýzy prostredia pomocou
VMware Capacity Planner nástroja sa urobil návrh počtu a výkonu blade-serverov a počtu VMware klástrov a ich
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nódov. Z pohľadu bezpečnosti a samostatnosti administrácie boli navrhnuté autonómne klástre pre organizačné
jednotky, ktoré toto požadovali. V kapacitnom návrhu bola
tiež zohľadnená požadovaná odolnosť voči výpadku celého blade-chassis. Manažment celej virtuálnej infraštruktúry
na primárnom, aj na záložnom datacentre, bol navrhnutý
ako vysoko dostupný, zabezpečený technológiou VMware
vCenter Heartbeat a schopný kontrolovať obe datacentrá
z jedného bodu (vCenter servery v Linked Mode-e).
Návrh architektúry prešiel pred vlastnou implementáciou
nezávislou oponentúrou výrobcu virtualizačnej technológie
– spoločnosťou VMware.

Prínosy
Požiadavkou zákazníka bolo okrem virtualizácie serverovej
infraštruktúry aj nasadenie VMware riešenia pre Bussiness
Continuity (BC) - VMware Site Recovery Manager-a (SRM).
Pri nastavovaní VMware SRM DATALAN úzko spolupracoval
so storage a network tímami ČP. Na základe našich požiadaviek bolo nastavené všetko potrebné z pohľadu replikácie a snapshotovania na úrovni polí (EMC Symetrix VMAX)
a podľa požiadaviek sieťového tímu z Českej republiky boli
zase prispôsobené sieťové nastavenia virtuálnych serverov
na „recovery site-e”, pomocou skriptovania v recovery plánoch.
VMware SRM prinesie Českej pojišťovni jednak nástroj na
automatizovanú obnovu v prípade výpadku celého site-u,
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alebo diskového poľa, ktorý nepozná ľudské chyby a jednak
nástroj na skúšanie recovery plánov bez nutnosti odstavovania ostrej prevádzky, vytvárania veľkých tímov ľudí a dlhodobého plánovania. Takisto sa dá tento nástroj použiť aj na
plánovanú migráciu serverov z jedného site-u na druhý, napríklad v prípade sťahovania sa do iných priestorov. Svojimi
výstupmi nemenej poteší pri dokumentácii prehľadných recovery plánov, ktoré sa vždy podľa potreby ľahko aktualizujú. Česká pojišťovna uvádza, že sa im podarilo na zabezpečenie BC, pomocou VMware technológií, znížiť TCO o 55 mil Kč
(cca 2,3 mil Eur) pre obdobie 5 rokov.

Plusy riešenia
Ďalšie prínosy projektu virtualizácie a BC, ktoré uvádza zákazník:
Zjednodušenie
} zrýchlenie zriaďovania infraštruktúrnych služieb
} zjednodušenie a optimalizácia licencovania
} prehľadné začlenenie do monitorovania a zálohovania
Upratanie
} revízia potrebných a nepotrebných serverov
} zavedenie konfiguračných štandardov serverov
} vytvorenie jednotnej virtualizačnej platformy
Nové služby
} koncept HA a DR – beh v 2 datových centrách
} náklady podľa spotreby
} automatizácia kľúčových procesov – SW aktualizácia,
zriaďovanie/rušenie

ČP v číslach








9 000 000+ aktívnych zmlúv
4 000 000+ unikátnych klientov
Člen Generali PPF holdingu – pôsobí v 14 krajinách
Generali – 2. najväčšia európska poisťovňa
4 000 interných zamestnancov
4 000+ výhradných agentov
4 000+ ďalších užívateľov aplikácií

IT v ČP









200+ pobočiek
400+ aplikácií
600+ TB diskový priestor
1000+ serverov
120 000+ užívateľských helpdeskov/rok
10 000 000+ nahrávok klientského centra v archíve
12 000 000+ transakcií medzi systémami za deň
30 000 000+ dokumentov v digitálnom archíve za
rok

Virtualizácia v České pojišťovni

Poznámka:
V článku boli použité fakty
a čísla z prezentácie Vrchného riaditeľa pre prevádzku IT v ČP, Ing. Lukáša
Klášterského, z VMware
Fóra v Prahe.
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Prvý slovenský
superpočítač
úspešne naštartovaný!
Projekt prvého slovenského superpočítača, ktorý posunie možnosti domácej vedy na novú úroveň, má za sebou prvú fázu. Spoločnosť DATALAN po úspešnom vykonaní skúšok odovzdala Slovenskej akadémii vied zariadenie s výkonom až 96 teraflopov, teda
10 ^ 12 operácií za sekundu. To je viac než by naraz zvládlo 3-tisíc
bežných PC. Vďaka tomuto obriemu výkonu bude možné posunúť vedu, výskum a školstvo na Slovensku o veľký kus dopredu.
Nový superpočítač bude verejnosti oficiálne predstavený
za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana
Čaploviča na slávnostnej tlačovej konferencii SAV 19. októbra.
Na nej bude prezradené aj jeho meno, ktoré vzišlo z celonárodnej súťaže organizovanej na portáloch zive.sk a teraz.sk.
Slováci si mohli vybrať z piatich návrhov, ktoré pamätali
tak na osobnosti domácej i svetovej vedy, ako aj na tradície,
a medzi finalistov sa dostal aj zástupca vedeckej fantastiky.
Bez ohľadu na to, či sa bude superpočítač volať Aurel, Filip,
Leonardo, Marvin alebo Matej Bel, jeho meno bude odrážať
výnimočnosť celého projektu pre slovenskú vedu. Tá sa totiž
vďaka superpočítaču dostáva zreteľnejšie na svetovú mapu
vyspelých krajín a prenikne aj do rebríčka TOP 500 najvýkonnejších zariadení tohto druhu.
„Sme radi, že celý projekt, ktorý nemal na Slovensku doteraz obdobu, tak z pohľadu jeho výkonu ako aj možností jeho využitia, prebieha podľa plánu a pri jeho realizácii sa nevyskytli žiadne komplikácie. Všetky súčasti superpočítača a jeho infraštruktúry boli dodané
a spustené v stanovenom harmonograme a už onedlho s nimi začne slovenská vedecká komunita na celom Slovensku pracovať,“
hovorí Marek Paščák, člen predstavenstva spoločnosti DATALAN.
Popri dodávke superpočítača pre Výpočtové stredisko SAV
sa paralelne realizovalo dodanie ďalších súčastí projektu jeho ďalším partnerom – Ústavu experimentálnej fyziky
v Košiciach, Ústavu informatiky v Bratislave a štyrom partnerským univerzitám – STU v Bratislave, Žilinskej univerzite, UMB
v Banskej Bystrici a TU v Košiciach. Celý projekt pod názvom
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie tak nie
je obmedzený iba na Bratislavu, ale pokrýva celoplošne celé
Slovensko. Prístup k nemu budú mať vedci a študenti pracujú-
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ci na vedeckých projektoch z celého územia prostredníctvom
siete SANET. Využiť budú môcť súhrnný výkon približne 130
teraflopov za sekundu. „Ide o veľký krok nielen pre SAV, ale pre
celú vedu na Slovensku, vrátane univerzít a aplikovaného výskumu realizovaného v súkromnej sfére,“ potvrdzuje Tomáš Lacko,
riaditeľ Výpočtového strediska SAV. Superpočítač pomôže
s mnohými výzvami vedy, ktoré sa môžu pozitívne prejaviť aj
v každodennom živote ľudí. Riešiť bude napríklad parametre
jadrovej magnetickej rezonancie, rezonancie, či modelovanie
biochemických procesov pre chemoterapiu rakoviny. Uplatnenie tak nájde v rôznych vedných odboroch ako fyzika, výskum materiálov, kvantová fyzika, fyzikálna chémia, biochémia, medicína, virológia, ale aj predpoveď počasia.
Výstupy nebudú k dispozícii iba vo forme laikom nič nehovoriacich dát uložených na diskových poliach, ale spracované
budú aj vo forme prehľadných 3D animácií. „Spektrum využitia je skutočne široké. Pevne verím, že aj vďaka superpočítaču sa
podmienky práce slovenských vedcov výrazne zlepšia,“ uviedol
predseda SAV Jaromír Pastorek.

Superpočítač v číslach
} výkon 96 teraflopov, 10 ^ 12 operácií za sekundu
} približne 335. pozícia medzi najvýkonnejšími superpočítačmi sveta
} bude tretí najvýkonnejší v strednej Európe po Rakúsku a Poľsku
} postavený je na procesoroch IBM Power7, jeden uzol
superpočítača bude mať celkovo 32 jadier Power7 a
256 GB operačnej pamäte
} tvorený bude celkom 96 uzlami, teda 3 072 jadrami a
24 TB operačnej pamäte
} uzly prepojí sieť s latenciou 0,5 mikrosekundy medzi susednými uzlami a maximálnou latenciou 5 mikrosekúnd
} ako úložný systém bude slúžiť IBM System Storage
DS5300 s kapacitou 600 TB
} k diskovému systému bude pripojený 8 Gbps Fiber
Connect linkami
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Zaujímavosti
} Superpočítač je chladený vodou. Na chladenie jej potrebuje viac než 1 000 litrov, udržiavaná je na teplote medzi 11 až
13 °C. Vďaka tomu sa SAV zaradila medzi inovátorov v chladení výkonných počítačov v rámci Slovenska – chladenie
vodou je totiž najefektívnejší spôsob chladenia.
} Stroj váži 3 100 kg, pridružené technológie ako diskové polia a manažovacie servre ďalších takmer 2 000 kg. Elektrické
káble, ktoré napájajú superpočítač, by mohli napájať 20 rodinných domov alebo celý 8-poschodový panelák naraz.
} Na každé jadro CPU pripadá 8 GB RAM pamäte - spolu ide o
24 TB RAM - 24 000 GB. Pri bežných počítačoch tento údaj
dosahuje hodnotu cca 2-4 GB. Teoretický výpočtový výkon
je asi 96TFLOP/s, u bežných počítačov je to maximálne 2030 GFLOP/s, čiže superpočítač má asi 3000-krát väčší výpočtový výkon ako bežný počítač. Na ilustráciu: do pamäte superpočítača sa zmestí súčasne 3 000 celovečerných filmov v
HD kvalite.
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Nové možnosti pre
vedu a výskum
Ing. Tomáš Lacko
riaditeľ Výpočtového strediska SAV

Spustenie prvého slovenského superpočítača, ktoré sa udeje už o pár dní, bude mať pod palcom Tomáš Lacko, riaditeľ Výpočtového
strediska SAV. Tomáš Lacko ukončil štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (dnes FEI STU, pozn. red.),
špecializáciu fyzika tuhých látok. Do roku 1994 pracoval ako odborný a neskôr ako samostatný odborný pracovník na Katedre fyziky
Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Venoval sa výskumu a štúdiu zmien fyzikálnych vlastností amorfných polovodičov a polovodičových prvkov po ožiarení neutrónmi, či zavádzaniu mikropočítačovej techniky. Riaditeľom Výpočtového strediska SAV je od roku 2007.
Ako uviedol, vďaka superpočítaču, ktorý sa výkonom radí medzi TOP 500 najvýkonnejších počítačov sveta, sa krajina posunie na špičku
v technologickom zázemí vedy v regióne strednej a východnej Európy.

Mali ste niekedy možnosť pracovať so superpočítačom, aký
vzniká na Slovensku?
V súčasnosti týmito skúsenosťami disponujú moji najbližšíí
spolupracovníci a tiež záujemcovia o počítanie na tomto
type superpočítača z akademického, ako aj univerzitného
prostredia, ktorým sa podarilo získať prístup k niektorému
systému v existujúcich superpočítačových centrách. Osobné
skúsenosti mám s výpočtovými prostriedkami dostupnými
v období tesne pred mojím odchodom do IT biznisu, kde sa
nám podarilo v prostredí operačného systému RSX-11 implementovaním potrebných podprogramov ovládať pod
Fortranom laboratórnu jednotku styku s prostredím LJSP súčasne s rozhraním IMS-2, ktoré slúžilo na zber nameraných
experimentálnych dát. Hoci výpočtový výkon týchto systémov na tú dobu tiež nebol zanedbateľný, porovnávať ich
s výpočtovým výkonom superpočítača, ktorý sa v dnešných
dňoch vo Výpočtovom stredisku SAV uvádza do prevádzky,
nemá zmysel.
K čomu by ste ten slovenský prirovnali? Čo všetko dokáže?
V rámci siete superpočítačov DEISA, ktorá je už v dnešných
dňoch integrovaná do PRACE v úrovni Tier 1, sa nachádzajú superpočítače zosieťované z jedenástich partnerských a
národných superpočítačových centier v európskych kraji-
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Teším sa na projekty, ktorých výsledky sa rýchlo dokážu odzrkadliť aj na
kvalite nášho každodenného života.
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nách s výpočtovými výkonmi od desiatok TFLOPs do stoviek
TFLOPs. Náš superpočítač s teoretickým výkonom 96 TFLOPs
sa bude nachádzať v tejto sieti medzi tými najvýkonnejšími.
Svojím výpočtovým výkonom bude len približne desaťkrát
slabší, ako prvý superpočítač o výkone rádovo 1 PFLOPs
postavený v Európe v superpočítačovom centre v Jülichu
v rámci vrstvy Tier 0 projektu PRACE. Jeho využitie očakávame predovšetkým v numerickej chémii, fyzike, biomedicínskych vedách, počítačovom inžinieringu, modelovaní a pod.
Ako bude vyzerať „bežný pracovný deň” v živote superpočítača?
Mnohým sa bude zdať veľmi jednotvárny. Pokiaľ sa nestane nejaká mimoriadna udalosť, po „nahodení“ všetkých
výpočtových nódov a spustení úlohy realizujúcej zložité
vedecko-technické výpočty, budú tieto bežať až do ich záverečnej fázy. Výsledky z výpočtov bude možné následne
zobraziť v 3D zariadení, alebo na výkonnejších grafických
staniciach. Počas behu jednotlivých výpočtových úloh sa
bude obsluha starať o systematickú kontrolu stavu samotného superpočítača ako aj potrebných periférnych zariadení,
chladiaceho systému a prípadné alarmy riešiť tak, aby nedochádzalo k zbytočným prerušeniam prevádzky.
Koľko ľudí bude potrebných na jeho obsluhu?
Pre systémovú údržbu, administráciu a riadenie úloh bude
potrebných len toľko pracovníkov, aby sa vedeli navzájom
zastúpiť. Oveľa väčšiu pozornosť je potrebné venovať vytvoreniu podmienok na serióznu podporu, ktorú budeme môcť
poskytnúť používateľom superpočítača. V súčasnosti plánujeme postupne vytvoriť tím pracovníkov v počte 10 až 12
odborníkov na jednotlivé oblasti obsluhy a podpory.
Ste v kontakte s vedcami, informatikmi, ktorí s podobnými
zariadeniami pracujú v zahraničí?
Áno, už pri príprave projektu sme sa kontaktovali s pracovníkmi superpočítačových centier, ktoré boli známe už
aj niektorým členom skupiny, ktorá návrh projektu SIVVP
pripravovala. V apríli tohto roku sme na pozvanie navštívili superpočítačové pracovisko icm na Varšavskej univerzite,
kde bol inštalovaný supepočítač podobného výpočtového
výkonu ako ten náš. Naši pracovníci majú na varšavský superpočítač prístup a mnohé kroky počas implementácie potrebného softvéru na našom systéme boli vykonané v jeho
prostredí.
Viete povedať, o koľko je tento superpočítač výkonnejší
než bol prvý počítač, s ktorým ste v živote pracovali?
V období môjho priameho kontaktu so sálovou výpočto-

vou technikou ako aj systémom, ktorý sme používali v experimentálnej praxi, sa výpočtový výkon jednotlivých modelov pohyboval v rozsahu jednotiek až desiatok miliónov
inštrukcií za sekundu (MIPS). Dnešné výpočtové systémy sa
testujú na výkon pomocou testovacích programov Linpack
a ich výkony sa merajú v počte operácií v plávajúcej desatinnej čiarke za sekundu (FLOPs). Ten náš superpočítač
disponuje teoretickým výpočtovým výkonom 96 biliónov
operácií za sekundu (96 TFLOPs) a je teda približne miliónkrát výkonnejší.
Na aké projekty, ktoré superpočítač umožní, sa vy osobne
najviac tešíte?
Na projekty, ktoré dajú v krátkom čase výsledky s pozitívnym ohlasom v medzinárodnej vedeckej obci. Na projekty,
ktorých výsledky sa rýchlo dokážu odzrkadliť aj na kvalite
nášho každodenného života. Naši vedeckí pracovníci z celého Slovenska budú tými, ktorí určia, ako kvalitne bude náš
superpočítač využívaný.
V čom je špecifická práca so superpočítačom, ako vôbec
vyzerá v praxi jeho obsluha na rozdiel od bežného PC?
Najvýkonnejšie superpočítače dnešných dní sa vyznačujú jednou spoločnou architektonickou črtou. Sú zložené
z veľkého počtu uzlov (nódov), ktoré sa svojou vnútornou
stavbou veľmi podobajú alebo sú rovnaké ako jednoduché
PC a na každom z nich beží jedna inštancia operačného systému. Sú však poprepájané navzájom veľmi rýchlou štandardnou alebo proprietárnou komunikačnou sieťou. Beh výpočtových úloh sa riadi pomocou menších systémov, ktoré
bežia v klastri, čím sa znižuje riziko straty informácie nad bežiacimi úlohami v uzloch výpočtového systému, ktorý riadia.
Akú infraštruktúru ste museli vybudovať na to, aby ste superpočítač vôbec mohli spustiť?
Pre spustenie nášho superpočítača do prevádzky bolo potrebné existujúcu výpočtovú sálu zrekonštruovať predovšetkým stavebnými úpravami, potrebnými pre nainštalovanie vhodných klimatizačných zariadení, tak vodného ako aj
vzdušného chladenia. Vykonali sme aj výmenu podlahy, aby
garantovala potrebnú únosnosť a zrekonštruovali sme elektroinštaláciu tak, aby sme v priestore sály mohli zabezpečiť
potrebné napájanie elektrickou energiou.
Môže vôbec superpočítač „zamrznúť“?
Ako každý systém, aj superpočítač je len dielo ľudského umu
a vyrobené s podielom ľudskej sily, takže hardvérový problém sa môže vyskytnúť aj pri superpočítači. Avšak na typický
„bluescreen“ by sme si museli počkať. y
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Slováci budú mať
svetový superpočítač
Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
vedecký sekretár SAV
Slovenský elektrotechnik Fedor Gömöry patrí k najväčším domácim kapacitám. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (dnes FEI STU, pozn. red.) a v Elektrotechnickom ústave SAV pracuje od roku 1977. K jeho bohatým
profesionálnym skúsenostiam patria okrem odbornej vedeckej
práce a výskumu aj mnohé prezentácie na medzinárodných vedeckých podujatiach, či publikovanie desiatok odborných materiálov a štúdií. Zúčastnil sa viacerých projektov medzinárodnej
vedeckej spolupráce, o.i. viedol samostatný projekt v Centre
excelentnosti Európskej únie. V rámci výskumu sa venuje najmä
supravodičom a ich aplikácii v elektrotechnickom inžinierstve,
medzi svetovú elitu sa so svojím tímom zaradil dosiahnutím významného pokroku vo vývoji plášťa magnetickej neviditeľnosti.
Ďalší krok vpred podľa neho urobí slovenská veda aj vďaka prvému slovenskému superpočítaču.

Čo bolo hlavným impulzom SAV k spusteniu projektu „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“, ktorého súčasťou je aj prvý slovenský superpočítač?
Vysokovýkonné počítanie je súčasťou špičkovému výskumu
v mnohých vedných oblastiach. Keďže k poslaniu Slovenskej
akadémie vied patrí vytváranie adekvátnych podmienok pre
takýto výskum, rozhodli sme sa prijať poverenie od slovenskej
akademickej komunity a stali sme sa nositeľmi projektu, ktorého významnou časťou je inštalácia superpočítača v našom
Výpočtovom stredisku.
Aké budú prvé projekty, pri riešení ktorých sa superpočítač
využije?
Superpočítač budú na začiatku využívať predovšetkým tie
tímy z univerzít a ústavov SAV, ktoré už získali skúsenosti
z používania tejto techniky v zahraničí a podieľali sa na vypracovaní technickej špecifikácie zariadenia. Takže očakávam
najmä využitie na výpočty vlastností molekúl a tuhých látok,
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simulácie veľkých biologických molekúl a polymérov, modelovania komplexných interakcií v živých bunkách a výpočty
dynamiky kozmických systémov.
A predpoklady do budúcnosti, kto bude superpočítač využívať najviac a na aké účely?
Počítač umožní obslúžiť súčasne viacero úloh, preto dúfam,
že si časom nájde používateľov zo všetkých oblastí výskumu.
Odhadujeme, že projekty budú pokrývať širokú škálu od astronómie cez fyziku, materiálový výskum, chémiu, biochémiu,
farmakológiu, environmentalistiku, až po ekonómiu a ochranu kultúrneho dedičstva.
Majú už odborníci v Slovenskej akadémii vied skúsenosti so
superpočítačmi zo zahraničia?
V SAV pôsobí dostatočné množstvo odborníkov, ktorí sa na
zahraničných pobytoch zoznámili so superpočítačmi, viacerí
z nich sú naďalej používateľmi tejto techniky „na diaľku“.
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Aké projekty doteraz v SAV „stáli“, prípadne boli brzdené absenciou superpočítača?
Nepovedal by som, že projekty úplne stáli, naši vedci sú vynaliezaví a našli si cestičky, ako používať takúto techniku
v zahraničí. To má ale väčšinou za následok spoluautorstvo
zahraničných kolegov na dosiahnutých výsledkoch. Teraz by
sa to malo zmeniť – naše ústavy budú môcť autonómnejšie
rozhodovať o svojich výskumných zámeroch a vstupovať do
medzinárodných spoluprác ako rovnocenný partner.
Na aký výskum, či potenciálny objav, ktorý bude možné vďaka superpočítaču uskutočniť, sa vy osobne najviac tešíte?
Dúfam, že sa superpočítač bude dať využiť na výpočty magnetických vlastností objektov zložených z vrstiev supravodiča
a feromagnetika. Nedávno sa nám podarilo ukázať, ako sa z
týchto materiálov dá zostaviť plášť, ktorým odtienime magnetické pole bez toho, aby prítomnosť takéhoto tieniaceho
plášťa meracie prístroje zaregistrovali. Pri modelovaní na
bežných počítačoch musíme robiť viaceré zjednodušenia, so
superpočítačom by sme mohli robiť výpočty s rádovo vyšším
počtom premenných, teda presnejšie a detailnejšie, a preskúmať viacero alternatív riešenia. To budeme potrebovať, keď by
sme chceli od overenia princípu fungovania prejsť k návrhu
zariadenia s potrebnými technickými parametrami.
Ak bude chcieť niekto so superpočítačom pracovať, čo všetko musí pre to urobiť?
Superpočítač bude k dispozícii vedcom z celého Slovenska, prístup bude mať každý, kto predloží zmysluplný výskumný projekt. Do konca roka by sme chceli zostaviť odborný orgán, ktorý
bude rozhodovať o pridelení strojového času. Budú v ňom experti na vysokovýkonné počítanie z univerzít a ústavov SAV.
Môže nám superpočítač pomôcť prípadne aj k zisku Nobelovej ceny?
Spustením superpočítača sa dotiahneme v oblasti vysokovýkonného počítania na úroveň, ktorá je vo vyspelých krajinách
štandardom. Na získanie Nobelovej ceny nemôžeme pomýšľať, pokiaľ takéto vybavenie nebudeme mať v širokom spektre
vedných disciplín. Ale možno vďaka superpočítaču zopár mladých nádejných výskumníkov dá prednosť práci na Slovensku
pred odchodom do zahraničia.
Kedy by mali byť prvé výsledky získané za pomoci superpočítača?
Výsledky prvých výpočtov by mali byť k dispozícii ešte v tomto roku, prvé nové vedecké poznatky odvodené s pomocou
superpočítača by sa mali začať objavovať v priebehu budúceho roka. y

Spustením superpočítača sa
dotiahneme v oblasti vysokovýkonného počítania na úroveň,
ktorá je vo vyspelých krajinách
štandardom.
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Získali sme nové,
neoceniteľné skúsenosti
Marek Paščák

Marek Paščák, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ v spoločnosti DATALAN, stojí za dodávkou superpočítača po projektovej a manažérskej stránke. Ako človek na čele IT spoločnosti,
pôsobiacej na trhu viac než 20 rokov, pozitívne hodnotí nielen
výkonnostné možnosti superpočítača, ale prínos vidí aj v posune kompetencií slovenského dodávateľa. V získaných skúsenostiach a znalostiach existuje podľa neho veľký potenciál pre
súčasných i budúcich zákazníkov DATALANu.

Projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie je na slovenské pomery výnimočný technologickým riešením aj rozsahom. K čomu by ste ho prirovnali?
Čo sa týka infraštruktúry, nepamätám si, že by sa za posledných desať rokov niečo také na Slovensku realizovalo. Niektoré výskumné ústavy SAV, aj zopár iných inštitúcií, majú hardvérové prostriedky na báze superpočítačov, ale čo sa týka
výkonu a rozsahu, jedná sa o zlomok z teoretického výkonu
superpočítača. Na Slovensku tiež existujú rôzne dátové centrá, ale keď ide o celkový výkon, nič porovnateľné so superpočítačom tu doposiaľ naozaj nebolo. A osobne si myslím, že
v blízkej budúcnosti už ani nebude.
Realizoval už DATALAN projekt podobného charakteru?
Určite, už v minulosti sme realizovali projekty podobného
rozsahu z hľadiska objemu infraštruktúry, ale nie na takejto
technológii. Dodávka a inštalácia superpočítača bolo niečo
úplne iné a nové. Doteraz sme síce tiež inštalovali heterogénnu serverovú infraštruktúru, komunikačnú infraštruktúru alebo diskové polia po celom území Slovenska, ale väčšinou komunikovali s nejakým dátovým centrom len na báze výmeny
údajov a v spolupráci s informačnými systémami. Realizácia
dodávky, v ktorej zariadenia dokážu spolu prepojene fungovať za účelom maximalizácie celkového výkonu, patrí v rámci
našich skúseností k prelomovým.
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Čo tento projekt znamenal pre DATALAN z profesionálneho
hľadiska?
V rámci projektu SIVVP sme sa určite naučili mnoho nových
vecí, posunuli sme svoje odborné a znalostné hranice, spoločne so zákazníkom – SAV a partnerom, ktorým bola v tomto
projekte spoločnosť IBM. Projekt bol náročný nielen po technologickej a odbornej stránke, ale aj personálnej, projektovej
a logistickej. Nároky na ľudí boli vyššie, keďže išlo o projekt
veľkého rozsahu, pri ktorom bolo potrebné koordinovať a komunikovať so všetkými partnermi, ktorí do projektu boli zapojení. Samozrejme, bolo treba pripraviť špičkové technologické zázemie, všetko od serverovne cez chladenie až po všetky
koncové prípojné miesta. Pre zaujímavosť, superpočítač je
chladený vodou a s takýmto riešením sme doteraz taktiež
nemali skúsenosť. V rámci inštalácie jednotlivých technológií
bolo opäť potrebné všetko koordinovať, aby dodávky na seba
v čase nadväzovali, aby jednotlivé etapy prebehli v poriadku.
Preto bol pre nás tento projekt, náročný technologicky, rozsahovo, časovo aj ľudsky, špeciálny aj z pohľadu projektového
manažmentu. Osobne som rád, že sa nám všetko podarilo bez
nejakých väčších problémov. Samozrejme, občas sa, tak ako
pri každej inštalácií, vyskytli komplikácie, napr. keď sa upravovala sála, v ktorej mal byť superpočítač umiestnený, a až keď
sme sa do jej prípravy pustili, tak sa odkryli veci, o ktorých sme
ani netušili, že tam sú. Rovnako nás potrápila inštalácia vodného chladenia, ktorá sa realizovala a podstupovala záťažové
testy v lete, keď na Slovensku panovali extrémne horúčavy, no
na druhej strane, lepšie záťažové testy by sotva niekto nasimuloval. No všetko sme, aj vďaka šikovnému a odhodlanému
tímu, ktorý na projekte pracoval, úspešne zvládli.
DATALAN teda získal výnimočné skúsenosti, ktoré môže využiť pre ďalších zákazníkov, zrejme aj v iných oblastiach než je
veda a výskum.
Ďalší superpočítač sa na Slovensku v najbližšom období zrej-
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Slovenský superpočítač patrí medzi najvýkonnejšie zariadenia svojho druhu na svete. Pomáhali vám pri jeho inštalácii aj
poznatky z iných krajín, v ktorých už takéto projekty fungujú?
Komunikovali sme s odborníkmi z Poľska, USA a samozrejme, s kapacitami zo Slovenskej akadémie vied. Rovnako Tomáš Lacko zo SAV bol v kontakte so zahraničnými kolegami,
ktorí už projekt podobného typu absolvovali. Veľká výhoda
bola aj v tom, že Tomáš Lacko predtým pôsobil v komerčnej
sfére a pozná zákonitosti úspešnej projektovej implementácie, čo spoluprácu rozhodne uľahčilo a posunulo o pár výrazných krokov vpred.
Faktom tiež je, že superpočítač je technológia, ku ktorej výrobca nepripustí externých spolupracovníkov, resp. je tak
komplikovaná, že je nutná inštalácia priamo výrobcom. Preto
sa projektu zúčastnil aj špeciálny tím z IBM USA, ktorý zrealizoval samotnú inštaláciu základného stroja. Aj pri tejto práci však boli prítomní naši ľudia, ktorí sa aktívne zúčastňovali
každého jednotlivého kroku náročnej inštalácie.

Našou ambíciou bolo prekročiť ďalší level, opäť sa v rámci
historických skúseností posunúť na vyššiu odbornú úroveň.

me inštalovať nebudeme, avšak celý superpočítač a jeho infraštruktúra je vyskladaná z čiastkových riešení a technológií,
ktoré si môžu nájsť svoje uplatnenie aj v rámci iných projektov. V rámci projektu SIVVP bolo pre nás veľkým prínosom získanie nových skúseností, zvýšenie odbornosti a kompetencií,
jednak čo sa týka špecifických certifikácií a tiež schopnosti
inštalovať systémy takéhoto rozsahu. Určite by sme chceli na
tento progres v budúcnosti nadviazať, a posilniť postavenie,
ktoré dnes máme v oblasti inštalácie infraštruktúry, chceme
sa tiež výraznejšie presadiť v oblasti systémov na báze OS
Unix.

Nielen inštalovať, ale ani pracovať so superpočítačom zrejme nemôže hocikto. Je súčasťou projektu aj špeciálne školenie
a inštruktáž pre budúcich používateľov, supervízia prevádzky, či
nonstop servis?
Súčasťou dodávky samozrejme bolo aj školenie používateľov
superpočítača a celej jeho infraštruktúry. Časť školení už bola
zrealizovaná, ďalšie sa ešte pripravujú. Čo sa ďalších služieb
týka, na dodávku IT zariadení sa vždy vzťahuje nadštandardný servis, aby sa zabezpečila kontinuita prevádzky a servisná
zmluva, ktorá tiež rieši prípadné problémy. To sú však dnes
už bežné veci.
Celý projekt SIVVP je naplánovaný v dvoch etapách. V prvej
bolo cieľom zapojiť všetky zúčastnené subjekty tak, aby bolo
umožnená ich bezproblémová spolupráca. V akom stave je superpočítač aktuálne?
Všetky súčasti superpočítača sú už nainštalované a je pripravený na prevádzku. No celý ten systém je tak zložitý a náročný, že ho treba ešte v rámci fungovania upraviť, tzv. vyladiť, a
práve teraz prebiehajú posledné konfiguračné práce.
Dodávateľom SAV pre projekt SIVVP sa DATALAN stal na
základe víťazstva vo verejnej súťaži, keďže ponúkol najlepšie
technologické riešenie s najlepšou cenou. Ide o technologické
riešenie spoločnosti IBM, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti
superpočítačov. Ako prebiehala spolupráca s IBM?
S IBM spolupracujeme už dlhodobo a patríme medzi jedného z najvýznamnejších partnerov tejto značky. Spoluprácu
na tomto konkrétnom projekte dnes hodnotím tak, že sme
sa v rámci nej veľmi veľa naučili. Do projektu sme vstupovali
s tým, že IBM je jedna z technologicky najvyspelejších svetových spoločností a našou ambíciou bolo prekročiť ďalší
„level“, opäť sa v rámci historických skúseností posunúť na
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vyššiu odbornú úroveň. Vzájomne sme sa dopĺňali a tak ako
vidím, že spolupráca mala veľký význam pre DATALAN, minimálne v posune našich kompetencií, tak verím, že aj IBM sa
naučila niečo od nás (úsmev).
Čo sa týka spolupráce s akademickou obcou, aké sú po získaných skúsenostiach ďalšie vízie DATALANu?
V rámci projektu superpočítač bude spolupráca pokračovať
minimálne na úrovni servisu, resp. ďalších konfigurácií, upgradov, updatov a pod. Otvára sa však aj ďalší priestor na
debaty o aplikáciách, ktoré môžu na superpočítači bežať,
o softvéroch, ktoré na ňom môžu vedci používať a podobne.
Samozrejme, je tu aj potenciál rozširovania systému do budúcnosti.
Kde všade ešte môže byť technologický background a získaný odborný potenciál využitý a prínosný?
Chystá sa ďalšie programové obdobie, v ktorom jedna z priorít určite bude infraštruktúra výskumu a vývoja. Zadané
budú nové špecifické ciele, ktoré bude potrebné naplniť
a práve v tejto oblasti sa môže objaviť ďalší projekt podobného charakteru. Osobne si viem predstaviť využitie napr.
v prípade Slovenského hydrometeorologického ústavu, či
Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. V súčasnosti
sa spúšťajú univerzitné vedecké parky, ktoré tiež môžu využívať priamo výpočtový výkon superpočítača. Možností je
naozaj veľa.
Je využitie superpočítača reálne napr. v rámci podpory
vzdelávania a školstva , čiže nielen pre vedu a výskum, ale napr.
aj priamo pri štúdiu, formou praxe, či stáže?
Superpočítač je primárne určený pre vedeckú komunitu,
resp. pre subjekty, ktoré si môžu komerčne prenajať výpočtový výkon. Aj pre študentov by práca na superpočítači bola
určite zaujímavá, to som si istý. Teoreticky sú možné napr.
stáže, prehliadky a prezentácie jeho možností, oboznámenie
sa s tým, čo superpočítač dokáže a poskytuje. Reálna výzva
do budúcnosti pre SAV je však najmä dokázať ponúknuť, či
už vzdelávacím inštitúciám alebo ústavom, zdieľanie výkonu
a využívanie infraštruktúry, ktorá bola vybudovaná. Vezmime
si, že napr. v rámci Čiech už je k dispozícii výpočtový výkon, v
Ostrave sa aktuálne buduje ďalší, máme tu Rakúsko, Poľsko,
treba sa len zapojiť do vzájomnej spolupráce a využívať to, čo
prepojené systémy dokážu.
Spomenuli ste, že si výpočtový výkon môžu prenajať aj komerčné subjekty. Ako to funguje?
Komerčné využitie je možné, podľa pravidiel EÚ, do miery nepresahujúcej náklady na prevádzku zariadenia. To sú určené
limity. V zásade preto môžu superpočítač využívať aj firmy,
ktoré sa dohodnú s poskytovateľom na konkrétnych podmienkach a realizovať napr. nejaké modelové simulácie. Týka
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sa to napr. firiem z automobilového alebo farmaceutického
priemyslu.
Hlavné využitie superpočítača je v základnom a aplikovanom výskume. Aké možnosti ešte vidíte vy ako človek pohybujúci sa vo svete IT?
Kedysi som sa na škole venoval neurónovým sieťam umelej
inteligencie a práve na simulácie v rámci tejto oblasti bolpotrebný určitý výpočtový výkon. Superpočítač posúvajúci
umelú inteligenciu na ešte vyššiu úroveň by mohla byť tiež
zaujímavá téma.
V rámci Európy existuje zámer vytvoriť ekosystém superpočítačových centier, ktoré budú môcť využívať výskumníci
a priemyselní partneri podľa svojich aktuálnych potrieb. Ako
môže byť tohto zámeru účastné Slovensko?
Hlavným zámerom superpočítača, inštalovaného pre SAV,
je v nových možnostiach, otvorení dverí do ďalších experimentov. Spolupracujeme už napr. s CERNom, aj vďaka
superpočítaču budeme vedieť pritiahnuť ďalšie projekty,
na ktorých naši vedci budú participovať, budú môcť priamo riešiť úlohy, do ktorých budú zapojené celosvetové výpočtové centrá. Na možnosti, ktoré prináša superpočítač, sú
okrem toho naviazané ďalšie rámcové operačné programy,
resp. európske fondy, čo pre SAV opäť otvára ďalšie dvere na
nové zaujímavé spolupráce.
Čakajú nás nové výzvy a netušené možnosti. Svet IT sa však
neustále posúva vpred, technológie sa menia každým dňom.
Ako na to dokáže reagovať taký rozsiahly systém, akým superpočítač rozhodne je?
Aj o tomto bude druhá fáza projektu, v rámci ktorej sú nastavené výkonnostné požiadavky na rozširovanie celého
systému. Superpočítače však nie sú technológie, ktoré by
sa menili každý rok. Superpočítač je poskladaný z množstva
hardvérových častí, ktoré musia byť dokonale vyladené na
veľký výkon, musia disponovať pripravenými systémami,
musia obsahovať špičkové aplikácie. Určite sa to nedá porovnať s notebookom, ktorý máme jeden a pol roka a je už
starý, lebo na trh prišiel novší model. Takto to nefunguje.
Superpočítač nebude technologicky starý o rok, ani o dva.
Jedná sa naozaj o špecifickú technológiu.
Jednotlivé časti infraštruktúry sa však dajú upgradovať
a zlepšovať, čiže možnosti rozšírenia systému sú stále otvorené. Len pre zaujímavosť na záver: DATALAN pôsobí ako
dodávateľ na viacerých univerzitách, a už teraz sa nám niektoré ozývajú, že by boli rady súčasťou tohto superpočítačového systému. Možno sa preto treba zamyslieť nad tým,
ako do systému v budúcnosti zapojiť nových partnerov, ako
ho urobiť ešte väčším a robustnejším, ako rozšíriť oblasti
využitia. To je cesta, ktorá môže opäť viesť k úplne novým
možnostiam a prelomovým príležitostiam. y
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Dodávka, aká sa na
Slovensku realizovala
po prvýkrát
Branislav Hanzel

Inštalácia prvého slovenského superpočítača bola náročná
z hľadiska technologického, logistického, bezpečnostného,
i personálneho. Človekom, ktorý celú dodávku a inštaláciu priamo riadil, bol Branislav Hanzel. V DATALANe pôsobí ako vedúci
divízie Outsourcing. V exkluzívnom rozhovore priblížil, ako vyzerá inštalácia zariadenia, aké sme na Slovensku doteraz nemali, ako superpočítač funguje, čo potrebuje pre svoju každodennú bezproblémovú prevádzku, a mnoho ďalších zaujímavých
informácií priamo z miesta činu.

Verejnosť už určite vie, že inštalácia superpočítača bola jedinečným projektom veľkého rozsahu, mnohí však stále nevedia,
čo si pod samotným pojmom superpočítač predstaviť.
Pojmom superpočítač sú označované špecifické serverové
riešenia, ktoré charakterizuje vysoký výpočtový výkon integrovaný na relatívne malom priestore, najmodernejšia IT technológia a využitie na špecifické účely. Výraz „malý priestor“
je tiež relatívny, keďže najvýkonnejšie zostavy zaberajú plochy rádovo v desiatkach metrov štvorcových. Výkon týchto
riešení je v porovnaní s bežnými servermi niekoľko 100 až
1000-násobne vyšší. Ich využitie je určené pre vedecké kruhy,
univerzitné výpočtové strediská, obranné štruktúry krajín, výskumy v oblasti farmaceutického priemyslu, astronómie, biochémie, kozmickom výskume a v mnohých iných oblastiach.
Superpočítač slúži na špecifické matematické výpočty, kde
na vstupe máme veľké objemy údajov v podobe čísel, a tieto
dokáže paralelne na základe inštrukcií veľmi rýchlo spracovať
a vyhodnotiť výsledky. Ide o tzv. MPP – Massive paralel pro-

cessing. Výstupom sú opäť číselné dáta, interpretované napr.
vo forme matíc, alebo grafických modelov. Ak je dát naozaj
veľmi veľa, tak je potrebný veľký výpočtový výkon, aby bolo
možné v akceptovateľnom čase tieto dáta spracovať a dostať
z nich použiteľný výstup. V skratke: to, čo by iný počítač robil
niekoľko mesiacov až rokov, superpočítač dokáže v rozmedzí
niekoľkých dní. Existuje svetový rebríček týchto riešení, ktorý
sa každého pol roka aktualizuje. Superpočítače sú hodnotené
podľa výkonnosti, počtu jadier a iných parametrov a jednotlivé krajiny súperia o prvenstvo. V súčasnosti vedie USA so strojom Sequoia na technológii BlueGene/Q. Jeho konfigurácia
a výkon ohromuje – pozostáva z 1 572 864 CPU jadier, 1,57
PB RAM a výkon je na úrovni 20 133 TFlops. V rámci Európy
kraľuje stroj v Nemecku na technológii iDataplex dx360M4
s výkonom 3 185 TFlops a 147 456 CPU jadrami. Pre porovnanie, u nás inštalovaný superpočítač dosahuje teoretický výkon
96 TFlops.
Onedlho sa superpočítač oficiálne naštartuje. Čo to z technologického pohľadu pre Slovensko znamená?
Náš superpočítač je prvý superpočítač na Slovensku. Primárne je určený pre vedeckú oblasť, ale je predpokladané aj
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jeho komerčné využitie. Prevádzkovateľ plánuje prenajímať
určitú časť výkonu komerčne. Firmy si najímajú výpočtový
výkon, aby boli schopné počítať úlohy napríklad z vlastných
výskumov a pod. Väčšinou ich vlastný hardvér nedosahuje požadovaný výkon a tak si ho najímajú. Výkonovo sa náš
superpočítač zaraďuje do prvej stovky v rámci Európy (81.
miesto) a v rámci sveta je na 335. mieste. Pre Slovensko je to
významný projekt, pretože doteraz sme takýto systém nemali
a jeho inštaláciou máme vytvorené podmienky pre účasť vo
významných svetových projektoch, akým je napríklad spolupráca s CERNom. Okrem superpočítača v Bratislave existuje
niekoľko podobných riešení na Slovensku. Sú súčasťou tohto
projektu, ale sú to podstatne výkonovo menšie serverové riešenia rozmiestnené na univerzitách v rámci krajiny. Keď zrátame výkon všetkých týchto inštalovaných miest, dostaneme sa
k číslu okolo 135 TFlops
Ako vlastne superpočítač vyzerá a ako funguje?
V podstate je to veľká, dizajnovo celkom zaujímavá čierna
„skriňa“, široká jeden meter, vysoká vyše dvoch, a hlboká tiež
takmer dva metre. Vpredu a vzadu má dvere. V prevádzke neprodukuje viac hluku ako bežný server a možno prekvapí to,
že z nej prúdi studený vzduch. Celý systém je chladený vodou,
ktorá odvádza 100% tepla zo stroja. Teplota tejto kvapaliny je
okolo 11 stupňov a vzduch vychádzajúci zo stroja je dochladzovaný chladiacimi dverami. V celom okruhu sa nachádza
vyše 1 000 litrov vody, ktorá cirkuluje v systéme. Aby ste mali
predstavu o tepelnom výkone, tak pri plnom zaťažení dokáže
superpočítač každé 3 minúty zohriať vodu o 10 stupňov. Do
pol hodiny dokáže „uvariť“ 1 000 litrov vody. Voda cirkuluje
v dvoch okruhoch. Vnútorný okruh stroja je úplne uzavretý
a voda má špecifické parametre. Sofistikovaný systém čerpadiel, ventilov, výmenníkov a senzorov riadi jej cirkuláciu. Systém monitoruje okrem iného aktuálny príkon stroja, teplotu
vody na vstupe, na výstupe, teplotu v miestnosti, tlak, rosný
bod, atď. Druhý okruh odvádza teplo od počítača ku chladiacemu kompresoru, ktorý vodu chladí. Elektrický príkon je porovnateľný so 100 varnými kanvicami.
Slovenský superpočítač má naozaj zaujímavé rozmery aj
kvality. O akú technológiu ide?
Superpočítač je značky IBM. Vyrobený bol v USA, v závode,
ktorý sa venuje iba skladaniu takýchto riešení. Po potvrdení
objednávky a konfigurácie to celé postavili, spustili, otestovali, zabalili a poslali na Slovensko. Ako som už spomenul, súčasťou inštalácie bol aj americký tím, ktorý tu na Slovensku časť
inštalácie priamo zabezpečoval. Celková doba od momentu
rozbalenia do spustenia do prevádzky bola približne jeden
mesiac.
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Ako sa stroj takýchto rozmerov dostal do serverovne SAV?
Do Európy sa dostal lietadlom, na Slovensko nákladným autom. Keď sa superpočítač prepravoval z colného skladu v Senci do SAV, hodnota tovaru vyžadovala prepravu v špeciálnom
režime s ozbrojeným sprievodom a pancierovými autami. Superpočítač bol prevezený v nákladnom aute v drevenej klietke na oceľovej palete. Len samotná paleta a obal vážili viac
ako 600 kg. Z kamióna sa stroj zložil vysokozdvižným vozíkom
a rovnako priamo do vnútra výpočtovej sály sa položil vysokozdvižným vozíkom. Počas celej prepravy a manipulácie bol
pod dohľadom SBS, ktorá ho strážila.
Už vieme ako superpočítač vyzerá, čo si pod týmto pojmom
predstaviť, ale aká je jeho vnútorná konštrukcia? Zrejme nebude
porovnateľná s bežným počítačom.
Zjednodušene povedané - základné komponenty sú zhodné
ako pri bežnom počítači. Superpočítač má procesor, pamäť,
disky, zbernice, ktorými tečú terabity dát. To musí mať každý
počítač, ale nie je to zostavené tak, ako v bežnom PC. Architektúra prepojenia CPU, RAM a ostatných komponentov je
odlišná. Konštrukcia superpočítača je ovplyvnená hlavne faktom, že na chladenie hlavných výkonových komponentov nepotrebuje prúdenie vzduchu, tým pádom je možné dosiahnuť
vyššiu hustotu týchto komponentov. V spodnej časti skrine sa
nachádzajú 4 WCU (water cooling unit), ktoré zabezpečujú
chladenie. Nad nimi je výpočtová časť – 12 ks tzv. CEC (je to
vlastne 2U vysoký server obsahujúci 256 jadier a 2 TB RAM).
Keď sa otvorí CEC, tak takmer nevidno nevyužitý priestor a
všetko teplo je odvádzané vodou rúrkami, ktoré sú pri každom komponente. Nad touto výpočtovou časťou sú umiestnené mohutné zdroje zabezpečujúce dostatočný výkon pre
celý systém. V plnom zaťažení sú schopné dodať 216 kW.
Zdroje sú pripojené k sieti káblami, ktoré by utiahli 20 rodinných domov alebo jeden väčší panelák. Konfigurácia pozostáva z 3 072 jadier technológie IBM P7, pamäť 24 TB. Pre laické
porovnanie bežný počítač má 2 jadrá a pamäť 1-2 GB.
Superpočítač nabieha pol hodinu po zapnutí, bežný počítač
približne 30 sekúnd. Reštart trvá dvojnásobok času. Počas prevádzky je prekvapivo tichý, pri plnom výkone je hluk porovnateľný s bežnými servermi. Podstatne viac hluku produkuje chladiaci systém, ktorý zabezpečuje studenú vodu. Samotný stroj
váži viac ako 3 tony a podporné 3 stojany, v ktorých sú umiestnené manažovacie servery a diskové polia, približne 2 tony.
Superpočítač nemá ani klávesnicu, ani monitor. Aký je teda
výstup zo superpočítača, v akej forme je možné získať výsledky
výpočtov?
K stroju sa pripájajú užívatelia, ktorí zadávajú úlohy, prostredníctvom vzdialených prístupov. V jednoduchom ponímaní
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sa dá povedať, že do stroja sa zadá úloha a dáta, počítač sa
spustí a po čase vypočíta úlohu. Dáta uloží na diskové pole
a následne sa výsledky dajú pozrieť cez špecifické aplikácie.
Samozrejme, v praxi je to o niečo zložitejšie.
Najvýkonnejší európsky superpočítač je pripojený k najmodernejším vizualizačným prostriedkom, ako je napríklad 4k stereoskopická stena či prostredie virtuálnej reality pozostávajúcej
z piatich stien pre zobrazovanie 3D modelov z medicíny alebo
astronómie. Ako je na tom superpočítač na Slovensku?
Naše riešenie je takisto vybavené 3D stereoskopickým zariadením značky Visbox, ktoré umožňuje zobraziť výsledky na
ploche takmer 8 m2. Zariadenie je vybavené aj systémom na
snímanie pozorovateľov a umožňuje interakciu so zobrazovanými výstupmi. Inštalované je v Slovenskej akadémií vied.

Čo by iný počítač robil niekoľko
mesiacov až rokov, superpočítač
dokáže za pár dní.

Superpočítač je významným projektom aj v rámci dodávateľský skúseností DATALANu. Ako sa spoločnosť podieľala na
tomto projekte a aké bol prínos vášho tímu?
DATALAN je primárnym dodávateľom celého riešenia pre SAV.
Tri roky spolupracoval s IBM a SAV na projekte SIVVP (Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie). Projekt
nebol jednoduchý z pohľadu technologického rozsahu dodávaného riešenia a ani z pohľadu potrebných úprav priestorov
serverovne. Rovnako aj predstavy a možnosti zákazníka museli byť citlivo zohľadnené pri celkovej realizácii. DATALAN sa
na projekte podieľal nielen tým, že samotný systém dodával,
ale zároveň aj tým, že pripravil priestory SAV pre umiestnenie
a prevádzku. Realizovali sme čiastočnú rekonštrukciu serverovne počas jej plnej prevádzky, pripravili všetky technológie
a čo je najdôležitejšie, zodpovedali sme za celý projektový
manažment. Projekt si vyžadoval veľa operatívnych činností
vzhľadom na fakt, že takáto dodávka sa na Slovensku realizovala po prvýkrát.
Ja som prevzal riadenie a zodpovednosť za realizáciu projektu
ako projektový manažér v čase formálneho začiatku realizácie, to znamená, v zmysle projektového riadenia, v čase podpisovania zmlúv. Mojou úlohou bola koordinácia všetkých
činností pri príprave priestorov serverovne, pri dodávke všetkých častí riešenia až po jeho odovzdanie a spustenie celého
systému. Hlavnou náplňou bola komunikácia s tretími stranami, so SAV, so špeciálnym tímom IBM z USA, ktorý realizoval
časť prác pri dodávke inštalácii na Slovensku. Za DATALAN sa
na projekte po technickej stránke podieľalo niekoľko ďalších
technológov z môjho oddelenia. Celkovo sa na inštalácii zúčastnilo 5 špičkových odborníkov z DATALANu. y
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Príbeh slovenského superpočítača

Od vízie k realite
Dodávka prvého slovenského superpočítača naštartovala 11. apríla 2012,
kedy bol superpočítač dovezený na Slovensko, celá inštalácia trvala
viac než mesiac a zúčastnilo sa jej spolu takmer 15 profesionálov.
Pozrite si, ako to celé prebiehalo.
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Martin Venhart

Veda je
aj o šťastí
„Musím rátať aj s tým, že keď budem mať šesťdesiat rokov, zistím, že moja cesta bola zlá
a mylná,“ hovorí o svojom neľahkom povolaní vedca mladý slovenský fyzik Martin
Venhart.
Čo vás priviedlo k prírodným vedám a vede ako takej?
Inklinoval som k nim odvtedy, čo som sa naučil písať. Máme
to aj v rodine. Môj otec celý život pracoval ako operátor jadrového reaktora. V bytovke v Trnave, odkiaľ pochádzam, bývala celá komunita takýchto operátorov. Boli hrozne zanietení,
vrátane môjho otca. Takúto prácu totiž nemôže robiť človek,
ktorého by nenapĺňala. Preto o tom dokázali hodiny diskutovať a ja som ich často počúval. Paradoxne som však na základnej škole neznášal fyziku. Už prvej triede mi išla matematika
a postupne som si vypestoval lásku k chémii. Spolu so spolužiakom, z ktorého je dnes veľmi dobrý chemik, sme si postavili doma chemické laboratórium. Bolo lepšie vybavené ako
v škole. Prišli sme k nemu tak, že spolužiakova teta pracovala
v trnavských sladovniach. Mali tam veľké laboratórium, ktoré
bolo v likvidácii. Zavolala nás, aby sme si odtiaľ vzali, čo chceme. Beztak by to vyhodili. Preto sme mali doma plnú pivnicu
chemikálií, skúmaviek, baniek a skiel. Trávili sme tam v siedmej
a ôsmej triede celé poobedia. Bádali sme a písali sme si poznámky o našich pokusoch. Keď som si nimi nedávno listoval,
len som sa čudoval, čo všetko sme boli schopní spolu zmiešať
a vyskúšať. Je zázrak, že sme to prežili.
Ako ste vedeli, aké pokusy robiť? V tom čase neexistoval internet a literatúry nebolo veľa…
Dostať sa k informáciám bol naozaj v tom čase pre nás problém. Mnohé chemické pokusy sme preto objavovali „nanovo“,
lebo sme si o nich nemali kde prečítať. Hoci tú cestu už tristo
rokov pred nami niekto vyšliapal, my sme to robili odznova.
Mali sme jednu knižku, ktorá sa volala Od vodíka po lawrencium. Odhliadnuc od toho, že to bola výrazne socialistická
knižka oslavujúca režim, popisovala, ako sa hľadali nové che-
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mické prvky na urýchľovačoch v Berkeley (USA) či v Dubne
(Rusko). Opisovala atmosféru, aká pri experimentoch vládla.
Hltal som ju a hovoril som si, že to je niečo, čomu sa chcem raz
venovať. A o pätnásť rokov neskôr sa mi to splnilo. Robím to,
o čom kniha rozprávala.
Kedy ste sa z chémie preorientovali na fyziku?
Po čase ma prestala chémia baviť a viac som začal inklinovať
k fyzike. Spôsobil to doktor Jiří Grygar, ktorý ma uchvátil svojimi televíznymi prednáškami Okná vesmíru dokorán. Ako gymnazista som chodieval aj na prednášky hosťujúcich fyzikov na
Materiálovo-technologickú fakultu STU v Trnave. Fyzikárka mi
to vždy vybavila. A keď som si mal po maturite vybrať školu,
fyzika bola prirodzenou voľbou. Odbor jadrovej fyziky prišiel
tak akosi samovoľne. Chcel som sa venovať základnému výskumu, preto som na univerzite ostal. Pracoval som v skupine
profesora Šára, kde sme sa zaoberali novými superťažkými
chemickými prvkami. Hneď prvý rok sa mi pošťastilo dostať
sa na rok na Univerzitu Jyväskylä vo Fínsku, ktorá je jedným
z najlepších miest na výskum štruktúry atómového jadra vo
svete. Dodnes s touto univerzitou udržiavam úzku spoluprácu.
Neskôr som pôsobil i v GSI Darmstadt v Nemecku a na univerzite v Leuvene (Belgicko).
Čo je dnes vašou náplňou práce?
Zaoberám sa štruktúrou atómových jadier a vlastnosťami
hmoty, ktorá ich tvorí. Napriek tomu, že atómové jadro je známe už stojeden rokov, stále nie je pochopená jeho štruktúra.
Nie je dokonca ani spoľahlivo zodpovedaná otázka, prečo
atómové jadro vlastne existuje. Nijaká teória totiž existenciu
jadra nepredpokladá. Prečo je tomu tak? To nevieme. Špeciali-
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Má to praktické využitie?
Priamy praktický výstup z toho zatiaľ nie je. Ale existuje mnoho nepriamych. Tým, že dobre nerozumieme ani samotnej
štruktúre atómového jadra, máme napríklad problém detailne rozumieť procesom, ktoré prebiehajú v jadrovom reaktore.
V jadrovom reaktore v procese štiepenia uránu vzniká niekoľko stoviek izotopov. Z toho asi o tretine nevieme vôbec nič.
A neexistuje teória, ktorá by vedela spoľahlivo predpovedať
vlastnosti atómových jadier.
Ale jadrová fyzika sa využíva v značnej miere...
Profesor Rutherford, ktorý objavil atómové jadro, povedal, že
jadrová fyzika bude vedným odborom bez akéhokoľvek praktického využitia. Napriek jeho tvrdeniu je praktické využitie
jadrovej fyziky mimoriadne rozsiahle. Okrem jadrových elektrární sa napríklad zväzky atómových jadier využívajú v terapii
nádorov. Aj RTG funguje na princípe aplikácie jadrovej fyziky.
Ako vyzerá bežný pracovný deň jadrového fyzika?
Naše oddelenie participuje na experimentoch vo švajčiarskom CERNe, na už spomínanej univerzite v Jyväskylä, v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne či v GSI Darmstadt.
V CERNe robíme experimenty na zariadení ISOLDE. Je známych
asi 3 500 izotopov. A z nich len zhruba tristo sa vyskytuje prirodzene v prírode. Všetky ostatné treba umelo vyrobiť v laboratóriu. A ISOLDE je práve zariadením, jedným z mála na svete,
ktoré takéto izotopy dokáže vyrobiť a ich vzorky poskytnúť fyzikom na štúdium. Celý CERN si v podstate môžete predstaviť
ako obrovskú fabriku, v ktorej sa vyrábajú častice. Aj to tam tak
vyzerá. A keď som na Slovensku, počas pracovného dňa sa venujem analýze dát z experimentov a počítačovým simuláciám.
Ako vyzerá taký experiment v praxi?
Už dávno to nefunguje tak, ako za čias Rutherforda, keď si dvaja-traja fyzici spolu v laboratóriu sadli a bádali. Dnes sú experimenty výsledkom práce veľkého množstva ľudí za veľmi dlhé
obdobie. Každý má pritom svoju presnú, vymedzenú úlohu.

Zaujalo ho to, začal sa tým zaoberať. Dnes na princípe elektromagnetickej indukcie funguje mobil, rádio či televízor. Druhým
príkladom šťastia je Wilhelm Conrad Röntgen, ktorého asi netreba veľmi predstavovať. Na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia experimentoval s elektrónovými lúčmi. V tom
čase boli veľmi populárne, aj keď nebolo jasné, načo sú dobré.
Počas takýchto experimentov postrehol záblesk, fluorescenciu,
ktorú si nikto predtým nevšimol. Začal skúšať, či to bola náhoda
a čo sa s tým dá robiť. Objavil tak žiarenie, o ktorého praktickom
význame je hádam zbytočné hovoriť. Ozaj, viete, čo bola prvá
röntgenová snímka? Ruka jeho manželky. Okomentovala ju slovami, že videla svoju smrť.
Takže v práci vedca je veľmi potrebné šťastie...
Louis Pasteur vyhlásil, že náhoda praje iba tomu, kto je na ňu
pripravený. Mať šťastie je veľmi dôležité. Žilo mnoho vynikajúcich vedcov, ktorí to šťastie nemali. Alebo sa od začiatku vydali
nesprávnou cestou. A svoj omyl niekedy zistili až na konci života. Nie je to nič výnimočné. Ja mám napríklad určitú ideu, akým
spôsobom by sa mali atómové jadrá študovať. Je to trochu
v rozpore s tým, čo si myslí mnoho ľudí v Európe, preto trochu
plávam proti prúdu. Každopádne, mám svoju víziu, akým smerom by sa mal môj výskum uberať. Musím však rátať aj s tým, že

V prostredí experimentálnej haly.

Zdroj: archív M. V.

zujem sa najmä na deformáciu atómových jadier. Je pomerne
málo známe, že atómové jadrá nie sú sférické objekty. Majú
rôzne tvary a najrozšírenejším je tvar rugbyovej lopty. Menej
rozšírený je tvar disku, zopár je ich aj guľatých alebo v tvare
hrušky. Tomuto sa venujem.

Kto je Martin Venhart
Je absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského, kde v roku 2008 získal doktorandský titul v oblasti
experimentálnej jadrovej fyziky. Potom pôsobil dva roky ako post-doktorand na Univerzite v Leuvene v Belgicku. Od roku 2010

Ako dlho trvá taký výskum?
Atómové jadro skúmame sto rokov a stále sme ho celkom
nepreskúmali. Ťažko na to odpovedať, závisí to od mnohých
faktorov. Občas treba mať šťastie. Ako Michael Farraday, objaviteľ elektromagnetickej indukcie, ktorý tento jav objavil vďaka
veľkej dávke šťastia. Experimentoval s elektrickým obvodom a
náhodou sa mu nablízku povaľoval kompas. Všimol si, že keď
obvod zapne a začne ním pretekať prúd, ručička na kompase sa
vychýli a potom vráti naspäť. A to isté sa stane, ak obvod vypne.

pracuje ako samostatný vedecký pracovník vo Fyzikálnom ústave
Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde sa zaoberá štruktúrou
hmoty tvoriacej atómové jadro. Je koordinátor experimentu IS521
na zariadení CERN-ISOLDE a zástupca koordinátora experimentu
JR115 na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku. Okrem toho udržuje intenzívnu spoluprácu s Georgia Institute of Technology (USA) a s
Univerzitou v Liverpooli. V roku 2011 získal prvé miesto v Súťaži
vedeckých prác mladých fyzikov organizovanej Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.
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Môže si vedec dávať ciele?
Človek by si mal dávať ciele. Marián Varga povedal, že skladby
sa dajú vybrusovať donekonečna. Ale keby hudobné vydavateľstvá nemali termíny, možno by svoju prvú platňu vybrusoval
dodnes. Vo vede si tiež treba dávať určité ciele, ale neraz moment, kedy si myslím, že už niečomu rozumiem, vyvolá len zistenie, že je to celé omnoho komplikovanejšie. Moment, kedy si
človek myslí, že všetkému rozumie a teraz to ide celému svetu
natrieť, je vtedy, keď obháji dizertačnú prácu. Myslí si, že je vedec
a všetkým to ukáže. Trvá asi rok, kým zistí, že tomu tak vôbec nie
je. A vlastne nerozumie ničomu. Naozaj platí, že čím viac o niečom vieme, tým viac zisťujeme, že vlastne vieme žalostne málo.
Prejavuje sa u vás profesionálna deformácia?
Mám to šťastie, že moja práca nie je len živobytím, ale zároveň aj zábavou a poslaním. Deformácia sa môže prejavovať
v tom, že nemám jasne ohraničený pracovný čas. V praxi to
môže vyzerať tak, že ak mi napadne nejaká myšlienka, pracujem na nej aj týždeň v kuse. Jedinou prestávkou je spánok. A
pri experimente sa pracovná doba nedá ohraničiť už vôbec.
Počas výskumu vo Fínsku som pozrel na hodinky, netušil som,
či je osem hodín večer alebo ráno. Bol som celé dni zatvorený
v laboratóriu a nevychádzal z neho. Zastávam však názor, že
keď je jedlo na stole, treba jesť. Inak sa človek nenaje. A potom
mám obdobia, kedy týždeň neurobím nič. Veda je podobne
tvorivá činnosť ako napríklad umenie.
Akú rolu zohrávajú vo výskume moderné informačné technológie?
Ja by som to skôr otočil. Nie do akej miery sa IT podieľa na výskume – informačné technológie a celá internetizácia pochádza
z výskumu. Dnešná podoba webu sa napríklad zrodila v CERNe.
Samotná sieť nie, tá je staršia. Ale web prapôvodne vznikol na to,
aby sa mohli veľmi rýchlo vymieňať dáta z urýchľovača LEP. Na
ilustráciu: pred zhruba dvadsiatimi rokmi zneli pracovné ponuky na pozíciu programátorov väčšinou takto: „Hľadáme programátora do firmy a nemusí to nutne byť jadrový fyzik.“ Bolo to
preto, lebo vtedy vedeli programovať hlavne fyzici. Čudovali by
ste sa, koľko vecí, ktoré dnes bežne používame, pôvodne vzniklo
pre potreby základného výskumu či kozmického výskumu.
Napríklad?
Požiarny hlásič. Mimochodom, viete, že je rádioaktívny? V jeho
vnútri sa nachádza rádioaktívny žiarič, vyrobený v jadrovom
reaktore. Lietajú z neho alfa častice, ktoré majú tú vlastnosť, že
neprejdú cez dym. Funguje to tak, že alfa častice musia preletieť
vo vzduchu určitý priestor, asi päť centimetrov, aby sa dostali
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do detektora a ten ich počíta. Ak sa však do priestoru dostane
dym, alfa častice ním neprejdú. Detektor ich prestane počítať
a vie, že má vyhlásiť poplach. Toto je názorná aplikácia radiácie.
V CERNe ste navrhli samostatný experiment. Budete premieňať ortuť na zlato. Alchymisti by vám mohli závidieť...
Vezmeme kus olova, pustíme do neho intenzívny zväzok protónov, vyextrahujeme z neho ortuť a tá sa premení na zlato.
Celkom jednoduché, nie? Netreba si to však predstavovať tak,
že teraz budeme masovo vyrábať zlato a raziť z neho mince, ako
túžili stredovekí alchymisti. Tento experiment má totiž tri háčiky. Prvý je ten, že vieme vyrobiť zlato len v atomárnych množstvách. Také množstvo sa nedá ani odvážiť! Druhý háčik spočíva v tom, že takto vyrobené zlato je nesmierne drahé. Gram
„nášho“ zlata by bol drahší, než je suma všetkých peňazí, ktoré
na svete existujú a existovali počas celej histórie ľudstva.
Zdroj: DATALAN

keď budem mať šesťdesiat rokov, zistím, že moja cesta bola zlá
a mylná. Nebol by som ani prvý, ani posledný. Ale podľa mňa
aj to má zmysel. Ukáže to aspoň ďalším generáciám, ktorou
cestou sa vydať nemajú. Treba však dodať, že toto šťastie je len
zhruba jedno percento úspechu. Zvyšok je tvrdá práca.

Martin Venhart vystúpil aj na odbornej konferencii
DATALAN IT FORUM 2012, ktorá sa konala 30. mája
v Bratislave.
Viac informácií na www.datalan.sk/itforum

Prečo?
Lebo to je cena elektriny, ktorú treba na výrobu gramu takéhoto zlata. Na jeden gram látky treba zhruba 10 na 23 atómov.
My sme schopní vyrobiť asi 10 na 9 atómov. To znamená, že
ostáva ešte 14 rádov. Cena nášho experimentu je už teraz obrovská. A ak si ju ešte vynásobíte tou jednotkou so štrnástimi
nulami, dostanete neskutočnú cifru.
A ten tretí háčik?
To zlato je rádioaktívne. To znamená, že sa pozvoľne mení na
inú látku. My vlastne nevyrobíme zlato, ale rádioaktívnu ortuť,
ktorá má takú vlastnosť, že sa veľmi rýchlo premieňa na zlato.
Ale aj to samotné zlato sa ďalej rýchlo premieňa na platinu.
A platina sa mení na irídium, to na osmium a nakoniec celá
reťaz skončí ako striebro alebo niečo podobné.
Takže sa nedočkáme toho, že sa budú z takéhoto zlata vyrábať šperky?
Aký by malo význam vyrábať takéto zlato vo veľkom množstve? Stalo by sa len to, že by cena zlata na trhu prudko klesla.
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A aký má potom význam, že meníte ortuť na zlato?
Umožňuje nám to študovať jadrá zlata. Jadrá zlata majú totiž
veľmi špecifickú vlastnosť. Môžu byť sférické, ale mať aj tvar
disku či lopty na rugby. A čo je na tom najzaujímavejšie, že dokážu byť deformované súčasne v troch či štyroch podobách.
Ako môže mať niekoľko podôb naraz? Keď je niečo guľa, ako
to môže byť zároveň disk?
Môže za to kvantová mechanika. Má mnohé zákonitosti, ktoré
sa vymykajú bežnému chápaniu.
Je to očný klam alebo o čo ide?
Jadro zlata má tú vlastnosť, že keď sa naň pozriem, samo si
vyberie, v akej podobe sa mi ukáže. Či ako disk alebo lopta.
Niektorí ľudia to prirovnávajú k trojjedinému kresťanskému
Bohu. Ja sa takýmto prirovnaniam vyhýbam a tvrdím, že kde
sa končí veda, tam sa začína viera. Vo vede pre vieru a pre Boha
nie je miesto. Ale napriek tomu toto prirovnanie má istú paralelu. Zlato sa tak správa ako štvorjediné, olovo je trojjediné
a tálium napríklad päťjediné.
Keď sme už načreli do oblasti viery a vedy, aj rádiouhlíková
metóda, ktorou sa zisťovala pravosť Turínskeho plátna, je praktická aplikácia jadrovej fyziky, nie? Ako to funguje?
V atmosfére existuje stabilný uhlík, tzv. uhlík 12, ktorý má šesť
protónov a šesť neutrónov. Ale potom je aj rádioaktívny uhlík
14, ktorý má šesť protónov a osem neutrónov a ten sa postupne samovoľne rozpadá a mení, s polčasom rozpadu 5730 rokov. Každý živý organizmus vdychovaním prijíma oba uhlíky.
Tie sa ukladajú v napríklad aj v kostiach. Keďže organizmus
dýcha zhruba rovnako, v tele sa vytvorí konštantná koncentrácia uhlíka 14. Keď zomrie, prestane dýchať a prestane uhlíky prijímať. Uhlík 12 je stabilný, preto zostane v nezmenenej podobe aj v mŕtvom tele. Uhlík 14 sa však rozpadá a tak
pomer uhlíkov v tele organizmu časom klesá. Pomocou tohto
pomeru koncentrácie oboch uhlíkov v tele dokážeme celkom
presne stanoviť dobu smrti daného organizmu, ak sa tak stalo pred menej ako zhruba 50 000 rokmi. Po uplynutí takejto
doby už uhlík 14 nedokážeme merať. Takýmto spôsobom sa
dajú datovať len prírodné materiály. Turínske plátno je však
prírodný materiál na rastlinnej báze. V dobe, kedy vzniklo, neexistovali umelé látky ako silón. Keď Vatikán na veľké nalie-

hanie dovolil otestovať vzorky z Turínskeho plátna pomocou
rádiouhlíkovej metódy, zistilo sa, že plátno bolo vyrobené v
13. storočí nášho letopočtu. Je to skrátka stredoveký podvrh.
Táto metóda je hrozivým kladivom na všetkých falzifikátorov...
Všetkých nie, ale niektorí boli v podvrhoch skutočne dôslední!
V dvadsiatom storočí žil maliar menom Han van Meegeren. Po
druhej svetovej vojne ho obvinili, že predal maršalovi Göringovi holandské národné dedičstvo, obraz majstra Vermeera
s názvom Kristus a cudzoložnica. Mal byť za to súdený ako
kolaborant, za čo boli veľmi prísne tresty. Maliar musel ísť
s pravdou von a priznať, že nešlo o majstra Vermeera, ale že
ho namaľoval sám a jeho obsah i tému si vymyslel. Podobným
spôsobom sfalšoval asi dvadsať obrazov a jeden predal predsedovi výtvarnej akadémie v Holandsku, veľkému expertovi
na výtvarné umenie. Mal to však dokonalo vymyslené. Maľoval
výlučne na staré plátna. Na starých maľbách vznikajú vekom
prasklinky, preto maľby ovíjal okolo tyče alebo rúry, a piekol
v trúbe pri teplote dvesto stupňov. Dosiahol presne identický
efekt starej maľby. Štetce si vyrábal rovnakým spôsobom ako
stredovekí majstri, teda z vlasov. Farby si miešal podľa tých istých starodávnych receptúr, aby ani chemici nedokázali zistiť
rozdiel. Preto mu nikto neveril, že sú to falzifikáty. Nakoniec
odhalili podvrh pomocou infračervenej fotografie. Tá odhalila pôvodnú maľbu. Pred fotografovaním načrtol rozloženie
figúr na pôvodnej maľbe a tak dokázal, že nie je kolaborant,
ale výnimočný falšovateľ. Mnohým čitateľom je táto história
zrejme známa vďaka seriálu Dobrodružství kriminalistiky, kde
van Meegerena vynikajúco stvárnil pán Hryc.
Vrátim sa späť k vášmu povolaniu. Čo pre vás znamená veda?
Veda je niečo, čo musí človek robiť z ohromného presvedčenia. Nezbohatne ňou. Preto pre toho, koho životným cieľom je
mať veľa peňazí, nie je veda ten správny odbor. A pri výraznom
podfinancovaní vedy na Slovensku to platí dvojnásobne. Ale
ani inde vo svete sa v základnom výskume nezarábajú milióny.
O vedcoch majú ľudia utkvelú predstavu, že sú to šedé myšky, ktoré nosia biely plášť a celý život strávia zatvorení v laboratóriu. Je to pravda? Máte v súkromí nejaké špecifické záľuby?
Veľmi vás prekvapí, keď vám poviem, že desať rokov tancujem štandardné tance? Okrem
tancovania zbožňujem cyklistiku. Teraz sa jej venujem málo,
keďže ma veľmi zamestnáva
naša maličká dcérka. Hlavným
športom je teda nosenie bábätka. Snažím sa však udržiavať vo
forme, ale pretekanie som už
prenechal mladším. Ešte ako
doktorand som mal podstatne
viac voľného času a takmer všetok som ho trávil na bicykli.
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Zdroj: archív M. V.

Viete o tom, že hliník sa kedysi používal výlučne v klenotníctve? Bol totiž hrozne drahý. Najmä v období Napoleona III. sa
parížske dámy predbiehali v tom, ktorá bude na plese ovešaná väčším množstvom hliníka. A dnes sa povaľujú hliníkové
plechovky bežne na ulici. Prečo? Lebo niekto objavil lacný
spôsob, ako hliník vyrobiť. A v tom momente jeho éra ako
klenotníckeho kovu skončila. Ľudstvo si vybralo iný kov, ktorý pasovalo za „drahý“. Platí to aj o zlate. Keď bude mať každý
doma tonu zlata, prestane byť zaujímavé. Preto nemá zmysel
uvažovať tak, ako alchymisti.
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Eva Černá
Som revolucionárka
Hoci Eva vystriedala množstvo povolaní, pracovala v kasíne, na televíznej obrazovke či v politike, od
malička jej neboli ľahostajné problémy druhých. Pomoc ľuďom v núdzi je jej vášňou a tento rok za ňu
získala ocenenie Slovenka roka.

Pracovali ste v celkom odlišných oblastiach. Našli ste sa v
niektorej z činností, ktorým ste sa venovali alebo venujete? Alebo
bola niektorá krokom vedľa?
Nemôžem povedať, že by som sa našla len v jednej. Baví ma
veľa vecí, preto ich robím viac naraz. Aj teraz okrem práce v
úrade bankového ombudsmana prednášam krízovú a mediálnu komunikáciu a venujem sa charite. Som vďačná za každú
skúsenosť, pretože všetko, čo človek v živote robí, ho posúva
vpred. A nikto sa nenarodí a nestane sa z neho okamžite prezident či ombudsman. Človek musí šliapať po pomyselných
schodoch. To, že som vystriedala viaceré profesie, je prirodzený vývoj.
Ste piatym rokom bankovou ombudsmankou. Čo obnáša
táto funkcia?
Je akýmsi mediátorom medzi klientom a jeho bankou. Som
jediný bankový ombudsman na Slovensku, zriadený pri Slovenskej bankovej asociácií a mám na starosti klientov tridsiatich bánk. Teda všetkých klientov, ktorých banky sa dohodli, že
budú rešpektovať etický kódex, ku ktorému pristúpili svojim
podpisom pred niekoľkými rokmi. Úrad bankového ombudsmana funguje od roku 2007. Snažíme sa pomôcť ľuďom s ich
problémami s bankami a tie sú rôzne. Je to niečo ako Lampáreň, ale orientovaná na finančné resp. bankové záležitosti.
Dlhé roky sa angažujete v treťom sektore. Kedy sa u vás zrodila túžba pomáhať?
Je to niečo ako moja osobnostná črta a prejavovala sa u mňa
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od detstva. Už na základnej škole som mala problém držať
jazyk za zubami, keď sa niekomu v mojom okolí páchali krivdy alebo neprávosti. Keď robil ujo policajt zle mojej kamarátke, tak som sa ozvala a skoro zavreli mňa aj mojich rodičov
(smiech). Alebo sme mali pani ruštinárku, ktorá každý deň prv
než povedala Dobré ráno, vytiahla pred tabuľu jednu spolužiačku, ktorú navyše ešte aj týrali doma, a trieskala ju pravítkom po prstoch. Toto boli veci, ktoré mi ohromne prekážali a
vždy som sa proti nim ozvala. Potom musela mama letieť do
školy a žehliť (smiech).
Ako vznikol nápad vytvoriť Hlavný stan nádeje?
Keď sme pred šestnástimi rokmi zakladali Nadáciu Markíza,
pomáhali sme rodinám, ktoré sa ocitli vo finančnej a sociálnej
tiesni. Neskôr som sa preorientovala najmä na poradenstvo a
riešila som konkrétne problémy ľudí. Potom som sa však opäť
vrátila k finančnej pomoci. Stretla som sa s podnikateľom a honorárnym konzulom Kolumbie, Antonom Siekelom a spoločne
sme vymysleli založenie neinvestičného fondu a neziskovej
organizácie Hlavný stan nádeje. Tiež mal potrebu podeliť sa
o šťastie, ktoré v živote nadobudol. Dospeli sme k názoru, že
ľudia na Slovensku potrebujú v týchto časoch najmä finančnú
pomoc.
Ako funguje Hlavný stan nádeje?
Obyčajne nám ľudia napíšu na náš portál www.hsn.sk. Posúdime ich žiadosť, overujeme, nakoľko je pravdivá. Ak napíšu,
že sú chorí, požadujeme, aby nám poslali doklady, fotokópie
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S akými problémami sa najčastejšie stretávate?
Ľudia na Slovensku nemajú peniaze na lieky, na zaplatenie vody,
plynu, elektriny a často ani na základné potreby. Je veľkou hanbou tejto krajiny, že ak tretí sektor nepomôže, ľudia pomrú na
choroby alebo sa zbláznia. Hoci sa mi páči, že naši ľudia pomáhajú v Afrike a iných rozvojových regiónoch sveta, myslím si, že
najprv by sme si mali pomôcť doma. Naši ľudia potrebujú pomoc ako soľ. A keď sme si to mysleli pred rokom, keď sme fond
zakladali, teraz sa nám potreba pomoci ukazuje niekoľkonásobne. V decembri som musela riešiť prípad jednej osemdesiatročnej dôchodkyne, ktorá tridsaťpäť rokov pracovala ako učiteľka.
Ostala sama a dostala sa do situácie, kedy musela riešiť, či uhradí
plyn alebo nájomné. Nakoniec sa rozhodla zaplatiť plyn, pretože
nás čakali ešte dva mesiace krutej zimy. Nájomné však dlžila a
keby sme jej nepomohli, dnes visí v sociálnej sieti. A to je jej odmena za tridsaťpäť rokov práce pre túto spoločnosť.
A pritom keď sa človek obzrie okolo seba v Bratislave, nadobudne pocit, že sme bohatá krajina. Samé drahé autá, ľudia v značkovom oblečení, vysedávajúci na kávičke v nákupných centrách…
Bratislava nie je celé Slovensko, je to príliš malá vzorka. Isto sa
tu ľuďom darí, Bratislava dáva ľuďom prácu. Nedám na toto
mesto dopustiť, pretože mňa rovnako pritúlilo, prichýlilo a poskytlo mi príležitosti. Ale život na Slovensku sa stal nesmierne
drahým a aj tí, ktorí sa voľakedy zmohli na splácanie hypoték
a pekných áut, majú dnes problémy. Pre väčšinu Slovákov je
život veľmi zložitý a ťažký. Je zložitý a ťažký v celej Európe,
lenže v ostatných krajinách sa inak zarába. Pre mňa je večnou
záhadou, prečo je Slovensko na výplatnej páske sto rokov za
opicami.

už dávno neprotestovala na ulici. Čo si kto dovoľuje myslieť si,
že tento národ je ešte stále taký tupý, aby mu to nevadilo? Ešte
aj tá babka s malým dôchodkom vidí, že ju neokradol syn alebo vnuk, ktorý má tri roboty v Bratislave, ale ľudia, ktorí sa tvárili, že nás zastupujú a všetko za nás vybavia. Takto sa žiť nedá.
Ľudia už pomaly nemajú silu kráčať ďalej. Nech sa akokoľvek
snažia, nedokážu vyrobiť viac prostriedkov. Majú dve-tri práce
a nemôžu si nič dovoliť. Tristokrát za rok pritom zdražie plyn,
elektrina, voda a potraviny. Mám kamarátku zo Zvolena, ktorá
žije sama s deťmi, má tri roboty, aby rodinu uživila a už ani poriadne nevie, ako jej deti vyzerajú.
Problémom iných sa venujete dlhé roky. Musí to byť veľmi
vyčerpávajúce. Ako si dobíjate baterky?
Ako vidíte, asi v máloktorej kancelárii majú ľudia zapálené
sviečky. Ja mám rovno tri. Je to určitá forma ochrany. Napriek
tomu, že ľudí milujem, mnohí majú rôzne energie a všeličo si
Eva Černá získala aj prestížne ocenenie za sociálnu
komunikáciu – il Dono dell’Umanita.

Zdroj: archív E. Č.

podkladov, lekársku správu. Ak píšu, že majú malú penziu a
nevystačí im to na živobytie, požiadame ich o výmer penzie a
vyčíslenie nákladov. Na základe toho schválime finančnú pomoc. Momentálne masovo riešime ženy, ktoré opustia muži a
nechajú im okrem detí na krku aj hypotéky, spotrebné úvery či
rozličné malé úvery, ktoré si potajme nabrali.

Kto je Eva Černá
Verejnosti sa vryla do povedomia vďaka markízáckej relácii Lampáreň a neskôr ako politička. Rodená Trenčianka Eva Černá však
za svoj život vystriedala množstvo povolaní. Vyštudovala odevné
učilište v Trenčíne a potom strednú ekonomickú školu v Bratislave.
Magisterský titul získala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Šesť rokov pracovala ako krupiérka inšpektorka v hoteli Forum a v

Aká téma je podľa vás momentálne najpálčivejšia?
Keď sa ma reportér jednej televízie po Slovenke roka opýtal,
akú spoločenskú tému by som otvorila, keby som mohla, povedala som, že vykorisťovanie šikovných ľudí. Nie som zástancom toho, aby ľudia, ktorí majú dve-tri práce, boli trestaní štátom za svoj úspech a za svoju snahu. A nejde o to, kto je práve
pri moci, na šikovných si každý mädlil prsty. Nepáči sa mi, že
štát, ktorý roky nezodpovedne hospodáril, ťahá peniaze z peňaženiek občanov, ktorí za nič nemôžu. Keď sa pozriem na státisícové odmeny kadejakých čudných ľudí, ktorí sa neviem ako
dostali na svoje posty, najradšej by som fackala. Alebo na existenciu osemsto rozličných príspevkových organizácií, ktoré
ani neviete, načo slúžia, ale berú peniaze. Som revolucionársky
typ, a len moja funkcia ombudsmana mi bráni v tom, aby som

televízii začínala ako asistentka produkcie v STV a v štúdiu Kontakt.
Markízácku reláciu Lampáreň nielen moderovala, ale podieľala sa aj
na dramaturgii. V roku 2000 za ňu získala hlavnú cenu OTO v oblasti
publicistiky. V roku 2002 vstúpila do politiky ako členka strany ANO
a v parlamente sa venovala ľudským právam a sociálnym veciam.
Bola členkou výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie a Stálej delegácie NR SR Parlamentného zhromaždenia NATO. Za svoju knihu
Reportérkina spoveď získala v roku 2001 ocenenie Zlatá kniha. Prácu
v treťom sektore začala v Nadácii Markíza, stála pri zrode krízového centra Maják nádeje a vo vlastnej organizácii HQ Hope n.o. Dnes
pracuje ako banková ombudsmanka, prednáša krízovú a mediálnu
komunikáciu a vo voľnom čase sa venuje neziskovej organizácii a
neinvestičnému fondu Hlavný stan nádeje, ktorú založila spolu s Antonom Siekelom.
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prežili a nechtiac to prenášajú na ostatných. A keďže mojou
úlohou je ich problémy navyše vyriešiť, musím byť silná. Občas
sa naskytnú životné situácie, kedy aj ja potrebujem potiahnuť.
Ale prihodí sa to málokedy. Stalo sa mi však už, že som si musela na mesiac vziať voľno z práce a naberať pozitívnu energiu
na Sliači. Veľmi veľa zo seba dávam a dostávam menej, preto
si musím neraz pomôcť sama rozličnými spôsobmi. Dobíja ma
rodina, priatelia. Alebo dostanem úžasný ďakovný list, prípadne vyhrám nejakú cenu (smiech).

Zdroj: DATALAN

Čo pre vás znamenalo ocenenie Slovenka roka 2012, ktoré ste
získali?
V januári tohto roku som dostala ešte jednu cenu za sociálnu
komunikáciu v rámci charity, ktorá sa volá il Dono dell‘Umanita. Prijala som ju v Miláne z rúk barónky Marie Lucie Soares a
talianskeho moderátora Paky Arcella. Bola to cena rytiera humanity, krásna plaketa zobrazujúca rytiera na koni, ktorý podáva ruku človeku ležiacemu na zemi na pokraji síl. Veľmi som si
toto ocenenie vážila. Potešilo ma na duši. Ocenenie Slovenka
roka bolo o niečom celkom inom. Ako sa hovorí, čo je doma, to
sa počíta. Myslím si, že som si ešte žiadne ocenenie nedokázala tak užiť. Celé podujatie sa nieslo v atmosfére nonšalancie a
elegancie. Prechádzalo mu množstvo aktivít, ktoré sme museli
absolvovať, od líčenia, kedy vás niekto druhý chce urobiť krajšou než v skutočnosti ste, až po zapožičanie šperkov či sústredenie v Turčianskych Tepliciach. Na sústredení som sa zozná-

Partnerom ocenenia Slovenka roka je aj
DATALAN. Eve Černej odovzdal víťaznú
cenu v kategórii Charita člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti
DATALAN, Marek Paščák.
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mila s ďalšími zaujímavými ženami a bola som uchvátená. Keď
som videla všetky tie vedkyne a to, čo dokázali, až som sa im
hanbila prihovoriť. Aj samotný galavečer v historickej budove
SND bol očarujúci. Užívala som si ho a vychutnávala možno o
to viac, že to realisticky vnímam ako posledný raz, kedy som
mohla v takejto atmosfére získať nejaké ocenenie.
Čo je pre vás najväčšou satisfakciou?
Práca samotná, veľmi sa jej teším. Niekedy si však hovorím, že
by som už mohla trochu pribrzdiť a nájsť si čas aj na iné aktivity. Neraz sa totiž vyhováram kamarátkami, že nemám čas ísť
s nimi na kávu. Chcem písať knihu, ale mám na ňu málo času,
pretože väčšinou sa počas voľna venujem charite, písaniu
zmlúv, zasielaniu peňazí, preverovaniu podnetov…Napríklad
včera som takto pracovala do druhej ráno.
Starostlivosť o rodinu, domácnosť, práca a charita. Ako zvládate takýto náročný multitasking?
Niekedy mi veci dlhšie trvajú. Ako som spomínala, včera som
do druhej ráno vybavovala žiadosti, do tretej som varila džem
a potom som si išla ľahnúť. Vstávala som veľmi unavená, ale v
kancelárii som to rozchodila. Keď som unavená, záchranou je
pre mňa, keď vymením jednu činnosť za druhú.
Pomáhate si aj modernými technickými vymoženosťami?
Aký máte k nim vzťah?
Nie som technický typ a mám problém zapamätať si komplikovanejšie funkcie a operácie. Patrím do starej školy, kde sme
mali dierkovacie prístroje a pani učiteľka nám ako odmenu za
poslušnosť na konci hodiny dovolila, aby sme sa postavili do
radu a po jednom stlačili na počítači veľkosti skrine tlačidlo Enter. Aktívne využívať počítač som začala až v televízii Markíza,
kde to odo mňa vyžadovali. S písaním na počítači som nemala
problém, ale náročnejšie funkcie mi nešli do hlavy. Napríklad
som nevedela pochopiť, ako si môže počítač niečo zapamätať
a kde to „zapamätané“ mám potom hľadať. V parlamente som
sedela vedľa Beátky Briestenskej, ktorá stála za internetizáciou
Slovenska a učila som sa od nej štyri roky jeden úkon. Dodnes
ho neviem. Pri niektorých veciach mi normálne vypína mozog. Dokonca už aj moja dcéra Linda je v používaní počítačov
zbehlejšia než ja. Používam jeden druh telefónu, lebo ovládam
len to, čo robí on. Bojím sa, že budem musieť prejsť na modernejšie smartfóny, ktoré asi nezvládnem. Možno jedine po
nejakom čase. Facebook som nechcela a odmietala ho, napokon ma dcéra zlomila. Založila mi konto, bola som tam trikrát a
zabudla som heslo. Skype je celkom sympatická pomôcka, no
nie často. Je hrozným požieračom času. A fotografie v počítači? Jedine, ak budú aj v papierovej podobe. Elektronické knihy
neschvaľujem. Nie je nič krajšie ako vojsť do kníhkupectva a
ovoniavať knihy. Alebo chvíle, kedy vás v noci premôže únava
a kniha sa vám zošuchne na nos. Sú čarovné.
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Profesionál
v kuchyni
Je jedno, či ste majiteľom firmy, alebo IT špecialistom. Všetkých
spája pozitívny vzťah k jedlu a chuť naučiť sa niečo nové. A v
školách varenia sa naučí variť ako profesionál naozaj každý.
Kulinária je veľká téma a školy varenia sú jedným z najväčších
hitov súčasnosti. Navštevujú ich drobní podnikatelia aj veľkí
biznismeni, ktorí sa rozhodli pre aktívny oddych netradične
pri bylinkách a hrncoch. A takmer všetky sľubujú to isté: že aj
to najväčšie kuchárske drevo sa po absolvovaní kurzu môže
stať zbožňovaným kráľom domácich večierkov. To, že ste začiatočník a vo vašom kuchárskom repertoári sa nachádzajú
len ranné toasty a praženica, nie je pritom žiadnou prekážkou.
Stačí mať v sebe chuť naučiť sa niečo nové a užiť si každú kulináriu ako ozajstný gurmán.

Gastro ako nový trend
„Záujem o varenie sa dnes týka všetkých spoločenských vrstiev i
profesií. Veľmi často sa nám stáva, že vedľa seba varia majitelia
veľkých úspešných firiem spolu s účtovníkmi či taxikármi. Všetci
však túžia spoznať svet gastronómie rovnako a pod vedením
profesionálnych šéfkuchárov sa naučiť nové grífy a triky ako pripraviť exkluzívny obed aj v pohodlí domova,“ hovorí riaditeľ známej svätojurskej školy varenia Pre gurmánov Radoslav Nackin.
Každý si môže pritom vybrať taký kurz, aký ho zaujíma, bez
ohľadu na to, či je v kuchyni nováčikom, alebo len chce svojim jedlám dodať štipku profesionality. Kurzy sú orientované
podľa zamerania aj svetových kuchýň. Naučíte sa tak variť
špeciality stredomorskej, francúzskej, indickej, japonskej, talianskej, českej či maďarskej kuchyne, rovnako populárne sú
však aj kurzy grilovania, pečenia, sladkých dezertov, ale napríklad aj hodiny varenia špecializované na čokoládu, vianočné
pečenie, torty či náročnú ťahanú štrúdľu. A milovníci sushi si
prídu na svoje tiež – školy varenia ho ponúkajú pod vedením
skúsených inštruktorov ako samostatný kurz.

Dámy si zas radšej vychutnajú kurzy pečenia a obľúbenej stredomorskej kuchyne. So šéfkuchárom si môžu prekonzultovať
doslova všetko: vysvetliť si odlišnosti v postupoch, dozvedieť
sa čosi z pôvodu receptu, aj spoločne prediskutovať, ktoré suroviny sa hodia na konkrétny recept tak, aby sa vždy vydaril.

Biznis pri sporáku
Možno to na prvé počutie bude znieť zvláštne, no vedeli ste,
že kurzy varenia sú ideálnou príležitosťou ako sa neformálne
stretnúť s partnermi? „Je celkom bežné, že sa kurzu varenia zúčastňujú aj užšie skupiny, napríklad celé kolektívy, partie priateľov, ale rady si pár hodín zarezervujú aj firmy. Škola varenia je však
výborným tipom aj na tímbilding,“ vysvetľuje Radoslav Nackin,
ktorý vedie gastronomickú spoločnosť Gurmán club. Samozrejmosťou je, že si na svoj kurz vyberiete šéfkuchára podľa
vlastných preferencií. Vždy však máte istotu, že bude patriť k
špičke na Slovensku a neraz aj v zahraničí. Medzi vyučujúcimi
totiž nájdete aj známych šéfkuchárov ako Marcela Ihnačáka,
Mariána Harciníka, Braňa Križana či Igora Čechyho, ktorý vyhral medzinárodnú súťaž v Španielsku a za svoju prácu získal aj
prestížne ocenenie Gurmán AWARD 2009 – kuchár roka.

Páni sú na mäso,
dámy na pečenie
Hoci sa stále varenie prisudzuje automaticky nežnejšiemu
pohlaviu, nie je ničím výnimočným, ak sa na kurz varenia prihlásia aj muži. Tých vraj najviac zaujíma príprava mäsa a rýb.

Kde sa objednať?
Škola varenia Pre gurmánov, Svätý Jur
www.pregurmanov.sk
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Na kolesá!
Pre celý tím DATALAN sme tento rok pripravili prekvapenie,
z ktorého sa všetci tešili: originálnu súťaž v stavaní motokár.
Pripravené bolo potrebné náradie a súčiastky, súťažiacim tímom stačila chuť a kreativita. Fantázii a nápadom sa hranice
nekládli, pri stavbe káry mohli využiť všetko, čo rozpálilo ich
pretekárske srdce. V súťaži kár sa hodnotila originalita dizajnu, funkčnosť a schopnosť jazdy v terénnych podmienkach.
Okrem toho mali jazdci jedinečnú príležitosť potvrdiť svoju
povesť machra za volantom v súťaži o prejazd cez prekážkovú
dráhu na čas. Výsledky súťaže prekonali očakávania všetkých
a majstrovské motokúsky obdivovali aj náhodní návštevníci
areálu. O neopakovateľnú atmosféru celej akcie sa postaral aj
športový moderátor Alex Štefuca.

Stretnutie
fanúšikov
tenisu
Aj tento rok sme sa s klientmi, partnermi a blízkymi zišli na
tradičnom tenisovom turnaji, ktorý bol príležitosťou stretnúť
sa v príjemnom neformálnom prostredí a v pohodovej letnej
atmosfére, podebatovať nielen o odborných novinkách z IT
sveta, ale aj o témach, ktoré nás spájajú ako ľudí a priateľov,
a tiež preveriť svoju fyzickú kondíciu v tenisovom zápolení.
Pre víťazov turnaja boli pripravené cenné trofeje, ich odhodlanie bolo preto ešte väčšie a výkony naozaj výborné. Podujatím sprevádzal moderátor Juraj Turis.

NOVÉ POSILY
Miroslav Novák
Po piatich rokoch v externom prostredí sa
späť do spoločnosti DATALAN vrátil Miroslav
Novák. Pred nástupom pôsobil na manažérskych pozíciách v spoločnosti Softip, a.s.,
v DATALANe momentálne zastáva pozíciu
Senior account manager v divízií Rozvojové
projekty. Zodpovedný je za obchodné aktivity a kľúčové obchodné projekty.

Zuzana Škodová Prochotská
Zuzana Škodová Prochotská zastáva v spoločnosti DATALAN od júna 2012 pozíciu Vedúca obchodného oddelenia pre verejný
sektor. Absolventka Ekonomickej univerzity
v Bratislave pôsobila pred nástupom do spoločnosti DATALAN napr. v spoločnostiach
Delicom Slovakia, s.r.o. a versity, a.s. (predtým
K+K, a.s.), kde zodpovedala za vedenie bratislavskej pobočky.

„Motivuje ma práca s ľuďmi, so zákazníkmi, nové technológie a
riešenia s pridanou hodnotou. Každá náročná úloha a nová výzva
ma profesionálne posúva vpred.”

„Páči sa mi, že DATALAN tvoria ľudia, ktorí naozaj všetci obchodujú. Mojou úlohou je viesť obchodné oddelenie pre verejnú správu,
získavať nových zákazníkov a samozrejme, zodpovedať za starostlivosť o existujúcich.“
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Výzvy a veľké ciele nás posúvajú vpred
V športe aj v IT biznise je motorom túžba dosiahnuť stanovené ciele, prekonať vlastné hranice a byť
lídrom v tom, čo nás napĺňa. Úspechy vždy potešia – no skutočných víťazov z nás robí cieľavedomosť,
vytrvalosť a odhodlanie nikdy sa nevzdávať. A práve to máme spoločné so slovenským
paralympijským tímom.
DATALAN. Oficiálny partner Slovenského paralympijského výboru.

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