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Avšak, ako pri všetkom, aj tu je dôležitá rovnováha. Tak
medzi minulosťou a budúcnosťou, ako aj v našich životoch.
Je skvelé, keď môžeme využívať všetky tie futuristické a sci-fi hračky, no niekedy je fajn nezabudnúť na ten obyčajný
oldschool život. Na to, že veci sú skvelé, ak sú užitočné pre
nás, ľudí. Že aj pri technológiách nám musí zostať v srdci
vášeň, ktorá nás dokáže poháňať vpred. Že k tomu, mať
naplnený a spokojný život, často stačí „len“ niečo zmysluplné vytvárať.

Č

o vám je na konci roka bližšie – radi sa obzriete za uplynulými mesiacmi, spomínate na momenty, ktoré vás najviac
potešili, víťazstvá, ktoré ste dosiahli, alebo naopak, necháte
minulosť za sebou a nedočkavo hľadíte vpred, pripravení na
nové výzvy a prekvapenia, ktoré vám prinesie ďalší rok?

DATALAN sa tento rok „dožil“ okrúhlej 25-ky. Osobne som
s ním zažila len posledných pár rokov, no pri oslave výročia
som si uvedomila, aký obrovský skok má firma za sebou – od
piatich ľudí s víziou sa posunula k lídrovi trhu so stovkami
úspešných projektov. Čo je však rovnako silné - aj po 25 rokoch stále vlastní akýsi tajný zdroj energie, vďaka ktorej tímu
nechýba chuť vymýšľať stále niečo nové a prinášať nápady,
ako mať z moderných technológií reálny úžitok v praxi.
A práve túto energiu budeme potrebovať aj v novom roku.
Takto pred rokom sa hovorilo, že 2015 bude v znamení dynamických zmien, najmä v IT branži, kde ide vývoj dopredu
šialeným tempom. No ani budúci rok nevyzerá, že by sme
mohli dať nohu dole z plynu. Áno, je to úžasné, a pre mňa
stále fascinujúce, že každá inovácia a myšlienka akoby stála
za zrodom ďalšej, a mnohé veci, ktoré sme si nevedeli ani
len predstaviť, dnes už bežne využívame. Kedysi sme snívali
o Arabelinom čarovnom prsteni, dnes stačí klik na mobile
a „zázraky“ sa dejú (a čoskoro ten mobil možno za prsteň
naozaj vymeníme - na trhu sa objavili prvé smart ringy).

Aj preto sa mi páči, že je to u nás, v DATALANe stále o tom:
o ľuďoch, víziách, tíme, spolupráci, o tom, že nás práca
baví, veríme tomu, čo robíme a výsledky našej práce považujeme za dôležité. A možno aj preto nám to ide - už celé
štvrťstoročie. Máme na konte mnohé unikátne, prelomové projekty, špičkové inovatívne riešenia, moderné služby, ktoré prinášajú to, čo ľudia chcú a potrebujú. Mnohé
z nich si ako zákazníci ani neuvedomujete, ale využívate ich
a zjednodušujú vám bežný každodenný život. A aktuálne
opäť robíme na ďalších zaujímavých veciach, ktoré prinesú
úžitok širšej verejnosti.
Opäť sme teda pri tom úžitku, prínose, či výhodách. Nazvite si to ako chcete, podstatné je jedno: technológie sú pre
nás nástroj, ako nám – vám zjednodušiť, spríjemniť a zlepšiť reálny život. A o to ide. Ovládať technológie tak, aby slúžili nám a aby sme si vďaka ich pomoci mohli vychutnávať
veci, na jeden klik nedostupné. Vôňu kvetov, či vlastných
detí, sneh vŕzgajúci pod nohami, chuť vína a pukot dreva v
kozube, dotyk človeka... Na to však občas musíme odložiť
mobil či tablet, a použiť ruku nie na klikanie a scrollovanie,
ale napr. objatie niekoho, kto sedí vedľa nás.
Prajem krásne srdečné sviatky a veľa objatí!

Ivana Dorozlo
Marketing & PR manager
DATALAN
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OCENENIA
Národný projekt DCOM patrí
medzi najlepšie v Európe
Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM),
ktorý DATALAN realizuje v konzorciu so spoločnosťou
PosAm, potvrdil svoje technologické kvality získaním ocenenia EuroCloud Award 2015. V celkovej konkurencii 40
zúčastnených projektov z 11 krajín rozdelených do 6 kategórií sa zaradil projekt elektronizácie samosprávy medzi
tri najlepšie európske cloudové projekty v kategórii Best
Cloud Service for Vertical Markets. Odovzdávanie cien sa
konalo počas trojdňového EuroCloud fóra v Barcelone.
DCOM je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Realizovaný bol pre združenie DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a sprostredkuje prístup k
viac než 138 eSlužbám samospráv aj širokej verejnosti. Aktuálne je do projektu zapojených viac ako 1500 obcí a miest.

Výnimo né uznanie pre mobilné
riešenie Novorodenec
DATALAN získal ďalšie významné ocenenie na medzinárodnej úrovni aj za
inovatívnosť a prínos mobilného riešenia Novorodenec v oblasti zdravotníctva.
Vďaka projektu, ktorý je v
rámci Európy unikátny a
pomáha slovenským lekárom pri záchrane životov
kritických novorodencov,
nám patrí status Partner
of the Year. Udelený bol v rámci celosvetového
hodnotenia Microsoft Award 2015.

Slovenskú elektronizáciu
samosprávy oce ujú aj svetoví lídri
Spoločnosť Microsoft Slovakia aj tento rok ocenila najlepšie softvérové riešenia postavené na jej technológiách,
ktoré zákazníkom pomohli optimalizovať náklady, zvýšiť
bezpečnosť dát a ponúknuť platformu pre ďalšiu expanziu. Víťazom Microsoft Industry Awards 2015 v kategórii
Najlepšie aplikačné riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademický sektor sa stal národný projekt Dátové
centrum obcí a miest. Ocenenie pre DATALAN prevzal z
rúk Markusa Breyera, generálneho riaditeľa Microsoft Slovakia, Ľuboš Petrík, člen predstavenstva zodpovedný za
aktivity v samospráve.

Projekt Novorodenec sme spustili v spolupráci s kapacitou v
oblasti neonatológie, Dr. Krchom z Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Moderná mobilná aplikácia umožní vykonať
prvotnú diagnostiku novorodenca už v lokálnej nemocnici a
nie je tak potrebné na ňu čakať až do prevozu novorodenca
na kliniku do Košíc. Potrebné údaje sa elektronicky odosielajú priamo na kliniku už počas transportu. Dieťa tak dostane
potrebnú pomoc priamo pri prevoze a v Košiciach ho čaká
pripravený tím lekárov detailne oboznámený s jeho zdravotným stavom. Riešenie môže vo východoslovenskom regióne
pomôcť až 150 deťom ročne.
Status Partner of the Year bol DATALANu udelený v rámci
celosvetového hodnotenia Microsoft Award 2015, ktoré sa
konalo v Orlande. Na slávnostnom vyhlasovaní najlepších
globálnych partnerov si ocenenie osobne prevzal Miroslav
Novák, ktorý zodpovedá za rozvojové projekty v oblasti zdravotníctva a spoluprácu s Dr. Krchom zastrešoval.
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DATALAN je významným hrá om
na domácom trhu
Spoločnosť Deloitte každoročne zverejňuje výsledky rebríčka päťdesiatich najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe. Zo Slovenska sa tento rok prihlásilo rekordných 19 spoločností a v rebríčku
CE Technology Fast 50 sa umiestnilo päť z nich. Okrem
toho Deloitte ocenil aj firmy v špeciálnej kategórii - Významný hráč na domácom trhu a ako líder slovenskej IT
branže si ocenenie prevzal aj DATALAN.

Sme najlepším obchodným
partnerom zna iek IBM a HP
na Slovensku
DATALANu patrí najvyššie ocenenie - IBM Obchodný
partner za rok 2014. S globálnym lídrom nás spája cieľ
poskytovať zákazníkom špičkové riešenia a služby v oblastiach, ktoré majú v dnešnej digitálnej dobe potenciál
zvyšovať konkurencieschopnosť našich zákazníkov a rozširovať možnosti ich rastu. Silnú pozíciu tak DATALAN potvrdzuje napr. v oblasti cloudu, najmodernejších analytických nástrojov, bezpečnosti, ako aj v rámci mobilných
a sociálnych technológií. DATALAN zároveň získal ocenenie IBM SystemTechnology Partner. Na základe svojich
kompetencií disponuje aj prestížnym štatútom Premier
Partner - oblasti Power Systems, zálohovanie, software a
autorizovaný servis, čo je najvyšší možný status v rámci
partnerstva s medzinárodnou značkou.
Zároveň nám ako poprednému slovenskému poskytovateľovi IT služieb patrí aj ďalšie významné ocenenie. Na
slávnostnom vyhlasovaní spoločnosti Hewlett-Packard
Slovakia bol DATALAN ocenený ako HP Platinum partner
za rok 2014. Zisk najvyššieho ocenenia je pre firmu hodnotným potvrdením dôvery zákazníkov a klientom spoločnosti DATALAN vysiela jasný signál, že za dodávateľa si
vybrali významnú a spoľahlivú IT spoločnosť. Partnerské
ocenenia udeľuje spoločnosť HP svojim dodávateľom na
základe obchodných výsledkov, dôležitá je však aj vysoká
odbornosť a nadštandardná starostlivosť o zákazníka.

Nový len predstavenstva
Od roku 2015 je členom predstavenstva
spoločnosti DATALAN UBOŠ PETRÍK,
ktorý zodpovedá za
stratégiu a rozvojové aktivity v samospráve, ktorej elektronizácia nadobúda
na čoraz väčšom význame. V digitálnej
ére sa menia ľudia
aj mestá, a práve
kontinuálna digitalizácia samospráv a
moderné služby pre
občanov sú jednou
z našich dlhodobých
priorít. Ľuboš pôsobí v DATALANe od roku 2007,
úspešne sa venoval rozsiahlym projektom informatizácie verejnej správy a v súčasnosti svoje skúsenosti využíva aj v rámci jedného z najväčších projektov elektronizácie samospráv, ktorým je Dátové
centrum obcí a miest.
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PODUJATIA
Otvorenie Vedeckého parku STU
s cloudovou infraštruktúrou
1. december
Pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave sme zabezpečili špičkovú cloudovú infraštruktúru, ktorá bude slúžiť
pre výskum vo Vedeckom parku. Kombinuje cloudové služby IaaS (Infrastructure as a Service) a PaaS (Platform as a
Service). Ponúka rýchle prevádzkovanie služieb, škálovateľnosť, a pokročilý manažment pre virtualizované a cloudové
prostredia. Systém je zaujímavý tým, že umožňuje jednotný
manažment cloudového prostredia súčasne na RISC aj CISC
platforme. Súčasťou dodávky je aj riešenie pre desktop cloud, ktoré umožňuje súčasne nakonfigurovať až 2 208 desktopov, a na úrovni manažmentu je integrované s privátnym
cloudom, čo umožňuje riadiť celý systém z jedného miesta.
Jednoduchá je aj správa heterogénneho prostredia, ktoré
môže byť integrované s technológiami tretích strán.
V rámci Dátového centra bude systém obsahovať spolu
736 výpočtových jadier, poskytne pre cloud viac ako 10 TB
operačnej pamäte RAM a úložné systémy viac ako 100 TB
hrubej kapacity. Vybudovaná infraštruktúra Dátového centra umožní vedeckým a výskumným pracovníkom prístup ku
všetkým zariadeniam IT univerzitného Vedeckého parku.

V DATALANe
pracuje vývojárska špi ka
24. október
Vývojárská konferencia
CodeCon má za sebou
už 2. ročník. Naštartoval
ju datalanský web developer a softvérový návrhár Peter Širka, ktorého
riešenia sú vysoko cenené aj v medzinárodnej
open source komunite. Konferencia sa konala 24. októbra
v priestoroch STU a na účastníkov čakali veľmi zaujímavé
témy a bohaté informácie od vývojárov pre vývojárov. Debatovalo sa o webovom vývoji (Nette framework, Meteor.js,
node.js a JavaScript), o mobilných aplikáciách a o vývoji v cloude. Súčasťou programu boli aj prednášky o startupovaní,
optimalizácii webu pre nárast návštevníkov a tiež o nekonečnom vylepšovaní projektu. Konferencie sa zúčastnilo takmer
450 návštevníkov a akciu podporil aj DATALAN.

Slávnostné otvorenie novej auly
na Žilinskej univerzite
29. september
Študenti na Žilinskej univerzite
v Žiline majú vďaka špičkovému
vybaveniu učební a laboratórií
vytvorené kvalitné podmienky na
štúdium. Jednou
z noviniek aktuálneho akademického roka je moderná aula, ktorú univerzita
zrekonštruovala s finančnou podporou spoločnosti DATALAN, lídra v prinášaní inovácií do oblasti vzdelávania. Aula
s kapacitou 266 miest prešla počas letných mesiacov kompletnou rekonštrukciou, vymenil sa celý interiér, prezentačná technika aj ozvučenie, výrazne sa zlepšila akustika.
Slávnostné otvorenie auly bolo spojené s diskusiou (nielen)
o moderných technológiách a ich využití v živote, do ktorej
sa aktívne zapojili samotní študenti prostredníctvom špeciálnej online aplikácie. Inšpiráciu, ako môže špičkové technologické zázemie priblížiť študentov k zaujímavým pracovným príležitostiam, priniesol vďaka DATALANu exkluzívny
hosť, expert fyzikálneho laboratória CERN Daniel Valúch.
Iný pohľad do sveta technológií účastníkom prezentoval
známy slovenský cyklista Filip Polc.
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Dozviete sa, čo je najcennejším aktívom v biznise, aké inovácie sme priniesli na slovenský trh, o koľko sa medziročne zvýšila pridaná hodnota našich produktov a služieb, a
nechýbajú ani najdôležitejšie momenty, projekty a unikátne riešenia, za ktorými stojí náš tím.

Neprehliadnite
Kliknite na www.datalan.sk

Aktu

álne

STARTUPY

Îo od nich Ïakaħ?

Tvoríme APLIKÁCIE
budúcnosti

Prečítajte si viac o témach, ktoré aktuálne rezonujú v biznise, spoznajte najnovšie technologické trendy, inšpirujte
sa zaujímavými nápadmi. Nevynechajte tiež komentáre
odborníkov z branže a rozhovory s významnými osobnosťami slovenskej scény.

Spojte sa s nami
facebook.com/datalan

linkedin.com/company/datalan

flickr.com/datalan

youtube.com/user/datalansk

Úplne nový web vám prináša najčerstvejšie novinky zo života firmy. Ak hľadáte optimálne riešenie pre váš biznis,
chcete vedieť viac o výhodách moderných systémov a inovatívnych produktov na mieru, alebo vás zaujímajú reálne
prínosy pre konkrétny segment v prípadových štúdiách všetko máte dostupné na jeden klik.

www.zive.sk/datalan-inovacie-a-it-trendy
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DATALAN 25

Od vízií k prínosom
v každodennom živote
25 rokov. Desiatky úspešných projektov. Viac než
280 odborníkov. Stovky spokojných zákazníkov.
To najdôležitejšie sa však nedá vystihnúť žiadnym
číslom, ani štatistikou. Našou najväčšou devízou
vždy boli dobré nápady, špičkové znalosti,
profesionalita a vytrvalosť, ale tiež presvedčenie,
že informačné technológie dokážu a musia byť
prínosom v každej oblasti ľudského života. Svet IT
nás stále baví práve preto, že vidíme reálnu pomoc,
ktorú moderné nástroje ľuďom prinášajú. Za 25
rokov sme toho dokázali mnoho, na Slovensku sme
zrealizovali viaceré unikátne projekty, cenené aj za
hranicami. Ambícia prekonávať hranice, nielen tie
geografické, a potvrdzovať svoj status inovátora,
lídra a trendsettera vo svete moderných technológií
a k pozitívnym zmenám inšpirovať aj ostatných,
nás určite neopustí ani v budúcnosti.
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POZNÁTE
NÁŠ PRÍBEH?
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Písal sa rok 1990 a päť mladých nadšencov, absolventov Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave, dostalo
nápad. A vďaka nemu, odhodlanému tímu, ku ktorému sa postupne pridávali ďalší s rovnakou krvnou skupinou,
a vďaka správnym víziám a naozaj dobrej realizácii v praxi dnes môžete čítať reportáž o naj momentoch, ktorými
si DATALAN za tých 25 rokov prešiel.

»

„Dobré vzťahy boli a stále budú tým,
na čom je firma postavená.“
Ako presne vznikol názov DATALAN si už Štefan Petergáč,
ktorý z pôvodných zakladateľov „vydržal“ až do dnešných
dní, nespomenie, ale zato presne vie, že ľudia firmu podľa názvu v prvých rokoch veľmi často okamžite zaradili do
textilného priemyslu. Ľan v tom čase nad IKT ešte vyhrával, no po pár rokoch však už bol práve koncept lokálnych
počítačových sietí (LAN) oblasťou, v ktorej partia zakladateľov videla budúcnosť. Nové trendy a istý druh vizionárstva sa s firmou tiahnu jednoducho od začiatku.
Prvé obchody síce zadefinovali firmu ako predajcu HW
a SW licencií s dobrým základným servisom, chlapci sa
však veľmi rýchlo zorientovali a pochopili, že na trhu bude
čoskoro dopyt aj po sofistikovanejších IT službách. Postupne pribúdali aj zamestnanci – medzi prvými napr. Rasťo
Koutenský a Zdeno Kučerák. V deväťdesiatych rokoch to
bolo v tomto biznise na prvý pohľad ľahšie, keďže sa dalo
začať aj s pomerne malým kapitálom, avšak mnohé procesy a komunikácia boli omnoho náročnejšie. Ľudia mohli
len snívať o tom, ako raz bude všetko dostupné na 1 klik.
DATALAN sa však postupne presadzoval. „Zákazníkov sme
dokázali nájsť vďaka tomu, že sme sa naozaj vyznali v technológiách, vedeli sme dobre reagovať a riešiť aj menej štandardné veci,“ spomína Štefan. A to zostalo pre DATALAN typické
doteraz. V roku 1994 až 1995 aj vďaka tomu získala firma
na tú dobu veľké zákazky napr. od Generálnej prokuratúry
SR a Slovalca, pre ktorý vybudovala informatiku takpovediac na zelenej lúke.

Vysoká úrove od za iatku

Ako firma rástla, všimli si ju konečne aj veľkí dodávatelia ako
HP a IBM, ktorí DATALAN zaradili medzi svojich partnerov.
Dnes už máme na konte množstvo partnerských ocenení
a zlatých priečok, a do rodiny spolupracujúcich firiem patria
takmer všetky významné značky na našom trhu.
V roku 1996 firma založila samostatné servisné stredisko
v Bratislave, neskôr pribudli pobočky Banská Bystrica, Žili-

na a Košice. V polovici 90-tych rokov mal DATALAN cca 25
zamestnancov a ako jedna z prvých slovenských IT spoločností sa podujal získať certifikát systému manažérstva
kvality ISO. Aj v dosiahnutí tohto cieľa bol úspešný, čo potvrdzuje Dušan Gavura, tiež jeden z dlhoročných zamestnancov. Ako prezradil, po nástupe do DATALANu v ňom
našiel prepracované procesy, plánovanie a kontroling na
vysokej úrovni.

ažký pôrod softvérhousu

Firma krok za krokom napredovala a rozširovala portfólio, pribúdali veľkí zákazníci ako Sociálna poisťovňa, viacero ministerstiev. Situácia na trhu sa menila a bolo jasné,
že okrem HW a základnej a systémovej SW infraštruktúry
a sieťových služieb začína práve vývoj a implementácia SW
riešení určovať „kvalitu“ na trhu. Špeciálne v DATALANe
cesta k naozaj dobrej softvérovej divízii nebola ľahká, ale
po nástupe Michala Kla ana začalo byť vidieť to žiadané
svetlo na konci tunela. Michal si dokázal získať autoritu
špecifickej komunity softvéristov a strategické smerovanie firmy spoluurčuje doteraz. Spolu so svojím tímom už
na začiatku milénia vyvíjali mnohé inovatívne riešenia na
správu dokumentov a informácií, a tak pribúdali ďalší spokojní zákazníci, napr. Orange, CFH, či Slovak Telekom.

Zlato a Čína

V roku 2003 firma získala na podujatí IT GALA v konkurencii ďalších 36 spoločností ocenenie IT firma roka. Úspech
znamenal ďalšie nakopnutie k snahe posúvať sa každý rok
vpred. „Neustále nás prenasledovala otázka, či sme dostatočne inovatívni, či prichádzame s novými službami a produktmi, či skúšame dostatočne razantne preniknúť do nových oblastí,“ uvažuje Štefan, ktorý sa dnes, po 25 rokoch,
venuje firme oficiálne z pozície akcionára, no stretnúť ho
vo firme, živo sa zaujímajúceho o aktuálne dianie, nie je
vôbec problém.
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Práve v tomto období vznikli riešenia ako Brisk, Digitálne mesto, či Cenová mapa nehnuteľností. Rozvoj CMN. sk
a najmä vtedy rýchlo rastúceho segmentu samosprávy
dostal v DATALANe na starosť uboš Petrík, ktorý je od
tohto roku novým členom predstavenstva spoločnosti.
V rámci inovácií sa ujalo aj unikátne riešenie - kamerový
systém na kontrolu kvality vo výrobe, ktorý začali používať
v koncerne Bosch Siemens Hausgeräte pri výrobe elektromotorov v Michalovciach, a keď koncern rozširoval svoju
pôsobnosť do Číny, neváhali do novej prevádzky toto riešenie odporučiť.

Všetko je o u och

A hoci DATALAN rástol, stále si zachovával neformálnu
priateľskú atmosféru. Dobré vzťahy boli a stále budú tým,
na čom je firma postavená. Aj to bol jeden z benefitov,
ktorý pri nástupe do firmy v roku 1999 oslovil Mareka
Paš áka, ktorý od roku 2014 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa. Pred nástupom na pozíciu CEO riadil divíziu
obchodu a dnes je presvedčený, že aj schopnosť dať dokopy tím obchodníkov, rozumejúcich biznisu zákazníkov,
pomohla firme k úspechu. Desiatky zákazníkov, s ktorými
spolupracujeme už viac než dekádu, si cení náš korektný
a ľudský prístup, a snahu vidieť v technológiách predovšetkým prínos v každodennej praxi. Všetci v DATALANe
z obchodnej, manažérskej i organizačnej stránky od začiatku porozumeli, čo je dôležité, dokázali vytvárať aliancie
a neustále hľadať nové príležitosti. Nebáli sa ísť do rizika,
riadiť expanziu, v prípade potreby zaradiť spiatočku a najmä robiť biznis tak, aby nešlo o jednorazové obchody, ale
dlhodobé, obojstranne prospešné partnerstvá.
Pri výbere ľudí mal DATALAN jednoducho zväčša šťastnú ruku. „Viacerí posunuli túto firmu výrazne ďalej, pričom
je úplne jedno, či išlo o človeka z vedenia, alebo radového
zamestnanca,“ konštatuje Štefan. Napokon, ako bolo povedané na začiatku, nápad je len počiatkom trajektórie,
dôležitá je realizácia vrátane množstva ďalších nápadov,
bez ktorých sa dá v našom IKT svete len veľmi ťažko prežiť.
Práve toto by nebolo možné bez mnohých skvelých ľudí,
ktorí vo firme pracovali, či stále pracujú.
Dôležité tiež je, že všetci majú možnosť otvorene prejaviť
svoj názor, vo firme sa udržiava vysoká miera demokracie,
a úplne najlepšie je, ak ľudí v tíme práca naozaj baví a vidia
v nej priestor na svoju sebarealizáciu. Možno aj vďaka tomuto prístupu získal DATALAN v roku 2010 bronz v rebríčku TREND TOP firma roka. Samozrejme, do úvahy sa brali
aj ekonomické ukazovatele, ako rast pridanej hodnoty, či
rentabilita kapitálu.

V miliardárskom klube

V tom istom období sme sa umiestnili aj na 4. pozícii
v rebríčku najrýchlejšie rastúcich IT firiem podľa týždenníka TREND, a prvý krát sme vstúpili do tzv. Miliardového klubu. Zároveň sme pocítili potrebu podeliť sa o svoje
skúsenosti a znalosti. Naštartovali sme tradíciu segmentových stretnutí, z ktorých sa stali dnes už známe konferencie navštevované stovkami účastníkov. Pre zástupcov
miest a obcí realizujeme konferenciu Digitálne mesto, pre
odborníkov z oblasti vzdelávania je určený University Day,
a zdravotníkov informujeme o najnovších možnostiach vo
svete IT na workshope Moderné zdravotníctvo. Už piaty
rok organizujeme aj jednu z najväčších branžových konferencií na Slovensku - DATALAN IT FORUM, na ktorej desiatky spíkrov prinášajú inšpiráciu účastníkom z komerčného
sektora, či štátnej a verejnej správy.

Dobré nápady a výborné
výsledky

Delíme sa však nielen o skúsenosti, ale aj o podporu. To
je tiež jedna z vecí, ktorej sa DATALAN venuje intenzívne
a bez veľkých rečí. Podporujeme množstvo zaujímavých
projektov v oblasti vedy, športu, kultúry aj sociálnej sféry.
V roku 2011 boli naše aktivity ocenené bronzom rámci
rebríčka TOP Firemný filantrop, ktorý ako jediný na Slovensku hodnotí firemných darcov.
Samozrejme, nezaostávame ani v pracovnej sfére. Realizovali sme množstvo výnimočných, na domácom trhu
prelomových projektov: za modernizáciu infraštruktúry
na Žilinskej univerzite sme získali zlato na ITAPA 2011,
dodávali sme Virtuálnu jaskyňu pre Technickú univerzitu
vo Zvolene, ktorá je unikátom v celoeurópskom meradle,
priniesli sme na trh prvú bankovú aplikáciu, vyvinutú v externom prostredí, spustili sme Mesto v mobile, inštalovali
sme 1. slovenský superpočítač, rozšírili sme svoje aktivity
v zdravotníctve – ich výsledkom sú riešenia, ktoré pomôžu
lekárom pri diagnostike a zlepšia starostlivosť o pacientov. Veľké zanietenie a tvrdá práca priniesli výsledky aj
v číslach: za rok 2014 nám tržby narástli o viac než 33%!
Stali sme sa 3. najväčším softvérovým domom a tržby za
softvér nám narástli dokonca o 78%, čo bol najvyšší rast
spomedzi TOP 5 IT firiem na Slovensku. A kde budeme
o 25 rokov? Do budúcnosti má DATALAN samozrejme za
cieľ rásť, posúvať sa v rebríčkoch, no zároveň stále v sebe
nosí sen – preraziť s produktom, ktorý sa bude predávať
na celom svete...
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Techgrow
MYSLÍME

O KROK VPRED

[techgrou] Technology + Growth
Technologické inovácie majú zmysel len vtedy, ak fungujú a prinášajú
výsledky. Tak ako vďaka technológiám rastieme už 25 rokov my,
rastú aj naši klienti.

Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a už 25 rokov prinášame
zmysluplné riešenia, ktoré robia vašu prácu efektívnejšou a život jednoduchším.
Silné zázemie, odborné kompetencie, dlhoročné skúsenosti a korektný prístup je to,
čo DATALAN odlišuje. Túžba inovovať a meniť veci k lepšiemu je to, čo nás spája.

www.datalan.sk

infokomunikácie | softvér | outsourcing | cloud
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ŠTEFAN
PETERGÁČ

Prečo niektoré
firmy rastú
a iné zaniknú?
Podľa Štefana Petergáča, jedného
zo zakladateľov DATALANu, zohrala
významnú úlohu v jeho životnej ceste
najmä kombinácia vytrvalosti, šikovnosti,
citu pre vývoj budúcnosti a ochoty
riskovať. Po 25 rokoch v branži môže
s istotou povedať, že všetko podstatné
sa aj vo svete technológií stále ukrýva
v ľuďoch. A práve špičkový tím, ktorému
nechýba zápal pre vec a schopnosť
preniesť myšlienku do reality, je
v DATALANe jednoznačnou odpoveďou –
vtedy aj dnes.

Firmu si spolu s ďalšími spolužiakmi zakladal v roku
1990. Aké boli vtedy vaše ambície?
Dali sme sa dokopy ako partia doktorandov na Katedre
automatizácie a regulácie dnešnej STU hneď po revolúcii
a našou túžbou bolo osamostatniť sa, preraziť a vytvoriť
vlastnú a úspešnú spoločnosť. Základným kapitálom sa
stali celoživotné úspory, a podnikanie sme naštartovali
s tým najlepším, čo na IT trhu v tom čase existovalo.
Dnes je DATALAN na trhu už 25 rokov. Čo najpodstatnejšie sa od jeho založenia zmenilo?
Technologické zázemie, úspešné projekty a dlhodobá
korektná spolupráca robí z firmy stabilného a spoľahlivého partnera, schopnosť hľadať neošúchané ingrediencie
a servírovať „smart“ IT riešenia z nás robí lídrov trhu. No
práve správni a kreatívni ľudia a ich kvalitná práca dokázali

vytvoriť jedinečnú esenciu, ktorá zmenila firmu na úspešnú spoločnosť s dlhodobým potenciálom. A v DATALANe
nás to nadšenie pre nové technológie, inovatívne myšlienky, poctivá práca a schopnosť dotiahnuť veci do konca
stále spája.
Štvrťstoročie je v živote veľká vec, ako vnímaš takúto
dobu v biznise?
Rovnako. Je to vlastne celá jedna generácia. Za 25 rokov
sme toho vo firme zažili viac než dosť, mnoho sme preskákali, zdolávali prekážky, prekonávali krízy, spoločne
oslavovali úspechy, púšťali do života skvelé nápady, sem-tam niečo nevyšlo, občas sme sa ocitli v poriadnych problémoch, nikdy sme to však nevzdali a stále máme - najmä
vďaka našim ľuďom dostatok invencie, know-how a odhodlania pokračovať, a možno aj prekvapovať ďalej.
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Čo po tých rokoch najviac teší teba osobne?
Obrovské množstvo pozitívnej energie, ktorú som na základe dobrej spätnej väzby získal od nášho tímu, ale aj od
našich zákazníkov a partnerov. A hoci je asi ťažko firmu
prirovnávať k dieťaťu, možno viete, mám ich celkom dosť
a pekne si ich ešte užívam (odporúčam len odolným povahám s jasným svetonázorom), musím povedať, že pri
pohľade na DATALAN ma teší aj zvláštny pocit satisfakcie
a hrdosti. Sprevádza ho však zároveň mix zodpovednosti
a obáv, trochu ako pri deťoch.
Prečo?
Pretože mi, a nielen mne, na firme, na nás, na vás stále
záleží. DATALAN nie je pre mňa len miesto, kam chodím
pracovať, alebo zápis v obchodnom registri. Hoci sa firemnej operatíve nevenujem už dávno, stále som „v tom“ s naším tímom a každú novú príležitosť považujem za rovnako
inšpiratívnu ako kedysi. A každý úspech mi spraví rovnako
veľkú radosť. Predovšetkým je však pre mňa stále výzvou
aj zadosťučinením fakt, že riešenia, ktoré poskytujeme,
nebudú a nie sú len abstraktné pojmy technologického
sveta, ale skutočné prínosy pre jednotlivé firmy a ľudí, pre
vás, našich klientov a vašich zákazníkov. Máme vízie pre
študentov, či pacientov, pre občanov miest a obcí, ale aj
pre súkromný sektor a veríme, že budeme nielen svedkami, ale priamo tvorcami prelomových riešení.
Recept na úspešnú firmu zaujíma iste mnohých, máš
a podelíš sa oň?
Tajomstvo prezrádzať nemôžem, ale myslím, že to v princípe aj tak tušíte. Ide o správny mix šťastia, odhodlanosti,
načasovania, schopností, dobrej vízie, správneho know-how, a tak ďalej - ale hlavne ľudí, ktorí tento mix prenášajú do reality. V DATALANe máme tú zvláštnu nezameniteľnú energiu, ktorá nás, aspoň tak to niektorí vravia, odlišuje
od ostatných. Výhodou tiež je, že čo sa týka ľudí, máme na
ich výber šťastnú ruku - viacerí sú tu viac ako osemnásť
rokov, čo v tejto brandži nie je úplne samozrejmé. A pridávajú sa nové a nové talenty, ktoré dokážu naozaj príjemne
prekvapiť.

osloviť správny typ zákazníka, fl exibilných ľudí, ktorí vedia
komunikovať so zákazníkmi a disponujú patričným know-how na realizáciu projektov, a ľudí, ktorí si dokážu nájsť
to, čo ich baví, v čom môžu byť firme prínosní a dokážu
uplatniť svoj potenciál. Kreativita a spokojnosť zamestnancov bola pre nás v DATALANe vždy prioritou a tak to
aj zostane. Ak teda dokážeme spojiť tieto štyri oblasti, nemám o našu budúcnosť žiadne obavy.
Stovky fungujúcich riešení a desiatky spokojných klientov. Ako by si zhodnotil 25 rokov, pre zmenu pozerajúc na
čísla?
Sme 3. najväčší softvérový dom na Slovensku a za rok
2014 sme mali najväčší rast tržieb za softvér spomedzi
TOP 5 IT firiem na domácom trhu. To podstatné sa však
nedá vystihnúť žiadnym číslom, ani štatistikou. Pre mňa
je dôležité vedieť, že nás, ľudí v tíme DATALAN, stále láka
prekonávanie hraníc, a že máme ambíciu ďalej napredovať a prinášať inšpiráciu, ako môžu technológie pomôcť
firmám rásť a zlepšiť život. Hovorí sa, že ak má človek víziu,
nadšenie a vytrvalosť, v tom, čo robí, je nielen dobrý, ale
dáva do toho všetko, úspech (aj ten, vyjadrený v číslach) sa
dostaví. Mne sa to potvrdzuje už 25 rokov.
Takže toto by bola tvoja rada aj pre tých, ktorí v IT
branži ešte len štartujú?
Som presvedčený, že človek by sa mal venovať tomu, čo
ho napĺňa, prináša mu nové výzvy, a aspoň občas ho to
jednoducho „len“ baví. Pretože aj to je dôležité. A netýka sa to len IT branže. Jasné, bez výkonov a výsledkov to
úplne nejde, niekedy je to nasadenie o držku a rutina ako
vyšitá, ale to by nemalo prebiť chuť pracovne, odborne
„sa pobaviť“. Takže, hoci má DATALAN už 25, nechcem,
aby sme to brali až tak vážne - a vďaka tomu možno budeme spoločne oslavovať aj ďalšie štvrťstoročie. Minimálne
pre mňa je to určite zaujímavá vízia.

S tým, že dobrý tím je základom úspechu, určite súhlasí väčšina. Čo však definuje dobrý tím?
Nezávisle od správania sa trhu a od trendov, ktoré na
ňom prevládajú, potrebuje firma štyri podstatné hybné
sily: stratégov a inovátorov, ktorí vidia do vývoja technológií a vedia ich prepojiť s reálnymi potrebami zákazníkov,
inteligentných obchodníkov, ktorí vedia v správnej chvíli
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AKO SME OSLÁVILI
25. VÝROČIE?
Stovky gratulácií dlhoročných, ale aj nových zamestnancov, milé spomienky, ale aj nové výzvy do budúcnosti,
no najmä skvelá atmosféra vďaka tímu, ktorému okrem dobrých nápadov nechýba ani nadšenie a odhodlanie
prinášať užitočné technologické riešenia ďalších minimálne 25 rokov.
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TOP MÍ NIKY
2015

 Výrazný rast - 33% nárast tržieb a 55% nárast tržieb
za vlastné výrobky a služby
 PharmaGuard – vyvinuli sme unikátnu aplikáciu
pre lekárov aj pacientov, vďaka ktorej bude preskripcia liekov na Slovensku bezpečnejšia
 Naštartovali sme iniciatívu a spoluprácu v oblasti
sprístupnenia dát – téma Open Data

2014

2013

 Inštalácia 1. slovenského superpočítača, ktorý patril medzi TOP 500 najvýkonnejších zariadení sveta
 Podieľali sme sa na vývoji revolučnej technológie
prepisu hlasu

 Rast - 40% nárast tržieb v oblasti softvéru a 19%
nárast tržieb v oblasti služieb
 Prevzatie divízie Nemocničných informačných systémov – vstup do oblasti zdravotníctva

2012

2011

 Bronz v rebríčku TREND TOP Firma roka
 Stali sme sa 4. najrýchlejšie rastúcou IT firmou na
Slovensku
 1. ročník nami realizovanej Detskej Univerzity Komenského Online

 Svetové ocenenie - vďaka inovatívnemu mobilnému riešeniu Novorodenec sme získali status Microsoft Partner of the Year
 Národný projekt DCOM, ktorý prinesie občanom
a firmám 138 elektronických služieb, získal ocenenie Microsoft Industry Award a v rámci hodnotenia
EuroCloud Award sa v celkovej konkurencii 40 zúčastnených projektov z 11 krajín zaradil medzi TOP
3 európske cloudové projekty v kategórii Best Cloud Service for Vertical Markets
 Veľký projekt vo verejnej správe – elektronizácia
Generálnej prokuratúry a Ústavného súdu SR

2010

2009

 Nové projekty v Číne a Mexiku - riadenie a kontrola
kvality vo výrobe
 Štart konferencie DATALAN IT FORUM – prinášame
najnovšie trendy a inovácie stovkám zákazníkov
 Spustenie internej súťaže DATALAN Award, v ktorej
oceňujeme najlepších ajťákov a projekty roka

 Akvizícia spoločnosti Euroaltis, a.s.
 DATALAN sa stal jedným z najväčších poskytovateľov IT riešení pre samosprávu na Slovensku
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 19. 10. 1990 založenie firmy DATALAN

1990
1991

 1. väčší rollout projekt – dodávka niekoľkých stoviek vlastných PC v rámci celého Slovenska

1994

1995
 Vznik servisného strediska

 Ocenenie IT firma roka

2005

2007

 Nové projekty v Bosne a Hercegovine
 Začiatok poskytovania riešení Digitálneho mesta

 Prvé projekty v zahraničí
 1. projekt s objemom viac ako 100 miliónov korún
– riešenie IS pobočiek Sociálnej poisťovne

2001

2003

 Nový významný zákazník – Orange: nasadenie riešenia pre správu dokumentov

 Rozšírenie podnikania o softvérový vývoj

1996
1997

 Transformácia na akciovú spoločnosť

 Začiatok spolupráce so značkou Philips, vďaka nej
sme získali množstvo prvých zákazníkov

 Fúzia so spoločnosťou Ability Development SK, a. s.
 DATALAN sa stal jedným z najväčších softvérových
domov na Slovensku. Obrat viac než 36 mil eur, čím
sme sa zaradili medzi Miliardové firmy

2008
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TOP PROJEKTY
Financie

SBERBANK SLOVENSKO
Spolu s naším dlhoročným zákazníkom sme zmenili
e-bankovníctvo z pasívneho portálu na priestor, v ktorom
banka s klientom aktívne komunikuje. Unikátna aplikácia rozpoznáva aktuálne ponuky, na ktoré má konkrétny
klient nárok, či už automaticky alebo po splnení určitých
podmienok. Nestane sa tak, že by banka ponúkala niečo,
čo potom klient aj tak nemôže využiť.
Klienti banky majú vďaka nám aj appku SmartBanking,
ktorú sme ako špeciálnu natívnu aplikáciu vytvorili priamo
pre užívanie v mobilnom prostredí medzi prvými na Slovensku. Appka priniesla jednoduchosť používania, atraktívny dizajn, maximálnu bezpečnosť a otvorenosť riešenia.
Okrem toho s bankou spolupracujeme na ďalších modernizáciách služieb a spúšťaní nových produktov ako je napr.
môjÚČETdomov, ktorý si môže klient zriadiť kompletne
cez internet z pohodlia domova, bez nutnosti návštevy
pobočky. DATALAN pre banku realizoval kompletne technické zabezpečenie riešenia, od získania údajov na strane
klienta až po spracovateľský proces na strane banky.

Telekomunikácie

SLOVAK TELEKOM
Realizovali sme integrovanú self-care zónu ako spojenie
samoobslužných zón zákazníkov mobilnej (T-Mobile) a
pevnej (T-com) siete. Pri spájaní samostatných portálov,
poskytujúcich služby vyše 500 000 používateľom, bolo nutné nielen zabezpečiť plynulé spojenie dvoch nezávislých
systémov, ale zabezpečiť aj to, aby niektoré pôvodné funkcionality zostali zachované a rozšírené i pre druhú skupinu
zákazníkov. Napriek tomu, že pôvodné systémy fungovali
na úplne odlišných technologických platformách s aplikáciami s vlastnou históriou, rozdielnymi zvykmi, s veľkým
množstvom podsystémov, silne zviazanými s okolitou IT
infraštruktúrou, podarilo sa nám projekt úspešne zrealizovať v rekordne krátkom čase. Výsledkom sú dnes jednotné informácie pre všetkých používateľov a dostupnosť
informácií kedykoľvek prostredníctvom osobných počítačov alebo mobilných zariadení.

Sie ové odvetvie

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOS BANSKÁ BYSTRICA
S cieľom rozšíriť funkcionalitu rôznych firemných aplikácií
a zvýšiť osobnú produktivitu používateľov sme pre zákazníka vyvinuli inovatívne riešenie na správu dokumentov.
V rámci neho bolo zjednotené používateľské rozhranie
rôznych aplikácií do spoločného konceptu OneUI, čo
zjednodušilo nasadzovanie aplikácií do prevádzky (zaškoľovanie, adaptácia používateľov), ako aj riešenie prevádzkovej a technickej podpory používateľov. Ďalšou
našou splnenou úlohou v rámci projektu bola podpora
mobilných zariadení, ktorá znamenala optimalizáciu jednotlivých prvkov UI aplikácií pre komfortné zobrazovanie
na displeji mobilného zariadenia ako aj ovládanie aplikačných funkčností ovládacími prvkami typickými pre
mobilné zariadenia.

Priemysel

SLOVALCO
Vyvinuli sme moderné tabletové aplikácie na efektívnejšiu
podporu riadenia vo výrobe a kontrolu pracovných postupov. ELPOS umožňuje operátorom peci v prevádzke elektrolýzy graficky zobrazovať kľúčové priebehy prevádzkových veličín jednotlivých pecí ako aj manažovať nastavenia
peci priamo z mobilného zariadenia.
Mobilná appka WOC (Walk, observe & communicate) sa
používa na pravidelnú kontrolu a hodnotenie dodržiavania stanovených pracovných postupov. Ak bolo v minulosti potrebné jednotlivé zistenia zaznamenávať na papier a
potom prepisovať do systému, po nasadení nášho riešenia
možno hodnotenie dokumentovať priamo na mieste prostredníctvom mobilnej aplikácie na tabletoch. V súčasnosti sme riešenie ešte vylepšili – nová aplikácia ELEX, určená
pre odd. výroby hliníka, je postavená na platforme Complex Event Processing. Použitie CEP platformy vo výrobnom procese je v rámci strednej Európy, ak nie dokonca
vo svete, jednoznačne unikátne. Vďaka platforme dokáže
appka spracovať obrovské množstvo dát v reálnom čase,
zároveň identifikovať blížiace sa hrozby, upozorniť na ne
zodpovedných pracovníkov, odporučiť najvhodnejšie riešenie ako na hrozbu reagovať, čím sa analogicky zvyšuje
nielen efektivita procesu výroby, ale aj bezpečnosť.
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Vzdelávanie

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Realizovali sme výnimočný projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie, v rámci ktorej sme
na Slovensku inštalovali 1. superpočítač, patriaci na 335.
priečku rebríčka najvýkonnejších zariadení sveta.
Spolu s ďalšími vysokovýkonnými výpočtovými systémami, ktoré sa v rámci projektu inštalovali v Ústave experimentálnej fyziky v Košiciach, Ústave informatiky v Bratislave a na štyroch partnerských univerzitách STU Bratislava,
Žilinská univerzita, UMB Banská Bystrica, TU Košice, dosiahol celý systém SIVVP výkon približne 130 TFLOPs. Služby
superpočítača využíva vedecká komunita vrátane univerzít pri základnom výskume, ako aj komerčná sféra v aplikovanom výskume.

Zdravotníctvo

NOVORODENEC
Pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Košiciach
sme realizovali vývoj, dodávku a servis špecializovanej
zdravotníckej mobilnej aplikácie pre detskú neonatológiu,
ktorej cieľom je zvýšiť šancu na prežitie u kritických novorodencov. Mobilné riešenie tohto typu zatiaľ nevyužívajú
lekári v žiadnej inej európskej krajine. Malí pacienti dostanú vďaka nemu potrebnú lekársku pomoc oveľa rýchlejšie
než to bolo doteraz a pomôcť môže pri záchrane až 150
detí ročne! Unikátne riešenie totiž umožňuje vykonať prvotnú diagnostiku novorodenca už v lokálnej nemocnici a
nie je potrebné na ňu čakať až do prevozu novorodenca
na kliniku do Košíc. Lekárom tak pomáha ušetriť drahocenný čas, ktorý je pri záchrane života často rozhodujúci.

Samospráva

DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST
DCOM je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb samospráv.
Zapojených je viac ako 1 500 slovenských miest a obcí,
a verejnosti sa sprístupní 138 elektronických služieb.
Projekt je unikátny svojím rozsahom, a počtom poskytovaných služieb aj ich používateľov a na integrácii systémov a elektronických služieb sa spolupodieľajú desiatky

technologických dodávateľov. Hlavné plusy pre občanov:
skrátenie času vybavovania jednotlivých služieb, zlepšenie
dostupnosti informácií a zvýšenie miery kontroly verejnej
správy občanmi. Mestá a obce majú zase prístup k novým
technológiám s minimálnymi nákladmi t. j. bez potreby
budovania vlastných informačných systémov.

Verejná správa

ÚSTAVNÝ SÚD SR
Vybudovali sme komplexný integrovaný IS Kancelárie ÚS
SR, ktorý umožní plnohodnotnú elektronickú komunikáciu
v súdnych konaniach pre občanov, podnikateľov aj inštitúcie. Elektronický spis, jeho integrácia na registre, úložisko
dokumentov, skenovacia infraštruktúra, a dobudovanie
užívateľských rozhraní umožňujúcich vytváranie digitalizovaných dokumentov ako aj prácu s nimi – to všetko bolo
súčasťou dodávky, ktorá obsahuje aj riešenie pre využívanie zaručeného elektronického podpisu. Zároveň sme dobudovali aj integračné rozhrania na informačné systémy
iných slovenských štátnych inštitúcií, umožňujúce efektívnu elektronickú komunikáciu metódou stroj – stroj.

Obchod a služby

CENOVÁ MAPA NEHNUTE NOSTÍ
Cloudová služba poskytuje objektívne informácie o vývoji
cien všetkých nehnuteľností na území Slovenska za posledných 15 rokov. Jej zdrojom je viac než 1000 prispievajúcich realitných subjektov a obsah tvorí viac ako 20
miliónov údajov. Firmám a inštitúciám výrazne zjednodušuje a urýchľuje proces posudzovania nehnuteľností a
poskytovanie úverov. Cenovú mapu využíva 67% slovenského bankového trhu a 95% slovenského trhu so stavebnými sporeniami. CMN sa čoraz výraznejšie presadzuje aj
v oblasti realitného developmentu, využívajú ju aj štátne
inštitúcie ako ŠÚSR, NBS, Slovenský pozemkový fond, akademické prostredie – napr. Prírodovedecká fakulta UK, či
miestna samospráva.
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Michal
&
Marek
Aj práca v IT branži musí byť
predovšetkým o ľuďoch
Čo želáte DATALANu k výročiu, samozrejme, okrem
zdravia a úspechov?
Marek: Ďalších minimálne 25, skvelých a nezabudnuteľných spoločných rokov.
Michal: Aby v ňom zostala ľudskosť. DATALAN by nemal
byť len firmou, ale pre nás predovšetkým komunitou stoviek odborníkov, vizionárov, individualít a osobností – jednoducho ľudí.
DATALAN má 25, vy ste vo firme aj IT branži už tiež
nejaký ten rok. Čo vás táto práca naučila?
Marek: Predovšetkým zodpovednosti - voči kolegom aj
zákazníkom. Nikdy sme neodskočili od projektu, aj keď to
malo pre nás fatálne dôsledky, vždy sme ochotní baviť sa
o problémoch a riešiť ich.
Michal: Neustále byť v strehu. Dnes už viem, že robota nikdy nekončí. Ak si myslím, že projekt skončil a je „hotovo“,
tak som na omyle. Ak sa nič nedeje, proste sme len, obrazne povedané, nestihli vlak. (úsmev)
Ty & DATALAN – v skratke
Marek: Vo firme som od 99-ho, keď nás bolo 50, dnes je
nás omnoho viac a robíme obrat v desiatkach miliónov
eur. Ten skok je obrovský. Ale čo ma tu drží stále rovnako,
sú vzťahy a atmosféra.
Michal: Stále vnímam ako ten najdôležitejší motor pre
mňa túžbu ľudí niečo dokázať, rovnaký cieľ a spoločnú víziu – chceme rásť a dokázať, že my na to máme.

Aké boli vaše začiatky vo firme?
Marek: ažké, už vtedy som realizoval európske projekty z programu PHARE, dohliadal na realizáciu a dokonca
som aj vykladal u zákazníka PC a monitory z kamióna, makalo sa naozaj naplno. V jednej krabici som dokonca stratil
aj obrúčku, zošmykla sa mi z prsta. No spomínam na tie
začiatky rád...
Michal: Začínal som v malom kolektíve, kde každý o každom vedel všetko, ale zároveň sme aj všetci všetko robili,
často po nociach, či víkendoch. Ale ako to často býva, časy
náročné, dnes už spomienky milé.
Keď sa povie DATALAN, ako prvé vám napadne...
Marek: Úžasná partia ľudí.
Michal: Jednoznačne ľudia. S mnohými kolegami sme boli
spolužiaci, bývali spolu na internáte, s ľuďmi, ktorých som
sem postupne „dotiahol“, ma spája nadšenie pre túto prácu.
Váš naj moment v DATALANe
Marek: Zoznámil som sa tu s mojou manželkou. (úsmev)
Michal: Vďačnosť za to, že sa okrem vecí, ktorých hlavnou
úlohou je zarábať, môžeme venovať aj projektom, ktoré
majú hlbší význam – ako je napr. Novorodenec, alebo detská online univerzita. Som na to hrdý.
Najväčšia výzva
Marek: Úspešne viesť na pozícii CEO firmu aj v ďalších rokoch.
Michal: Posúvať stále firmu a ciele ďalej. Prekonávať nemožné.
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Najväčšia satisfakcia
Marek: Spokojní zákazníci a samozrejme, zamestnanci.
ť najmä z dnešnej pozície,
kde č
ť za stovky
ľudí, za ich budúcnosť.
Michal:
ť prinášať
ta reálne veci, ktoré ľudia vedia oceniť a
čné.

Marek: Nielen nančné výsledky, o ktorých si prečítate vo
výroč
níkov, z trhu, či od ľ
ť
ťa
ť pracovať na skutočne významných
a prelomových projektoch, a prinášať
ť
ľudí, je samo o sebe určite úspech.
Michal: Komerčný úspech si vás nájde a okolitý svet vám
ho pripomenie, no v rámci rmy je to pre mňa najmä stav,
keď
a ľudia sa venujú naplno svojej práci, a obrazne povedané,
mame všetko pod kontrolou.
Vď
Marek: Je potrebné stanoviť si cieľ a ísť
mi krokmi. Za všetkým je ale tvrdá práca. Keď chcete byť
čokoľvek, nič iné ako tvrdá
práca vás k cieľu neprivedie.
Michal: Veci, práca, výzvy, ale aj problémy nikdy nekončia.
A treba byť schopný reagovať.
Najväčší cieľ
Marek:
ť v Top 5 IT
riem na Slovensku, byť inšpiratívny pre zákazníkov a
šovať svoje skóre ako Naj zamestnávateľ.
Michal: Byť aspoň trochu globálny. Mať jasnú spoloč
ziu a rásť.
DATALAN vo svete. Aká je vaša predstava?
Marek:
ňujem sa s cieľom budovať značku aj mimo
Slovenska. Zaujať na trhu a byť prítomný nielen č
Č
stupne začíname presadzovať.

MICHAL KLAČAN

Michal: Úspech za hranicami je často o
LAN má šancu, ale musíme na tom omnoho intenzívnejšie
pracovať
ť, aby
sme sa stali nezávislejšími od slovenského trhu.
Dnes je rma 3. najväčším softvérovým domom.
V čom je DATALAN podľa vás naozaj dobrý?
Marek: Sme veľmi exibilní, a
ť,
ale naša konkurenčná výhoda je najmä v ľuď
ť na konkrétnom projekte, či so špeci ckou
technológiou, a potom sú v
orientovať sa a prispôsobiť inému zadaniu.
Michal:
sme pomerne
slušní vizionári a priekopníci, ktorí na trh prichádzajú s
vými témami často ako prví.
Z 5 zakladateľov k 280 odborníkom. Č
stavuje tím, s ktorým pracujete?
Marek:
nič
ľ
ľahnúť, ktorí aj mňa posúvajú a chcú ísť
neustále vpred.
Michal:
ň
riešim veci s ľuď
ľudí
v tíme osobne. Cez prácu aj po práci. Firmu aj vďaka tomu
člennú taliansku rodinu: občas
hluč
Bez koho by ste to v práci určite nedali?
Marek: Bez nadšených kolegov, ochotných robiť niekedy
aj nad rámec toho, čo majú ako povinné, so zmyslom pre
zodpovednosť a najmä s pevným charakterom.
Michal: Bez zodpovedných ľ
mus, nápady, chuť a sebamotivácia.
A ak by ste neriadili IT rmu, kde si viete sami seba
predstaviť?
Marek: V mojej vlastnej reštaurácii v kuchyni a vinárni.
Michal:
č
tívna. Niekedy si ale viem predstaviť aj chvíľu nepracovať.
(smiech)

MAREK PAŠČÁK
lenom

Marek absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU a k

tímu od roku 2003. V sú asnosti ako predseda predstavenstva zod-

tímu sa pridal v roku 1999. Z dnešnej pozície CEO a lena predsta-

povedá za stratégiu

venstva

Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU je

rmy v oblasti nových akvizícií a aktivít v za-

hrani í, a

akademickou obcou v oblasti

nosti, jej obchodné

výsledky a dlhodobé smerovanie. Je otcom štyroch detí, ve kým

výskumu. Michal má dve deti, ve a cestuje a o

hokejovým fanúšikom, aktívnym cyklistom, a má rád dobrú spolo -

zanietene rozpráva celé hodiny.

nos a kvalitné víno.
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KE ČLOVEKA
PRÁCA BAVÍ
Datalanský tím dnes tvoria takmer tri stovky odborníkov, a č
sú vo
ťroč
ľ
ť
vidia v
baví a

č
ť

č

ť

ť

č

ť

ť
ľ

ť
ť

presvedč
č
Od samého začiatku je s DATALANom spätý Ras o Koutenský, ktorý dnes vedie divíziu Infraštruktúrnych riešení
a
ľmi DATALANu sa zoznámil ešte počas štúdia na katedre automatizácie a
tam spolu riešili a aj úspešne implementovali do praxe

ť
kľ

ď

ť
ď
ň dodáva aj odkaz
IT

vysvetľ
ľúč
rme dve dekády:

Najmä to
ť
vaných projektov, či rokov vo

č
ľadu na počet zrealizo-

ť naplno to, čo človeku dáva zmysel a zároveň
„Ak prirovnám DATALAN

č ť
rmy spolu s Rasťom aj Zdeno Ku erák,

č
DATALANom spojený aj člen jeho dozornej rady – Noro Lacko, jeden z najlepších softvérových

v
č
Pe o Širka, ktorý
je neprehliadnuteľný nielen výsledkami svojej práce, ale aj
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návrhom so širokým záberom – od internetbankingu až
po mesto v mobile. Peťo rozmýšľa nad tým, čo zase nakóduje aj vtedy, keď práve nepracuje, a v tom mále voľného
času, ktorý mu popri práci a starostlivosti o rodinu zostáva, sa mu podarilo zrealizovať už dva ročníky vývojárskej
konferencie CodeCon. Ako sám vraví, v tom čo robí je dobrý preto, lebo práca je jeho hobby. „Predtým som si myslel,
že oddeliť prácu od voľného času a dostať priestor na sebarealizáciu nie je vv slovenských
slovenských ﬁrmách
rmách možné. V DATALANe
som však dostal ešte
ešte viac:
viac: skvelých
skvelých kolegov,
kolegov, tu
tučné
beneﬁty
čné
bene
ty
a najmä radosť z práce.“
Možnosť rozvíjať svoj potenciál si pochvaľuje aj ďalšia,
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OBDIVUJEME.
PODPORUJEME.
AKUJEME!
Ako DATALAN rástol, cítili sme čoraz väčšiu potrebu podeliť sa s úspechom. Získané možnosti sme chceli
využiť pre pomoc tam, kde to bolo potrebné a podporiť aj iných pri ceste za úspechom. Mnoho firiem má
spoločenskú zodpovednosť ako povinnú jazdu v rámci firemnej politiky, pre nás je to však niečo prirodzené.
Plníme si vlastné sny, ale napĺňa nás aj pomoc plniť sny iným. Dosiahnuť veľa znamená pre nás príležitosť
o veľa sa podeliť. A za tých 25 rokov sa projektov, ktoré sme podporili, nazbieralo naozaj veľa. A pretože
sme pri okrúhlom výročí nechceli hovoriť o sebe, rozhodli sme sa predstaviť tie, ktoré nás počas 25-ročnej
cesty sprevádzali, v kampani Ďakujeme DATALAN. Odštartovala v deň našich narodenín – 19. októbra. Jej
prvými tvárami sa stali tri mladé a inšpiratívne osobnosti, ktoré sa opreli o nás – a pohli svetom. Viac info na
www.dakujemeDATALAN.sk

Ak vidíme talent, nevidíme prekážky
Talent v kombinácii s odhodlaním, húževnatosťou, nadšením, ambíciami, či odvahou je pre nás niečo veľmi cenné.
Aj preto partnersky podporujeme medzinárodnú súťaž
City Downhill World Tour a najlepšieho svetového downhill bikera Filipa Polca. Vďaka jeho renomé a odhodlaniu
sa už aj na Slovensku – priamo na Bratislavskom hrade,
konajú unikátne preteky, ktoré napĺňajú adrenalínom
a dych berúcimi športovými predstaveniami mestá po
celom svete. „DATALAN stál pri mne od začiatku tejto myšlienky a aj vďaka jeho podpore sme mohli priniesť svetovú
cyklistickú špičku na Slovensko,“ prezradil Filip, ktorý je
držiteľom troch svetových rekordov. Svoju nespútanosť
prejavil aj počas fotenia do kampane. A čo nám zaželal
k výročiu? „Už 25 rokov to držíte super, správna cesta,
tak dúfam, že sa stretneme aj na vašej 50-ke!“

Pozrite si Making of

30

news petova cast.indd 30

04.12.2015 12:36:40

news I DATALAN 25

Ak ide aj malá pomoc od srdca, vždy to má veľký zmysel
Ani technológom nemusia byť cudzie emócie. Rovnako
to cítime aj my, keďže v rámci firemnej podpory sa venujeme nielen športu, ale aj pomoci v núdzi, znevýhodneným a podieľali sme sa na vývoji riešenia, ktoré pomáha
pri záchrane života najmenších pacientov. S emóciami vo
svete IT pracuje aj kybernetička Mária Vir íková, doktorka odboru umelá inteligencia na Fakulte elektrotechniky
a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Dlhodobo
podporujeme podujatie Noc výskumníkov v rámci netradičného Festivalu vedy, ktorý predstavuje najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a výnimočné vedecké osobnosti, medzi ktoré sa vďaka výsledkom svojej práce určite
raz zaradí aj Mária. Venuje sa prínosom robotov-humanoidov v ľudskom živote, a ich veľký potenciál vidí napr. pri
liečbe a socializácii detí, a v súčasnosti je jednou z mála
ľudí na celom svete, ktorí sa môžu podieľať na vývoji v oblasti sociálnej robotiky.

Svojho robotického kamaráta si priniesla aj na fotenie
a ako prezradila: „Verím, že aj vďaka podpore progresívne
zmýšľajúcich firiem bude vývoj v tomto smere napredovať.“
Pre nás je zas cťou predstaviť a podporiť pri ceste za úspechom práve takéto obrovské talenty, o ktorých by mala
verejnosť určite vedieť viac. Veď ani vy možno neviete, že
v prestížnej súťaži n.o. Junior Chamber International získala Mária hlavné ocenenie Top študentská osobnosť roka
2012/2013, v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 zorganizovala celosvetovú súťaž v programovaní
interaktívnych robotov a mobilných aplikácií, na dokončenie dizertačnej práce získala grant od nadácie Intenda,

a prednášala na svetových konferenciách v Austrálii, Kórei, Slovinsku, Španielsku, Nemecku, USA a na viacerých
univerzitách v Japonsku. Fotenie do kampane si užívala
a k narodeninám nám okrem množstva pozitívnych skúseností zaželala jednoznačné: „Nech sa vám naďalej darí
rozvíjať IT priemysel a podporovať mladé talenty, aby tu boli
šikovní ľudia, ktorí by ďalej tvorili hodnoty.“
Ak chcete robiť veľké veci, nenechajte sa zabrzdiť malými
myšlienkami
Ako partneri sme podporili aj unikátny hudobný festival
VivaMusica! Prečo? Každoročne napĺňa bratislavské ulice
hodnotným umením - ponúka to najlepšie z klasickej hudby, vystupujú na ňom hviezdy svetového kalibru a pravidelne ho navštívi viac než 10-tisíc hudobných fanúšikov!
No predovšetkým – patrí medzi to najinovatívnejšie, čo sa
na našej umeleckej scéne za posledné roky objavilo. Festival je priekopnícky nielen obsahom - prináša to najlepšie z klasickej hudby úplne inak, novátorsky a netradične,
ale aj formou - v komunikácii s publikom rúca mantinely
a doterajšie konzervatívne spôsoby. Zakladateľom a riaditeľom festivalu je hudobník Matej Drli ka, ktorý je rád, že
si dnes čoraz viac úspešných jednotlivcov aj firiem uvedomuje nielen vitálny vplyv kultúry na nervový systém krajiny, ale aj ich verejno-spoločenskú povinnosť podporovať
a udržiavať kultúru svojho národa.

Súhlasíme. Aj preto bude naša podpora v ďalších rokoch
smerovať na výnimočné aktivity, v ktorých nájdu priestor
na rozvoj talentovaní umelci, športovci, či vedátori, vytrvalo a s entuziazmom idúci za svojim cieľom.

O tom, ktoré projekty podporíme v roku 2016, môžete rozhodnúť do 26. januára aj vy. Za 100 dní toho
môžeme spoločne zmeniť veľa. Stačí kliknúť a dať svoj hlas. Zároveň spoznáte aj ďalšie projekty, ktoré sme
podporili doposiaľ a z ktorých nám už mnohé prirástli k srdcu: www.dakujemeDATALAN.sk
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UNIVERSITY DAY 2015:
Vitajte na univerzite
21. storočia

Univerzity dokážu vďaka moderným technológiám zlepšiť svoje fungovanie, vzdelávanie aj výskum. Moderný
systém pre vytváranie a správu učebného obsahu eVzdelávanie, ochrana údajov, zálohovanie, výskum
v oblasti sémantiky streamovaných dát, využitie dronov pri práci aj vzdelávaní - tieto a ďalšie desiatky tém
priniesla naša tohtoročná konferencia University Day.

Viac než sto hostí, takmer tri desiatky spíkrov, diskusia
o budúcnosti školstva s kapacitami z najvýznamnejších
slovenských univerzít a množstvo inšpirácie. Tak vyzeralo
stretnutie, ktoré sa konalo 17. septembra v Jasnej. „Technológie a nové veci nás bavia, a zástupcom škôl chceme predstavovať možnosti, ktoré pre nich v rámci IT sveta existujú,“
vysvetlil CEO DATALANu Marek Paščák. Aktuálny ročník
konferencie potvrdil, že univerzity už zďaleka nefungujú
s vybavením z 20. storočia, mnohé z nich v uplynulých rokoch vybudovali kvalitnú IT infraštruktúru a tak sa už dnes
môžu sústrediť na inovatívne spôsoby jej využitia nielen
vo vzdelávacom procese, ale i vo výskume.

Hlavné témy konferencie
UNIVERSITY DAY 2015
 Personalizácia vzdelávacieho obsahu
 Online a interaktívne vzdelávanie
 Ranking škôl a študentov
 Digitálna univerzita – správa a zdieľanie dokumentov
 Telekonferencie, najnovšie technológie v triedach,

Bezpe ne a bez papiera

Rastúci objem dát na školách prináša obavy z ich straty
a zvýšené nároky na bezpečnosť. Aj preto IT experti predstavili zástupcom škôl najnovšie možnosti, ako napr. službu
Distaster Recovery. Kým sa nič nestane, školy v rámci nej
platia len minimálne poplatky, no v prípade katastrofy majú
vždy istotu záchrany svojich dát z cloudu. V otázke bezpečnosti zase myslíme nielen na ochranu pred vonkajším prostredím, ale aj interný priestor. Naše riešenia fungujú proaktívne: vyhodnocujú, kde sú uložené citlivé dáta, kto k nim
má prístup a neustále monitorujú, čo sa s nimi deje. Takýto
prístup ocenili aj účastníci konferencie: 59% sa v ankete vyjadrilo, že by privítali zvýšenú ochranu dokumentov a dát aj
za cenu intenzívnejšieho monitoringu prístupov k nim.
Bezpečné dáta zároveň dovoľujú univerzitám prejsť na bezpapierové fungovanie. Vďaka nemu sa spracovanie prihlášok, vyhodnocovanie výsledkov skúšok, či párovanie faktúr
a objednávok môže zmeniť na jednoduchú a rýchlu činnosť.
Umožní to naše inovatívne riešenie využívajúce princípy sémantiky, ktoré dokáže spracovať aj dáta v neštandardnom
formáte. Zároveň nie je len pasívnym skladiskom e-dokumentov, ale ponúka celouniverzitnú knižnicu či osobné

aplikácie vo vzdelávacom procese
 Nové metódy vzdelávania s nositeľnými technológiami
 Umelá inteligencia, správa dát s významom
 Simulácie vo výskume, interdisciplinárny výskum
 Bezpečnosť dát a monitorovanie prístupu, ochrana
obsahu v ére mobility
 Privátne cloudy, virtualizácia sietí, infraštruktúra
pre univerzity - ako prežiť informačnú katastrofu

32

NEWS final print 0215.indd 32

04.12.2015 12:47:27

news I University Day

úložiská pre študentov a učiteľov. Pre pedagóga nie je nič
jednoduchšie, ako v učebnej skupine vypísať zadanie práce,
doplniť podklady a výsledok okamžite vyhodnotiť. Tešiť sa
môžu aj študenti – ku všetkému majú prístup aj cez internet
zo svojho mobilu alebo tabletu.

Online obsah bez zbyto ných
chýb

Príkladom využitia IT priamo vo vzdelávaní je aj náš aktuálny projekt eVedomosti, ktorý dokáže základným a stredným školám pomôcť s prípravou a zdieľaním učebného
obsahu. eVedomosti sú totiž databázou navzájom prepojených vzdelávacích tém, ktoré dokážu vytvárať a upravovať samotní učitelia či rodičia žiakov. To, že zdieľanie
vedomostí medzi školami a vyučujúcimi má budúcnosť,
potvrdili samotní účastníci konferencie v prieskume: až
100% z nich uviedlo, že by platformu na zdieľanie informácií a podkladov vo výučbe s kolegami privítali.
Mnohí predstavitelia univerzít zase v ankete prezradili, že
ich v súčasnosti zaujíma vyťažovanie dát z dokumentov
a analytika založená na technológiách Big Data. Aj preto
DATALAN ponúkol univerzitám možnosť podieľať sa na
projekte spracovania veľkého množstva dát, ktoré prúdia

z rôznych senzorov v reálnom čase. Využiť sa v praxi budú
dať napríklad pri lepšom plánovaní dopravy.

Inšpirácia z praxe aj zahrani ia

Možnosti aktuálne horúceho trendu - internetu vecí, priamo v sektore školstva predstavil exkluzívny zahraničný
hosť – Arabella Bakker zo spoločnosti Samsung. Príklady
zo zahraničia prinesol aj Robert Tickell z Veľkej Británie,
ktorý odprezentoval technológie pomáhajúce v oblasti
rankingu študentov a škôl - pri nábore šikovných študentov, ich aktívnom zapojení do výučby, spolupráci a v neposlednom rade aj pri posilnení reputácie univerzity.
Konferencia University Day však bola nielen prezentáciou
informácií, ale tiež platformou na zdieľanie skúseností,
a priestorom, kde spolu diskutovali zástupcovia akademickej sféry a technologickí lídri. Témou diskusií boli trendy
a perspektívy vo vzdelávaní, a akčný plán implementácie
a digitalizácie školstva do roku 2020. Zúčastnili sa jej zástupcovia takmer všetkých slovenských univerzít, nechýbal Róbert Škripko, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a prostredníctvom videohovoru sa zapojil aj prof. Pavol Šajgalík,
predseda Slovenskej akadémie vied.

Viac informácií, prezentácie spíkrov a fotoreportáž z konferencie nájdete na www.universityday.sk
Partnermi konferencie boli spoločnosti CISCO, DELL, Epson, HP, IBM, Samsung a Microsoft.
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Miloslav Gregáň
Školstvo posúva
vpred obsah, forma
a prístup pedagóga
V dobe moderných technológií už škola nehrá primárnu informačnú
základňu, ako to bolo v minulosti. Dnes už existuje veľké množstvo
relevantných a overených digitálnych zdrojov, ktoré študenti
využívajú oveľa častejšie, a radšej. Aj úloha učiteľa sa v čase
mení. O tom, akú v týchto zmenách zohrávajú úlohu moderné
technológie, sme sa zhovárali s Miloslavom Gregáňom, manažérom
zodpovedným za oblasť školstva v spoločnosti DATALAN.

Čím vás oslovila práve téma modernizácie školstva?
Téme školstva sa venujem v práci, pochádzam z učiteľskej rodiny, a okolo seba mám ľudí, čo sa realizujú priamo vo výučbe, či už v kontakte so študentmi alebo v akademickej sfére.
Uvedomujem si, že školstvo za posledné štvrťstoročie prešlo
dlhú cestu. Začiatkom 90. rokov po zmene centrálne riadeného hospodárstva na trhové zaznamenalo aj školstvo významné posuny. Kvôli „spoločenskej potrebe“ sa začala meniť
štruktúra vzdelávacích odborov, počty študentov v humanitných odboroch prevažovali nad technickými a naše univerzity
každoročne vyprodukovali veľké množstvo právnikov, ekonómov a manažérov. Na stredných školách zasa v podstate
zaniklo učňovské školstvo. Dnes si situácia v školstve opäť
vyžaduje posun vpred. Prvým krokom nutnej zmeny by malo
byť nájdenie odpovede na otázku „Čo učiť?“ a následne je potrebné definovať „Ako to učiť“. A preto som presvedčený, že
slovenské školstvo potrebuje systémovú zmenu.
Aká bude v rámci týchto zmien úloha moderných technológií na školách?
Moderný učiteľ dnes plní funkciu tzv. „manažéra triedy“, no
na to, aby mohol vstúpiť do 21. storočia ako moderný učiteľ,
potrebuje aj moderné vybavenie a tiež pochopenie zásady
- „učme deti ich prostriedkami“. A tými sú dnes jednoznačne smartfóny, tablety, mobilné aplikácie, či nositeľné technológie. No učitelia musia nielen prijímať a používať nové
technológie, ale zároveň zmeniť svoje správanie voči študentom a sústrediť sa viac na manažovanie a koučovanie.
Rozhodujúce je tiež nebáť sa zmeny a ponechať študentom
kreativitu a samostatnosť. Naopak, študenti by mali menej

využívať neoverené zdroje z internetu, menej „plagiátorčiť“
a viac používať vlastné myšlienky a názory. A popritom všetkom by sa obe strany mali naučiť spolupracovať prostredníctvom najmodernejších interaktívnych technológií a metodík vzdelávania, ktoré podporujú individualitu študenta.
Obsah bude v segmente školstva vždy základom, ako
ho však môže podporiť moderná elektronická forma?
Elektronická komunikácia znamená v prostredí škôl fungujúci online systém, resp. jednu aplikáciu, vďaka ktorej študent
vyrieši všetky svoje povinnosti voči škole, socializuje sa so
školou, študentmi-kolegami aj vyučujúcimi, a v prípade problémov ich jednoducho a rýchlo vyrieši – to v dnešnej dobe nie
je nadštandard, ale nutnosť. V 21. storočí už nie je priestor
na dlhé postávanie študentov pred študijným oddelením,
zapisovanie sa na skúšky do zošitov na katedre, či čakanie
na konzultačné hodiny pred kabinetom vyučujúceho. Všetko
musí byť zrealizované v reálnom čase, jednoducho a rýchlo.
Mobilné aplikácie sú už pre dnešnú generáciu študentov samozrejmosťou. Ako konkrétne, okrem appky, s ktorou bude každá univerzita priamo v mobile, môžu školy
využiť trend mobility?
Na mobilitu sa môžeme pozerať rôznymi pohľadmi. Na viacerých školách sa už budujú cloudové riešenia, ktoré podporujú mobilitu dát, za zmienku stojí určite aj naše cloudové
riešenie pre Vedecký park STU V Bratislave. Pre školy je však
dôležitá aj mobilita vedeckých poznatkov, ich prenos pre potreby praxe a spolupráca s praxou. V neposlednom rade je
tiež dôležitá mobilita študentov, ktorá sa realizuje už niekoľ-
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ko rokov. V budúcnosti vidím veľký priestor tiež pre mobilitu
vedeckých tímov na riešenie parciálnych úloh vo veľkých medzinárodných vedecko-výskumných virtuálnych centrách.
V segmente školstva sa veľa hovorí aj o nutnosti digitalizácie. Čo to v praxi znamená?
Ide o digitalizáciu procesov aj učebného obsahu. Súčasná komunikácia škôl s ich študentmi stále prebieha v pomerne tradičnej forme. A to od prednášok až po administratívne oznamy,
či zápisy na skúšky. A to napriek tomu, že sa dnes už veľa vecí
dá digitalizovať. Čo sa týka digitálneho obsahu, toho existuje
pomerne dosť, len je potrebné ho upraviť do špecifickej formy vhodnej pre vzdelávanie. Jednoducho povedané, treba ho
vhodne “postrihať“ a posunúť študentovi v prijateľnej forme.
Čo teda bráni rýchlejšej digitalizácii a spružneniu online prístupu k informáciám a dátam?
Hoci je na slovenských vysokých školách dnes už zavedený kreditný systém, ktorý by mal čiastočne harmonizovať obsahovú
štruktúru jednotlivých predmetov z dôvodu mobility študentov, harmonizácia učebných materiálov, resp. syláb predmetov sa zatiaľ neuskutočnila. Skoro každá vysoká škola si vydáva
v malom náklade pre svoje potreby učebné materiály, ktoré sú
často úzko špecializované a ťažko sa dajú aplikovať pre širokú
verejnosť. Len ako príklad, každá vysoká škola si vydáva učebnicu pre predmet Matematika sama pre svoje potreby a popritom je matematika ako vedná disciplína len jedna.
DATALAN realizoval v segmente školstva mnoho
úspešných projektov najmä v oblasti infraštruktúry, hardvérového vybavenia a cloudu. Prináša však školám aj konkrétne softvérové riešenia, ktoré im pomôžu v transformácii do digitálnej éry?
V súčasnosti vyvíjame komplexný systém, ktorý využíva
možnosti sémantiky aj spracovania obrovského objemu
dát. Konkrétne: Predstavte si, že ste ukončili vysokú školu
a hľadáte si zamestnanie. Dnes by ste navštívili pracovný
portál, prezreli by ste si jednotlivé ponuky a začali by ste
rozposielať životopisy. Išlo by to ale aj inak. Z údajov, ktoré
o vás škola zozbierala počas štúdia, by sa dal vytvoriť kvalitný profil absolventa. Boli by v ňom výsledky jednotlivých
skúšok, voliteľné predmety, ktoré ste si vybrali, školské projekty, na ktorých ste sa podieľali, či témy školských prác. Na
druhej strane by bola štruktúrovaná požiadavka zamestnávateľa, ktorá by špecifikovala, akého zamestnanca hľadá. Takto by sa mohol dopyt stretnúť s ponukou. Navyše,
uchádzač o zamestnanie by si dokázal pozrieť dáta o firme:
ako sa jej darí, akú má fl uktuáciu a podobne. Všetky tieto
dáta už má štát, alebo štátne inštitúcie k dispozícii. Odpadlo

»

„Ak chce byť škola zaujímavá
pre svojho zákazníka – študenta,
musí byť inovatívna.“
by množstvo zbytočných pohovorov, výber zamestnancov
a hľadanie práce by sa dostalo na úplne inú úroveň. Podobný princíp sa dá uplatniť aj pri hľadaní školy. Štát má o
kvalite škôl množstvo informácií, ku ktorým sa dnes neviete
jednoducho dostať. Najnovšie technológie dokážu pomôcť
univerzitám v oblasti rankingu študentov a škôl nielen pri
nábore šikovných študentov, ich aktívnom zapojení do výučby a spolupráci, ale aj pri posilnení reputácie univerzity.
A čo v súčasnosti tak často spomínané systémy na spracovanie Big Data – aké využitie vidíte pre ne na školách?
V ostatných piatich rokoch sa pomocou štrukturálnych fondov EÚ podarilo univerzitám modernizovať celú svoju vedeckú a vzdelávaciu infraštruktúru. Vytvorili sa kvalitné pracoviská, ktoré v niektorých prípadoch už sú konkurencieschopné
s vyspelým svetom. V rámci týchto pracovísk sa implementovalo veľké množstvo technológií, hlavne prístrojov a zariadení, ktoré sú využívané aj v zahraničí na špičkový výskum. Tieto
prístroje a zariadenia produkujú veľké množstvo vedeckých
dát, ktoré bude potrebné spracovávať, analyzovať a ukladať
- a na toto budú potrebné rôzne platformy na spracovanie
a analýzu Big Data. V tomto smere teda vidím priestor na
využitie praxou overených IT systémov.
Popri všetkých trendoch, riešeniach a víziách však stále narážame na opakujúci sa problém - finančná poddimenzovanosť slovenských škôl. Môžu si teda školy moderné technológie vôbec dovoliť?
Na jednej strane súhlasím, školstvo ako celok je už dlhodobo finančne poddimenzované. Výdavky Slovenska na
školstvo z podielu z HDP sú omnoho nižšie oproti výdavkom vyspelých krajín do vzdelávania. Znižovanie dotácií
pre vysoké školy a tiež finančná náročnosť pri spoluúčasti
na projektoch financovaných z fondov EÚ výrazne zaťažuje rozpočet vysokých škôl. Ale ak chce byť vysoká škola zaujímavá pre svojho „zákazníka“ – študenta, musí byť inovatívna, musí investovať do nových technológií, proste musí
byť iná – nie tradičná. Študenti dnes jednoducho vyžadujú
modernú vysokú školu – a to sa týka nielen najmodernejšieho vybavenia, ale aj kvalitných pedagógov, či možnosti
spolupracovať v rámci medzinárodných projektov.

35

NEWS final print 0215.indd 35

04.12.2015 12:47:31

news I University Day

UNIVERSITY DAY 2015:
FOTOREPORT

36

NEWS final print 0215.indd 36

04.12.2015 12:47:31

news I University Day

37

NEWS final print 0215.indd 37

04.12.2015 12:47:34

news I University Day

Inovácie v školstve – zoznámte sa
Prinášame vám to najzaujímavejšie z

Sémantika v praxi

DATALAN prichádza s výskumným projektom, do ktoréť priamo slovenské vysoké školy. Cieľ
ť
senzory okolo nás, na vývoj konkrétnych produktov pre
prax. Súčasťou výsledného softvéru by mal byť modul,
ktorý bude anotovať jednotlivé dáta a udalosti sémantickými významami.
Aké budú prínosy?
Vď
a č
oveľa rýchlejšie. Nebude musieť sám počítať niečo, č
je vopred dané a
sémantickej databáze. Navyše, odpadá aj nutnosť vopred nastaviť všetky potenciálne
scenáre udalostí. V tom sa práve ukrýva obrovský prínos
– v
rozličných
oblastiach a
nastaviť
neustále pribúdajú nové.

horúcich noviniek,

Školy skuto ne bez papierov

Mnohé univerzity sú veľ
zamestnancov a tisíce študentov, a musia riešiť aj klasické „ remné“ procesy, od personalistiky, cez objednávky
a
tým všetkým je spopapierovania.
Ke
ia
Dnes sa papierové dokumenty na univerzitách vo veľkom dičasto sa to obmedzuje iba na ich oskenovanie.
Výsledkom je obrázok, alebo .pdf súbor, v ktorom sa nedá
vyhľadávať a s jeho obsahom ďalej jednoducho pracovať.
Dokumenty sa teda nevyť
Čo sa deje najčastejšie, je
č
pierový dokument a spárujú sa tak so skenom tohto dokumentu v elektronickej databáze školy. To však na automaticčí.
,
né v ich elektronickej forme.
Výhody moderných riešení

Výzva pre školy
otestovať. Ak bude v prípade tohto softvéru chyba v onť, napríklad pridaním
nového vzťahu medzi dátami. A
ť
zapojenia sa univerzít do celého projektu.
pomôc v prvom rade s nastavením ontologického
modelu, teda s de novaním väzieb a vz ahov medzi
jednotlivými premennými.
ť úloha aj pre
ľať
ť pri anotovaní dát. Štatistici a
ť s prediknich
porozprávať a nájsť model vhodný pre obe strany.

presales konzultant, DATALAN

ť v bezpapierovej prevádzke
rmách. Prostredníctvom moľvek univerzita napr. zriadiť
ť študentom a učiteľom osobné
či pripraviť a vypublikovať
ť
priamo v dokumente. Vypracované zadanie učiteľ následne
vyhodnotí, prič
Školy na jeden klik
LAN implementovať, je naozaj široká, a zvládnuť
ny dokumentov. Vhodné sú nielen pre vyučovací proces, ale
aj na zastrešenie celého administratívneho chodu univerzity. Navyše sa
riešenia dajú prepojiť napr. s univerzitou v mobile. K dokumentom sa tak
vyučujúci aj študenti dostanú prakticky kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia, stačí pripojenie na internet.
RICHARD ŠUFLIARSKY
vedúci oddelenia ECM, DATALAN
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»

Aj na školách je možné zaviesť
digitálne podpisovanie.
Stop krádežiam na univerzitách

Keď hovoríme o nebezpečenstve krádeže dát, väčšina
ľudí si predstaví hackerské útoky smerované voči bankám
alebo portálom, na ktorých si užívatelia ukladajú aj rôzne
citlivé údaje. Školské informačné systémy tiež obsahujú
množstvo skutočne cenných údajov, od osobných údajov študentov až po výsledky výskumov, no školy si často
potrebu ochrany neuvedomujú. Význam digitalizácie
spo íva práve v zdie aní informácií a v následnej práci
s nimi, nemá zmysel budova digitálnu databázu len
preto, aby ste ju potom, obrazne povedané, zamkli do
trezoru a nikoho k nej nepustili. Aj z tohto dôvodu je
potreba ochrany dát na školách čoraz akútnejšia.
Monitorujte prístupy
V dnešnej digitálnej ére je nevyhnutné, aby sa školy v spolupráci s IT expertmi pustili do analýzy existujúcich databáz
a ich obsahu a identifikácie potenciálnych rizík. Sústrediť sa
musia na ochranu dát zvonku a zabezpečenie perimetra, no
nemali by zabudnúť ani na interné prostredie, kde je zase
vhodnou cestou nastavenie presných pravidiel pre prístup
k dátam, vrátane jeho monitoringu, tj. kto, kedy a akým
spôsobom má prístup ku konkrétnej položke, súboru či adresáru. Je možné určiť, či dokument, položku môže zmeniť,
zmazať, alebo len prezerať, a správca systému môže dostávať upozornenia, že k dokumentu, položke X sa práve snaží
dostať neoprávnená osoba Y. Potom môže na vzniknutú situáciu operatívne reagovať.
Mobily a bezpe nos
Problémy môže priniesť aj pripájanie sa cez mobil do informačného systému, či odchytenie hesla pri vstupe cez
wi-fi. Tu sa dá riziko minimalizovať napríklad nastavením
hesiel, spĺňajúcich potrebné bezpečnostné kritériá, resp.
možnosťou vstupujúce zariadenia
na diaľku zablokovať. Dá sa tiež
monitorovať ich poloha, či vymazať
dáta. Na každé riziko teda existuje
protiopatrenie, len treba byť aktívny a riešiť bezpečnosť skôr než sa
niečo stane.
JAN BÖJTÖS
bezpečnostný manažér, DATALAN

Wikipédia s kvalitnejším
obsahom

Dnešný vzdelávací systém na Slovensku neponúka žiakom
ucelený pohľad na množstvo tém, tie sú spracované podľa
toho, ako sa na ne pozerá konkrétny vyučovací predmet.
Najnovšie poznatky sa dostávajú do učebníc pomaly, čaká sa
na zdĺhavé schvaľovanie, tlač a distribúciu. No vďaka projektu eVedomosti to môže to vyzerať aj inak. Portál ponúkne digitalizované učivo dostupné na jednom mieste, pričom vzdelávací obsah bude starostlivo kontrolovaný a hodnotený,
každý jeden text bude mať svoj vlastný ranking, ktorý bude
odrážať jeho kvalitu. Chybné, či manipulatívne texty v eVedomostiach nenájdete, o to sa bude starať tím editorov.
eVedomosti zefektívnia vzdelávanie
Prvým plusom eVedomostí bude integrácia rozličných pohľadov na jednu tému, vďaka čomu získa používateľ ucelený obraz. Zároveň bude projekt integrovaný aj so zdrojmi v
externom prostredí. Ďalšie plus? Každý text môžu prispievatelia aktualizovať o najnovšie poznatky, nebude sa musieť čakať na to, kým niekto schváli obsah novej učebnice,
vytlačí ju a rozdistribuuje na školy.
Zapojte sa!
DATALAN v súčasnosti pripravuje technologické zázemie
aj tím ľudí, ktorý bude všetky pridané texty posudzovať
z hľadiska ich faktickej správnosti. eVedomosti spustíme
až vtedy, keď budú dostatočne naplnené dátami. Preto
vyzývame autorov, aby sa do prípravy obsahu aktívne zapojili a prispeli tak k zvýšeniu kvality vzdelávania na Slovensku. Projekt je založený na myšlienke open
source, avšak fungovať bude ako obchod s aplikáciami:
užívateľ bude mať na výber medzi platenými a bezplatnými aplikáciami – textami, a je na jeho zvážení, čo si z ponuky vyberie. Autor si zase bude môcť zvoliť, s kým sa
bude jeho materiál zdieľať.
Ide o ucelené informácie
Samozrejmosťou bude aj vyhľadávanie podľa kľúčových
slov. Ak si dáte prostredníctvom eVedomostí vyhľadať akúkoľvek tému, systém vám automaticky ponúkne súvisiace dokumenty. Výsledkom je, že užívateľ bude
mať k dispozícii celé sety dokumentov týkajúcich sa jednej témy.

RÓBERT ŠIMEK
senior konzultant pre oblasť
rozvojových projektov, DATALAN
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Kľúčom k úspechu digitálneho
vzdelávania sú učitelia

Žijeme v digitálnom svete, ktorý je poprepájaný ako ešte nikdy doteraz. Ocitli sme sa na prahu éry známej
pod pojmom Internet vecí a žiadna oblasť ľudského života sa jej vplyvom nevyhne. Školstvo nevynímajúc.
No ani v tejto ére si nemôžeme dovoliť zabúdať na učiteľov, pretože to budú práve oni, kto bude tvarovať
budúcnosť digitálneho vzdelávania.

ARABELLA BAKKER
Corporate Citizenship Manager, Samsung Electronics Europe
Zodpovedá za program digitálneho vzdelávania a zvyšovania zamestnanosti mládeže, ktorý sa realizuje vo
viac než 20 krajinách sveta. Spoločnosť Samsung sa
do roku 2020 zaviazala zapojiť priamo do projektu
400 000 mladých ľudí. Pred nástupom do Samsungu
pracovala Arabella ako konzultantka pre firemných
klientov v oblasti dlhodobej udržateľnosti a aktivít
v rámci biznis aj spoločenskej zodpovednosti.
Internet vecí už nie je iba víziou budúcnosti, ale realitou,
ktorá doslova klope na dvere nášho každodenného života.
Už v roku 2008 sa počet vecí pripojených na internet vyrovnal počtu ľudí na planéte a do roku 2020 podľa niektorých
odhadov dosiahne až 50 miliárd pripojených zariadení.
„Technológia navzájom prepojených vecí už existuje a jej výhody môžeme nájsť aj v univerzitnom prostredí,“ vysvetľuje Arabella Bakker zo spoločnosti Samsung, ktorá vystúpila ako
exkluzívny hosť na konferencii University Day 2015.

Vzdelávanie na mieru

Vďaka analýze údajov, ktoré vygenerujú zariadenia pripojené
do siete, budú môcť učitelia svojich žiakov oveľa lepšie spoznať

a budú schopní pripraviť im vzdelávanie skutočne na mieru
ich záujmov a schopností. „Študentov budú poznať z viacerých
stránok, nie ako dnes, keď je tento obraz ovplyvnený takmer výlučne iba vystupovaním žiaka v škole. Vďaka internetu vecí sa učiteľ
môže dozvedieť viac o študentových záujmoch, mimoškolskej činnosti a podobne,“ potvrdzuje aj predseda predstavenstva spoločnosti DATALAN Michal Klačan. Personalizované vzdelávanie
pomôže z každého získať to najlepšie – zaostávajúcim žiakom
umožní lepšie zvládnuť učivo, u lepších zas umožní kvalitnejšie rozvinúť ich potenciál. Vzdelávací systém sa tiež potrebuje prispôsobiť požiadavkám digitálneho sveta a pripravovať
mladých ľudí na život v ňom. Rozsah IT zručností, ktoré trh
práce od absolventov škôl vyžaduje, neustále rastie. Cení sa
aj kreativita, schopnosť pracovať v tíme, či zručnosť v riešení
problémov. „Budeme potrebovať nielen viac dátových analytikov,
ale vznikať bude aj viac pracovných miest v iných sektoroch spojených s digitalizáciou,“ približuje Arabella Bakker. Výsledkom
je, že komplexné požiadavky na mladých ľudí rastú a školy na
tento fakt potrebujú reagovať. Riešením môžu byť napríklad
technológie, ktoré dovoľujú sledovať progres žiakov v reálnom
čase a nečakať iba na testy či odpovede pred tabuľou.

»

„Personalizované vzdelávanie pomôže
z každého študenta získať to najlepšie.“
Bez angažovanosti to nejde

Samotné moderné technológie však nestačia. Jedným z najdôležitejších faktorov v digitálnom vzdelávaní je angažovanosť učiteľov. Práve na nich často stojí a padá úspech celého
programu digitálneho vzdelávania. Potvrdzuje to aj správa
ICT 2015, zverejnená tento rok na Svetovom ekonomickom
fóre. Podľa nej bolo za zlyhaním väčšiny takýchto programov práve nedostatočné zapojenie učiteľov. Tí potrebujú
novým technológiám porozumieť, veriť im a sami ich musia
chcieť kreatívne využívať vo vzdelávacom procese.
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Firmy dokážu s univerzitami
posunúť vzdelanie na vyššiu úroveň
Užšia spolupráca súkromného sektora a univerzít dokáže nielen skvalitniť vzdelávanie, zlepšiť výskum
a vývoj, no môže prispieť aj k nižšiemu odlevu talentovaných ľudí do zahraničia. Univerzity by mali načúvať, čo
komerčný sektor potrebuje, sústrediť by sa pri tom mali najmä na lokálne firmy.

Školy by sa však nemali sústrediť iba na jediného konkrétneho partnera, výsledkom totiž môže byť príliš úzke zameranie absolventov škôl. Ak potom daná firma trh opustí,
alebo zmení svoje zameranie, absolventi budú mať zásadný
problém uplatniť sa niekde inde. „Škola by teda mala študenta pripraviť nielen podľa potrieb konkrétneho zamestnávateľa,
ale mala by sa snažiť zabezpečiť mu širší rozsah zručností,“ hovorí Robert Tickell, European Public Sector Leader zo spoločnosti IBM, ktorý sa podelil o svoje medzinárodné skúsenosti s hosťami konferencie University Day 2015.

Otázky, ktoré sa treba pýta

Podľa Mareka Paščáka, generálneho riaditeľa spoločnosti DATALAN, by práve uplatnenie sa absolventov v praxi
malo byť tým, podľa čoho merať úspešnosť univerzít na
trhu. „Nejde tu iba o mieru absolventskej nezamestnanosti,
dôležitý je i fakt, koľko študentov sa po skončení školy uplatní vo vyštudovanom odbore.“ tvrdí. S tým súhlasí aj Tickell.
Podľa neho by sa univerzity mali snažiť odpovedať si na
viaceré otázky, ako napríklad: Získavajú naši študenti dobrú prácu? Uplatňujú sa na pozíciách, pre ktoré je potrebné vysokoškolské vzdelanie? Sú zamestnávatelia spokojní
s kvalifikáciou našich absolventov?
Odpoveď na tieto otázky dokážu podať nielen oficiálne
štatistiky, no dôležitá je aj priama komunikácia medzi zamestnávateľmi a vysokými školami. Platí pritom, že tá by
nemala byť jednosmerná, ale školy by mali komunikovať
s firmami a naopak.

znamný priestor pre súkromné firmy zase existuje v rámci
podpory talentov, ktoré je možné udržať na Slovensku napríklad tým, že im firmy už počas štúdia ponúknu zamestnanie a účasť na zaujímavých projektoch.

Dá sa za a aj skôr

Práca s talentmi však musí začať skôr, pričom pri identifikácii potenciálu mladých ľudí dokáže významne pomôcť
napríklad prediktívna analytika. Na základe údajov ako
je záujem o prednášky, výsledky skúšok, zapájanie sa do
mimoškolskej činnosti a pod. sa dajú nájsť talenty, ktoré
chcú na sebe pracovať. Následne je potom vhodné zvoliť
personalizovaný prístup, ktorý naplno rozvinie ich nadanie, alebo zanietenie pre vybranú tému, či oblasť záujmu.

ROBERT TICKELL
European Public Sector Leader, IBM UK
Líder pre zákazníkov IBM z komerčného aj verejného
sektora disponuje dlhoročnými skúsenosťami s riadením predaja a rozvojom obchodných aktivít tak vo Veľkej Británii, ako aj na európskej úrovni. Robert je tiež
spolupredsedom správnej rady, ktorá spravuje aktíva
v hodnote viac než 9 mld pre viac ako 40 000 členov
IBM UK‘s Pensions Trustu a predsedom predstavenstva Business South, združenia podnikateľských organizácií južného Anglicka.

Štát ani firmy by nemali stá
bokom

Svoju úlohu by mal v tejto otázke zohrávať aj štát, a to najmä v oblastiach podporovaných z fondov Európskej únie.
Univerzitám by mal stanovovať konkrétne ciele, napríklad
v otázkach uplatniteľnosti ich absolventov v praxi. Vý-

»

„Školy aj firmy musia nájsť spôsob, ako
objavovať talenty a udržať ich na Slovensku.“
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DIGITÁLNE MESTO 2015:
Efektívna práca, moderné
služby, spokojný občan

Technológie budúcnosti budú aj v našich mestách čoskoro realitou. Nové možnosti a technológie, vďaka
ktorým sa vízie o informatizácii Slovenska dostanú do praxe rýchlejšie, sme predstavili na konferencii
DATALAN Digitálne mesto 2015.

Stretnutia, ktoré sa konalo 20. októbra vo Vyhniach, sa
zúčastnili desiatky zástupcov samospráv z vyše stovky
slovenských miest, obcí a krajov. Zaujali ich nielen témy,
ktorým sa konferencia venovala, ale aj možnosť osobných
debát, a zdieľania skúseností s kolegami a IT expertmi.

HLAVNÉ TÉMY
 INFRAŠTRUKTÚRA PRE MESTÁ A OBCE
 MODERNÝ APPSTORE – NOVÉ APLIKÁCIE PRE VÁS
 INFORMATIZÁCIA SAMOSPRÁV - O NÁS AKÁ?
 SPOLO NÉ OBECNÉ ÚRADY
 STAVEBNÉ KONANIA

Aké sú priority slovenskej
samosprávy?

Témou, ktorá sa dotýka každej samosprávy, je efektívna,
dostupná a úsporná infraštruktúra. IT experti na konferencii DATALAN Digitálne mesto na konkrétnych príkladoch ukázali, ako na spoľahlivé zálohovanie dát aj celej
infraštruktúry v cloude a v dnešnej dobe kyberútokov vysvetlili aj zásady ochrany a bezpe nosti dát a sietí.
Hostí konferencie tiež zaujali možnosti, ktoré dnes už všetci
používame v bežnom živote – aplikácie zjednodušujúce život, dostupné z našich smartfónov. Na tomto princípe funguje aj appstore Digitalnemesto.sk ©, ktorého služby už využíva viac než 100 samospráv a tento počet každým dňom
rastie. Mesto, či obec si jednoducho „stiahne“ službu, akú
v danom čase potrebuje - napr. elektronické aukcie, online
rozpočet, Mesto v mobile, či Digitálne zastupiteľstvo. Práve
elektronizované zastupiteľstvo predstavuje pre samosprávy
obrovskú príležitosť úspory času, financií aj kapacít, keďže
majú všetko dostupné z mobilu, či tabletu, od prípravy materiálov až po hlasovanie v zastupiteľstve.

Revolu ný prepis hlasu
už oskoro na našich úradoch

Najväčší ohlas na konferencii mala novinka, ktorú bude DATALAN ponúkať v rámci aplikácie Digitálne zastupiteľstvo už
v blízkej budúcnosti – a tou je automatický prepis hlasu do
textu. Predstavil ju Milan Rusko, vedúci oddelenia Syntézy
a analýzy reči z Ústavy informatiky SAV, s ktorým na vývoji
technológie spolupracujeme. O revolučnú technológiu, ktorá umožní nielen prepis nahrávok zastupiteľstva, ale aj pohodlné vyhľadávanie v zvukových záznamoch, ktoré sú prepojené s textovými, prejavili záujem viaceré mestá. Oproti
iným nástrojom tohto typu, voľne dostupným na trhu, je
slovenský prepis hlasu omnoho spoľahlivejší – chybovosť je
len na úrovni 4%, a zároveň je slovenská verzia najprepracovanejšia, čo sa jazykového modelu týka. „Mestám prinesie
technológia jednoznačné, merateľné úspory. Pre prvých záujemcov bude testovacia verzia pripravená už v najbližšom polroku,“ prezradil Ľuboš Petrík, ktorý v DATALANe zastrešuje
rozvojové projekty pre oblasť samosprávy.

Slovenské Dátové centrum obcí
a miest oce ujú aj za hranicami

Významnou témou konferencie bol národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý DATALAN
realizuje v konzorciu s ďalšou spoločnosťou pre zdru-
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ženie DEUS. Projekt elektronizácie samosprávy potvrdil
svoje technologické kvality získaním ocenenia EuroCloud
Award 2015, keď sa v celkovej konkurencii 40 zúčastnených projektov z 11 krajín zaradil medzi tri najlepšie v
kategórii Best Cloud Service for Vertical Markets. DCOM
prinesie občanom 138 elektronických služieb, a zapojených je viac ako 1500 obcí a miest. „Zástupcov samospráv
sme informovali, ako sa môžu do projektu zapojiť, aký je
ďalší postup prác a implementácie, mohli sa na mieste podeliť o skúsenosti s už zapojenými samosprávami, a v osobných debatách s technológmi sa dozvedeli, ako konkrétne
v praxi využívať všetky možnosti, ktoré DCOM poskytuje,“
zhodnotil Ľuboš Petrík. Práve kombináciu najnovších informácií a praktických skúseností hodnotia účastníci konferencie DATALAN Digitálne mesto ako obrovské plus.

Spolo né obecné úrady:
Aké sú možnosti spolupráce?

V premiére bolo tiež odprezentované riešenie Spolo ných
obecných úradov, ktoré je súčasťou projektu DCOM. Ako
na konferencii prezradil Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOSu, prvým krokom je výzva na všetky mestá a obce,
aby prispeli so svojimi návrhmi a predstavami o spolupráci
v rámci regiónov. Len tak bude môcť byť projekt pripravený
podľa ich požiadaviek, a refl ektovať ich skutočné potreby.
Už v súčasnosti projekt DCOM prináša Spoločným obecným
úradom zjednodušenie každodenných procesov v meste, či
obci. Vďaka zdieľaniu nielen finančných a ľudských kapacít
podľa aktuálnych potrieb, ale aj zdieľaniu know-how a skúseností bude možný rýchlejší rozvoj krajov v hospodárskej,
sociálnej, či kultúrnej oblasti.

Viac informácií, prezentácie spíkrov a fotoreportáž z konferencie nájdete na www.datalandigitalnemesto.sk
Partnermi konferencie boli spoločnosti CISCO, Epson, HP a Microsoft.
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Ľuboš Petrík
Technológie budúcnosti
na slovenských
úradoch? Áno!
Každý z nás je obyvateľom, či už mesta, alebo obce, väčšina
z nás prichádza aspoň raz za čas do kontaktu s úradmi miestnej
samosprávy. Podľa poslednej správy Medzinárodnej organizácie
práce je na Slovensku v úradoch verejnej správy zamestnaných viac
než 200 tisíc ľudí. Informatizácia Slovenska sa teda týka naozaj nás
všetkých. A ako na tom sme? O tom sme sa zhovárali s ubošom
Petríkom, členom predstavenstva v spoločnosti DATALAN,
zodpovedným za stratégiu a rozvojové aktivity v samospráve.

Aké nové možnosti informatizácie a technologické novinky ste zástupcom samospráv predstavili na konferencii
DATALAN Digitálne mesto?
Každého zástupcu mesta, či obce zaujíma primárne zefektívnenie práce úradu a konečný prínos pre obyvateľa. Vďaka dnes dostupným elektronickým službám majú obyvatelia možnosť vybaviť si potrebné záležitosti s miestnym
úradom z pohodlia domova, zdieľajú sa a aktualizujú informácie medzi inštitúciami, tak aby občan nemusel na piatich
úradoch tú istú informáciu poskytovať päťkrát, informácie
sú prístupné v reálnom čase, funguje online komunikácia
so štátnymi orgánmi, zo strany samospráv aj obyvateľov.
Jednoducho, pracujeme na tom, aby informatizácia Slovenska nebola len pekným projektom na papieri, ale aby
sa jej výhody prejavili v každodennom živote nás všetkých.
Ktoré technológie, či informačné systémy sú mestám
a obciam dostupné už dnes a aj bez veľkých investícií?
DATALAN je vďaka svojim skúsenostiam, portfóliu a intenzívnemu vývoju v súčasnosti najsilnejším partnerom
v špecializácii na potreby miest a obcí na slovenskom
trhu, a aj preto vieme samosprávam sprístupniť moderné služby a riešenia už od pár eur mesačne. Aktuálnou
témou je využívanie výhod cloudu, vďaka ktorému môžu
mať samosprávy dostupnejšiu a úspornejšiu infraštruktúra, spoľahlivejšie zálohovanie dát aj celej infraštruktúry,
vrátane riešení na bezpečnosť dát a sietí.

Praktické využitie majú aj mobilné aplikácie zjednodušujúce život, a krok vpred predstavuje aj appstore Digitalnemesto.sk©,
ktorý prináša eSlužby v duchu dnešnej doby – rýchlo, jednoducho, komfortne a už od pár eur. Jeho služby už využíva viac
než 100 samospráv a tento počet každým dňom rastie. Pre
zaujímavosť: ku dnešnému dňu bolo na portáli zverejnených
online 600 tisíc dokumentov a 2 300 bodov rokovania.
Aké konkrétne služby pre mestá a obce appstore ponúka?
Na www.digitalnemesto.sk si mesto, či obec jednoducho
„stiahne“ službu, akú v danom čase potrebuje - napr.
elektronické aukcie, „klikací“ rozpočet, Mesto v mobile, či
Digitálne zastupiteľstvo, a platí len za to, čo naozaj využíva. Vďaka cloudovej platforme sú špičkové technológie
dostupné aj pre malé mestá, či obce.
Vďaka službe eVoting (hlasovanie na 1 klik) sa zase zefektívni práca poslancov miestnych úradov a vďaka aplikácii
Mesto v mobile, ktorá získala zlato v kategórii Nové služby
v hodnotení ITAPA a tiež je súčasťou portálu, môžu mať
obyvatelia dôležité informácie o dianí vo svojom meste či
obci neustále poruke. A nielen informácie: našou víziou sú
kompletné služby mesta v mobile – od notifikácie o dôležitých termínoch, ako napríklad platby dane, cez on-line formuláre až po vydávanie povolení a potrebných potvrdení.
Na obrátkach naberá aj elektronizácia samospráv. Aké
projekty realizuje DATALAN v tejto sfére?
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Automatický prepis hlasu do textu
umožní nielen prepis nahrávok
zastupiteľstva, ale aj pohodlné
vyhľadávanie v zvukových záznamoch.
Aktuálnou referenciou je Žilinský samosprávny kraj - pred
pár týždňami spustil portál, ktorý dáva občanom možnosť
vybaviť prostredníctvom internetu 71 služieb priamo z domova, všetko kompletne v elektronickej podobe tak, aby
nemusel navštíviť úrad. Zároveň kraju služba umožní kooperovať s ostatnými organizáciami v rámci štátnej správy.
Prostredníctvom Úradu ŽSK je tiež možné vyžiadať dodatočné informácie, napríklad z Registra trestov Generálnej
prokuratúry či katastra nehnuteľností. ŽSK spustil služby
v maximálne možnom rozsahu, pričom sú zamerané tak na
ekonomiku, sociálne služby a zdravotníctvo, ako aj kultúru a
cestovný ruch. Nezaostávajú však ani ďalšie kraje – podobné
projekty sme riešili napr. v Trnave, Nitre, či v Bratislavskom
samosprávnom kraji.
Čo je v súčasnosti v segmente samospráv najväčšou
inováciou?
Viac než 70% hostí na konferencii DATALAN Digitálne
mesto zaujala novinka, ktorá bude dostupná v rámci aplikácie Digitálne zastupiteľstvo už v blízkej budúcnosti – a tou
je automatický prepis hlasu do textu. Revolučná technológia umožní nielen prepis nahrávok zastupiteľstva, ale aj
pohodlné vyhľadávanie v zvukových záznamoch, ktoré sú
prepojené s textovými, a oproti iným nástrojom tohto typu,
voľne dostupným na trhu, je slovenský prepis hlasu omnoho spoľahlivejší – chybovosť je len na úrovni 4%. Zároveň
je slovenská verzia najprepracovanejšia, čo sa jazykového
modelu týka. Mestám technológia prinesie jednoznačné,
merateľné úspory. Pre prvých záujemcov bude testovacia
verzia pripravená už v najbližšom polroku.
Informatizácia v slovenských podmienkach je v poslednej dobe terčom kritiky. DATALAN však realizuje projekt DCOM, ktorý by mal v najbližšej dobe mnohé zmeniť
k lepšiemu. V akom stave je projekt aktuálne?
Národný projekt elektronizácie samosprávy Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je v súčasnosti po technickej
stránke ukončený a prebieha zriaďovanie služieb obciam
a mestám do rutinnej prevádzky. DCOM je unikátny svojím
rozsahom aj obsahom – občanom prinesie 138 elektronických služieb, a zapojených je viac ako 1500 obcí a miest.

Svoje technologické kvality potvrdil aj získaním ocenenia
EuroCloud Award 2015, keď sa v celkovej konkurencii 40 zúčastnených projektov z 11 krajín zaradil medzi tri najlepšie
v kategórii Best Cloud Service for Vertical Markets. Projekt
tiež aktuálne zvíťazil v rámci hodnotenia Microsoft Industry
Awards 2015, kde bol ocenený ako Najlepšie aplikačné riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademický sektor.
Aká je úloha DATALANu v tomto projekte?
Ako inovátor sa podieľame nielen na vývoji nových riešení, ako
dodávateľ zase zabezpečujeme prepojenie elektronických riešení s internými systémami mesta, obce, či úradu. Týka sa to
aj projektu DCOM, v rámci ktorého pre samosprávy realizujeme aj integráciu našich informačných systémov s platformou
DCOM. Obce a mestá tak môžu efektívne využívať kombináciu našich komerčných produktov a vybudovaných modulov
DCOM na poskytovanie kvalitnejších elektronických služieb.
A práve vďaka moderným riešeniam v kombinácii s iniciatívou a záujmom zo strán našich miest a obcí, naberá vízia,
že sa v informatizácii priblížime k úrovni toľko vyzdvihovaného Estónska, čoraz reálnejšie kontúry.

DCOM – možnosti a prínosy
Projekt zvyšuje úroveň vo vybavenosti obecných úradov
IT infraštruktúrou a prináša významné zlepšenie možností vo využívaní informačných technológií tak pre pracovníkov obecných a mestských úradov, ako aj občanov.
Zároveň ponukou eSlužieb reaguje na skutočné potreby
a životné situácie obyvateľov.
Kategórie eSlužieb:
 Licencovanie a povoľovanie
 Informovanie a poradenstvo
 eDemokracia
 Dotácie a príspevky
 Platby
 Obstarávanie
 Registrovanie
 Notifikácie a sťažnosti
 Majetok a prenajímanie
Chcete sa dozvedieť, čo konkrétne prinesie zapojenie sa
do projektu DCOM vášmu mestu, či obci?
Zaujíma vás, aké technológie sú samosprávam dostupné aj bez veľkých investícií, a aké sú ďalšie kroky a výzvy
v rámci DCOMu ?
Kontaktujte nás na info@datalan.sk
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DIGITÁLNE MESTO 2015:
FOTOREPORT
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Moderné zdravotníctvo 2015:
Trendy, inovácie, nové možnosti
Svet IT ukrýva obrovské možnosti aj pre oblasť zdravotníctva a DATALAN ich každoročne predstavuje odbornej
verejnosti na špecializovanom workshope. „Baví nás prekonávanie hraníc a máme ambíciu nielen realizovať
konkrétne projekty pre našich zákazníkov, ale zároveň prinášať inšpiráciu, ako môžu technológie pomôcť zlepšiť
a skvalitniť starostlivosť o naše zdravie a životy,“ vysvetľuje Miroslav Novák z DATALANu.
Záujem aj počet odborníkov, ktorí modernizáciu zdravotníctva vítajú, každým rokom stúpa a tento rok ich tiež
čakali nielen horúce novinky a zaujímavosti o aktuálne
dostupných technológiách, riešeniach a informačných
systémoch, informácie o inovatívnych projektoch a tren-

doch zo sveta mobility, ale aj vízie a možnosti v rámci
témy eHealth. Osobné stretnutia odborníkov sú vždy zárukou inšpiratívnych diskusií, ktorých závery DATALAN
premietne do ďalšieho vývoja a zvyšovania kvality poskytovaných riešení.

HLAVNÉ TÉMY
Nová generácia nemocni ného informa ného systému ORDINIS®
Čo sme zákazníkom dodali v rámci SLA
Prehľad zmien a ich implementácia v NIS za posledný rok. Upozornenie na novinky a zaujímavé funkcionality v NIS.
Nemocni ný informa ný systém ORDINIS® a jeho aktuálna implementácia
Modernizovaná verzia NIS na platforme Oracle Forms11 a príklad jej implementácie u konkrétneho zákazníka.
ORDINIS® novej generácie - lôžkové oddelenia
Nemocničný systém najnovšej generácie na technologickej platforme Java. Predstavenie princípov, prezentácia implementovaných funkcionalít a ukážka modulu lôžkových oddelení.
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Mobilita v zdravotníctve, zaujímavé projekty
Novorodenec - kam sme sa dostali za posledný rok
Moderná aplikácia NOVORODENEC naďalej pomáha ohrozeným novorodencom z celého východoslovenského regiónu. Zaujímavé funkcionality aplikácie a nové inovácie, ktoré zachraňujú detské životy.
Pozrite si video: Aplikácia v praxi

Záchranky - systém pre akútnu prednemocni nú starostlivos
Koncept vysoko dostupného systému pre akútnu prednemocničnú starostlivosť. Využitie mobilných technológií pri
každodennej záchrane ľudských životov.
PharmaGuard - informácie o liekoch v mobile
Personalizovaná mobilná aplikácia komplexných liekových informácií určená pre občanov na zvýšenie ochrany zdravia
pacienta a jeho rodiny spolu so zvýšením efektivity užívania liekov. Na spracovanie liekových informácií, ako prvá
svojho druhu na Slovensku, používa metódy umelej inteligencie, aby inteligentne a adresne odporúčala konzultácie
prípadných liekových interakcií s lekárom pacienta.

Budúce trendy a zaujímavé projekty
DRG systém a eHealth v roku 2016
Predpokladané zmeny v implementácii DRG v roku 2016. Stav projektu eHealth v SR. Integrácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do eHealth.
Správne informácie v správnom ase
Aké informácie môžu skvalitniť a zrýchliť rozhodovanie o spôsobe liečby a celkovo viesť k lepším liečebným výsledkom?
Workshop realizuje spoločnosť DATALAN, partnermi sú Microsoft Slovakia a Oracle.
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Miroslav Novák
Fungujúce
zdravotníctvo
sa musí orientova
na pacienta
Žiť technológiami pre nás znamená vidieť možnosti, ktoré
IT a nové trendy prinášajú aj do tak dôležitej oblasti nášho
života akou je zdravotníctvo. O zrealizovaných projektoch,
ktoré už v praxi fungujú, inováciách, na ktorých v súčasnosti
pracujeme aj víziách do budúcnosti sme sa zhovárali
s Miroslavom Novákom, ktorý je v DATALANe zodpovedný
práve za rozvojové projekty v sektore zdravotníctva.

Akým spôsobom DATALAN prepája technologické
trendy, vývoj nových riešení a vízie so slovenskou zdravotníckou praxou?
Na jednej strane chceme posunúť túto oblasť na vyššiu
úroveň, zároveň však máme pred očami predovšetkým
konečného používateľa - pacienta, ktorému technológie
zlepšia kvalitu života, alebo dokonca zachránia život.
Práve to je ten najdôležitejší cieľ a úloha technológií
a inovácií v IT sektore. Sme jednoducho presvedčení, že
informačné technológie dokážu a musia byť prínosom
v každej oblasti ľudského života a v zdravotníctve dvojnásobne.
Dnes sú pacienti čoraz lepšie informovaní a očakávajú
účinnejšiu, efektívnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Ako refl ektujete na tento fakt?
Súhlasím. Zároveň sú nám všetkým dostupné inovácie,
ktoré môžu zásadne zmeniť spôsob poskytovania zdravotníckych služieb. Od smartfónov prechádzame k biometrii a nositeľným technológiám, a pozitívne výsledky
prináša prienik mobility do zdravotníckej praxe napr.
aj formou aplikačných nadstavieb, alebo notifikácií. Už
dnes napr. pacienti môžu dostávať pripomienky na termíny objednaných zákrokov, ale aj niektoré rýchle výsledky testov pohodlne a priamo na mobil, či do svojich
fitness trackerov.

Aké konkrétne inovácie po svojom vstupe do sektoru
zdravotníctva priniesol DATALAN?
Podieľali sme sa na viacerých inováciách a aktuálny trend
mobility sme využili pri vývoji novej aplikácie PharmaGuard,
ktorá prináša informácie o liekoch netradičnou formou a s
pridanou hodnotou - rýchlo, prehľadne, atraktívne. Aj vďaka nej môže byť preskripcia liekov na Slovensku omnoho
bezpečnejšia. Eliminácia rizík pacienta v dôsledku nekontrolovanej kombinácie liekov je totiž priamo závislá od aktuálnosti informácií o liekových interakciách a v novej aplikácii
stačí pár klikov a systém vyhľadá vhodný liek podľa účinnej
látky a overí rizikové interakcie. Aplikácia pracuje na princípe sémantiky a práve tá lekárom aj pacientom prináša ďalšie zaujímavé možnosti.
Viete uviesť príklad?
V súčasnosti pracujeme napr. na vývoji znalostných systémov, ktoré prinesú slovenským lekárom najnovšie poznatky zo svetovej klinickej praxe a umožnia navzájom
zdieľať praktické skúsenosti. Ich úlohou bude spracovať
anamnézu, aplikovanú medikáciu i laboratórne výsledky
každého pacienta. Vďaka elektronickému registru pacientov a zdravotnej knižke tak bude mať lekár okamžite k dispozícii vstupné informácie o pacientovi a svoje poznatky a
skúsenosti bude môcť zdieľať nielen so slovenskými, ale aj
so zahraničnými pracoviskami.
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V portfóliu spoločnosti DATALAN je aj komplexný nemocničný informačný systém ORDINIS ®. Komu je určený
a ako pomáha v praxi?
Využívaný je na správu nemocníc, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a laboratórií, zabezpečuje zdravotnícku agendu a poskytuje reporty pre finančné riadenie,
o vyťažení zdrojov aj zdravotnej starostlivosti. Systém už
využívajú nielen na Slovensku, ale napr. aj v Čechách, či
Ománe. Vďaka nemu sa zefektívni, sprehľadní a skvalitní
práca lekárov, zároveň však získa kvalitnejšie a rýchlejšie
služby aj samotný pacient.
V poslednej dobe prichádzajú na trh stovky nových technológií, či aplikácií práve v oblasti zdravia, ktorá
sa čoraz viac dostáva do popredia. Ako môžu nielen odborníci, ale aj laická verejnosť racionálne zhodnotiť skutočnú užitočnosť týchto riešení?
To je práve naším cieľom - nájsť ten správny prienik medzi
nekonečnými možnosťami a reálnymi potrebami používateľov, či už lekárov, alebo pacientov. Do budúcna vidíme po-

»

Aktuálny trend mobility sme využili pri
vývoji novej aplikácie PharmaGuard.
tenciál napr. v spolupráci s vedeckými kapacitami. Spoločne sa venujeme téme diagnostiky pomocou elektronických
zariadení, za dôležité pre zvyšovanie úrovne slovenského
zdravotníctva však považujeme aj dostupnosť technologickej platformy na výmenu a zdieľanie poznatkov, napr. prostredníctvom virtuálnej komunikácie tímov z rôznych častí
sveta. Svojimi skúsenosťami a špičkovým know-how chceme podporiť pozitívne zmeny v rámci elektronizácie celého zdravotníckeho systému. Inovácie sú v dnešnej dobe už
naozaj nevyhnutné. Neefektívne, resp. zastarané pracovné
prostredie oberá zdravotníkov o čas, ktorý by mohli venovať pacientom, či vlastnému vzdelávaniu. A absencia moderných zariadení a systémov sa môže stať príčinou nekvalitnej liečby a ohrozenia života pacienta.

Unikátny projekt Novorodenec
POMÁHAME PRI ZÁCHRANE ŽIVOTA DETSKÝCH PACIENTOV
DATALAN sa podieľa aj na vývoji
integrovanej mobilnej technológie
pre neonatológov.
Projekt
mobilnej
aplikácie Novorodenec sme zrealizovali v spolupráci s prednostom Kliniky neonatológie
MUDr. Petrom Krchom z Detskej fakultnej nemocnice
v Košiciach. Vďaka mobilnému riešeniu môžu lekári poskytnúť malým pacientom najúčinnejšiu terapiu až o dve
hodiny skôr a využitie nájde pri záchrane až 150 kriticky
chorých novorodencov ročne.

Riešenie pomáha presne a rýchlo diagnostikovať kriticky chorých novorodencov, lekársky tím má vďaka nemu k dispozícii všetky informácie o diagnóze, stave a výsledkoch malého
pacienta pred a počas transportu, čo dáva výrazne lepšie
možnosti pripraviť sa a poskytnúť novorodencom najlepšie
podmienky pre stabilizáciu ich stavu. Do budúcnosti DATALAN pripravuje riešenie,
ktoré poskytne rodičom
v prípade urgentného
transportu online prístup
a umožní im zostať v kontakte so svojím dieťaťom
prostredníctvom elektronických médií.
Prečítajte si o tomto zaujímavom projekte viac na
www.datalan.sk - sekcia Prípadové štúdie

GLOBÁLNE UZNANIE
GLO
Výnim
Výnimočnosť
riešenia potvrdzuje aj ocenenie od spoločnosti Microsoft - Najlepší partner roka na globálnej
úrovni (Microsoft Partner of the Year 2015), ktoré sme vďaka špičkovej spolupráci pri realizácii projektu Novorodenec získali.
vorode
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DATALAN IT FORUM 2015:
INŠPIRÁCIA PRE VÁŠ BIZNIS
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OPRELI SA O NÁS.
A POHLI SVETOM.
Absolútny víťaz CITY DOWNHILL WORLD TOUR,
ktorý priniesol adrenalínové zjazdové preteky
priamo na Bratislavský hrad.

Už 25 rokov podporujeme výnimočné talenty a nápady.
www.dakujemeDATALAN.sk
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MODERNÉ SLUŽBY V PRAXI
»

„Vďaka elektronickým
službám už obyvatelia
krajov nemusia
navštevovať úrady.“

V Žiline aj Trnave už komunikujú
ob ania so samosprávou
elektronicky
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) predstavil v októbri projekt
elektronizácie služieb, ktorý ponúka občanom možnosť vybaviť prostredníctvom internetu 71 služieb priamo z domova. Ako informoval vedúci oddelenia informatiky Úradu
ŽSK Roman Kučerák, moderné služby obyvateľom umožnia
priamo z domova robiť rôzne podania komplet v elektronickej podobe tak, aby nemuseli navštíviť úrad. Veľa výhod
a zlepšení prináša portál v oblasti dopravy, kde občania nájdu vždy aktuálne údaje o plánovaných prekážkach na ceste,
údržbe a taktiež čerstvé novinky, ktoré sa týkajú ciest II. a III
triedy. Ďalšou súčasťou nového elektronického prostredia je
aj lepšia informovanosť o cestovnom ruchu v regióne. ŽSK
spravuje Beskydsko-javornícku lyžiarsku bežeckú magistrálu
a vďaka portálu si budú môcť záujemcovia ešte pred tým,
ako v zime vyrazia na bežky, skontrolovať, v akom stave sa
trasa nachádza. Projekt elektronizácie služieb v ŽSK, ktorý
spolurealizoval DATALAN, trval tri roky a dnes už poskytuje
ŽSK služby v maximálnom rozsahu. Zamerané sú na sociálnu oblasť, zdravotníctvo, dopravu, kultúru, aj cestovný ruch.

Podmienkou využívania služieb je elektronický občiansky preukaz s čipom, ktorý obsahuje zaručený elektronický podpis. Tým je zaručená aj bezpečnosť a validita
podpisu občana na dokumentoch, ktoré dodáva kraju
v podaniach.
Projekt elektronizácie služieb ukončil aj Úrad Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). DATALAN pre potreby
krajskej samosprávy kompletizoval 49 služieb, ktoré už
môže TTSK elektronicky poskytovať verejnosti. Prvoradým cieľom bolo výrazné zlepšenie prístupnosti k službám. V kraji považujú efektívnu komunikáciu s občanmi
za jednu z najdôležitejších priorít pri napĺňaní kompetencií a ako uviedol predseda TTSK Tibor Mikuš, ktorý bol
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zároveň predsedom riadiaceho výboru projektu, online
služby budú určite využívať nielen mladí, ale vďaka jednoduchosti aj staršia generácia.
Projektový manažér za TTSK Jaroslav Škovraga informoval, že medzi službami je napríklad vybavovanie sťažností
a podnetov, žiadostí o dotáciu na kultúru i šport, poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby či poskytovanie informácií o regióne. Na spoplatnené
služby podané takouto formou sú poskytované aj výrazné
zľavy na poplatkoch.
E-služby sú prínosné nielen pre občanov, ale aj zamestnancov úradu – budú mať väčší prehľad a fl exibilnejší prístup
k archívnym záznamom, zefektívni a zrýchli sa reakcia
na požiadavky jednotlivcov i podnikateľských subjektov,
pričom všetky podania budú vybavované plne automaticky. Pre úrad to znamená aj nižšie náklady na prevádzku
a efektívnu správu popri napĺňaní cieľa OPIS - vytvorenie
inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre
rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Digitálne mesto už majú aj
v Čechách!
Nový informačný systém sme nasadili aj v meste Břeclav,
ktoré získa nielen modernejšie služby, ale aj nové SW a HW
zariadenia. Predmetom dodávky bolo vybudovanie novej
komplexnej centrálnej IT infraštruktúry a tiež podpora prevádzky na dobu 60 mesiacov, plus školenie zamestnancov
mestského úradu. Projekt nadväzuje na projekt rozvoja
služieb eGovernmentu v obciach Břeclavi, ktorý zahŕňal vybudovanie technologického centra, spisovej služby mesta
a podriadených obcí, a vnútornú integráciu úradov mesta
a obcí. Mesto Břeclav a jeho obyvatelia tak budú môcť využívať napr. elektronické služby, pre miestnych zástupcov je
zas o.i. určené Digitálne zastupiteľstvo, a samozrejmosťou
bude aj mobilný prístup k dokumentom a službám prostredníctvom novej generácie aplikácie Mesto v mobile.

Elektronicky môžete poda aj
trestné oznámenie
Generálna prokuratúra SR ukončila hlavné aktivity projektu elektronizácie služieb prokuratúry, prostredníctvom ktorých je napr.
možné elektronicky podať trestné oznámenie, získať výpis z registra trestov alebo sa informovať o stave svojho konania v občianskych či trestných veciach. Projekt, ktorý spolurealizoval DATALAN, prispeje k u ah eniu života ob anov a tiež zefektívni
prácu samotných prokurátorov. Prinesie inovácie ako napr.
elektronické spisy k prípadom, zefektívni výmenu informácii medzi prokuratúrou, súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, a
prepojenie s vybranými justičnými systémami členských štátov EÚ
zároveň zlepší medzinárodnú spoluprácu v oblasti spravodlivosti.

Ústavný súd SR tiež spúš a
elektronické služby pre ob anov
V konaní pred Ústavným súdom SR budú môcť slovenskí občania od tohto roku využívať elektronické služby. Cieľom projektu,
ktorý na základe verejného obstarávania realizovala spoločnosť
DATALAN, je vä šia dostupnos informácií o konaniach pre
ich účastníkov a elektronizácia interných procesov, čím sa zrýchli a zefektívni priebeh konaní pred ÚS. Elektronická komunikácia
s účastníkmi konania zahŕňa podania žiadostí alebo návrhov na
začatie konania, elektronické prideľovanie spisov, sprístupňovanie spisov, resp. ich častí, v elektronickej podobe účastníkom
konania, ako aj elektronické rozhodnutia a elektronické doručovanie verejných listín. Spustená je aj nová webová stránka
ÚS SR - www.ustavnysud.sk. Fyzické a právnické osoby môžu
v komunikácii s ÚS využívať elektronické formuláre na podanie
na začatie konania pred ÚS, na jeho doplnenie, ďalej na žiadosť
o informáciu, či na podanie sťažnosti. Navrhovateľom a sťažovateľom pred ÚS je umožnené sledovať priebeh a stav činností,
ktoré majú vzťah k ich podaniu. Využiť je možné aj elektronický
formulár na informovanie sa o stave konania pred ÚS SR, vybavenia sťažnosti a poskytnutia informácie. Podstatne efektívnejšie je aj vyhľadávanie podaní a rozhodnutí ústavného súdu.
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Elektronické zdravotníctvo
v slovenských väzniciach
Inovatívny projekt realizujeme v súčasnosti pre Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Rozširujeme existujúci komplexný informačný systém (IS) o nový modul Zdravotníckeho
informačného systému (ZIS) pre potreby Nemocnice pre
obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne (väzenská nemocnica) a pre všetky
zdravotnícke zariadenia v ústavoch na výkon väzby (ÚVV)
a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v rámci
celého Slovenska. Cieľom je elektronizovať zdravotnú dokumentáciu vedenú k poskytovanej zdravotnej starostlivosti
klientom (obvineným a odsúdeným), príslušníkom ZVJS, zamestnancom ZVJS, či výsluhovým dôchodcom.
Výsledkom riešenia bude:
– časť pre väzenskú nemocnicu na komplexné vedenie
elektronickej zdravotnej dokumentácie a súvisiacich činností, vrátane elektronickej komunikácie s externými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (externé laboratórne vyšetrenia, RTG, CT, odborné vyšetrenia atď.),
– časť pre vykazovanie výkonov zdravotným poisťovniam
vrátane podkladov pre DRG (Diagnosis Related Group)
s pravidelnou legislatívnou aktualizáciou,
– časť pre ambulantné a SVLZ (spoločné vyšetrovacie
a liečebné zložky) pracoviská všetkých zdravotníckych zariadení ZVJS v rámci ÚVV a ÚVTOS
– manažérska nadstavba pre odbor zdravotnej starostlivosti Generálneho riaditeľstva ZVJS.

»

„Cieľom inovatívneho projektu je
kompletne elektronizovať zdravotnú
dokumentáciu.“

Všetky časti dodávky sú prepojené v rámci jedného komplexného riešenia so vzájomným zdieľaním informácií medzi
ústavmi a väzenskou nemocnicou a s komunikáciou s IS ZVJS.
ZIS je postavený na platforme tenký klient, čo umožňuje
jednoduchú správu a podporu užívateľov, centrálne ukladanie informácií o poskytovanej zdravotnej starostlivosti
a jej vzájomné zdieľanie medzi jednotlivými ústavmi a väzenskou nemocnicou.
Ukončenie projektu je naplánované na december 2015.

Zaho me už kone ne papiere!
Kancelársky papier sa v biznise vraj stáva prežitkom,
samozrejmosťou sú elektronické objednávky a faktúry, listy nahradil e-mail a pečiatky elektronický
podpis. Ale naozaj? V praxi je to často stále „po starom“ a vo firmách sa hromadia kopy a kopy zbytočných dokumentov. Ako ich zniesť zo sveta?
Pomoc prináša naše nové, aktuálne vyvíjané riešenie
Sandman. Určené je napr. pre finančné inštitúcie,
mobilných operátorov, ale využitie nájde napr. aj na
univerzitách, či inštitúciách evidujúcich veľké množstvo údajov o stovkách zákazníkov – tj. u kohokoľvek od daňového úradu až po dodávateľa energie.
Sandman dokáže vďaka sémantike spracovať údaje
i z dokumentov, ktoré nemajú štandardizovanú alebo tabuľkovú štruktúru a bez problémov vyťažuje
z pdf dokumentov dáta tak, aby boli plne využiteľné
v ich elektronickej forme.
Pre viac informácií o novom riešení a prvé referencie z praxe sledujte www.datalan.sk
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- kliknite to.sk

Digitalnemesto.sk©
- nový appstore pre moderné služby v praxi
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DIGITÁLNE

MESTO
Digitalnemesto.sk© pomôže aj vašej samospráve byť smart
Portál Digitalnemesto.sk© je unikátna platforma, ktorá sprístupňuje moderné eSlužby mestám, obciam a ich obyvateľom
– rýchlo, jednoducho a bez veľkých investícií. Na portáli si môžu samosprávy stiahnuť, či prenajať služby ako Digitálne zastupiteľstvo,
Správa registratúry, Elektronické aukcie a mnoho ďalších, pre občana sú k dispozícii online formuláre, informácie o činnosti miestneho
úradu, a aktuálne rozhodnutia. eSlužby je možné využívať vtedy a na také obdobie, ako ich mesto či obec reálne potrebuje, a k dispozícii
sú už od pár eur na mesiac. Vďaka konceptu softvér ako služba tak sú najmodernejšie technológie dostupné všetkým. Výhodou je aj široká
ponuka služieb a aplikácií tretích strán, pričom všetky sú jednoducho integrovateľné s informačnými systémami samospráv.
Výsledkom je jednoduchšia práca, úspora času, vyššia efektivita, bezpečnosť aj transparentnosť, a spokojný občan.
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PROJEKT DCOM

Lepšie služby samospráv realitou

DATALAN spolupracuje pri realizácii národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorého
úlohou je priniesť slovenským mestám a obciam informačné technológie 21. storočia a preniesť výhody
elektronizácie do praxe, t.j. práce miestnych úradov a do kontaktu s obyvateľmi.
Do projektu je zapojených viac ako 1500 slovenských obcí a
miest, ktoré občanom sprístupnia 138 elektronických služieb.
DATALAN má v rámci informatizácie miest a obcí dlhoročné
skúsenosti a na konte mnohé fungujúce riešenia. Práve postavenie lídra slovenského IT trhu pre segment samosprávy
nám pomohlo sa úspešne zapojiť do realizácie takéhoto rozsiahleho projektu. „Medzi prvými sme priniesli praktické eSlužby
ako automatizované publikovanie informácií o hospodárení obce,
elektronické aukcie, či Digitálne zastupiteľstvo, ktoré môžu mestá
a obce využívať formou prenájmu už od pár eur mesačne,“ prezradil uboš Petrík, ktorý v spoločnosti DATALAN tému informatizácie samosprávy zastrešuje. „Vyvinuli sme aplikáciu Mesto
v mobile, ktorá spája mestá s ich obyvateľmi, a dnes intenzívne
rozvíjame moderný appstore Digitalnemesto.sk©, ktorý samosprávam umožní využívať len také služby, aké práve teraz potrebujú,
bez zbytočných nákladov a starostí o IT vybavenie.“ Projekt DCOM
realizuje DATALAN v konzorciu so spoločnosťou PosAm a spoločne disponujú know-how napr. v rámci budovania dátových
centier, informačných systémov pre poskytovanie elektronických služieb občanom, ako aj ich masívnej integrácie do prostredia informačných technológií verejnej správy.

Komunikácia s úradmi: rýchlo,
jednoducho, online

DCOM ako projekt vznikol na základe spoločnej iniciatívy
samosprávy a štátu a formou elektronizácie verejnej správy sprístupní eSlužby samospráv širokej verejnosti, zároveň
rozšíri ich počet a skvalitní úroveň. Obce a mestá môžu zaviesť elektronické služby bez potreby budovania vlastných
informačných systémov a ich prepojenia na centrálne komponenty. „Naším cieľom je preniesť výhody najnovších technológií do každodenného života našich zákazníkov – občanov
a pracovníkov obecných a mestských úradov na Slovensku. Som
presvedčený, že prínosy projektu DCOM zaujmú nielen v medzinárodnom meradle, ale ocenia ich predovšetkým samotní užívatelia,“ Adrián Belánik, výkonný riaditeľ združenia DEUS.
Projekt je unikátny svojím rozsahom, a počtom poskytovaných služieb aj ich používateľov na strane miest a obcí a ich
občanov. Na integrácii systémov a elektronických služieb

sa spolupodieľajú desiatky technologických dodávateľov
a stovky miest a obcí. Projekt poskytne priestor pre beh
predmetných aplikácií, umožní bezpečné ukladanie a prácu s dátami, zaručí vysokú dostupnosť prevádzkovaných
systémov, a tiež požadovanú úroveň informačnej bezpečnosti, a poskytne spoľahlivé prepojenie a kompatibilitu
na iné systémy verejnej správy. Systémy budú v dátovom
centre prevádzkované vo forme cloud computingu, čo samosprávam sprístupní technicky náročné aplikácie, ktoré
by na lokálnom počítači nebolo možné využívať. Dátové
centrum bude poskytovať samospráve aplikácie spôsobom „softvér ako služba", bez potreby inštalácie softvéru
v úradoch. „Vďaka DCOM-u sa aj na Slovensku naštartovala
digitálna doba a vízie, ktoré sme mali o moderných službách,
online komunikácii, možnosti vybaviť všetko z pohodlia domova na jeden klik, sa dostávajú do reality,“ hovorí Petrík.

Modernizácia miest a obcí v praxi

Realizácia projektu bola naštartovaná v roku 2013. V súčasnosti je projekt po technickej stránke ukončený a prebieha zriaďovanie služieb obciam a mestám v rutinnej
prevádzke. Komplexná implementácia zahŕňala:
 1. fáza: Predstavovala zriadenie základnej infraštruktúry dátového centra, vybudovanie komplexných aplikácií
a komponentov pre poskytovanie cloud služieb. Zároveň
bola naštartovaná distribúcia a oživenie potrebnej techniky
pre obce a mestá, a sprístupnenie prvého balíka aplikácií.
 2. fáza: Zahŕňala implementáciu aplikácií pre poskytovanie elektronických služieb občanom a podnikateľom.
Súčasťou riešenia bolo vytvorenie potrebných modulov
pre realizáciu plnohodnotných elektronických podaní a
ich doručovania a podpisovania zaručeným elektronickým
podpisom vo väzbe na elektronické občianske preukazy.
Verejnosť a obce môžu spolu komunikovať elektronicky
so všetkými výhodami centrálnej infraštruktúry.
Napríklad, prostredníctvom jediného prihlásenia bude
možné realizovať finančné úhrady, ktoré budú vďaka integrácii pripravené na okamžité spracovanie.
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 3. fáza: Išlo najmä o integráciu s modulmi a s centrálne poskytovanými službami Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), registrami a Informačnými systémami verejnej správy (ISVS). Ďalej integrácie vybraných
informačných systémov verejnej správy, ktoré uľahčujú
vykonávanie špecifických služieb, ako je napríklad lustrácia držiteľa vozidla v národnej evidencii vozidiel alebo získavanie údajov z katastra nehnuteľností. Vďaka
týmto integráciám majú obce a mestá aktuálne údaje
o evidovaných fyzických a právnických osobách, čo zamestnancom úradov výrazne uľahčí vykonávanie administratívnych úkonov.
Súbežne bola obsahom projektu tiež dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady, rozsiahla migrácia dát
z existujúcich informačných systémov obce ako aj jej následná údržba a starostlivosť o používateľov.

Hlavné prínosy projektu

1 dostupnosť služieb pre občanov kedykoľvek a odkiaľ-

koľvek
2 zvýšenie transparentnosti, odľahčenie administratívnej

záťaže občanov, podnikateľov i samotných pracovníkov
úradov
3 aplikácie, služby a informačné systémy sú poskytované
formou služby (SaaS), sú plne personalizované a dynamicky zostavované na vyžiadanie
4 úplná integrácia systémov, vďaka konceptu SaaS nie
sú potrebné žiadne investície do technológií na strane
miest a obcí
5 overené certifikované aplikácie pre agendu úradov

PRE OBČANOV:

1 skrátenie času vybavovania jednotlivých služieb
2 zlepšenie dostupnosti informácií
3 zvýšenie transparentnosti pri vybavovaní
4 zvýšenie miery kontroly verejnej správy občanmi
5 využívanie nových moderných eSlužieb

PRE SAMOSPRÁVU:

1 zabezpečenie elektronických služieb s minimálnymi

2
3
4
5

nákladmi t. j. bez potreby budovania vlastných informačných systémov a ich prepojenia na centrálne komponenty
možnosť širokého výberu softvéru a aplikácií
zníženie administratívnej náročnosti vybavovania podaní (spracovania služieb)
zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní služieb
úplná integrácia systémov, prepojenie na referenčné
registre a ostatné databázy ústredných orgánov štátnej
správy, ktoré budú poskytovať informácie použiteľné
na právne úkony

Globálne uznanie

Projekt aktuálne zvíťazil v rámci hodnotenia Microsoft Industry Awards 2015, kde bol ocenený ako Najlepšie aplikačné riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademický
sektor. Svojou unikátnosťou, technologickými kvalitami
a prínosmi zaujal aj za hranicami. V hodnotení EuroCloud
Award 2015 sa v celkovej konkurencii 40 zúčastnených projektov z 11 krajín zaradil medzi TOP 3 európske cloudové
projekty v kategórii Best Cloud Service for Vertical Markets.
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Práva
ob anov
budú
chránené
lepšie
Spolu s naším dlhoročným
zákazníkom – Generálnou
prokuratúrou SR, sme sa pustili
do projektu elektronizácie
služieb, ktorého náplňou je
zefektívnenie a zvýšenie kvality
a dostupnosti poskytovania
služieb GP SR prostredníctvom
nového informačného systému.

Prokuratúra ako dôležitý štátny orgán chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb, ako
aj štátu. Denne sa tu realizuje množstvo procesov, úkonov
a interakcie, tak medzi zamestnancami, ako aj s občanmi
a inými inštitúciami. Modernizácia GP SR sa preto dotkne
naozaj mnohých – od občanov a podnikateľov, cez prokurátorov, policajtov, sudcov, až po organizácie verejnej
správy a európske inštitúcie.

Misia modernizácia: hlavné ciele

Hlavné aktivity projektu boli realizované od septembra
2012 do konca roku 2015. Na realizácii projektu pracovali
v DATALANe viac než tri desiatky odborníkov, pod vedením
Radovana Pajera. „Informatizáciu verejnej správy považujem za dôležitú úlohu s jednoznačnými prínosmi, ktoré sa prejavia v mnohých oblastiach života občanov.“ DATALAN riešil
všetko od dizajnu komunikačnej infraštruktúry, cez stratégiu integračných prác, nastavenie a akceptáciu balíkov projektových prác interných tímov a subkontraktorov, až po
finančné a projektové riadenie eurofondových projektov.
Projekt bol náročný nielen z hľadiska obsahu a technologic-

kej realizácie, ale aj kvôli špecifikám verejnej správy, interným pravidlám organizácií štátnej správy, medzinárodnému charakteru, a zároveň legislatívnym reguláciám.
Hlavnými zámermi projektu bolo:
1. zjednodušenie administratívy pre životné situácie občana dosiahnutím vydávania elektronického výpisu a odpisu
z registra trestov pre občanov,
2. napojenie na vybrané justičné systémy členských štátov
EÚ s elektronickou výmenou dokumentov,
3. proaktívne informovanie zúčastnenej osoby o stave konania v konkrétnej veci na prokuratúre,
4. zavedením prvkov eJustice a digitalizáciou prokurátorských spisov urýchliť prácu a zvýšiť transparentnosť pôsobenia prokurátora.
Ako prezradil Miloslav He ko, vedúci oddelenia v odbore informatiky GP SR: „Najväčšou inováciou je určite využívanie elektronického, resp. mobilného spisu prokurátora,
využívať tiež budeme unikátne riešenie pre automatický
prepis hlasu a zaručený elektronický podpis.“ Do elektronického spisu sa zaraďujú prichádzajúce elektronické
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dokumenty a zdigitalizované papierové dokumenty od
polície, súdov, účastníkov konania a pod. Opatrenia a
rozhodnutia prokurátora, informácie o stíhaných osobách a oznámenia o trestných činoch sú automaticky
poskytované elektronickou cestou ostatným orgánom
činným v trestnom konaní a súdom. Prínosom je aj vyhľadávanie v textoch dokumentov a v metadátach spisu,
kontrola spisov podriadených prokuratúr, či uchovávanie
pôvodnej podoby spisu po opravách.
Významný je posun smerom k občanom. Pre nich bolo
spustené vydávanie elektronického výpisu z registra trestov na základe elektronickej žiadosti, pričom proces prebieha online a o jednotlivých fázach procesu je žiadateľ
notifikovaný. „Plusom je aj proaktívne informovanie zúčastnených osôb o stave konania na GP SR, možnosť podať elektronické oznámenie o trestnom čine, či rozšírenie prístupových miest k službám prokuratúry.“ dodal Hečko.

Ako modernizácia prebiehala?

Zavedenie elektronických služieb GP SR vyžadovalo vybudovanie IS prokuratúry, rozšírenie a skvalitnenie
existujúcich informačných systémov o nové funkcionality, a dobudovanie integračných rozhraní s vnútrorezortnými systémami prokuratúry a s informačnými systémami iných slovenských a zahraničných inštitúcií. Služby
prokuratúry sú z dôvodu centrálneho a jednotného prístupu k službám verejnej správy a vybavovaniu agend
životných situácií integrované na portál a existujúce moduly Ústredného portálu verejnej správy.

»

Modernizácia GP SR sa dotkne
naozaj mnohých – od občanov
a podnikateľov, cez prokurátorov,
policajtov, sudcov, až po
organizácie verejnej správy
a európske inštitúcie.

Hlavné prínosy elektronizácie
PRE OBČANOV A PODNIKATE OV

1 Minimalizácia osobných návštev pracovísk Registra

trestov GP SR.
2 Zvýšenie informovanosti zúčastnených osôb v rámci
občianskoprávneho a trestného konania.
3 Podanie elektronického oznámenia o trestnom čine.
4 Rozšírenie prístupu k službám prokuratúry cez integrované obslužné miesta.

PRE PROKURÁTOROV

1 Efektívnejšia práca a rýchlejšie zdieľanie informácií vďa-

ka elektronickému spisu.
Moderný IS prokuratúry je prepojený s alšími špecializovanými registrami verejnej správy - Registrom
fyzických osôb, Registrom právnických osôb a podnikateľov, Registrom priestorových informácií, Registrom
adries a Registrom priestupkov. Relevantná a rýchla
výmena údajov v rámci verejnej správy je zabezpečená
prepojeniami na elektronický súdny spis Ministerstva
spravodlivosti SR, centrálnu lustračnú konzolu a pripravovaný elektronický vyšetrovací spis Ministerstva vnútra SR, evidenciu osôb vo výkone trestu odňatia slobody
Zboru väzenskej a justičnej stráže, informačné systémy
integrovaných obslužných miest - Slovenská pošta, obecné zastupiteľstvá, matriky, notári (v zmysle zákona), a tiež
kataster nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Integrácia však zahŕňala aj spojenie medzinárodnými systémami ako je ECRIS a SIRENE. Súčasťou
projektu bola dodávka serverov, počítačov a periférnych
zariadení, sieťovej a komunikačnej ako aj skenovacej infraštruktúry a úložiska dokumentov.

2 Zjednodušenie prístupu k informáciám prostredníc-

tvom mobilného spisu.
3 Lepšia ochrana dokumentov proti falšovaniu a doda-

točným zmenám vďaka zaručenému elektronickému
podpisu.
4 Skvalitnenie vnútrorezortnej komunikácie vytvorením
nových funkcionalít intranetu a extranetu.

PRE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A EÚ
1 Možnosť prijať akýkoľvek originálny elektronický doku-

ment podpísaný elektronickým podpisom od orgánov
činných v trestnom konaní a súdov.
2 Zápis informácií od orgánov činnými v trestnom konaní
a súdov do IS prokuratúry a registra trestov.
3 Integrácia a napojenie IS prokuratúry na vybrané justičné systémy členských štátov EÚ s elektronickou výmenou dokumentov.
4 Odosielanie notifikácií a aktualizácií prostredníctvom
online systému do registra trestov príslušného štátu EÚ.
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PAVOL
ŠAJGALÍK, DrSc.

prof. RNDr.

Akademici potrebujú nájsť
s priemyslom spoločnú reč
V detstve chcel byť horárom, a nakoniec sa z neho stal fyzik v Ústave
anorganickej chémie SAV. Dnes tejto najvýznamnejšej vedeckej
inštitúcii na Slovensku Pavol Šajgalík predsedá. V budúcnosti by chcel
užšie prepojiť výskum s potrebami slovenského priemyslu a vybudovať
unikátne centrum na transfer technológií do praxe. Prezradil nám i to,
ktorými nápadmi zo zahraničia by sme sa mali inšpirovať.

Ste novým predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV),
ktorá je najvýznamnejšou vedeckou inštitúciou na Slovensku. Kedy ste si povedali, že chcete byť vedcom? Chlapci
chcú byť v útlom veku skôr požiarnikmi než vedcami...
Ja som chcel byť najprv horárom, keďže ním bol aj môj starý otec. Mal horáreň na samote, ktorá bola vzdialená štyri
kilometre od dediny a mne sa tam veľmi páčilo. K vedeckej kariére som sa dostal na gymnáziu, kde sme mali veľmi
dobrého učiteľa fyziky. A hoci som pôvodne inklinoval k architektúre, po zvážení všetkých pre a proti som si nakoniec
vybral fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK. Po jej ukončení
som chcel pokračovať v doktorandskom štúdiu, vtedy sa to
volalo vedecká ašpirantúra. No jeden z funkcionárov KSS
na škole prišiel s tým, že kto chce ísť na ašpirantúru, mal by
podpísať takzvaný výhľadový plán strany. V tej dobe to bol
jeden z prvých krokov, ako sa stať členom KSS. Nepodpísal
som, na škole som teda pokračovať nemohol. Musel som si
hľadať miesto inde, až som ho našiel na Ústave anorganickej chémie SAV. A v akadémii som dodnes.
Ako to podľa vás vyzerá dnes, láka mladých talentovaných ľudí kariéra vedca?
Nemyslím si, že mladí ľudia po nej vo veľkom túžia. Málokto chce tvrdo pracovať, oveľa lákavejšia je vidina rýchleho
úspechu. Podobné je to s technikou, ani tá nie je pre mladých dostatočným magnetom. A to napriek tomu, že takíto odborníci nám chýbajú. Vyše polovica študentov prijatých na vysoké školy si však aj teraz volí humanitné smery.

Prečo je to tak?
Poviem to takto: dnes v médiách nájdete príbehy vedcov – Slovákov, ktorí sa presadili v zahraničí, najmä v krajinách na západ
od našich hraníc. Potom obdivujeme ich úspech. Viete však,
prečo tento úspech dosiahli, odhliadnuc od ich šikovnosti? Pretože prišli do fungujúceho systému s jasne nastavenými pravidlami a koncepciou. U nás ale žiadna koncepcia neexistuje,
talenty sa cielene nevyhľadávajú. Samozrejme, existujú výnimky, no sú to iba lastovičky, nič systematické a ucelené. Tento
problém pritom začína už na základných a stredných školách.

»

„Problém Slovenska? Chýba
cielené vyhľadávanie talentov.“
V čom spočíva?
Je to najmä o učiteľoch. Ich platy sú tak nízke, že nedokážu
motivovať tých najšikovnejších, aby na školách zostali. Výsledkom je, že prvá liga na základných a stredných školách neučí,
a to sa nechcem nikoho dotknúť. Ďalším problémom je, že
mladým ľudom chýbajú vzory. Chcú nasledovať tých, ktorí za
ostatných 25 rokov rýchlo zbohatli, a to aj bez svojho vlastného pričinenia. Mladí ľudia si nemyslia, že sa hodia na tvrdú
prácu, no chcú čím skôr uspieť. To sa prenáša aj do školstva.
Mnohým študentom stačí, že dostanú vysokoškolský titul,
chcú ho dostať ľahko a vôbec ich netrápi, že v nich samotných
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z toho inžiniera alebo magistra takmer nič nie je. Preto si vyberajú jednoduché humanitné odbory, technika ich neláka.
Potom skončia školu a sú prekvapení, že o nich nie je záujem.
Rezervu v tomto smere vidím aj na strane firiem.
Tie však dlhodobo upozorňujú na to, že im technici
chýbajú.
To áno, ale na druhej strane ich nedokážu adekvátne
ohodnotiť. Ak by sa tak dialo, som presvedčený, že počet
študentov, ktorí si zvolia tieto smery, by stúpol.
Technici ale patria podľa oficiálnych štatistík medzi
tých najlepšie platených. Kým absolvent informatiky môže
po skončení školy zarábať 1 500 eur mesačne, sociálny
pracovník nedostane ani polovicu.
Nemôžete technikov redukovať iba na informatikov. Tí majú
na slovenskom pracovnom trhu špecifické postavenie, oblasť
softvéru je u nás nadštandardne dobre platená. No ak by ste sa
pozreli na chemikov, tam ani zďaleka taká ružová situácia nie
je. A pokračovať by som mohol dlhšie. Skrátka, korelácia medzi súkromnou sférou a akademickým prostredím u nás stále
nefunguje dobre a pokroky sa dosahujú pomaly. Štandardné
vzťahy medzi výskumnou sférou a priemyslom u nás chýbajú.
Potrebu užšieho prepojenia podnikového sektora
s výskumom a vývojom na Slovensku nik nespochybňuje...
To áno, lenže tie vzťahy by mali v reáli vyzerať inak, než
momentálne vyzerajú. Vysvetlím to na príklade Nemecka, kde som strávil veľa času. Firma Bosch má síce svoje
výskumné pracoviská, no obrovské množstvo svojich výskumov outsourcuje priamo na univerzity. Toto je na nemeckých univerzitách úplne bežné. Množstvo študentov je
priamo platených významnými firmami, a tie im zadávajú
aj témy dizertácií. V konečnom dôsledku sa v nich nemusia
ani zamestnať, no pomôžu im s výskumom a vývojom.

»

„Vo vzťahu s priemyslom sme na
bode nula.“
V akom zmysle?
Slovensko stojí na priemyselnej výrobe, v ktorej dominuje
sektor automotive. Ten je zastúpený predovšetkým veľkými
zahraničnými automobilkami, ktoré ale nemajú motiváciu
spolupracovať so slovenským výskumom a vývojom. Riešia
ho totiž vo svojich domovských krajinách, kde už majú vybudované zázemie a vzťahy s univerzitami. Potom tu máme
slovenské priemyselné firmy, lenže tie sú vo väčšine prípadov malé, fungujú v oblasti subdodávok a nepotrebujú riešiť výskum a vývoj. Navyše, nemali by ho ani z čoho zaplatiť.
A čo IT firmy?
IT, konkrétne softvér, je špecifickou oblasťou, ktorá má
to šťastie, že na realizáciu svojich myšlienok nepotrebuje
veľké vstupné investície. Stačia šikovní ľudia, dobrý nápad,
či inovatívny produkt. No ostatné odvetvia to majú zložitejšie. Ja sa napríklad venujem keramike. Predstavte si, že
by ste chceli rozbehnúť vývoj a následne produkciu plastických keramických materiálov. Na to vám nebudú stačiť
ľudia, počítače a kancelárske priestory, potrebujete drahé
technológie a vysokú vstupnú investíciu. Nemôžeme teda
redukovať spoluprácu akademického a súkromného sektora iba na IT firmy a to aj napriek tomu, že na Slovensku
sú viaceré z nich úspešné a spolupracujú s univerzitami.
Zostali by sme iba pri tých lastovičkách, ktoré som spomínal skôr. Slovenská veda potrebuje systémovú zmenu,
potrebuje zapojiť do spolupráce nadnárodných hráčov,
potrebuje rizikový kapitál.

U nás niečo také nefunguje?
Nie. Existujú síce výnimky v podobe niektorých projektov,
no nemôžeme hovoriť o tom, že by to takto fungovalo
systémovo naprieč celým výskumom a vývojom. Takáto
kultúra na Slovensku ešte neexistuje. V Nemecku je to
dlhodobý proces, funguje to už niekoľko desiatok rokov,
akademická a priemyselná obec hovoria jedným jazykom a navzájom si rozumejú. Na Slovensku to tak nie je.
Priemysel povie, načo sú im akademici, keď sa iba hrajú
a píšu publikácie. A akademici zas zvyknú mať pocit, že
priemysel nevie, čo chce. Sme vo fáze, kedy sa my musíme
naučiť chápať priemysel a priemysel sa potrebuje naučiť
rozumieť nám. Vtedy z toho budú mať osoh obe strany.
K tomuto však ešte nedošlo, sme na bode nula, málo sa
rozprávame napriamo. Situácia teda nie je ružová a komplikuje ju aj štruktúra slovenského hospodárstva.
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konkrétne možnosti spolupráce. Potrebujeme sa spoznať
a nájsť spoločnú reč, ako som spomínal skôr. Nebude to
trvať mesiac ani dva, možno to budú dva roky, ale nakoniec túto spoločnú reč istotne nájdeme. Možnosti spolupráce pritom nehľadáme iba doma, ale aj v zahraničí.

»

„Slovenská veda potrebuje systémovú zmenu a rizikový kapitál.“
Kto by mal tento rizikový kapitál poskytnúť? Už roky sa
o ňom na Slovensku hovorí, pričom raz sa spomína štát,
inokedy firmy..
Najlepšia by bola kombinácia oboch zdrojov. Napríklad
v Nemecku je väčšina projektov tohto typu financovaná
systémom 50% štát a 50% súkromná firma. V 90. rokoch
som bol v Stuttgarte, kde spoločnosť Daimler-Benz vyvíjala
keramický ventil do dieselového motora. Tento projekt trval osem rokov a polovicu z neho platil Daimler-Benz, polovicu štát. Tento ventil sa podarilo vyvinúť a hoci sa v danom
čase nepoužil, výskum mal zmysel, pretože dnes sa táto
technológia uplatnila. To je príklad toho, ako by to mohlo
fungovať. Tu sa ale dostávame späť k automobilkám a otázke, prečo by svoj výskum mali realizovať na Slovensku.
U nás by ich mohol vyjsť lacnejšie, rovnako, ako ich tu
vychádza lacnejšie výroba.
Presne tak, no nemôžeme byť iba lacnejší, musíme ponúknuť aj rovnakú kvalitu. Toto je cesta a vyzerá to tak, že si
to začínajú pomaly uvedomovať aj automobilky a zvažujú
možné formy spolupráce. Trvalo to však veľmi dlho, kým
sa bariéra nedôvery začala pomaličky narúšať a ešte stále
nemôžeme povedať, že by už padla. My sme spolupráci
otvorení. Uvedomujeme si aj to, že tieto spoločnosti majú
potrebné know-how na to, aby z akademického prostredia dokázali získať potrebnú hodnotu. Robia to doma a nič
nebráni tomu, aby to robili aj u nás.
Kde v tomto smere vidíte úlohu SAV?
Je to pre nás priorita a od začiatku tohto roka sa na ňu
sústredíme skutočne intenzívne. Stretávame sa s priemyselnými zväzmi, pýtame sa, čo by potrebovali, hľadáme

Máte už konkrétneho partnera?
Zapojili sme sa do európskeho projektu Teaming. Je určený pre inštitúcie z krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou,
ktoré si môžu nájsť partnera vo vyspelom štáte. Tento tím
by mal s podporou Európskej únie zriadiť centrum pre
transfer poznatkov do praxe. V našom prípade by centrum
vzniklo na Slovensku, spolupracujeme na tom s fínskym
partnerom VTT, ktorý sa na transfer poznatkov do praxe
špecializuje. Pokiaľ v projekte uspejeme, pod strechou
SAV vznikne skutočne profesionálne centrum na transfer
poznatkov do praxe. Bude na rovnako vysokej úrovni ako
podobné centrá v západnej Európe, napríklad v Nemecku.
Momentálne sme v druhom kole výberového procesu.
O transfere vedomostí do priemyslu sa vo všeobecnosti hovorí na Slovensku už roky. Ktoré sú však konkrétne oblasti, kde má tento transfer najväčší potenciál?
Nemôžeme sa sústrediť na všetko, ako sa to na Slovensku
niekedy deje, potrebujeme sa špecializovať. Musíme nájsť
prienik medzi perspektívnymi sektormi priemyslu a špičkovými oblasťami výskumu. Napríklad, máme rozvinutý
automobilový priemysel, potrebujeme sa teda zamyslieť
nad tým, čo by mohol potrebovať. Potenciál môže byť napríklad v materiálovom výskume alebo v elektrotechnike,
no ku konkrétnemu výsledku môžeme dospieť až v spolupráci s konkrétnymi firmami.
Spomínali ste, že najmä aplikovaný výskum v priemysle
si žiada vysoké vstupné investície. Nebolo by cestou pustiť
vedcov priamo do firiem, do ich výskumných centier?
Ale áno, aj toto je cesta, takto to funguje napríklad v Japonsku. Tam je vzťah medzi priemyslom a akademickou sférou doslova intímny. Keď chcete v akademickej sfére rásť,
či už vedecky alebo manažérsky, vždy v nejakom období
musíte ísť na stáž do konkrétnej firmy. A funguje to aj naopak: manažment z firiem chodí na stáže do výskumného
prostredia. Oba sektory sa vďaka tomu veľmi dobre poznajú a vymieňajú si skúsenosti. Takýto obojstranný vzťah
je však na Slovensku nezmyselne blokovaný.
Prečo?
Nakúpili sme z prostriedkov EÚ drahú a kvalitnú infraštruktúru. Veda tak získala technológie za stovky miliónov
eur, no z definície daného programu ju nemôžeme použiť
na spoločné projekty so súkromnou sférou. A toto obmedzenie bude platiť ešte päť rokov. Ako teda môžeme kva-
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litne spolupracovať s podnikovým sektorom, keď musíme
čeliť takýmto administratívnym bariéram? Potom nám
vzniká problém s ufinancovaním infraštruktúry. K nemu
sa následne nabaľuje problém s ufinancovaním ľudí, ktorí
na tejto infraštruktúre pracujú. My ich nedokážeme adekvátne ohodnotiť a tak utekajú do súkromnej sféry.

»

„Keď talenty adekvátne neohodnotíme, utečú do súkromnej sféry.“
Ako by sa dali talenty vo výskume jednoduchšie udržať?
Je to zložité. Problém je získať aj dobrého doktoranda. Ten
dostane štipendium, ktoré je nezdanené a je vo výške približne 600 eur. V poslednom ročníku je to okolo 800 eur, čo nie
je na začiatok až také strašné. Mladý človek však doktorandúru skončí a my mu ponúkneme miesto. Vtedy pôjde ako
hotový PhD. s platom dole. Musí totiž platiť dane a odvody,
od ktorých bol ako študent oslobodený. Je toto motivujúce?
Výsledkom je, že v boji o talenty nie sme konkurencieschopní prakticky s nikým zo súkromného sektora. Priemerný plat
u nás je rovnaký ako v národnom hospodárstve. Tento rozhovor ste začali tým, že SAV by mala byť špičková vedecká
inštitúcia, no s priemernou mzdou sa nám toto iba veľmi ťažko darí napĺňať. Nemôžete robiť výskum bez ľudí a bez peňazí si týchto ľudí nemáte ako zaplatiť. Prirovnám to k športu.
V Petržalke bol niekedy futbalový klub, potom prišiel bohatý majiteľ, nalial doň peniaze, nakúpil ľudí a klub zrazu hral
Ligu majstrov. Neskôr ten istý majiteľ kúpil iný bratislavský
klub a z petržalského odišiel. Dnes je už ich štadión zbúraný.
A práve o tomto to je. My nemôžeme hrať vo výskume Ligu
majstrov, ak na to nemáme peniaze.
V USA funguje systém, že súkromné firmy pomáhajú
s udržaním talentov v akademickom prostredí i tak, že vybrané miesta priamo sponzorujú. Sú to väčšinou ľudia venujúci sa oblasti, v ktorej daná firma pôsobí. Nepomohlo
by to aj u nás?
Pomohlo, no u nás sa to nedeje. Neviem ani o tom, že by
významné firmy z priemyslu platili svojich doktorandov.

Na západe je to bežná vec, u nás však takáto forma podpory neexistuje. Cesta, ktorá nás čaká, je strašne dlhá. Ja
len dúfam, že niekedy uvidím jej koniec.
Dlho sa hovorí o naviazaní výdavkov na vedu a výskum
priamo na HDP. Bolo by toto riešením?
Dnes nejde na vedu a výskum ani pol percenta HDP. Západným štandardom je výrazne vyššia úroveň. Ak by sme
sa jej dokázali aspoň priblížiť, systém by konečne prestal
byť podvyživeným. Aby ste mohli robiť vedu a výskum, potrebujete istú kritickú masu ľudí, ktorá sa mu bude venovať. A táto kritická masa nemôže byť podvyživená. Pretože
potom stráca kvalitu a schopnosť produkovať výsledky. Ak
by bolo viac peňazí, rástla by konkurencia, prestali by utekať talenty a bolo by z čoho vyberať. Dnes však na SAV ide
v prepočte na jedného občana jedno euro mesačne. To
nám zabezpečí prežitie a to, aby sme získali čas, kým sa
posunieme ďalej, snáď aj s podporou súkromného sektora. Robíme všetko preto, aby sa nám to podarilo.
Spomínali sme technológie vo vede a výskume. Ako
ste na tom s nimi vy osobne?
Ja som používateľ, ale už som dávno stratil ambíciu tomu
všetkému rozumieť. Keď som kedysi písal dizertačnú prácu,
jej polovica bola postavená na výpočte, ktorý som robil na
stolovom počítači so 48kB RAM. Technika sa teda výrazne
posunula vpred, stále ju využívam, no rád hovorím, že s postupom času som jej čoraz retardovanejším používateľom.

VIZITKA
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. je od januára 2015 predsedom Slovenskej akadémie
vied. Vyštudoval experimentálnu fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobí v Ústave anorganickej chémie SAV, venuje sa predovšetkým materiálovému výskumu,
konštrukčnej keramike, keramickým nano-kompozitom a fázovej transformácii. Bol ocenený titulom Vedec roka 2006 v SR.
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Roboty
vedia reálne
ľuďom
zlepšiť život

DATALAN svojimi riešeniami
dlhodobo posúva hranice aj
vo vede a výskume. Okrem realizácie inovatívnych projektov na
slovenských univerzitách a vo
vedeckých parkoch sa orientujeme aj na podporu vzdelávacích
podujatí a aktivít, ako je napr.
Európska noc výskumníkov.
Akcia, ktorá je každoročne vyvrcholením netradičného Festivalu vedy, má za cieľ inšpirovať
mladých k práci vo vede a popularizovať slovenské vedecké
osobnosti, rešpektované aj v zahraničí. Medzi ne patrí napr. aj
kybernetička Mária Virčíková,
ktorá sa venuje praktickému využitiu robotov-humanoidov.
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Venuješ sa sociálnej interakcii robotov a ľudí. Do akej
miery je podľa teba sociálna dnešná komunikácia ľudí s
„technickými pomôckami“, od počítačov cez rôzne sofistikované prístroje ako je smartfón, či inteligentná TV?
Pokrok vidím v osobných asistentoch, ktorí spracovávajú prirodzený jazyk alebo v ovládaní televízorov gestami. Stále sa to
zlepšuje a každý deň pribúdajú ďalšie novinky.
Ako si sa k tejto téme dostala? Prečo práve humanoidná robotika?
Zaujíma ma umelá inteligencia a ako sa programuje schopnosť
učenia. Humanoidná robotika je len jedna z aplikačných oblastí, kde môžem využívať prostriedky umelej inteligencie. Ale je
naozaj zaujímavá, keďže ponúka spektrum možností – robot
sa nielen učí pohybovať, ale komunikovať gestami, vyhľadávať
pre človeka rôzne informácie, rozpoznávať tváre, vyjadrovať
emócie a ja mám priestor pre uplatnenie mojej kreativity.
Aké kritériá musí podľa teba spĺňať IT zariadenie, aby
sme ho už mohli nazvať robotom?
Robot je všeobecný názov pre zariadenie, ktoré je programované na vykonávanie istej činnosti bez ohľadu na to, ako vyzerá. Ľudia si však často na základe filmov a literatúry predstavujú práve humanoida, aj keď majú doma robota – vysávač.
Keď hovoríme o sociálnej interakcii, malo by ísť o obojsmernú komunikáciu. Nie je však dnes komunikácia
s technikou skôr jednosmerná? Od prístrojov skôr očakávame, že budú plniť ľudské príkazy...
V doméne, ktorej sa venujem, je robot často navrhovaný

skôr ako spoločník alebo aj inštruktor ľudí, takže komunikácia je obojsmerná a smeruje k tomu, aby bola čo najprirodzenejšia pre človeka.
Komunikáciu nemôžeme nazvať sociálnou ak nie je
personalizovaná. Z čoho by mala podľa teba táto personalizácia pozostávať?
Komunikácia je stále sociálna. U robota väčšinou personalizovaná nie je, robot stále reaguje rovnako na požiadavku človeka, neberie do úvahy kto ten človek je, alebo ako sa cíti. Prínos
nášho výskumu spočíva v tom, že sa robot adaptuje – personalizuje sa. Napríklad Google používa podobné algoritmy
a metódy, ktoré na základe znalostí – skúseností odporúčajú
výsledky vyhľadávania. V sociálnej robotike sa personalizujú
verbálne aj neverbálne prejavy robota a jeho správania.
Dokáže byť podľa teba skutočne sociálnou interakcia
s prístrojom, ktorý budem stále vnímať ako prístroj a nie
ako „bytosť“? Alebo je nutné, aby ten prístroj bol natoľko
vyspelý, že by prešiel cez Turingov test?
V komunite umelej inteligencie sa diskutuje vôbec o relevantnosti Turingovho testu pre modernú umelú inteligenciu.
V sociálnej interakcii s fyzickým robotom (oproti Turingovmu
testu, kde ide len o chatovaciu aplikáciu) to je zatiaľ irelevantné, keďže ľudia stále vedia, že interagujú s robotom. Existujú
aj androidné roboty, ktoré boli vyvinuté s cieľom vyzerať ako
my, ale ukazuje sa, že ľudia ich neprijímajú dobre.
Témou tvojej PhD. práce bola umelá emocionálna inteligencia. Kedy budeme vôbec môcť hovoriť, že sa ju po-

VIZITKA
Mária Virčíková (1986) pochádza z Košíc a je jednou z mála ľudí na celom svete, ktorí sa
môžu podieľať na vývoji v oblasti sociálnej robotiky. Doktorka odboru umelá inteligencia
na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach má na konte mnoho úspechov a výnimočných výsledkov. Na dokončenie dizertačnej práce získala
grant od nadácie Intenda, v prestížnej súťaži n.o. Junior Chamber International bola ocenená ako Top študentská osobnosť roka 2012/2013, a v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 zorganizovala celosvetovú súťaž v programovaní interaktívnych
robotov a mobilných aplikácií. Prednášala na svetových konferenciách v Austrálii, Kórei,
Slovinsku, Španielsku, Nemecku, USA a na viacerých univerzitách v Japonsku.
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darilo vyvinúť, keď doteraz sme sa pravdepodobne nedopracovali ani k umelej inteligencii?
Emocionálna inteligencia je súčasťou inteligencie. Nesnažíme sa o kópiu ľudskej emocionálnej inteligencie – to sa
nedá. Je to jednoduchšie: Robot rozpoznáva emócie u človeka a na základe toho sa snaží predikovať jeho správanie,
prispôsobiť to svoje a vyjadrovať emócie, aby bol akceptovaný lepšie. Nemá žiadne city, len ich simuluje.
Čo rozumieš pod pojmom „emócie“ v prípade robota?
Jednak percepciu emócií u človeka z tváre, pohybu a rôznych senzorov. A vyjadrovanie svojich emócií, napríklad
v reči, v pohybe, gestami, atď.
Ako môže robot rozpoznať emócie človeka?
V tomto išiel výskum rýchlo dopredu a dnes existujú aj
komerčné aplikácie na rozpoznávanie emócií. Naše laboratórium sa orientuje na spracovanie obrazu, takže rozpoznávame emócie z tváre, gest a pohybu pomocou kamery
alebo Kinectu, a kolegyňa pracuje na rozpoznávaní emócií
z textov a hovorenej reči. Iné laboratóriá pracujú aj so senzormi, ktoré si človek umiestni na seba – obleky, náramky,
prilby, ktoré merajú fyziologické odozvy na človeku.
Aká má byť výhoda komunikácie, alebo akejkoľvek interakcie s umelou emocionálnou inteligenciou v porovnaní s človekom?
Robot „sa neunaví“, dokáže lepšie poskytnúť informácie
o čomkoľvek, je „trpezlivý.“ V každej aplikačnej oblasti je to
rôzne, napríklad pri práci s autistickými pacientami stále
vykonáva to isté, deti takéto roboty akceptujú.
V médiách sa dnes pomerne často rozoberá téma konkurencie medzi ľuďmi a strojmi. Píše sa o profesiách, ktoré
zaniknú, pretože ich budú vykonávať stroje. Najhoršie sú
na tom manuálne profesie v priemyselnej výrobe, najlepšie služby, ktoré vyžadujú práve sociálnu interakciu a kreativitu. Ako to vidíš ty osobne?
Je to tak od čias priemyselnej revolúcie – nič nové. Vidím
to pragmaticky – ak sa nájdu dobré biznis modely a roboty budú lacnejšie, tak nás nahradia. Typická oblasť je
starostlivosť o starších ľudí, kde vyspelé štáty dávajú veľké peniaze na riešenie problému starnúcej populácie – aj
tým, že sa navrhujú rôzne sociálne roboty.
Ak hovoríme o robotoch, ich pravidlá správania sú definované troma zákonmi robotiky, ktoré formuloval Isaac
Asimov ešte v roku 1942. Súhlasíš v súčasnosti s Asimovom, alebo by si ich formulovala inak?
Je to základ roboetiky, ale dnes vznikajú paradoxy, kde
Asimove základy nie sú postačujúce (príklad autonóm-

nych vozidiel v prípade kolízie – ohrozí posádku alebo
chodcov?). Robotika a umelá inteligencia budú ešte tvrdý
oriešok pre právnikov...
Vnímanie robotov, resp. akýchkoľvek inteligentných
strojov do veľkej miery ovplyvňuje sci-fi. Ak by si si mohla
vybrať sci-fi budúcnosť podľa tvojho vnímania úlohy robotov,
aká by to bola?
Takmer všetky sci-fi sú katastrofické a technológia je propagovaná negatívne. Ja to vnímam inak a nemusím ísť do
budúcnosti. Dnes existujú špičkové exoskeletony a protézy, ktoré reálne vedia ľuďom zlepšiť život a bežnému človeku je táto technológia stále nedostupná – prečo sa vždy
používajú invalidné vozíky, keď by sa veľké percento týchto ľudí mohlo postaviť opäť na nohy? Aj ja vyvíjam technológie pre rôzne skupiny ľudí, ale bohužiaľ som si vedomá,
že nie všetky sa dostanú do praxe.
Ako by mala vyzerať ideálna budúcnosť z pohľadu využitia robotov?
Roboty by mali zlepšiť kvalitu života ľudí, tak ako sa to už
aj deje (napríklad obyčajná práčka, umývačka riadu) až po
predĺženie života (napríklad upozorňovanie na choroby,
ak zbierame medicínske dáta).
Ako k tomu môžu už dnes prispieť slovenské (resp.
nadnárodné) firmy?
Myslím si, že by to mohlo byť cez podporu mladých ľudí,
ktorí majú záujem o programovanie, vývoj, IT, robotiku.
Podporením projektov, nielen finančne, ale možno aj mentorovaním, aby dokázali svoj nápad premeniť v produkt
a s pomocou danej firmy a jej zázemia ho uviesť na trh.
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OPRELI SA O NÁS.
A POHLI SVETOM.
Dosiahla výsledky svetovej úrovne
v humanoidnej robotike a vo výskume
umelej inteligencie.

Už 25 rokov podporujeme výnimočné talenty a nápady.
www.dakujemeDATALAN.sk
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DETSKÁ ONLINE UNIVERZITA:
2 mesiace, 9 prednášok,
150 nadšených absolventov

„Chvíľu som bol nahnevaný, že ešte aj cez prázdniny sa budem musieť učiť, nakoniec som bol veľmi rád, že ma mamina
donútila.“ Takto s humorom komentoval svoje štúdium na Detskej Univerzite Komenského Online 2015 Lukáš
z Levíc. On a ďalšie takmer tri stovky malých študentov sa vďaka DATALANu dozvedeli, prečo je cukor jed,
prečo kohút kikiríka, a aj to, prečo a ako funguje mozog. Väčšina z nich je z možnosti študovať online nadšená.
„Netušila som, že takéto online štúdium ma tak chytí za srdce,“ potvrdila Natálka z Nových Zámkov.
Možnosť študovať cez internet prináša DATALAN deťom
už 5. rok. Náš prázdninový vzdelávací projekt ako prvý na
Slovensku sprístupnil deťom online formou prednášky
špičkových univerzitných profesorov. „Každý prednášajúci
niečím zaujal. Mňa aj tým, že viem, že sú to ‚veľkí dospeláci’,
pracujúci vo svojich profesiách s maximálnym nasadením
a napriek tomu prispôsobili výklad nám, deťom,“ ocenila
14-ročná Amálka z Bratislavy. Online vyučovanie je každoročne bezplatné, kapacitne neobmedzené a absolvovať ho môžu deti z celého Slovenska. Stačí im chuť vzdelávať sa a prístup na internet. „Pri mori som prednášky
pozerala cez mobil a tablet, a teraz po prázdninách nosím
spolužiakom prednášky aj do školy,“ prezradila Veronika
zo Zemianskych Kostolian.
Ako štúdium prebieha? Na portáli www.dukonline.sk
sme počas leta každý týždeň zverejnili video aktuálnej
prednášky. Ako sa zverila jedna zo študentiek, Terezka

z Bratislavy: „Rôzne zaujímavosti a informácie v prednáškach
ma úplne pohltili.“ Študenti sa potom mohli otestovať v online kvíze a jeho výsledok sme im zaslali e-mailom. Na
absolvovanie DUK online a získanie diplomu museli deti
úspešne zvládnuť aspoň 6 z 9 testov.
Fakty a ísla: Tento rok sa zaregistrovalo takmer tristo
študentov, čo predstavuje 50% nárast oproti predchádzajúcemu ročníku. Online štúdium úspešne ukončilo
150 študentov, čo je o 20% viac než minulý rok. Šestnásti z úspešných absolventov „promovali“ s červeným diplomom. O štúdium majú tradične väčší záujem dievčatá
(54,77%), a okrem Bratislavy sa najviac študentov pripájalo z Nitry a Levíc. Záujem však prejavili aj deti zo zahraničia, napr. z Čiech, či Francúzska. Priemerná úspešnosť
v testoch dosiahla rekordných 98,74%. „Najprv som nebol
nadšený, že ma mamina prihlásila, no po prvej prednáške
som sa už nevedel dočkať ďalšej,“ prezradil Nico z Pezinka.
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Najpočetnejšie mestá

DETSKÁ
UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
ONLINE 2015
Zaujímavé čísla

Študenti v krajoch

PO

33

24 Žilinský kraj

PK

Trenčiansky
kraj

24 Košický kraj

27

31

29

prihlásených
študentov

»

150
absolventov

»

Banskobystrický kraj

Bratislavský
kraj

64

16
červených
diplomov

155

128

dievčat

chlapcov

Najčastejšie meno:
Alexandra (8x)
Dominika (7x)

Najčastejšie meno:
Adam (9x)
Martin (8x)

Unikátny IT workshop

Okrem online štúdia sme spolu s partnerom – Archeologickým ústavom SAV, zorganizovali workshop, na ktorom
sa deti vďaka slovenskej archeologickej špičke dozvedeli,
ako dnes dokážeme aj prostredníctvom moderných IT odkrývať archeologické tajomstvá a oveľa lepšie rekonštruovať osudy Slovenska v minulosti. Workshop sa konal 17.
a 18. augusta na Bratislavskom hrade. „Malým študentom
sme ukázali, ako nám nové technológie pomáhajú pri vý-

Prešovský kraj

7
Trnavský
kraj

283

9

KE
45

Zahraničie

Nitriansky
kraj

BA

39

NR

11

9

LV

10

ČR 5
FR 1

Maximálna úspešnosť

Najviac detí vyplnilo

Prednáška č. 5:
Prečo slnko mení farbu?

Prednáška č. 1:
Prečo je predseda NR SR druhý
muž v štáte?

100%

99,4%

skume Veľkej Moravy, predviedli sme im fungovanie špičkových zariadení, ako sú napr. pozemné skenery, skenery
na drobné nálezy, či fotogrametrické postupy, a tiež vysvetlili, akú revolúciu spôsobili v dokumentácii získaných
nálezov a pri rekonštrukcii dávnovekých objektov 3D technológie,“ prezradil Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc, riaditeľ
Archeologického ústavu SAV, ktorého prístup a znalosti
deti skutočne ocenili.
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SLOVENSKÉ IT
TALENTY

zvíťazili v Číne

Šikovných ľudí nemá DATALAN len v radoch svojich zamestnancov – už nám
vyrastá aj nová generácia talentov. Prednedávnom to potvrdil syn nášho
kolegu Jozefa Radlera – Dominik. So svojimi spolužiakmi sa stali majstrami
sveta na celosvetovom šampionáte robotov v íne.

Súťaž RoboCup, ktorej cieľom je propagovať robotiku
a pokrok v oblasti vývoja umelej inteligencie, sa konala od
17. do 23. júla 2015 v čínskom meste Hefei za účasti niekoľkých stoviek tímov z viac ako 45 krajín. Dominik, žiak 8.
triedy na zvolenskej ZŠ, súťažil s tímom RoboGen, ktorý
vedie učiteľ informatiky Maroš Hudík a jeho členmi sú aj
Martin Katriňák, Andrej Slovák, Matúš Garaj a Tomáš Hitka. V názve tímu sa okrem robotiky ukrýva aj špeciálny
program pre nadané deti APROGEN (Alternatívny program
edukácie nadaných), ktorého sú spolužiaci súčasťou.
Nadaní študenti súťažili v dvoch kategóriách: v Rescue Line
Primary (Záchranár A) bolo úlohou plne autonómneho robota vlastnej konštrukcie prejsť bez zásahov, či diaľkového ovládania po vyznačenej trati – bludisku, a splniť viacero úloh.
V tejto kategórii obsadil tím štrnáste miesto. V ďalšej súťaži
Super tímov však spolu s čínskymi kolegami zvíťazili a stali sa
tak majstrami sveta. Dominik, kapitán úspešného tímu, nám
po víťazstve prezradil: „Počas celej súťaže sme mali pocit, že
cieľom a zmyslom vzájomného súperenia je spoločne sa niečo
naučiť a posunúť sa ďalej. Atmosféra bola veľmi priateľská, všetci
sme si navzájom pomáhali a radili si, inšpirovali sme sa vzájomne nápadmi a riešeniami. To, čo sme sa tam naučili za pár
dní, by nám doma trvalo roky. Pri tom sme spoznali nových ľudí
a nové kultúry. Úspechom nášho tímu bola už samotná účasť.
Nešli sme vyhrať. To, že sme dokázali spolu s výbornými íňanmi
uspieť medzi super tímami, nás však samozrejme veľmi teší.“

prekážku bez zhodenia, čakali ho križovatky, kopce, a keď
toto všetko zvládol, dostal sa do záchrannej arény. Tam boli
náhodne rozmiestnené „obete“, ktoré musel robot identifikovať, uchopiť, a preniesť do záchrannej zóny.
Čo všetko si sa v Číne naučil? Okrem zlepšenia komunikačných schopností v angličtine som sa naučil kooperovať
s novými členmi tímu, či lepšie organizovať. Vďaka možnosti
učiť sa od ostatných a inšpirovať sa ich nápadmi a riešeniami som zlepšil svoje schopnosti aj v oblasti programovania,
ktoré bolo mojou primárnou úlohou v tíme.
Ako si sa vlastne dostal k robotike a súťaži robotov? Keď
som prišiel do triedy s vyučovacím systémom v rámci APROGEN-u, všetci moji spolužiaci chodili na robotický krúžok. Tak
som sa pridal a zapáčilo sa mi tam. V tom roku na našu školu
prišiel p. učiteľ Hudík, ktorý viedol robotický krúžok aj na svojej

Ako dlho ste na svojom robotovi pracovali a čo všetko
musel zvládnuť? Robota sme stavali od januára, prešiel obrovským počtom zmien, a po víťazstve slovenského kola RoboCup sme postavili rovnaký model, avšak z inej stavebnice.
Na súťaži musel náš robot prejsť určenou trasou, zvládať rôzne prekážky, napríklad prerušenie čiary, identifikovať a obísť
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Aké sú tvoje aj tímové plány do budúcnosti? Momentálne sa plánujeme zúčastniť robotickej súťaže FLL, konkrétne
regionálneho kola, ktoré sa bude konať v januári. Po úspechu v Hefei sa na našej škole masívne zvýšil záujem o robotiku a robotický krúžok, takže v rámci krúžku máme vytvorených niekoľko tímov a zúčastníme sa viacerých súťaží naraz.
Po FLL sa zrejme opäť prihlásime na súťaže RoboCup, tentoraz ale vo vyššej vekovej kategórii (Záchranár „B“).
Vieš si predstaviť, že by si sa robotikou v budúcnosti aj
živil? Máš v tejto oblasti aj nejaký sen, ktorý by si chcel dosiahnuť? Áno, viem si predstaviť, že by ma to bavilo. Ešte
som sa záväzne nerozhodol, ale je to jedna z hlavných
možností, ktoré mám pri rozhodovaní o svojej budúcnosti.
bývalej škole. Zúčastnili sme sa súťaže FLL, kde sme dosiahli
dobré výsledky (2 . miesto v hlavnej kategórií „Robot Game“,
3. miesto v celkovom hodnotení). To nás motivovalo a chceli
sme súťažiť ďalej. Súťaž RoboCup už p. učiteľ Hudík absolvoval na minulej škole, a keďže my sme ju nepoznali, predstavil
nám ju a rozhodli sme sa do nej prihlásiť. Ja osobne som sa
však okrajovo zaujímal o programovanie aj mimo vyučovacích
hodín informatiky, či už prostredníctvom samovýučby, alebo
pod vedením učiteľa informatiky nad rámec bežného učiva.
Čo ťa na robotike baví najviac? Programovanie a analýza problémov. Som logicky založený, takže oblasť matematiky, informatiky, programovania a robotiky je pre mňa
ako stvorená. Okrem toho, na robotike ma fascinuje to,
ako je programovanie aplikované do praxe. Nemám pocit,
že píšem len abstraktné riadky kódu, ale môžem si na robotovi hneď vyskúšať, čo som práve naprogramoval.

nenaučili toľko, ako
„Chlapci by sa nikdy na Slovensku
deň sme zaznamena svetovom šampionáte. Každý
neutíchajúcu chuť
nali obrovský posun, motiváciu a
problémoch. Tímy,
aj po nociach pracovať na nových
upracovali, mali iné
s ktorými sa naši žiaci stretli a spol
Naši žiaci však boli
zázemie, vybavenie aj skúsenosti.
vysporiadali s novýlepší, ako sme čakali a výborne sa
Sme hrdí, že sú majmi a neočakávanými situáciami.
i skúsenosti využijeme
stri sveta. Nazbierané vedomosti
ch učebných osnov
pri začlenení robotiky do upravený
na ich tvorbe.“
a samotní žiaci budú participovať
Ľuboslava Bieliková, riaditeľka ZŠ

„
„Vedel
som, že Dominik chodí do nejakého krúžku, ale že
z toho vznikne taký poprask som naozaj neočakával. A
možno práve to, že chlapci si všetkými pokusmi a omylmi
m
prešli od základu sami, a nečerpali z hotových výtvorov
p
sstarších predchodcov, ani neboli zaplavení informačnou
lavínou od rodičov, ktorí robotiku študovali, im pomohlo
la
na súťaži prijímať tie správne rozhodnutia. Pokúsim sa
n
tteda aj naďalej nechať Dominika robiť, čo ho baví (aj keď
tto niekedy nie je ľahké :-) a podporovať ho, aby mohol byť
ttam, kde práve potrebuje. Veľmi si cením, že sa do tejto
podpory nezištne zapojil aj DATALAN.“
p
Jozef Radler, otec, DATALAN
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Stredoškolák z Michaloviec
stážoval v ženevskom CERNe
Adam Lassak zo SOŠ technickej v Michalovciach sa
stal víťazom A-kategórie v odbore elektronika na
celoštátnom finále súťaže ZENIT 2015 a okrem prvenstva
získal aj šesťtýždňovú stáž v Európskej organizácii pre
jadrový výskum CERN vo švajčiarskej Ženeve.
Cieľom súťaže, ktorej dlhoročným partnerom je aj DATALAN,
je objavovať a podporovať talenty v oblastiach elektronika,
programovanie a strojárstvo. Veľkou motiváciou pre súťažiacich je aj lepšia možnosť uplatnenia na trhu práce. Firmy
a spoločnosti pôsobiace v daných oblastiach oslovujú šikovných študentov už počas súťaže. Už niekoľko rokov je predsedom odbornej hodnotiacej komisie elektronika Daniel Valúch, bývalý víťaz tohto podujatia a dnes zamestnanec CERNu
– pracovník v skupine vysokofrekvenčných systémov, ktorý sa
podieľa aj na vývoji a prevádzke známeho Veľkého hadronového urýchľovača LHC. Práve Daniel sprostredkoval víťaznú
platenú stáž pre najlepšieho elektronika priamo v Európskej
organizácii pre jadrový výskum.
Adama, ktorý študuje odbor mechanik-elektrotechnik, víťazstvo aj možnosť navštíviť prestížne pracovisko skutočne potešila. V súťaži porazil silnú konkurenciu a potrápili ho najmä
teoretické otázky. „Boli ťažké, zamerané skôr na pokročilejšie
vedomosti,“ prezradil. V ďalšej časti si poradil s programovaním zariadenia s názvom mikrokontrolér kódového zámku.
Zvládol aj praktickú úlohu návrhu a výroby plošného spoja
digitálnych hodín. „Môj výtvor mal viacero displejov, ktoré zobrazovali čas akoby sa roloval, postupne s nižším jasom sa zobrazia vyššie a nižšie čísla. Bola to naozaj dosť náročná úloha.“
Adam, vyhral si 31. ročník súťaže, v ktorej sa stretávajú
tí najšikovnejší - gratulujeme! Čo bolo tvojou motiváciou
prihlásiť sa?
O súťaži som sa dozvedel v škole už ako prvák. Keď som sa
ešte ako „nováčik“ prvý krát zúčastnil školského kola, nevedel som, čo ma čaká. Chcel som si to len vyskúšať a zistiť,
čo viem. Po nečakanom úspechu sa zo skúšky stala tradícia
a zúčastnil som sa v druhom, a aj teraz v treťom ročníku.
Okrem prvenstva si získal aj šesťtýždňovú stáž v CERNe.
Na čo si sa najviac tešil a čo všetko si si naplánoval vidieť
a zažiť?
Najviac som sa tešil, že uvidím veci, o ktorých som dovtedy len počul. Vidieť to všetko naživo je skutočný zážitok.
A to, že som mal možnosť pracovať na niečom, čo sa bude

skutočne používať v urýchľovači, bol už len bonus. Vďaka Danielovi Valúchovi som mal možnosť vidieť špičkovo
vybavené laboratória a zažiť „exkurziu“ v LHC na vlastnej
koži. Aby som sa nevenoval len práci, tak som si obzrel
monumenty Ženevy ako sú napr. Jet d’Eau, ale navštívil
som aj iné mestá - Lausanne, Montreux.
Ako celá stáž prebiehala – bol si najmä v úlohe pozorovateľa, alebo si sa mohol osobne podieľať na konkrétnych
projektoch a praktických úlohách?
Počas stáže som pracoval na dvoch projektoch. Ako prvý projekt som dostal za úlohu zmodernizovať systém na ochranu
výkonových tetród. Jednalo sa o pre mňa náročný projekt,
nakoľko som v danej problematike nemal žiadne skúsenosti. Ale vďaka Danielovmu vedeniu a jeho trefným radám som
to zvládol a navrhol šesť-vrstvový plošný spoj. Predtým som
pracoval maximálne s dvoma vrstvami. Druhý projekt bol
ponímaný trochu viac vedeckejšie. Išlo o teplotnú kompenzáciu oneskorovacej slučky s optickým vláknom. Na to, aby
som mohol navrhnúť elektroniku, musel som najprv meraním
zistiť, ako sa optické vlákno správa pri zmenách teploty, a na
základe toho určiť potrebné parametre regulácie. Po návrhu
elektroniky prišlo na rad opäť testovanie. Bolo treba vyskúšať,
či návrh bude spĺňať také náročné požiadavky. Keď sa elektronika osvedčila, tak som navrhol aj mechanickú konštrukciu.
Aké sú tvoje plány do budúcnosti? Ovplyvnilo ich aj víťazstvo v súťaži?
Prvým, nie veľmi ďalekým plánom, je úspešne dokončiť
strednú školu, neskôr aj vysokú. Nielen víťazstvo, ale aj
samotná účasť na súťaži mi veľa priniesla. Zistil som, kde
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mám medzery a ktorej oblasti by som sa mal viac venovať, napr. programovaniu. Myslím si, že súťaž mi rozšírila
obzory a vďaka stáži v CERNe mám v budúcnosti väčšie
možnosti uplatniť sa. V budúcnosti by som chcel pracovať
na vývoji elektroniky HW a možno aj SW.
Máš nejaký vysnívaný profesionálny projekt, ktorého
by si chcel byť súčasťou?
To je ťažké rozhodovanie. Ak by som si mal vybrať niečo
skutočne profesionálne, tak by som sa chcel podieľať na
vývoji elektromobilu. Ale na to mám primálo vedomostí,
takže zatiaľ ostanem len pri tom snívaní.
Elektrotechnici sú niekedy vnímaní ako ľudia, ktorí sedia doma a vymýšľajú rôzne „elektronické hračky“. Ako je
to s tebou, platí táto predstava?
Zväčša nie. Som typ človeka, ktorý dlho neobsedí a teda
vymýšľaniu elektronických „hračiek“ venujem len zlomok
voľného času. Okrem elektroniky ma baví aj strojárstvo
a autá, takže nudiť sa nestíham. Občas si tiež rád prečítam
dobrú knihu, odbornú literatúru ani nerátam. Prílišné sedenie si potom kompenzujem v posilňovni.

Daniel Valúch o Adamovi
Adam je skutočne výnimočný talent. Už ako prvák
sa na celoštátnom finále súťaže umiestnil na druhom mieste, v konkurencii žiakov, ktorí končili
strednú školu. Odvtedy súťaž už dva krát vyhral. O jeho kvalitách
som sa presvedčil aj počas jeho stáže na našom pracovisku.
Pôvodne som mal pripravený menší projekt - spracovanie signálov z elektrónkových zosilňovačov v urýchľovači. Súčasných
študentov zaujímajú hlavne mikrokontroléry a obvody, ktoré
blikajú a vydávajú hlasné zvuky, preto som mal spočiatku obavy. Dúfal som, že Adama problém zaujme a za 6 týždňov zvládne obvod navrhnúť. Veľmi som sa mýlil... Už po pár dňoch mal
naštudované zadanie a pripravené riešenie, dva týždne po začiatku bol prototyp vo výrobe. Adam má neuveriteľné rozsiahle teoretické aj praktické znalosti, pracuje veľmi systematicky,
rozpráva a píše plynule anglicky. Pravidelne som sa čudoval
odkiaľ vie takto pokročilé veci, lebo v škole sa to určite neučili.
Jeho stáž na našom pracovisku sa preto pre mňa stala osobnou výzvou. Zhodou okolností sme mali práve začať pracovať na
projekte stabilizácie vysokofrekvenčnej oneskorovacej linky na
báze optického vlákna. Oneskorovaciu linku potrebujeme pre
urýchľovanie iónov olova v 7 km urýchľovači SPS. Pomocou optických vlákien o d žke 3 až 7 km oneskorujeme signály tak, aby
na miesto určenia prišli v časovom okne užšom ako 250 pikosekúnd. Inými slovami „d žka“ 7 km optického vlákna sa v celom
rozsahu prevádzkových teplôt nesmie meniť o viac ako +/-2 cm.
Skutočný vývojový projekt zah ňal podrobné meranie para-

metrov optických vlákien, návrh metódy ako vlákno stabilizovať,
výpočet požiadaviek na stabilitu obvodov a regulátor, ako ho
zrealizovať a samozrejme podrobný návrh celého zariadenia. K
dispozícii je samozrejme všetko prístrojové vybavenie a konzultácie s kolegami. Myslím, že sa mu problém páčil...
Po týždni strávenom vedľa klimatickej komory boli spracované
výsledky merania vlákien a výpočtom sme sa dopracovali k tomu,
že bude stačiť stabilizovať teplotu vláknových návinov s presnosťou
na desatiny stupňa Celzia. Aby bol projekt pre Adama zaujímavejší, dohodli sme sa, že regulátor bude realizovaný bez mikrokontroléra a softvéru, čisto s použitím precíznych analógových komponentov. Samozrejme mal k dispozícii neobmedzený rozpočet.
Výsledky nenechali na seba dlho čakať. Adam navrhol koncept,
odporučil vhodný pracovný bod, navrhol regulátor, prvá verzia
bola otestovaná, parametre doladené a začal pracovať na finálnej
verzii a kompletnej výrobnej dokumentácii celého zariadenia. Na
základe vynikajúcich výsledkov sme mu stáž pred žili na 8 týždňov.
Tento rok Adam maturuje. Držím mu palce v šťastnom výbere
kvalitnej univerzity, kde bude môcť svoje nadanie ďalej rozvíjať.
Som veľmi rád, že sa nám darí nachádzať a podporovať takto
výnimočne talentovaných mladých ľudí. Súťaž ZENIT v elektronike, programovaní a strojárstve má dlhoročnú tradíciu. V posledných rokoch sa nám vďaka podpore firiem podarilo posunúť
podujatie na úplne inú úroveň. Ako spoluorganizátor a predseda odbornej hodnotiacej komisie
elektronika ďakujem partnerom za podporu.
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JUDIT
BÁRDOS
Mojím
najväčším
dopingom
je láska

Túto nezabudnuteľnú tvár ste mohli vidieť na udeľovaní tohtoročných eských levov. Bola medzi
nominovanými na hlavnú ženská rolu vo filme Andrey Sedláčkovej Fair Play. A hoci Judit Bárdos nakoniec
sošku nezískala, zapísala sa medzi tie Slovenky, ktorým sa darí presadiť sa aj za hranicami Slovenska. Hoci
pôvodne chcela byť klavírnou umelkyňou, láska ku kultúre a divadlu ju zaviala na VŠMU.

Bola si nominovaná na Českého leva za hlavnú ženskú
úlohu - ako si to prežívala, ako si spomínaš na ten večer
v Prahe?
Veľmi som sa tešila z nominácie, vlastne ešte aj teraz po
čase je to pre mňa obrovská radosť byť medzi tými slovenskými herečkami, ktorým sa podarilo upútať v českom
filme. Pár dní pred udeľovaním som však ochorela, mala
som aj horúčky, no keďže som si horko-ťažko vybojovala,
aby som mala v ten deň voľno (kvôli mne presunuli naplánované predstavenie v divadle), povedala som si, že to
zvládnem. Bol to veľký zážitok, takejto slávnostnej udalosti
som sa ešte nikdy predtým nezúčastnila. Paradoxom je, že
film Fair play je o dopingu, a na Českom levovi som bola
„nadopovaná“ liekom proti horúčke.

MOJE NAJ
FILM – Je ich viac. Napríklad: Štěstí, Amores Perros,
Birdman
KNIHA – Básne od Attilu Józsefa
HUDBA – To sa vždy mení, momentálne je to
Jolanka od Szidi Tobias
RELAX – thajská masáž, more, tanec

Čo je tvojím najväčším dopingom v živote?
Herectvo. Spoznávanie rôznych duševných polôh pomocou postáv. Ďalším hnacím motorom je učiť sa hrať, existovať na javisku a pred kamerou ako postava. Okrem toho,
samozrejme, aj láska. V rôznych podobách. Ďalej inšpiratívni a tvoriví ľudia, a ako pre každého herca, obrovským
akumulátorom sú pre mňa diváci.
Lev na teba ešte čaká, no za svoj debutový filmový výkon si už získala viacero prestížnych cien. Čo ty sama považuješ vo svojom živote za najväčšiu výhru?
Že som sa narodila dvom dobrým ľuďom a vyrástla pod
ich ochranou.
Na čom pracuješ v súčasnosti? Aké sú tvoje plány na
najbližšie obdobie?
V Jókaiho divadle v Komárne som mala tento rok premiéru
inscenácie Moliére od Bulgakova a aktuálne vystupujem aj
v novom muzikáli Kniha džunglí. Okrem toho mám roztočený jeden slovenský film, ale o tom zatiaľ nemôžem hovoriť.
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Predstaviť si viem čokoľvek, ale radšej na to nemyslím.
Trochu ma však desí, čo bude s medziľudskými vzťahmi,
keďže „vďaka“ mobilom, v ktorých máme všetko, pozeráme viac na aparáty v ruke než do očí ľuďom pred sebou.
Dokázala by si však žiť napr. bez mobilu, GPS, on-line
kalendára a vrátiť sa napr. k starým dobrým vytáčacím telefónom, gramofónom a papierovým zápisníkom, či mapám?
Áno, hoci istý čas by to určite trvalo, kým by som si opäť
zvykla. Ale táto retro predstava je veľmi pekná. I keď napr.
to GPS by mi fakt chýbalo...
Film získal cenu
za Najlepší
filmový plagát.

Ako svoju tvár si
Judit vybrala známa
kozmetická značka.

Aký je tvoj vzťah k novým technológiám a technickým
hračkám?
Som typ, ktorý sa ku všetkým vychytávkam dostane medzi poslednými. Novú IT hračku si kúpim až vtedy, keď
sa vďaka ľuďom okolo seba presvedčím, že je to naozaj
dobrá vec a uľahčí mi život.
Aká je tvoja obľúbená aplikácia v mobile?
WhatsApp. Pri komunikácii s priateľmi oveľa radšej pošlem správu cez appku než smsku. Hlasovú či písanú. Tento nástroj som si naozaj obľúbila.
Si aktívna aj na sociálnych sieťach? Koľko času v priemere stráviš denne on-line?
Bola som na Facebook-u, ale asi pred tromi rokmi som sa
odhlásila. Prišla som na to, že je to pre mňa strata času.
Väčšinou, keď ma označili na nejakej fotke, hneď som si
pozrela celý fotoalbum a potom ďalšie a ďalšie, prelinkovania a kamarátov kamarátov... a asi po hodine som
zistila, že som kvôli tomu nič nevybavila, dokonca som aj
zabudla, čo som chcela na tom internete vybaviť. Takže
odvtedy v rámci on-line komunikácie využívam už len e-maily. Neviem však presne povedať, koľko času som denne on-line, niekedy je to desať minút, niekedy aj hodina.
Teraz sú v móde rôzne užitočné aplikácie, ako napr.
Hopin na objednanie taxikára. Tieto novinky, blízke mladej
generácii, nevyužívaš?
Nie, konkrétne túto službu som ešte neskúšala. Naozaj na
mňa platí, že do nových vecí sa hrniem až keď mám na ne
pozitívne feedbacky. Sama od seba ich neskúšam.
A nedesí ťa sci-fi scenár našej budúcnosti? Umelá inteligencia, internet vecí, roboti namiesto ľudí...

VIZITKA
Judit Bárdos (1988):
Slovenská herečka
maďarského pôvodu
je dcérou politika Gyulu Bárdosa. Skôr než
sa stala herečkou,
študovala štyri roky
na konzervatóriu hru
na klavíri. Judit účinkuje predovšetkým
na divadelnej scéne,
napr. v historickej hre
anglického dramatika
Williama Shakespeara Coriolanus, dráme
od P. O. Hviezdoslava
Herodes a Herodias, či Antona Pavloviča Čechova
Ivanov. Jej domovským divadlom je Jókaiho divadlo
v Komárne a vystupuje aj na doskách SND. Vo svojom debute v roku 2011 vo veľmi úspešnom filme
Dom režisérky Zuzany Liovej stvárnila postavu dospievajúcej Evy, ktorá jej priniesla viacero ocenení:
Modrý anjel (na MFF Art Film Fest 2011 za najlepší
ženský herecký výkon), Igric (v poradí už stý Igric v
histórii najstaršej slovenskej filmovej ceny za herecký výkon), či Slnko v sieti. Najnovšie bola za film Fair
Play nominovaná na Českého leva v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. Stvárnila mladú bežkyňu, ktorá sa v prostredí dopingového
prostredia ČSSR pripravuje ako reprezentantka na
olympiádu. Výborný výkon podala aj v dráme V tichu. Diváci si obľúbili aj jej postavu v seriáli Doktori,
a v rámci slovenskej kinematografie sa objavila
v rozprávke Láska na vlásku, či v seriáli Dr. Ludsky.
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MICHAL
KUBOVČÍK

Šťastie pozostáva
z mnohých maličkostí
Michal má mnoho tvárí aj hlasov. Aj preto patrí medzi jedného
z najtalentovanejších komikov a „parodistov“ novej generácie.
A hoci má 35, známym sa stal len pár rokov dozadu. S technológiami
sa príliš nekamaráti, hoci vie, že pestovať takéto kamarátstva je
dnes nevyhnutné, a tak sa snaží aj napriek tomu, že s technikou
afinitu zjavne nemá.

Akou vetou by sa dalo popísať spojenie ty a technológia?
Hľadáme si k sebe cestu. Veľmi by som chcel, ale mám dar
(alebo skôr prekliatie?), že tieto veci v mojej prítomnosti
kolabujú. Dokonca pod dozorom odborníkov, keď postupujem podľa ich pokynov, sa technológie chovajú splašene. Hlavne počítače a mobily.
Splašené technológie? To vysvetli.
Napaľované CD-čká, kde je každá pieseň od polovice, nutný reštart karaoke na svadbe po mojom dotyku klávesy
ENTER, to sú bežné veci, nad ktorými sa už ani nepozastavujem. Krásne bolo, keď sa počas bowlingu kuželky
„zdvihli“ a odišli, ešte pred príchodom mojej gule. Proste
na „trase“ ja a technológie sa nevytvorilo spojenie.
A ako najčastejšie komunikuješ so svojimi blízkymi,
keď si na cestách?
Telefonáty a sms. No nie som veľkým priaznivcom telefónov. Radšej sa s niekým stretnem osobne, chcem ho
vnímať komplexne.
Nevyužívaš ani mobilné aplikácie?
Keby som dostal túto otázku pred mesiacom, povedal by
som nie, lebo som aplikácie nemal. Dnes už mám anatomický atlas a slovník.
A ako hodnotíš výhody dnešnej digitálnej doby napr.
ako občan, keď máš možnosť vybaviť všetky potrebné veci
na 1 klik, namiesto behania po úradoch?
To znie super. Lenže arogantnú pani za okienkom predýcham ľahšie ako počítač nefungujúci práve vtedy, keď ho
potrebujem. Všimli ste si, že vždy vtedy, keď sa človek naj-

viac ponáhľa, počítač zamrzne alebo spraví reštart? Moja
partnerka Zuzka už pozná moju okrídlenú vetu „Toto by
mi kladivo neurobilo!“ , ktorú použijem vždy vtedy, keď túžim hodiť mobil o stenu.
A čo si teda myslíš o vete: Kto nie je na Facebooku akoby ani neexistoval?
Facebook je určite dobrá vec. Ale závisí to od uhľa pohľadu. Mám pocit, že je to často priestor pre stratených
a pomýlených, ktorí sa potrebujú predvádzať, čo majú...
hoci často ide len o virtuálne bohatstvo, ktoré v skutočnosti nevlastnia, no robí im dobre vyfotiť sa pri niečom luxusnom. A taktiež je to platforma pre pisálkov, ktorí majú
potrebu vypisovať každé dve minúty statusy typu: dááám
si čajiiiiiik....wow pršíííííííí....XY is at café XY... a pod. To je
choré.
Jan Werich zase povedal: Najhoršia „zrážka“ v živote
je s blbcom. Blbca nikdy neusvedčíte z blbstva, a z takej
zrážky vyjdete vždy ako najväčší blbec pod slnkom. Stretol
si sa s takouto situáciou?
Je to pravda. Hovorí sa aj: nikdy sa nehádaj s blbcom. Stiahne ťa na svoju úroveň a tam ťa prevalcuje skúsenosťami.
Otázne je, či môžem niekoho nazvať blbcom. Každý sme
na nejakej ceste a vždy sa nájde niekto chytrejší a múdrejší
od nás. Každý robí to najlepšie, čo asi v danej chvíli vie.
Keby si bol vedomý následkov, konal by inak. Dúfam.
Čo ti v poslednej dobe spravilo najväčšiu radosť?
Drobnosti. Vždy sú to maličkosti. Lebo šťastie pozostáva
z mnohých maličkostí. Ale najmä stretnutia s ľuďmi, ktorých mám rád.
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Vyštudoval VŠMU, humoru sa venuje
odmalička

Populárny Hesso z nočnej TV relácie
Haló

V predstavení Jááánošííík
po tristo rokoch

Účinkuješ v Radošinskom naivnom divadle. Pokladáš sa
za naivného človeka, resp. je niečo, v čom si ešte naivný?
Všetci sme tak trochu naivní. Dookola používame staré
postupy a čakáme nové výsledky. V naivite je akýsi druh
čistoty a úprimnosti. Ale späť k sebe. Som naivný. Občasné
vytriezvenie je síce bolestivé, ale užitočné, pretože poukazuje, že niektoré veci som si skôr idealizoval, a v skutočnosti sú iné. A to je veľká skúsenosť.
Vráťme sa trochu do detstva. Kto bol hrdina tvojho
detstva?
Určite Winnetou, Old Shatterhand, Indiáni. A ešte hasiči.
Pôvodne si chcel byť učiteľom na prvom stupni. Ako si
spomínaš na školské časy, bol si dobrým žiakom?
Snažil som sa ním byť aj napriek tomu, že som nie celkom
chápal, načo mi je periodická sústava prvkov a prečo nás
neučia veci pre život potrebné. Toto som závidel Indiánomškolu praktických vecí. Vedieť sa rozhodnúť v krízovej situácii, zachovať rozvahu a počúvať srdce. To je pre život viac
ako znalosť akademických poučiek. Na strednej škole to už
bolo iné a stretol som úžasných pedagógov.
Si známy aj vďaka vydareným paródiám, ktoré hojne
využívaš v televíznych reláciách. Kto bol prvým človekom,
ktorého si parodoval?
Ak si dobre spomínam, tak to bol Fantomas. Raz som v škole v prírode imitoval jednu učiteľku a za trest som sa nemohol zúčastniť nočného pochodu Neboj sa tmy.

MOJE NAJ
FILM – Misia
KNIHA – Chvála pomalosti - Carl Honoré
HUDBA – Abbey Road - Beatles

Ako si ju parodoval?
Ona totiž povedala: „Žiaci, teraz pôjdeme do lesa a budeme
pozorovať nočný život tatranskej fl óry a fauny!“ A ja som jej
hlasom povedal: „Tak to som zvedavý, čo robia v noci čučoriedky!“ Veľmi sa urazila.
Keby si teraz mal Aladinovu lampu, aké tri želania by si
si chcel splniť?
Asi len jedno: poznať pravdu... vo všetkom. Keď poznáte
pravdu, všetko ostatné príde samo.

VIZITKA
Michal Kubov ík (1980) je člen Radošinského naivného divadla a známa televízna
tvár zo seriálov ako Horná dolná, Kredenc, Panelák, Mesto tieňov, či Ordinácia v ružovej záhrade. Najviac na seba upozornil výkonom v slovenskom filme Kandidát. Vyniká
najmä svojím komediálnym talentom, paródiami a stand-up vystúpeniami. Kultovou
sa stala jeho postava bláznivého veštca hádajúceho budúcnosť z pexesa Hessa Jašteráka. Michal má k ezoterike blízko aj v súkromnom živote, zaujíma sa o alternatívnu
medicínu a zdravú životosprávu.
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ZAHO TE SVOJE LIMITY
CrossFit je fenomén. Nie je to žiadne prehnané tvrdenie,
ale holý fakt. Za posledné roky sa jeho popularita rozšírila do všetkých kútov sveta. Na Instagrame sa vám s hashtagom #crossfit objaví takmer 12 a pol milióna odkazov,
na Facebooku má len jedna z mnohých fanpage vyše
dvoch miliónov fanúšikov. A fandí mu aj Matt Damon,
Brad Pitt, či Channing Tatum. Prečo sa z tohto silového
cvičenia stal taký hit? „Z časti je to preto, že CrossFit rozvíja
nielen svaly, ale aj celkové pohybové schopnosti človeka. Budujete si tak silu, rýchlosť a vytrvalosť. Posúvate vpred svoje
hranice, čo vás dokáže neuveriteľne motivovať a zdvihnúť
sebavedomie,“ vysvetľuje známy slovenský tréner Dominik Hopjak, ktorý pôsobí v RRCFT CrossFit Bratislava. „No
za svoj obrovský úspech vďačí CrossFit aj ďalšiemu dôvodu
- je to šport naozaj pre každého.“
Tréning využíva atletické, gymnastické aj vzpieračské prvky, takže sa telo stáva silnejším a funkčnejším. Kým sa
však vrhnete na činky a kettlebelly, musíte si osvojiť správnu techniku prevedenia cviku. Tréner vám poradí, ako
cvičiť efektívne a bezpečne, aby ste dosiahli tie najlepšie
výsledky. Do tréningového programu patria napríklad angličáky, cvičenie na kruhoch, skákanie cez švihadlo, drepy
s činkami, zhyby, kľuky, aj čoraz populárnejší plank, ktorý
vám vyrysuje brucho ako z fitnes magazínu. „Vďaka tomu
budete rozvíjať všetky pohybové schopnosti, takže budete fit
po všetkých stránkach. A je jasné, že s pravidelným tréningom
prichádza aj vymakané telo,“ hovorí Hopjak.

© Red Royal CrossFit

Nezáleží na vašom veku, stave účtu, ani na fyzickej
kondícii. Isté je len jedno - CrossFit sa stane vašou
novou závislosťou.

Dominik Hopjak patrí v crossfite medzi
najlepších na Slovensku.

Na komunite záleží

Ak ste niekedy cvičili CrossFit, viete, o čom je reč. Ak nie,
prekvapí vás priateľská atmosféra v každej CrossFit komunite. Každý sa snaží pomáhať tomu druhému, nik vás nevysmeje, ak sa vám cvik nepodarí a ani sa nebudete cítiť
ako posledný mikroorganizmus na svete, ak nebudete vládať. Priateľská atmosféra je v CrossFit centrách rovnako
dôležitá ako správne prevedenie cviku. Inštruktor pozná
vaše fyzické schopnosti, a tak sa vám nestane, že vás bude
nútiť do cviku, ktorý vám spôsobí bolesť, alebo pri ktorom
vám hrozí zranenie. Naopak, bude sa snažiť nájsť cestu,
aby ste aj napriek niektorému telesnému obmedzeniu dosiahli svoje ciele. „ udia už pochopili, že CrossFit ich pripraví
na všetko, čo život prináša, či už ide o každodenné záležitosti ako vynesenie nákupu po schodoch, zdvihnutie dieťaťa na
ruky, alebo aj na veľké výzvy ako výstup na Gerlachovský štít,“
prezrádza inštruktor. „A keďže je CrossFit prispôsobiteľný
pre každého jednotlivca, trénujú u nás deti, vysokoškoláci,
mamičky na materskej, ale aj vrcholoví športovci,“ dodáva.
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Posu te sa alej

Teraz, keď ste už namotivovaní na tréning, pripravte sa
na ďalšiu lahôdku, ktorá vás uistí, že hodiny v gyme stáli
za to. Spartan Race, ktorý pôvodne vznikol v americkom
Vermonte, patrí medzi najťažšie prekážkové preteky vôbec. Na nich si otestujete svoje pohybové schopnosti, silu
a výdrž a uveríte, že vy ste ten najlepší. Ich zdolanie sa
považuje v komunite za veľký úspech a záleží len od vás,
ktorú náročnosť si zvolíte. Niekoľkokilometrová trať, po
ktorej budete bežať, má množstvo prekážok na zdolanie
- napríklad plazenie sa pod ostnatým drôtom, šplhanie,
preliezanie stien, hádzanie oštepom, beh cez močiar, či
horiace drevá pod nohami. Nezáleží na veku, povolaní, ani
na pohlaví, dôležité je však byť na toto dobrodružstvo pripravený a v dobrej kondícii. „Reebok Spartan Race som absolvovala po prvýkrát v septembri. Bola to najjednoduchšia
forma - Spartan Sprint, ale dala mi poriadne zabrať,“ hovorí
PR manažérka Eva Sérová. „Bežala som aj so svojou kamarátkou Ivanou Surovcovou, no musím priznať, že bol medzi
nami obrovský rozdiel - Ivana sa naozaj dôkladne pripravovala, kým ja som sa spoliehala len na to, že chodím pravidelne
na CrossFit. Teraz už viem, že najdôležitejšie je mať nabehané
a byť kondične pripravený.“ Aj ona si Sparťana zamilovala.
„Prečo? Je to predsa obrovská výzva a pocit, keď dobehnete
do cieľa, je neopísateľný. Vtedy si poviete, že tá námaha naozaj stála za to.“

V roku 2000 si Glassman dal značku CrossFit zaregistrovať. Cvičenie sa stalo také populárne, že do piatich rokov
vzniklo trinásť crossfitových centier v USA. Dnes ich je vyše
desaťtisíc po celom svete.

+ Klikajte

Chcete posúvať svoje limity a tešiť sa z vymakaného tela
a skvelej kondičky? Prihláste sa ešte dnes a možno vás
cvičenie chytí až tak, že sa podujmete aj na súťaž. Vďaka
rastúcej popularite CrossFitu sa pravidelne konajú rôzne súťaže a majstrovstvá, ktorých sa zúčastňujú amatéri
aj tie najlepšie CrossFit tímy Strednej Európy. Kliknite na
Crossfitbratislava.sk a dozviete sa viac.
A ak chcete zdolať svoje limity na sparťanskom preteku,
kliknite na Spartanrace.sk, kde sú zverejňované termíny
a miesta domácich aj zahraničných závodov počas celého
nasledujúceho roku. Na webe nájdete aj tréningové tipy, či
vhodný jedálniček pravého Sparťana.

CrossFit nie je takou novinkou, akou by sa na prvý pohľad
mohlo zdať. Založil ho ešte v 90-tych rokoch v Kalifornii
americký tréner a gymnasta Greg Glassman, ktorý sa rozhodol prepojiť silové cvičenie s filozofiou životného štýlu.
Jeho plán bol jasný - vyvinúť šport, ktorý by rozvíjal kardiorespiračnú vytrvalosť, silu, pružnosť, výdrž, rýchlosť,
rovnováhu, výbušnosť, koordináciu, presnosť a obratnosť.

© Reebok CrossFit

+ Kde vznikol CrossFit
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Pre o chcú udia pracova v DATALANe?
o vo vás dokáže zanechať najsilnejší dojem vo firme? udia. V biznise IT služieb a riešení,
v ktorom my pôsobíme, to platí rovnako.
Byť úspešnou firmou pre nás tiež znamená mať ľudí, ktorí
majú odvážne ciele, chuť tvrdo pracovať a zmeniť víziu na
realitu. Tím je bez pochýb naším najväčším aktívom. A keďže nám na ňom - ľuďoch vo firme a ich pozitívnej motivácii záleží, každoročne realizujeme prieskum, na základe
ktorého získavame cennú spätnú väzbu. Ľudia sa môžu
podeliť o svoje názory na firemnú atmosféru, komunikáciu aj pracovné procesy, a poslať svoje postrehy či návrhy
na zlepšenie. Ako dopadol ten tohtoročný?

Top
feedback

96%

datalancov považuje firmu za dobrého zamestnávateľa
a odporučilo by prácu svojmu známemu.

94%

ľudí je spokojných so spoluprácou s kolegami.

95%

ľudí považuje súčasné postavenie firmy na trhu IT za úspešné.

Výsledky

OSOBNÝ POHĽAD
01

02

DATALAN považujem za dobrého za- Svoju budúcnosť spájam s pracovmestnávateľa a odporučil/-a by som ným pôsobením v DATALANe.
prácu vo firme svojmu
j
známemu.

96%

91%

medziročný nárast

medziročný nárast

+1%

+1%

Áno, skôr áno

03

Som spokojný/-á so spoluprácou
s kolegami z nášho oddelenia/
divízie.

04

Pri hľadaní riešenia problému si
nadriadený vypočuje môj názor
a doplní
p ho svojimi
j myšlienkami.
y

82%

94%

Áno, skôr áno

Áno, skôr áno

BENEFITY A MOTIVÁCIA
01

02

TOP 5 zamestnaneckých výhod
a aktivít, s ktorými sú zamestnanci
najviac spokojní:

98%

Príspevok
na stravovanie

03

TOP 5 veľmi dôležitých faktorov
v práci:
Náplň práce

TOP 5 faktorov s najväčšou
spokojnosťou:

77%

Pracovná doba

95%
92%

89%

Výška mzdy

62%

Spoločensky zodpovedné
správanie firmy

Občerstvenie

88%

Prístup vedúceho
a jeho štýl vedenia ľudí

61%

Firemná kultúra
a atmosféra na pracovisku

90%

Pružný pracovný čas

84%

Uplatnenie mojich
schopností

59%

Imidž spoločnosti a jej
úspech na trhu

89%

82%

Firemná kultúra
a atmosféra na pracovisku

55%

Náplň práce

88%

Neformálne športové
a kultúrne aktivity

Deň zdravia

POZÍCIA NA TRHU
01

Mám dostatok informácií o ekonomickej situácii
a strategických
ý zámeroch firmy.
y

70%

Áno, skôr áno

02

Súčasné postavenie našej firmy na trhu IT považujem za úspešné.
p

95%

Áno, skôr áno

03

Naše riešenia a služby považujem za kvalitné a odporučil/-a
p
byy som ich.

94%

Áno, skôr áno
medziročný nárast

+3%
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RADOVAN PAJER

Pri mojej profesii
musím byť stále v strehu
Polícia, sudcovia, Interpol. Keď začne opisovať svoju prácu, znie to akčne,
a aj keď sa jeho práca odohráva na stretnutiach a v o ce, adrenalínu si užije
až-až. Rado je v DATALANe dva roky, patrí do divízie Rozvojové projekty
a na starosti má jeden z najväčších projektov elektronizácie na Slovensku.

Ak potrebujete niekoho, kto dokáže svojou buldočou energiou preraziť tie najväčšie bariéry, tak si zavolajte Rada, takto
ho v skratke opísal kolega. Vo svojej doterajšej praxi si osobne
vyskúšal viacero profesií v slovenských firmách aj v nadnárodných korporáciách: od experta na komunikačnú infraštruktúru, cez audítora informačnej bezpečnosti, až po riadenie
projektov s viacerými subdodávateľmi. Pri projekte, ktorý riadi
v DATALANe aktuálne, svoje skúsenosti a tiež dar energie, odhodlania a vytrvalosti naplno využíva. „V rámci elektronizácie
služieb Generálnej prokuratúry SR ide o náročnú sériu
projektov, ktorých vedenie
a koordinácia si vyžaduje
celého človeka so širokým
záberom,“ vysvetľuje Rado.
„ asto prijímam rozhodnutia v rôznych oblastiach - od
dizajnu komunikačnej infraštruktúry, cez stratégiu integračných prác, nastavenie
a akceptáciu balíkov projektových prác interných tímov a subkontraktorov, až po finančné a projektové riadenie eurofondových
projektov.“ Ako dodal, počas svojej práce čelí nemalému tlaku vzhľadom na interné pracovné postupy organizácií štátnej
správy, či legislatívne regulácie, no vpred ho ženie veľká výzva
realizovať svoj potenciál a zhmotniť vízie zákazníka.
Čo je na jeho práci najzaujímavejšie? Okrem moderných
technológií rád spoznáva nových ľudí a snaží sa porozumieť
špecifikám ich profesie. „Moja práca tiež vyžaduje orientáciu

S kolegami,
vždy v dobrej
nálade.

v neustále sa meniacej slovenskej a európskej
legislatíve. Baví ma, že pri tom musím byť stále
v strehu, získavam nové poznatky, a zároveň
ich posúvam ďalej.“
Rado s úsmevom dopĺňa, že ho tiež teší, keď
sa tímu podarí z úplne odmietavého stanoviska zákazníka vygenerovať dobrovoľne
zadanú objednávku. Naopak, frustruje ho
riešiť problémy súvisiace s ľudskou povrchnosťou a neochotou spolupracovať.
A keď práve nerobí, tak sa Rado zvykne hrať s rybičkami
a strihať rastlinky v akváriu, vyberá si príslušenstvo do
auta, a keď je času trochu viac, vyberie sa s manželkou
najradšej do rakúskych Álp.

Spojte sa s Radom ONLINE
linkedin.com/in/radop

Turistika, Alpy, a samozrejme, manželka, sú jeho najväčšími srdcovkami.
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INDIANA JONES

a experti digitálneho sveta
Naša každoročná akčná tímová stretávka sa tento rok niesla skutočne v dobrodružnom
duchu! Datalanskí experti boli vybraní do špeciálneho tímu Indiana Jones, čo prijali ako
poriadnu výzvu. Nachystali si veci nevyhnutné na prežitie, pribalili odvahu a bojového
ducha a koncom júna dorazili do Vyhní. Tam už čakali náročné prekážky na zdolanie,
tajné poklady na objavenie, a šifrované kódy na prelomenie. Ako dokazujú fotky z miesta
činu, aj v tomto boji si naši experti počínali absolútne neohrozene.

86

NEWS final print 0215.indd 86

04.12.2015 12:50:40

Už o rok bojujeme v Riu!

inovia
Paranormálni hrd
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