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Vďaka spoločným cieľom, snahe napredovať, vzájomnej dôvere a otvorenosti,
záujmu o nové veci a nadšeniu pre svoju prácu sme spolu už 23 rokov.
Ďakujeme vám.

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

www.datalan.sk

infokomunikácie | softvér | outsourcing | cloud
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udia milujú rebríčky. Medzi najčítanejšie články zvyčajne
patria tie, ktoré majú nadpisy ako 7 dôvodov, prečo vás
nechce, 5 skvelých knižných tipov, alebo TOP 10 najkrajších
pláží sveta. Rebríčky sú stručné, prehľadné a v pár bodoch nám
prezradia všetko, čo potrebujeme. Rovnako je tomu aj v IT
odvetví. Aktuálne je zaujímavých napr. desať mýtov a právd
o softvérovom trhu 2013. Analýza sa zaoberá rovnakými otázkami ako väčšina ľudí v našej branži: Ako je to s tým biznisom
na sociálnych sieťach? Využívajú firmy tak často skloňovaný
cloud? Majú záujem o generalizované produkty, alebo riešenia na mieru?
So zveličením však možno povedať, že kým akýkoľvek rebríček dočítate, situácia už bude úplne iná. Najmä svet IT je šialene dynamický. Neustále sa objavujú nové rebríčky technologických priorít, užitočných noviniek, predpovedí a IT trendov,
ktoré zmenia budúcnosť. Len tak medzi rečou, spomínate si
ešte na telefónne búdky, keď sme sa do telefonických hovorov
púšťali s plnou hrsťou drobných? (a nie, nebolo to až tak dávno). A dnes? Smartfóny a mobilné aplikácie sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov, a pre dnešnú generáciu je strata
mobilu väčšia katastrofa ako strata peňaženky. Technologické
inovácie nás v práci čoraz viac „rozmaznávajú“ a spojenie počítačom riadená domácnosť nám už vôbec neznie ako sci-fi.
Najnovšie by sme sa dokonca mohli zbaviť aj elektronických

Editoriál

Ivana Dorozlo

kariet, či mobilu, a zabudnúť na heslá a PIN-kódy – nahradí
ich naše vlastné srdce. Experti z Kanady pracovali s faktom,
že každý z nás má iný tlkot srdca, a vyvinuli náramok, ktorý
ho rozšifruje.
Možno sa vám zdá, že tých technológií je už priveľa. Že ovládajú naše životy, že stále sa len vymýšľa niečo nové, že inovácie sa stali mantrou. Ale stačí nezabudnúť, že technológie tu
nie sú samy pre seba. Ich úlohou je slúžiť ľuďom a uľahčovať
im prácu aj život, a ten život dokážu dnes už aj zachraňovať.
Keď vidíte výsledok, ktorý vám moderné IT priniesli, pochopíte, že to má zmysel. Vtedy nebude dôležité, či to bolo SaaS, BI,
cloud, mobilná aplikácia, ECM alebo iné riešenie. Podstatné
bude, že dostanete na mobil varovanie pred hroziacou povodňou, alebo bude dvojmesačnému bábätku v kritickom
stave prostredníctvom tabletu poskytnutá pomoc už počas
prevozu v sanitke. To je niečo, z čoho sa nezostavujú tabuľky
a lákavé rebríčky. O to väčšiu cenu to však má.

3

news I obsah
Ocenenia / Udalosti / Spolupráca / Komunikácia

6

DATALAN KONFERENCIE

10

12

IT FORUM

10

Digitálne mesto

12

14

University Day

14

Svetové trendy pre slovenské zdravotníctvo

16

16

20

Miroslav Novák: Chceme zvýšiť komfort pre lekárov i pacientov

18

Mobilné riešenia pre záchranu malých pacientov

20

18

22

MUDr. Peter Krcho, PhD.: Verím, že nám nové riešenie pomôže

22

TREND – SOCIÁLNE SIETE

24

30

26

32

Richard Sládek: Sociálnym sieťam sa už v biznise nevyhneme

24

Postreh  Marián Jáslovský: Sociálne médiá sú internetom dneška

26

Anketa  Čo ty a sociálne siete?

28

IT prieskum

30

Aktuality

32

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY

34

36

38
42

Univerzita vo Zvolene má bránu k virtuálnej realite

34

Otvorenie účtu bez návštevy pobočky už aj v Sberbank Slovensko

36

Osobnosť  Ivan Klinec: Roboti človeka nikdy úplne nenahradia

38

PODPORUJEME

46

Rekordná Detská Univerzita Komenského Online

40

Juraj Kukura: Naša detská univerzita patrí medzi vzorové

44

PREDSTAVUJEME

50

54

58

60

Adriana Kučerová: Rada sa hrám

48

Filip Polc: Iba s talentom to na vrchol nedotiahnete

52

Gentleman‘s Guide – Živá voda

56

Máme havaj! / Zdraviu zdar! / Nové posily

59

news I obsah

V ZNAMENÍ INOVÁCIÍ

Vydáva: DATALAN, a.s. I Šéfredaktorka: Ivana Dorozlo I Redakčná rada: Marek Paščák, Eva Medvecká I Grafický dizajn a produkcia: Design friendly, s. r. o.
Adresa redakcie: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, tel.: 02/50257777, mail: marketing@datalan.sk I Registrácia MK SR, č. 2911/2002 zo dňa 3. 12. 2002
Číslo 2/2013, ročník 11., NEPREDAJNÉ

4

news I obsah

news I DATALAN top

+22,4%

Top správa
+ 22,4%

Za rok 2012 DATALAN zaznamenal výrazný nárast tržieb.

Top udalosť

1. október 2013
Hotel Sitno, Vyhne

Odborná konferencia

DATALAN Digitálne mesto
Lepšie služby občanom | Efektívny úrad

Top ocenenie

83% klientov by jednoznačne odporučilo
spoluprácu so spoločnosťou DATALAN.
(Prieskum medzi slovenskými manažérmi, 2012)

83%
5

news I ocenenia

Zaznamenali sme nárast
tržieb o 22,4%!

Spoluprácu s nami odporúča
až 83% klientov

DATALAN patrí dlhoročne medzi najväčších IT dodávateľov na Slovensku a svoju silnú pozíciu sme potvrdili aj
výsledkami v roku 2012 (TREND TOP v infotechnológiách,
máj 2012). S tržbami vo výške viac než 51 mil. eur sme
sa zaradili medzi 12 najväčších IT firiem na Slovensku a
pridaná hodnota vo výške 12 788 000 eur nám zabezpečila 11. priečku. DATALAN je deviaty najväčší softvérový
dom na Slovensku a spomedzi kľúčových IT dodávateľov
máme v tejto oblasti druhý najvyšší medziročný nárast
tržieb. Stabilnú pozíciu máme aj medzi servisnými centrami.

Naším dlhodobým cieľom je prinášať klientom riešenia, ktoré
zjednodušia ich fungovanie, uľahčia a zefektívnia ich prácu aj
život a získajú im nových, spokojných zákazníkov. V každoročnom prieskume zisťujeme, či sa nám tento cieľ darí napĺňať –
a tohtoročné výsledky sú opäť pozitívne. Prieskumu sa zúčastnilo vyše dvesto osobností z významných slovenských firiem
a inštitúcií, ktoré DATALAN hodnotili nielen z technologickej
a odbornej stránky, ale zamerali sa aj na prístup a komunikáciu.

+22,4% nárast tržieb
+17,1% rast pridanej hodnoty

83% klientov by jednoznačne odporučilo spoluprácu
so spoločnosťou DATALAN
58% vníma DATALAN ako veľkú a stabilnú spoločnosť

+37,1% nárast tržieb v softvéri

81% považuje riešenia a služby za kvalitné a oceňuje ich
technologickú úroveň

+22,4% nárast tržieb v priemysle

84% hodnotí odborné znalosti tímu ako výborné alebo
veľmi dobré

+37% nárast tržieb vo verejnej správe a v samospráve
3. najväčší IT dodávateľ pre verejný sektor
6. najväčší IT dodávateľ v priemysle
7. najväčší IT dodávateľ pre finančný sektor
9. najväčší softvérový dom
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85% respondentov vyjadrilo veľkú spokojnosť s osobným
prístupom nášho tímu
34% respondentov považuje DATALAN za IT lídra na
Slovensku v oblasti softvéru

news I udalosti

Naše riešenia
vás posúvajú vpred

Sme partnerom
ITAPA 2013

Aj tento rok sme pre zástupcov slovenských samospráv a
predstaviteľov akademickej sféry pripravili odborné konferencie, ktoré hosťom prinesli najnovšie poznatky o možnostiach
informatizácie v mestách a obciach, a na univerzitnej pôde.
Predstavili sme im aktuálne trendy a technologické novinky,
a inšpirovali zaujímavými príkladmi z praxe. Na účastníkov čakali dobré nápady a dynamické prezentácie, a pozitívne bola
hodnotená aj príležitosť získať cenné informácie a podeliť sa
o skúsenosti so zástupcami vybraných sektorov a technologickými lídrami.

DATALAN je aj v tomto roku partnerom medzinárodného
kongresu ITAPA, ktorý sa uskutoční 12.-13. novembra 2013
v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave. ITAPA je najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku a účastníkom prináša informácie o najnovších projektoch, trendoch a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy na Slovensku i v zahraničí.
Viac informácií o konferencii a aktuálny program nájdete
na www.itapa.sk

DATALAN Digitálne mesto
Lepšie služby občanom | Efektívny úrad
Termín: 1. október 2013
Miesto: Hotel SITNO
Vyhne

TÉMY KONFERENCIE
 Nové výzvy OPIS
 Digitálne mestá a VÚC
 Digitálne zastupiteľstvo
 Mobilné služby pre občanov
 Zelená pošta
 Technológie pre triedený a zmesový odpad
 Plánovanie, rozpočtovanie a reporting nástroje
Viac info na: www.datalan.sk/digitalnemesto

UNIVERSITY DAY
Digitálna univerzita | Univerzita v mobile
Termín: 18. september 2013
Miesto: Hotel DIPLOMAT
Rajecké Teplice

TÉMY KONFERENCIE
 Digitálna univerzita
 Univerzitný portál a interné dokumenty
 Univerzita v mobile
 Technologické projekty vo vede a na univerzitách

Zapojili sme sa do
7. Noci výskumníkov
DATALAN opäť podporil aj netradičný festival vedy, ktorý vyvrcholil Nocou výskumníkov 27. septembra v Bratislave. Festival vedy
sa konal v 5 mestách (okrem Bratislavy čakal na záujemcov pestrý
program aj v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Tatranskej Lomnici) a už po siedmykrát sa snažil slovenskej verejnosti priblížiť tie
najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa
vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu. Organizátormi podujatia boli Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk
a Centrum vedecko-technických informácií SR.

Viac info na: www.datalan.sk/universityday
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Slováci to so sociálnymi
sieťami vedia

Viete, aký je rozdiel
medzi bitom a bytom?

Inštitút pre verejné otázky
(IVO) priniesol ďalšie výsledky v rámci projektu Digitálna
gramotnosť na Slovensku,
tentoraz zamerané na aktuálny fenomén internetu
– sociálne siete. Prieskum
podporil aj DATALAN. Podľa
zistení na vzorke viac než tisícky respondentov starších
ako 14 rokov dokáže so sociálnymi sieťami na internete pracovať 63% populácie.
Prieskum priniesol zaujímavé čísla: muži sú vo využívaní
sietí o čosi zručnejší než ženy (priemerná známka 2,8), medzi
generáciami sú naozaj veľké rozdiely – sociálne siete ovláda
95% z tzv. Millenials (narodení po roku 1980), no len 67% ich
rodičov (tzv. Generation X) a iba 27% ich starých rodičov (tzv.
Baby Boomers). A čo sa týka regiónov, najlepšie je na tom
Banskobystrický a Trenčiansky kraj, kde je najviac ľudí ovládajúcich túto technológiu, no najlepšie zručnosti dosahujú obyvatelia z východu Slovenska.
www.ivo.sk

Projekt IT Fitness Test 2013, ktorý zastrešuje IT Asociácia Slovenska (ITAS), po tretí raz preveril IT znalosti Slovákov a podporila ho aj spoločnosť DATALAN. Jeho cieľom je každoročne
preveriť úroveň základných vedomostí a zručností verejnosti
z používania informačno-komunikačných technológií. Projektu sa zúčastnilo 8381 záujemcov, ktorí v priemere dosiahli
úspešnosť 52%. Test obsahoval otázky o spôsobe používania
a o najčastejších činnostiach vykonávaných na počítači a internete, a okrem teoretických otázok preveril aj praktické
zručnosti s vyhľadávaním informácií na internete.
www.itfitness.sk

Podporujeme

www.duk.sk

www.spv.sk

www.filippolc.sk

www.mskziar.sk

www.nocvyskumnikov.sk

www.plamienok.sk

www.vivamusica.sk

www.teatrotatro.sk
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Čo je najcennejším aktívom
v biznise?

7 dôvodov, ktoré oslovili
takmer 20 000 odborníkov

V aktuálnej Výročnej správe
spoločnosti DATALAN nájdete
nielen odpoveď na túto otázku, ale aj všetky dôležité informácie, fakty a čísla za rok 2012.
Nechýba predstavenie najzaujímavejších IT projektov, názory
odborníkov z branže, prehľad
v trendoch a nových možnostiach, a na 60-tich stranách nájdete aj inšpiratívne myšlienky a
rekordné percentá.
www.datalan.sk/vyrocnasprava

Naša rubrika Inovácie a IT trendy, ktorú nájdete na Živé.sk, si
získava čoraz viac pravidelných čitateľov. Za prvý polrok 2013
kliklo na publikované články viac než 103-tisíc návštevníkov
portálu! Najväčšiu diskusiu rozpútali výsledky IT prieskumu v
oblasti zdravotníctva a najväčšiu pozornosť vyvolalo 7 dôvodov, prečo Big Data uľahčia firmám život.
Ak vás zaujímajú novinky zo sveta informačných technológií, tipy pre úspešný
biznis, unikátne inovácie a trendy budúcnosti, ktoré sú témou už dnes, nenechajte si pravidelné príspevky našich
odborníkov ujsť.

Čo má spoločné smartfón a vynález kolesa?

Dozviete sa v príspevku nášho CEO. Michal Klačan, veľký nadšenec technologických inovácií a fanúšik
dobrých nápadov, prispieva svojimi postrehmi na blogovisko HNonline.sk. Ak si chcete prečítať názory
odborníka na aktuálne (nielen) IT témy alebo objaviť novú tému na inšpiratívnu diskusiu s Michalom,
kliknite na jeho blog.

Pre školy aj samosprávy
Chcete poznať nové možnosti informatizácie na
pôde škôl, získať poznatky o tom, ako možno
zmodernizovať výučbu a dozvedieť sa, čo prispeje k zvyšovaniu úrovne digitalizácie v oblasti slovenského vzdelávania? Čítajte eduNEWS2020.
On-line na www.datalan.sk/edunews

Ak vás zaujíma informatizácia Slovenska, radi si
prečítate aktuality z regiónov, rozhovory s primátormi, či starostami, ankety, alebo pohľady na
mestá zo strany ich verejne známych obyvateľov,
čítajte Modernú samosprávu.
On-line na www.datalan.sk/modernasamosprava

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

Pridajte sa

twitter.com/datalannews

facebook.com/datalan

flickr.com/datalan

gplus.to/datalan

linkedin.com/company/datalan
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Kľúčové témy

DATALAN IT FORUM 2013:

Mobilita & Big data

5 hodín, tri desiatky spíkrov a 25 inšpiratívnych biznis nápadov
Ako podporiť predaj v digitálnej ére? Ako využívať dáta, ktorých objem neustále rastie? Ako byť modernou mobilnou firmou? A ako
sa nezamotať v sociálnych sieťach? Na tieto aj ďalšie otázky priniesla odpovede odborná konferencia DATALAN IT FORUM 2013, ktorá
sa konala 15. mája v hoteli NH Gate One v Bratislave.

Nové trendy, inšpiratívne nápady a inovácie boli obsahom
tohtoročného podujatia, ktoré zaujalo dvoma číslami: na konferencii sa v priebehu pár hodín predstavili takmer 3 desiatky
spíkrov, každý v presne 7-minútovom bloku, a podujatia sa
zúčastnilo rekordné množstvo hostí z komerčného sektora
i verejnej správy, spolu vyše 200 manažérov a odborníkov.
Hlavnými témami konferencie DATALAN IT FORUM 2013 boli
mobilita a Big Data. „Mobilné služby, dostupné kdekoľvek a kedykoľvek, a správa rastúceho objemu dát sú kľúčovými témami,
ktoré dnes zaujímajú manažérov vo firmách,“ vysvetlil výkonný
riaditeľ DATALANu Michal Klačan.

Zasypaní dátami: čo s tým?

Objem dát vo firmách narastie medziročne o 40 až 50%, no
spoločnosti z nich dokážu využívať iba štvrtinu. V roku 2020
dosiahne objem dát nepredstaviteľných 35 zetabajtov (35 x
10²¹). S rastom dát úzko súvisia aj náklady na ich správu a zálohovanie, ktoré dosahujú 3 až 10-násobok obstarávacej ceny
technológie! O prudkom raste dát vypovedá i fakt, že až 90
percent informácií na webe nie je starších ako dva roky. Problémom je aj to, že približne 90% dát je neštruktúrovaných, rásť
tak bude aj význam ich relevantného spracovania. „Zle analyzované informácie prinášajú chybné biznis rozhodnutia, nutné
je preto efektívne prepojiť
tradičné dáta a procesy
s veľkými dátami.“ Ako na
to účastníkom konferencie prezradil Stanislav Levársky z DATALANu.
Zdrojom dát sú však nielen interné databázy a
dokumenty, CRM systémy,
mobilné dáta, prieskumy,
konverzácie v call-centre,
e-maily, ale napr. aj statusy na sociálnych sieťach.
Tie predstavujú významný
marketingový a predajný
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kanál a cenný zdroj informácií o zákazníkoch. Ako
takéto dáta zmysluplne
využiť v biznise? „Portál
finančnej inštitúcie môže
ponúkať každému klientovi
rovnaký produkt. Ak mu ale
umožníte prihlásiť sa pomocou profilu na sociálnej
sieti, môže dostať personalizovanú ponuku. Niekto na
hypotéku, iný úver na auto,
ďalší zas cestovné poistenie,“ uviedol Richard Sládek z DATALANu.

čo udeje,“ vysvetlil. Konkrétne postupy sú k dispozícii už aj na
Slovensku, keďže DATALAN naštartoval s eventricity exkluzívnu spoluprácu pre domáci trh.

Mám smartfón, teda som

Technológie zachraňujú životy

Predpokladá sa, že do roku 2016 bude na svete väčší počet
smartfónov a tabletov ako ľudí. Už teraz sa jeden z piatich internetových predajov celosvetovo sa uskutoční prostredníctvom mobilu, pričom ročne sa cez mobil predá tovar a služby
za viac než 12 miliárd eur. Firmy majú preto len dve možnosti
– čakať na to, čo príde alebo pripraviť svoj biznis na mobilnú budúcnosť. Prvým,
najrýchlejším a najefektívnejším krokom je responzívny web. „Zoomovať si stránku na displeji je
nielenže zastarané, ale aj
nepraktické. Moderný web
sa má na každom zariadení zobrazovať tak, aby
ho bolo možné pohodlne
používať. Práve to je úloha
responzívneho dizajnu,“
hovorí špecialista na mobilitu Roman Jaroš zo
spoločnosti DATALAN.

Ako zaujať zákazníka – a predať?

Dnes už CRM nástroje využíva takmer každá firma, výsledky
sú však často slabé. Ak chcete byť efektívnejší, musíte zistiť,
kedy je správny čas kontaktovať zákazníka a akú službu skutočne potrebuje. K tomu vám pomôže event-driven marketing, ktorý na konferencii predstavil Mark Holtom, riaditeľ
spoločnosti eventricity, patriacej medzi špičku v tejto oblasti.
Mark na príklade 60 bánk z takmer 30 krajín sveta prezradil,
ako je možné zvýšiť úspešnosť direkt marketingových kampaní až desaťnásobne. „Tradičným prístupom firiem je predávať
produkt alebo službu vtedy, keď ich predávať chcú. Takto to ale
nefunguje. Treba vystihnúť moment, kedy sa v živote klienta nie-

Najväčší úspech na konferencii zaznamenala ďalšia prezentácia priamo z praxe. Ukázala, ako môžu mobilné technológie
zachraňovať životy. Ako
uviedol MUDr. Peter Krcho, PhD. z Kliniky neonatológie Detskej fakultnej
nemocnice v Košiciach, ak
niekoľkodňovému novorodencovi prasknú pľúca,
rozhodujú minúty. „Keď
dokážeme urobiť diagnózu
dieťaťa v lokálnej nemocnici a odoslať dáta cez tablet
na kliniku ešte pred jeho
prevozom, môžeme mu
pomôcť už priamo v sanitke,“ vysvetlil.

Konferencia DATALAN IT FORUM 2013 tak bola netradičná
nielen formátom, ale aj obsahom. Predstavila príklady priamo
z praxe, a ukázala, ako môžu technológie prakticky pomôcť
v rôznych oblastiach biznisu, aj života. „Našou snahou je inšpirovať a ponúknuť zmysluplné riešenia, ktoré pomáhajú uspieť v digitálnej ére ,“ zhodnotil výkonný riaditeľ DATALANu Michal Klačan. „Potvrdením toho, že rozumieme nielen technológiám, ale aj
potrebám firiem a dnešných zákazníkov, je aj DATALAN IT FORUM.
Ľudia z branže oceňujú nielen netradičný formát, ale aj možnosť
podebatovať si s technologickými lídrami a príležitosť naživo si
otestovať inovatívne technológie.“

Partneri konferencie:

Pre viac informácií o konferencii, videá, fotoreportáž, prezentácie a ďalšie zaujímavosti kliknite na www.datalan.sk/itforum
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DATALAN Digitálne mesto
Lepšie služby občanom
Termín: 1. október 2013
a efektívny úrad
Miesto: Hotel SITNO, Vyhne
Vybavenie potvrdenia na jeden klik, žiadne úradné hodiny. Informatizácia samosprávy má jasné ciele: dostupnejšie služby pre občanov, efektívnu a transparentnú prácu úradov a zmysluplné čerpanie prostriedkov.

Čo primátori a starostovia pre proces informatizácie potrebujú, sú zdroje, jednak finančné, ale i časové a ľudské. No dôležitú úlohu zohrávajú aj dostatočné informácie o možnostiach
nových technológií, ktoré môžu mestá a obce využiť. Spoločnosť DATALAN preto vytvorila diskusnú platformu, ktorá
každoročne predstavuje nové technológie a dobré nápady,
úspešne fungujúce aj v praxi.

Elektronické a mobilné služby

pre modernú samosprávu
Konferencia DATALAN Digitálne mesto sa konala 1. októbra
v Hoteli Sitno vo Vyhniach. Stretli sa na nej technologickí lídri
a vyše 200 zástupcov miest a obcí, ktorí sa o nové možnosti
a technologické riešenia intenzívne zaujímajú, rovnako ako
o možnosti, ktoré im prináša zapojenie sa do výzvy OPIS.
Hlavné témy konferencie DATALAN Digitálne mesto
 Nové výzvy OPIS
 Digitálne mestá a VÚC
 Digitálne zastupiteľstvo
 Mobilné služby pre občanov
 Zelená pošta
 Plánovanie, rozpočtovanie a reporting nástroje

Ako elektronizácia pomáha

v bežných životných situáciách?
V súčasnosti je najdiskutovanejšou témou v samosprávach
výzva, na ktorú všetci roky čakali. Výzva Elektronizácia služieb
miest - „eMestá“ predstavuje šancu napredovať a rozvinúť
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moderné elektronické služby na regionálnej a miestnej úrovni. „Mohlo by sa zdať, že samospráva je už dosť blízko k občanovi a elektronické služby nepotrebuje. Som presvedčený, že opak
je pravdou,“ zdôraznil Ľuboš Petrík, manažér pre strategické
projekty samosprávy v spoločnosti DATALAN. „Je mnoho životných situácií, keď občan alebo podnikateľ potrebuje so samosprávou komunikovať, a časovo alebo regionálne to osobnou
návštevou úradu nie je možné.“ Poskytovanie elektronických
služieb zo strany samosprávy prináša možnosť komunikovať
v čase mimo stránkových hodín alebo z úplne inej lokality.
Hoci je elektronizácia nesporne prínosom, nie je tajomstvom,
že mešká už niekoľko rokov. Jedným z dôvodov je aj fakt, že
čerpanie operačného programu informatizácia spoločnosti patrí v porovnaní s ostatnými operačnými programami
k najťažším. „Osobne vnímam možnosť prostredníctvom výzvy
a projektu eMestá za európske prostriedky zabezpečiť pre úrad
skokovú modernizáciu informačných systémov a technológií
ako obrovskú a neopakovateľnú príležitosť,“ zhodnotil Petrík.

				 »
„Projekt eMestá je pre miestne úrady
neopakovateľnou príležitosťou pre
efektívnu modernizáciu informačných
systémov a technológií.“

news I konferencie

Inovatívne riešenia na prenájom

už od pár eur
Treba však zdôrazniť, že projekt informatizácie nie je len o
nasadení nových aplikácií, nákupe hardvéru a softvéru. Je aj
o zmene organizácie úradu a zmene vnímania fungovania
úradu zo strany občanov. Je preto mimoriadne dôležité, aby
projekt zavedenia elektronických služieb mal silnú podporu
zo strany vedenia mesta, ktoré má v rukách riadenie intenzívnej komunikácie na občanov tak, aby sa výsledky projektu
naozaj v praxi používali. Je jasné, že bez podpory technickej
aj legislatívnej zo strany centrálnych štátnych inštitúcií je
komplikované zaviesť elektronické služby v samospráve, ale
omnoho ťažšie je ich zaviesť bez priamej a silnej podpory zo
strany samotnej samosprávy.

Pozrite si prezentácie, fotogalériu z podujatia a bližšie
informácie o spíkroch a prezentovaných témach na
www.datalan.sk/digitalnemesto

Partneri konferencie:
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UNIVERSITY DAY
Digitálna univerzita
a škola v mobile

Termín: 18. september 2013
Miesto: Hotel DIPLOMAT, Rajecké Teplice

Moderné trendy a technologické inovácie sa čoraz viac uplatňujú aj na akademickej pôde. Študenti vítajú možnosť využívať pri štúdiu
napríklad tablety a smartfóny, ktoré sú už bežnou súčasťou ich života.

Podľa prieskumu spoločnosti Educause, až 78% dnešných študentov očakáva, že im moderné technológie umožnia uľahčiť
administratívu spojenú so štúdiom. A to vrátane registrácie
na jednotlivé študijné programy, platenie školného, prezerania si známok či on-line nákup skrípt. Rovnako očakávajú, že
moderné technológie skvalitnia aj sociálny život na škole.
Vyučujúci zas očakávajú a pozitívne hodnotia jednoduchšiu
prípravu, lepší prístup k informáciám a orientáciu v množstve
údajov, komfortné zdieľanie informácií a on-line komunikáciu,
tj. jednoznačné výhody, ktoré im nové technológie prinášajú.

Upgrade

pre slovenské univerzity
Viac poznatkov o tom, ako môžu technológie skvalitniť výučbu a zlepšiť fungovanie škôl, sa predstavitelia univerzít dozvedeli aj na odbornej konferencii University Day. Konferencia
sa konala 18. septembra v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach a zúčastnili sa jej desiatky predstaviteľov akademického prostredia a špecializovaných odborníkov. Predstavené
im boli aktuálne trendy, technologické novinky a inšpiratívne
projekty, ktoré na slovenských univerzitách úspešne fungujú.

Hlavné témy konferencie University Day
 Univerzitný portál
 Mobilné služby a aplikácie pre študentov
 Správa mobilných zariadení
 Digitálna univerzita - ako účinne spravovať informácie
a zjednodušiť procesy?
 Správa a bezpečnosť dát a sietí
 Unikátne technologické projekty na slovenských univerzitách
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Ako môže univerzita budúcnosti
fungovať už dnes?
Prieskumy ukazujú, že 70% ľudí do 30 rokov považuje mobilné aplikácie za životne dôležité a pätina používa denne viac
ako 10 aplikácií. 90% študentov si ráno kontroluje mobil ako
prvú vec, skôr než vstanú z postele. Je preto dôležité, aby sa
školy prispôsobili trendom, ktorými žije mladá generácia.

Služby univerzity môžu byť už dnes jednoducho dostupné prostredníctvom portálov, sociálnych sietí a mobilných zariadení,
vďaka čomu sa zintenzívni a urýchli vzájomná komunikácia.
Ako na to na konferencii prezradili odborníci zo spoločnosti DATALAN. „Mobilné služby pre študentov, koncept Digitálnej „bezpapierovej“ univerzity a jej bezpečnosť, ale aj univerzitný „Facebook“,
či „Google“, ktoré spájajú univerzitnú komunitu – to všetko boli
témy tohtoročnej konferencie,“ uviedol Marek Paščák, člen predstavenstva v spoločnosti DATALAN.
Nechýbali príklady zaujímavých projektov vo vede a na univerzitách. „Aj na univerzitnú pôdu už prichádzajú nové moderné
riešenia i projekty, ktoré dokážu slovenské školstvo posunúť do
budúcnosti,” dodal Paščák.

				 »
„Aj na univerzity už prichádzajú nové
moderné riešenia, ktoré dokážu slovenské školstvo posunúť do budúcnosti.”
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Aurela, prvý slovenský superpočítač, predstavil Tomáš Lacko,
riaditeľ Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied, Tibor Weis z Technickej univerzity vo Zvolene prezentoval unikátnu Virtuálnu jaskyňu, a špičkové multimediálne HD štúdio,
ktoré pripravuje študentov na prácu v médiách vo svetových
podmienkach, uviedol Roman Mareš z Univerzity Cyrila a
Metoda v Trnave. Jozef Kotulák zo Slovenskej technickej univerzity zas predstavil technologický výskum, na ktorom spolupracuje so spoločnosťou DATALAN. Ide o výskum a vývoj
technologickej platformy na ukladanie štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát, a prepojenie obsahu a procesov (Enterprise Content Management, Business Process Management).

Možností využitia IT

na školách sú široké
Zaujímavým momentom konferencie bola prezentácia návrhov a vývoja systémov zameraných na ochranu kľúčových
technologických zariadení pred priemyselnými haváriami.
Samozrejme, univerzity zaujímajú nielen nové systémy, ale aj
spôsob, ako úsporne modernizovať existujúcu infraštruktúru. Témou dneška je aj optimálna správa mobilných zariadení a ich obsahu v rámci celej inštitúcie a účinná obrana proti
útokom na sieť.
Veľký ohlas mali medzi účastníkmi konferencie reálne ukážky Digitálnej univerzity v praxi. Ide o riešenia a systémy, ktoré
efektívne a prehľadne riadia a zdieľajú interné dokumenty,
a tiež aplikácie na podporu manažmentu univerzít a interných procesov. Konkrétny príklad, ako vyzerá elektronická
evidencia dennej pošty systémom BRISK, prezentoval Imrich
Hamarčák z Prešovskej univerzity v Prešove. S ďalšou zaujímavou ukážkou priamo z praxe sa pridala aj Žilinská univerzita v Žiline. Jozef Mužík ukázal, aké prínosy má používanie
biometrických podpisov na študijnom oddelení.

Pozrite si prezentácie, fotogalériu z podujatia a bližšie
informácie o spíkroch a prezentovaných témach na
www.datalan.sk/universityday

Partneri konferencie:
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Svetové trendy
pre slovenské zdravotníctvo
Moderné technológie prenikajú do všetkých oblastí nášho života, prinášajú vyšší komfort, úsporu času a otvárajú nám nové možnosti. Výnimkou by nemala byť ani taká dôležitá oblasť, týkajúca sa nás všetkých, akou je zdravie. Slovenské zdravotníctvo je sužované mnohými problémami, no informatizácia je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť tento stav zlepšiť. Indikáciou je napr.
aj výrazný záujem o inovácie zo strany zdravotníkov.

Kvalitnejšia starostlivosť

o pacientov
Budúcnosťou zdravotníctva sú technológie, ktoré prinesú
presnejšiu diagnostiku a lepšiu starostlivosť o pacientov. Aj
preto DATALAN plánuje investície práve v tejto oblasti s cieľom prepojiť technológie so zdravotníckou praxou a pozdvihnúť úroveň poskytovaných služieb. Informatizácia zahŕňa širokú škálu riešení, od jednoduchých mobilných aplikácií,
ktoré uľahčia bežný kontakt pacienta s lekárom, cez komplexné nemocničné informačné systémy, až po špecializované
cloudové služby, ktoré poskytnú zdravotníckym zariadeniam
finančnú úsporu a väčšiu flexibilitu pri využívaní moderných
technológií.
Analýza z dielne Európskej komisie, ktorá mapovala rozvoj eHealthu (elektronického zdravotníctva), ukazuje, že
slovenské zdravotníctvo čelí podobným výzvam ako zdravotné systémy v zahraničí. Celosvetové trendy naznačujú,
že všetko je viac o softvérových riešeniach než o nutnosti
nakupovať nový drahý hardvér. Potrebu nasadenia nových
informačných systémov potvrdil aj prieskum, ktorý DATALAN realizoval v minulom roku. Zdravotníkov síce trápia
zastarené technológie a chcú inovovať (62%), najvyššou
prioritou je však práve modernizácia IT systémov. Mobilita,
elektronické dokumenty, cloud, to sú témy, ktoré v zdravotníctve rezonujú.

Služby budúcnosti už dnes

Prienik mobility do zdravotníckej praxe prinesie pozitívne
prínosy tak pre pacientov, ako aj lekárov. Mobilita nájde svoje uplatnenie napr. v diagnostike pomocou elektronických
zariadení, pri aplikačných nadstavbách alebo notifikáciách.
Pacienti môžu napríklad dostávať pripomienky na termíny
objednaných zákrokov, ale aj informáciu o výsledkoch niektorých testov pohodlne priamo na mobil.
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Vyšší komfort prinesie aj využitie tabletov, ktoré nahradia
papierové dokumenty.
Ranná vizita, pri ktorej má lekár k dispozícii všetky potrebné
informácie v malom mobilnom zariadení, vie ich aktualizovať,
dopĺňať, zdieľať a archivovať jednoduchým dotykom, bude
určite efektívnejšia. Odpadá nielen množstvo fyzickej dokumentácie, ale najmä čas strávený jej náročným vypĺňaním.
Samozrejme, benefitom elektronického dokumentu je aj jeho
prístupnosť odkiaľkoľvek, vtedy, keď to lekár potrebuje.
Možnosti informatizácie sú naozaj široké, už teraz sa pracuje
na riešeniach, ktoré umožnia transport snímky, či analytických
dát priamo z diagnostického prístroja do mobilného zariadenia lekára, a praktický prínos bude mať napr. aj virtuálna komunikácia tímov z rôznych častí sveta pri konzultácii akútneho, alebo neštandardného prípadu. Kombináciou moderných
technológií a inovatívnych nápadov dokážeme priniesť do
tejto oblasti špičkové služby, a našou ambíciou je, aby ich výsledkom bolo skutočné skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
so zvýšením bezpečnosti pacienta.
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Eliminácia rizík

Súčasťou elektronického zdravotníctva je aj výber vhodného
lieku, jeho dávkovania, a najmä kontrola rizikových interakcií
s inými liekmi. Práve oblasť liekových interakcií je v modernej
medicíne považovaná za jeden z najdôležitejších bezpečnostných pilierov preskripcie. Eliminácia rizík pacienta v dôsledku
nekontrolovanej kombinácie liekov je priamo závislá od aktuálnosti informácií o liekových interakciách. Cieľom spoločnosti DATALAN je vytvoriť informačný systém, ktorý pomôže
lekárom a lekárnikom pri výbere a výdaji liekov. Lekár si tak
môže niekoľkými klikmi prostredníctvom tabletu alebo mobilu vyhľadať vhodný liek podľa rôznych aspektov, vypočítať
dávku a overiť liekové interakcie v systéme, pravidelne aktualizované na základe výsledkov z klinickej praxe.

Viac informácií,

lepšia diagnostika
Rovnako dôležité je aj zdieľanie skúseností a znalostí. Znalostné
systémy v zdravotníctve umožňujú spracovať anamnézu, apli-

kovanú medikáciu i laboratórne parametre biologického materiálu každého pacienta. Vďaka elektronickému registru pacientov a zdravotnej knižke môže mať lekár okamžite k dispozícii
výstup s konkrétnou diagnózou, terapiou a preskripciou, ktorý
zohľadňuje všetky vstupné informácie o pacientovi.
Dnes je situácia taká, že každá anamnéza, alebo vyšetrenie
zvykne končiť v podobe papiera v osobnej zdravotnej karte pacienta. V tom lepšom prípade v informačnom systéme
zdravotníckeho zariadenia.
Ak by sa tieto dáta anonymizovali a potom spracovali, vytvorila by sa unikátna databáza anamnéz, ktorá by výrazne
zlepšila možnosti diagnostiky a liečenia, a navyše by šetrila
čas aj peniaze.
Teraz sa lekár rozhoduje na základe skúseností a vedomostí,
ktoré osobne má, takto by ale mohol svoje rozhodnutie oprieť
aj o poznatky a skúsenosti ďalších stoviek či tisícov lekárov.
A tie sú často pri záchrane života na nezaplatenie.

»
„Dôležité je zdieľanie skúseností
a znalostí.”

Viac sa dozviete v rozhovore s Miroslavom Novákom na
nasledujúcich stranách.
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Miroslav Novák
Chceme zvýšiť komfort
pre lekárov i pacientov

Slovenské zdravotníctvo jednoznačne potrebuje modernizáciu
v oblasti využitia infokomunikačných prostriedkov. Neefektívne
pracovné prostredie oberá zdravotníkov o čas, ktorý by mohli
venovať pacientom, alebo vlastnému vzdelávaniu. O tom, aké
praktické a efektívne riešenia už majú zdravotníci k dispozícii
a aké výzvy informatizácia zdravotníctva prináša, sme sa zhovárali s Miroslavom Novákom, manažérom v oblasti rozvojových
projektov v spoločnosti DATALAN.

DATALAN je dlhodobo doma v oblasti vzdelávania a samosprávy, v minulom roku patril medzi najväčších dodávateľov pre
verejný sektor. Čo bolo impulzom zamerať sa aj na oblasť zdravotníctva?
Oblasť zdravotníctva nie je pre našu spoločnosť nová –
DATALAN je dlhoročným partnerom mnohých zdravotníckych zariadení najmä v oblasti dodávok infraštruktúry, preto
bolo logické rozšíriť tieto aktivity aj do oblasti softvérových
riešení a inovácií, kde vďaka nášmu know-how, skúsenostiam
a technologickým možnostiam máme čo ponúknuť.
Aké sú hlavné problémy, s ktorými sa zdravotníci, či pacienti
stretávajú – a moderné technológie by ich mohli vyriešiť, resp.
eliminovať?
Zdravotnícky personál a pacienti vnímajú problémy rozdielne
a každá skupina vidí prioritu v inej oblasti. Moderné diagnostické metódy produkujú čoraz viac dát o pacientoch, ktoré
treba nielen ukladať do dokumentácie, ale aj spracovať, efektívne vyhodnocovať, a zdieľať či poskytovať ďalej. Aj pacienti
sa menia, sú viac informovaní v otázkach zdravia i choroby
a aj pri komunikácii so svojím lekárom chcú využívať technológie a možnosti, ktoré sú pre nich dnes už samozrejmé z bežného života. Okruh možností, kde sa dá niečo zlepšiť, vyriešiť
či zjednodušiť, je neobmedzený.
Podľa prieskumu, ktorý DATALAN realizoval v minulom roku,
zdravotníkov trápia zastarané technológie, sú otvorení inováciám, a za najvyššiu prioritu pokladajú nasadenie nových informačných systémov. Aká je situácia dnes, pohla sa ich situácia
smerom vpred?
Čas, ktorý uplynul od prieskumu, je ešte príliš krátky na to,
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DATALAN rozširuje svoje aktivity v zdravotníctve
na Slovensku aj v Čechách
Spoločnosť DATALAN vstúpila do oblasti zdravotníctva
koncom júna 2013. Na Slovensku prevzala Divíziu nemocničných informačných systémov (NIS) od spoločnosti PCS Bratislava. DATALAN tak rozšíril portfólio služieb
o komplexný informačný systém PCS*Care®. Je to otvorený, modulárny systém, vytvorený špeciálne pre potreby
zdravotníckych zariadení, s cieľom zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor aplikácií,
technológií a služieb dodávaných ako komplexné riešenie, určené pre evidenciu, vyhodnocovanie a racionalizáciu medicínskych a ekonomicko-prevádzkových procesov
zdravotníckych zariadení.
Jeho aplikačná časť obsahuje sadu modulov, ktoré plne
pokrývajú požiadavky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre oblasť pacientskej administratívy, komplementu,
liekovej politiky, výkazníctva, finančných tokov a ďalších
odborných činností. Vďaka modularite fungujú jednotlivé
moduly aj samostatne a dokážu sa flexibilne prispôsobiť
konkrétnym požiadavkám zdravotníckych zariadení.
DATALAN bude v rámci informatizácie zdravotníckych
zariadení pôsobiť aj na českom trhu. Cieľom aktivít je poskytovať nové, komplexné IT služby s pridanou hodnotou
a pomôcť tak všetkým subjektom zdravotníctva k efektivite a kvalitným službám.
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»
„Okruh možností, kde sa dá niečo zlepšiť, je neobmedzený.”
aby sa dalo hovoriť o kvalitatívnej zmene k lepšiemu. Každé
zdravotnícke zariadenie hľadá vlastný spôsob a prostriedky,
ako zlepšiť svoj aktuálny stav. My chceme prispieť k tomu, aby
za peniaze investované do inovácií dostali čo najvyššiu funkčnosť a kvalitu, ktorú od týchto riešení očakávajú.
Softvérová zastaranosť – je naozaj hlavná prekážka v nedostatku financií alebo tkvie problém aj inde?
Z nášho pohľadu ide o súbor problémov, na jednej strane je
samozrejme nedostatok financií, na strane druhej fakt, že priorita modernizácie informačných systémov doteraz na popredných priečkach nefigurovala. Na prvý pohľad sa zdá, že ide
o začarovaný kruh, treba si však uvedomiť niečo dôležité: jednou z „únikových ciest“ z neho je skutočnosť, že moderné informačné systémy môžu účinne napomáhať k zvyšovaniu efektivity používania dostupných zdrojov a tým si na seba „zarobiť“.
Cieľom informatizácie je nielen priniesť do zdravotníctva
úsporu času a prostriedkov, ale zároveň zvýšiť komfort pre pacientov i samotných pracovníkov, a znížiť byrokraciu a nedostupnosť informácií o systéme zdravotnej starostlivosti. Ako sa
chce v tejto oblasti angažovať DATALAN?
Zdravotníctvo začalo s využitím informatiky veľmi dávno
a bolo jednou z prvých oblastí života spoločnosti, do ktorej
nové technológie začali prakticky prenikať. Paradoxne však
dnes informatizácia v zdravotníctve zaostáva za inými oblasťami. DATALAN za roky svojej existencie získal dostatok skúseností a môže byť významným partnerom pre obojstranne
výhodnú spoluprácu. Budeme radi, ak si nás odborná zdravotnícka komunita ako aj pacienti budú asociovať s riešeniami,
ktoré pomôžu komfort v zdravotníctve zvýšiť.
Často opakovanou témou je prepojenie informačných systémov a dát, zdieľanie informácií, on-line komunikácia tímov. Aká
je prax a postoj slovenských zdravotníkov?
Dnes si každý kvalifikovaný zdravotnícky pracovník želá, aby
sa k informáciám o pacientovi dostal rýchlo, včas a hlavne
jednoducho. Zdieľanie dát a on-line komunikácia obvykle
nie je problémom v rámci zdravotníckeho zariadenia, existujú medzinárodné i národné štandardy, ktoré toto umožňujú, pokiaľ nie sú roztrieštené medzi viaceré používané IS
viacerých dodávateľov. O niečo zložitejšia situácia je vtedy,
ak ide o výmenu dát s externým pracoviskom – tu mnohé zariadenia narážajú na nekompatibilitu a používanie rôznych
rozhraní, formátov a bezpečnostných požiadaviek. A je tu aj
problém štandardizácie, teda zjednotenia a harmonizácie

medzinárodných číselníkov s číselníkmi lokálnymi. Očakávame, že v riešení situácie napomôže aj prijatie pripravovaných legislatívnych zmien, ktoré vyvinú zvýšený tlak na
štandardizáciu.
Bežný pacient sa stretáva s klasickými problémami: papierové poradovníky v čakárni, zdĺhavé vyšetrenie, počas ktorého
lekára často zdržuje „ťukanie“ do počítača, slabá dostupnosť
informácií o priebehu liečby. Ako môže informatizácia zmeniť
toto?
Myslím si, že lekár a jeho závery, týkajúce sa stavu pacienta,
budú vždy súčasťou diagnostického a liečebného procesu
a nikdy ich nebude môcť nahradiť žiaden prístroj. Na druhej
strane - čas, ktorý lekár strávi tzv. „ťukaním“ do počítača, by sa
dal získať v prospech pacienta práve využitím nových technológií alebo postupov, ktoré by tieto úkony dokázali zefektívniť. Podľa prieskumu sú rezervy aj pri on-line objednávaní na
vyšetrenia do konkrétnej ambulancie. Je teda stále čo zlepšovať a my nechceme zostať bokom.
V prípade cloudu, ktorý je podľa prieskumu zaujímavý pre
16% respondentov, je dôležitá otázka bezpečnosti. Ako bude
pacient, a jeho osobné údaje, chránený, ak bude všetko, laicky
povedané, v IS prepojené a zdieľané?
Aj pre cloudové riešenia so zdravotníckou problematikou
existuje dostatok spoľahlivých bezpečnostných prostriedkov
technického charakteru. Najväčšie bezpečnostné riziko, ako aj
pri iných IS, však predstavujú samotní používatelia.
Opäť výsledky spomínaného prieskumu: Informácie a dokumenty spravuje prevažne vo fyzickej podobe už len tretina
respondentov, 38% spravuje dáta elektronicky. Aké konkrétne
výhody to prináša zdravotníkom a pacientom?
Pred zhruba 20 rokmi sa viacmenej všetka dokumentácia
viedla a archivovala v papierovej podobe. Aj samotné vyhľadanie takejto dokumentácie, nieto ešte konkrétnych údajov
v archíve zabralo veľa času. Uchovávanie elektronickej dokumentácie teda šetrí hlavne čas, priestory a náklady na prevádzku archívu, dokumentácia pacienta nie je roztrúsená,
nemusia sa vytvárať duplikáty lekárskych správ. Pre zdravotníka a pacienta to znamená, že sú na jednom mieste všetky
výsledky, predpísané lieky, očkovania a pod. Svoju kartu tak
môže mať pacient kdekoľvek na svete vlastne „so sebou“. Pri
súčasných možnostiach, ktoré elektronizácia poskytuje, sa
zrejme nechceme vracať k plechovým skriniam so zdravotnými kartami pacientov... 
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Mobilné riešenia pre
záchranu malých pacientov
Najväčšou pridanou hodnotou moderných technológií je záchrana ľudského života. DATALAN v spolupráci s prednostom Kliniky
neonatológie MUDr. Petrom Krchom, PhD. z Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach pracuje na riešeniach, ktoré pomôžu presne
a rýchlo diagnostikovať kriticky chorých novorodencov.
Situácia priamo zo života: malému, len pár hodinovému novorodencovi praskli pľúca. Začala sa hra o čas. V takomto prípade sú vždy dôležité skúsenosti a odborné znalosti lekárov,
no v boji s časom sú dnes významnou posilou práve moderné
technológie.
Okamžitý zásah lekárov a efektívna diagnostika dieťatku zachránia život. Vízia je, aby mohlo byť po pár týždňoch prepustené domov bez trvalých následkov. „Rozhodujúce sú často
minúty. Keď dokážeme urobiť diagnózu dieťaťa v lokálnej nemocnici a odoslať dáta cez tablet na kliniku do Košíc ešte pred
jeho prevozom, alebo dať k dispozícii údaje a nálezy najskúsenejším z tímu expertov, môžeme mu pomôcť oveľa efektívnejšie.
Na klinike ho už bude čakať informovaný lekár “, vysvetlil MUDr.
Peter Krcho, PhD. Klinika už používa tablety aj priamo na vizitách, čo taktiež zlepšilo starostlivosť o pacienta.
Košická nemocnica je najväčším centrom pre kriticky chorých novorodencov, s najvyšším percentom transportov, a
zároveň disponuje vytvorenou infraštruktúrou a vyškoleným
personálom s dostatočnými skúsenosťami. Tieto atribúty vytvorili podmienky na naštartovanie modernizácie, ktorá prinesie zefektívnenie práce lekárom, ale predovšetkým lepšiu
starostlivosť malým pacientom. Iniciatíva lekárskeho personálu vychádzala z potreby zjednodušiť zadávanie a presun
dát, ktoré sú síce v rámci záchrany života dôležité, no lekárovi táto administratívna časť odoberá z času, ktorý teraz
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môže investovať priamo do ošetrovania pacienta. Ďalšími
nevýhodami, ktoré prinášal zastaraný, papierový spôsob dokumentovania, boli straty dôležitých informácií, ku ktorým
dochádzalo počas transportu, a samozrejme, nemožnosť
rýchlej on-line komunikácie viacerých strán, ktoré by mali
k dispozícii údaje aktualizované v reálnom čase. To všetko
už bude aj vďaka DATALANu v Košiciach minulosť. „Projekt
je v rámci Európy unikátny, v žiadnej inej európskej krajine zatiaľ lekári mobilné riešenia tohto typu nevyužívajú“, zdôraznil
Miroslav Novák zo spoločnosti DATALAN, manažér pre rozvojové projekty zodpovedný za oblasť zdravotníctva.

Technológie v pohotovosti

Riešenie z dielne DATALANu predstavuje komplexný systém na zber, prenos a zdieľanie audiovizuálnych a informačných údajov o malých pacientoch v rámci celého
hospitalizačného procesu – od transportu až po prepustenie. Myšlienka využitia technológii pri riešení najrizikovejších pacientov vznikla počas pobytu MUDr.Krcha
v Spojených štátoch už v roku 1999, v roku 2005 sa spustila „bedside“ databáza pacientov vybudovaná od lôžka, resp. inkubátora smerom do nemocničnej databázy.
V posledných rokoch vďaka extrémne rýchlym zmenám IT
technológií nadobudla reálny podklad a od roku 2012 už v určitej forme funguje priamo pri intenzívnych inkubátoroch.
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»
Veľký chlap ide domov.
V rámci transportu pacienta aplikácia rieši zber a zaevidovanie údajov na strane lekára vykonávajúceho transport, a
prezeranie údajov lekárom na klinike za účelom konzultácie
pri transporte a príprave príjmu pacienta. Lekársky tím tak
má k dispozícii všetky informácie o diagnóze, stave a výsledkoch malého pacienta už pri prevoze, čo dáva výrazne lepšie
možnosti pripraviť sa a poskytnúť novorodencom najlepšie
podmienky pre stabilizáciu ich stavu.
V pilotnej forme sa už vykonalo niekoľko pozemných a leteckých transportov s využitím modifikovanej verzie, s veľmi
pozitívnou reakciou rodičov pacienta a najmä ošetrujúceho
personálu v regionálnej periférnej nemocnici.
V rámci podporného procesu pri transporte aplikácia poskytne funkcie pre vyplnenie správy o transporte, pričom samotné vypĺňanie zjednodušujú „pomôcky“ vo forme výberu z
číselníka, validácie formátu zadaných údajov a pod. tak, aby
vypĺňanie správy bolo rýchle, intuitívne a aby sa obmedzili
preklepy pri písaní. Jednoduchým spôsobom, pár kliknutiami,
dokáže lekár zaznamenať a vložiť do správy aj USG snímky
a ďalšie audiovizuálne materiály (fotografie, či videá).
Následným krokom v aplikácii je on-line prenos zaznamenaných údajov na kliniku. Dáta sa uložia na server, odkiaľ budú

prístupné v rámci aplikácie aj pre všetkých ostatných lekárov, napr. za účelom konzultácie.
Bonusom je zobrazenie pomocných informácií so zoznamom úkonov, ktoré lekár môže, resp. mal by podľa
situácie vykonať v rámci transportu. Táto pomôcka je v
rámci hlavnej obrazovky lekárovi vždy poruke, a môže
si v nej „odškrtávať“ jednotlivé úkony, ktoré už vykonal.
Aplikácia dokáže lekárovi poskytnúť aj doplňujúce informácie k diagnózam, ktoré čerpajú z lekárskych anamnéz a skúseností, a v budúcnosti sa plánuje jej doplnenie aj o ďalšie
funkcionality. Súčasťou riešenia je možnosť vyhľadávania
podľa kľúčových slov a tlač správy o transporte. Riešenie je
realizované formou cloudu, čo prináša vysokú dostupnosť,
prístup odkiaľkoľvek kedykoľvek je to potrebné, a samozrejme, automatické zálohovanie.
V závažných situáciách, akými je záchrana detí, je kľúčová
spolupráca nielen medzi lekárskymi expertmi, ale aj s rodinou malých pacientov. Preto DATALAN pracuje aj na návrhoch MUDr. Krcha, ktoré poskytnú rodičom v prípade urgentného transportu on-line prístup a umožnia im zostať
v kontakte so svojím dieťatkom prostredníctvom elektronických médií.

Viac sa dozviete v rozhovore s MUDr. Petrom Krchom, PhD.
na nasledujúcich stranách.
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MUDr. Peter Krcho, PhD.

Verím, že nám nové riešenie pomôže
Prednosta Kliniky neonatológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Detskej fakultnej
nemocnice v Košiciach MUDr. Peter Krcho, PhD. je špecialistom na lekársku starostlivosť o novorodencov, obzvlášť predčasne narodených. Uvedomuje si možnosti, ktoré môžu do zdravotníckej
praxe priniesť technologické novinky, preto inovácie nielen víta, ale vo svojom kolektíve im sám
vytvára priestor a neustále hľadá nové spôsoby, ako zlepšiť prácu svojho tímu. Je autorom mnohých
publikácií, aktívne sa angažuje vo viacerých odborných organizáciách a je zakladateľom a členom
výkonného výboru európskej odbornej spoločnosti Union of European Neonatal and Perinatal Societies. Zhovárali sme sa s ním o novej aplikácii pre tablety z dielne spoločnosti DATALAN, vďaka
ktorej dokážu košickí zdravotníci zachrániť detské životy.

Čo bolo hlavným spúšťačom implementácie tabletov v rámci Kliniky neonatológie?
Každodenná prax a skúsenosti pri strate dát, rozdielne pochopenie nálezov a nutnosť opakovania vyšetrení pri overovaní
nálezov počas vizity, a samozrejme, nepretržité vzdelávanie
personálu vizuálnou formou.
Aké najdôležitejšie prínosy dokáže riešenie lekárom a pacientom poskytnúť?
Preverí, vyučuje a navrhuje riešenie v kritických situáciách.
Riešenie má za sebou prvé testovacie dni. Aká je spätná väzba zo strany zdravotníkov?
Zo strany rodičov sú reakcie len pozitívne, zo strany lekárov
vnímam zatiaľ skôr odpor, resp. strach zo zmeny. Pozitívne
však reagujú sestry a lekári v externej nemocnici, keďže riešenie je aj nenásilnou formou nepretržitého vzdelávania
S akými náročnými prípadmi, pri ktorých bude toto mobilné
riešenie využité, sa stretávate vo Vašej praxi?
Sú to novorodenci od 500 do 1 500 g so začínajúcim zlyhávaním orgánových systémov, ale aj veľkí novorodenci v ohrození života pre zlyhávanie pľúc alebo ťažké, pred pôrodom
nediagnostikované vrodené vývinové chyby.
Vážne, resp. akútne stavy, pri ktorých rozhodujú minúty, vyžadujú intenzívnejšiu komunikáciu a konzultácie priamo pri prevoze. Ako to v praxi vyzerá?
Zatiaľ sa to snažíme realizovať tak, že na najkomplikovanejšie
prípady chodí najskúsenejší lekár, ale to nebudeme dlhodobo
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zvládať z dôvodu personálneho preťaženia tých najskúsenejších. Dúfam preto, že systém pomôže rýchlejšie vyškoliť nových lekárov na transporty.
Aplikácia pracuje tak, že v reálnom čase vidia lekári dáta pacienta a ich dopĺňanie. Privítali by ste do budúcnosti napr. špeciálne notifikácie, alebo kameru a okno s obrazovkou, kde by sa
uskutočňoval live streaming?
Zatiaľ nie, najprv chcem vidieť, ako DATALAN a Microsoft vyriešia technické časti programu, potom uvidíme. Mám rozpracované niektoré ďalšie návrhy a riešenia, ale ešte sme o nich
nekomunikovali s partnermi.
V roku 2012 mala vaša nemocnica viac než 160 transportov
problematických novorodencov, čo je naozaj vysoká vyťaženosť.
Ako vám dokáže mobilná aplikácia pomôcť z tohto hľadiska?
Využijeme ju pri zbere údajov o transportoch a následnej analýze prípadov a výsledkov pri výskyte úmrtnosti a chorobnosti.
Elektronická databáza obsahuje množstvo údajov, anamnéz,
prípadov z praxe. Ako sa môžu tieto informácie využiť, ako prebieha aktualizácia digitálnych osobných kariet a práca s nimi?
S digitálnymi osobnými kartami by sa podľa mňa malo začať
práve u novorodencov, od najmenších a najmä priamo od pôrodu. Ešte sa však s nimi nezačalo, aspoň o tom neviem .
Čo so všetkými dokumentmi a fotografiami, ktoré sú v doterajších archívoch? Prejdú aj tie do elektronickej verzie?
Je to možné, ale o podmienkach využitia týchto jedinečných
dát sa určite musí rokovať so zúčastnenými stranami. Dáta sú
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k dispozícii od roku 1999, je to na Slovensku určite jedinečná
databáza informácií s foto a video materiálom.
Mobilnú aplikáciu využijete aj pri vizite, či konzultáciách
v nemocnici, keď priamo pri inkubátore budú na veľkoplošných
obrazovkách zobrazované záznamy, fotografie, videá. Ako to
zlepší interné procesy?
Robíme to hlavne pre nepretržité vzdelávanie a doškoľovanie
personálu, urýchli sa aj komunikácia so zahraničnými univerzitami alebo zahraničnými expertmi, ktorú realizujeme už viac
než 10 rokov.
Akou formou môžu byť mobilné aplikácie prínosné aj pre
rodičov malých pacientov?
Oddelenia intenzívnej starostlivosti sú podľa mňa na Slovensku ešte stále príliš uzavreté a chýba dostatočný priestor pre
kvalitnú komunikáciu s rodičmi dieťaťa. V tejto oblasti sa menia procesy bez nášho vedomia, je potrebné ich profesionálne
podchytiť a zaviesť nadštandardné postupy.

Aké ciele si kladiete do budúcnosti, v rámci využitia tabletu,
či smartfónu v medicíne?
Nekladiem si ciele, je potrebné realizovať už vyskúšané algoritmy a zvládnuť implementáciu plánovaných krokov a potom uvidíme, ako sa zmenia technológie a ktorým smerom
sa následne budeme uberať. Musíme byť flexibilní a využiť
všetky možnosti zjednodušovania procesov v prospech pacienta. 

»
Musíme využiť všetky možnosti
v prospech pacienta.
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news I trend – sociálne siete

Richard Sládek

Sociálnym sieťam sa už v biznise nevyhneme.
Pripravení z toho môžu vyťažiť.
Rozprávame sa s odborníkom na riešenia Datalanu pre biznis na sociálnych sieťach.

Aká je Vaša najobľúbenejšia sociálna sieť?
Asi to nikoho neprekvapí, je ňou Facebook.
Prečo?
Pretože dôležitým aspektom sociálnej siete je, aký veľký okruh
známych a priateľov na nej funguje. Z tohto pohľadu je zatiaľ
Facebook s dvoma miliónmi užívateľov na Slovensku a miliardou vo svete tá sieť, kde nájdem najviac známych, či už zo
školy alebo z práce. Facebook je pre mňa prostriedkom, ako sa
podelím o nové zážitky či postrehy s ľuďmi, s ktorými sa často
nestretávam fyzicky a rovnako sa dozviem, čo majú nové.
Čo všetko ste o sebe ochotný prezradiť na sociálnej sieti?
Nemám problém sa podeliť o relatívne veľa informácií – postrehov, skúseností, bežných fotografií rodinného alebo osobného
charakteru. Na druhej strane tým, že pracujem v IT sfére, nie je
mi cudzia a nepodceňujem ani otázku IT bezpečnosti a ochrany
údajov.
Sú bezpečné?
Najdôležitejšie na sociálnych sieťach je, aký veľký tam máte
okruh priateľov a známych a koho všetkého si do tohto okruhu
vpustíte. Dávam si pozor, aby tam boli len tí, ktorých skutočne
poznám, a aby išlo o informácie či fotografie, v zverejnení ktorých nevidím riziko.
Kedy bude podľa Vás celý svet „žiť“ na sociálnych sieťach?
Už pri súčasných výpočtoch len v prípade Facebooku je na
Slovensku jeho používateľom takmer polovica populácie, a to
ešte nepočítam ďalšie sociálne siete. Podľa jedného z prieskumov je dokonca denne na sociálnej sieti každý štvrtý Slovák
nad 14 rokov. Svojim spôsobom sme teda už dnes takmer
všetci na sociálnych sieťach. Sociálne sa združovať je pre ľudí
úplne prirodzené. To, že sa to deje aj vo virtuálnej sfére, pokladám len za prirodzený vývoj dnešnej internetovej doby. Samozrejme, nevnímam to tak, že by to malo byť na úkor fyzických kontaktov, na pivo s kamošmi sa virtuálne chodí ťažko.
Platí trend aj v prípade firiem?
Určite, i keď tam vidieť rozdiely a svojím spôsobom aj zaostávanie.
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Prečo?
Niektoré spoločnosti si povedia, že ich klienti či zákazníci na sociálnych sieťach nie sú a teda na nich nemusia byť ani ony. Iné –
a to je asi väčšinový prípad - zas z neznalosti, ako sociálne siete
využiť vo svoj prospech. Mnohé vnímajú sociálne siete len cez
formu „likovania“. To je do istej miery v poriadku. Napovie to,
nakoľko pozitívne verejnosť vníma danú spoločnosť, čo firme
môže pomôcť pri budovaní značky.
No ak už je spoločnosť na sociálnych sieťach, potom je len
počítanie „likov“ krátkozraké vnímanie zo strany firiem. Nie je tu
aj obava z negatívnej spätnej väzby?
Určite to môže byť jeden z dôvodov. Spätná väzba, aj tá negatívna, môže pritom spoločnosti pomôcť zlepšiť a skvalitniť produkt či ponuku, rozšíriť svoje zameranie, alebo úplne
zmeniť stratégiu. V tomto smere má Datalan pre firmy riešenie.
Ako viete firmám pomôcť?
V súčasnosti sú tu pre ne IT riešenia v rámci dvoch veľkých
blokov. Tým prvým je využitie mechanizmu takzvaného social
loginu pri napojení sa na webové aplikácie a zákaznícke portály
tretích strán. Takéto riešenie umožní návštevníkovi prihlásiť sa
do webovej aplikácie alebo privátnej zóny spoločnosti pomocou jeho už existujúcej sociálnej identity, ktorú má napríklad na
Facebooku, Google+ alebo inej sociálnej sieti. Nemusí si tak vytvárať a pamätať ďalšie prihlasovacie mená a heslá, ale použije
len jeden spoločný login.

»

Sociálne siete sú už dnes silný
komunikačný a marketingový nástroj.
Prečo by to ale malo byť atraktívne pre spoločnosti?
Pretože to môže priniesť marketingové a obchodné benefity.
Poviem príklad. Dnes chce veľa spoločností ponúknuť zákazníkom privátnu zónu, v ktorej si nájdu ponuky, svoje faktúry a
podobne. Väčšinou si to však vyžaduje registráciu. Tým, že mu
umožní prihlásiť sa jeho existujúcim social loginom bez nutnosti
registrácie, poskytne mu benefit. No aj firma vie využiť údaje zo
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sociálneho profilu klienta. Tie môže prepojiť so svojimi údajmi
v CRM (Customer Relation Management, starostlivosť o zákazníka – pozn. red.), a marketingovo alebo obchodne ich využiť.
O klientovi získa údaje, ktoré by si v registračnom formulári asi
ani nepýtala. Na základe toho mu môže napríklad pripraviť ponuku na mieru, alebo si odložiť kontakt pre neskoršie oslovenie.
Ako možno ponuku ušiť na mieru tak, že neotravuje klienta
zbytočne?
Zoberte si príklad telekomunikačného operátora a jeho klienta. Klientovi sa páči nejaký typ telefónu, čo dal najavo „likom“.
Prihlási sa na stránku operátora so svojim loginom, kde to
operátor z jeho profilu „vyčíta“. Proaktívne mu ponúkne daný
mobilný telefón s novým paušálom, prípadne inými výhodami.
Ide len o využitie dostupných dát na to, aby mal klient pocit
osobného prístupu zo strany spoločnosti.
Nehrozí tu však strata súkromia klienta, keď vás firma „preskenuje“?
Prihlásenie sa pomocou sociálneho loginu je vždy so súhlasom
danej osoby. Klienta aplikácia dopredu informuje, aký rozsah
údajov chce z jeho profilu čítať. Ak sa mi to v danom kontexte
nepáči, tak danú službu jednoducho nevyužijem.
Dá sa určiť, kedy sa firme vráti investícia do riešenia, ktoré jej
Datalan ponúka?
Záleží od toho, aké komplexné má riešenie byť a aké sú očakávania. Či je napríklad cieľom využitia sociálnych sietí akvizícia nových zákazníkov, alebo či chce firma vďaka prístupu k
údajom zo sociálneho profilu poskytnúť klientom personalizovaný prístup. Riešenia na sociálnych sieťach ale sú aj o vylepšovaní obchodnej či marketingovej stratégie firmy. To je druhý
okruh riešení, ktoré vie Datalan firmám ponúknuť.
V čom je jeho podstata?
V analýze obsahu na sociálnych sieťach, teda social media analytics. Ide o skupinu riešení, ktorá umožňuje spoločnosti vo
forme grafov a štatistík analyzovať obsah jej sociálnej stránky a
pôsobenie klientov na nej.
Ako?
Sociálne siete sú už dnes silný komunikačný a marketingový
nástroj. Spoločnosť tam nielen jednosmerne prezentuje produkty a služby a oslovuje zákazníkov. Je to obojstranná komunikácia, kde dávajú aj zákazníci spätnú väzbu. Tieto údaje dokáže firma vďaka nášmu riešeniu analyzovať, vyhodnocovať a
na základe zistení môže prispôsobovať svoju obchodnú alebo

marketingovú stratégiu. Dokáže rozpoznať, aké sú najčastejšie spomínané slová v diskusiách na stránke, či je vnímanie
pozitívne alebo negatívne alebo aký je profil návštevníkov.
Dnes je populárna aj word of mouth reklama, teda využívanie
pozitívneho slovného šírenia správ o spoločnosti. Čo je pre firmu
lepšie?
Nie je tu jednoznačná odpoveď, skôr je to kombinácia oboch.
V tom je sila sociálnych sietí, že je firma v spojitosti so zákazníkom a on s ňou. Cez sociálnu sieť sa firma dostáva aj do povedomia ľudí, ktorých primárne neoslovila. Ak sa mne dnes páči nejaká značka a dám to najavo na sociálnej sieti, dozvedia sa to aj
moji priatelia. No a tu začína stále viac platiť to anglické – I trust
my network more than your brand. Dobrá referencia od priateľa
podporí imidž firmy lepšie než značka sama. Samozrejme, platí
to aj naopak. Ide vlastne o systém referencií na sociálnej sieti.
Kde podľa Vás robia firmy najväčšie chyby z hľadiska využívania sociálnych sietí?
Najväčšou chybou je asi podceňovanie sily sociálnej siete. Keď si firma povie, že jej zákazníci na sociálnej sieti nie
sú a nie je dôvod ich preto cez sociálnu sieť oslovovať. Ak
tam však nie sú dnes, neznamená to, že tam nebudú zajtra.
Takmer polovica Slovákov už dnes na sociálnych sieťach hľadá informácie o produktoch, ponukách a akciách firiem.
Ktorý sektor už teraz podľa Vás využíva sociálne siete maximálne?
Telekomunikačný a bankový. Je to pochopiteľné aj vzhľadom
k masovosti a širokému záberu zákazníkov a ich využívaniu
sociálnych sietí. Niektoré banky či telekomunikační operátori
dokážu už dnes cez sociálnu sieť veľmi dobre komunikovať so
svojimi zákazníkmi, a to najmä, a pochopiteľne, zo segmentu
mladých ľudí.
A najmenej?
Zatiaľ je to, myslím, utility a verejný sektor.
Dá sa aj povedať, pre koho zatiaľ biznis s využitím sociálnych
sietí nemá význam?
Ak by som bol spoločnosť, ktorá má veľmi špecifický okruh zákazníkov a viem ich oslovovať priamo, nemala by sociálna sieť
až taký význam. No čím masovejší môj produkt je, o to dôležitejšie pre mňa je byť na sociálnej sieti. Sociálnym sieťam sa už
nevyhneme. Firma sa môže pokúsiť ignorovať ich, no môže to
fungovať len krátkodobo. Z dlhodobého hľadiska je tak lepšie
byť na ne pripravený a nečakať, kedy ostatní sociálne siete pre
biznis využijú vo svoj prospech. 

Richard Sládek je Presales Consultant v spoločnosti DATALAN
Richard pracuje v Datalane od roku 2005 a momentálne je jeho hlavnou pracovnou náplňou konzultačná činnosť v oblasti softvérových riešení. Zaoberá sa najmä témami súvisiacimi so zákaznícky orientovanými webovými a mobilnými riešeniami. Za najväčšiu výzvu
pokladá nájsť jednoduché riešenia na zložité problémy. Voľný čas najradšej venuje svojim deťom a priateľom a keď si potrebuje vyvetrať
hlavu od práce, rád vybehne aj na bicykel.
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Sociálne médiá
sú internetom dneška
Kedysi sa hovorievalo – kto nie je na internete, ako keby nebol. Dnes s pokojným svedomím môžeme povedať to isté
o Facebooku. Najväčšia sociálna sieť mala v máji 1,1 miliardy
aktívnych používateľov, aj keď je zjavné, že to nezodpovedá
počtu ľudí, keďže dosť ľudí má z rôznych dôvodov dve aj viac
identít.
Internet ako taký prekročil jednu miliardu používateľov v roku
2005. V tom istom roku prišiel na trh YouTube, net sa multimedializoval a o jeho komerčnom využití nebolo najmenších
pochybností (aj keď „bublina dot.com“ spľasla päť rokov predtým – preto, lebo prišla privčas). Facebook je dnes aj vďaka
rozmachu smartfónov pre mnohých miestom, kde sú podstatnú časť času stráveného na internete.
Prečo sú sociálne siete také atraktívne?
Potreba socializovať sa je pre človeka prvoradá, človek nie
je osamelý lovec, oddávna žil v komunitách: v kmeňových
spoločenstvách, osadách. Mnohé fenomény sociálnych
sietí naznačujú, že nasycujú práve túto potrebu, ktorú
nám zobrala industriálna spoločnosť a mestský život. Od
vytyčovania si teritória (geolokačná sieť FourSquare) po
bezstarostné odkrývanie súkromia (historický kmeňový
človek musel obetovať veľkú časť súkromia za pevnosť
kolektívu). Samozrejme svoju úlohu zohráva aj praktická
stránka, dnes sa už nemôže stať, že by sa niekto vytratil
z nášho života, ak to sami nechceme. No a nezanedbateľný je aj prísun nových informácií, ak máme dosť priateľov.
Bleskové správy z agentúr stále nie sú také rýchle ako echo
na Facebooku.
Facebook je dobrý, ak sa robí dobre
Otázka „Aký má Facebook potenciál pre biznis?“ je teda adekvátna otázke „Aký má potenciál pre biznis samotný internet?“.
Výsledkom týchto otázok je, že si ťažko vieme predstaviť marketingovú komunikáciu, ktorá nevyužíva aj Facebook, či už
v nakupovaní sponzorovaných odkazov, alebo priamou komunikáciu cez fan stránky, záložky, či aplikácie.
Facebook je na prvý pohľad lacným médiom. Na jeho základnú správu postačí spravidla jeden admin a ani ten sa mu
v priemerne veľkej firme nemusí venovať na plný úväzok.
Samozrejme, hovoríme o prípade, keď je admin znalý veci
a nerobí začiatočnícke chyby. Sociálne médiá sú priestorom
neustálych a nečakaných zmien, takže je v každom prípade
vhodné konzultovať s profesionálmi.
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Priestor plný zmien
Všeobecne sa hovorí, že Facebook je skôr imidžovým médiom
ako nejakým záchrancom skladových zásob, a je to v zásade
pravda, aj keď už to celkom neplatí – najmä po tom, čo Facebook umožnil v titulných fotografiách uverejňovať odkazy
typu Call-to-action. Netreba zabúdať ani na klasické sponzorované odkazy.
Na druhej strane, Facebook je pre firmy komplikáciou, pretože na profesionálne adminovanie vyžaduje čas, know-how a zdroje, ktoré často firmy samotné nemajú. Ak sa
aj napriek tomu z nejakých dôvodov nechcú zveriť do rúk
externého profesionála, výsledkom sú často polofunkčné
alebo nefunkčné stránky, ktorým chýba základný koncept
a pravidelný update, s neprimeranými alebo príliš oneskorenými reakciami admina. Alebo vznikajú stránky s úžasne
vysokým počtom „fanúšikov“, ktorých potenciál však nikto
nie je schopný využiť. Zbierať na stránke stovky až tisíce postov alebo fotografií, ktoré nevytvárajú prirodzený buzz alebo nebodaj s účelom stránky nesúvisia, vyzerá síce na prvý
pohľad ako veľký úspech, ale opak je pravdou. Takýto spam
by nemal byť svätým grálom. Ak to má u vás vyzerať takto,
tak radšej Facebook stránku nevytvárajte alebo zrušte. Nie je
to žiadna hanba.
EMÓCIE A OBSAH
Oveľa ľahší život má administrátor, pracujúci pre značky, vyvolávajúce pozitívne emócie – tie, ktoré majú svojich fanúšikov. Emócie jednoznačne vládnu Facebookom (spočítajme si
počet zdieľaní, napr. obrázku šteniatok proti skvelej ponuke
banky). Myslím, že sa sotva nájde človek, ktorý vám vyzná lásku k svojej banke, ale aj tak sa nájdu administrátori, ktorí to
robia dobre. Práca admina nie je jednoduchá. Prečo? Lebo Facebook nie je billboard. Musí byť zaujímavým médiom plným
života a atraktívnych informácií či fotiek. Bežné hardsellové
metódy ako systematický tlak „kúp si to“ sú vopred odsúdené na skazu. Ale ak na to máme (kreativitu a peniaze), môžeme vďaka záložkám a aplikáciám vymyslieť doslova čokoľvek
– multimediálne, interaktívne, hravé. Väčšinou naozaj stačí
hravosť, kreativita - a dobrý obsah. Nenadarmo sa hovorí, že
obsah je v sociálnych médiách kráľ.
CHYBY
Pamätáte sa na porevolučnú reklamu systémom „Moja neter
robí v Coreli, tak to nejako zalomí“? Podobne často vyzerajú
facebookové stránky, aj keď tie sú, na rozdiel od grafického
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Sociálne siete:
Nielen imidž, ale aj čísla
Imidž je primárna úloha Facebooku, to však neznamená, že nemôže slúžiť aj produktovým kampaniam.
Z našej vlastnej praxe spomeňme dva príklady, ako sa
dá pomôcť produktom a službám, ktoré nevyzerajú na
fotkách zvlášť „sexi“.
Podpora predaja skladových vozidiel je pre sociálne médiá
dosť abstraktná výzva, ale interaktívna ponuka nových a
predvádzacích vozidiel za zvýhodnené ceny priniesla v
decembri 2011 výborné výsledky v predaných automobiloch i v prílive fanúšikov na stránku. Počas prvých dvoch
týždňov záložku navštívilo 6898 užívateľov a počet fanúšikov Mazda Slovensko sa zvýšil o 200 (bežný priemerný
mesačný nárast bol v tom čase cca 30).
Facebook je síce najväčšie sociálne médium, ale netreba
zabúdať ani na potenciál fór, ktoré sú navyše veľmi živé a
zhromažďujúce „tú pravú“ cieľovú skupinu. Pri uvádzaní
nového produktu Mucosolvan Junior sme využili živé diskusné fórum na stránke Modrý koník, kde sa chodia radiť
mamičky a diskutovať o svojich deťoch. V podujatí nazvanom „mesiac s Mucosolvanom Junior“ sme aktívne moderovali diskusie k témam kašľa, liekov proti kašľu a Mucosolvanu samotného. Za ten čas sa diskusie zúčastnilo 600
mamičiek a zásah bol 350-tisíc osôb.

dizajnu, jednoduchšie. Na prvý pohľad však odhalia nekompetenciu admina. Bežní návštevníci si možno nebudú vedieť
definovať, kde je problém, ale verte tomu, že to pocítia. Zá
kladné chyby sú chýbajúca alebo zlá titulná fotka, nevyhovujúci profilový obrázok, nevymazané linky, príšerné fotografie,
premnožené smajlíky a podobne. Horšia je neznalosť pravidiel Facebooku, napríklad súťaže typu „Zdieľajte (lajkujte)
a vyhrajte“, čo Facebook vyslovene zakazuje a môže to dopadnúť aj bloknutím stránky.
NÁSTROJE A ŠTATISTIKY
Aj v prípade, že si facebookové stránky spravujete sami, je
veľmi užitočný ich profesionálny monitoring. Existuje niekoľko nástrojov, ktoré sa vedia dostať sociálnym médiám „pod
kožu“ a dostať z nich zaujímavé informácie a inšpirácie. V našej agentúre disponujeme troma. Ich mená – Facebook Focus,
Zoomsphere a Mindshare Online Buzz Monitoring – si pamätať nemusíte, dôležitejšie je, čo dokážu: predovšetkým pomôžu pozrieť sa na akúkoľvek stránku (nielen našu) z pohľadu
admina. Nazrieť konkurencii „do kuchyne“ môže byť veľmi
podnetné. Tak isto vieme, na rozdiel od Google, monitorovať,

čo sa hovorí v sociálnych sieťach (vo verejných diskusiách)
a fórach na dané témy. Kto vie, čo si ľudia hovoria, môže sa
správať naozaj trhovo.
Ako je to na Slovensku?
Na Slovensku bolo ku koncu júla registrovaných viac než
2 063 480 účtov, z toho 984 120 mužov a 1 073 200 žien. Sú
to podobné pomery ako hocikde vo svete (v prípade Twitteru
sú napríklad veľké rozdiely medzi USA, kde je prevaha žien,
a európskymi krajinami). Aj keby štvrtina z tohto počtu boli
duplicitné identity, je pre spoločnosť, ktorá predáva produkty,
služby alebo myšlienky hazardérstvom nemyslieť na dobrú facebookovú komunikáciu. Rozhodne to nie je zbytočne vynaložená energia. Súčasný internet je sociálny a ak v budúcnosti
bude hoc aj dominovať iná sieť, naše know-how sa nestratí.
Marián Jaslovský
Mindshare Slovakia
Invention
www.mindshare.sk
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Čo ty a

sociálne siete?
Richard Sládek
presales konzultant
Sociálne siete sú pre mňa privátnym informačným centrom a osobným blogom zároveň, vďaka ktorému sa ľahko dozviem, čo majú nové
známi, alebo sa podelím s rodinou a priateľmi o nové fotky
či zážitky.

Martin Olexík
account manager
Používam Facebook, Google+ a Link
edIn. Facebook využívam na komunikáciu
s priateľmi
a zdieľanie postrehov zo spoločných
zážitkov,
resp. na propagáciu športu, ktorému
som sa venoval ako manažér a v súčasnosti ako fanúšik. Na
firemnú komunikáciu využívam prevažne e-mail.

Ján Harman
principal consultant
Nie som veľkým fanúšikom sociálnych sietí, jediná, ktorú aktívne používam je LinkedIn. Preferujem viac osobnú komunikáciu, či už súkromne
alebo pracovne. V práci najviac využívam e-mailovú komunikáciu, najmä kvôli ľahkej spätnej vyhľadateľnosti informácií.

Miroslav Čech
systémový technik
Sociálne siete sú ako oh
eň - dobrý sluha, ale zlý
pán. Využívam ich v ne
vyhnutnej miere hlavne
na spestrenie, približne
pol hodinu denne. Ale v
komunikácii uprednostň
ujem osobný kontakt,
komunikáciu
cez telefón, a až potom
chat alebo e-mail.
Michal Miklošík
java developer
zistenie aktiSociálne siete najviac využívam na
jem dozveebu
vít mojich známych, keď sa potr
j mám vtipdieť čo, kde, ako, prečo a najradše
o sebe často na sociálne
né a zaujímavé príhody. Informácie
ý na Facebooku, tak ak
siete nedávam. Dnes je už skoro každ
ľahšie napísať hromadnú
potrebujeme niečo zorganizovať, je
sa niekto neozve, príde na
správu ako každému volať. Až keď
rad mobil.
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Ivana Macáková
recepčná
Myslím si, že sociálne siete majú
svoje pre aj
proti. Najviac využívam Facebook.
Na jednej
strane to považujem za dobrú vec,
pretože môžem komunikovať so svojimi priateľm
i a známymi zadarmo a
hocikedy. A hlavne vždy viem, kto
má kedy narodeniny. Na
druhej strane by som niekedy bola
najradšej, keby sa Facebook zrušil, pretože mám pocit, že
odkedy ľudia komunikujú
cez sociálne siete, skutočný svet upa
dá a vzťahy takisto. Na
sociálnych sieťach môžeme byť hoc
ikým, ale skutočnosť je
väčšinou iná...

Michal Noga
systémový technik
e veľkí kamaráti. PouJa a sociálne siete nie sm
sledujem novinky v obžívam Google+, cez sieť
u, ktorému som sa pred
lasti open source a linux
sa však vždy
ať. S priateľmi a rodinou
dvomi rokmi začal venov
užijem moa ak sa to nedá, často po
radšej stretnem osobne,
p.
bilnú aplikáciu WhatsAp

Pavol Bujňák
product manager
Sociálne siete využívam podľa ich zamerania.
Používam LinkedIn pre pracovné veci a Facebook pre voľný čas. Ostatné siete nepoužívam.

Ľuboš Petrík
ické projekty samosprávy
sales manažér pre strateg
kedIn. Je to najjednoNajčastejšie používam Lin
tiť informácie napríklad
duchší spôsob, ako zis
mojich známych, alebo
o zmene zamestnania
nájdem aj
partneroch. Občas tam
novinky o obchodných
pekné profilové fotky :-).

Kristína Lauková
personalista
Sociálnu sieť Facebook využívam hlav
ne na to,
aby som nestratila kontakt s niektorý
mi ľuďmi.
Som skôr pasívny užívateľ. Pozriem
kto má čo
nové a o 10 min sa odhlásim. Len obč
as niečím prispejem aj
ja. Denne však využívam pracovnú
sociálnu sieť LinkedIn s
profilmi a profesijnými životopismi
užívateľov. Najviac preferujem osobný kontakt, ak to nie je
možné napíšem e-mail a
ako poslednú možnosť využijem soci
álnu sieť, Facebook.

Pozvaní
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Školy a samosprávy:
kedy vstúpia
do 21. storočia?
DATALAN ako líder v oblasti prinášania inovácií priamo do praxe
naštartoval sériu prieskumov, ktorých cieľom je zmapovať využívanie moderných technológií v rôznych segmentoch, a identifikovať aktuálne výzvy a priority. V predchádzajúcom vydaní
magazínu DATALAN News sme vám priniesli výsledky prieskumu
v oblasti priemyslu a zdravotníctva. V tomto čísle sa dozviete, ako
je na tom slovenské školstvo a samospráva.

Školy volajú po modernizácii

Inovácie v oblasti školstva sú celospoločenskou témou, stav,
v ktorom sa slovenské školstvo nachádza, nie je vyhovujúci ani
pre študentov, ani učiteľov. Zmeny však prichádzajú len pomaly. Jedným z dôvodov je podľa prieskumu nedostatok financií.
Podvyživené slovenské školy zápasia s každodennými problémami, a investície do technológií, ktoré by pozdvihli kvalitu
výučby na vyššiu úroveň, sa odsúvajú. Viac než 2/3 oslovených
škôl použili v minulom školskom roku na nákup IT maximálne
5 000 eur, pričom tieto výdavky zahŕňali primárne hardvérové
vybavenie, a výmenu dosluhujúcich zariadení. Školy sa snažia
usporiť aj pri prevádzke infraštruktúry – až u 64% respondentov
zabezpečujú prevádzku a opravy IT vybavenia vlastní pracovníci. Výsledkom tejto situácie je, že škola nemá dostupné nielen
nové softvérové riešenia, ktoré umožnia efektívnejšiu prácu,
správu dokumentov či komunikáciu so študentmi, ale zároveň
nedokáže využívať najnovšie poznatky a špecifické znalosti, ktoré by jej priniesla spolupráca s IT odborníkmi.

Všestranné technológie

Moderné technológie majú v súčasnosti na školách veľmi široké využitie, jednak v rámci interných procesov školy, vo vzťahu
študent-učiteľ, ako aj priamo pri výučbe. Elektronizácia dokumentov, zber a archivácia dát, cloudové riešenia či aplikácie,
ktoré umožňujú spolupracovať na spoločných projektoch a
zdieľať informácie v reálnom case, on-line prístup odkiaľkoľvek v prípade potreby, rýchla jednoduchá elektronická komunikácia študenta a učiteľa, prepojenie so sociálnymi sieťami,
virtuálne desktopy, interaktívne tabule, multi-dotykové pracovné stoly, digitálne učebnice, instant messaging, videokonferencie, telemost či e-learning – to všetko sú výhody, ktoré IT
do škôl prináša.
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Aj v rámci samotnej výučby má využitie technológií veľký potenciál. Už dávno nie sú počítače doménou hodín informatiky. Vďaka tabletom, virtuálnemu desktopu, alebo napr. Skypu
môžu deti riešiť interaktívne úlohy, komunikovať s odborníkmi
zo zahraničia, sledovať live-streaming zaujímavej prednášky,
môžu sa dostať „priamo” do múzea, nemusia nosiť ťažké tašky
– učebnice môžu mať v digitálnej forme, aktualizované o poznámky učiteľa, ktoré zdieľa so všetkými študentmi. Technológie veľmi pomáhajú napr. aj pri výučbe cudzieho jazyka, a pri
štúdiu oborov ako je dizajnérstvo, technika, či prírodné vedy sa
už bez technologického vybavenia študenti nezaobídu.

Vízie pre vzdelávanie

Súčasná generácia študentov už zväčša prístup k najmodernejším technológiám mimo školy má. Tablety, čítačky, smartfóny sa
stávajú neoddeliteľnou súčasťou ich života, komunikácia on-line je samozrejmosťou. Ak ich chceme zaujať, motivovať a vtiahnuť „do deja“ v škole, musí sa tomu učiteľ aj výučba prispôsobiť.
Dôležité je tiež vybudovať na školách infraštruktúru pre BYOD
(bring your own device). Riešením sú určite možnosti čerpania
finančných prostriedkov z EÚ fondov. No pozitívny posun je
často možné dosiahnuť aj s malými investíciami a efektívnejším
využitím existujúcich technológií.
Prieskumu, ktorý mapuje školský rok 2012/2013, sa zúčastnilo
200 zástupcov slovenských stredných aj základných škôl.

Kto vo Vašej škole zabezpečuje prevádzku a opravy IT vybavenia?
Jeden dodávateľ s komplexnými
službami

21%

Viac dodávateľov so zameraním na
konkrétnu techniku

21%
21
64%

Vlastní pracovníci
Rodičia

2%

V ktorej vzdelávacej oblasti využívate IT technológie najčastejšie?
21
26%

Prírodné vedy
18%

Jazyky

17%

Ekonomické zameranie
12%

Matematika, informatika
Špecifické odborné predmety

11%

Iné

11%

Umenie (hudobná, výtvarná výchova)

4%
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Aj samosprávy chcú inovovať

Ďalšou oblasťou, ktorá sa týka nás všetkých a informatizácia
by jej rozhodne prospela, je samospráva. Víziou sú nielen
jednoducho a rýchlo dostupné služby pre občanov, on-line
komunikácia s obyvateľmi, či participácia občanov na správe miestnych vecí, ale aj efektívne fungujúci digitálny úrad a
jeho elektronické prepojenie s podriadenými organizáciami,
zníženie administratívneho zaťaženia pracovníkov a zvýšenie
spokojnosti občanov, i podnikateľov. Informatizácia prinesie
do miest a obcí úsporu času aj prostriedkov, lepší prehľad v
dokumentoch, vyššiu kontrolu a transparentnosť. No napriek
jasným výhodám nie je využívanie on-line služieb na Slovensku na takej úrovni, ako by mohlo byť. Podľa údajov Európskej
komisie sme tretí od konca spomedzi 32 krajín Európy. V informatizácii nás predbehli aj krajiny ako Turecko a Rumunsko.

Prieskumu, ktorý mapuje stav v samospráve za rok 2012 a plány
do roku 2013, sa zúčastnila viac než stovka zástupcov slovenských miest a obcí.

Aké sú tri hlavné IT priority vo Vašom meste/obci na rok 2013?

21
15%

On-line formuláre

14%

Webstránka obce
12%

Portál Digitálne mesto.sk
10%

Digitálne zastupiteľstvo

9%

Obnova HW

Ako to vyzerá v praxi?

Už dnes je každé mesto a obec povinné elektronicky zverejňovať zmluvy, faktúry, objednávky, a čoraz viac oceňujú aj prínosy on-line formulárov, e-aukcií, a najmä manažmentu dát
a reportingu. Zaujímavý je pre ne aj cloud backup systémov,
ktorý sa postará o bezpečné zálohovanie všetkých dokumentov a informácií miestneho úradu, no samozrejme, základom
všetkého je modernizácia a optimalizácia IT infraštruktúry
a HW vybavenia. Ak chcú však mestá a obce udržať krok so
svojimi obyvateľmi, musia sa orientovať na služby v takej forme, aká je dnešným ľuďom blízka: všetko chcú mať dostupné
z pohodlia domova, či kancelárie, na jeden klik, ideálne cez
mobil. Prieskum potvrdil, že práve toto sú oblasti, ktorým sa
predstavitelia miest a obcí plánujú venovať.
Prekážkou v intenzívnejších inováciách sú v ich prípade, podobne ako pri školách, limity rozpočtu. V minulom roku vynaložilo na IT 35% respondentov sumu od 5 000 do 15 000 eur,
plány na tento rok boli v tomto rozmedzí pre 38% z nich.

Aktualizácia riadenia hospodárskosprávnej agendy

8%
7%

Zriadenie optickej infraštruktúry

6%

HW a SW vybavenie kancelárií
Vybudovanie vnútornej siete

5%

Nová pošta - registratúra

5%

EKSO (odpadové hospodárstvo)

4%

Modernizácia HW, SW

4%

Mesto v mobile

4%

Aký objem finančných prostriedkov ste použili v roku 2012 do
informačných technológií? (vybavenie, softvér, licencie)
28%

Do 5000 Eur

21
35%

5 001 - 15 000 Eur
21%

15 001 - 30 000 Eur

Mnohé zlepšenia sa však dajú dosiahnuť aj bez veľkých investícií. Mestá a obce si môžu služby, ktoré aktuálne potrebujú, prenajať. Úspory prináša aj outsourcing konkrétnych
výkonov, keďže nie je nutné investovať do hardvérového vybavenia, či drahých školení a certifikátov.
Významnú úlohu však určite môžu zohrať projekty OPIS.
Okrem poriadku v dátach a prepojenia systémov jednotlivých
inštitúcií sa orientujú na poskytovanie služieb na báze životných situácií. Realizátormi týchto plánov môžu byť nielen
technológie Business Intelligence, ale aj aktívna komunikácia
na sociálnych sieťach, mobile computing a cloudy. Práve tie
sú najvýznamnejším trendom v oblasti informatizácie a dokážu mestám a obciam skutočne pomôcť. Treba ich len lepšie
spoznať a začať využívať.

Nad 30 000 Eur
Iné

7%
9%

Plánuje sa Vaše mesto/obec zapojiť do výzvy z Operačného
programu informatizácia poločnosti (OPIS)?
Áno, zapojíme sa do OPISu prostredníctvom projektu Dcom

30%

Áno, zapojíme sa do OPISu, chceme
podať vlastný projekt
Nie
Iné

21
52%
11%
7%
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Kooperativa
funguje elektronicky a efektívnejšie
Poisťovňa

U dlhoročného klienta, v poisťovni Kooperativa, zaviedol DATALAN moderný ECM systém, ktorý sprehľadňuje každodenný tok
dokumentov a zefektívňuje prácu s nimi. Všetky prichádzajúce
dokumenty v jednotlivých agentúrach poisťovne prechádzajú
do digitalizovanej podoby tak, aby boli identifikovateľné podľa
typu, čím sa zjednodušuje ich ďalšie spracovanie. Skenované
dokumenty z jednotlivých agentúr sú uložené v centrálnom
úložisku, kde ich preberajú pracovníci zodpovední za ich ďalšie
zaradenie a spracovanie.
Hlavné prínosy riešenia spočívajú v sprehľadnení distribúcie
a toku dokumentov, v lepšej sledovateľnosti a kontrole stavu
spracovania zákazníckych a iných agend, v jednoznačnej identifikácii každého dokumentu, a v možnosti rýchleho vyhľadania
dokumentov na základe atribútov ako aj prostredníctvom fulltextového vyhľadávania. Samozrejmosťou je evidencia histórie
spracovania dokumentov, logovanie, auditovanie rôznych akcií
nad dokumentmi a pod.
Riešenie zároveň zabezpečuje rýchly a bezpečný prístup aj k fyzickým dokumentom, jeho cieľom je však postupná eliminácia
nutnosti pracovať s dokumentmi vo fyzickej podobe, čo prinesie zrýchlenie spracovania dokumentov, jednoduchšiu distribúciu, prehľadnejšie zálohovanie a archiváciu, a tiež možnosť
súčasného prístupu k dokumentu. Tieto prínosy sa premietli aj
do zníženia nákladov spoločnosti, a to najmä vo forme úspory
pracovného času prostredníctvom automatizácie a zefektívnenia činností a úspory nákladov na distribúciu dokumentov
vďaka ich prevodu do elektronickej formy.

Rýchlejšie vybavené požiadavky v PSS

Pre klienta Prvú stavebnú sporiteľňu, ktorá patrí medzi najväčšie slovenské inštitúcie v rámci financovania bývania obyvateľstva, štartujeme implementáciu systému automatizovaného
spracovania exekučných konaní. PSS si spoločnosť DATALAN
vybrala ako dodávateľa projektu nielen na základe referencií a
technologických možností, ale najmä vďaka znalosti problematiky a skúsenostiam v rámci danej biznis oblasti.
Navrhnuté riešenie zohľadňuje potrebu pružnej reakcie na požiadavky exekútorov, ktorými je banka povinná sa zaoberať vo
veľmi krátkych lehotách (napr. blokácie musia byť vykonané
v rámci daného pracovného dňa). PSS denne spracováva stovky prípadov komunikácie vo veci exekúcii, čo zaberá značnú časovú kapacitu pracovníkov. Zavedenie elektronického príjmu a
procesného spracovania súčinností a exekučných príkazov má
pomôcť odbúrať veľké množstvo papierovej práce, zvýšiť produktivitu tímu, sprehľadniť procesy a orientáciu v dátach, uľahčiť prístup k dokumentom a zlepšiť prácu s nimi, napr. v rámci
rýchleho vyhľadávania. Riešenie bude prepojené na ďalšie in-
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formačné systémy a aplikácie banky, a vďaka nemu dokáže PSS
minimalizovať náklady na exekučné konania (obstarávacie aj
prevádzkové) a predchádzať potenciálnym rizikám v súvislosti s
exekúciami (možným zdržaniam, problémom a nejasnostiam).

Modernejšie bezpečnostné zóny
v Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa realizovala v tomto roku obmenu hard
vérového vybavenia bezpečnostných zón, ktorej cieľom
bola modernizácia, zefektívnenie interných procesov a
toku informácií, a zvýšenie dostupnosti dát. Dovtedajšie
vybavenie zahŕňalo 8 switchov a 6 firewallov v kaskáde,
ktoré oddeľovali dôležité prevádzkové zóny s databázami,
a aplikačnými a frontendovými servermi. Dodávka zahŕňala
nové vybavenie, ktoré bolo vytvárané podľa individuálnych
požiadaviek na objednávku, a tiež jeho konfiguráciu a testovanie priamo na mieste (ktoré nesmeli obmedziť štandardnú prevádzku Sociálnej poisťovne, preto prebiehali cez
víkend a v nočných hodinách). Z technologického pohľadu
ide o dve HW zariadenia, ktoré fungujú ako jeden virtuálny
switch aj firewall. Konfigurácia každého z nich: Cisco 6509E,
výška 14RU, 2 redundantné procesory 2T a 2 redundantné
zdroje, ASA Firewall modul, interface - 20x10GB, 96x10/100/
1000GB, 24xGB. V praxi to pre klienta znamená, že ak mal
dovtedy medzi zónami 1 GB prepoje, nové stroje prepustia
16 GB plne kontrolovaného firewallovaného výkonu! Technologické zlepšenie priniesli aj plne priepustné prepínače,
zvýšenie efektivity zase zabezpečuje centrálne riadenie a
plná redundancia. Výhodou je, že aj do budúcnosti má So
ciálna poisťovňa vďaka flexibilnému riešeniu a optimalizovanej konfiguráciu priestor na rozširovanie.

Ministerstvo hospodárstva
pracuje úspornejšie

Medzi našich významných klientov v oblasti verejnej správy patrí
aj Ministerstvo hospodárstva SR, pre ktoré sme aktuálne realizovali projekt implementácie tlačových služieb. Spolu bolo dodaných a nainštalovaných viac než 37 zariadení, a implementácia
bola zrealizovaná na najnovšom operačnom systéme Microsoft
Windows Server 2012 vo virtuálnom prostredí Microsoft Hyper-V
2012. Virtualizácia prináša zákazníkovi vyššiu flexibilitu a nezávislosť na fyzickom prostredí, jednoduchšiu správu tlačových zariadení a úsporu nákladov v rámci prevádzky. Základom inštalácie
je tlačový server, ktorý predstavuje jednotný nástroj na správu
sieťových služieb s centrálnym riadením prístupu pre jednotlivé
tlačiarne a užívateľov. Samotné tlačiarne sú vybavené skenermi, ktoré umožňujú naskenovaný dokument zaslať e-mailom
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užívateľovi v rámci daného ministerstva, čím sa splnili vysoké
požiadavky na ochranu pred únikom informácií. Navyše, e-mail
ové adresáre jednotlivých tlačiarní sú prepojené s existujúcim
e-mailovým systémom, čo vylučuje chybu užívateľa pri zadávaní
adresy a eliminuje požiadavky pre administráciu.

Banská Štiavnica má dokonalý
prehľad o zbere odpadu

Mesto Banská Štiavnica ako jedno z prvých miest na Slovensku zaviedlo komplexné riešenie z našej dielne, ktoré
zbiera dáta, spravuje informácie a poskytuje aktuálne reporty o triedenom a zmesovom odpade. Riešenie EKSO
(Evidencia komunálneho a separovaného odpadu) pomáha
presne identifikovať najväčších „producentov“ odpadu, vďaka čomu je možné určiť najväčšie nákladové položky zberu odpadu a prijať úsporné opatrenia. Projekt, ktorý sme v
rámci Banskej Štiavnice realizovali, obsahoval návrh riešenia
a infraštruktúry, implementáciu, prepojenie s existujúcimi
informačnými systémami, návrh platformy a aplikácie pre
mobilné zariadenia, reporting a podporu. EKSO je súčasťou
komplexného riešenia Digitálne mesto, ktoré je najkomplexnejším balíkom služieb pre samosprávy na slovenskom trhu.
Zaujímavosťou napr. je, že pracovníci evidujú zber odpadu
a párujú ich s dátami v systéme prostredníctvom čiarových
kódov. Riešenie poskytuje online reporty a štatistiky nielen
o množstve zozbieraného odpadu, ale aj o trasách vozidiel
na základe adries zberných miest, vyťaženosti pracovníkov
a podobne. Hlavným prínosom riešenia je prepojenie na informačný systém mesta s cieľom spravodlivého stanovenia
poplatkov za zber pre obyvateľov aj právnické osoby.

Elektronizácia pomáha aj chemikom

V spoločnosti Fortischem a.s. (do roku 2012 Novácke chemické
závody, a.s. v konkurze), ktorá je členom skupiny Energochemica, sme zaviedli komplexnú elektronickú správu došlých faktúr.
Riešenie prinieslo konsolidáciu spracovania faktúr, čím výrazne
zefektívnilo podnikové procesy pri schvaľovaní faktúr. Umožňuje zdieľať informácie medzi užívateľmi v celej firme, nahrádza
papierové spracovanie faktúr, urýchľuje ich vybavenie a prístup
k nim. V každom momente je možné zistiť, kde, u koho a v akom
stave spracovania sa faktúra nachádza, vďaka čomu je prehľad,
dodržiavanie a kontrola stanovených termínov oveľa jednoduchšia. Prínosom je aj zvýšenie bezpečnosti spracovávaných
informácií. Dokumenty sú zabezpečené prístupovými právami,
a nekolujú nekontrolovane po firme. Tým sa znížila aj pravdepodobnosť straty fyzických dokumentov pri obehu. Na elektronické
spracovanie obehu dokumentov, ktorého súčasťou je aj skenovacie pracovisko, nadväzuje tiež elektronický archív. V neposled-

nom rade spoločnosť Fortischem a.s. kladne hodnotí aj lepšie
využitie informácií a znalostí v rámci firmy.

kontrolu kvality sa uplatnili
aj v zahraničí
Naše systémy na

Oddelenie RKS sa zameriava na navrhovanie a vývoj unikátnych
systémov na kontrolu kvality výrobkov v náročných výrobných
procesoch. Naše aktivity už presiahli hranice Slovenska. Jeden
z našich najzaujímavejších produktov - systém LightThru, ktorý slúži na kontrolu priechodnosti vodných kanálov v hlavách
valcov, našiel uplatnenie aj v Číne, Mexiku a Nemecku. Záujem
o tento systém stále rastie a predpokladáme prienik aj na ďalšie
trhy vo svete. Samotný produkt preto ďalej intenzívne vyvíjame a
rozširujeme o ďalšie zaujímavé funkcionality. Príkladom je rozšírenie o systém OMS - optical measurement system, ktorý dokáže
s vysokými presnosťami merať rozmery tohto komplikovaného
výrobku v XYZ osiach. Požiadavky zákazníkov však idú ešte ďalej.
Najnovšie dodávky LightThru a OMS sme integrovali priamo do
plnoautomatizovaných výrobných liniek.

Nový školský rok s

interaktívnymi tabuľami

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ sa od septembra 2013 posunul do druhej fázy svojej realizácie. Realizátorom
projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré pomáha
implementovať celodenný výchovný systém na 200 základných školách na celom Slovensku. Projekt má ambíciu vytvoriť model inkluzívneho školského prostredia prostredníctvom
inovácií vo výučbe, voľnom čase, ale najmä lepšej pripravenosti
pedagógov na problémy výchovy a vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.
DATALAN v rámci projektu úspešne dodal, nainštaloval a uviedol do prevádzky 400 ks interaktívnych zostáv na 200 školách vo
všetkých krajoch Slovenskej republiky, okrem Bratislavského. Súčasťou samotnej dodávky bolo aj zaškolenie približne 1 600 pedagógov na mieste inštalácie. Dodávka interaktívnej zostavy
poskytuje pedagógom a žiakom
moderný vzdelávací nástroj.
Slúži na tvorbu
interaktívnych
vyučovacích hodín, ktoré robia
každý predmet
kreatívnejší a zaujímavejší.
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Univerzita vo Zvolene
má bránu k virtuálnej realite
DATALAN sa dlhodobo venuje inovatívnym projektom v oblasti školstva a jedným z posledných je dodávka špičkových technológií
pre Technickú univerzitu vo Zvolene. Škola s dlhoročnou históriou a tisíckami absolventov v oblasti drevárstva, lesníctva, ekológie
a enviromentalistiky otvorila novú Halu vedecko-experimentálnych pracovísk, ktorej súčasťou sú aj jedinečné Laboratórium prototypingu a 3D virtuálna jaskyňa.

Slovenský unikát

Virtuálna jaskyňa – VirtualCave, je jediná svojho druhu na
Slovensku a umožňuje študentom univerzity testovať svoje
návrhy v praxi. Špeciálne zariadenie vizualizuje objekty vo
forme imerzívnej a interaktívnej virtuálnej reality. Je možné
skúmať prírodné objekty, napríklad les a krajinu alebo technické objekty, napríklad drevárske, strojárske a stavebné produkty, či celé výrobné technológie a haly. Študenti dizajnu si
tak vo virtuálnej jaskyni môžu nasimulovať priestory, ktoré
chcú vybaviť navrhovaným nábytkom a napríklad lesní plánovači sa môžu pozrieť na les tak, ako bude vyzerať o 20 rokov.
Jaskyňa má tvar kocky s rozmermi 3×3×3m, a 5 projekčných
plôch – stien vo vnútri kocky vrátane podlahy. Pre projekciu
je použitých 14 projektorov a zobrazovací cluster tvorí osem
počítačov. Ďalší počítač slúži ako vzdialená konzola pre riadenie zobrazovacieho systému a zároveň pre prijímanie vstupov
od používateľa. Využitý je stereoskopický systém INFITEC.
Používateľ má na očiach špeciálne okuliare so zariadením
pre zisťovanie polohy v priestore. Ako uviedol Marek Paščák,
obchodný riaditeľ DATALANu: „Študenti zvolenskej univerzity
získali nielen jedinečné zariadenia, ale priamo bránu k virtuálnej
realite, ktorá im otvára nové možnosti a posúva ich štúdium na
výrazne vyššiu úroveň.“ Virtuálna jaskyňa v takomto prevedení
je jedinečným riešením v rámci strednej Európy. Najbližšia virtuálna jaskyňa s takouto aktívnou projekčnou technológiou
je až v Nemecku.
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Vstúpte do 3D sveta

Okrem virtuálnej jaskyne bolo vytvorené aj pracovisko pre 3D
vizualizáciu, v ktorom sa nachádzajú 3D dátové projektory,
3D skenery, 3D displeje a príslušné softvérové vybavenie pre
prácu s 3D obrazom. V laboratóriu prototypingu je zas k dispozícii najnovší vynález 3D techniky – tlačiareň trojrozmerných
objektov. Študenti tak dostanú príležitosť navrhovať a priamo
hneď aj zhotovovať rôzne súčiastky, predmety a iné trojdimenzionálne objekty a skúšať ich vlastnosti a funkčnosť v reálnych
situáciách. Integrácia rôznych 3D technológií prakticky na jednom mieste vytvára z pracoviska celoslovenský unikát a prináša užšie a názornejšie prepojenie študentov, napr. konštruktérov, špecialistov pre spracovanie 3D dát, ale aj dizajnérov,
učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov s reálnou praxou. Vybavenie a kapacity pracoviska umožnia v budúcnosti
jeho využitie aj inými vysokými školami, ich fakultami a rôznymi vedeckovýskumnými a odbornými pracoviskami.
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Úloha DATALANu

Dodávateľom nainštalovaných zariadení je spoločnosť DATALAN, ktorá okrem dodávky zabezpečovala aj koordináciu prác
a inštaláciu dodávaných technológií. Dušan Sabo z DATA
LANu, ktorý projekt na univerzite viedol, dodáva: „Spätná väzba odborníkov z TU vo Zvolene je skutočne pozitívna. Zariadenia
naplnili ich očakávania, umožňujú im pracovať efektívnejšie,
s lepšími a presnejšími výsledkami, a tiež sú cennou podporou
pri výskumoch, ktoré majú celoslovenský dopad.” DATALAN zabezpečoval aj komplexnú infraštruktúru v priestoroch HVEP
– elektroinštalácie, optické, metalické, VGA a audio kabeláže a
prepoje, zariadenia a vybavenie riadiacej miestnosti, rendrovacie počítače, riadiace počítače a konzoly, špeciálne grafické
stanice na 3D zobrazovanie a do učební na prácu s grafikou,
vrátane softvérového vybavenia. Z DATALANu sa na realizácii tohto projektu podieľalo desať odborníkov, pričom bolo
potrebné zabezpečiť nielen dobrú koordináciu postupnosti
dodávok technológií a prác v nadväznosti na realizáciu stavby, ale aj zrealizovať náročné dodávateľské fázy v rámci celej
výstavby. Niektoré časti konštrukcie virtuálnej jaskyne bolo
napr. potrebné dostať do priestoru jej umiestnenia ešte pred
stavebným dokončením priečok a dverí, inak by sa tam nevmestili, pri inštalačných prácach bolo tiež potrebné riešiť
problémy inštalácie niektorých súčastí vo výškach, či prenos
relatívne ťažkých zariadení – niektoré vážili od 100 do 250
kg. Inštalačné práce na virtuálnej jaskyni boli tiež náročné na
vysokú mechanickú presnosť, opatrnosť a zabezpečenie vysokej čistoty – bezprašného prostredia kvôli zobrazovacím
zrkadlám, zobrazovacej optike projektorov a matniciam projekčných plôch.

Čo ďalej, TUZVO?

Unikátne pracovisko vytvorili zo zdrojov EÚ prostredníctvom
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a na jeho uvedení do života sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. „Vybudovanie
týchto špičkových a v rámci Slovenska unikátnych pracovísk je
dôležitým predpokladom napĺňania našich ambícií byť dôležitým subjektom v domácom i medzinárodnom vzdelávacom
a výskumnom priestore, a tak napĺňať poslanie Technickej univerzity vo Zvolene vychovávať odborníkov, ktorí sa uplatnia na
trhu práce a zabezpečovaní progresu výskumu v oblastiach,
ktoré sú prioritou univerzity,“ povedal k otvoreniu Haly vedecko-experimentálnych pracovísk rektor Technickej univerzity vo Zvolene, prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. DATALAN
má ambíciu aj naďalej pokračovať vo vzájomnej spolupráci
s TU vo Zvolene, momentálne realizujeme dodávky špeci-

fických IKT technológií na základe stále platnej Rámcovej
dohody z programov Centier excelentnosti a Vzdelávania.
Univerzita má tiež záujem pokračovať ďalej v modernizácii
svojich pedagogických a výskumných pracovísk, chce ich vybaviť skutočne inovatívnymi zariadeniami, ktoré by poskytli
možnosť pozdvihnúť vlastnú výskumnú a vývojovú činnosť,
a jej cieľom je aktívne sa zapojiť i do projektov technologických parkov v spolupráci so SAV SR.

Použité technológie
Vo virtuálnej jaskyni bola použitá tzv. aktívna forma
zobrazenia virtuálnej reality pomocou technológie INFITEC, ktorá je v rámci slovenských podmienok unikátna.
V prípade 3D tlačiarní boli použité 4 rôzne typy 3D
tlačiarní s nasledovnými technológiami tlače :
 tlačiareň pre kompozitné materiály s vákuovou komorou na odlievanie vosku a silikónu a nastrekovačom
vosku a silikónu,
 fotopolymerová 3D tlač,
 tlačiareň 3D objektov pre multimateriálové vyhotovenie tlače umožňujúca tlač z transparentného a gumového materiálu,
 fotopolymerová 3D tlač s vysokým rozlíšením.
Pri 3D projekcii bola použitá jedinečná bezokuliarová
technológia zobrazovania prostredníctvom špeciálnych
LCD monitorov Allura.

35

news I úspešné projekty

Otvorenie účtu bez návštevy pobočky
už aj v Sberbank Slovensko
Naším cieľom je nielen prinášať inovácie a nové trendy klientom, ale najmä meniť nápady na praktické riešenia pre efektívny biznis
a jednoduchší život. Klienti a ich zákazníci očakávajú komfortné a dynamické služby, dostupné podľa individuálnej potreby. Presne aj
v prípade Sberbank Slovensko, v ktorej sme vytvorili technické riešenie pre otvorenie bežného účtu cez internet, ktorý sa predáva pod
názvom môjÚČETdomov.

Sberbank je jednou z najvýznamnejších finančných inštitúcií
na svete. Spolu s dcérskymi spoločnosťami pôsobí v 20 krajinách sveta a má vyše 100 miliónov klientov. V Rusku je Sberbank najväčšou bankou, ktorá spravuje takmer jednu tretinu
aktív celého ruského bankového sektora. Sberbank Slovensko
(predtým Volksbank Slovensko) patrí do siete Sberbank Europe, ktorá riadi sieť deviatich bánk v ôsmich krajinách strednej
a východnej Európy. Na Slovensku má Sberbank 41 pobočiek.
Poskytuje financovanie a širokú škálu služieb pre retailových, ako aj korporátnych klientov. Zameriava sa na malých
a stredných podnikateľov a je finančnou bránou pre obchody
s Ruskom a Spoločenstvom nezávislých štátov. Snaha o ich
skvalitňovanie a inovácie tradičných produktov, ktorých ponuka by reflektovala na špecifické potreby súčasnej generácie
zákazníkov, vyústila do aktuálneho projektu realizovaného
v spolupráci so spoločnosťou DATALAN.

Z pohodlia domova,

jednoducho a rýchlo
Sberbank Slovensko priniesla pre svojich zákazníkov nový
produkt – môjÚČETdomov, ktorý si môže klient zriadiť kompletne cez internet z pohodlia domova, bez nutnosti návštevy
pobočky.

Riešenie nového produktu potvrdzuje nové hodnoty banky,
ktorými sú modernosť, starostlivosť o zákazníka s individuálnym prístupom a inovatívne metódy práce. Okrem jednoduchého založenia prináša zákazníkom aj bonus navyše.
„Sberbank Slovensko ako prvá banka na Slovensku prichádza
s bankovým účtom, ktorý zníži výdavky klientov na domácnosť
každý mesiac,” uviedla Michaela Trenčáková, riaditeľka odboru vývoja produktov a podpory predaja Sberbank Slovensko.
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Súčasťou implementovaného riešenia je totiž softvér, ktorý
automaticky zákazníkovi vráti 5% z poplatkov za služby domácnosti, ako sú energie či internet (pri splnení prednastavených podmienok).
Priebeh zriadenia účtu je naozaj rýchly a komfortný. Zákazník
vyplní na webovej stránke banky jednoduchý formulár, ktorý
ho intuitívne prevedie zadaním všetkých údajov, potrebných
k založeniu účtu. Nie je potrebné fyzicky podpisovať žiadne
papiere, zákazník obdrží všetky dôležité dokumenty e-mailom. Pre overenie totožnosti pripojí sken, alebo fotokópiu
dokladov totožnosti a vykoná aktivačnú platbu z inej banky.
Všetko on-line, vďaka čomu má nový účet zriadený prakticky
okamžite, s možnosťou využívať ho plnohodnotne ihneď po
pripísaní aktivačnej platby.
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Technologické riešenie

DATALAN pre banku realizoval kompletné technické zabezpečenie riešenia, od získania údajov na strane klienta až po spracovateľský proces na strane banky. Riešenie je postavené nad
platformou elektronického bankovníctva, s ktorým je úzko
previazané. Banka tak v maximálnej miere utilizovala existujúcu infraštruktúru aj aplikačné vybavenie. Ako zdôraznil
Richard Sládek, konzultant a delivery manažér v spoločnosti DATALAN, riešenie bolo implementované za veľmi krátku
dobu, v horizonte cca 3 mesiacov, čo pre banku znamenalo
možnosť rýchlej reakcie na situáciu na trhu a potreby dnešnej
generácie zákazníkov. DATALAN pri vývoji a implementácií
čerpal nielen z dlhoročných skúseností a znalosti bankového prostredia (riešenia spoločnosti DATALAN využíva takmer
dvadsiatka slovenských finančných inštitúcií), ale aj z aktuál
nych trendov, ktoré prinášajú do bankového sektora svieži
vietor. „Dnes je už samozrejmosťou, že zákazník chce všetko
vybaviť na jeden klik, bez toho, aby sa musel zaťažovať papierovačkami, či čakaním na pobočke,“ vysvetľuje Richard Sládek.
„Smartfóny a tablety sú súčasťou našich životov, a každá služba,
či produkt, s ktorými dnes banky prídu na trh, by už mala s týmto
faktom počítať a byť prispôsobená na jednoduché používanie
aj prostredníctvom mobilných zariadení.“ Rovnako je tomu aj
v prípade mobilnej aplikácie SmartBanking, ktorú DATALAN
pre banku vyvinul v minulom roku.

Spolupráca DATALAN
a Sberbank Slovensko
Rozširovanie funkcionality internetového bankovníctva
SmartBanking – mobilné bankovníctvo
WebPay – platby cez internet
Outsourcing správy IT prostredia a starostlivosti o koncových užívateľov
Webová prezentácia a upgrade redakčného systému
Kompletný redizajn webu a internetového bankovníctva v rámci rebrandingu
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Roboti človeka
nikdy úplne
nenahradia

Ing. Ivan Klinec
ekonóm a prognostik
Slovenská akadémia vied

Ivan Klinec, známy slovenský ekonóm, prognostik a futurológ, má významný podiel na rozvoji futurológie ako vedy o budúcnosti na Slovensku. V súčasnosti pôsobí v Ekonomickom ústave SAV a vyučuje na Univerzite Palackého v Olomouci. Už viac než 15 rokov sa podieľa
na najväčšom futurologickom projekte sveta – projekte Milénium, v ktorom viac než 3000 futurológov, vedcov, predstaviteľov biznisu
a politikov odhaduje budúcnosť ľudstva, a dokumentuje problémy, výzvy a príležitosti, ktorým bude ľudstvo čeliť na prahu nového milénia. Medzi témy, ktoré ho zaujímajú, patrí aj vývoj umelej inteligencie, robotika a civilizačné zmeny v súvislosti s dynamickým vývojom
informačných technológií.
Ste futurológ, čo mnoho ľudí považuje iba za akúsi modernejšiu verziu veštenia. V čom je futurológia iná?
Futurológia je veda o budúcnosti. Vznikla v roku 1943 ako
protiváha ideológie. Na skúmanie budúcnosti si futurológia
vytvorila širokú škálu metód, metodológií a nástrojov skúmania budúcnosti. Najsúhrnnejšia publikácia o metodológii
výskumu budúcnosti Futures Research Methodology Version
3.0 zahŕňa 49 skupín metód a nástrojov výskumu budúcnosti
a má spolu 1400 strán. Predmetom skúmania futurológie ako
vedy o budúcnosti je budúcnosť, resp. alternatívne budúcnosti.
Dá sa vyhodnotiť, aká je úspešnosť futurologických predpovedí?
Futurológia vytvára scenáre možných budúcností. Ich úspešnosť sa samozrejme dá vyhodnocovať. Pri varovných či nežiadúcich scenároch budúcnosti je úspešnosť spojená so skutočnosťou, že k týmto scenárom nedošlo.
Ak by ste si mali spomenúť na najvýznamnejšiu, prípadne
najzaujímavejšiu predpoveď, ktorá vyšla, čo konkrétne by to
bolo?
Najaktuálnejšia a v súčasnosti najvýznamnejšia predpoveď,
resp. prognóza bola obsiahnutá v prvej správe pre Rímsky
klub, ktorá sa volala Limity rastu. Táto prognóza sa naplnila
v roku 2008, keď svetová ekonomika narazila na svoje limity
a odvtedy má problémy s rastom, čo pociťuje nepochybne aj
Slovensko a jeho občania.
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A naopak, ktorá z takýchto predpovedí nevyšla a prečo?
Neúspešné sú väčšinou prognózy, ktoré nerobia futurológovia, ale ľudia, ktorí k tomu nemajú potrebné vzdelanie, ale píšu
o budúcnosti. Príkladom môže byť americký futurológ Francis Fukuyama, ktorý po páde komunizmu publikoval knihu
Koniec dejín. Bolo to však skôr jeho zbožné želanie a dejiny
pokračujú veselo ďalej, ako sme toho svedkami. Neúspešné
boli tiež predpovede o konci sveta v roku 2012, ale tie nerobili
futurológovia.
Mnohé sci-fi knihy vidia budúcnosť ako ľudskú civilizáciu, ktorú výrazne, v dobrom či zlom, zmenili roboty. Ako vnímate úlohu
robotiky Vy?
Robotika a robotizácia je jedným z významných trendov ľudskej civilizácie. Človek postupne stratí monopol na vlastnú
inteligenciu a vlastné vedomie a inteligentné sa stanú nielen
roboty, ale aj iné umelé výtvory človeka, ktoré budú mať samozrejme aj vlastné vedomie. Nepochybne je to pozitívny vývoj,
treba sa však zaoberať aj možnými hrozbami s tým spojenými.
Hrozí podľa Vás, že by roboti mohli niekedy úplne nahradiť
ľudí, ich intelekt a prácu?
Roboti človeka nikdy úplne nenahradia, ale budú mať významné miesto v ekonomike a v spoločnosti.
A čo apokalyptické vízie o konci ľudstva práve z dôvodu akejsi „vzbury“ robotov? Tohto motívu je plná literatúra i filmografia, je
takáto hrozba ale reálna z vedeckého hľadiska?
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Takéto apokalyptické vízie sú žiaľ reálne, a to najmä v prípade,
že bude pokračovať súčasná realita, keď vývoj technológie nie
je spojený s potrebou etiky zodpovedajúcej tomuto stupňu
vývoja. Existuje veľmi pekná a zaujímavá kniha Golemy medzi
nami, autorom je Byron Sherwin, ktorá upozorňuje na skutočnosť, že umelé výtvory rôzneho druhu, a teda nielen roboti,
môžu nadobudnúť vlastné vedomie a človeka ničiť. Človek by
však mal vždy mať šém ako v legende o Golemovi, ktorý by mu
umožnil tohto Golema, resp. konkrétny ľudský výtvor vypnúť.
Myslíte si, že sa niekedy skutočne dostanú do praxe Asimovove zákony robotiky, ktoré by niečomu podobnému mali zabrániť?
Myslím si, že je to nielen reálne, ale najmä potrebné z hľadiska
bezpečnosti človeka.
A ak áno, v ktorej verzii - s alebo bez tzv. „nultého zákona“, ktorý hovorí, že robot nesmie ublížiť ľudstvu alebo svojou nečinnosťou spôsobiť, aby mu bolo ublížené? Teda, má byť dobro ľudstva
nadradené jednotlivcovi?
Sú rôzne verzie Zákonov robotiky a napr. v románe Kaliban,
ktorého spoluautorom je Asimov, bol robot, ktorý mal slobodnú vôľu a zákony robotiky boli modifikované. Vývoj sa dnes zameriava na vytvorenie umelej inteligencie, ktorá by bola priateľská voči človeku. Existuje jedna výskumná inštitúcia v USA ,
ktorá je špeciálne zriadená pre tento účel.

»

Musíme si stanoviť nové priority rozvoja:
vedu, výskum, vzdelávanie
a technológiu.
Ďalšia z populárnych teórií hovorí o tom, že internet čoraz
viac pripomína neurónovú sieť plnú rôznych informácií a je iba
otázkou času, kedy táto sieť nadobudne vlastné vedomie. Je takýto scenár podľa Vás reálny?
Vedomie môžu nadobudnúť nielen roboti, ale aj siete. Hovorí
o tom vedec a spisovateľ sci-fi Vernor Vinge vo svojej dnes už
klasickej prednáške o singularite z roku 1993. Americký vizionár Ray Kurzweil, autor známej knihy Singularita je blízko tvrdí,
že sa tak stane pred rokom 2030, a teda, že pred rokom 2030
dôjde k tzv. singularite, ľudské výtvory ožijú a ďalší vývoj je
veľmi obtiažne predvídateľný. Keďže ide o špičkovú vedeckú
kapacitu, jeho závery vyvolali obrovskú diskusiu po celom svete. V roku 2009 Ray Kurzweil a Peter Diamandis zriadili s podporou Google a NASA Singularity University, ktorá je zameraná
na vzdelávanie práve v tejto oblasti.

Ak áno, dá sa vôbec predpovedať, ako by sa mohla takáto
umelá inteligencia správať?
Umelá inteligencia môže človeka zničiť alebo môže byť človeku priateľsky naklonená, pravdaže v prípade, že človek dokáže
takúto vyvinúť. Tomu sa venuje Machine Intelligence Research
Institute (MIRI), predtým známy pod názvom Singularity Institute.
Dá sa vôbec odhadnúť správanie akejkoľvek umelej inteligencie?
Dá sa simulovať správanie sa takejto umelej inteligencie a dajú
sa vypracovať alternatívne scenáre zaoberajúce sa možným
správaním umelej inteligencie.
Poďme k Slovensku. Ako vidíte najpravdepodobnejšie scenáre nášho vývoja v ďalších desaťročiach? Napríklad, aký je optimistický a aký pesimistický scenár?
Slovensko je inštitucionálne ako člen Európskej únie zaradené medzi vyspelé krajiny sveta, ale výkonnosťou, štruktúrou
a vybavením technológiami patrí Slovensko až do druhej
skupiny krajín svetovej ekonomiky. Môžeme povedať, že
Slovensko hrá vo svetovej ekonomike druhú ligu, čo sa prejavuje na životnej úrovni, nezamestnanosti a odchode časti
obyvateľstva do zahraničia. Pesimistický scenár je spojený
s pokračovaním industrializmu, kde nosným jadrom ekonomiky je priemysel, a to v prípade Slovenska najmä automobilový. Tento scenár vyústi do kolapsu slovenskej ekonomiky
a ďalšieho odchodu obyvateľstva zo Slovenska. Optimistický
scenár je Slovensko transformované na podmienky informačného veku. Podmienkou jeho naplnenia je stanovenie
nových priorít rozvoja, ktorými by mala byť veda, výskum,
vzdelávanie a technológia. Tento scenár je schopný vygenerovať plnú zamestnanosť a priblížiť životnú úroveň obyvateľov Slovenska k vyspelým krajinám.
Čo musíme spraviť, aby sa ten pesimistický nenaplnil a reálny
bol ten optimistický?
Musíme opustiť filozofiu industrializmu a stanoviť nové priority, ktoré som uviedol.
Do akej miery vôbec v globalizovanom svete môžeme byť
„pánmi svojho šťastia“?
V globalizovanom svete môže byť každý človek pánom svojho šťastia, pretože existuje prakticky neobmedzená sloboda
výberu. Záleží teda len na výbere a vôli človeka. Možnosti
sú neobmedzené a ako hovorí nadpis jednej knihy, ktorej
spoluautorom je Peter Diamandis, ľudstvo čaká hojnosť, iba
musí nájsť odvahu a vôľu opustiť starý svet a vkročiť do sveta
nového. 
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Rekordná

Detská Univerzita Komenského Online
Marek Paščák počas tlačovej konferencie (zľava: Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna a prof. Karol Mičieta, rektor UK v Bratislave)
3. ročník DUK Online priniesol mnoho zaujímavých momentov. Prihlásilo sa 215 študentov, čo je o takmer o 50 viac ako
v minulom roku a oproti 1. ročníku ide o dvojnásobný nárast.
V skúšobných kvízoch deti dosiahli v priemere 98,83 percentnú úspešnosť, pričom polovica študentov vypĺňala testy hneď
v deň zverejnenia, resp. v priebehu nasledujúceho dňa. O štúdium prejavili o niečo väčší záujem dievčatá (56% študentov)
a z krajov mali najpočetnejšie zastúpenie Bratislavský a Trnavský. Študenti sa však zapájali zo všetkých kútov Slovenska – od
Čiernej nad Tisou až po Záhorskú Ves, a pre zaujímavosť - DUK
Online zaujala aj za hranicami: mali sme študenta v USA aj vo
Francúzsku. Deti najviac zaujala prednáška o hlavnom meste
Slovenskej republiky, a zvedavé boli aj na to, prečo mali piráti
čiernu pásku cez oko. Stopercentnú úspešnosť mala prednáška Prečo sa bojíme vírusov?, a najviac deti potrápil skúšobný
kvíz na tému cvičením k zdraviu.

tovom stredisku Slovenskej akadémie vied a zoznámiť sa
s prvým slovenským superpočítačom Aurelom. Mali taktiež
šancu zasadnúť do poslaneckej lavice a zúčastniť sa hodiny otázok v Národnej rade SR. Zapojiť sa mohli aj do súťaže organizovanej v rámci podujatia Festival vedy – Noc výskumníkov, v ktorej víťazi získajú týždennú stáž v SAV, výlet
do Science Learning Centra v Liberci, a zaujímavé vedecké
hračky. Okrem toho sme študentovi DUK, vyžrebovanému
počas slávnostnej promócie v priestoroch Auly UK v Bratislave, venovali špičkový tablet.

Prednášky, videá a zaujímavé fakty
nájdete na www.datalan.sk/dukonline

Okrem inšpiratívnych tém priniesla on-line univerzita aj
sprievodné podujatia a súťaže o atraktívne ceny. Deti mali
príležitosť absolvovať technologický workshop vo Výpoč-
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Detská Univerzita Komenského Online je určená pre deti vo
veku od 9 do 14 rokov, je bezplatná a na jej absolvovanie stačí mať počítač a pripojenie na internet. Ako sme sa dozvedeli priamo od detí, univerzita pre ne predstavuje príjemný
prázdninový program, a oceňujú prístup odborníkov, ktorí
dokážu vyučovať zaujímavou a zábavnou formou. „Deti prejavujú každým rokom aktívnejší záujem o on-line štúdium, je to
dobrá príležitosť získať zaujímavé informácie,“ dopĺňa Marek
Paščák, člen predstavenstva spoločnosti DATALAN. „Dlhodobo
sa snažíme o modernizáciu výučby na slovenských školách a aj
narastajúci počet internetových študentov je dôkazom, že v budúcnosti to už na školách bez inovatívnych technológií nepôjde.“

Tablet šťastnej výherkyni odovzdal Jozef Mokrý, predseda
Dozornej rady spoločnosti DATALAN
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Detskí študenti spoznali
supervýkonného Aurela
Má asi 3000-krát väčší výpočtový výkon ako bežný počítač
a v čase inštalácie mu patrila 335. priečka v rebríčku najvýkonnejších zariadení svojho druhu na svete. Reč je o Aurelovi, 1. slovenskom superpočítači, s ktorým sa zoznámili študenti Detskej
Univerzity Komenského.
V rozľahlom areáli Slovenskej akadémie vied návštevník ľahko zablúdi, no kroky pár desiatok detí, ktoré ho navštívili koncom augusta, neomylne viedli priamo k Výpočtovému stredisku. V ňom ich očakával sám riaditeľ VS SAV Tomáš Lacko a
„tajomný” Aurel, o ktorého sile a schopnostiach toľko počuli,
no naživo a priamo pri čine ho mali možnosť vidieť až v ten
deň. Slovenský superpočítač je 3. najvýkonnejší v strednej
Európe po Rakúsku a Poľsku, dosahuje výkon 96 teraflopov, čo predstavuje nepredstaviteľné číslo 10 ^ 12 operácií
za sekundu, a tvorí ho 3 072 jadier a 24 TB operačnej pamäte. Pre porovnanie, bežný PC má 2 jadrá a 2-4 GB pamäte.
Deti sa v úvodnej prezentácii dozvedeli nielen zaujímavé fakty
o tom, čo superpočítač dokáže, ale pútavým spôsobom im bol
vyrozprávaný príbeh jeho cesty na Slovensko. Počas kontrolných otázok, ktoré preverovali ich pozornosť, vystrelili všetky
ruky hore, a keď im odborníci vysvetľovali, ako je potrebné Aurelovi zadávať úlohy, ako sa programuje a ako vyzerajú simulácie napr. pri vývoji liečiv, neodtrhli oči od prezentácie.
S odbornými prednáškami sa do workshopu zapojil Ing. Tomáš Lacko, ktorý predstavil unikátnosť projektu pre Slovensko, prof. Jozef Noga, ktorý prezradil, čo všetko superpočítač
dokáže, RNDr. Gabriela Obadalová, ktorá deti oboznámila s
3D výstupmi a zobrazovaním vedeckých výsledkov a Bc. Blažej Vučkovski, ktorý študentov priamo s Aurelom zoznámil. Za
dodávateľa, spoločnosť DATALAN, sa deťom prihovoril Marek
PAŠČÁK, obchodný riaditeľ a Ján HARMAN, špecialista v oblasti
infokomunikácií.
Stretnutím s Aurelom sa však tento technologický deň nekončil. Na deti čakal aj Ing. Štefan Kohút, ktorý ich previedol
Stálou výstavou dejín výpočtovej techniky na Slovensku, kde
sa zoznámili s Aurelovými predchodcami - prvým slovenským
analógovým počítačom z roku 1958, prvým československým
riadiacim počítačom tretej generácie z roku 1973, či slovenským paralelným počítačom z roku 1987, ktorý mal až 2048
procesorov!

UK
IT workshop D
2013
19.-20. august
islava
disko SAV, Brat
Výpočtové stre

Viac foto na www.flickr.com/datalan
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DUK Online 2013
Zaujímavé fakty
94 chlapcov

121 dievčat

215 prihlásených študentov
111 absolventov

Najčastejšie meno: Viktória (6x)

9-ročné deti

10-ročné deti
1. ročník

2. ročník

3. ročník

109

170

215

28

14-ročné deti

32

11-ročné deti

29

13-ročné deti

46

12-ročné deti

49

31

Najpopulárnejšia prednáška:
Prečo je Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky?

9 prednášok = 81 kvízových otázok
Ø úspešnosť v kvízoch - 98,83%
2 kvízy dosiahli 100% správnosť odpovedí
Červený diplom získalo 7 študentov

Skoro

Najčastejšie meno: Jakub (8x)

Najťažší kvíz:
Prečo musíme cvičiť?

50% študentov vypĺňalo testy hneď v prvý deň po zverejnení, pričom najviac detí ho vyplnilo ráno.

Najpočetnejšie mestá
Študenti v krajoch

TN

PP

5
19

28

Žilinský kraj

11

Trenčiansky kraj

21

BA

Košický kraj

Záhorská Ves

Z

V

Čierna nad Tisou

J

Banskobystrický kraj

Trnavský kraj

57

S

Prešovský kraj

30

33
Bratislavský
kraj

Najvzdialenejší študenti
Skalité

5

TT

5

Kameničná
Nitriansky kraj

14

ZV

44

8

BB

5

Zahraničie

USA
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1

FR
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DUK Online 2013
Z reakcií detí
„Vďaka online študovaniu som v lete cítila, že som užitočná a vďaka nie každodenným informáciám o čosi bohatšia. Ak bude DUK
Online aj budúci rok, na 100% sa zapojím!“
Dóri, Vrakúň

„Na Detskej Univerzite Komenského Online ma najviac bavilo, že
sa môžem niečo nové dozvedieť aj počas prázdnin, keď sa do knižiek nepozerám. Veľmi sa mi páči, že je na internete konečne aj
niečo užitočné.“
Ľubka, Bratislava
„Na DUK Online sa mi najviac páčila možnosť študovať aj na dovolenke, v zahraničí a kdekoľvek, kde je prístup na internet. Skvelé
bolo, že sa dalo prednášku vypočuť toľkokrát, koľko sme chceli a
aj v pohodlí domova. Letná Detská univerzita mi dala veľa nových poznatkov, ďakujem všetkým, ktorí mi umožnili zúčastniť sa
jej a verím, že o rok sa opäť prihlásim.“
Ivanka, Bratislava

„DUK Online bola super, na prednášky som mala celý týždeň,
mohla som si ich pozrieť kedy a kde chcem, a nemusela som nikam cestovať.“
Žofka, Beluša

„Páči sa mi, že veci, čo ma zaujali na prednáškach, môžem porozprávať kamarátom, aby sa aj oni niečo naučili.“
Kristián, Čierna nad Tisou

„Na DUK Online sa mi najviac páči práve samotný nápad vytvoriť
online univerzitu, ktorá je bezplatná a cez internet prístupná pre
každého. Dozvedel som sa na nej veľa zaujímavých a úžasných
vecí, vďaka ktorým teraz «machrujem» v škole.“
Maťo, Snina

„Tešila som sa na každú prednášku a teraz, keď sa to skončilo, je
mi za univerzitou smutno...“
Timka, Spišská Stará Ves

„Najviac sa mi na DUK Online páči, že prednášajúci sú fakt odborníci, takže vedia, o čom rozprávajú. Ešte neviem, aké povolanie
budem vykonávať ja, ale tiež by som raz chcela takto prednášať a
zaujať mnohých ľudí svojimi vedomosťami.“
Dominika, Rohožník

„Medzi hlavné plusy projektu radím to, že je online a prístupnený všade, kde je internet. Začiatkom prázdnin som nebol na Slovensku, ale prednášky som si mohol pozrieť v Španielsku - tisícky
kilometrov od domova. Taktiež som rád, že ste sa rozhodli robiť
prednášky o témach, ktoré nás bavia, napr. o prírodných vedách,
ktoré sú fascinujúce. Ďakujem, že poskytujete vzdelanie deťom
ako mne, deťom, ktoré chcú vedieť stále viac a viac.“
Filip, Kameničná

„Online univerzitu som vyskúšala prvý krát a som z nej nadšená.
Nečakala som, že to bude až také dobré! Teším sa aj na budúci
ročník.“
Ľubka, Kysucké Nové Mesto

„Na toto štúdium ma prihlásila mama. Musím priznať, že najprv
sa mi veľmi nechcelo, ale prednášky boli naozaj super a už sa teším aj na tie o rok!“
Paľko, Kálnica
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Divadlo Aréna, ktoré organizuje Detskú Univerzitu Komenského,
v tomto roku vstúpilo do ďalšej dekády. 10 sezón v divadle prinieslo tisícky nadšených divákov a spolupráce s takými menami
ako sú Emília Vášaryová, Marián Labuda, Boris Farkaš, Tomáš Maštalír, Diana Mórová a režisérmi ako Jozef Bednárik, Viliam Klimáček, Martin Čičvák, Rastislav Ballek. Desať rokov však už úspešne funguje aj letná Detská Univerzita. Na svoje konto si za toto
obdobie pripísala množstvo netradičných prednášok a presne
3 343 nadšených absolventov. O tom, čo divadlo aj univerzita
chystá do budúcna, sme sa rozprávali priamo s riaditeľom Jurajom Kukurom.

Juraj Kukura
Naša Detská Univerzita patrí medzi vzorové
Začnime od začiatku. Kde sa zrodil nápad Detskej Univerzity Komenského?
Bol to nápad mojej manželky a ja za neho získavam ocenenia.
Dobre som si to „zariadil“, však? Vždy som bol toho názoru, že
v hlavnom meste musí byť kultúra prítomná aj v lete. A DUK
je forma kultúry.
Čo je Vašou motiváciou, odmenou za to, že sa v lete namiesto oddychu a prázdnin venujete deťom?
Deťom sa venuje predovšetkým Divadlo Aréna a jeho tím. Ja
som len otcom projektu. Odmenou je vysoká účasť - 360 detí,
ktoré sa chcú vzdelávať. Pocit, že sa nám stále darí nachádzať
také, ktoré sa radi učia a chcú chodiť v lete na workshopy. Jeden otecko sa mi už „sťažoval“, že jeho syn chce byť stále na
univerzite a tým on prichádza o leto, keďže ho sem musí voziť.
Sme jediné divadlo v Európe, ktoré organizuje Detskú Univerzitu a 44 workshopov.
Záujem o DUK sa neustále zvyšuje. Prekonal aktuálny,
11. ročník rekordy v počte záujemcov?
Počet detí je limitovaný kapacitou divadla a auly Univerzity
Komenského.
Neplánujete teda zväčšiť priestory?
Prednášky sa konajú na javisku divadla, sú teda akousi hereckou etudou prednášajúcich, tak prečo meniť priestor a prísť
tým o tento jedinečný koncept? Ani náhodou!
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Každý rok prinášate nové témy, workshopy. Neplánujete
priniesť nový projekt napríklad v podobe prepojenia divadla
s univerzitou, napr. špeciálne detské predstavenie alebo autogramiádu hercov pre deti?
Nie je to našou povinnosťou ani cieľom. A nie je to ani úlohou DUK.
DUK je súčasťou EUCU.net. Čo to presne znamená a aký význam má toto prepojenie?
EUCU je európsky projekt European Children´s University
Network. EÚ si vytipovala pár vzorových univerzít a spolu
s Viedňou, Štrasburgom a Bazilejom patríme medzi štvoricu
vzorových. No my sme jedineční práve v tom, že dejiskom
prednášok je divadelná sála.
Ktorá koordinácia je ťažšia, náročnejšia – práca s hercami
alebo práca s deťmi?
Kooordinovať toľko detí iste nie je jednoduché, ale práca
s hercami je neporovnateľne ťažšia. Každý herec je individualita a duša umelca je veľmi svojrázna.
Divadlo nie je práca od – do. Ako to u vás vyzerá počas
roka? Aký veľký tím si vyžaduje fungovanie divadla?
Organizačnú štruktúru tvorí zhruba 25 ľudí. Podstatné je však
to, že sú to ľudia, ktorí k svojej práci nepristupujú len ako
k zdroju príjmu, ale majú ju naozaj radi. Robia srdcom a so
záujmom. Skutočnosť, že sa podarilo vybudovať takýto tím
ľudí, považujem za svoj najväčší úspech.
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Chodí na prednášky DUK aj samotný riaditeľ?
Samozrejme.
Čo najzaujímavejšie ste sa naučili?
Dozvedel som sa, prečo je dúha farebná.
To ma zaujíma, hovorte!
Je to odraz dažďovej kvapky.

Aréna má na YouTube vlastné noviny a na javisku si zahrali
už aj počítače. Ale čo tak divadlo v mobile, alebo on-line stream
s možnosťou komentovať predstavenie priamo počas neho?
Technika sa vyvíja šialeným tempom a ja jej nestíham, preto
riešenie takýchto vecí rád prenechám mladším. Vlastné divadelné noviny sú pokrok, ktoré máloktoré divadlo má. A čo sa
týka on-line streamu... Najväčšie čaro má divadlo vtedy, ak sa
zúčastníte a sedíte priamo v hľadisku. Je to čaro, ktoré prenosom stráca zo svojej intenzity.

Veľkým momentom každého divadla je premiéra. Čo všetko sa odohráva v zákulisí pred samotným momentom M?
Nedá sa to zovšeobecniť. Pred každou premiérou niečo iné.
V Divadle Aréna sme zrušili verejné generálky. Považujem ich
za zbytočné. Načo testovať reakcie publika vopred? Herec má
hrať vždy s nasadením ako na premiére a zakaždým odviesť
rovnakú prácu. Upravovať texty, pridávať skeče podľa reakcií
z generálky? To sa mi zdá zbytočné.

Sme jediné divadlo v Európe,
ktoré organizuje Detskú Univerzitu
a 44 workshopov.

V uplynulej sezóne zarezonovali tituly ako Rent, Venuša
v kožuchu, Closer - hra, ktorú podporil aj Datalan. Čo chystáte
v aktuálnej sezóne?
Máme v pláne vzrušujúce projekty, ale konkrétnosti vám neprezradím. Určite však nepočítajte s komédiami, do nášho
divadla sa chodí na iný typ titulov. Naše hry reflektujú súčasnú spoločnosť a jej problémy. Ideme ťažšou cestou, cestou
konfrontácie s mocou, minulosťou, súčasnosťou, politickým
zriadením... Naša dramaturgia sa zamýšľa a nebojí sa konfrontácie, čo nie je vždy jednoduché. Napríklad aj zo začiatku veľmi rozpačito prijímaná hra Tiso patrí dnes, po 70 odohraných
predstaveniach, medzi piliere nášho divadla. Stane sa aj, že
hľadáme hru na telo pre nejakého herca alebo režiséra. Proces, ako k nám prichádzajú námety a hry, je rôznorodý.

Posledná otázka: Čo by Juraj Kukura občan, herec vyčítal
Kukurovi riaditeľovi Divadla Aréna?
Doteraz sa mi nepodarilo presadiť zrekonštruovanie tejto
budovy, ktorá je národná kultúrna pamiatka prvej triedy.
Pripadám si kvôli tomu ako človek, ktorý nemá ani najmenší
rešpekt a autoritu... Aréna je totiž aj jediná budova na Slovensku, v ktorej hral rakúsky kultový Max Reinhardt. Mrzí ma, že
v priestoroch parkoviska divadla je domček, ktorý obývajú
ľudia. Chodia hore-dolu areálom a robia si, čo chcú. Ako to je
možné? Toto divadlo má na to, byť skvostom Bratislavy a nedarí sa mi presadiť, aby sa k nemu správali tak, ako si to cenná
pamiatka zasluhuje. 

Slávnostná promócia Detskej Univerzity Komenského
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Zákony pouličného divadla
sú tvrdé
Teatro Tatro, voľné združenie divadelných tvorcov a milovníkov divadla pod režijným vedením Ondreja Spišáka, funguje už od roku
1989. Hercov v súbore spája nielen láska k pouličnému divadlu, ale aj zmysel pre humor a chuť experimentovať. Vystupujú spolu na
festivaloch pouličných divadiel, happeningoch, jarmokoch, trhoch, prehliadkach pod holým nebom, tento rok zažili aplauz napr. aj na
festivale Pohoda. Medzi úspešné počiny súboru patrí napr. projekt Maringotka, na ktorej v roku 1999 uviedli titul Bianka Braselli, dáma
s dvoma hlavami a hneď zaň získali aj Hlavnú cenu desiateho ročníka medzinárodného divadelného festivalu Na hranici v Českom
Tešíne a poľskom Cieszyne. Ceny - Zlatých gunárov si odniesli aj z Kremnických gagov a populárne predstavenie Zázračný divadelný
automat získalo ocenenie Zlatá medaila na Kultúrnej olympiáde počas ZOH Vancouver 2010. V súčasnosti skúšajú predstavenie Majster a Margaréta. O netradičnom divadelnom živote sme sa porozprávali s Ondrejom Spišákom a Lukášom Latinákom.

Kto prišiel s nápadom založiť pouličné divadlo? Chceli ste ponúknuť niečo iné ako klasické divadelné scény, alebo vás jednoducho lákal dobrodružný život kočovného divadelníka?
Ondrej: Teatro Tatro nie je pouličné divadlo v pravom slova
zmysle, v repertoári máme pouličné predstavenia a hráme aj
v cirkusovom stane. Čo má háčik, keďže cirkusový stan nie je
izolovaný ani akusticky, ani svetelne, a chtiac-nechtiac musíme
impulzy prichádzajúce zvonka zakomponovať do našich hier –
napríklad búrku, hluk z cesty, náhodných opilcov spievajúcich
za našou plachtou... Práca v takomto divadle prináša veľa dobrodružných situácií, a to nás na tom baví.
Ako vyzerá bežné každodenné fungovanie divadla bez stálej
scény, šatní, či divadelného bufetu?
Lukáš: Pri skúšaní je to podobné ako v divadle, len si to divadlo
musíme predtým postaviť. Keď sme stavali šapitó na festivale
v Toruni v Poľsku, považovali nás za technikov a pýtali sa nás
kedy prídu herci. (úsmev) Všetko si robíme sami, staviame šapitó, javisko, hľadisko s lavičkami, chystáme si kostýmy, každý
si dáva pozor na svoje rekvizity...
Ondrej: Je to romantické prezliekať sa v kríkoch, maľovať sa
v zrkadielku auta a bufet mať pri sebe v taške. Často sa stá-
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va aj to, že keď hráme v blízkosti nejakého pohostinstva, po
predstavení nás pozvú, takže divadelný bufet je vždy, len zakaždým iný.
Váš humor opisujete ako trochu cynický, trochu čierny, trochu brutálny, trochu nezrozumiteľne poetický - čo to znamená
v praxi?
Ondrej: Vychádzame z koreňov ľudového divadla a to bolo
vždy trochu cynické, dosť brutálne a nemilosrdné. Zákony pouličného divadla sú tvrdé tak ako zákony ulice. Divák si môže
robiť čo chce a keď ho nezaujmeme, môže kedykoľvek odísť,
poprípade hodiť do hercov paradajku, alebo vajce. Ale do veľkej miery to platí aj opačne. My si tiež môžeme v takomto divadle do väčšej miery robiť srandu nielen z nás, ale aj z divákov.
Lukáš: Diváci už príchodom do šapita očakávajú niečo iné ako
v „normálnom” divadle. Takže nech sa potom nečudujú, keď
tam niečo iné aj nájdu. (smiech) Bianka Brasselli je najlepší príklad. Na začiatku vyhadzuje director Giacomo zo scény opilca,
a na rad príde číslo s vrhačom nožov, ktorý sa prisúva až k obeti
pripútanej o dosku na vzdialenosť, z ktorej jej naozaj nemôže
ublížiť. Diváci sa smejú, no potom sa vráti opilec a vrhá nože zo
siedmich metrov. Diváci zamrznú od údivu – a smejeme sa my.

Foto © Collavino Production

Ak sa chcete pobaviť na svojráznom humore a hereckom umení aj improvizáciách
Lukáša Latináka, Róberta Jakaba, Ondreja Spišáka, Milana Ondríka, Martina Nahálku,
Milana Vojtelu, či Daniela Majlinga, určite si predstavenia súboru nenechajte ujsť.
Aktuálny program vždy nájdete na www.teatrotatro.sk
Záber z predstavenia Prorok Ilja
Ešte stále máte malú maringotku ťahanú koňom, ktorá mala
naplniť vaše romantické túžby po putovaní?
Ondrej: Áno, máme ju stále. Prežili sme s ňou tri krásne putovania po Ukrajine, Rumunsku a Taliansku. A romantické predstavy sa naozaj naplnili. Prešli sme za deň len toľko kilometrov,
koľko vládal utiahnuť kôň, a aj cesty často vyberala naša kobylka Červená čiapočka. Kam zabočila, tam sme šli a keď sme
stretli ľudí, zahrali sme im divadlo a oni nás nakŕmili a napojili.
Boli sme slobodní a ak raz vznikne múzeum Teatra Tatra, táto
maringotka bude jeden z najdôležitejších exponátov...
Aké je to cestovať v partičke viacerých chlapov, máme si to
predstavovať podobne ako napr. turné rockovej kapely?
Lukáš: Ak máte na mysli rozhádzané veci po izbe, tak to by
sedelo. Najdlhšie takéto spolužitie sme si užili vo Vancouveri, kde sme boli spolu mesiac! Pred obedom sme skajpovali domov, potom sme sa dali do „pucu“, natiahli kostýmy a
odviezli sa na miesto nášho hrania aj s maringotkou. Miesta
sa menili každý deň, niekedy aj trikrát! Exkluzívne štyri dni
bez presunu nás čakali vo Whistleri, kde sme mali za hotelom termálny bazén! Stretli sme našich športovcov, a vďaka
tomu, že sme mali v repertoári štvorbob a Kanaďanky tuto
disciplínu vyhrali, dostali sme sa do celokanadského vysielania a naša maringotka stála hneď vedľa vysielacieho olympijského štúdia.
A čo ženský element – nechýba vám v súbore dámska ruka,
resp. umelecký pohľad?
Lukáš: Ženská ruka v zmysle starania sa o kostýmy je vítaná
vždy, ale nie je jednoduché vydržať a fungovať s chlapmi. Našťastie, baby to zvládajú bravúrne - Agátka Spišáková, Zuzka
Moravcová, Magda Boczarská, Andrejka Balajová a najnovšie
Zuzanka Konečná.
Ondrej: Sú v menšine, ale chováme si ich ako vzácne kvetinky.
Je dôležité, aby mal kto tým neporiadnym chlapom vynadať,
že si nedávajú pozor na svoje ponožky, a zároveň zašiť roztrhané nohavice. S dievčatami je svet nežnejší a preto aj naše
manažérky sú dámy. Inak by sme zvlčili. (úsmev)
Aký je v pouličnom divadle kontakt s divákmi – zapájajú sa,
reagujú spontánnejšie?
Lukáš: Áno! Keď vo Vancouveri začuli diváci počas predstavenia pesničku od Nightwork „I´m gay“, spontánne zakrývali
deťom oči a rozchádzali sa už počas dňa do svojich domovov.
Prídeme predviesť aj na vašu firemnú akciu, ak treba. (smiech)
Ondrej: Niektorí reagujú až tak vehementne, že sa ich musíme nejako „zbaviť“. Objavia v sebe komediantský nerv a začnú
účinkovať s nami v predstavení. Patrí to k pouličnému divadlu
a prináša to veľa nepredvídateľných situácií.

Počas dlhoročnej existencie ste určite prešli mnohé mestá,
dedinky, či exotické lokality. Máte napr. mapku, kde by ste si zapisovali každé navštívené miesto?
Lukáš: Dobrá otázka. Nemáme! Budeme musieť zadovážiť.
Ondrej: Bohužiaľ nemáme ani žiadneho archivára, či kronikára.
Ale všetky miesta sú zakódované v spomienkach. V Hriňovej,
keď sme stavali cirkusový stan, prišiel asi desaťročný chlapec.
Stál na kraji a fascinovane sa pozeral, ako šapitó rastie. Ja som
chvíľu tiež postál pri ňom, pozeral som sa a myslel som na to,
aký je ten náš stan pekný a výnimočný. Obaja sme mlčali. Po
chvíli sa na mňa pozrel a povedal - Vy ste prešli celý svet. Pozrel
som na neho, prikývol som a povedal – Áno. A zase sme mlčali.
Vtedy som neklamal. Nechcel som mu brať krásnu predstavu,
ktorá sa páčila aj mne až tak, že som jej na chvíľu uveril...
Otázka na tradičnú tému IT magazínu: čo vy a moderné technológie? Využívate počas ciest tablety, máte kalendár s predstaveniami v smartfónoch, postujete fotky na Facebook?
Lukáš: Osobne som sa tými vecami nestihol zaoberať, lebo ma
na dlhý čas zamestnala teória esemesky a kým som sa týmto
vynálezom dokochal, už všetci riešili internet, e-maily, iPhony,
taký messenger a hentaký Twitter... Teraz som už pár týždňov
na Faceboku, zatiaľ je to len opatrná „zoznamka“, no možno ma
to začne baviť.
Ondrej: Využívam len čítačku kníh, tej jedinej rozumiem. Ostatné je pre mňa náročné. Mám pocit, že patrím do starého sveta,
nestíham držať krok s novými technológiami. A pritom by som
tak veľmi chcel...
Aktuálne skúšate predstavenie Majster a Margaréta. Prečo
práve táto hra? Na čo sa máme tešiť vo vašom podaní?
Ondrej: Ide o jeden z najdôležitejších a najobľúbenejších románov dvadsiateho storočia. Rozpráva o všetkom, čo ľudí dráždi,
vzrušuje, či hnevá. Rozpráva o diablovi, o Ježišovi, o láske muža
a ženy, o ľudskej hlúposti a zle človeka, ktoré je väčšie ako zlo
Diabla. Toto všetko v takom neuveriteľnom mixe ako v tom
najlepšom a najdivokejšom cirkuse. Keďže cirkus je niečo, čo
nás priťahuje, zdá sa nám toto Bulgakovovo podobenstvo ako
stvorené pre naše divadlo. Dúfame, že na svoje si prídu nielen
milovníci tejto úžasnej knihy, ale aj tí, čo ju nikdy nečítali. 

Interview s Červenou čiapočkou
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Adriana Kučerová
Rada sa hrám
Je jednou z najznámejších a najkrajších slovenských operných speváčok. Napriek tomu, že jej talentu tlieskajú v najprestížnejších operných domoch po celom svete, ona viac túži po účinkovaní na Slovensku. Jej vášňou je okrem spevu aj fotografovanie a poznávacím
znamením neutíchajúca energia. Na scéne je neprehliadnuteľná, v súkromí príjemná a prirodzená. Adriana Kučerová.
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„Klasická hudba môže byť moderná a zábavná.”
Ako ste sa dostali k opere? Je totiž známe, že ste vyštudovali Pedagogickú fakultu, smer učiteľstvo prvého stupňa.
Od malička som rada spievala a speváčkou som sa chcela stať
po vzore môjho idolu Darinky Rolincovej. Vlastne presnejšie,
chcela som byť Darinkou a učiteľkou. (smiech) Takže som si
splnila obe želania. Keďže na Slovensku sa iný ako operný
spev študovať nedal, nastúpila som po skončení Pedagogickej fakulty na VŠMU.

Lekári sa musia vo svojej profesii pravidelne vzdelávať,
športovci trénovať. Ako vyzerá príprava operného umelca? Je
možné z toho vypadnúť a dopriať si napríklad dvojmesačnú
dovolenku sladkého ničnerobenia?
Nejakú rolu študujem neustále. Aj cez prázdniny si brnkám
melódie na klavíri. A väčšinou aj počas dovolenky sa musím
intenzívne pripravovať na september. Dovolenka bez nôt, to
je pre mňa neexistujúci pojem.

Ako vyzerá práca opernej speváčky? Máte agenta alebo
vás oslovujú priamo, či sa sama zaujímate o konkrétne postavy
a zúčastňujete sa konkurzov?
Na operné konkurzy, teda predspievania, už nechodím. Zastupuje ma jedna agentúra v Anglicku, preberám s ňou konkrétne ponuky a časový plán. Volajú ma už do konkrétnych
projektov a postáv.

Kto sú vaši dobrí kamaráti z operného sveta?
K hlbokým priateľstvám nedochádza, pretože strávime spolu dva mesiace na predstavení a potom si ide každý svojou
cestou. Každopádne to, že dve speváčky môžu byť najlepšie
priateľky, je fáma.

Vystúpili ste už na mnohých javiskách, zahrali si množstvo
postáv. Na ktorej scéne sa vám spievalo najlepšie, ktorá spolupráca bola najpríjemnejšia?
Vždy, keď niekde vystupujem prvý krát, je to ťažšie a cítim sa
neistejšia. Všetko je nové... Prostredie, ľudia, mesto. Keď sa
však niekam vraciam, je to vždy príjemné a mám pocit, že práve tam to mám najradšej. A čo sa týka spolupráce, vždy považujem za najpríjemnejšiu tú, ktorú momentálne spievam.
A ktorá rola bola najkrajšia resp. vášmu srdcu najbližšia?
Je to podobné ako so spoluprácou. Vždy mám najradšej tú aktuálnu. Kritika najviac ocenila môj výkon Zuzany vo Figarovej
svadbe. Zuzana je, rovnako ako ja, živelné stvorenie. Mne sa
veľmi páčila aj rola Gretel v opere Hänsel und Gretel (Janko
a Marienka) v mníchovskej opere. Je to malé, copaté a hravé
dievčatko... A ja sa rada hrám.

V oblasti IT je dôležité sledovať trendy, neustále prichádzať
s inováciami. Ako je to v opere?
Opera sa neriadi trendmi, jej repertoár sa skôr viaže na jednotlivé historické udalosti, výročia skladateľov a podobne.
Réžia opier je však z roka na rok modernejšia a prevláda snaha situovať dej do súčasnosti. Obdobie, kedy speváci spievali v ťažkých barokových kostýmoch a parochniach, je už za
nami. Napríklad v Stravinského opere bola mojím kostýmom
len spodná bielizeň a plechovka piva v ruke.
Môže operný spevák spievať každý večer alebo aj hlasivky
potrebujú oddych, resp. rehabilitáciu po náročnom výkone?
Hlasivky sú sval a tak ako ani športovec nemôže pretekať
každý deň, ani my sa nemôžme večer čo večer presiliť. Hlas
potrebuje regeneráciu. V deň vystúpenia je dobré priveľa nerozprávať alebo nemať skúšku.

Čo vás na opernom svete najviac baví?
Pred pár rokmi by som vám odpovedala, že cestovanie, no
po štyroch rokoch intenzívneho premiestňovania sa som sa
toho nasýtila. Baví ma, že robím, čo som si vysnila. To je predsa
úžasné! A ešte k tomu som mala možnosť pracovať s najväčšími dirigentmi a spevákmi. Som rada, že som spoznala svet
plný inšpiratívnych ľudí a veľkých produkcií, na ktoré sa len
tak nezabúda. Páči sa mi byť súčasťou tohto krásneho divadelného sveta.
A naopak, čo vás baví najmenej?
Opäť odpoviem cestovanie. Vyše polovicu z roka som v zahraničí. Kočovný život speváka je unavujúci a samota po čase
veľmi nepríjemná. Chcem tráviť viac času na Slovensku, budovať si vzťah a zariaďovať si tu život. Najšťastnejšia som, keď
spievam vo Viedni a po predstavení sa môžem vrátiť do svojho bytu a postele.

Adriana ako Adina v opere Nápoj lásky (predstavenie v Ríme)
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Žiť s operným spevákom musí byť výhoda. Nemôžete sa
hádať alebo kričať.
(smiech) To je pravda! Mňa hádky ani nelákajú. Som síce
temperamentná, no radšej v tichosti počkám až kým emócie
u druhej strany prehrmia.
DATALAN je jedným z hlavných partnerov festivalu Viva
Musica!, na ktorom už tri roky vystupujete. Čím vás tento projekt oslovil?
Viva Musica! nie je klasický festival v uzatvorených sálach, naopak snaží sa sprístupniť klasickú hudbu ľuďom, ktorí by za
ňou cielene do divadla nešli. Páči sa mi, že to robia nenásilným a zábavným spôsobom. Mnoho ľudí má voči klasickej
hudbe predsudky. Myslia si, že je to niečo skostnatené a že
opera je „prezentácia“ stokilových spevákov v starých, nemoderných, od molí vyžratých róbach a že v publiku sedí pomaly
celá geriatria. Pomocou tohto festivalu sa môžu presvedčiť, že
klasická hudba má v sebe silné emócie a môže byť zábavná
a moderná. Dnešný svet nám ponúka málo pozitívnych emócií a preto si myslím, že takéto festivaly sú potrebné. Klasická hudba má totiž v sebe pozitívnu energiu a hodnoty, ktoré
nám väčšina komerčných médií a mainstreamovej hudby neprinesie.

Adriana na VivaMusica! 2013
Pracovný diár máte zabookovaný na rok - dva dopredu. Pomáha vám v tom digitálny plánovač alebo kalendár v telefóne?
Nestránim sa nových technických výdobytkov a všetko si značím do telefónu alebo počítača. Som Apple maniačka, mám
všetky ich vynálezy. Cítim však nostalgiu za papierovým notesom, ktorý som práve vďaka týmto technológiám trochu
zanedbala. A hoci mám jeden vždy v kabelke, len málokedy si
do neho niečo zaznačím.
Čo vy a technológie v súkromí? Ako správna Apple fanynka,
zrejme máte smartfóny, čítačku kníh a neustále „visíte“ na
sociálnej sieti...
Hoci som fanúšik technológií, vôňa knihy má pre mňa ešte
stále väčšie čaro než čítačka. Na sociálnych sieťach sa angažujem len veľmi sporadicky a smartfón pochopiteľne vlastním.
Nedávno som na koncerte dokonca zažila, ako si klavirista
prehadzoval dohraté party na tablete.
Beriete si telefón či notebook so sebou všade alebo ste typ,
ktorý preferuje úplný oddych bez technických vymožeností?
Mobil mám so sebou stále, no cez dovolenku jeho vyzváňanie
ignorujem.
Digitálny, on-line, na jeden klik – to sú pojmy, ktoré v súčasnosti charakterizujú život okolo nás. Ako to podľa vás ovplyvní
operný svet?

V úlohe Mercédes, opera Carmen na doskách v La Scala, Miláno
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Adriana ako Gretel na festivale Glyndebourne
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Navštívili ste už každý kontinent - ktorá je vaša naj destinácia?
Pre mňa nie sú atraktívne mestá, ale príroda. Veľmi sa mi páčilo na Kube. Je farebná a fotogenická. Taliansko je tiež nádherné a mám rada aj ázijské krajiny. Ako fotografka prírody veľmi
oceňujem aj Slovensko. Najradšej objavujem nejaké kúty tak,
že sa len tak inštinktívne a bez cieľu niekam zaveziem. Vždy
pritom objavím nádherný kus prírody.
Voľné dni rada trávi aktívne.
Spevák má lepší prístup k notovým záznamom, nahrávkam.
Na YouTube si nájde rôzne interpretácie svojej roly. Kvôli ustavičnému presúvaniu sa potrebuje byť on-line, bookovať si
hotely, letenky. Operné javiská sú plné laserových lúčov, trikov, 3D techniky... Jediné, v čom sme odkázaní sami na svoje
zručnosti, je vyludzovanie zvukov. Naša spevácka technika je
nenahraditeľná.
Relaxujete v prírode, ktorú aj rada fotíte. Pri čom ešte dokážete úplne vypnúť?
Veľmi rada sa vraciam do Lučenca k rodičom alebo na domček
k starej mame. Ona býva na samote a tam úplne precitnem.
Pozerám na lazy a mám pocit, že ma nič netrápi. No a u rodičov nemusím byť operná speváčka, úplne stačí, že som ich
„malá“ dcéra. Aj to je forma relaxu.

Ak by ste mohli vymyslieť akýkoľvek technologický zázrak,
ktorý by vám či vášmu okoliu uľahčil život, čo by to bolo?
Som šťastná, keď vidím, že ľudia okolo mňa majú dôvod na
smiech. Takže by to bola technológia, ktorá by vedela zabezpečiť, aby mali ľudia úprimný úsmev na tvárach. Ale pravdu
povediac, súčasné vyspelé technológie nám dôvod radovať sa
skôr berú ako dávajú. Pretože pomocou technológií nás média zahlcujú väčšinou negatívnymi informáciami. Obdivujem
ľudí, ktorí vedia žiť na samote bez akýchkoľvek vymožeností
doby. Na odľahlých miestach Kuby ľudia ani nevedeli čo je
mobilný telefón a verte mi, boli naozaj šťastní a stále usmiati.
K šťastiu nikdy nevedie komplikovaná cesta no ľuďom zahlteným technológiou sa stráca zo životov „jednoduchosť“. A hovorí sa predsa, že v jednoduchosti je krása... 

Život opernej divy je rozlietaný. Angažmány máte v rôznych mestách i štátoch. Ako sa to odráža na vašom súkromnom
živote?
Je náročné usporiadať si súkromie. Skoro každé dva mesiace
som sama v inom meste. Trochu ako putujúce cigánča. Kvôli
súkromiu i únave túžim tak veľmi po rolách doma.

MOJE TIPY

Foto © Petra Lajdová

Vizitka

Kniha: Najnovšie som prepadla detektívkam. Učarovala mi
Agatha Christie a jej slečna Marplová.
Divadlo: Všetky predstavenia divadla Astorka
Film: Nie som filmový fanda a DVD by ste u mňa márne hľadali.
Film Nedotknuteľný som ale výnimočne dopozerala.

Sopranistka Adriana Kučerová je rodáčka z Hriňovej. Absolvovala vokálne štúdium na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave a na Národnom konzervatóriu (Conservatoire Supérieur de
Musique et Danse) vo francúzskom Lyone. Na svojom konte má viacero ocenení z medzinárodných súťaží, k najvýznamnejším patrí 1. cena, absolútne víťazstvo a zisk ďalších štyroch ocenení
na prestížnej medzinárodnej súťaži Hanns Gabor Belvedere vo Viedni v roku 2005. Za mimoriadny
umelecký výkon jej bola dvakrát udelená Cena Literárneho fondu a je tiež držiteľkou Ceny Tatra
banky a Krištáľového krídla, ocenení udeľovaných významným osobnostiam Slovenska.
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Polc
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Iba s talentom
to na vrchol nedotiahnete
Ich terénom je mesto, poznávacím znamením veľká rýchlosť, prirodzenou prekážkou schody, múry
a všetko, čo sa dá preskočiť na dvoch kolesách. Výzvy a adrenalín jednoducho patria k ich života. Downhill bikeri žijú možno nebezpečne, no zároveň dobrodružne a naplno. Filip Polc, slovenský zástupca tejto
komunity, ktorý je už vo svojom mladom veku legendou, si iný život už ani nevie predstaviť.
Downhill biking, vo voľnom preklade zjazd na bicykli dolu
mestom, nie je ešte medzi ľuďmi až taký známy. Kde a kedy táto
disciplína vznikla?
Downhill začal písať svoju históriu v roku 2000 v Lisabone,
keď tam zjazd priniesla značka Red Bull. Z nádvoria hradu sme
šli skoro až k vode. Krásne mesto, super schody a kopec ľudí.
Takže tu sa to všetko začalo a odvtedy sa tento šport šíri po
celom svete.

Ktoré mesto ste ešte nepokorili a chceli by ste?
Po tohtoročnom pilotnom preteku v Bratislave si vieme povedať, že sme to zvládli skvele, mali sme svetovú špičku pretekárov, dobrú trať, kopec ľudí, rôzne sprievodné programy. Teraz máme v pláne vytvoriť svetovú sériu mestských pretekov
a nemali by tam chýbať destinácie v krajinách ako sú Rusko,
Ázia, nové mestá v Európe a určite ostaneme aj v Južnej Amerike.

V Bratislave sa v tomto roku uskutočnili preteky, ktorých trať
viedla priamo z hradu na Rybné námestie. Divácky sú mestské
preteky určite atraktívne, no ako k nim pristupujú samotné mestá?
V Bratislave sa konali už druhé preteky tohto druhu, jeden
mestský zjazd sme tu mali už v roku 2002. Osobne som rád,
že sme túto akciu oživili a dúfam, že sa vytvorí tradícia. Ako
tak cestujem po svete, vidím, že mestá majú o podporu city
downhillu záujem (niekedy je to aj väčšia časť rozpočtu). U
nás to nebolo až také silné, no pomohli nám s vybavovaním
povolení, či už mestská časť Staré Mesto, ako aj kancelária Národnej rady SR, ktorá spravuje hrad.

Ktoré preteky boli doteraz najnáročnejšie?
Z technického hľadiska tak zatiaľ hodnotím asi Valparaiso v
Čile - veľké skoky, dlhé schodiská, no fyzicky ma najviac dostalo víťazstvo v Bogote v Kolumbii, kde sme štartovali v 3 200
m n.m. a 500 m prevýšenia som absolvoval iba po schodoch,
takže ruky mi skoro odpadli (smiech).

V poslednom období ste získali striebro na Red Bull Cerro
Abajo 2013 v čilskom Valparaiso, na pretekoch v Santos v brazílskom Sao Paule ste si v minulom roku vyjazdili prvé miesto
a prekonali rekord trate, prvý ste boli aj na Red Bull Descenco
Del Condor v bolívijskom La Paz. Ako vyzerajú oslavy takýchto
úspechov?
V Čile aj Brazílii je už 12-ročná tradícia týchto pretekov a tak
sa len ťažko opisuje to nadšenie a povzbudzovanie divákov.
Jazdiť tam je naozaj skvelý zážitok a keď človek vyhrá, sú to
stovky podpisov, fotiek s fanúšikmi a niekedy aj dobrá párty.
No zvyčajne sa preteky konajú v nedeľu a tá býva pokojnejšia.
V Bratislave sme preto preteky dali na sobotu a párty bola super (smiech).
Jazdili ste už v mnohých krajinách, od Japonska po Brazíliu. Máte prehľad, čo všetko ste už precestovali, vediete si napr.
denník?
Na bicykli som vyrastal a po páde komunizmu sme hneď jazdili na zahraničné preteky. Celkom sa toho už nazbieralo a som
rád, že mestské preteky ma v posledných rokoch priviedli na
nové krásne miesta. Denníky si vediem každý rok a chystám sa
spraviť mapu so všetkými miestami označenými špendlíkmi,
ktorú si zavesím doma.

Filip na návšteve v DATALANe.

FILIP & IT
 Som ambasádorom značky HTC, používam nový HTC One
– je to skvelý pomocník a zabávač! S telefónom fotím, natáčam videá, som on-line na sieťach, checkujem e-maily a
mám ho pri sebe aj počas pretekov. Oceňujem dobrú baterku a hliníkové telo!
 Počítač je môj kamoš, sedím za ním denne, strihám si kratšie videá, upravujem fotky. No talent na techniku nie som,
skôr len bežný používateľ.
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La Paz, Bolívia

Bratislava, Slovensko

Boli už aj nejaké vážnejšie zranenia?
V lesných pretekoch som už párkrát skončil dosť zle, no v
mestských pretekoch mám lepšiu bilanciu. I keď riziko je asi
rovnaké, stále je to extrémny šport.
Stáva sa, že keď pretekár zbadá trať, povie si: toto je príliš
riskantné?
Určite áno. Sú trate, ktoré aj tých najlepších trošku zaskočia
a rozmýšľame, ako čo prejsť, skočiť... No hneď ako to prvý
jazdec dá, odvážia sa aj ostatní. Väčšinou som ten prvý ja
(úsmev). Za tie roky som si vybudoval dobrý odhad a viem,
či sa to dá zvládnuť a akú rýchlosť na to potrebujem. Boli ale
aj preteky, na ktorých polovica jazdcov nenastúpila - v Bolívii.
Mne sa trať páčila a podarilo sa mi ju vyhrať.
Pri Vašej práci ste neustále na cestách, čo na to Vaša rodina,
či priateľka?
Rodina je mojou oporou, pomáha mi stále. Po toľkých rokoch
tento môj kočovný spôsob života berieme ako štandard.
A hoci doma toľko času netrávim, Slovensko mám stále naj-

Vizitka

radšej. No a priateľka? Cestuje spolu so mnou, takže si to užívame a pomáhame si spoločne.
Ako vyzerá denný režim v tomto športe? Tiež platí dvojfázový tréning, výživná strava, dostatočný spánok?
Určite to nie je iba o spúšťaní sa z kopca, treba mať silu, výbušnosť a zvládnutú techniku jazdy, a k tomu pridať poriadny
tréning. Iba z talentu to človek na vrchol nedotiahne. V Bratislave som si prvýkrát vyskúšal úlohu organizátora a pomáhal
som s výstavbou trate, išiel som neskoro spať a sám som cítil,
že tie nohy nejdú na 100%. A hneď sa to aj ukázalo na výsledku. (Filip skončil na 5.mieste, pozn. red.)
A čo psychologická príprava, napr. odblokovanie strachu?
Strach odchádza už automaticky, jazdím vo svojich hraniciach
a tak sa nemám prečo báť. Horšie sú na tom asi tí, čo riskujú.
To nemám rád, smrdí to nemocnicou.
Vyvažujete akčnosť v profesionálnom živote ležérnym tempom v súkromí, alebo potrebujete mať „nadupaný” každý deň?
Nebaví ma ležať v posteli, ráno vstávam skoro a po dobrých
raňajkách idem hneď niečo robiť. Je toho celkom dosť, a keďže na Slovensku je to so športom poslabšie, kopec času trávim
zháňaním partnerov, ktorí ma chcú podporiť v tom, čo robím.

Filip Polc je najúspešnejší slovenský reprezentant v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach.
Narodil sa v roku 1982 v Pezinku a svoju kariéru začal už v 4 rokoch. Venoval sa cyklotrialu, neskôr
jazde na BMX. Ako 8-ročný sa začal umiestňovať na medzinárodných súťažiach, a v roku 1993 sa
stal víťazom na Majstrovstvách Slovenska. Okrem zjazdov a dual-slalomov absolvoval aj niekoľko
pretekov v cross country, neskôr sa však už plne sústredil na down hill disciplíny. Na konte má
viacero významných trofejí a je držiteľom troch rekordov: zdolanie 1034 schodov za 4:26 minút
mu prinieslo zápis v Guinessovej knihe rekordov, okrem toho má na konte slovenský rýchlostný
rekord v jazde na biku na snehu - 106,51 km/h, a svetový rýchlostný rekord na snowscoote 134,51 km/h.
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Treba mať silu, výbušnosť a zvládnutú techniku jazdy.

Dokedy je možné takýto náročný šport robiť vrcholovo?
Ja mám už 31 a sú chalani, čo majú aj 37 a stále sú v svetovej
Top 20. Je to individuálne, podľa pocitov, dôležité je hlavne
udržať to mega tempo s mladými šialencami.
O Vašich aktivitách sa môžu ľudia dozvedieť aj z Facebooku,
kde máte tisícky fanúšikov. V čom sú podľa Vás najväčšie výhody sociálnych sietí? Ste aktívny okrem Facebooku aj na iných
sieťach?
Určite nám všetkým Facebook trošku uľahčil komunikáciu
a propagáciu. Hlavne je to bezplatné a veľmi priame. Rýchlo
a cielene viete osloviť svojich fanúšikov, kamošov, rodinu a
zdieľať najnovšie výsledky, fotky a videá. Používam aj Twitter,
YouTube, LinkedIn, Google+ . Všade ma nájdete pod mojím
nickom „Polcster” alebo menom.
Využívate aj priamo pri športe technologické vymoženosti,
alebo je to čistá práca na dvoch kolesách?
Navigáciu a srdcový snímač mám na každom tréningu, robím
si denník a štatistiky. Je to oveľa jednoduchšie ako pred časom, keď sme začínali a tieto veci neboli dostupné.

A na záver: máte tip na dobrú bikerskú aplikáciu do mobilu?
Veľký gamer nie som, rád si zahrám Angry Birds, no kamoš
Cedric Gracia si dal spraviť downhill hru Dirt Devil a je naozaj
cool! 

SÚŤAŽ

Na ktorých minuloročných pretekoch získal Filip zlato
a prekonal rekord trate?
Odpoveď posielajte na adresu marketing@datalan.sk do
31. októbra. Jeden z vás získa bikerský dres s Filipovým autogramom.
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Foto: Rio Grande Restaurant, Hviezdslavovo nám., Bratislava
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Gentleman‘s Guide:

Živá voda
Škótska, japonská, americká, kanadská či írska?
S ľadom alebo bez? Jack, Jim alebo Johnny?
Tú svoju whisky si vyberie každý.
Čo nevylieči whisky, na to žiaden liek nepomôže, hovorí staré írske príslovie a s Írmi sa hádať naozaj neoplatí. Zvlášť keď príde reč na ich
národný poklad. Napokon, samotné slovo „whiskey“, pochádzajúce z gaelského „uisce beatha“, znamená vodu života. A aj keď mnohým
možno whisky pripomína skôr vodu ohňovú, je svetovo najobľúbenejším alkoholickým nápojom vôbec.

Whisky nie je whiskey

Spýtajte sa Škóta, či bola ako prvá vydestilovaná škótska alebo írska whisky a máte o vášnivú diskusiu na najbližší večer
postarané. V zásade platí, že írska a americká sa označuje ako
„whiskey“ a škótska a kanadská ako „whisky“. Líšia sa však aj
v otázke destilovania - zatiaľ čo škótska whisky je destilovaná dvakrát, írska trikrát. Ďalšie rozlíšenie je na jednodruhovú
single malt a miešanú blended whisky. Sladová single malt
whisky má zväčša viac ako päť rokov a pochádza z jednej pálenice, kým blend mieša niekoľko druhov whisky v určitom
pomere, čo sa odráža aj na cene – single malt whisky bývajú
drahšie než blended.
Medzi najväčších výrobcov whisky patrí Írsko, Škótsko, USA,
Kanada a Japonsko, ale napríklad svoju whisky majú aj v Austrálii, na Novom Zélande, Nemecku, Španielsku, Indii, Francúzsku a dokonca aj v Čechách. Preraziť na trhu je však ťažké,
klasika totiž zostáva naďalej číslom jeden.
USA
Najviac páleníc nájdete v štátoch Tennesse a Kentucky. Aj vy
ste už zrejme ochutnali známu Four Roses, najznámejší bourbon Jim Beam, Jack Daniel›s, Wild Turkey alebo Buffalo Trace.
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Kanada
Najviac slávy si užila počas prohibície, ale aj dnes produkujú kanadské pálenice obľúbené whisky, napríklad Canadian
Club, Wiser›s, alebo Rich & Rare.
Škótsko
Pálenice sú v rôznych oblastiach Škótska – Highlands, Lowlands,
Speyside, Campbeltown, ostrov Islay a ostrovy Skye, Jura, Mull a
Orkney, označované jednoducho ako Islands. V Škótsku je hneď
niekoľko druhov whisky – single malt, single grain, blended
malt, blended grain a blended scotch. Medzi najobľúbenejšie
škótske whisky patrí Johnnie Walker, Ballantine›s, J&B Rare, Chivas Regal, Grant΄s, Bell΄s, Glenfiddich a Famous Grouse.
Írsko
V minulosti bol centrom páleníc v Írsku najmä Dublin, Belfast,
Tullamore, Cork, Lochrin, Kineadin, Kilbegan a Doderbank.
Aby mohla whiskey niesť prívlastok írska, musí sa páliť aj zrieť
na zelenom ostrove. K tým najznámejším patrí Bushmills, Tullamore Dew, Tyrconell, Greenore, Jameson, Kilbeggan, či Locke΄s Single Malt.

»
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Najdrahšia whisky na svete bola vydražená za 460 tisíc dolárov.
Japonsko
Tradícia japonskej whisky je pomerne mladá, siaha do 20-tych
rokov 19. storočia, ale stihla si nájsť svojich fanúšikov. Populárne sú whisky Yamazaki, Taketsuru a Yoichi, a odkedy v roku
2001 Yoichi vyhrala cenu časopisu Whisky Magazine, záujem
o japonskú whisky sa ešte viac prehĺbil.

Vedeli ste, že...
 Najpredávanejšou whisky na svete je írska Jameson, kto-

rá obsahuje niekoľko dvanásťročných sladových a obilných whisky, ktoré dozrievajú v sudoch po sherry.
 Existuje viac než 5000 druhov Single Malt whisky.
 Zafarbenie whisky pochádza prevažne z dubových sudov, v ktorých zreje a len malé percento má na svedomí
karamel.
 Otvorenú fľašu whisky môžete bež výčitiek svedomia
a rizika, že stratí na chuti, skladovať až päť rokov.

chuti, alebo v prípade, že je whisky podávaná v nižšej ako
izbovej teplote, môžete do nej pridať kvapku horúcej vody,
aby ste dosiahli „rozvinutie buketu“. „Vôňa a chuť naberie
na intenzite, čo je mimoriadne dôležité pre dokonalý pôžitok
z tohto nápoja,“ objasňuje Tomáš. Pri whisky s vyšším percentom alkoholu sa zasa odporúča pridať trochu stolovej vody
v izbovej teplote na jej zjemnenie. Vysoké percento alkoholu
má totiž negatívny vplyv na chuťové poháriky. Môžete si do
nej pridať aj ľad, aj to je, napriek všetkým mýtom, úplne v poriadku. Počítajte však s tým, že po ochladení whisky už buket
nebude taký výrazný. „A určite nie je na škodu vyskúšať dobrú
whisky s kvalitnou cigarou,“ uzatvára Tomáš. Predsa len však
platí jedno pravidlo, ktoré by ste mali dodržiavať: Whisky by
sa principiálne nemala miešať s „vodou z vodovodného kohútika“, keďže to môže mať za následok zmenu chuťových
tónov.

Tie najšpeciálnejšie
Na Slovensku obľúbená

U nás sa whisky stáva čoraz populárnejšou a konkuruje už
aj drinkom, ktoré mali na Slovensku väčšiu tradíciu. „Za posledných desať rokov došlo na Slovensku k výraznému posunu
vpred. Na trhu sú noví dodávatelia, logistika je dnes jednoduchšia a hlavne lacnejšia – vďaka tomu sa rozšíril sortiment kvalitných nápojov vo všeobecnosti,“ tvrdí Tomáš Mrva, senior manager prevádzkového oddelenia MEDUSA Group. „Zvýšila sa
aj životná úroveň, čo má za následok vyššiu kúpyschopnosť.
Vznikli špecializované obchody a bary, ktoré sú orientované
na whisky. Toto všetko sú kľúčové faktory potrebné pre kvalitný výber na trhu. Slováci radi experimentujú a kvalitná whisky sa predáva sama.“ Podľa Tomáša, ktorý kedysi pracoval aj
ako šéfbarman Rio Grande Restaurant v Bratislave, si whisky
vychutnáte najlepšie tak, ako to vyhovuje vám samotným,
s kvapkou vody, ľadom alebo len tak, čistú. Pre zvýraznenie

Každá dobrá whisky je určitým spôsobom unikátna. Kvalitné suroviny, voda aj sud, v ktorom whisky bude dozrievať,
ovplyvňujú jej chuť, vôňu a farbu. Podľa odborníka sú mimoriadne populárne a vzácne tie whisky, ktoré pochádzajú z už neexistujúcich páleníc. Ich cena sa môže pohybovať
v tisícoch, až desaťtisícoch eur. Taktiež je veľký záujem o limitované edície a staršie ročníky, napríklad Macallan - ročník
1976. Ak vás cena desiatok tisíc eur šokovala, ktovie, čo by ste
potom povedali na jednu z najdrahších whisky vôbec. Single
malt Macallan v klasickej karafe od Laliqua z roku 1946 sa vydražila za neuveriteľných 460 tisíc dolárov! Druhou v poradí je
škótska Glenfiddich z roku 1955, ktorej je na svete len pätnásť
fliaš. Jedna z nich sa predala za 94 tisíc dolárov. No a k tým
dostupnejším patrí päťdesiatpäťročná whisky Macallan, ktorá
vo svete boháčov stojí „prijateľných“ 12 tisíc dolárov. Ale ako
povedal Mark Twain, všetkého priveľa škodí, akurát whisky nie
je nikdy dosť.

Ako degustovať
Degustácie kvalitnej whisky sú aktuálnym trendom, ktorý si nachádza stále viac fanúšikov. Tomáš Mrva nám prezradil, ako na to!
„Základné pravidlo degustácie hovorí, že treba začať s tou najkvalitnejšou whisky v zozname (čo v praxi znamená vo väčšine prípadov aj najdrahšou) a pomaly sa prepracovať k tým „lacnejším“ a „menej komplikovaným“. Dôvod je jednoduchý - so zvyšujúcim
sa percentom alkoholu v krvi stráca degustujúci súdnosť a v závere by nebol schopný
oceniť krásu tej najlepšej whisky. Samozrejme, je mimoriadne dôležité piť dostatok
stolovej vody – špeciálne medzi jednotlivými druhmi whisky, resp. si aspoň vodou vypláchnuť ústa. Takýmto jednoduchým spôsobom zabránite „pomiešaniu“ chutí.“
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DATALAN podporil
hudobnú klasiku aj rýchle kolesá

DATALAN podporil aj výnimočné športové podujatie Bratislava
City Downhill, ktoré sa konalo 22. júna. Trať mestského zjazdu
viedla z námestia Bratislavského hradu na Rybné námestie.
Organizátori pozvali aj najlepších jazdcov z celého sveta a viacerých víťazov Svetového pohára. Svoje umenie predviedol
aj Filip Polc, ktorý úspešne reprezentuje Slovensko v horskej
cyklistike a zjazdových disciplínach a je držiteľom rôznych rekordov. Viac si o ňom prečítajte v rozhovore na str. 52.
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DATALAN sa stal partnerom unikátneho hudobného festivalu
Viva Musica!, ktorý aj tento rok naplnil bratislavské ulice hodnotným umením. 9. ročník podujatia, ktoré je dnes najväčším
medzinárodným letným hudobným festivalom v Bratislave,
sa konal od 22. do 29. júna 2013 na štyroch pódiách a opäť
ponúkol to najlepšie z klasickej hudby, jazzu a world music.
Navštívilo ho viac ako 10-tisíc hudobných fanúšikov! Vystúpili hviezdy svetového kalibru ako japonská jazzová klaviristka Hiromi, či klasická klavírna virtuózka Gabriela Montero z
Venezuely, symfonický orchester i umelecký súbor Lúčnica,
a aplauz zožali aj osobnosti slovenskej a českej vážnej i populárnej hudby ako Adriana Kučerová, Lucie Bílá, Jana Kirschner,
či Michael Kocáb.
Súčasťou festival VivaMusica! bol aj unikátny projekt Viva
zbor! 21. júna sa slávnostným uvedením hudobno - dramatického diela Legenda o rytieroch zo Sitna Zimný štadión Ondreja Nepelu rozozvučal spevom osemsto detí v sprievode
Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. O najväčšie
pódium, aké kedy na Slovensku stálo, sa s deťmi podelili aj
Táňa Pauhofová, Marián Čekovský, či Lukáš Latinák. Cieľom
projektu Viva zbor!, ktorý partnersky podporil aj DATALAN,
bolo posilniť hudobné vyjadrenie detí na základných školách
prostredníctvom aktívneho kontaktu s hudbou a spevom a
intenzívneho zážitku zo spoločného úspechu.

Pozrite si
video
z preteko
v
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Máme havaj!

Zdraviu zdar!

Plážový relax a skvelý program si datalanská komunita užila na teambuildingu pod Sitnom. Súťažilo sa v stavbe originálnych plavidiel, ohlas mal aj
boj o najlepší guláš, nechýbal beach
volejbalový, futbalový a tenisový turnaj, a ako bodka za exotickým dňom
koncert skupiny La3no Cubano. Na
akcii sa okrem dvoch stoviek našich ľudí ako hostia zúčastnili aj
známy slovenský herec Lukáš Latinák a Zuzka Vráblová, momentálne najlepšia wakeskaterka na svete.

Aj tento rok absolvovali zamestnanci spoločnosti DATALAN tradičný a populárny Deň zdravia. Na programe bolo meranie tlaku,
cholesterolu, BMI, či CO v pľúcach, spirometria, ale aj odborné
poradenstvo fyzioterapeuta, ktorý všetkým názorne predviedol
ako správne sedieť za počítačom alebo ako si pocvičiť na stoličke.
O zdravie kolegov sa postaralo aj usmiate vitamínové komando.

NOVÉ POSILY
Maroš Sopko – Zima
Maroš začal pracovať v DATALANe v septembri.
Pôsobí na pozícii projektový manažér v divízii ENT
Software, na oddelení Portál a na starosti má komplexné riadenie projektov oddelenia. Maroš študoval na FMFI a Fakulte managementu Univerzity
Komenského v Bratislave a do DATALANu prišiel zo spoločnosti
IT-Development.
Miriam Paulenová
Začiatkom augusta 2013 sa stala členkou tímu
DATALAN aj Miriam, ktorá tiež nastúpila na pozíciu projektovej manažérky divízie ENT Software,
oddelenie Portál, so zodpovednosťou za riadenie
projektov. Študovala na Slovenskej technickej univerzite, na fakulte Elektroniky a informatiky. V minulosti pracovala
v spoločnosti WBI, s.r.o.
Janka Hudáková
Janka pôsobí ako analytik konzultant na novom
oddelení spoločnosti DATALAN Nemocničné informačné systémy od júna 2013. Primárne je zodpovedná za prezentáciu systémov a riešenie problémov užívateľov nemocničného informačného
systému PCS*Care. Študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor Organická chémia.
V minulosti pracovala v spoločnosti PCS Systems, s.r.o.

Peter Konečný
Peter je členom tímu DATALAN od júna 2013. Nastúpil na obchodnú divíziu, na pozíciu account
manažér pre vybraných zákazníkov v segmente
štátnej správy a bánk. Do DATALANu prišiel zo
spoločnosti QEX, kde pôsobil oi. na pozícii riaditeľa
obchodu pre bankovú techniku, vyvolávacie systémy a parkovaciu techniku. Peter vyštudoval obchod a marketing na Univerzite
Komenského v Bratislave. Absolvoval aj rôzne zahraničné stáže a je
vlastníkom viacerých certifikátov produktových riešení.
Peter Vincenc
Peter nastúpil do spoločnosti DATALAN v máji
2013 a zastáva pozíciu projektového manažéra na
oddelení Riadiace a kontrolné systémy. Medzi jeho
hlavné kompetencie patrí riadenie a kontrola realizovaných projektov. Peter študoval na Slovenskej
technickej univerzite - Strojárska fakulta, katedra hydraulických
a pneumatických strojov a zariadení. V minulosti pôsobil napr.
v spoločnosti Siemens.
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Výzvy a veľké ciele nás posúvajú vpred
V športe aj v IT biznise je motorom túžba dosiahnuť stanovené ciele, prekonať vlastné hranice a byť
lídrom v tom, čo nás napĺňa. Úspechy vždy potešia – no skutočných víťazov z nás robí cieľavedomosť,
vytrvalosť a odhodlanie nikdy sa nevzdávať. A práve to máme spoločné
so Slovenským paralympijským družstvom.

Datalan – oficiálny partner Slovenského paralympijského výboru.

www.datalan.sk

Myslíme
o krok vpred | softvér | outsourcing | cloud
infokomunikácie

