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Vďaka kombinácii dobrých nápadov a rozsiahlej znalosti
technológií viete fungovať efektívnejšie a meniť veci k lepšiemu.

Poznáme technológie, rozumieme vášmu biznisu a prinášame zmysluplné riešenia,
ktoré robia vašu prácu efektívnejšou a život jednoduchším. Silné zázemie, odborné
kompetencie, dlhoročné skúsenosti a korektný prístup je to, čo DATALAN odlišuje.
Túžba inovovať a meniť veci k lepšiemu je to, čo nás spája.
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ké zariadenie v sieti by ti zjednodušilo život? Túto otázku
sme položili kolegom v ankete (odpovede nájdete na str. 46)
a keď som sa nad ňou zamyslela aj ja, zistila som, že na odpoveď by
mi nestačila ani celá strana. Je toľko možností, ktoré by mi uľahčili
a zefektívnili prácu, komunikáciu s kolegami, viem si predstaviť
toľko„vychytávok“, ktoré by som využila v bežnom živote... Priestor
vidím kdekoľvek okolo seba – keď potrebujem niečo vybaviť na
úrade, keď sa objednávam lekárovi, keď nakupujem, keď cestujem,
skrátka, ten priestor je podľa mňa jednoducho neobmedzený.
A osobne obdivujem ľudí, ktorí sa tejto inšpirácie, týchto možností a potenciálu chytia, a prenesú naše predstavy, vízie, či požiadavky do reality.
Príklady toho, čo všetko už môžeme využívať v praxi, si prečítajte na str. 44. Prototypy high-tech zariadení v sieti predstavujú
svetoví IT lídri na konferenciách, mnohé zaujímavé „vecičky“
vznikajú vďaka rôznym startupom, či mladým šikovným ľuďom,
ktorí získali podporu pre svoje dobré nápady.
K tejto téme máme blízko aj v DATALANe a tiež ma teší, že priamo pracujem s ľuďmi, ktorým nechýbajú ani zaujímavé, inovatívne myšlienky a vízie, ani chuť a energia dostať ich z hláv
do praxe, a ani skúsenosti, schopnosti a know-how, ako na to.
Dôkazom sú mnohé úspešné riešenia u našich zákazníkov, ale
aj projekty, na ktorých pracujeme aktuálne napr. v oblasti samosprávy (str.10)
A aj preto si – keď sa povie informačné technológie – nepredstavím veci, systémy, či stroje. Predstavím si ľudí. Tie všetky inovácie, „zlepšováky“ a moderné zariadenia v sieti, ktoré realizujú
aj kolegovia v DATALANe, sú tu totiž pre to, aby sme ich využívali pre svoj jednoduchší, praktickejší, efektívnejší a komfortnejší
život. Aby sme nemuseli vykonávať množstvo úkonov tam, kde
stačí jeden dotyk displeja, aby sme nemuseli manuálne vyhľadávať a spracovávať informácie v zložitých excelovských tabuľkách a potom z nich prácne vyťahovať nejaké výsledky – keď
to moderné riešenie dokáže za pár sekúnd. Aby sme neboli
väzňami svojich kancelárií, či stolových počítačov, aby sme mali
prístup k svojim veciam kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Aby sme nestrácali čas čakaním, papierovačkami, aby sme sa mohli rýchlo
spojiť s inými ľuďmi, prepájať a zdieľať svoje informácie a poznatky, aby sme ušetrili nielen čas, ale aj financie... A aby sme
sa mohli lepšie postarať o svojich blízkych, či vlastné zdravie.

A aj preto dynamickému vývoju v oblasti informačných technológií fandím. Verím, že jeho výsledkom bude mnoho výhod
práve pre nás ľudí a pozitívne prínosy budú prevažovať. Záleží
len na nás, aké možnosti využijeme. My ľudia sme totiž stále tí,
ktorí môžu rozhodnúť, že sa naučia moderné technológie ovládať a nedovolia, aby technológie ovládli ich život.
Želám vám inšpiratívne čítanie a (nielen) v novom roku optimistický pohľad do budúcnosti.

Ivana Dorozlo
Marketing & PR manager
DATALAN
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„Dovoľte, aby som vám - našim
zákazníkom, partnerom, ale aj
zamestnancom, úprimne poďakoval za spoluprácu v roku 2014.
Dúfam, že sme mnohým z vás napomohli realizovať predstavy, preniesť do života vízie, či premeniť
dobré nápady na fungujúce riešenia, a verím, že hranice technológií
a nových možností budeme spoločne prekonávať aj v roku 2015.
Moje poďakovanie vám patrí aj za
dôveru, ktorú vkladáte v naše schopnosti, skúsenosti a prístup, a bude
ma tešiť, ak pre vás budeme pridanou hodnotou aj v novom roku.“

„Vážení zákazníci, partneri, priatelia, vaša dôvera je pre nás cťou
a záväzkom zároveň. Už takmerr
25 rokov vám pomáhame posil-ňovať svoju pozíciu a konkurencie-schopnosť, stojíme pri dôležitých
h
momentoch vášho biznisu, spolu
u
nachádzame inovatívne riešenia,,
ktoré vás posúvajú vpred a navzá-jom sa inšpirujeme k ešte lepším
m
výsledkom.
Cením si vašu dôveru, ďakujem za
a
doterajšiu spoluprácu a teším sa
a
na nové spoločné výzvy.“

Michal Klačan
predseda predstavenstva
DATALAN

Výsledky TREND TOP v IT:
DATALAN rastie a posilňuje
pozíciu na trhu
Spoločnosť DATALAN patrí medzi najväčších IT dodávateľov
na Slovensku a svoju silnú pozíciu sme potvrdili aj výsledkami
za rok 2013. V rebríčku TREND TOP v IT 2013 sme si polepšili
pozíciu celkovo ako poskytovateľ softvéru a IT služieb, aj konkrétne v oblasti segmentov, najmä v priemysle.
Pozícia na trhu
V rebríčku IT firiem podľa tržieb zostavených týždenníkom
TREND sa DATALAN umiestnil na 13. mieste. Tržby spoločnosti boli v roku 2013 vo výške 52 349 000 eur. S pridanou
hodnotou 12 294 000 eur sme sa zaradili medzi 13 najväčších IT firiem na Slovensku.
DATALAN posilnil svoju pozíciu v oblasti softvéru - na Slovensku sme 7. najväčší softvérový dom s vyše 40% medziročným nárastom tržieb. DATALAN patrí aj k najväčším
dodávateľom IT služieb, kde sme v roku 2013 dosiahli najvyšší medziročný nárast tržieb (+19%) spomedzi TOP 10 IT
firiem. S tržbami za IT služby vo výške 15 779 000 eur nám
patrí 10. miesto na slovenskom IT trhu.
Dlhoročne stabilnú pozíciu máme aj v oblasti služieb servisných centier. Podľa počtu servisných pracovníkov (64) sme
sa zaradili medzi 15 najväčších poskytovateľov servisných
služieb na Slovensku.
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Marek Paščák
generálny riaditeľ
a člen predstavenstva
DATALAN

Pozícia v odvetviach
DATALAN v minulom roku posilnil pozíciu v oblasti segmentov. V priemysle sme 4. najväčší IT dodávateľ, kde sme si
polepšili pozíciu o 2 priečky, s medziročným nárastom tržieb
+ 22,3%. Vo finančnom segmente sme 6. najväčší IT dodávateľ. V rebríčku IT dodávateľov pre infraštruktúrne podniky
nám patrí 11. pozícia. V oboch prípadoch sme dosiahli o jednu
pozíciu postup. Na Slovensku sme stabilne 3. najväčší dodávateľ IT služieb pre verejnú správu.

Výsledky
v TREND TOP v IT 2013

2. najvyšší rast
spomedzi TOP 10
IT ﬁriem

40%

+

tržby za softvér

Pozícia na trhu

19%

+

7. najväčší softvérový dom

tržby za služby

10. najväčší poskytovateľ IT služieb
13. naj IT firma podľa tržieb
15. najväčšie servisné centrum

najvyšší rast
spomedzi TOP 10
IT ﬁriem

22,3%

+

tržby v priemysle
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Mobilné riešenie Novorodenec DATALAN má novú obchodnú
riaditeľku
získalo prestížne ocenenie
Výnimočné mobilné
riešenie Novorodenec, ktoré pomáha
lekárom pri záchrane
životov najmenších
pacientov,
získalo
prestížne ocenenie
- Špeciálnu cenu generálneho riaditeľa
v súťaži Microsoft Industry Awards 2014.
Ocenenie z rúk CEO
Microsoft Slovensko Markusa Breyera prevzal Miroslav Novák,
senior manažér zodpovedný za oblasť zdravotníctva v spoločnosti DATALAN a Dr. Peter Krcho z Kliniky Neonatológie v Detskej
fakultnej nemocnici v Košiciach, pre ktorú bolo riešenie realizované. Víťazom zablahoželal aj Tibor Koleják, obchodný riaditeľ
divízie pre riešenia malých a stredných podnikov v spoločnosti
Microsoft Slovensko.
Ocenenie Microsoft Industry Awards sa každoročne udeľuje najlepším partnerom spoločnosti Microsoft, ktorí vyvíjajú
riešenia a aplikácie na platforme Microsoft a využívajú nové
technológie v riešeniach pre zákazníkov. Hodnotiacim kritériom pri výbere jednotlivých riešení je predovšetkým rozsah
projektu a prínos pre zákazníka.

DATALAN v užšej nominácii
na IT FIRMU roka 2014
ITAS a Digital Visions zorganizovali výročné podujatie slovenskej IT komunity - IT GALA, na ktorom boli vyhlásene IT OSOBNOSŤ, PROJEKT, PRODUKT a IT FIRMA roka 2014. Spoločnosť
DATALAN získala v tomto roku užšiu nomináciu medzi TOP 5
najlepšími IT firmami na Slovensku.
Tradícia udeľovania prestížnych cien pokračovala už štrnásty
rok. Cieľom je zhodnotiť odborne a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií
a telekomunikácií. V prípade firiem sa hodnotil najmä vývoj
unikátnych produktov, uvedenie nových služieb, vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty, rozvoj
nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi.
O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov
a zástupcov profesijných IT organizácií, mená víťazov boli vyhlásené 25. septembra.
Pre výsledky a kompletné informácie kliknite na
www.itgala.sk

S platnosťou od 1. júna 2014
nastúpila na pozíciu obchodnej
riaditeľky Zuzana Škodová Prochotská.
Zuzana je v tíme od roku 2012 a pozíciu preberá od Mareka Paščáka,
ktorý je od 1. apríla CEO DATALANu.
„Vážim si dôveru, ktorú do mňa vedenie vložilo a som presvedčená, že výsledky už v blízkom čase potvrdia, že
toto rozhodnutie bolo správne,“ vyjadrila sa.
Zuzana je absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave a pred
nástupom do spoločnosti DATALAN získala mnoho skúseností
napr. v spoločnostiach Delicom Slovakia, s.r.o. a AutoCont SK a.s
(predtým versity, a.s., K+K, a.s., ). Počas dvoch rokov v DATALANe
pôsobila ako vedúca obchodného oddelenia pre verejný sektor
a na novej pozícii bude zodpovedná za kompletné vedenie obchodnej divízie, obchodné výsledky a vzťahy so zákazníkmi.

Sme špičkou v externej
aj internej komunikácii
DATALAN získal ďalšie
významné ocenenia za
svoje aktivity v oblasti
externej aj internej komunikácie.
V rámci prestížnej súťaže korporačných médií Podnikové médium
roka 2013 sme boli
ocenení v kategórii Voľné formy - získali sme bronz za obsahovo relevantnú a vizuálne zaujímavú Výročnú správu, ktorej
cieľom je informovať nielen o výsledkoch spoločnosti, ale aj
nových trendoch a technologických možnostiach v rôznych
oblastiach podnikania, či verejného života.
DATALAN získal ocenenia v súťaži PMR aj za rok 2011, kedy bola
striebrom ocenená okrem Výročnej správy aj korporátna webstránka, a za magazín DATALAN News sme získali 3. miesto.
Najlepšie aktivity v rámci internej komunikácie ocenila Asociácia internej komunikácie na prvom ročníku AICO Grand
Prix. DATALAN získal 1. miesto v kategórii Osobná komunikácia s internou súťažou DATALAN Award. Jej cieľom je každoročne pozitívne oceniť a vyhodnotiť najlepšie firemné IT
projekty a ajťákov roka. DATALAN patril v rámci AICO Grand
Prix k najúspešnejším spoločnostiam a kvalifikoval sa do európskeho kola prestížnej súťaže FEIEA Grand Prix 2014.
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Ceníme si otvorenú
komunikáciu s občanmi

Aj vďaka nám je o deti
postarané lepšie

DATALAN je aj v tomto roku partnerom projektu Otvorená
samospráva, rebríčka, ktorý pravidelne zostavuje Transparency International Slovensko. Cieľom projektu je hodnotiť
a informovať verejnosť a médiá o kvalite a otvorenosti komunikácie samospráv s občanmi, a motivovať samosprávy
k vyššej transparentnosti Aktuálne výsledky a kompletné informácie nájdete na mesta2014.transparency.sk

Sme dlhodobým partnerom Nadácie Detského kardiocentra,
ktorej cieľom je podporovať všetky aktivity, vedúce k zlepšeniu
komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami. Partnerské finančné zdroje pomáhajú skvalitniť diagnostické a liečebné
postupy, databázové spracovanie medicínskych údajov, ako aj
optimalizovať pobyt deti a ich rodičov v Detskom kardiocentre.
Viac informácií na www.nadaciadkc.sk

Stojíme pri mladých
IT talentoch

V septembri sa v Bratislave konal najväčší zraz ajťákov a vývojárov, ktorý podporil aj DATALAN. Konferencia CodeCon
2014 bola určená všetkým študentom a architektom v IT
priemysle a jej hlavnou témou boli vedomosti, skúsenosti
a novinky od vývojárov pre vývojárov. Jedným z motorov
a mozgov konferencie bol o.i. Peter Širka, ktorý je členom
tímu DATALAN od začiatku tohto roku.
Viac informácií na www.codecon.sk

Podporujjeme

DUK

SPV

Filip Polc

Vedec roka

Noc výskumníkov

Zelená Bratislava
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Cyklistický klub MŠK
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Vianočný koncert
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Výročná správa za rok 2013:
Fakty, čísla, zaujímavosti

Tipy, IT zaujímavosti a trendy
vždy on-line

Aktuálne informácie zo života spoločnosti DATALAN, čísla, rebríčky a hospodárske výsledky, zaujímavosti o inovatívnych projektoch v oblasti školstva, zdravotníctva, ale
i bankingu, či samosprávy, a tiež názory a postrehy IT lídrov
k téme modernizácie a trendov, ktoré
menia náš pracovný i súkromný život
- to všetko nájdete vo Výročnej správe
spoločnosti DATALAN za rok 2013.

Tipy na technologické inovácie, IT možnosti a informácie
o horúcich novinkách môžete nájsť pravidelne priamo vo svojej e-mailovej schránke.
Ak sa chcete dozvedieť, čo nové vo svete technológií, napíšte
nám na marketing@datalan.sk a prihláste sa do mailing listu
DATALAN business newslettra.

DATALAN firemný profil:
Aktuálne informácie, prehľady

Čo nové
v školstve
a samospráve?

Prečo patríme k lídrom? Aké sú naše konkurenčné výhody?
Ktorá naša dodávka patrí medzi TOP 500 najvýkonnejších zariadení sveta? Ako dokážeme riadiť desiatky miliónov dokumentov? Na ktorých kontinentoch pôsobíme? Profil spoločnosti
DATALAN prináša nielen prehľad našich
služieb a produktov, ale aj informácie o
úspešných a zaujímavých realizáciách,
referencie klientov a najnovšie trendy.

Pridajte sa
facebook.com/datalan

ﬂickr.com/datalan

gplus.to/datalan

linkedin.com/company/datalan

twitter.com/datalannews

youtube.com/user/datalansk

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

Technológie

Vízie

Elektronické služby pre obyvateľov, možnosť vybaviť si potrebné záležitosti s miestnym úradom z pohodlia domova,
zdieľanie a aktualizácia informácií medzi inštitúciami, vďaka čomu už nebudeme musieť behať z úradu na úrad, koniec
úradným hodinám, dostupné informácie v reálnom čase – vízie sa menia aj vďaka nám na realitu. Ako občania slovenských miest a obcí privítame už čoskoro veľké zmeny, ktoré nám uľahčia každodenný život, či zjednodušia prácu a podnikanie. Revolúciu v službách naštartuje najmä otvorená platforma Digitalnemesto.sk©, vďaka ktorej budú dostupné
moderné aplikácie a online služby pre mestá, obce a ich obyvateľov na pár klikov a už od pár eur. Široká ponuka, produkty rôznych výrobcov, užívateľsky priateľský portál – tieto a ďalšie benefity prinesie od nového roku prvý slovenský
appstore z dielne spoločnosti DATALAN.
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DATALAN DIGITÁLNE MESTO 2014
Slovenská samospráva nastúpila na cestu
k veľkým zmenám
Elektronizácia samosprávy a najnovšie technologické inovácie, ktoré majú slovenské mestá a obce na dosah, boli témou
ďalšieho ročníka odbornej konferencie DATALAN Digitálne mesto, ktorá sa konala 2. októbra v Hoteli Sitno vo Vyhniach.
Stretnutia sa zúčastnila viac než stovka aktívnych zástupcov samosprávy, ktorí sa zaujímajú o možnosti modernizácie vo
svojom regióne.

Konferencia bola realizovaná netradične, formou otvoreného
diskusného fóra s významnými osobnosťami z verejnej správy
a samosprávy. Odborné fórum predstavovalo príležitosť získať
cenné informácie a podeliť sa o skúsenosti s kolegami z oblasti a technologickými lídrami. Tento rok bolo navyše súčasťou podujatia aj odovzdávanie ocenenia najlepším mestám
v projekte Otvorená samospráva, ktorý hodnotí otvorenosť
a transparentnosť informácií smerom k občanom a podnikateľom. Hodnotenie realizuje Transparency International Slovensko. 100 najväčších slovenských miest je hodnotených na
základe 125 indikátorov so zameraním na obsah a množstvo
poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní. Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve a verejné obstarávanie.

Hostia a diskutéri sa však nezaoberali len inováciami, skúsenosťami z praxe, ale aj pohľadom do budúcnosti a hľadaním
riešení na otvorené otázky. Ako uviedol Ľuboš Petrík, sales
manažér pre strategické projekty samosprávy zo spoločnosti DATALAN, v minulosti veľmi diskutovaná téma elektronizácie verejnej správy sa za posledných pár mesiacov stáva
skutočnosťou. „Podarilo sa vyriešiť 3 základné problémy, ktoré
bránili elektronizácii - chýbajúci zákon o e-Governmente, nefungujúcu elektronickú schránku občana, podnikateľa a úradu,
a komplikovaný prístup k elektronickej identite a zaručenému
elektronickému podpisu,“ vysvetlil Petrík. „Aj vďaka pozitívnym zmenám nastáva pre slovenské mestá a obce obdobie,
v ktorom sa zlepšia podmienky na ich každodenné efektívne
fungovanie a zároveň budú môcť realizovať služby, ktoré jednoznačne uľahčia život občanom.“

Nielen otvorená komunikácia a využívanie moderných online komunikačných prostriedkov, ktoré sú pre dnešných ľudí
v 21. storočí už samozrejmosťou, ale aj optimalizované riadenie
vnútorných procesov, jednoduchá a rýchla práca s dostupnými údajmi a dátami, a správne využívanie technológií s jasnými
výsledkami a merateľnými prínosmi, to všetko sú témy, ktoré
rezonujú medzi predstaviteľmi slovenských samospráv, či už
ide o primátorov, prednostov a starostov miest a obcí, ale tiež
manažérov zodpovedných za strategické projekty, a investície
a koordináciu EÚ projektov. Technologické možnosti, ktoré
majú už dnes k dispozícii, im prostredníctvom najnovších faktov aj osobných živých ukážok predstavili experti zo spoločnosti DATALAN, a ďalší špecializovaní odborníci. Na účastníkov konferencie však čakala aj exkluzívna premiéra otvorenej
platformy Digitalnemesto.sk ©, ktorá prináša služby v duchu
dnešnej doby – rýchlo, jednoducho, komfortne a už od pár eur.
Zákazník – mesto, obec, či kraj, si sám nakonfiguruje aktuálne
potrebné služby, či aplikácie, a platí len za to, čo naozaj využíva.

Viac informácií, prezentácie spíkrov aj fotoreportáž
z konferencie nájdete na www.datalan.sk/digitalnemesto
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PROGRAM KONFERENCIE
ELEKTRONIZÁCIA
SAMOSPRÁVY
A JEJ BUDÚCNOSŤ

ELEKTRONICKÉ
SLUŽBY
A INOVÁCIE

} Programové obdobie 2014 - 2020

} Exkluzívna premiéra

} Praktické skúsenosti na Slovensku

Otvorená platforma Digitalnemesto.sk©

} Elektronické schránky a elektronický podpis

} Služby dostupné na 1 klik

} Elektronické trhovisko a legislatívne zmeny

} Hlasujeme dotykom

} IT trendy v samospráve

} Mesto v mobile
} Samosprávne open data v praxi

Pozvanie do diskusie v tomto bloku prijali Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS, člen správnej rady, Združenie
DEUS, Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov,
Združenie DEUS, Adrián Belánik, výkonný riaditeľ, Združenie
DEUS, Milan Ištván, prezident Partnerstvá pre prosperitu, Tatiana Behrova, poradkyňa ministra vnútra pre verejné obstarávanie, Daša Paláková, riaditeľka odboru verejného obstarávania, Ministerstvo vnútra SR, a Peter Daňko, manažér odboru
prevádzky eGov UPVS, NASES.

} Interaktívne mapy
} Elektronické aukcie
} Pracovná zdravotná služba on-line

Do diskusie na tému inovácií v platforme Digitalnemesto.sk©
sa o.i. zapojili Marek Lesák, technologický expert, T-Mapy,
Miroslav Macko, technologický expert, NAR marketing a Radoslav Glembek, konateľ, Chempor.
Digitalizácia slovenskej samosprávy - pozrite si výsledky
prieskumu kliknite na www.datalan.sk, sekcia Prieskumy
a zaujímavosti
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DIGITÁLNE MESTO 2014
2. október, Vyhne
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Fotoreportáž
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Ľuboš Petrík
Aj úrady a štátne inštitúcie sa
musia v digitálnej ére zmeniť
Venuje sa projektom DCOM a eMestá, ktoré sú realizované z fondov EÚ, a práve vďaka projektu Dátové centrum obcí a miest
by mal byť pre samosprávy rok 2014 prelomový. „Za posledných
10 rokov sa neurobilo toľko, ako by sa malo tento rok,“ teší sa Ľuboš Petrík z DATALANu. Budúce služby pre samosprávu sa budú
opierať o skúsenosti získané pri tvorbe riešenia DATALAN Digitálne mesto, ktoré získalo v hodnotení ITAPA 2012 zlato v kategórii
Nové služby za mobilnú aplikáciu Mesto v mobile, rok predtým
to bol bronz za nápad Mesto na prenájom, a v roku 2009 dve
ocenenia za digitálne riešenia pre Košice a Martin.

Existujú dnes vôbec služby samosprávy, ktoré by sa nedali digitalizovať?
Drvivú väčšinu služieb samosprávy je možné plnohodnotne
digitalizovať. Samozrejme, fyzický výkon niektorých z nich,
ako napríklad zber komunálneho odpadu alebo údržbu zelene ešte inteligentné drony v súčasnosti nezvládnu. No komunikácia samosprávy, tak osobná i papierová, je na úplnú
digitalizáciu ako stvorená.
Ktoré služby samospráv sú v súčasnosti digitalizované v najväčšej miere?
Sú to prevažne jednosmerné služby publikačného alebo informatívneho charakteru. Patrí medzi ne zverejňovanie hospodárenia, zmlúv, objednávok a faktúr ako aj informácií o aktualitách a dianí v obci. Napríklad, prostredníctvom portálu
Digitalnemesto.sk© ich využíva viac ako 100 zákazníkov a bolo
doposiaľ publikovaných viac ako 330 000 zmlúv, faktúr a objednávok. Tieto služby momentálne ľudia aj najviac využívajú a samosprávy ich aj v najväčšej miere rozvíjajú a sprístupňujú. Dá
sa povedať, že nie sme ďaleko od situácie kedy budeme môcť
hovoriť o plnohodnotnom nahradení papierovej komunikácie
s občanmi a podnikateľmi komunikáciou elektronickou.
Aké nové oblasti si začínajú mestá a obce všímať nad rámec
už spomínaného zverejňovania dokumentov a informácií digitálnou formou?
Pomerne diskutovanými témami sa stávajú mobilné aplikácie,
ich úloha a využitie v samospráve. Slúžiť môžu nielen na ko-
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Prezentáciu Ľuboša Petríka z konferencie Digitálne
mesto 2014 nájdete na www.datalan.sk/digitalnemesto

munikáciu, ako napríklad naša aplikácia MESTO V MOBILE, ale
pripravujeme už aj mobilné služby elektronického hlasovania
mestského či obecného zastupiteľstva pod názvom eVoting.
Súkromný sektor si už bez mobilných technológií nevie predstaviť fungovanie a som presvedčený, že v najbližších rokoch
to tak bude aj v samospráve.
Máte na starosti aj projekt Dátového centra obcí a miest
(DCOM). Ako môže pomôcť digitalizácii samosprávnych služieb?
Je to rozsiahly projekt, ktorý ma mnoho cieľov. Ako strategický by som vyzdvihol zámer zaviesť poskytovanie elektronických služieb aj pre menšie mestá a obce. Tie si dnes hlavne
z ekonomických dôvodov nevedia dovoliť takú modernizáciu
svojich informačných systémov, aby boli schopné plnohodnotne nahradiť papierovú agendu digitálnou a elektronicky
komunikovať so svojimi občanmi.
Koľkým obciam by mal tento projekt pomôcť?
V pláne je pripojiť viac ako 1 000 obcí a miest. Aplikácie, ktoré sú počas projektu implementované, budú zabezpečovať
poskytovanie až 138 elektronických služieb z oblasti originálnych kompetencií samosprávy. To ale nebude všetko. Projekt DCOM má za úlohu zabezpečiť aj skokovú modernizáciu
informačných technológií pre menšie mestá a obce a bezproblémové vysporiadanie sa samosprávy s novým zákonom
o elektronickom výkone verejnej moci, tzv. eGov zákonom.
V akej fáze sa momentálne projekt nachádza?
Aktuálne sa nachádzame medzi dvomi etapami projektu.
Prvá etapa už beží v produkčnej prevádzke. Zahŕňala vybudovanie základnej technickej infraštruktúry na strane dátového centra a nasadenie modulov a aplikácií pokrývajúcich
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komunikačné služby pre obce. Ide najmä o poskytovanie mailovej komunikácie, prostredia pre správu, tvorbu a prevádzku
web stránok. Pripojené a vybavené potrebnou technikou sú
už viac ako tri mesiace prvé tri obce: Horný Hričov, Nesvady
a Santovka. Za nimi budú nasledovať ďalšie obce tekovského regiónu. V druhej etape projektu implementujeme prvé
tzv. eGov moduly. Tieto budú zabezpečovať prvú skupinu viac
ako 80 elektronických služieb prevažne z oblasti informovania a poradenstva, eDemokracie, licencovania a povoľovania,
notifikácií a sťažností. Ich spustenie je plánované na posledné
mesiace tohto roku. Aj druhá etapa prebehne najprv v pilotných obciach a neskôr bude spustená aj v ostatných obciach
zapojených do projektu.
Spomínali ste skokovú modernizáciu informačných technológií pre menšie mestá a obce. Aké vybavenie budú môcť pomocou
DCOM získať?
Projekt prináša rozsiahlu modernizáciu a to nielen na strane
aplikácií, ale aj na strane klientského vybavenia obcí – pre
obec zdarma. Získa tak počítače, notebooky, multifunkčné
zariadenia a ich softvérové vybavenie - licenciu na operačný
systém Windows 8, kancelársky balík Microsoft Office 2013,
antivírový program a mail klienta Microsoft Outlook. Obec tak
nemusí nič obstarávať a získa súčasne zdarma aj komplexné
„oživenie“ tejto techniky priamo na úrade a premigrovanie
údajov z existujúcich počítačov na novú techniku. Od týchto
starostí tak DCOM odbremení personálne kapacity obce.
Vpred by sa mal posunúť aj projekt Digitalnemesto.sk©. Aké
novinky sú v pláne?
Projekt Digitalnemesto.sk© evolučne vyvíjame už viac ako tri
roky. Teraz sme sa rozhodli jeho koncept posunúť do ďalšej
úrovne, a to otvorením aplikačnej a obchodnej platformy
pre aplikácie tretích strán. Okrem našich vlastných aplikácií
ako napríklad digitálne zastupiteľstvo, zverejňovanie, Mesto
v mobile, odpadové hospodárstvo, či eVoting, budeme cez
našu obchodnú sieť ponúkať a následne prevádzkovať aplikácie tretích strán. V súčasnosti prebieha úprava jadra celého portálu, najmä centrálnej správy používateľov portálu,
integračného rozhrania a redakčného systému. Všetko tak,
aby sme partnerom, tretím stranám, poskytli plnohodnotnú
platformu pre umiestnenie ich aplikácií. A na druhej strane aby sme našim zákazníkom – obciam a mestám ponúkli
komplexné portfólio aplikácií, z ktorých si môžu vyskladať
tie moduly, ktoré pre svoju činnosť potrebujú. Tieto aplikácie budú navzájom prepojené prostredníctvom spoločných
komponentov Digitálneho mesta tak, aby si mohli potrebné
dáta navzájom zdieľať a vymieňať.

»
Snažíme sa prinášať aplikácie, ktoré
skutočne šetria financie.
Akým spôsobom sa budú jednotlivé aplikácie či moduly na
portál vyberať?
Našim zámerom je postaviť otvorenú platformu, ktorá sa bude
určitými črtami podobať na platformy typu AppStore, Google
play alebo Windows store. Podmienkou osadenia ďalšieho
partnerského riešenia bude len to, aby riešenie nebolo priamou konkurenciou projektu DCOM, zodpovedalo moderným
technologickým štandardom a technickým požiadavkám na
začlenenie do Digitálneho mesta.
Viaceré moduly od DATALANu, ktoré sa budú dať na portáli
Digitalnemesto.sk© nájsť, ste už spomenuli. Môžete už prezradiť aj
niektoré aplikácie tretích strán, ktoré si tam obce nájdu?
Uvediem iba niektoré. Budú to elektronické aukcie, kde je
partnerom PROebiz, ďalej modul GIS od T-Mapy, ale i riešenie
pre správu povinnej zdravotnej služby od spoločnosti Chempor. Ponuka aplikácií sa bude postupne rozširovať.
Ako to bude vyzerať s inštaláciou takto získanej aplikácie/
riešenia? Bude si môcť samospráva vybrané riešenie nainštalovať
okamžite sama, alebo bude potrebná návšteva odborníka?
Ako už to je vo svete cloud riešení bežné, ani u nás to nebude
inak. Samospráva nemusí nič inštalovať, vyberie si modul bez
ohľadu na to, či je náš alebo partnerský a o ostatné sa postaráme
u nás. Vo viacerých prípadoch ale bude nutné užívateľov zaškoliť.
Mestá a obce trápia najčastejšie financie a od IT riešení očakávajú najmä úspory – ako im v tomto vie pomôcť Digitálne mesto?
Som presvedčený, že cloud koncept je efektívnejší ako realizácia
lokálného riešenia a to hlavne pre stredné a malé mestá a obce.
Okrem toho sa snažíme prinášať aplikácie, ktoré skutočne šetria
financie. Dobrým príkladom je aplikácia digitálne zastupiteľstvo.
Investícia do nej sa len na úsporách spotreby papiera, tonerov
a času úradníka vráti do 9 až 12 mesiacov od jej nasadenia.
Najlepšou spätnou väzbou aj v tejto oblasti je skutočný nárast nových zákazníkov, trend používania modulov Digitálneho mesta. Ten je jednoznačný. Nárast počtu transakcií napr.
v oblasti zverejňovania v 1. polroku 2014 sa oproti rovnakému
obdobiu roku 2012 zvýšil o viac ako 30%.
Kliknite na portál živé.sk a v rubrike Inovácie a IT trendy
vám naši odborníci prezradia viac.
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Digitálne mesto
pomôže samosprávam byť „smart“
Najdôležitejšou súčasťou každého mobilného ekosystému sú aplikácie, ktoré sú preň k dispozícii. A najdôležitejšou „appkou“ každého
smartfónu je obchod s aplikáciami. Vďaka nim sa z telefónu stáva všestranné zariadenie, ktorého funkcionalitu si môže každý sám ušiť
na mieru. A to jednoducho, rýchlo, kedykoľvek a prakticky odkiaľkoľvek.

Od začiatku budúceho roka budú môcť tento typ komfortu známy z inteligentných telefónov využívať aj slovenské samosprávy.
Umožní im to portál Digitalnemesto.sk©, ktorý sa v prvom kvartáli nového roku zmení na obchod s aplikáciami od rôznych poskytovateľov.

Rýchlo, jednoducho
a pre všetkých
Významným benefitom portálu Digitalnemesto.sk© bude nielen šírka ponuky aplikácií, ktoré sa nebudú obmedzovať iba na
produkty spoločnosti DATALAN, ale i jeho jednoduchosť, rýchlosť a prístupnosť skutočne pre každého. Digitalnemesto.sk©
totiž ponúkne moderné riešenia obciam, mestám, ale i verejnosti už od pár eur a k dispozícii bude aj prístup k softvéru
ako k službe. Moderné riešenia sa budú dať prenajať, čo bude
vyhovovať tým, ktorí uprednostňujú pravidelné mesačné
poplatky pred jednorázovou cenou za obstaranie služby.

Dizajnový návrh portálu
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Spolupráca v rámci systémov
Veľkou výhodou pre samosprávy je i fakt, že riešenia, ktoré
bude Digitalnemesto.sk© ponúkať, budú integrovateľné na
back office informačné systémy certifikované v Digitálnom
meste. Aplikácie tak budú dostupné pre všetkých bez toho,
aby si ich implementácia vyžiadala ďalšie dodatočné investície. A to bez ohľadu na to, či pôjde o peniaze alebo o čas.
Implementácia jednotlivých riešení môže mať dvojakú podobu. Jednoduchšie aplikácie budú implementovateľné
a spustiteľné automaticky bez nutnosti zásahu „zvonku“.
Tie zložitejšie si môžu vyžadovať asistovanú implementáciu. Pôjde predovšetkým o sofistikovanejšie služby, ktoré
bude potrebné integrovať do existujúceho informačného
systému samosprávy. Podmienky integrácie sa obec dozvie
v jednoduchom manuáli, prípadne sa bude môcť obrátiť
na kvalifikovaného konzultanta. To všetko online, rýchlo
a efektívne.

Obsahová podstránka konkrétnej služby
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ZOZNAM
ZÁKLADNÝCH
SLUŽIEB
Samospráva
} Digitálne zastupiteľtvo
} Správa registratúry
} Elektronické aukcie
} Geografický informačný systém
} Reporting
} Rozpočet mesta
Občan/podnikateľ
} On-line formuláre
} Podania, rozhodnutia a úhrady
} Mesto v mobile
} Verejne dostupné úradné
informácie (povinné
zverejňovanie)

Plus pre občana i obec

Bezpečnosť zaručená

„Veríme, že transformácia portálu Digitalnemesto.sk© na obchod
s aplikáciami výrazne pomôže skvalitniť elektronické služby poskytované samosprávami. Profitovať z toho budú nielen mestá
a obce, ale i samotní občania,” hovorí Ján Vaculčiak, vedúci
oddelenia zodpovedný za rozvoj technického zázemia a realizáciu IT riešení a služieb pre samosprávu v spoločnosti DATALAN. Aplikácie, ktoré bude digitálnemesto.sk ponúkať, totiž
umožnia občanom poskytovať nielen lepšie služby, ale zlepšia
aj ich prehľad o dianí v samospráve. Odpadne tak množstvo
zbytočného papierovania, množstvo vecí sa bude dať vybaviť cez klientsku zónu priamo z domu. Občan tak získa nielen
množstvo informácií verejného charakteru, ale i rôzne praktické elektronické služby od platieb za odvoz a likvidáciu odpadu, cez registráciu psa až po notifikácie z oblastí života obce,
ktoré si sám zvolí. To všetko zdarma.
Benefity nového aplikačného obchodu sa však nebudú týkať
iba komunikácie samosprávnych orgánov navonok. K dispozícii totiž bude aj množstvo softvéru, ktorý zrýchli, zjednoduší a zefektívni aj vnútorné procesy každého úradu. „Za všetky
môžeme spomenúť napríklad eAukcie, digitálne zastupiteľstvo,
elektronické hlasovanie poslancov, ale i manažment úloh, personalistiku, ekonomické záležitosti a podobne,” vysvetľuje Ján
Vaculčiak.

Napriek jednoduchosti celého aplikačného portálu sa samosprávy nemusia obávať o jeho bezpečnosť, či zneužitia. V praxi sa totiž po zaslaní požiadavky na konkrétnu službu či funkcionalitu overí, že za obec či mesto skutočne koná oprávnená
osoba. Tá potom získa zákaznícke konto, prostredníctvom
ktorého vyplní objednávkový formulár, prípadne označí aplikácie a služby, o ktoré má záujem.
Následne sa vytvorí cenová kalkulácia objednaného riešenia
a definujú sa konkrétne parametre požadovaných služieb. Tie
potom bude stačiť potvrdiť a objednať. V tomto bude Digitalnemesto.sk© pripomínať nakupovanie v e-shope. Občanom
prinesie výrazný komfort porovnateľný napríklad s elektronickou komunikáciou bánk s klientmi prostredníctvom internetbankingu. Tak ako ten eliminuje nutnosť navštíviť pobočku banky, tak budú služby ponúkané cez Digitalnemesto.sk©
eliminovať potrebu navštíviť obecný úrad. „Sme presvedčení,
že porovnanie s elektronickým bankovníctvom nie je prehnané
a Digitalnemesto.sk© bude v oblasti digitalizácie služieb samospráv znamenať podobnú revolúciu, ako svojho času priniesol
občanom internetbanking,“ dodáva Vaculčiak.
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Ján Vaculčiak
Nový appstore prinesie
moderné eSlužby
Platforma Digitalnemesto.sk© prinesie skutočne jednoduchý,
rýchly a komfortný prístup k moderným eSlužbám pre slovenské
mestá, obce, ale aj obyvateľov. Spustená bude v prvom kvartáli
nového roku a o jej vývoji, obsahu ako aj stratégii do budúcnosti
sme sa rozprávali s Jánom Vaculčiakom, technologickým expertom, ktorý sa na jej vývoji podieľal.

Otvorená platforma bola exkluzívne predstavená na konferencii DATALAN Digitálne mesto 2014, ktorá sa venovala trendom v informatizácii samosprávy. V čom je jej hlavný prínos a výnimočnosť?
V rámci Slovenska ide o inovatívny a prelomový koncept, pracujúci na princípe cloudu, aplikačného obchodu a zdieľaných
dát. Otvorená platforma prinesie široké spektrum elektronických služieb a aplikácií v duchu dnešných e-shopov, čo doposiaľ na našom trhu produktov pre mestá a obce nebolo.
V čom je rozdiel oproti portálu Digitalnemesto.sk©, ktorý
mohli slovenské samosprávy využívať doteraz?
Projekt Digitalnemesto.sk©, ktorý obsahuje viacero našich
produktov a služieb na prenájom pod jednou strechou, evolučne vyvíjame už viac ako tri roky. Aktuálne ho využíva 83
subjektov v samospráve, spolu sme zaznamenali cez 120
000 prístupov, zrealizovali sa desiatky eAukcií, zákazníci použili desiatky on-line formulárov a zverejnených bolo takmer
250 000 zmlúv, faktúr a objednávok. Teraz sme sa však rozhodli tento koncept posunúť do ďalšej úrovne, a to otvorením
aplikačnej a obchodnej platformy pre aplikácie tretích strán.
Platforma sa tak bude určitými črtami podobať na platformy
typu AppStore, Google play alebo Windows store.
Aké zmeny prináša táto nová koncepcia portálu?
Otvorená platforma má ambíciu byť integračným prvkom pre
webové, mobilné a ďalšie aplikácie používané v samospráve,
integrovať dáta samosprávy a webového globálneho obsahu
a fungovať ako distribučný kanál certifikovaných samosprávnych produktov na trhu.
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Prezentáciu Jána Vaculčiaka z konferencie Digitálne
mesto 2014 nájdete na www.datalan.sk/digitalnemesto

Pre koho je platforma určená?
Naším cieľom je priniesť rozšírené elektronické služby v samospráve pre všetkých. Platforma je teda určená pre mestá
a obce, ale aj IT firmy, a v konečnom dôsledku pre občanov,
ktorí sú v celom procese skvalitňovania elektronických služieb primárni. V našom živote je pre nás už bežná on-line komunikácia, možnosť využívať moderné elektronické služby,
fungovať cez mobily a tablety – toto by sme chceli umožniť
aj v samospráve. Zákazníci, ktorí chcú využívať elektronické
služby, budú mať rýchly a jednoduchý prístup k aplikáciám
v cloude. Práve cloud je dnes jedinou cestou, najmä pre
menšie mestá a obce, ako poskytovať moderné služby svojim obyvateľom.
Ako bude nákup aplikácií prebiehať?
Otvorená platforma umožní vyskladať si aplikácie od rôznych
konkurenčných výrobcov, pre lepšie využitie bude väčšina
služieb navzájom integrovateľná. Zákazník – mesto, obec, či
kraj, si na pár klikov stiahne a nakonfiguruje služby, či aplikácie podľa aktuálnej potreby a bude platiť len za to, čo naozaj
využije. Našou snahou je, aby boli aplikácie a služby aktivované zákazníkom do 24 hodín.
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Cloud aj aplikačný obchod, spomenutý v úvode, sme už vysvetlili. Čo však v praxi znamená zdieľanie dát?
Platforma Digitalnemesto.sk© umožní zdieľanie dát medzi
aplikáciami a rôznymi systémami dodávateľov. Samosprávy
majú množstvo neprepojených dát a programov, ktoré nespolupracujú. Komplikuje im to prácu a zvyšuje nároky na
udržiavanie dát v kvalitnej podobe. Aj toto chceme zmeniť.
Ako bolo prezentované na konferencii DATALAN Digitálne
mesto 2014, platforma prinesie v novom roku viacero inovácií.
Prezradíte aké?
Samozrejme, doterajšie služby a funkcionality, ktoré boli pre samosprávy užitočné, ponecháme aj naďalej, no pribudnú aj ďalšie produkty pod značkou DATALAN. Spomeniem napr. eVoting
– ide o hlasovanie prostredníctvom tabletu, keď má zástupca
samosprávy v každom momente istotu, že pracuje so správnou
a aktuálnou verziou dokumentov. Samosprávy sa vyhnú papierovej mašinérii a problémom pri neustálych zmenách. Z jedného tabletu obslúžia zástupcovia úradu všetky funkcie, ktoré
potrebujú pri svojej práci. Hlavnými výhodami je teda plnohodnotná príprava, plánovanie, pripomienkovanie a schvaľovanie
materiálov rokovania zastupiteľstva, vždy správna verzia dokumentov on-line k dispozícii, efektívne a praktické využívanie
tabletu alebo notebooku na viacero účelov, a tiež významná
úspora času a prevádzkových nákladov.
A aplikácie tretích strán?
Zaujímavé sú napr. interaktívne mapy, ktoré budú zahŕňať celý
kataster a územné celky a takisto pracujú na princípe využitia
spoločných zdieľaných dát v jednoduchej, užívateľsky priateľskej aplikácii, či elektronické aukcie prostredníctvom e-aukčného softvéru PROebiz, ktoré sú výhodné aj pri nízkom počte
uchádzačov a prinášajú rýchlejšie nastavenie v systéme. Za
zmienku rozhodne stojí aj pracovná zdravotná služba on-line
od dodávateľa Chempor. Jej prínosom je neustály on-line prehľad o povinných prehliadkach zamestnancov a konkrétne
služby zahŕňajú kategorizáciu pozícií a ich rizík, notifikovanie
o povinných prehliadkach, generovanie posudkov a požiadaviek na prehliadky, predpripravené audítorské výstupy a informácie o legislatívnych zmenách a ich zapracovanie.
Aké sú prvé reakcie zástupcov miest a obcí, s ktorými ste sa
stretli po prezentácií konceptu?
Účastníci veľmi pozitívne vnímajú ďalší rozvoj Digitálneho mesta a skutočne ich zaujala možnosť výberu zo širokej
konkurenčnej ponuky služieb, ktorú budú mať v budúcnosti
k dispozícii. Najmä pre menšie mestá a obce je zámer zaviesť
poskytovanie elektronických služieb veľký posun vpred. Často

»
Cloud je dnes jedinou cestou, najmä pre
menšie mestá a obce, ako poskytovať
moderné služby svojim obyvateľom.
si dnes najmä z ekonomických dôvodov nevedia dovoliť
takú modernizáciu svojich informačných systémov, aby boli
schopné plnohodnotne nahradiť papierovú agendu digitálnou a elektronicky komunikovať so svojimi občanmi, a aj naša
otvorená platforma im môže v modernizácii pomôcť.
V biznise sú už najnovšie technológie a rôzne aplikácie, či
riešenia na princípe cloudu v rámci každodenných pracovných
procesov samozrejmosťou. Myslíte si, že sa rovnakým spôsobom
ujme aplikačná novinka aj v oblasti verejnej správy, ktorá zatiaľ
horúcim IT trendom odoláva?
Som o tom presvedčený. Našou snahou je prinášať aplikácie,
ktoré reálne zjednodušujú prácu, zefektívňujú fungovanie,
uľahčujú komunikáciu a šetria financie. Ako hovorí môj kolega, a ja s ním súhlasím, aj verejná správa sa musí v digitálnej
ére zmeniť - a ako ukazuje prístup našich zákazníkov, ale aj
ľudí, ktorí prejavili o platformu Digitalnemesto.sk© záujem,
slovenským mestám a obciam nechýba vízia, odhodlanie ani
odborníci, ktorí sú schopní túto zmenu naštartovať. Osobne
budem rád, ak budeme s nimi pri tom.

Kliknite na portál živé.sk a v rubrike Inovácie a IT trendy
vám naši odborníci prezradia viac.
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Vstúpte do

Digitálneho mesta
Ste občan a zaujíma vás, aké konkrétne výhody vám prinesie nový samosprávny appstore? Alebo ste priamo zástupcom mesta
a obce, a chcete vedieť, ktoré on-line aplikácie môže využiť práve vaša samospráva? Nech sa páči, vstúpte do Digitálneho mesta.
Čakajú na vás presne také elektronické služby, aké potrebujete a aké si predstavujete: moderné, jednoduché, užitočné, rýchle a komfortné. Od roku 2015 ich budú môcť využívať tak občania slovenských miest a obcí, ako aj samotné samosprávy, bez ohľadu na počet
obyvateľov, rozlohu, či vzdialenosť na mape.

Voľby, ankety, referendá
Pre transparentné informácie o aktuálnych a historických
výsledkoch komunálnych volieb, občianskeho referenda, či ankiet v meste a obci, ktoré budete mať k dispozícii
v reálnom čase a potrebnom formáte.
So službou Voľby, ankety, referendá nájdete priamo vo svojom smartfóne informácie nielen o výsledkoch, ale aj o tom,
aké preferencie majú občania mesta, obce v rámci investícií a
rozvoja, či podpory občianskych aktivít.
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115 samospráv
500 000 občanov

už môže využívať služby digitalnemesto.sk
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eVoting

Rozpočet

Pre férové, transparentné a bezpapierové riadenie rokovania a hlasovania poslancov samosprávy
Služba eVoting predstavuje užitočný nástroj pre riadenie
a hlasovanie zastupiteľstva samosprávy a je cenným pomocníkom pre predsedajúceho a poslancov mestského a obecného zastupiteľstva. Riešenie zabezpečuje komplexnú agendu
rokovania zastupiteľstva od evidencie, prezenčnej listiny, riadenej diskusie (prihlasovanie, odhlasovanie) až po samotné
hlasovanie a archiváciu správy z rokovania. Priebeh rokovania
a výsledky hlasovania sa každému užívateľovi služby zobrazia
priamo na jeho tablete. Výsledkom je efektívnejšie, prehľadnejšie a rýchlejšie rokovanie.

Pre jednoduchý a rýchly prístup k informáciám o príjmoch
a výdavkoch samospráv
Zaujíma vás, ako hospodári vaše mesto a koľko finančných
prostriedkov investovalo do prevádzky ciest, či podpory škôl
vo vašej štvrti? V tom prípade určite oceníte službu Rozpočet, ktorá mapuje výdavky samosprávy vo forme prehľadných grafov.
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Mesto v mobile
Pre vždy aktuálne informácie o dianí v meste, či kraji
Oceníte aktuálne a ľahko dostupné informácie o aktivitách
vo vašom meste? Plánujete víkend s rodinou a chcete vedieť,
aké atrakcie môžete navštíviť? Chcete poslať podnet svojmu
starostovi, či sa vyjadriť k plánovanej výstavbe? Jednoduchá
aplikácia Mesto v mobile vám to umožní.
Vďaka aplikácii budete dostávať pozvánky na akcie vo vašom
bydlisku podľa toho, čo vás zaujíma, nepremeškáte dôležité
výzvy a oznamy, a priamo v smartfóne vás notifikácie upozornia napr. na plánovanú výluku dopravy, či poveternostnú
výstrahu.
Aplikácia Mesto v mobile vám zároveň prináša príležitosť
spolurozhodovať o aktivitách samosprávy a možnosť zasie-
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lať kompetentným podnety na nápravu vecí, ktoré aktuálne
nefungujú – napríklad na nelegálnu skládku alebo výtlk na
ceste. Podnet môžete poslať jednoducho prostredníctvom
fotografie, ktorej súčasťou je čas, dátum a GPS lokácia miesta,
kde bola fotografia vytvorená.
Prostredníctvom Mesta v mobile sa vám na interaktívnej
mape zobrazia tiež všetky dôležité body, napríklad školy, lekárne, nemocnice, kultúrne pamiatky, úrady a pod.
Významným prínosom aplikácie je oblasť bezpečnosti. Vaše
mesto, či obec vám priamo do mobilu zašle upozornenie na
blížiacu sa hrozbu, napríklad povodeň, informáciu o nepriaznivých poveternostných podmienkach, či nehodách a uzávierkach na cestách.
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Interaktívne mapy
Pre komfortný prehľad územných plánov miest a obcí, katastra nehnuteľností a adries, a dôležitých stanovíšť
Mapy v on-line službe sú plne interaktívne – podporované je
približovanie a odďaľovanie mapy, meranie, zapínanie a vypínanie vrstiev, vyhľadávanie susedných parciel, užívateľské
záložky v mape, editácia grafických dát atď. Aplikácia taktiež
umožňuje vyhľadávanie a zobrazovanie dát katastra nehnuteľností a adries.
Veľkou výhodou je integrácia s ďalšími aplikáciami z portálu
Digitalnemesto.sk©, čo umožní automatické zobrazenie dát
z týchto aplikácií priamo na mape. Dodávateľom riešenia je
spoločnosť T-MAPY.

Mapa stanovíšť a nádob na triedený odpad

Územný plán
Aplikácia zobrazuje územný plán, informácie o regulatívoch
na danej ploche a umožňuje vyhľadávanie podľa parcelného
čísla alebo adresy.
Odpady
Aplikácia slúži na evidenciu stanovíšť a nádob na triedený odpad. Možné je tiež vyhľadávanie podľa adresy.
Cintoríny
Aplikácia umožňuje vyhľadanie hrobu podľa mena, dátumu
narodenia a úmrtia zosnulého a zobrazenie zoznamu zosnulých po kliknutí na hrob, či zoznam voľných hrobov a podobne.

Územný plán mesta

Mapa majetku mesta
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Otvorenosť je prínosom
pre občanov aj úrady
Súčasťou podujatia DATALAN DIGITÁLNE MESTO 2014 bolo tento rok premiérovo aj odovzdávanie ocenenia najlepším mestám
v projekte Otvorená samospráva, ktorý hodnotí otvorenosť a transparentnosť informácií smerom k občanom a podnikateľom.
Hodnotenie realizuje Transparency International Slovensko. Gabriel Šípoš, riaditeľ TIS, spolu s Ľubošom Petríkom a Michalom
Klačanom, predsedom predstavenstva v spoločnosti DATALAN, odovzdali ocenenie mestu Vranov nad Topľou, ktoré sa v rámci
rebríčka stalo Skokanom roka, a víťazom - zástupcom miest Martin (1.miesto), Prievidza (2.miesto) a Rožňava (3.miesto).

MARTIN A DIGITÁLNE MESTO
„Konferencia DATALAN Digitálne mesto bola výnimočnou
a atraktívnou platformou na výmenu skúseností a inšpiráciu
každého zodpovedného lídra samosprávy. Osobne oceňujem
predovšetkým platformu Digitalnemesto.sk©, ktorá má potenciál stať sa novým účinným spôsobom spájania demokracie s technológiou“.

2. miesto - PRIEVIDZA

1. miesto – MARTIN
Mesto Martin, víťaz v rebríčku Otvorená samospráva, pod vedením
primátora Andreja Hrnčiara vždy presadzovalo cestu otvorenosti a transparentnosti. Ako uviedol, vzhľadom
na stále populárnejšie moderné technológie majú obyvatelia mesta prístup
k informáciám nielen na požiadanie
na Mestskom úrade, ale všetky zmluvy, objednávky a faktúry
nájdu na webovej stránke mesta. Hospodárenie mesta môžu
kontrolovať prostredníctvom verejných elektronických aukcií
a prieskumov trhu, takisto online. Okrem toho občanov mesto pravidelne informuje o dianí, prostredníctvom SMS infokanálu, webovej stránky, či konta mesta na sociálnych sieťach.
Aby mohla byť samospráva transparentná, musí sa svojim
obyvateľom zodpovedať. Moderné technológie to v dnešnej
dobe uľahčujú a tým obyvateľom miest a obcí dávajú efektívny nástroj kontroly svojich volených predstaviteľov.
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Podľa primátorky Prievidze Kataríny
Macháčkovej patrí medzi hlavné aktivity mesta využívanie portálu Odkaz
pre starostu. Je dostupný nielen vo webovej verzii, ale aj ako mobilná aplikácia pre Android, iOS aj Windows Phone.
Portál umožňuje aj prostredníctvom
smartfónov jednoducho a rýchlo
posielať podnety, týkajúce sa problémov v meste. Skúsenosti
Prievidze s jeho používaním sú výborné, vyriešili vďaka nemu
už viac ako 300 podnetov. Ako uviedla, cieľom bolo otvoriť
a zrýchliť komunikáciu s obyvateľmi, ako aj poskytnúť modernú
alternatívu komunikácie, hlavne pre mladých ľudí. Toto sa im
vďaka portálu podarilo s vynikajúcimi výsledkami.
PRIEVIDZA A DIGITÁLNE MESTO
„Inovácie môžu uľahčiť dosahovanie vyššej transparentnosti a modernosti samosprávy hlavne vďaka univerzálnej
použiteľnosti naprieč platformami, mobilite a interaktivite.
Mnohé produkty, predstavené na konferencii DATALAN
Digitálne mesto, zahŕňajú viacero týchto charakteristík.
Prezentovaných bolo viacero inovatívnych riešení, ktoré
by Prievidza rada zakomponovala aj do portfólia nástrojov v našej samospráve. Jediným limitom sú, ako zvyčajne,
finančné možnosti.“

3. miesto - ROŽŇAVA
Pavol Burdiga, primátor mesta, potvrdil
snahu Rožňavy byť otvorenou samosprávou, k čomu využíva viaceré moderné
technológie pre zlepšenie informovanosti občanov. Pripravujú sprístupnenie
územného plánu mesta v elektronickej
podobe s prepojením na katastrálnu
mapu. Okrem elektronického územného
plánu mesto plánuje spustiť elektronický verejný rozhlas, kde sa
budú môcť občania dozvedieť o novinkách formou e-mailov.
V záujme komfortnejšieho a rýchlejšieho vybavovania žiadostí
a rôznych podnetov mesto plánuje aj spustenie elektronickej
schránky. Prioritou pre mesto je informovanosť občanov o dianí v meste, o nakladaní s mestským majetkom, ako aj s verejnými financiami. Pri zverejňovaní týchto informácií využívajú
službu e-GOV. Prostredníctvom tejto elektronickej služby majú
občania možnosť nahliadnuť okrem povinne zverejňovaných
informácií napríklad aj do evidencie psov, zoznamu prevádzok
a počtu obyvateľov mesta. Po vstupe do privátnej zóny, ktorá je
súčasťou tejto služby, môžu občania nahliadnuť do evidencie
stavu žiadostí, podnetov a rôznych druhov poplatkov, ktoré sa
týkajú ich osoby a majetku.
ROŽŇAVA A DIGITÁLNE MESTO
„Technológie, ktoré boli predstavené na konferencii DATALAN
Digitálne mesto, by boli pre samosprávu prínosom, keďže
zjednodušujú a urýchľujú prístup k informáciám. Zaujímavou
aplikáciou je technické riešenie hlasovania jedným prstom,
kde môžu poslanci mestského zastupiteľstva hlasovať pomocou tabletu a súčasne majú rýchly a jednoduchý prístup k materiálom prerokovávaným na zasadnutí. Ďalšou zaujímavosťou
je otvorená platforma Digitálnemesto.sk©, ktorá poskytuje viacero nových možnosti v zjednodušení prístupu k informáciám. Jedná sa hlavne o on-line formuláre, elektronické
aukcie a digitálne zastupiteľstvo. Všetky tieto technické riešenia

uľahčujú a zjednodušujú prácu, archiváciu, a v neposlednom
rade aj prístup k týmto informáciám. Súčasťou programu na
konferencii bolo aj predstavenie interaktívnych T-Máp, ktoré
umožňujú prezeranie a rôzne úpravy máp, prípadne ich editovanie a dopĺňanie rôznych druhov passportov. Túto novinku
v súčasnosti Rožňava zavádza a verí, že bude prínosom pre
mesto a jeho občanov.“

Skokan roka 2014
- Vranov nad Topľou
Ako uviedol Andrej Krišanda, prednosta MsÚ Vranova nad Topľou,
zverejňovať čo najširší záber údajov, o ktoré majú občania mesta
najväčší záujem, čo najjednoduchším
spôsobom na webstránke mesta, patrí
medzi ich hlavné priority.
VRANOV NAD TOPĽOU A DIGITÁLNE MESTO
„Inovácie, ktoré boli predstavené na konferencii DATALAN
Digitálne mesto, v budúcnosti našej samospráve ešte viac
umožnia zjednodušiť napr. povinné zverejňovanie údajov
a povinnosti súvisiace s verejným obstarávaním.“
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Privítajte svoju školu v budúcnosti už dnes
Aj tento rok sme pre zástupcov akademickej a vedeckej obce kompetentných za manažment a rozvoj škôl, administratívnu
agendu a informačné technológie, zrealizovali netradičnú odbornú konferenciu, ktorá im predstavila najnovšie trendy a možnosti v modernizácii univerzitného prostredia.

Konferencia UNIVERSITY DAY 2014 sa konala 18. septembra
v Jasnej a zúčastnili sa jej desiatky hostí, na ktorých čakali dynamické prezentácie a množstvo inšpirácie.
Každý spíker mal 7 minút na to, aby hosťom predstavil aktuálne
trendy, technologické novinky, či zaujímavé príklady z praxe.
Okrem získania nových poznatkov mali hostia jedinečná príležitosť podeliť sa o skúsenosti so zástupcami akademickej obce
a technologickými lídrami.

AKTUÁLNE TÉMY
Mobilné trendy a služby
} multimediálny obsah, digitálne učebné materiály,
zdieľanie informácií
} inovatívne formy vzdelávania
} najnovšie IT trendy a inteligentné zariadenia
} Big Data a Cloud
} správa dát s významom, hodnotenie a analýzy študentov a ich uplatnenie v praxi
} zdieľanie poznatkov medzi univerzitami a firmami
} využitie cloudu v univerzitnom prostredí, softvérovo- definované datacentrum
Úspešné riešenia z praxe
} elektronické vzdelávanie na Slovensku
} efektívnejšie riadenie digitálnej univerzity
} veda a výskum na univerzitách
Diskusia na aktuálne témy
} nové programové obdobie
} národné projekty
} spolupráca s komerčnou sférou

Čo nás v školstve čaká?
Tento rok DATALAN pre hostí pripravil aj unikátnu diskusnú
platformu, v ktorej sa stretli zástupcovia akademickej sféry
a technologickí lídri. Témou diskusie bolo nové programové
obdobie, plány, nové projekty a technologické výzvy v najbližšom období, priority a kľúčové aktivity univerzít, a technologické vízie k univerzite budúcnosti. Účasťou nás poctil napr.
Ing. Stanislav Sipko, poradca ministra pre vedu a techniku,
MŠVVŠ SR a zástupcovia vysokých škôl.

Viac informácií, prezentácie spíkrov aj fotoreportáž
z konferencie nájdete na www.datalan.sk/universityday
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PROGRAM UNIVERSITY DAY 2014
Moderné služby pre študentov,
technológie pre pedagógov
Moderné učebné materiály a ich využitie pre študentov
21. storočia.
Multimediálny obsah vo vzdelávaní. Digitalizácia a zdieľanie
informácií, výučbového obsahu a odborných publikácií. Tvorba, podpora a správa elektronických skrípt, využitie čítačiek .
Univerzita v mobile
Mobilné služby pre študentov a návštevníkov vo vrecku.
Ukážka aplikácie.
E-learning na Trenčianskej univerzite
Ako univerzita rozvíja inovatívne formy vzdelávania a aké má
skvalitňovanie študijných programov a možností štúdia výsledky v praxi?
Využitie interaktívnych technológií a smart okuliarov vo
výučbe
Aké možnosti prinesú najmodernejšie technológie na univerzitnú pôdu? Vyskúšajte si Smart okuliare Epson Moverio™ BT200, či dotykové projektory naživo.
IBM Watson: Najchytrejší systém na planéte
Výkonný superpočítač dokáže spracovať až 500 GB dát za 1s,
čo zodpovedá asi jednému miliónu kníh. Vie spracovať hovorené slovo, vytvárať inteligentné a analytické riešenia, a dať
odpovede aj na zložité otázky. Aký prínos môžu mať produkty
na jeho báze v oblasti vzdelávania?

Univerzita v 21. storočí
Ako pomáha sémantika a Big Data pri výmene informácií
medzi univerzitami a praxou
Ako zladiť požiadavky praxe s učebnými osnovami, zvýšiť
uplatniteľnosť študentov na trhu práce a zatraktívniť univerzitu medzi uchádzačmi o štúdium? Využite sémantické technológie a nástroje Big Data.
CRM na univerzite ≠ AIS
Intuitívny, moderný, sociálny a cloudový CRM systém Microsoft Dynamics ako ideálny nástroj na efektívnejší manažment
komunikácie univerzity s okolím a na podporu riešenia vnútorných požiadaviek.
Možnosti využitia cloudu na školách
Testovacie prostredia, webové aplikácie, škálovanie výkonu.
Vzdelávanie a manažment na školách na princípe cloudu:
Quo vadis?
Nové možnosti výučby na mobilných zariadeniach použitím
cloud úložiska. Efektívne riadenie školy vo virtuálnom vzdelávacom prostredí.
Možnosti spolupráce mladých spoločností a univerzít
LAUNCHER – Program pre budovanie inovatívnych spoločností a možnosti ďalšej spolupráce s univerzitami.
Priority a inovácie v školstve - pozrite si výsledky prieskumu
kliknite na www.datalan.sk, sekcia Prieskumy a zaujímavosti

Vyššia úroveň pre vysoké školstvo
Cloud platforma pre interdisciplinárny výskum
Big Data a sémantické technológie v cloude pre efektívnejší
interdisciplinárny výskum. Matematické metódy modelovania v technických, prírodných aj humanitných vedách.
Veda a výskum na univerzitách
Možnosti podpory nových projektov prostredníctvom EÚ
projektov a fondov.
Softvérovo definované datacentrum
Prehľad moderných technologických možností a ich využitie
v praxi.
Informácie a financie pod kontrolou
Informačný systém pre verejné obstarávanie a systém pre finančné riadenie projektov - nové automatizované a prehľadné nástroje pre každú univerzitu.
HD a Advanced WiFi services
Nové výzvy v pokrytí WiFi a možnosti vysokorýchlostných sietí na univerzitách.
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Miloslav Gregáň
Študenti dnes jednoducho
vyžadujú modernú vysokú školu
Inovácie v oblasti školstva, zvyšovanie kvality výučbového procesu a modernizácia slovenských škôl dlhodobo patrí k prioritám spoločnosti DATALAN. Stojíme za mnohými
prelomovými projektmi a vidíme ďalšie možnosti, ktoré môžu špičkové technológie
otvoriť našim školám. Aj o nich sme sa zhovárali s Miloslavom Gregáňom, manažérom
zodpovedným za oblasť školstva v spoločnosti DATALAN.

Aká technológia má podľa vás potenciál najviac zmeniť slovenské vysoké školstvo v horizonte piatich rokov a prečo?
Naše školstvo určite čaká zmena a to nielen technologická, ale
aj koncepčná. Nie je ani potrebné vymýšľať veľa nového, častokrát sa stačí inšpirovať fungujúcimi vecami v zahraničí a pozitívne skúsenosti prispôsobiť slovenským podmienkam. V rámci
globalizácie máme len jednu možnosť - čo najskôr adaptovať
najmodernejšie technológie do školstva a byť kompatibilní
s vyspelými univerzitami v rámci spoločných projektov. Toto
nám určite dopomôže k tomu, aby aj naše najkvalitnejšie univerzity boli súčasťou TOP 500 univerzít na svete.
Súčasná komunikácia škôl s ich študentmi stále prebieha v pomerne tradičnej forme. A to od prednášok až po administratívne
oznamy, či zápisy na skúšky. Čo všetko však už podľa vás môžu
školy digitalizovať?
Veľa vecí sa dá digitalizovať, ale určite nie všetko. Čo sa týka
manažmentu, resp. riadenia procesov na univerzitách, to sa
už v súčasnosti digitalizuje, resp. bude sa digitalizovať v najbližšej dobe. Aj DATALAN realizoval niekoľko projektov, ktoré automatizovali interné procesy na viacerých univerzitách.
V oblasti vzdelávacieho procesu však už digitalizácia nie je
taká jednoznačná, keďže osobnostná a motivačná úloha pedagóga zohráva stále veľmi dôležitú úlohu. Aj moja generácia,
i keď sa vzdelávala v podstatne tradičnejšej forme, navštevovala len zaujímavé a dynamické prednášky, a tento dôraz na
obsah bude rovnako dôležité klásť aj v dnešnej on-line ére.
Ako by podľa vás mohla vyzerať moderná komunikácia školy
so svojimi študentmi?
Jednoducho a elektronicky. Jedna mobilná aplikácia, vďaka
ktorej vyriešite všetky svoje povinnosti voči škole, socializujete
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sa so školou, študentmi-kolegami aj vyučujúcimi, a v prípade
problémov ich jednoducho a rýchlo vyriešite. V 21. storočí už
nie je priestor na dlhé čakanie 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.
Informačné technológie sa u nás tradične spájajú v oblasti
vedy a výskumu skôr s technickými vysokými školami. Kde vidíte
ich potenciál na humanitných školách?
Nemyslím si, že informačné technológie sú u nás spájané len
s technickými školami. Je veľa humanitne zameraných škôl,
ktoré realizujú seriózny medzinárodný výskum v oblasti informačných technológií. V súčasnosti je potrebné, aby kontinuálne prebiehal výskum v oblasti vzdelávania, aby vznikali
a overovali sa nové metódy vzdelávania pomocou informačných technológií. Aj spoločnosť DATALAN sa snaží založiť „inkubátorové“ centrum, kde by sa mohli reálne odskúšať metodiky vzdelávania za pomoci najmodernejších IKT technológií.
Moderné technológie sú všade okolo nás a bez nich si už nevieme predstaviť súčasný svet nevynímajúc ten humanitný.
Bežnou starosťou tradičného študenta býva zháňanie učebných materiálov – monografií či skrípt. Tento problém by mohla
nahradiť digitalizácia učebného obsahu. Aký tu vidíte potenciál
čítačiek elektronických kníh, či cloudových riešení?
Digitalizácia učebných materiálov a ich poskytovanie študentom je podľa môjho názoru viac legislatívny ako technický
problém. Relevantné skriptá sú v podstate už všetky v digitálnej
podobe od ich vzniku. Pokým v tomto smere nebude Autorský
zákon pružnejší, bude stále dosť komplikované vytvoriť relevantnú „digitálnu knižnicu“ potrebnú pre študenta. Elektronic-
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ká čítačka kníh má niekoľko predností, ale podľa môjho názoru
študenti chcú požívať, resp. nosiť so sebou čo najmenej zariadení. V súčasnosti sú už mobilné zariadenia schopné prepnúť
sa na „čítačkový“ mód a dajú sa takto pohodlne používať.
Amazon nedávno spustil virtuálnu knižnicu, prostredníctvom ktorej ponúka za mesačný poplatok prístup k desaťtisícom
elektronických kníh. Považujete podobný model za využiteľný aj
v školstve?
Spoločnosť Amazon je veľká súkromná nadnárodná firma, ktorá
sa zameriava na globálny trh. Vybudovať podobnú virtuálnu knižnicu je v podstate v našich podmienkach nemožné. Je však nepochybné, že pre špičkových študentov, ktorí sú jazykovo zdatní
a chcú časť svojho štúdia absolvovať v zahraničí, je to veľká výhoda.
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.
Sú na školách využiteľné aj technológie, ktoré poznáme z biznis sféry? Napríklad CRM systémy, analytika dát a podobne?
V posledných 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.
Jedným z najvýraznejších trendov vo svete IT je mobilita a jej
prenikanie do prakticky všetkých oblastí biznisu. Kde vidíte úlohu
mobility na školách?
Na mobilitu sa môžeme pozerať rôznymi pohľadmi. Už
na viacerých školách sa budovali cloudové riešenia, ktoré
podporujú mobilitu dát. 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 niekoľko rokov.
V budúcnosti vidím veľký priestor tiež pre mobilitu vedeckých tímov na riešenie parciálnych úloh vo veľkých medzinárodných vedecko-výskumných virtuálnych centrách.

Jedným z najvýznamnejších problémov, s ktorým sa slovenské vysoké školstvo stretáva, je jeho finančná poddimenzovanosť.
Môžu si teda školy moderné technológie vôbec dovoliť?
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 - najmodernejšie prístroje,
kvalitných pedagógov, medzinárodné stáže.
Aké konkrétne projekty, ktoré by mohli byť inšpiratívne aj pre
iné školy, realizuje na slovenských vysokých školách DATALAN?
Zaujímavých projektov, na ktorých sme sa podieľali v poslednom období, bolo niekoľko. Realizovali sme dodávky
modernizácie technickej infraštruktúry pre vzdelávanie, budovali sme dátové centrá univerzít, multimediálne miestnosti pre modernú výučbu a dodávky špecializovaného
prístrojového vybavenia odborných laboratórií a ústavov univerzít, realizovali sme aj viacero e-learningových projektov.
Na Žilinskej univerzite v Žiline sme okrem modernizácie a optimalizácie IT infraštruktúry (projekt získal zlato na ITAPA 2011
v kategórii Najlepšia prípadová štúdia) implementovali aj riešenie eSign pre potreby študijného oddelenia. Pre Univerzitu
Cyrila a Metoda v Trnave sme dodávali špičkové multimediálne
HD štúdio, ktoré slúži na kvalitnú prípravu budúcich mediálnych profesionálov. Na Technickej univerzite vo Zvolene sme
realizovali projekt, ktorého súčasťou je aj 3D virtuálna jaskyňa
„Virtual cave“, jediná svojho druhu na Slovensku. Študentom
univerzity umožňuje testovať svoje návrhy v praxi. Okrem toho
majú študenti k dispozícii 3D laboratórium s najnovším vynálezom 3D techniky – tlačiarňou trojrozmerných objektov.
Okrem toho sme rozbehli unikátny projekt „Superpočítač“ pre
SAV a partnerské univerzity, ktorý patrí medzi najvýkonnejšie
zariadenia svojho druhu na svete. Prvý slovenský superpočítač slúži celej vedeckej a akademickej obci a uplatnenie má aj
v rámci medzinárodných vedeckých projektov. Využívajú ho aj
teoretickí fyzici, chemici,
virológovia, biológovia,
či materiáloví inžinieri.
V súčasnosti prebieha
ďalšia etapa projektu,
ktorý zvýši výkon superpočítača o jednu tretinu. Projekt bol ocenený
špeciálnym uznaním za
prínos v oblasti informatizácie na ITAPA 2012.
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Róbert Šimek
Školy si čoraz viac uvedomujú
dôležitosť výskumu
O možnostiach a výzvach pre slovenské školy, prioritách v modernizácii vzdelávacieho procesu a technológiách, ktoré môžu
posunúť slovenské školy na vyššiu úroveň, sme sa zhovárali
s Róbertom Šimekom, senior konzultantom pre oblasť rozvojových projektov v spoločnosti DATALAN.

Keď sa v minulosti hovorilo o zaostávaní slovenského vysokého školstva v oblasti IT, témou bol najmä nedostatok výpočtovej
techniky. Aká je situácia dnes?
Túto éru majú naše vysoké školy už našťastie za sebou. Miera
ich technického vybavenia im už dovoľuje rozmýšľať nad sofistikovanými službami, založenými na moderných technológiách. Služby sa v tomto kontexte dajú chápať širšie, nejde iba
o vzdelávanie, ale aj vedu a výskum, či o komunikáciu školy
smerom von i do vnútra. Situácia sa teda postupne zlepšuje
a nie je to iba vďaka lepšej dostupnosti technológií.

Čo teda stojí za touto zmenou?
Slovenské vysoké školy fungujú vo výrazne konkurenčnom
prostredí. Na trhu pôsobí pomerne veľa škôl, pričom obdobie silných populačných ročníkov máme dávno za sebou. Boj
o študenta sa stále viac vyostruje a práve technologická vyspelosť školy môže byť tým, čo pri rozhodovaní sa mladého
človeka zaváži. Školy si tento fakt uvedomujú a preto badať aj
v tejto oblasti pokroky. Bohužiaľ, v porovnaní so zahraničím
však stále pomerne výrazne zaostávame.

V ktorých oblastiach je zaostávanie najvýraznejšie?
Vidím dve základné oblasti. Tou prvou je obsah. Nemyslím tým
obsah toho, čo sa vyučuje, ale formu dostupnosti tohto obsahu.
Dôležité je, či sa študent k nemu dostane tradičnou papierovou
formou, alebo digitálne, či ho vie komentovať, zdieľať, dopĺňať
a podobne. Študijný obsah môže byť poskytnutý vzdialene a
interaktívnou formou, no dnes už môže mať nad sebou aj sociálnu vrstvu. Druhou oblasťou je výskum. Každá škola robí vo
väčšej či menšej miere základný alebo aplikovaný výskum, ktorý
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Prezentácie Róberta Šimeka z konferencie University Day
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sa potom premieta i do publikačnej činnosti. A tá ma zase vplyv
na hodnotenie kvality školy, akreditácie a podobne. Školy však
majú ten problém, že kvalitní ľudia odchádzajú do súkromnej
sféry, čo má potom vplyv aj na úroveň výskumu a publikačnú
činnosť. Práve kvalitné technické zabezpečenie a moderné metódy výskumu za použitia sofistikovaných IT riešení im môžu
pomôcť si týchto ľudí udržať. Hovorí sa aj o vysokom vekovom
priemere vyučujúcich na vysokých školách, no práve moderné
technológie by mohli na školy prilákať mladých.

Zostaňme pri výskume. Úloha moderných IT riešení je pomerne jednoducho predstaviteľná na technických školách, na humanitných to bude zložitejšie...
Vôbec nie. Cestou je napríklad interdisciplinárny výskum
a prepojenie technických, prírodných a humanitných vied.
Ale i samotné humanitné vedy dokážu profitovať z IT riešení.
V súčasnosti majú pomerne kvalitne spracovanú metodiku
vlastného výskumu, ale iba do určitej miery. Ak majú použiť
napríklad matematické či fyzikálne nástroje na analýzu ich
dát, tam je to z pochopiteľných dôvodov horšie. Chýbajú totiž skúsenosti a tradícia. Ak by ale napríklad chceli analyzovať správanie sa davov, prípadne by ich zaujímali iné sociálne
javy, môžu už dnes použiť matematické nástroje. Tie sa v zahraničí bežne využívajú aj pri lingvistickom výskume alebo
pri analýze historických dokumentov. U nás sa to tiež niekedy deje, no izolovane, bez prepojenia s inými disciplínami.
Alebo si vezmite ako príklad ekonomickú prognostiku a modelovanie. Tam ide vo veľkej miere o matematiku, neobjavujú
sa zásadne nové ekonomické princípy, skôr je to o spracovaní
súčasných poznatkov, vedomostí a množstva dát, ktoré nie sú
z jedného zdroja. Aj naše školy si tento rozmer výskumu čo-
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raz viac uvedomujú. Dokážu sa tak nielen oveľa lepšie predať
smerom navonok, ale i spolupracovať s komerčnou sférou na
riešení rôznych problémov a projektov.

Spomenuli ste veľké množstvo dát, ktoré nie sú z jedného
zdroja. Dajú sa v školskom prostredí na ich spracovanie použiť
aj riešenia, ktoré z komerčnej sféry poznáme pod hlavičkou Big
Data?
V tomto prípade nemusí byť tých dát nutne veľmi veľa. Skôr
ide o dáta, ktoré majú rôznu štruktúru, prípadne nie sú štruktúrované vôbec. Môže ísť o analýzu audio a video sekvencií, webových stránok, sociálnych médií, ale i klasických štruktúrovaných dát. Nejde teda o objem dát, ale o ich štruktúru a formát.
Vezmime si ako príklad analýzu správania sa davu. K dispozícii
je množstvo materiálu, ktorý nie je nijako kategorizovaný, indexovaný, alebo popísaný, no dokáže v tejto oblasti pomôcť.
Môže ísť o video z bezpečnostnej kamery, novinový článok,
ktorý je o výtržnostiach na futbalovom štadióne a podobne.
Nikde tu nemáme uvedené, že práve tento materiál obsahuje
užitočné informácie o správaní sa davu. No vhodne nastavená
technológia dokáže tento fakt vyčítať z kontextu a v krátkom
čase zanalyzovať množstvo surového materiálu. Človeku by to
trvalo roky. Potom tu ešte máme Fast Data, ktoré tiež môžu
byť pre vysokoškolský výskum zaujímavé.

Akým spôsobom?
Ide o rýchle dáta, ktoré je potrebné spracovať v reálnom čase.
Môžu pochádzať napríklad z meracích senzorov. Nepotrebujete už poslať študentov, aby merali intenzitu dopravy na vybraných úsekoch, ak to dokáže urobiť senzor v reálnom čase.
Alebo zložitejší príklad. Viete vyčísliť, aké škody spôsobí uzavretie diaľnice D1 na dve hodiny tým, že sa spomalí doprava
a množstvo ľudí nepríde načas do práce? Toto dnes pravdepodobne nik nespočíta, pretože ani nezistíme, koľko a akých
áut v zápche zostalo stáť. Kamera na diaľnici by to však vedela
automaticky odhaliť, potom by mohlo dôjsť k analýze týchto
dát. Potenciál je teda veľký a rôznorodý.

Keď sme už pri rôznych typoch dát: vidíte vo vysokom školstve priestor aj pre využitie Open Data, teda otvorených štruktúrovaných dát, ktoré vo väčšine prípadov zbiera štát?
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 fluktuáciu a podobne.
Všetky tieto dáta už má štát, alebo štátne inštitúcie k dispozícii. Odpadlo by množstvo zbytočných pohovorov, výber
zamestnancov a hľadanie práce by sa dostali 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.

Vráťme sa ešte k študijnému obsahu. Spomínali ste, že môže
byť poskytnutý vzdialene, byť interaktívny či dopĺňateľný... Nestratila by škola nad ním kontrolu?
Samozrejme, každá škola má právo svojich študentov viesť
a určovať, ktorý študijný obsah považuje za relevantný. No
študentovi prospeje, ak by sa mohol o texte on-line poradiť
s vyučujúcim, prípadne si prečítať komentáre spolužiakov,
vrátane odkazov na príbuznú literatúru, či najnovšie zistenia
v danej oblasti, ktoré sa dajú nájsť na webe. Dôležitá je aj dostupnosť. Prečo by sa študent nemohol dostať k učebnému
textu cez čítačku elektronických kníh, tablet alebo mobil? Navyše, potreba študijnej literatúry je časovo obmedzená predovšetkým na skúškové obdobie. Študent by istotne privítal,
ak by si nemusel kupovať skriptá, ktoré mu potom budú ležať
v knižnici. Namiesto toho by si ich elektronicky vypožičal, keď
to bude potrebovať. Takýto obsah môže byť navyše dynamickejší a aktuálnejší než ten v tlačovej podobe.

Je podľa vás reálne, že digitalizácia školstva postúpi do tej miery, že bude možné hovoriť o čisto digitálnych školách?
Nemyslím si, že by bolo rozumné, ak by to zašlo až tak ďaleko.
Osobnosť učiteľa bude vždy dôležitá a nie som toho názoru,
že je nahraditeľná. Skôr sa treba snažiť o rovnováhu digitálneho a ľudského prístupu.

Kliknite na portál živé.sk a v rubrike Inovácie a IT trendy
vám naši odborníci prezradia viac.
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Inovácie na univerzitách:
Čo môže priniesť spolupráca študentov
s technologickými startup-mi?
Návštevníci konferencie UNIVERSITY DAY 2014 mali jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s najnovšími technológiami, využiteľnými aj
v akademickom sektore. Patria medzi ne aj zariadenia skôr spájané s budúcnosťou – drony. Reálne využitie dronov predstavil rámci
prezentácie o možnostiach spolupráce medzi začínajúcimi spoločnosťami (startup-mi) a univerzitami Viktor Mikulášek zo startup
štúdia LAUNCHER.
V rámci spolupráce s univerzitami je cieľom LAUNCHER-u na jednej strane vytvoriť v duchu inovatívnej spolupráce ekosystém pre
študentov, ktorý ich bude inšpirovať k rozvoju nových myšlienok
a samostatnému podnikaniu. Druhá forma spolupráce predstavuje konkrétne projekty a kooperáciu na vývoji riešení, ktoré je
možné využiť vo vede, výskume, či na komerčnej báze.

Príležitosť pre univerzity
Jednou z možností takejto spolupráce je vývoj aplikácií
s komerčným potenciálom pre zariadenie UAV (Unmanned
Aerial Vehicle), alias vzdialene riadené lietadlo bez ľudskej
posádky – známe pod názvom DRON.
Automatizované drony sa podľa predpovedí analytikov stanú
v blízkej budúcnosti štandardnou súčasťou bežných procesov
v mnohých odvetviach priemyslu, či v poľnohospodárstve.
Poskytujú jednoduchú údržbu, a širokú variabilitu nasadenia. Dopyt po ich využívaní a nových aplikáciách z rôznych
odvetví stúpa, nenahraditeľným pomocníkom sa môžu stať
napr. pri dokumentácii dopravných nehôd, topografii, monitoringu a regulácii dopravných špičiek, enviromonitoringu,
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kontrole energetických zariadení, či stavieb, ale aj športových,
či masových podujatiach. Potenciál majú aj pre záchranné
zbory, bezpečnostné služby, archeológov, geológov, urbanistov, v meteorológii, či vo filme a televízii. Možnosti sú naozaj
obrovské, a aj univerzitné prostredie a oblasť vzdelávania je
priestor, v ktorom môžu nájsť veľké uplatnenie a využitie – či
už pri výučbe, výskume a vývoji, alebo interných aj externých
procesoch riadenia univerzity.
DATALAN v kooperácii so startup štúdiom LAUNCHER
a spoločnosťou UAVONIC (zastúpenie značiek Zero-Tech
a 3DRobotics) poskytne univerzitám v rámci spolupráce
dohľad, mentoring a koordináciu, a konkrétne zariadenia: Zero-Tech - X4 HighOne, Zero-Tech - V8 E1100 V3, DJI Phantom 2,
spolu s príslušenstvom a senzorikou. Ako uviedol Viktor
Mikulášek: „Spojili sme nové možnosti, naše znalosti a skúsenosti spolu s víziami a dobrými nápadmi. Vďaka tomu prinášame
nielen špičkové zariadenia, ale aj myšlienky, ako ich využiť
a objaviť nové možnosti, ktoré dokážu priniesť technológie na
pôdu vzdelávacích inštitúcií.“
Viac informácií a kontakty nájdete na www.launcher.sk.
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Zabezpečte firemné dáta
druhým faktorom
Stredne veľké podniky a firmy z istých odvetví sa mylne domnievajú, že kybernetický útok ich obíde, pretože nie sú pre kriminálnikov zaujímavé. Podľa prieskumu Verizon Data Breach bolo
však až 78 percent útokov zameraných na široké spektrum cieľov
a útočníkom nezáležalo na tom, či je dotknutá spoločnosť finančne atraktívnou potenciálnou obeťou!

Dvojfaktorová autentifikácia

Zabezpečenie

pomáha firmám chrániť citlivé údaje a dobré meno
Z prieskumu bezpečnostnej spoločnosti CSID zase vyplynulo,
že až 76 percent útokov bolo zapríčinených slabými alebo
ukradnutými prihlasovacími údajmi. Slabé heslá teda predstavujú významné riziko pre zabezpečenie dátovej infraštruktúry. Ani viacvrstvová antivírusová ochrana nedokáže spoločnosť ochrániť pred zamestnancami, ktorí v práci používajú
slabé heslá.
Aj v strednej Európe bola antivírusová spoločnosť ESET svedkom toho, ako dokázal týmto spôsobom jediný firemný zamestnanec poškodiť meno svojho zamestnávateľa a otvoriť
dvere útočníkom k citlivým firemným údajom. Podobným
útokom mohlo byť pritom jednoducho zabránené, ak by obeť
používala dvojfaktorovú autentifikáciu. Túto technológiu na
bezpečné prihlasovanie začali využívať aj spoločnosti ako
Microsoft, Google, Facebook a Apple. Je však nutné podotknúť,
že v niektorých prípadoch sa dvojfaktorová autentifikácia implementovala až po tom, čo došlo k prienikom do ich služieb.
Spoločnosť ESET prišla minulý rok na trh s novým riešením poskytujúcim bezpečnú dvojfaktorovú autentifikáciu s názvom
ESET Secure Authentication. Túto jar vydala novú verziu, ktorá
okrem iného ponúka aj API a Software Development Kit.

kritických firemných aplikácií
Učebnicovým príkladom útoku, ktorému sa dá vďaka dvojfaktorovej autentifikácii predísť, je príklad prihlasovania sa
zamestnanca k firemným údajom z domáceho počítača. Zamestnancov počítač môže byť infikovaný a heslo do OWA
môže byť odchytené a následne zneužité útočníkom. Pri použití dvojfaktorovej autentifikácie však útočník potrebuje aj
jednorazové heslo, ktoré by musel útočník získať odcudzením
mobilu svojej obete. Aj na takýto prípad však ESET myslel,
pretože aplikácie je chránená PINom. Dvojfaktorová autentifikácia teda predstavuje efektívny spôsob, ako u firemných
zamestnancov vynucovať používanie komplexných hesiel bez
toho, aby ich obmedzovali v práci.
S novou verziou poskytuje ESET tiež zabezpečený prístup do
kritických firemných aplikácií akými je Microsoft SharePoint
Server a Microsoft Dynamics. Riešenie ESET Secure Authentication funguje na iPhonoch a mobilných telefónoch s operačným
systémom Android, BlackBerry, Windows Phone 7 a 8, Windows
Mobile a na telefónoch s podporou J2ME. Produkt podporuje
aj autentifikáciu cez SMS správy, vďaka čomu je vhodný aj na
staršie mobilné telefóny, na ktorých by aplikácia nefungovala.
Skutočná cena
narušenia bezpečnosti

Ako pracuje
dvojfaktorová autentifikácia?
Dvojfaktorová autentifikácia pri prihlasovaní do systému používa dve elementy – niečo, čo používateľ vie a niečo, čo používateľ má. Keď sa tieto elementy použijú spoločne, poskytujú oveľa vyššiu bezpečnosť pre prístup k dátam. Napríklad
pri vstupe do VPN alebo Outlook Web Access používateľ vloží
svoje prihlasovacie údaje v podobe loginu a hesla. To je to, čo
používateľ vie. ESET Secure Authentication predstavuje to, čo
používateľ má. Tým je mobilný telefón, na ktorom je nainštalovaná aplikácia, ktorá používateľovi vygeneruje jednorazové
heslo. To musí zamestnanec pri vstupe do VPN alebo OWA použiť v ďalšom kroku. Až potom sa dostane do systému alebo
k e-mailom. Výhodou jednorazových hesiel je, že sú náhodne
generované a nedajú sa predvídať, ani znova použiť.

Najvyššia cena
za jeden uniknutý údaj
Priemerná cena
za jeden uniknutý údaj

Poškodenie
značky
Únik údajov,
vrátane duševného
vlastníctva

Stratený čas
a produktivita

Útoky

Rozklad
firmy

Skutočná cena narušenia je nevyčísliteľná

%
sa nepodarí
odhaliť niekoľko
mesiacov,
čo zväčšuje
potenciál škody

Článok vznikol v spolupráci s antivírusovou spoločnosťou ESET. Zdroj údajov v infografike: Verizon Data Breach Report.
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DATALAN IT FORUM 2014
6 hodín, 30 spíkrov, 260 hostí, desiatky nápadov

Aktuálny ročník konferencie DATALAN IT FORUM opäť priniesol množstvo inšpirácie, a predstavil hosťom najnovšie IT
inovácie, úspešné riešenia a príklady z praxe.
V netradičných, len 7-minútových blokoch spíkri hovorili
o tom, čo nás čaká v oblastiach Big Data, cloudu a mobility,
a naopak – aké riešenia a nástroje vieme využiť už dnes. Na
konferenciu zavítalo viac než 260 hostí, ktorí sa mohli inšpirovať zaujímavými nápadmi a podeliť o skúsenosti s technologickými lídrami.
DATALAN IT FORUM 2014 prinieslo okrem diskusií o moderných technológiách aj množstvo ukážok a príkladov priamo
z praxe. Big Data a cloud sa v podaní rečníkov zmenili z technologických „buzzwordov“ na živé pojmy s konkrétnym obsahom. Na príkladoch boli ilustrované aj možnosti využitia
mobilných trendov v rôznych oblastiach, od biznisu, kde
hrajú veľkú úlohu pri zjednodušovaní prístupu k dátam a dokumentom, cez výrobu, ale i verejnú správu, až po školstvo
a zdravotníctvo.
Veľkú odozvu malo aj predstavenie technologických noviniek, napr. ukážka využitia Google Glass. Hostia si mohli
priamo na mieste pozrieť a vyskúšať napr. aj špeciálne displeje SAMSUNG, zaoblené televízory, či moderné a výkonné
tlačiarne.
Viac informácií, prezentácie spíkrov, foto aj video
nájdete na www.datalan.sk/itforum
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Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri
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DATALAN Moderné zdravotníctvo 2014
Modernizácia PCS*CARE | Bezpečné lieky | Projekt NOVORODENEC
Aj zdravotníctvo môže vďaka technológiám fungovať efektívnejšie.
Na konferencii Moderné zdravotníctvo 2014 sme vám predstavili aktuálne IT trendy,
špičkové možnosti a najnovšie inovácie.

Hlavné témy
 Integrácia PCS*CARE a systému Bezpečných liekov
 Technologická a používateľská modernizácia PCS*CARE (ORDINIS)
 Projekt NOVORODENEC zachraňuje detské životy
 Aplikácia PharmaNET: Informácie o liekoch trochu inak
 Manažérsky informačný systém v zdravotníctve.
 Očakávané zmeny v zdravotníctve a ich dopady na nemocničné informačné systémy
 EÚ fondy 2014-2020 a možnosti pre PZS
 Portál pre vašich pacientov – aj ako Rezervačný systém
 Využitie a možnosti platobných kioskov v zdravotníctve

„Moderné technológie prenikajú do všetkých
oblastí nášho života, prinášajú vyšší komfort,
úsporu času a otvárajú nám nové možnosti.
Výnimkou by nemala byť ani taká dôležitá oblasť,
týkajúca sa nás všetkých, akou je zdravie.“
Miroslav Novák
manažér pre rozvojové projekty v zdravotníctve
DATALAN

Pre viac informácií k témam a možnostiam spolupráce
nás kontaktujte: info@datalan.sk, 02/ 50 25 77 77

MYSLÍME O KROK VPRED
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Mobilná aplikácia NOVORODENEC:
Šanca na život
Projekt, ktorý je v rámci Európy unikátny, je už úspešne v prevádzke. Mobilné riešenie, aké zatiaľ nevyužívajú lekári v žiadnej inej
európskej krajine, bolo realizované na základe iniciatívy MUDr. Petra Krcha, PhD., prednostu Kliniky Neonatológie Detskej fakultnej
nemocnice v Košiciach za podpory technologických partnerov - spoločností DATALAN, Microsoft Slovakia a Intel.

Foto © MUDr. Peter Krcho, PhD.

Špičkové služby v praxi
Do prevádzky bolo odovzdané v lete 2014 a po pár mesiacoch má riešenie pozitívne ohlasy nielen zo strany nemocnice
a jej personálu, ale aj rodičov. Hlavnou motiváciou pre vývoj
mobilnej aplikácie bola predovšetkým každodenná prax na
klinike - strata dát, rozdielne pochopenie nálezov a nutnosť
opakovať vyšetrenia pri overovaní nálezov, ako aj nepretržité
vzdelávanie personálu vizuálnou formou. Iniciatíva lekárskeho personálu vychádzala z potreby zjednodušiť zadávanie
a presun dát, ktoré sú dôležitou súčasťou celého procesu, no
lekárom táto administratívna časť odoberala z času, ktorý teraz môžu venovať priamo ošetrovaniu pacienta.

Jednoznačné prínosy projektu NOVORODENEC možno po prvom období využívania zhrnúť do základných bodov:
n zefektívnenie práce lekárov,
n zjednodušenie procesov v prospech pacienta,
n poskytnutie doplňujúcich informácií k diagnózam,
n zdieľanie aktuálnych údajov medzi viacerými lekárskymi
tímami,
n zabezpečenie dát pacientov pred stratou či zneužitím,
n úspora času pri záchrane detského života a zlepšenie
starostlivosti o kriticky choré deti.

Úlohou mobilnej aplikácie NOVORODENEC je pomáhať ohrozeným novorodencom z celého východoslovenského regiónu. Malí pacienti dostanú vďaka nemu potrebnú lekársku
pomoc oveľa rýchlejšie než tomu bolo doteraz. Unikátne riešenie umožňuje vykonať prvotnú diagnostiku novorodenca
už v lokálnej nemocnici a nie je potrebné na ňu čakať až do
prevozu novorodenca na kliniku do Košíc.
Ako uviedol Dr. Krcho, zdravotníci musia byť v dnešnej dobe
flexibilní a využiť všetky možnosti technológií v prospech
pacienta. „Unikátne riešenie nám pomôže ušetriť drahocenný čas, ktorý je pri záchrane života často rozhodujúci.“ Údaje
o pacientovi sa vďaka riešeniu odošlú elektronicky priamo
na kliniku počas transportu, dieťa tak dostane potrebnú
pomoc už pri prevoze a v Košiciach ho bude čakať pripravený tím lekárov oboznámený s jeho zdravotným stavom.
Mobilná aplikácia NOVORODENEC sa využíva denne na klinike a pri transporte. Pomôcť môže pri záchrane až 150 detí ročne. Približne takýto počet malých pacientov v kritickom stave
sa každoročne transportuje na košickú kliniku z 10 nemocníc.

Viac informácií o aplikácii nájdete na www.datalan.sk
v sekcii Nové témy – Mobilita v zdravotníctve
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Beháte? Používate pri tom mobilnú aplikáciu, čip
v topánke, či bežecký náramok? Sledujete po každom
tréningu svoje štatistiky, grafy a zdolané trasy na mape?
Internet vecí je v tom prípade už súčasťou vášho života.

Vďaka internetu vecí si budete
môcť (nielen) dlhšie pospať
Takýto príklad je však len začiatok. Futurológovia hovoria
o svete, v ktorom bude prepojené takmer všetko – od áut cez
budovy až po srdcové implantáty. Keď sa dnes povie internet,
väčšina ľudí si predstaví počítač, ku ktorému sa v ostatných
rokoch pridal smartfón, či tablet. Na najdôležitejšiu časť však
mnohí zabúdajú – internet je stále najmä internetom ľudí.
Počítače a mobilné zariadenia sú len nástrojmi, pomocou
ktorých sa pripájame k informáciám, ktoré získali a zverejnili
ďalší ľudia. Či už niečo hľadáte na wikipédii, čítate si najnovšie
správy, pozeráte videá na youtube, rozčuľujete sa v diskusii na
fóre - zdrojom toho všetkého je len ďalší človek.

Do hry vstupujú senzory
Internet však už prestáva byť výhradnou doménou ľudských bytostí. Klesajúce ceny a rastúca dostupnosť priniesla nárast množstva senzorov. Ich vzájomná prepojenosť,
ako aj prepojenosť procesov, či dát, je základom internetu
vecí. Senzory v topánke, ktoré sa po skončení tréningu automaticky pripoja na internet a nahrajú údaje o behu, sú
tak len vrcholom ľadovca.
Už v roku 2008 sa počet vecí pripojených na internet vyrovnal počtu ľudí na planéte. Dnes ich už je takmer dvakrát toľko
a do roku 2020 sa odhaduje ich počet až na 50 miliárd pripojených vecí. Magazín Wired navyše cituje prieskum agentúry Evans Data, podľa ktorej dnes už 17% všetkých vývojárov
softvéru pracuje na projektoch, ktoré majú súvis s internetom
vecí a ďalšia takmer štvrtina sa do takého projektu plánuje zapojiť v najbližších mesiacoch.
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»
Do roku 2020 má byť pripojených
do siete až 50 miliárd vecí!

Čo dokáže lavička
Kto čaká revolúciu, ktorá zo dňa na deň zmení svet, bude sklamaný. Evolúcia však prebieha rýchlo a uplatnení pre internet
vecí pribúda každý deň. Mnohé sa objavujú na miestach, kde
by ich nikto nečakal. „Inteligentné“ koše v Barcelone, či niektorých amerických mestách už dnes dokážu vďaka senzorom
signalizovať stav naplnenosti a odpadové služby si podľa nich
dokážu plánovať optimálnu trasu vysýpania.
V Bostone zase v parkoch pribudli inteligentné lavičky. Napájané pomocou slnečných kolektorov v prvom rade poskytujú
miesto na oddych v zeleni s bonusovým USB vstupom na nabíjanie mobilu, na druhý pohľad však dokážu omnoho viac.
Senzory zaznamenávajú, koľko ľudí si na lavičku sadlo, koľko
z nich využilo nabíjanie, či koľko prešlo okolo. Okrem štatistík
pre zaujímavosť však zaznamenávajú i počasie, úroveň hluku,
či kvalitu vzduchu. Ak sa lavičky rozšíria, získame tak obrovské
množstvo dát, užitočných napríklad pre vytváranie hlukových
máp, či skúmanie počasia v mestských mikroregiónoch.

Internet vecí u vás doma
O tom, že internet vecí je treba brať vážne, svedčia aj nepriame
dôkazy. Medzi najprekvapivejšie obchody tohto roka patrí naprí-
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klad akvizícia spoločnosti Nest, za ktorú Google zaplatil 3,2 miliardy dolárov. Firma, ktorá existuje len štyri roky, pritom vyrába
termostaty a detektory dymu. Zvláštna investícia? Vôbec nie.
Zariadenia Nest umožňujú ovládať teplotu v jednotlivých miestnostiach pomocou mobilného telefónu a „učiť sa“ ju automaticky nastavovať tak, aby bola úspora energie čo najväčšia. Najväčšou hodnotou sú však dáta, ktoré pritom získavajú a ktoré môže
Google využiť pri svojich projektoch „inteligentných“ domov.
Práve voda, plyn, či kúrenie sú najčastejším príkladom odvetví, ktoré budú z internetu vecí najviac ťažiť a pritom nie
sú úplne očividné. Predstavte si vodovodnú sieť, vybavenú
senzormi. Nielenže dokáže vyhodnocovať priebežne potrebu
a spotrebu vody, a dosahovať tak úspory, ale dokáže predvídať možné poruchy. Ak už k nejakej príde, vďaka senzorom
bude tím opravárov presne vedieť, kde má zasiahnuť.
Futurológovia však svoj pohľad upierajú ešte ďalej a hovoria
o umelej inteligencii, ktorá bude internet vecí sprevádzať. V príklade s čipom v topánke ide len o jednosmernú komunikáciu –
senzor zaznamená dáta a odovzdá ich internetovej aplikácii, ktorá
ich vyhodnotí. Svet budúcnosti však bude poprepájaný navzájom.

»
Dáta budú menou budúcnosti a pre
firmy rozdielovým kritériom medzi
úspechom a neúspechom.

Zmena sa blíži...
Vyvoláva vo vás táto predstava nadšenie alebo skôr hrôzu? Internet vecí prerastajúci do umelej inteligencie síce otvára svet
veľkých možností, zároveň však vyvoláva otázky o ochrane súkromia. Dáta budú menou budúcnosti a pre firmy rozdielovým
kritériom medzi úspechom a neúspechom. Svet internetu vecí
bude vytvárať exabajty dát, z ktorých budú mať mnohé súkromný charakter. Nezaplatila by zdravotná poisťovňa za údaje
z rôznych náramkov, sledujúcich životné funkcie, aby podľa
toho mohla upraviť svoju ponuku? Marketéri za sadu dát, z ktorých možno jednoznačne spoznať presné zvyky zákazníka?
Aj tu bude môcť do veľkej miery rozhodnúť zákazník sám svojim správaním bez toho, aby ho musela chrániť nová vlna administratívnych regulačných opatrení. Už dnes približne dve
tretiny ľudí nemajú podľa prieskumov problém s komerčným
využitím dát o sebe, ak za to dostanú kvalitnú protihodnotu
v podobe relevantného produktu alebo personalizovanej služby. Na druhej strane, ľudia sú voči bezdôvodnému narušeniu
súkromia ostražití a právo v tejto oblasti sa postupne zdokonaľuje, rovnako sa mení i prístup firiem v týchto otázkach. Aj preto je už teraz možné v oprávnených prípadoch napr. požiadať
Google o vymazanie problémových údajov z vyhľadávača.
Podobné kroky by mali slúžiť aj ako precedens pri ďalšom
rozvoji internetu vecí či umelej inteligencie. Pri nájdení tej
správnej rovnováhy sa tak súčasná evolúcia môže zmeniť na
skutočnú revolúciu.
(red)

Keď všetko so všetkým súvisí
Futurológ Dave Evans uvádza nasledujúci príklad. Pracovný
partner posunie schôdzku o 45 minút, čo sa okamžite zosynchronizuje s vašim kalendárom. Vaše auto na základe senzorov
vie, že bude potrebovať dotankovať nádrž, čo zvyčajne zaberie
niekoľko minút. Údaje, vysielané z áut jazdiacich po vašej bežnej
trase však hovoria, že pre nehodu je cesta uzavretá a je tak nutná
približne pätnásťminútová obchádzka. Vlak však podľa automaticky spracovaných údajov má meškanie až dvadsať minút. Toto
všetko sa vďaka prepojeniu z internetu dozvie váš budík, ktorý
automaticky upraví čas vstávania a umožní vám pospať si o päť
minút dlhšie. Údaje z budíka zase vyhodnotí kávovar, ktorý začne
pripravovať ranný nápoj o päť minút neskôr. Rovnaký údaj spracuje aj auto, stojace na ulici, ktoré tak v zime zapne vyhrievanie
predného skla a sedačiek tak, aby bolo pripravené presne načas.
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Internet je už všade.
Na obaloch liekov i v uchu kráv
Internet of things už zďaleka nie je iba víziou budúcnosti, ale čoraz výraznejšie sa hlási o slovo prakticky vo všetkých oblastiach života.
Nižšie preto nájdete iba pár príkladov z mnohých, v ktorých už internet vecí dokáže uľahčovať každodenný život ľuďom i firmám.

cloudu poskytnúť čerstvé informácie o obsadených a voľných
miestach priamo šoférovi.

04 Wi-fi pomôže i kravám

01 Nezabudnite na svoje lieky
Služba GlowCaps zabezpečuje, aby ľudia svoje lieky užívali
skutočne pravidelne. Na tento účel využíva tak textové správy, ako i svetelné či zvukové notifikácie. To by ale nestačilo na
plnohodnotnú službu z kategórie internetu vecí. GlowCaps
však zabezpečí aj automatické dopĺňanie minutých liekov.
Stačí stlačiť gombík na obale a požiadavka na doplnenie liekov sa odošle do lekárne.

02 Starostlivosť
o novorodencov
Syndróm náhleho úmrtia dieťaťa v dojčenskom veku je dodnes
veľkou výzvou pre medicínu. Jedným z riešení je aj Mimo monitor, ktorý dokáže v reálnom čase sledovať množstvo informácií
o dieťati: od jeho dychu, cez teplotu tela až po jeho fyzickú aktivitu. Tieto údaje zasiela cez cloud na smartfón rodičov. V prípade potreby je tak možná okamžitá pomoc dieťaťu.

03 Lov na parkovacie miesta
Aplikácia Parksight umožňuje nájsť parkovanie bez toho, aby
vodič musel strácať čas hľadaním voľného miesta. Pomocou
GPS navigácie a senzorov parkovísk dokáže prostredníctvom
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Holandský startup Sparked vybavil wi-fi senzormi stádo kráv.
Každá členka stáda má v uchu senzor, ktorý sleduje množstvo
údajov, napríklad jej telesnú teplotu. V prípade zmien o nich
upovedomí farmára. Ten sa tak okamžite dozvie, ktorá členka jeho stáda začína vykazovať príznaky choroby alebo čaká
mladé. Každá krava ročne vyprodukuje cca 200 MB dát.

05 Zábava na lyžiach
Internetu vecí verí rumunský startup iRewind. Tento lyžiarsky
areál ponúka svojim návštevníkom aplikáciu, ktorá im umožňuje zaznamenať svoj výkon na svahu na video s vysokým
rozlíšením a z mnohých uhlov pohľadu. Vysokorýchlostná
optická sieť spája údaje z GPS s kamerami, routrami, servermi
a wi-fi pripojením. Lyžiar si potom môže stiahnuť svoje video
okamžite po dojazde alebo kedykoľvek počas nasledujúcich
dvoch týždňov. Nahrávky môžu slúžiť buď na analýzu techniky jazdy, na zdieľanie s priateľmi alebo pre rodičov, ktorí chcú
mať prehľad o pokrokoch svojho dieťaťa.

06 Šport, šport, šport...
Beháte, bicyklujete, plávate? Skrátka športujete? V tom prípade ste sa pravdepodobne už stretli s množstvom zariadení, ktoré monitorujú vašu fyzickú aktivitu, dokážu ju zaznamenať, vyhodnotiť či zdieľať na sociálnych sieťach. Dokonca
umožňujú i to, aby vás vaši priatelia počas športu na diaľku
povzbudzovali. A je jedno, či pri tom používate špecializované
zariadenia, hodinky alebo smartfóny, stále ide o technológie
na báze internetu vecí.
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07 Kde sú moje kľúče?
Stáva sa vám, že často hľadáte či zabúdate veci? Aj tu existujú
riešenia na báze internetu vecí. Elektronické nálepky na dôležitých predmetoch, ako sú napríklad kľúče, vám dokážu nielen
oznámiť, kde sa hľadaná vec nachádza, ale môžu vás i upozorniť,
že ste ich zabudli. To všetko napríklad s pomocou cloudu a GPS
čipu vášho smartfónu, ktorý sleduje, ako ďaleko ste sa od daného
predmetu vzdialili. Aplikácií a služieb, ktoré to umožňujú je dnes
už viacero. Čo ale v prípade, ak doma zabudnete práve smartfón?
Aj tú sú k dispozícii riešenia, ktoré vám umožnia ho lokalizovať či
na diaľku prezvoniť. Zabudované sú buď priamo v operačnom
systéme, ale ponúkajú ich aj rôzne aplikácie tretích strán.

08 Aby vám nebola zima
Opäť riešenie, ktoré ponúka viacero poskytovateľov. Napojenie inteligentných termostatov a ich ovládanie na diaľku

nielenže umožňuje sledovať teplotu v byte či v aute, ale ju na
diaľku aj regulovať. A to tak, aby vám nebola pri príchode domov, či nástupe do auta zima, alebo príliš teplo. Výsledkom je
nielen vyšší komfort, ale v prípade bytov a domov aj znížené
náklady na vykurovanie či klimatizovanie miestností.

09 Internet patrí aj do smetí
Aj smetný kôš môže byť online. Prečo? Aby samosprávu upozornil kedy je plný a je potrebné jeho obsah vyprázdniť. Vďaka tomu môžu zostať ulice čisté a nehrozí, že smetné nádoby
budú kaziť aj estetiku mesta. Takúto funkcionalitu ponúkajú
napríklad odpadkové koše Smart Belly, ktoré podľa tvrdenia
ich výrobcu dokážu dokonca znižovať aj náklady samospráv.
A to tým, že vďaka monitoringu ich naplnenia výrazne zefektívňujú proces ich vyprázdňovania a tak nie je potrebné zbytočne jazdiť vysypávať koše, ktoré ešte nie sú plné.

10 Aby výroba nestála
Internet vecí má miesto aj vo výrobe. A to najmä kvôli množstvu
senzorov, ktorou dnes disponuje prakticky akákoľvek priemyselná produkcia. Senzory dokážu nielen upozorňovať na poruchy a problémy, ale aj ich predvídať či maximalizovať efektivitu
prevádzky. Tu sa dostávajú do hry technológie ako Business
process management či Complex event processing. Aj vďaka
nim dokáže spoločnosť eliminovať potenciálne problémy a zabezpečiť aby sa existujúce technológie a infraštruktúra využívali skutočne efektívne. Napríklad, aby v prístave v Hamburgu
lode zbytočne nečakali na to, kým ich vyložia alebo naložia.

45

news I anketa

Umelá inteligencia
a internet vecí:

Aké zariadenie
v sieti by ti
zjednodušilo život?
Gabriela Tereková
Tester
Ako výborného pomocníka by som využila inteligentnú chladničku, ktorá by sama dávala
objednávku potravín do obchodu, vyšší level by
bol, ak by to jedlo vedela do seba aj prijať. Úplný technický
TOP, ktorý by som privítala, je jednoznačne teleport.

Maroš Ivančo
Softvérový architekt
skôr hovoriť o chytrých
Myslím si, že zmysel má
hľadu by som privítal
zariadeniach. Z tohto po
týka vecí zapojených
regulátor inzulínu. Čo sa
arentný proc by mi pomohol transp
do siete, tak úplne najvia
kB/s.
sovou rýchlosťou ako 15
xy a wifi s väčšou preno
Miloš Savara
Softvérový návrhár
Privítal by som chladničku s displejom, ktorá
by komunikovala so šikovnou aplikáciou. Napríklad, chladnička by vždy poznala obsah, ktorý sa v nej nachádza a aj to, čo sa nachádza v špajzi, či už na
základe skenu z pokladničného bloku alebo podľa čiarového
kódu. Na to by mohla byť napojená aj online kuchárka, ktorá
mi dá informáciu, čo konkrétne mám doobjednať, aby som si
mohol niečo uvariť. Prípadne, aké ekonomické jedlá môžem
navariť podľa všetkého, čo mám v byte alebo v špajzi bez
toho, aby som niečo musel navyše kupovať.

Michal Miklošík
Programátor
Keďže víkend trvá len
dva dni, privítal by som
elektronického záhradník
a. Obsahoval by automatické zavlažovanie spú
šťané podľa vlhkosti
pôdy, aj kosačku, ktorá
by za mňa pokosila trávn
ik, pritom by
sledovala jeho výšku, sta
v pre prípadné hnojenie
, alebo hubenie buriny - a samozr
ejme, dala by sa spustiť
cez
pol sveta,
nech je trávnik pekný, keď
by mala napr. prísť návšt
eva
. Ak by
sme my muži mali takých
to pomocníkov, možno
by
manželky
neutekali so španielsky
hovoriacimi záhradníkmi
.

Miriam Paulenová
Projektová manažérka
Privítala by som intern
etovú stránku, príp. TV
stanicu, na ktorej by bo
lo možné zakúpiť live
koncert, festival, divadlo,
alebo akékoľvek predstavenie a pozerať ho
priamo z domu. Nemá
m totiž rada
tlačenicu a množstvo ľud
í, ktorí ma obťažujú. Urč
ite by som
privítala aj niečo ako „te
lefónnu búdku“, ktorá by
v prípade
podozrenia na chorobu
(chrípka, vysoký tlak, be
žné choroby)
zmerala krvný tlak, uro
bila základné jednoduché
vyšetrenie
a následne vytlačila rec
ept, ktorý by som mohla
po
užiť v lekárni na kúpu liekov. Pre
seniorov by mohla byť
zaujímavá
elektronická tabletka s
čipom, ktorú by prehlt
li a ktorá by
monitorovala, či užili vše
tky predpísané lieky. Čip
by komunikoval so smartfónom, na
ň by prišla správa o neuži
tí
predpísaných liekov, príp. by bo
la po vyhodnotení zdravo
tné
ho stavu
predpísaná znížená alebo
zvýšená dávka liečiv.
Peter Širka
IT Architekt
Keď sa pozriem do mojej peňaženky, mám tam
100 rôznych klubových kariet, platobné karty,
preukazy... Určite by ma teda potešil „vynález“
jednej karty, ktorá by mohla elektronicky obsahovať aj ďalšie karty, vernostné členstvá, či iné doklady. Bolo by to určite
úžasne praktické riešenie pre mnohých z nás.
Privítal by som aj zariadenie pre môjho starého otca, aby som
mohol vidieť online jeho zdravotný stav, či nepotrebuje pomoc, a kde sa práve nachádza. Samozrejmosťou by bola jednoduchá história zdravotného stavu.

Dušan Vagaský
Konštruktér
výstroj,
Privítal by som inteligentnú hokejovú
la pokde by mi čepeľ hokejky zaznamenáva
lenia
čet a silu striel na zápas a miesto odpá
času
dĺžku
li
náva
ame
puku od čepele. Korčule, ktoré by zazn
taka
losť
rých
ernú
stráveného na ľadovej ploche, moju priem
si
som
ľoval. Tak by
tiež vzdialenosť, ktorú by som prekorču
vnávať, analyzovať
mohol údaje z predošlých zápasov poro
nedostatky a zlepšovať sa.
Rastislav Práger
Analytik
Privítal by som auto, resp. prístroj v aute, ktorý
by skenoval alebo vyhodnocoval, či je človek-vodič, ktorý nasadol do auta, pod vplyvom psychotropných alebo omamných látok, resp. alkoholu. V prípade pozitívneho nálezu by nebolo umožnené auto naštartovať.
Bolo by to prínosom pre život mnohých ľudí, a hlavne - nebolo by toľko vodičov, jazdiacich pod vplyvom omamných látok
a ubližujúcich svojou nedbanlivosťou nevinným ľuďom.
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Mobilné riešenie Novorodenec Poslanci už môžu hlasovať
úspešne v prevádzke
dotykom
Výnimočné mobilné riešenie Novorodenec, ktoré sme realizovali pod vedením a na podklade návrhov Dr. Petra Krcha, prednostu Kliniku Neonatológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, už priamo v praxi pomáha lekárom pri záchrane životov
najmenších pacientov. Aplikácia je nasadená v reálnej prevádzke a obsahuje prvé dáta - záznamy novorodencov vrátane
USG nálezov, fotografií klinického stavu a ďalších detailných
informácií. Dáta sú synchronizované v Microsoft cloudovom
prostredí a zákazník tak má všetky údaje a podklady digitalizované, spolu s detailným prehľadom vrátane histórie pacienta.
Riešenie Novorodenec majú k dispozícii ohrození novorodenci z celého košického kraja. Malí pacienti dostanú vďaka nemu
potrebnú lekársku pomoc oveľa rýchlejšie než tomu bolo doteraz. Unikátne riešenie umožňuje vykonať prvotnú diagnostiku
novorodenca už v lokálnej nemocnici a nie je tak potrebné na
ňu čakať až do prevozu novorodenca na kliniku do Košíc.
DATALAN v spolupráci so zákazníkom aktuálne vyhodnotil komplexnú prevádzku systému v externom a internom prostredí za
posledné obdobie a na základe toho pripravujeme v najbližších
týždňoch ďalšie vylepšenie a zjednodušenie aplikácie.
Vďaka svojej unikátnosti v rámci stredoeurópskeho regiónu
a praktickým prínosom získalo riešenie prestížne ocenenie - Špeciálnu
cenu generálneho
riaditeľa v súťaži
Microsoft Industry
Awards 2014.
foto © MUDr. Peter Krcho

DATALAN sa aktuálne podieľa na vývoji prototypu systému
pre elektronické hlasovanie poslancov prostredníctvom mobilných zariadení. Komplexné pokrytie potrieb súvisiacich
s činnosťou mestských a obecných zastupiteľstiev, ako aj zastupiteľstiev vyšších územných celkov, je jednou zo samostatných oblastí aplikácií pre samosprávu, ktoré na slovenskom aj
českom trhu prinášame vo forme služby v rámci rodiny riešení
Digitálne mesto. Doposiaľ bola prevažná väčšina hlasovacích
systémov spojená s čipovými kartičkami a inštaláciou fyzických „tlačidlových“ hlasovacích zariadení. V súčasnosti DATALAN ako jeden z prvých dodávateľov prináša alternatívu
hlasovacieho systému v podobe hlasovania prostredníctvom
tabletov alebo notebookov, vybavených ideálne dotykovým
displejom. Systém v plnom rozsahu pokrýva potreby plne
digitálneho rokovania zastupiteľstva, t.j. zobrazovanie programu rokovania, bodov a materiálov o ktorých sa rokuje, a následne umožňuje plnohodnotné hlasovanie prostredníctvom
tlačidiel na dotykových obrazovkách. Systém bol oficiálne
predstavený na konferencii DATALAN Digitálne mesto 2014,
ktorá sa konala 2. októbra vo Vyhniach.

Výpis z registra trestov získate
Modernizujeme súdnictvo
už aj na pošte
Pre Slovenskú poštu sme začiatkom júla 2014 úspešne spustili službu poskytovania výpisov a odpisov z Registra trestov SR
na pracoviskách IOM (integrovaných obslužných miest). Občania tak v súčasnosti okrem pracovísk vybraných okresných
prokuratúr SR a pracoviska Registra trestov SR môžu jednoducho, rýchlo a komfortne získať výpis a odpis z registra trestov aj
na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty. V cieľovom stave
bude táto služba dostupná na viac ako 300 pracoviskách IOM.
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Vďaka svojim skúsenostiam a technologickému zázemiu realizujme aj dodávku komplexného hardvérového a softvérového
vybavenia (licencií) pre potreby projektov Elektronizácie služieb
Ústavného súdu SR a Digitalizácie objektov Kancelárie ústavného súdu SR. Zmluva na dodávku bola podpísaná v auguste tohto
roku. Ide o komplexné vybudovanie dvoch dátových centier –
serverovej, sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry, ako aj vybudovanie vysokovýkonného digitalizačného pracoviska.
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1.slovenský superpočítač
zvyšuje výkon

Superpočítač Aurel, ktorý DATALAN dodával a inštaloval pre
slovenskú akademickú obec v roku 2012, patril v čase inštalácie
na 335. priečku v rebríčku najvýkonnejších počítačov sveta. Aj
vďaka nemu mohlo Slovensko konkurovať zahraničnému výskumu. Aktuálne je v realizácii časť II. etapy projektu SIVVP, ktorá prináša rozšírenie superpočítača o ďalší supernód a internú
diskovú policu. Dodávka je realizovaná pre Výpočtové stredisko
SAV a reaguje na potrebu zvýšenia výkonu, keďže superpočítač
v súčasnej konfigurácii už výkonnostne nepostačoval a narastajúce požiadavky v rámci akademickej obce viedli v mnohých
prípadoch k týždňovým čakaniam na spustenie výpočtu. Rozšírenie Aurela poskytne užívateľom ďalších 1024 výpočtových
jadier, zatiaľ čo interné disky, ktoré budú pripojené na rýchlu
internú komunikačnú sieť, umožnia rýchlejší prístup k dátam.
Superpočítač je využívaný primárne na základný a aplikovaný
výskum podložený náročnými vedecko-technickými výpočtami, simuláciu experimentov a modelovanie. Vedci vďaka nemu
získajú výsledky rýchlejšie a navyše s nižšími nákladmi.
II. etapa, ktorej sa DATALAN zúčastňuje v spolupráci so spoločnosťou IBM a týka sa komplexného rozšírenia celej infraštruktúry pre HPC v rámci projektu SIVVP, začala v máji
a predpokladá sa, že najneskôr do konca roka bude inštalácia v plnej prevádzke. Zapojené sú pracoviská Výpočtového
strediska SAV v Bratislave, kde pribudne 4. supernód serverov, spolu s podpornými technológiami, čo umožní navýšiť
výpočtový výkon superpočítača o jednu tretinu, a tiež v Žiline (kde bolo dodaných 12 serverov typu p750).

foto © Ing. Pavol Novák, VS SAV

Medzi partnerské univerzity a ústavy SAV sú zaradené Technická univerzita a Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita v Žiline a Ústav informatiky SAV v Bratislave.
Súčasťou dodávky je kompletná montáž a inštalácia, ktorá najmä priamo vo VS SAV v Bratislave prebiehala vo veľmi náročných podmienkach a zo spoločnosti DATALAN ju
zabezpečoval tím 4 špecialistov s cennými skúsenosťami
z I. etapy. Dodávka prebiehala v súčinnosti s odborníkmi
z americkej pobočky IBM, a po jej skončení sa upgradovaný
slovenský superpočítač opäť zaradí medzi svetovú výkonnostnú špičku.

Dátové centrum miest a obcí
naštartované

V rámci konzorcia firiem DATALAN spolu so spoločnosťou PosAm realizuje na európske pomery úplne unikátny národný
projekt – vybudovanie Dátového centra obcí a miest. Aktuálne sa nachádza v produkčnej prevádzke s prvým balíkom tzv.
komunikačných služieb. Tie predstavujú hlavne poskytovanie
e-mailových a web hostingových služieb pre obce a mestá,
ako aj komplexnú podporu prevádzky cloudového prostredia – cloud manažment, service desk, CRM a call centrum. Po
úvodnom zapojení troch pilotných obcí – Nesvady, Santovka
a Horný Hričov, sme koncom augusta spustili rollout projektu
na ďalšie obce. V prvej fáze plošného rozšírenia boli v priebehu septembra do projektu zapojené obce tekovského regiónu. V nasledujúcich mesiacoch sa pripravuje rozšírenie funkcií
dátového centra o prvý balík tzv. eGov služieb zameraných
hlavne na informovanie, poradenstvo, licencovanie a povoľovania, ako aj notifikácie a sťažnosti.
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Inovatívny projekt
pre študentov aj učiteľov

Sme súčasťou modernizácie
slovenských škôl
DATALAN sa podieľa na Národnom projekte OPIS „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”, ktorý je
zameraný na realizáciu moderného vzdelávania na slovenských školách a patrí medzi pilotné v rámci celej EÚ. Cieľom
projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických
služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.
Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS a vo svojej úvodnej fáze
pokrýva územie celého Slovenska (s výnimkou škôl v BSK).
DATALAN aj vďaka svojim dlhodobým skúsenostiam v segmente školstva a špičkovému technologickému zázemiu realizuje
dodávku HW zariadení na školy, a ich inštaláciu a prípravu na
vyučovací proces. Súčasťou projektu je aj podpora užívateľov
a nadštandardný záručný servis. Celkový objem projektu zahŕňa viac než 40 000 zariadení, ktoré boli aktuálne dodané na viac
než 4 000 škôl. Školy môžu využívať najmodernejšie interaktívne tabule, notebooky, farebné tlačiarne, tablety a wi fi routery.
V rámci projektu budú okrem hardvérového vybavenia prostredníctvom informačného systému poskytované aj e-GOV
služby, ktoré budú slúžiť potrebám pedagogických pracovníkov, odbornej verejnosti, žiakom aj ich rodičom.
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Spoločnosť DATALAN vyhrala verejnú súťaž na dodávku
1 550 ks interaktívnych tabúľ a príslušenstva, ktoré bude
distribuovať na školy vo všetkých krajoch SR, mimo Bratislavského. Na konkrétnej škole dôjde k namontovaniu
a uvedeniu interaktívnej zostavy do prevádzkového stavu
a prebehne základné zaškolenie obsluhy. Hlavná výhoda dodávaného riešenia spočíva v prezentácii digitálneho obsahu
výučby interaktívnou formou.
Dodávka je súčasťou Národného projektu „Aktivizujúce metódy vo výchove“, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum. Cieľom projektu je skvalitnenie vzdelávania
odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa na profesionálne zvládnutie využívania
aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí,
ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie a je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.
Podľa vyjadrenia zúčastnených pracovníkov je využitie moderných interaktívnych digitálnych pomôcok pre dnešné deti
výrazným aktivizujúcim stimulom. Predstavuje riešenie, ako
spojiť generáciu X a Y s generáciou Z, ako prekonať rozdiely a
navzájom sa pochopiť. V súčasnosti je do projektu zapojených
1845 škôl, s dosahom na viac ako 200 000 študentov vo veku
od 3 do 19 rokov. Do vzdelávacích aktivít projektu sa zapojí
celkovo 7 665 odborných a pedagogických zamestnancov.

Kvalitnejšia infraštruktúra
pre ÚVO
Na základe víťazstva vo verejnej súťaži a následnej Zmluvy
o dodávke tovaru a služieb sme realizovali projekt pre nového
zákazníka - Úrad pre verejne obstarávanie. Obsahom projektu
bola dodávka a relokácia infokomunikačných zariadení (ako
napr. šasi, servery, diskové polia, záložne zdroje, racky, switche,
routre), vrátane ich migrácie, inštalácie a konfigurácie s uvedením do prevádzkového stavu. Riešenie konkrétne zahŕňa
dodávku IBM Blade Flex System Enterprise Chassis, osadené
ôsmimi Blade servermi IBM Flex System x240 pre vytvorenie
virtuálneho prostredia, zdieľané diskové úložisko IBM Storwize
V7000, osadené diskami o kapacite cca 30 TB, ako aj doplnenie
a rozšírenie už existujúcich zariadení o zvýšenie diskovej kapacity (celkovo cca 70 TB), zväčšenie RAM a zvýšenie počtu Blade serverov. Cieľom projektu bolo rozšírenie a modifikovanie
existujúcej infraštruktúry tak, aby bola dosiahnutá dostatočná
výpočtová kapacita, zvýšená spoľahlivosť a vysoká dostupnosť
služieb poskytovaných interným aj externým užívateľom.
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schránky v rámci ÚPVS - Ústredného portálu verejnej správy
(www.slovensko.sk). Zámerom je zavedenie výkonu verejnej
moci v elektronickej podobe, a elektronickej komunikácie ako
nosnej formy komunikácie.
Aké máte možnosti?
a) prihlasovať sa pravidelne na portál pomocou nového
elektronického občianskeho preukazu a spracovávať obsah
schránky manuálne

Ďalšie unikátne riešenie
oddelenia Riadiacich
a kontrolných systémov
DATALAN prináša vďaka svojim špecializovaným odborníkom
na trh ďalšie unikátne riešenie - novovyvinutý systém IIT (Inspection of Internal Threads), ktorý vďaka bezkontaktnej kontrole vnútorných závitov umožňuje bezproblémovú montáž
vo výrobe, napr. v automobilovom priemysle. Ide o prvú kontrolu svoju druhu ponúkanú v našom regióne.
Vnútorný závit je kľúčový prvok, ktorý má priamy vplyv na
kvalitu a rýchlosť montáže. 100% kontrolou vnútorného
závitu je možné predchádzať prestojom v montáži, vzniku
nezhodných výrobkov, v dostatočnom predstihu je možné
detegovať opotrebovanie rezného nástroja, alebo problémy
v predchádzajúcich krokoch výrobnej operácie. Prínosom je
úspora financií, tak v oblasti zvýšenej kvality, ako aj v oblasti
stability výrobného procesu.
Systém nevyžaduje náklady na údržbu, nakoľko kontrola je bezkontaktná a nedochádza k opotrebovaniu sondy. Veľkou výhodou je fakt, že systém je možné veľmi rýchlo nasadiť priamo vo
výrobnom procese, ako aj možnosť kontroly ďalších kvalitatívnych parametrov. Nesporným prínosom je aj možnosť vytvárania, zbierania a vyhodnocovania informácií o výrobnom procese.
Systém je tiež schopný komunikovať s výrobnou technológiou a podľa potreby môže nezhodný kus vytriediť, označiť
alebo zastaviť stroj a počkať na zásah obsluhy. V prípade potreby je takisto možné systém doplniť o kamerovú kontrolu.

Ste pripravení na elektronickú
komunikáciu s úradmi?
DATALAN v spolupráci so spoločnosťou ARDACO prináša slovenským firmám riešenie, ktoré reaguje na pripravované zmeny v oblasti komunikácie s verejnou správou. Už v auguste
2015 budú na základe Zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci všetkým
právnickým osobám automaticky aktivované elektronické

b) zvoliť automatizované riešenie a ušetriť náklady a čas
Modulárne riešenie vám umožní automatické spracovanie obsahu elektronickej schránky spojené s evidenciou záznamov
v registratúre. Je tvorené kombináciou samostatných modulov,
pričom nosnými modulmi sú systém pre elektronické spracovanie registratúry BRISK (DATALAN) a elektronická podateľňa
(ARDACO) s komunikačným modulom pre prístup na ÚPVS.
^ Registratúra BRISK zabezpečuje automatickú registráciu
prijatej a odoslanej elektronickej pošty, priraďuje jedinečný
identifikátor pre každý záznam, podporuje koncepciu spisov,
obsahuje adresár fyzických a právnických osôb a má možnosť
vyhľadávať vo všetkých údajoch uložených v systéme.
^ Elektronická podateľňa ponúka spracovanie a overovanie Zaručeného elektronického podpisu a okrem komunikácie s ÚPVS
môže spracúvať aj e-mailové správy alebo komunikáciu cez webové stránky. Veľkou výhodou je možnosť automatického podpisovania odosielaných dokumentov zaručeným elektronickým
podpisom, čím sa odbúra veľká časť papierovej agendy.
Funkcie ďalších modulov:
þ automatické triedenie a distribúcia správ konkrétnym zamestnancom na základe rôznych podmienok (napr. typ správy, odosielateľ, referencia odosielateľa a pod.),
þ integrácia s internými systémami – automatické doručenie
správ cieľovým systémom, napr. zablokovanie účtu na základe
exekučného príkazu,
þ dôveryhodný elektronický archív – automatické prepodpisovanie dokumentov pre dlhodobé dokazovanie ich vierohodnosti,
þ vytváranie a odosielanie správ orgánom verejnej správy
priamo v registratúre BRISK,
þ spracovanie a konsolidovaná správa elektronických dokumentov – Document Management System.
Okrem automatickej komunikácie s orgánmi verejnej správy získa zákazník
komplexný systém, ktorý umožní efektívnejšie spracovávať nielen elektronickú komunikáciu, ale aj klasickú papierovú poštu, zjednoduší a sprehľadní prácu
s elektronickými dokumentmi a v neposlednom rade zaistí bezpečnosť dát.
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Náš Aurel
o tretinu výkonnejší
Už aj slovenskí vedci môžu robiť výskumy na svetovej úrovni.
K dispozícii majú upgradovaný supervýkonný počítač, ktorý sme
oficiálne naštartovali 18. novembra.

Od nášho odborníka
Braňa Hanzela
Prvý slovenský superpočítač, ktorý je pomenovaný po veľkom
slovenskom vedcovi Aurelovi Stodolovi, bol inštalovaný pred
zhruba dvomi rokmi. V čase inštalácie patril na 335. priečku
v rebríčku najvýkonnejších počítačov sveta. Rozšírením Aurela o ďalší supernód a internú diskovú policu, čo zvýši jeho
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výkon o cca tretinu, som intenzívne žil posledných pár mesiacov. Keď pred pár týždňami RTVS odvysielala reportáž
o tomto projekte, začínala redaktorka šot slovami Dovolenka
na Malte. Áno, presne tak to vo Výpočtovom stredisku SAV,
kde má Aurel svoje sídlo, vyzeralo. Rozšírenie jeho výkonu,
ktoré prebiehalo vo veľmi náročných podmienkach, si žiadalo
nielen nadštandardné hardvérové plus softvérové práce, ale
napr. aj búranie stavby tak, aby bolo možné zariadenie „vtesnať“ do budovy, a taktiež „nejaké“ tie elektroinštalačné práce,
keďže bolo nevyhnutné výrazné zvýšenie elektrického prípoju.
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V porovnaní s dodávkou z pred dvoch rokov to bolo o to zložitejšie, že všetky práce prebiehali počas plnej prevádzky celého
datacentra ako aj bežiaceho Aurela. Superpočítač slúži od roku
2012 vedcom SAV, zadarmo ho využívajú aj partnerské univerzity. Komerčná sféra a ďalšie inštitúcie či projekty ho môžu využívať v rámci režijných nákladov, aj keď samozrejme, prednosť
má veda, a poradovník je naplnený na dlhú dobu vopred.
Superpočítač s teoretickým výkonom po zvýšení cca 128
TFlops je využívaný primárne na základný a aplikovaný výskum podložený náročnými vedecko-technickými výpočtami,
simuláciu experimentov a modelovanie. Vedci vďaka nemu
získajú výsledky rýchlejšie a navyše s nižšími nákladmi. Špičkové výkony podáva pri špecifických matematických výpočtoch, kde na vstupe máme veľké objemy údajov v podobe
čísel, a tieto dokáže paralelne na základe inštrukcií veľmi rýchlo spracovať a vyhodnotiť výsledky. Ide o tzv. MPP – Massive
paralel processing. Výstupom sú opäť číselné dáta, interpretované napr. vo forme matíc, alebo grafických modelov. Ak je
dát naozaj veľmi veľa, tak je potrebný veľký výpočtový výkon,
aby bolo možné v akceptovateľnom čase tieto dáta spracovať
a dostať z nich použiteľný výstup. V skratke: to, čo by iný počítač robil niekoľko mesiacov až rokov, superpočítač dokáže
v rozmedzí niekoľkých dní. Náš Aurel sa v súčasnosti svojím
výkonom radí cca medzi TOP 130 superpočítačov v rámci Európy, v rámci východnej Európy sme v prvej desiatke (výkonnejšie počítače sú len v Rusku a Poľsku).

Aurel a Tomáš Lacko, riaditeľ VS SAV, Peter Pellegrini, MŠVVŠ
SR, Jaromír Pastorek, predseda SAV, Martin Murgáč, CEO IBM,
Marek Paščák, CEO DATALAN a Doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
z Ústavu počítačových systémov a sietí na Fakulte informatiky
a informačných technológií, STU v Bratislave.

Na čo nám je vlastne
špičkový superpočítač?
Podľa slov riaditeľa Výpočtového strediska SAV Tomáša Lacka,
za necelé dva roky od oficiálneho spustenia Aurela do prevádzky zaregistrovali zhruba sto používateľov, ktorí deklarovali využitie superpočítača v 63 projektoch a oblastiach vedy
a výskumu. Svoje uplatnenie nájde v prírodných vedách, v behaviorálnej ekonomike, pri skúmaní javov v sociológii, ale aj
pri modelovaní rôznych skupinových situácií, na základe ktorých sa navrhujú napr. únikové východy na štadiónoch a pod.
Superpočítač sa zároveň začína otvárať aj spolupráci s výskumno-vývojovými pracoviskami mimo SAV a univerzít, expertíznymi pracoviskami a priemyslom.
Rastúci záujem možno očakávať aj v oblasti molekulárnej biológie a medicíny, pri výskume nových liečiv či a analýz pochodov v organizme, pri výskume DNA, ale aj pri vývoji nového
a hlavne prakticky využiteľného materiálu, a dôležitá bude aj
jeho funkcia ako tzv. virtuálneho laboratória, kde môžu vedci
realizovať “experimenty” aj v situáciách, keď je reálny experiment drahý, nedostupný alebo nemožný. Spolupracuje sa už
napr. aj s CERNom.

Možnosti využitia špičkového výpočtového výkonu prezentoval hosťom slávnostného spustenia superpočítača
Prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. z Katedry experimentálnej
fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Ambíciou spoločnosti DATALAN je prinášať svetové trendy
a najnovšie technológie aj slovenským vedcom a študentom,
a teší nás, že stojíme za jedným z najvýznamnejších projektov
v tejto oblasti, ktorý má potenciál zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej vedy. A ktovie? Možno dopomôcť našim vedcom k Nobelovej cene.
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Internetové bankovníctvo,
ktoré vie, čo chcete
Prekážajú vám nezmyselné ponuky, ktorými vás zahŕňa vaša banka? Bombarduje vás akciami, na ktoré však nakoniec nemáte nárok?
Musíte po návšteve internetbankingu aj tak zodvihnúť telefón alebo navštíviť kamennú pobočku?

Ak ste na všetky otázky odpovedali kladne, asi nie ste klientom Sberbank Slovensko. Tá v spolupráci so spoločnosťou
DATALAN priniesla riešenie, ktoré kontakt zákazníka s bankou
posúva skutočne do 21. storočia.

Skutočne osobné
bankovníctvo
Sberbank, jedna z najvýznamnejších finančných inštitúcií na
svete, pôsobí spolu s dcérskymi spoločnosťami vo 22 krajinách
sveta a má vyše 110 miliónov klientov. V domovskom Rusku
je najväčšou bankou. Sberbank Slovensko patrí do siete
Sberbank Europe, ktorá pôsobí v desiatich krajinách Európy.
Inovácie a skvalitňovanie služieb sú pre Sberbank Slovensko
veľmi dôležité a preto spolupracuje so spoločnosťou DATALAN na hľadaní nových, efektívnych a prínosných riešení.
„S DATALANom dlhodobo spolupracujeme pri vývoji digitálnych technológií na prístup klienta k svojmu účtu,“ hovorí Filip
Vítek, šéf Customer Value Managementu v Sberbank Slovensko a pripomína, že DATALAN už pre banku vyvinul aplikáciu
pre elektronické bankovníctvo. „Chceme sa však posunúť
ďalej. Naša stránka by už nemala byť len pasívnym portálom
na kontrolu zostatku, prípadne vykonanie nejakej transakcie.
Mala by s klientom aktívne komunikovať.“ Banka preto v spolupráci s DATALANom, ktorý patrí v rámci IT inovácií na
Slovensku k lídrom, navrhla riešenie, ktoré v reálnom čase
rozpozná aktivity klienta v elektronickom bankovníctve
a podľa nich mu sprostredkuje ponuky nielen obchodného,
ale aj servisného typu.

Ako to funguje v praxi?
Riešenie je jedinečné v tom, že sa na rôznych miestach aplikácie správa rôzne. Ak si klient prezerá oblasť, ktorá súvisí
s kreditnými a debetnými kartami, zobrazuje mu len ponuky,
ktoré sú relevantné pre ne, ak sa nachádza v oblasti spotrebných úverov, banka ho neťahá do nesúvisiacich produktových oblastí.
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Aplikácia zároveň dokáže rozpoznať, ktoré ponuky sú aktuálne, na ktoré má klient nárok automaticky a na ktoré po
splnení určitých podmienok.
Nestane sa tak, že by banka ponúkala niečo, čo potom klient aj
tak nemôže využiť. Každý zákazník vidí ponuky šité priamo na
mieru. Pilotná fáza projektu zatiaľ počíta len s prípadmi, ktoré
klient môže buď prijať alebo odmietnuť, v neskoršej etape
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zákazník získa aj nad nimi väčšiu moc. Bude si tak môcť napríklad aktívne nastavovať výšku úveru, o ktorý má záujem, ale
aj kombináciu dodatočných služieb k ponúknutému produktu.
Komunikácia banky s klientom sa netýka len produktových
ponúk. Sberbank ide aj o zvýšenie komfortu svojich zákazníkov. Banka dokáže rozpoznať napríklad aj to, že často platí
kartou v zahraničí, a tak na stránke nájde možnosť prechodu
na medzinárodnú platobnú kartu s výhodnejšími poplatkami
mimo Slovenska. Rovnako v prípade nízkeho zostatku mu zase
navrhne možnosť nastavenia povoleného prečerpania. Väčšina
bánk však zužuje proaktívne ponuky len na predaj nových
produktov. Sberbank chce otvoriť aj možnosť pozmenenia
úrovne servisu alebo nastavení. Ak napríklad klient veľmi často
prevádza rovnakú sumu, tak mu banka vie navrhnúť možnosť
inkasa alebo trvalých príkazov. Systém tak umožňuje nielen samotný predaj produktu, ale jeho cieľom je aj vhodnejšie
nastavenie parametrov pre každého klienta podľa jeho potrieb.

On-line život v realite
U bánk, ktoré už skúšajú presné cielenie ponúk na konkrétneho klienta, však aplikácie slúžia spravidla najmä na zachytenie jeho záujmu. K uzavretiu obchodu potom dôjde inými
kanálmi. Riešenie Sberbank a DATALANu je však unikátne
v tom, že klient nemusí vôbec opustiť prostredie aplikácie
elektronického bankovníctva. Obchod môže hneď zrealizovať
a digitálne podpísať, a nemusí pre to chodiť na pobočku, či
vyčkávať na kuriéra so zmluvou.
Bezpečnosť takéhoto obchodu je zaistená a to štandardnými
prostriedkami, ktorým klienti dôverujú už dnes – či ide o grid
kartu, sms kód alebo bezpečnostný token. Podstatou riešenia
je práve nevytváranie iného druhu podpisovania zmlúv, než na
aké je klient zvyknutý. Unikátne riešenie tak posúva bankovníctvo na úplne novú úroveň a drží krok s trendmi, ktoré diktujú
čo najosobnejší prístup k zákazníkom. Navrhnuté je ako flexibilný modul postavený na otvorených Web a Java technológiách
tak, aby ho bolo možné integrovať aj v iných aplikáciách a pre
iných zákazníkov, a prispôsobiť ich potrebám.

Podľa Filipa Víteka zo Sberbank Slovensko budú digitálne kanály
čoraz častejšie miestom, kam budú ľudia prirodzene smerovať.
Banky, ktoré si budú chcieť zachovať konkurencieschopnosť,
sa tak musia samoobslužným riešeniam primerane venovať,
aby ich budúcnosť nezaskočila. „Osobne si myslím, že už v horizonte najbližších rokov nebude potrebné čakať na akýkoľvek úver
od banky. Peniaze budú už (čakať viazané) na účte a bude stačiť
potvrdzujúca sms klienta, ktorá umožní ich okamžité použitie,“
predstavil svoju víziu napríklad v oblasti úverov. Zmení sa podľa
neho aj samotná štruktúra bankových produktov. „Produkty sa
budú fragmentovať na veľmi malé čiastkové „službičky“ a klient
si dokáže svoj produkt vyskladať. Bude to fungovať ako e-shop,
v ktorom si každý zostaví svoj bankový účet presne podľa svojich potrieb a zakúpi si doň trebárs tri transakcie kartou, sedem
trvalých príkazov a dve inkasá a okamžite bude vedieť, koľko zaň
zaplatí,“ predpovedá Vítek.
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Digitálna poisťovňa potrebuje
rýchly prístup k dátam
Poisťovníctvo je odvetvie založené na dátach – na ich zbere a analýze, na pochopení a zhodnotení rizika. Tie poisťovne, ktoré dokážu
získavať a vyhodnocovať viac údajov rýchlejšie a efektívnejšie, získavajú konkurenčnú výhodu.

Okamžitý prístup k databázam, škálovateľnosť riešenia
a bezproblémové prepojenie s aplikáciami sú nevyhnutnou
podmienkou pri výbere dátových centier. Poisťovňa Kooperativa je aj vďaka spolupráci so spoločnosťou DATALAN opäť
o krok vpred a úspešne plní svoju misiu stať sa skutočne digitálnou poisťovňou.

Zmena k lepšiemu
Kooperativa, člen Vienna Insurance Group, je práve vďaka
svojmu inovatívnemu prístupu lídrom na slovenskom
poisťovacom trhu. Spoločnosť, ktorá na Slovensku ako prvá
súkromná univerzálna poisťovňa pôsobí už od roku 1990,
zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho
podielu na trhu a rozširovanie svojich podnikateľských aktivít. Viac ako 1,2 milióna klientov, 43 kancelárií, 67 obchodných miest a takmer 300 zastúpení v slovenských mestách
a obciach si samozrejme vyžaduje aj zodpovedajúcu IT
infraštruktúru, ktorá dokáže napĺňať okamžité požiadavky
a reagovať na ďalší rast. Nezanedbateľným dôvodom obnovy dátového centra je aj prevádzková úspora v porovnaní s doterajším riešením. „Existujúca infraštruktúra pre
produkčné prostredie bola už zastaraná a zároveň aj nákladná.
Práve z dôvodu zvýšenia efektivity a optimalizácie nákladov
sme oslovili spoločnosť DATALAN, aby nám pomohla vybrať
najvhodnejšie riešenie,“ uviedol Branislav Adamovič, t.č. člen
rozšíreného vedenia a riaditeľ v poisťovni Kooperativa.
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Špičkové technológie
s reálnym prínosom
Poisťovňa Kooperativa až doteraz využívala dátové centrum, postavené na diskových poliach HP XP24000 a HP EVA
a serveroch HP Proliant 380p a blade BL460c, na ktorých bežal
VMware, Microsoft Server OS a Microsoft SQL 2008. Takáto
konfigurácia však už pre poisťovňu nebola postačujúca
a nevyhovovala súčasným nárokom na výkon pre produkčne
systémy. Staršie riešenie navyše nespĺňalo ani požiadavky na
flexibilitu. Poisťovňa Kooperativa preto požiadala spoločnosť
DATALAN o obnovu a modernizáciu dátových centier, ktorá
okrem iného zahŕňala technologickú a hardvérovú obnovu kľúčových enterprise systémov a zariadení a následné
testovanie ich funkcionality, ale i migráciu dát zo starej
infraštruktúry dátových centier na nové technológie.
„Celý projekt sa začal prípravou dvoch dátových centier ešte pred
samotnou dodávkou technológií,“ vysvetľuje postup Dalibor
Šlosár zo spoločnosti DATALAN. „Technológie potom špecialisti
z našej spoločnosti spolu s odborníkmi zo spoločnosti Hewlett
-Packard odborne implementovali, pripojili k dátovým sieťam
a k ostatnej existujúcej infraštruktúre. Projekt pokračoval plným
oživením nových technológií, záťažovými testami a následne
prišlo spustenie do reálnej prevádzky “ približuje detaily obnovy.
Špecialisti DATALANu museli okrem toho analyzovať
rozloženie dát na starých diskových poliach, aby získali predstavu o potrebnom nastavení nových diskových polí. Po
overení funkcionality sa začalo s testami migrácie databáz,
ktorá však už bola v réžii Kooperativy spoločne s odborníkmi
na technológie Microsoft. Po viacerých funkčných testoch
špecialisti DATALANu presunuli na novú infraštruktúru business critical aplikácie a systémy, po ktorých nasledovali aj
ostatné aplikácie a dáta. Na projekte sa podieľali vo všetkých
jeho fázach vysoko certifikovaní pracovníci spoločnosti DATALAN a slovenskej pobočky spoločnosti Hewlett-Packard.
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Vyššia výkonnosť aj úspora
nákladov
Napriek tomu, že celý projekt prebiehal pod veľkým
časovým tlakom, vďaka úzkej a profesionálne spolupráci so zákazníkom i dodávateľmi sa ho podarilo úspešne
dokončiť. V novej infraštruktúre teraz Kooperativa využíva
diskové polia HP 3PAR 7400 a servery HP Proliant generácie G8 a HP Blade technológie s rozšíreným VMware prostredím a modernizovaným Microsoft SQL prostredím.
„Prechod z high-end diskových polí HP XP24000 na mid-range
diskové polia HP 3PAR 7400 priniesol hlavne prevádzkovú úsporu oproti používaním XP24000 v nasledujúcich rokoch,“ vysvetlil
výhody zmeny infraštruktúry Dalibor Šlosár. Nové diskové polia totiž poskytujú zákazníkovi požadované funkcionality na
redundanciu, bezpečnosť a efektivitu riešenia ako aj menší
„footprint“. Namiesto pôvodných plne obsadených 4 rackov
teraz stačia v dátových centrách racky dva a aj tie sú obsadené
len z polovice. Čo sa týka enterprise softwarových a systémových funkcionalít, ktoré doteraz poskytovali iba diskové
polia high-end tried, ako boli napríklad aj XP24000, sú v plnej
miere súčasťou dnešných mid-range diskových poli HP 3PAR.

Nakoľko ochrana vynaloženej investície bola jednou z priorít poisťovne Kooperativa, celkovým výsledkom je úspora
nákladov na prevádzku dátového centra, keďže vďaka
úspornejším zdrojom, či menšej záťaži na klimatizáciu sa
napríklad znížila spotreba elektrickej energie, ale taktiež
rapídne klesla finančná hodnota systémovej a technologickej podpory. Nová infraštruktúra je jednoduchšia na správu,
a jej celková výkonnosť je v porovnaní s pôvodným riešením
niekoľkonásobne vyššia.
„Spokojnosť s riešením sa prejavila už pri migrácii, ktorá prebehla veľmi hladko a bez výraznejších výpadkov dostupnosti
systému. Používatelia systémov prakticky vôbec nezaznamenali, že k obnove prišlo,“ hodnotí Branislav Adamovič. „Jediné,
čo bolo z ich strany zaznamenané, že dostupnosť produkčného
systému sa zlepšila. Zároveň na strane správy produkčného
prostredia došlo k lepšej manažovateľnosti, čo oceňujú hlavne
pracovníci zodpovední za správu.“
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Najcennejšie aktívum firmy? Tím
Žijeme technológiami, sme doma v infraštruktúre, či informačných systémoch, no aj ako IT firma vieme, že za takmer štvrťstoročie úspešného pôsobenia na trhu vďačíme predovšetkým ľuďom. Zamestnanci, odborníci, profesionáli, technologickí experti, špičkoví konzultanti, aj skúsené manažéri, jednoducho celý tím spoločnosti DATALAN tvorí v súčasnosti viac než 250 ľudí, ktorých si vážime za ich nadšenie,
kreativitu a kvalitnú prácu.
Signálom
toho,
že
dobré nápady tímu,
schopnosť myslieť inak,
a predovšetkým chuť
meniť veci k lepšiemu,
sú v našej firemnej
kultúre dôležité, je aj
interné hodnotenie DATALAN Award. V ňom
každoročne oceňujeme
tie najlepšie IT projekty
a ajťákov roka. Výbornou spätnou väzbou
na aktivitu sú nielen
reakcie datalancov, ale aj víťazstvo v prvom ročníku AICO
Grand Prix v kategórii Osobná komunikácia. Ide o súťaž,
v ktorej Asociácia internej komunikácie oceňuje najlepšie
aktivity v rámci vnútrofiremnej komunikácie.

DATALAN patril v rámci AICO Grand Prix k najúspešnejším
spoločnostiam a kvalifikoval sa do európskeho kola
prestížnej súťaže FEIEA Grand Prix 2014.
Do súťaže bolo prihlásených celkovo 15 projektov
z 12 spoločností. Ocenenie získalo 9 projektov, ktoré hodnotila porota zložená z odborníkov z rôznych oblastí pôsobenia v dvoch kolách. Slávnostné vyhlasovanie víťazov sa
uskutočnilo 12. júna v Bratislave.

nadštandardný
podiel
vysokoškolsky
vzdelaných
zamestnancov

95%

66 %
vysokoškolákov

6 rokov
priemerný
odpracovaný čas
546
certifikátov
71 738 €
investície do
vzdelávania
zamestnancov

Záleží nám na dlhodobej spokojnosti našich zamestnancov
s ich prácou, pracovným prostredím, ohodnotením a benefitmi. Je pre nás dôležité, aby DATALAN považovali za dobrého
zamestnávateľa a mali záujem byť dlhodobo zamestnancami
tejto spoločnosti. Aj preto DATALAN prilákal od začiatku
roku vyše 30 expertov a potvrdil svoju pozíciu atraktívneho zamestnávateľa. Dôkazom sú aj nasledovné čísla, fakty
a výsledky prieskumu spokojnosti zamestnancov:

tímu považuje
DATALAN
za dobrého
zamestnávateľa

91%

34 %
stredoškolákov
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deklarovalo
dobrú motiváciu
zo strany firmy

by odporučilo
riešenia a služby
svojej firmy

+20%
nárast softvéristov
1773
hodín vzdelávania
v oblasti
infokomunikácií

83%

97%
našich ľudí je
spokojných
so spoluprácou
s kolegami

66%
je spokojných
s ponukou
benefitov
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DATALAN AWARD: Kto zvíťazí tento rok?
Aj tento rok pokračujeme v hľadaní najlepšieho Ajťáka a Projektu, ktorý bol v rámci všetkých dodávok a riešení minulého roka výnimočný. Medzi nominovanými sa objavilo mnoho šikovných a skúsených odborníkov, a pozornosť si zaslúži mnoho projektov,
ktoré boli zaujímavé použitými technológiami, inovatívnymi postupmi, rozsahom, či prínosmi.

Viac informácií o súťaži a mená víťazov nájdete
20. februára na www.datalan.sk/datalanaward

Finalisti kategórie Ajťák roka 2014

Ján Krausko - softvérový návrhár
Vďaka svojmu aktívnemu prístupu, maximálnej zodpovednosti a osobnému nasadeniu je kľúčovým členom v projekte
elektronizácie Generálnej prokuratúry SR.
Patrik Martinovský - softvérový architekt
Výrazná osobnosť, výborné nápady, výnimočný prístup a najmä – výsledky. V softvérovom vývoji je špičkou, od ktorej sa
môžu ostatní učiť.
Jozef Čepel - produktový technológ
Cenný je u neho mimoriadne lojálny prístup, vysoké pracovné
nasadenie a schopnosť pozrieť sa na veci nielen ako programátor, ale aj z pohľadu biznisu.
Daniel Šiško - programátor
Jeho inovatívny kamerový systém Optoband2, ktorý získal
celosvetovú pozornosť, je zrejme najúspešnejší tohtoročný
projekt celého oddelenia.
Ján Harman - konzultant
Disponuje obrovským technologickým know-how, pričom je
stále otvorený prijímať nové veci, a predstavuje vzácnu kombináciu skúseností a zápalu pre vec.
Juraj Mackovič - vedúci servisného strediska
Technológ, manažér a kolega, ktorý všetko, čo robí, vždy robí
tak, aby sa za to nehanbil a vedel sa zákazníkom pozrieť do očí
aj o niekoľko rokov - a to je dnes vzácne.
Radovan Pajer - projektový manažér
Preukázal svoje schopnosti v náročnej a zodpovednej práci
v rámci elektronizácie trestnej agendy - na starosti má jeden
z najväčších verejnoprávnych projektov na Slovensku.

Finalisti kategórie Projekt roka 2014
Slovenská akadémia vied
Zvýšenie výkonu 1. slovenského superpočítača o tretinu zvýši
konkurencieschopnosť našich vedcov vo svetovom meradle.
Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN Košice
Unikátna mobilná aplikácia Novorodenec pomáha pri záchrane životov u kritických detských pacientov.
Univerzitný vedecký park
– Slovenská technická univerzita v Bratislave
Cloudové riešenie pre Regionálne centrum eSMART poskytuje efektívnu infraštruktúru pre výskumné úlohy STU.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Projekt digitalizácie univerzity modernizuje vzdelávanie
a prináša študentom možnosť študovať aj on-line.
Kooperativa poisťovňa
Obnova dátového centra poisťovne znamená rýchlejší prístup
k dátam, vyššiu výkonnosť, a minimalizáciu nákladov.
Sberbank Slovensko
Personalizácia elektronickeho bankovníctva mení pasívny portál na priestor, v ktorom banka s klientom aktívne komunikuje.
Orange Slovensko
Takmer 3 milióny zákazníkov na celom Slovensku už môže využívať biometrické podpisovanie šetriace čas.
Slovenská pošta
Výpis a odpis z Registra trestov SR získajú občania už aj na
IOM (integrovaných obslužných miestach) Slovenskej pošty.
Ústavný súd SR
Komplexný IS Kancelárie ÚS SR umožní plnohodnotnú elektronickú komunikáciu v konaniach pre občanov aj podnikateľov.
INA Skalica
Unikátne riešenie Optoband 2 prináša vysokorýchlostnú kamerovú kontrolu povrchových a tvarových defektov.
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Juraj, biker telom aj dušou
Datalanský vedúci oddelenia Autorizovaného servisu Juraj Mackovič má vo svojom srdci okrem
rodiny a technológií aj dve kolesá. Jazdí už odmalička, počas aktívnej „kariéry“ sa každý týždeň
zúčastňoval rôznych pretekov a ani dnes pre neho neexistuje deň bez bicykla.

Nezabudnuteľný čas
na kolesách

Najčastejšia trasa:
Záhorie - Púchovská

Keď rozpráva o svojich začiatkoch na dvoch kolesách, vynára
sa mu množstvo spomienok. Každý víkend niekde súperil, spoznával nové miesta a krajiny. „Bol to nádherný čas. Dnes si cením
hlavne zážitky a vzťahy, ktoré pretrvali.“ V zbierke síce má mnoho
medailí a vencov zo stupienka víťazov, no najväčšiu cenu pre
neho majú práve spomienky a zážitky. To je jeho motivácia aj
dnes. Jazdiť pre pôžitok zo samotnej jazdy, užívať si tú výzvu
aj energiu, keď vlastnými silami
zdoláva desiatky kilometrov.
No cyklistika má pre neho ešte
jeden silný rozmer: „Predstavuje
možnosť tráviť čas s rodinou. Jazdíme všetci, aj naša najmenšia
členka rodiny je nadšená bikerka
a v štyroch rokoch s ňou nemáme
problém absolvovať 10km túru
na zmrzlinu do vedľajšej dediny
a potom naspäť,“ smeje sa Juraj.
Najnovšie ho zlákali maratóny –
300 km a viac za jeden deň. „Trasa Trnava - Rysy je pevná súčasť
nášho rodinného kalendára. Vždy sa tam stretne dobrá partia a je to
veľký zážitok,“ presviedča nás Juraj.
Nejazdí však na hocičom, potrpí si na kvalitu: „Som stále v obraze aj čo sa týka aktuálnych technológií. Čítam, diskutujem,
testujem, servisujem. A samozrejme neustále snívam.“ Juraj mal
možnosť spolupracovať na tvorbe cyklistického časopisu, dostal sa tak k top technológiám v cyklistike aj jazdcom svetového pelotónu. Osobne pozná aj viacero slovenských jazdcov,
ale fandí všetkým: „Či už sú to bratia Saganovci, Velitsovci, Filip
Polc, alebo posledný úlovok World Tour Michael Kolář zo Žiliny,
každý má svoju kvalitu a moju poklonu za dosiahnuté výsledky.“

Ak by ste chceli stretnúť Juraja na biku, určite to bude v oblasti
Záhoria a Malých Karpát, kde jazdí najčastejšie. „Tam som doma.
Na rozdiel od Bratislavy je na Záhorí ešte stále výrazný pokoj, čo
je pre bicyklovanie najpríjemnejšie,“ tvrdí. „Náš tím na pobočke
DATALANu na Púchovskej sa zase zapojil do aktivity Bicyklom do
práce, a tak sa stretávame pravidelne na bikoch viacerí aj v práci.“
No najradšej jazdí do kopcov. Ako sám hovorí, ideálne je na
to Taliansko. Alpy či Dolomity sú plné krásnych kľukatých cestičiek. Taliani sa veľmi netrápia normami a tak nájsť stúpania
s 20% sklonom je jednoduché. O to krajšie je podľa jeho skúseností dostať sa hore. „Spolu so synom sme sa vyšplhali napríklad na Passo Stelvio, asi najznámejší priesmyk sveta, na hranici
troch krajín. Na konci mája sme tam hore vo výške 2 757 m n. m.
našli ešte asi 2 metre snehu,“ spomína Juraj. „Ale aj na Slovensku
máme krásne trasy, napríklad okolo Tatier, či na Kráľovu hoľu.“
A aký má Juraj najbližší cyklistický cieľ? „Venovať sa cyklistike
aktívne a dlho.“ Juraj si každý rok dáva vnútorne konkrétne ciele, ale vďačný je za každý moment, ktorý môže stráviť na biku
a so svojimi najbližšími.

60

V číslach
Parametre Jurovej trasy
z domu do práce a späť
najkratším variantom:
} 60km dĺžka
} 1 100 m prevýšenie
} 2h času
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2014 RACING SCHEDULE
9.2.2014
Santos/BRASIL
23.2.2014
Valparaiso/CHILE
21.6.2014
Bratislava/SLOVAKIA
25.10.2014
Taxco/MEXICO
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Detská univerzita: Na diplom
stačí internet, tablet a chuť učiť sa
Aj tento rok priniesol DATALAN deťom možnosť študovať online a získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Deti z celého Slovenska mali jedinečnú príležitosť dozvedieť sa mnohé nové veci a zaujímavé fakty jednoducho cez počítač.

DATALAN je dlhodobým partnerom Detskej Univerzity
Komenského, ktorá bola založená v roku 2003 a jej organizátormi sú Divadlo Aréna a Univerzita Komenského,
spolu so Združením Maxa Reinhardta. DATALAN zároveň
realizuje DUK Online - vyučovanie cez počítač, resp. tablet, ktoré môže absolvovať každé dieťa od 9 do 14 rokov
s prístupom na internet. Štúdium je bezplatné a deťom
prostredníctvom videí a prepisov prednášok sprístupňuje
zaujímavé a prínosné informácie z rôznych vedných odborov, od prírodovedy cez filozofiu až po matematiku.
Tak ako aj počas predchádzajúcich ročníkov, i tento rok na
deti čakal naozaj bohatý program. Dozvedeli sa napr. prečo
beží čas alebo prečo klavír hrá. Pre deti bola výnimočná aj
prednáška odborníka z renomovanej zahraničnej univerzity. Profesor Justin Benesch z britskej Oxfordskej univerzity

malým študentom odpovedal na otázku, prečo kilo má kilo.
Kompletné informácie k DUK online nájdete na

Aktuálny ročník Detskej Univerzity Komenského odštartoval
tlačovou konferenciou, ktorá sa konala 10. júna v priestoroch
Divadla Aréna. K podpore on-line vzdelávania a popularizácii
získavania nových poznatkov medzi najmladšou generáciou
sa vyjadril aj Marek Paščák, generálny riaditeľ DATALANu.

Úspešná DUK 2014 bola zavŕšená slávnostnou promóciou,
ktorá sa uskutočnila 27.augusta v Aule Univerzity Komenského.
DATALAN ako partner projektu odovzdal cenu výherkyni
z radov študentov, zablahoželal jej Jozef Mokrý, predseda
dozornej rady.

www.datalan.sk/dukonline

Záujem o Detskú Univerzitu Komenského Online každoročne stúpa, do aktuálneho 4. ročníka sa prihlásili viac než
dve stovky nadšených detí. „Teší nás, že sa počet našich online
študentov každoročne zvyšuje. Pri zakladaní DUK Online
sme mali ambíciu sprístupniť výnimočné poznatky deťom na
celom Slovensku,“ uviedol Marek Paščák, generálny riaditeľ
spoločnosti DATALAN. „Dnes už vidíme, že DUK Online je aj
výborný spôsob, ako vyťažiť reálny úžitok a pridanú hodnotu
z aktuálneho trendu mobility a moderných technológií, ktorými deti v súčasnosti žijú.“

Ako sa študovalo on-line
Pre on-line študentov sme zorganizovali atraktívnu súťaž, v ktorej zasielali
svoje fotografie zo štúdia. Deti študovali nielen doma, ale aj u starých rodičov
na záhrade, či pri mori na dovolenke. Potešilo nás, že podľa ich reakcií im
študovanie okrem nových poznatkov prinieslo aj pohodu do letných dní a na
každú prednášku sa vopred tešili. Výhercom súťaže sa stal Jožko z Bratislavy,
ktorý získal možnosť zúčastniť sa IT workshopu, a na vlastné oči tak uvidel, ako
bude vyzerať v našich školách trieda budúcnosti.
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Na hodine 21. storočia
sa deti nenudia
Tablety nie sú iba na hry, otvorené dáta dokážu zachrániť zlatú baňu a matematika sa dá naučiť aj počas jazdy na virtuálnej motorke. To všetko, ale aj mnohé iné, sa naučili študenti
Detskej Univerzity Komenského počas IT workshopu, ktorý
DATALAN zorganizoval v spolupráci so spoločnosťou Microsoft. V rámci neho si deti mohli vyskúšať nielen modernú vyučovaciu hodinu 21. storočia, ale dozvedeli sa aj, ako sa dajú
naprogramovať vlastné hry, ktoré môžu následne využiť na
vyučovaní. Na záver im náš špecialista Ján Harman vysvetlil,
čo sú to Big Data a Open Data a ako im môžu pomôcť v bežnom živote. Zistili, že takéto údaje dokázali zachrániť nielen

krachujúcu zlatú baňu, ktorá zverejnila údaje o svojej ťažbe na
internete, ale veľký potenciál majú aj do budúcnosti. Môžu totiž prezradiť vzájomné interakcie liekov či pomôcť deťom pri
výbere správnej strednej školy.
„Sme radi, že aj v tomto ročníku Detskej Univerzity Komenského
sme žiakom priblížili najmodernejšie technológie a po minuloročnej práci so superpočítačom, ktorý využívajú slovenskí vedci,
sme im ukázali možnosti každodenného vyučovania s tabletmi.
Výborná spätná väzba od detí je pre nás satisfakciou, že prispievať
k zmene výučby aj prostredníctvom takýchto projektov má zmysel,“ uviedol Marek Paščák, generálny riaditeľ DATALAN.
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Prečo Európa a prečo beží čas?
Každý rok získajú deti v Detskej Univerzite Komenského odpovede na množstvo otázok z rôznych oblastí, ktoré im rozšíria obzory a posunu hranice vzdelania opäť o kúsok vpred. Online študenti si mohli otestovať novozískané vedomosti v skúšobných
kvízoch a diplom získali len tie deti, ktoré absolvovali aspoň 6 z 9 kvízov a správne odpovedali aspoň na 6 z 9 otázok.
Otestujte sa spolu s vašimi deťmi aj vy!

VÝBEROVÝ TEST DUK ONLINE 2014
1. Ktorý štát sa pridal do EÚ ako
posledný?
a) Chorvátsko
b) Turecko
c) Slovinsko

6. Ryby na dýchanie používajú
žiabre. Čím dýchajú veľryby?
a) bočnou čiarou
b) veľkými žiabrami
c) pľúcami

2. Koľko kilogramov váži najväčší
klavír na svete?
a) 125
b) 1380
c) 690

7. Aký vzorec použijeme na
vypočítanie rýchlosti?
a) gravitácia násobená odporom hmotnosti a časom
b) vzdialenosťou v pomere k hmotnosti
c) vzdialenosť lomeno čas

3. Aká jednotka hmotnosti sa dodnes
používa v Spojených štátoch?
a) libra
b) unca
c) gram

8. Akú veľkú zásobu slov má
v priemere dieťa vo veku štyroch
rokov?
a) 200 – 300
b) 1500
c) 3000
9. Ktoré tri činnosti nazývame
pojmom trivium?
a) dýchanie, spánok, pohyb
b) vztyk, ľah, sed
c) čítať, písať, počítať
Správne odpovede nájdete nižšie.

4. V ktorom roku Watson a Crick
objasnili štruktúru DNA?
a) 1890
b) 1983
c) 1953
5. Slovom Hotentot sa označuje:
a) príslušník juhoafrického kmeňa
b) človek neznalý veci
c) občan inej národnosti
Už teraz sa deti tešia na ďalší ročník Detskej Univerzity, ktorého prednášky a profesori
opäť odpovedia na množstvo zvedavých otázok, začínajúcich otázkou „Prečo?“
POŠLITE NÁM AJ VY SVOJU OTÁZKU!
Čo vás zaujíma, čo by ste chceli vedieť a aká odpoveď vám chýba. Možno
sa ju dozviete už o rok. Na dvoch z vás, ktorí sa zapoja do súťaže, čaká
darčekový balíček s tričkom a šiltovkou DUK.
Odpovede môžete zasielať do 31. januára 2015 na adresu:
marketing@datalan.sk.
Správne odpovede: 1a) Chorvátsko, 2c) 690, 3a) libra, 4c) 1953, 5a) príslušník juhoafrického kmeňa, 6c) pľúcami, 7c) vzdialenosť lomeno čas,
8b) 1500, 9c) čítať, písať, počítať
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Obdivujeme, držíme palce
a úprimne podporujeme
Ako spoločensky zodpovedná firma je DATALAN vždy pripravený podporiť zaujímavý, verejne prospešný projekt v oblasti vzdelávania a športu, ale aj kultúry, či sociálnej sfére. Okrem toho dlhodobo stojíme pri osobnostiach, ktoré sú pre
nás vďaka svojmu odhodlaniu a výsledkom veľkou inšpiráciou.
Oprieť sa o nás môže napr. Slovenské paralympijské družstvo.
Podporili sme úspešné ťaženie paralympionikov v Pekingu,
Vancouvri, Londýne, v Soči a našim športovcom budeme držať
palce aj na paralympiáde v Pyeong Chang o štyri roky.

Spolupracujeme s výnimočným slovenským talentom, reprezentantom v horskej cyklistike Filipom Polcom. Ten
naposledy triumfoval na pretekoch Bratislava City Downhill 2014, na ktorých bol DATALAN partnerom. Konali sa
21. júna a v zjazde z hradného kopca na Rudnayovo námestie pri Dóme svätého Martina nemal Filip konkurenciu. „Domáce víťazstvo pred skvelými fanúšikmi je nádherný
pocit. Je to ďalší splnený sen,“ vyznal sa v cieli. Poslednou
zastávkou seriálu bolo v druhej polovici októbra mexické
Taxco, ktoré tiež patrí medzi Polcovu obľúbenú destináciu.
Foto Michal Greč
DATALAN je aj partnerom cyklistického klubu MŠK Žiar
nad Hronom. Cyklistický oddiel v tomto meste vznikol ešte
v roku 1965 a dnes dosahujú jeho členovia výrazné úspechy nielen v domácich, ale aj zahraničných pretekoch. Medzi pretekárov so skutočne výrazným potenciálom a veľkou
budúcnosťou patrí David Zverko, ktorému patrí aj ocenenie
cyklistický talent roka.
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Ako podporovatelia aj spíkri sme sa zúčastnili novátorského podujatia zeBra
(Zelená + Bratislava), ktoré mesto Bratislava spolu s partnermi zorganizovalo
19. septembra pri príležitosti Európskeho týždňa mobility. Tvárou a ambasádorkou zeBra konferencie sa stala
moderátorka Adela Banášová. Cieľom aktivity bolo poukázať
na dôležitosť ekologických otázok vo firmách, ale aj v samospráve, ponúknuť konkrétne riešenia a inšpirovať k vlastnej
aktivite. Konferencia sa zaoberala mnohými v súčasnosti veľmi aktuálnymi témami, ako sú hospodárne šetrenie prírodných zdrojov, alternatívne zdroje, či elektronizácia a mobilita. V rámci akcie sme prezentovali mobilnú aplikáciu Mesto
v mobile, ktorá jednoducho, rýchlo, efektívnym a úsporným
spôsobom spája mestá a obce s ich obyvateľmi. Aplikácia získala zlato v zlato v kategórii Nové služby na Cena ITAPA 2012.
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Tradične podporujeme aj netradičnú aktivitu Festival vedy
- Noc výskumníkov, ktorá atraktívnym a inšpiratívnym
spôsobom prezentuje zaujímavé vedecké témy, či objavy
v rámci Slovenska. Podujatie, ktoré sa konalo 26. septembra
v Bratislave a ďalších 4 miestach na Slovensku, je paralelne
organizované v 33 štátoch Európy. Snahou je tiež priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným
povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumní-

ka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné
výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Organizátormi podujatia boli Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR.

V rámci vzdelávacích aktivít sme podporili prestížne oceňovanie Vedec roka, ktoré organizujú Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz
slovenských vedeckotechnických spoločností. Ide o súťaž
významných slovenských vedcov, technológov a mladých
výskumníkov zo všetkých oblastí vedy. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov súťaže sa uskutočnilo 13. mája a víťazi získali ceny
vo viacerých kategóriách. Okrem iného bol ocenený Mladý
výskumník roka SR, predseda SAV, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., odovzdal cenu Uznanie za celoživotné dielo a Technológom roka sa stal Ing. Michal Krajčík, PhD., zo Stavebnej
fakulty STU v Bratislave.

V závere roka ako hlavný partner sme podporili výnimočný
Vianočný koncert, ktorý sa konal 7. decembra v novej budove SND. Koncert pre milovníkov Vianoc a krásnej hudby
priniesol divákom najznámejšie vianočné piesne a koledy
v podaní špičkových umelcov, ako sú napr. sopranistka Jolana Fogašová, operný spevák Martin Malachovský, dirigent
Rastislav Štúr, v sprievode Bratislavského chlapčenského
zboru, a Orchestra a Zboru opery SND. Vianočný koncert sa
vďaka svojej jedinečnej koncepcii a atmosfére zaradil medzi
tradičné súčasti adventnej sezóny v hlavnom meste. Svojou
dramaturgiou oslovuje celé rodiny, a tak privádza ku krásnej
hudbe aj mladšie ročníky.
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Monika Gullerová
Veda je pre mňa poslanie
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Len málo vedcov zo Slovenska sa môže pochváliť takými úspechmi ako Trenčianka Monika Gullerová. Mladá molekulárna biologička
získala viacero ocenení na Slovensku aj v zahraničí za objav transkripčného vypínania génov a jej práce boli publikované v prestížnych
vedeckých časopisoch. V roku 2011 sa stala vedkyňou roka vo Veľkej Británii - L’Oreal/UNESCO Awards for Women in Science. Dnes
pracuje vo vlastnom laboratóriu v Oxforde, pre ktoré získala grant dva milióny libier a jej prácu uznávajú vedci z celého sveta.

Momentálne ste asi najznámejšia vedkyňa zo Slovenska.
Aká bola vaša cesta k úspechu?
Najskôr taká klasická. Vyštudovala som na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a moje prvé začiatky práce v laboratóriu sa spájajú s Ústavom experimentálnej
onkológie SAV, kde som sa venovala projektu génovej terapie.
Už vtedy som sa nadchla pre vedu! Pokračovala som doktorátom na univerzite vo Viedni, no práve tu som sa presvedčila, že
veda sa bez financií robiť nedá.
Iba nadšenie zrejme nestačí, však?
To skutočne nie. Ak máte všetky materiály, prístroje, vzorky k
dispozícii, posúva sa veda vpred oveľa rýchlejšie. Dnes je doba
technológií, ktoré signifikantne ovplyvňujú vývoj vedeckých
metód. To, čo bolo pred desiatimi rokmi nemysliteľné, sa dnes
robí v laboratóriách bežne. Preto finančné zázemie je pre
kompetitívnu vedu mimoriadne dôležité.
Aké boli vaše ďalšie kroky?
Po Viedni mi ponúkli postgraduál na Oxforde, kde pôsobím
dodnes. Od minulého roka však už vediem svoje vlastné laboratórium - akurát som sa presunula od laboratórneho stola do
kancelárie. Práca šéfky totiž vyžaduje veľa manažmentu.

»
Veda si vyžaduje veľké pracovné
nasadenie, no vedci sú hlboko finančne
nedocenení.

Hovorí sa, že práca vedca je poslanie - aj vy to tak vnímate?
Počas celej mojej doterajšej kariéry boli dôležité dve veci - tvrdá
drina a nadšenie. Veda je naozaj poslanie, pretože vedci sú hlboko finančne nedocenení a veda si tiež vyžaduje veľké pracovné nasadenie. Pre nás sa práca nekončí o piatej poobede. My
si ju nosíme v hlave všade so sebou. Kvôli vede som sa musela
vzdať množstva voľného času, a najmä rodného Slovenska. Práve kvôli financiám, ktoré u nás chýbajú.

Monika na svojom pracovisku.

Teraz ste však na svoj výskum získali štedrý dar - dva milióny
libier. Čím ste presvedčili, aby ho dali práve vám?
V prvom rade svojou publikačnou činnosťou, ktorá je dôležitou súčasťou úspechu. No a taktiež dobre navrhnutým projektom. Môj návrh na grant bol ohodnotený piatimi medzinárodnými posudkami a potom dvadsaťčlennou komisiou počas
interview. Takže zadarmo to nebolo. Našťastie, celý ten stres sa
oplatil a grant mi udelili.
Aké sú rozdiely medzi slovenskými a zahraničnými vedcami?
To sa mi ťažko posudzuje. Mám pocit, že zahraniční vedci sa
vedia viac predať. Sú sebaistejší. Aj keď časy sa menia a dnes
už stredoškoláci zo Slovenska odchádzajú do zahraničia, takže
už aj u nás tá sebadôvera stúpa. A to je veľmi dobre!
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»
Dávam svojmu tímu dosť slobody, pokiaľ mi zas oni dávajú výsledky.
Ste krásna, múdra, úspešná žena. Ako na vás reagujú muži?
Nevnímajú vás vaši mužskí kolegovia ako konkurenciu?
Veda je závod. Ak na niečom pracujete, môžete si byť istý, že
niekde vo svete robí niekto čosi podobné ako vy. Ide o to, kto
to publikuje skôr a takisto, kde to publikuje. Konkurencia je
tvrdá a nezáleží od pohlavia. Vo vede sú však stále v dominancii muži a z tohto pohľadu by som mohla povedať, že sú
mojou konkurenciou. Ja osobne som však s mužmi - vedcami
nikdy problém nemala. (smiech)
Je povolanie žien vo vedeckej oblasti v západnej Európe
bežnejšie ako u nás, alebo je to vyrovnané?
Myslím, že všade vo svete v rámci vedy prevažujú muži, a to
najmä na vyšších postoch. Sú tlaky, aby sa “gender balance” vyrovnala, ale táto zmena prichádza len veľmi pomaly. Pre ženu
je ťažké zvládnuť rodinu a deti, ak nie je pracovný čas presne
stanovený - veľakrát sa experimenty oneskoria, hlavne ak pracujete so živými bunkami, alebo treba ísť na konferenciu.
Do zahraničia ste odišli hneď po škole. Čo vás Anglicko naučilo?
Bola to taká moja škola života. Byť v zahraničí bez podpory rodiny a systému, v ktorom človek vyrástol, je niekedy naozaj stresujúce. Ale verím na motto Čo ťa nezabije, to ťa posilní, a dnes som
hrdá na to, čo som dosiahla, hoci jednoduché to naozaj nebolo.
Ako vyzerá vaše pracovné prostredie? Ste prísna šéfka?
To určite nie. Dávam svojmu tímu dosť slobody, pokiaľ mi zas

oni dávajú výsledky. Niekomu sa pracuje lepšie v noci, niekomu ráno. Preto nikoho nenútim zmeniť životný štýl iba kvôli
akémusi pracovnému rozvrhu. Ja potrebujem výkon, a keď sa
dostaví, ľudia sú spokojní.
Ako vedkyňa sa bez informačných technológií asi nezaobídete, ktoré používate pri práci najčastejšie?
Jednoznačne počítač a veľa špecifických softvérov. A samozrejme internet.
A v súkromí?
Musím sa priznať, že bez iPhonu sa nikam nepohnem. Pre mňa
je dôležité byť neustále online a mať možnosť komunikácie.
Ktoré aplikácie by sme našli vo vašom smartfóne? Máte čas aj
na sociálne siete, využívate ich?
Mám profil na Facebooku, kam občas chodím. Čo sa týka aplikácií, používam len tie bežné. Nič extra si do telefónu nesťahujem.
Ak by ste mali neobmedzené možnosti, ako by ste podporili
vedu a výskum na Slovensku? Čo všetko nám chýba v porovnaní
so zahraničím?
Jednoznačne by som sa snažila získať úspešných vedcov Slovákov zo zahraničia domov. Oni majú možnosť priniesť svoje
skúsenosti späť na Slovensko a tým výrazne ovplyvniť slovenskú vedu. Bohužiaľ, finančné podmienky momentálne nie sú
dosť atraktívne.

Vizitka
Monika Gullerová sa narodila 30. augusta 1978 v Trenčíne. Je absolventkou štúdia molekulárnej
biológie na Univerzite Komenského, neskôr študovala na University of Vienna aj na Harvarde. Od
roku 2006 je vedeckou pracovníčkou Oxford University, kde sa venuje výskumu génovej expresie.
Jej objav transkripčného vypínania génov v ľudských bunkách má veľký význam pre výskum aj
pre biotechnologický priemysel. Princíp spočíva v tom, že ak bunka obsahuje chybnú informáciu
(ako napríklad v prípade rakoviny či nervových ochorení), vďaka jej objavu by sa v budúcnosti
prepis tejto zlej informácie z DNA do kyseliny ribonukleovej a následne ďalších buniek mohol
zastaviť. Vedkyňa je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií, prednášala v Rakúsku, Španielsku, Veľkej Británii, USA, Nemecku aj Japonsku.
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V roku 2013 pri prevzatí ocenenia
Vyslanec dobrej vôle, ktoré
vedkyni odovzdal minister
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák.

V Oxforde sa presadila v konkurencii vedcov
z mnohých krajín sveta.

Preto si neviete predstaviť prísť pracovať na Slovensko?
To je dobrá otázka a dostávam ju pomerne často. Budem
úprimná - vedela by som si predstaviť návrat domov, ale musela by som mať slobodu, vybavenie v laboratóriu a tiež menej riešiť byrokraciu.
Prezraďte, aké projekty vás čakajú najbližšie?
Práve teraz mi beží v laboratóriu sedem projektov. Vo finálnom štádiu máme článok o kohezíne, ďalšie projekty sa týkajú
regulácie génovej expresie a stále ešte sa zaoberáme aj vypínaním génov, tzv. “gene silencing”. Časť projektov tiež smerujem na výskum rakoviny prsníka.

Prestížne ocenenie, Dr. Monika Gullerová na fotografii
s ďalšími vedkyňami: Dr. Emily Flashman, Dr. Heather Whitney
a Dr. Victoria Coker.

Určite ste veľmi vyťažená žena. Ako najradšej relaxujete, a nájdete si na relax vôbec čas?
To zasa áno, ak človek pracuje efektívne, zostáva čas aj na
relax. Chodím cvičiť, pravidelne hrávam badminton. Občas
si zahrám na klavíri, no a ako typická žena milujem nákupy!

MONIKA & IT
} iPhone, iPad, môj iMac a Macbook Pro - znie to ako
reklama na Apple, ale ja ich fakt mám rada. A ešte Sat Nav.
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Gabriel
Šípoš

Žiadna krajina nemá také rozsiahle
zverejňovanie zmlúv a faktúr verejnej správy ako Slovensko, tvrdí šéf
Transparency International Slovensko a jeden z najrešpektovanejších
odborníkov na médiá Gabriel Šípoš. Rozprávali sme sa s ním o protikorupčných stratégiách aj o tom,
ako môžu technológie ovplyviť
správne fungovanie inštitúcií.
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foto archív Gabriela Šípoša, Nadácia Pontis,

Internet
je najlepší
protikorupčný
nástroj
tisícročia
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Na čele Transparency International Slovensko (TIS) ste už
päť rokov. Čo vám táto práca dala a vzala?
Boli to práve roky, keď sa na Slovensku z pohľadu transparentnosti udiali veľké zmeny. Zaviedlo sa povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr, súdnych verdiktov, platieb farmafiriem
lekárom či plošné obstarávanie elektronickými aukciami. Mňa
teší, že sme tieto veci pomohli naštartovať, respektíve kontrolovať ich uplatňovanie v praxi. Bola to výborná skúsenosť
lepšie rozumieť politike a možnostiam zmien v nej. Mal som
menej času na vlastný výskum a písanie ako predtým, ale keď
ste manažérom, tak s možnosťou veci meniť ide ruka v ruke aj
viac administratívnych či sociálnych povinností.
Ako hodnotíte TIS po tých rokoch? Naplnili sa vaše očakávania, s ktorými ste do TIS išli?
Ja som vcelku spokojný, podarilo sa nám zaviesť pravidelné
rebríčky transparentnosti v mestách a župách, začali sme merať kvalitu sudcov, a pomohli sme zaviesť spomínané zákony
o zmluvách, faktúrach a súdnych rozhodnutiach do praxe. Sme
v médiách najcitovanejšou neekonomickou mimovládkou na
Slovensku a top neštátnou autoritou na verejné obstarávanie
a transparentnosť v samosprávach. Myslím, že Transparency
si stále udržuje vysoký štandard, čo nie je v treťom sektore
samozrejmé – o viacerých z najviac citovaných mimovládiek
spred desiatich rokov už dnes veľmi nepočuť.
V ktorých oblastiach Slovensko najviac pokrivkáva?
Najväčší problém vidím vo fungovaní polície, prokuratúry
a súdov. Ak si pozriete zákony, tak na 90% máme všetko potrebné v zákonoch upravené podobne ako v iných vyspelých
krajinách. Semafory majú rovnako v Berlíne, v Bratislave aj
v Bangkoku, ale inak to už vyzerá, ak si porovnáte ako často
tam ľudia prechádzajú na červenú. Zmeny na Slovensku už
môžu byť len postupné a to vo vzťahu k zákonom, v tzv. politickej kultúre. Na jej vymáhanie sa chceme v Transparency
v budúcnosti najviac sústrediť.

V roku 2012 sa až štyri pätiny miest zlepšili už po prvých dvoch
rokoch merania.
čo potrebujete byť pripravení ak chcete niečo v spoločnosti
zmeniť. A v neposlednom rade ma to naučilo písať na internete tak, aby som vedel zaujať čitateľov – to je pre dnešok veľmi
potrebná zručnosť.
Transparency stojí od roku 2010 za projektom Otvorená samospráva - ako po štyroch rokoch hodnotíte tento projekt?
Považujem to za jeden z našich najlepších projektov. Pozeráme sa na transparentnosť sto najväčších slovenských miest
ako aj všetkých ôsmich žúp. Ako dobre zverejňujú svoje rozpočty či zmluvy na internete? Ako férovo zadávajú zákazky či
prijímajú zamestnancov? Ako rýchlo odpovedajú občanom
na otázky či sťažnosti? Porovnávanie miest a žúp umožňuje
miestnych politikov a úradníkov motivovať k zmenám. Napríklad v roku 2012 sa až štyri pätiny miest zlepšili už po prvých
dvoch rokoch merania.

V minulosti ste dozerali na transparentnosť tlače v Slovak
Press Watch. Neplánujete tento projekt znova obnoviť?
Vrátiť sa k tomu neplánujem, hoci si myslím, že je to stále potrebné. Nemôžem ale robiť obe veci naraz, a manažovanie Transparency je predsa len dôležitejšia rola. Na druhej strane ma teší, keď
vidím od rôznych blogerov ale aj novinárov viac kritiky médií ako
predtým. Snáď som svojou dlhoročnou prácou viacerých inšpiroval, že je potrebné mať aj médiá pod drobnohľadom.

Podľa prieskumov na stránke TIS až tretina občanov vníma
korupciu na úrovni miestnej samosprávy ako veľmi rozšírenú. Aké
zmeny môže priniesť projekt Otvorená samospráva v budúcnosti?
Každé mesto či župu meriame cez viac ako stovku indikátorov.
Podrobné výsledky si každý môže pozrieť na našom webe samosprava.transparency.sk, a tým pádom sa vlastne aj naučiť,
ako svoje mesto zmeniť. Teší ma, že samosprávy na rebríček
reagujú a zlepšujú sa. Zaznamenali sme verejné vyhlásenia
viacerých primátorov, ako chcú v našom rebríčku patriť napríklad k prvej desiatke. Hoci transparentnosť nie je zárukou,
predsa len máme všeobecnú skúsenosť, že transparentnejšie
mestá či krajiny bojujú proti korupcii účinnejšie.

Čo vás Slovak Press Watch naučilo?
Najmä to, že cieľavedomou a vecnou kritikou môžete svet
okolo seba zmeniť. Viacero médií prijalo etické kódexy, prepustilo novinárov, ktorí kradli texty, zaviedli pravidelné opravy či začali dávať väčší pozor na presnosť svojich textov. Tiež
mi to dalo skúsenosť čeliť nepriazni či osobným útokom, na

Ako vyzerajú také protikorupčné stratégie pre mestá a obce?
Mestám či župám ponúkame aj hlbšie protikorupčné stratégie
– už sme ich uskutočnili šesť (prvým bolo mesto Martin) a práve
pripravujeme siedmu v žilinskej župe. Skupina našich expertov
prechádza vnútornú legislatívu mesta a analyzuje výkon úradu z rôznych uhlov – poskytovanie informácií verejnosti, ob-
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Transparentnejšie mestá či krajiny bojujú proti korupcii
účinnejšie.

Gabriel Šípoš sa v roku 2009 stal riaditeľom Transparency International Slovensko.

starávanie, etická infraštruktúra či transparentnosť mestských
firiem. Mestám potom pripravíme konkrétne odporúčania,
vrátane návrh zmien interných smerníc podľa ich potreby. Náš
rebríček im vie mnoho napovedať, no ak potrebujú pomôcť tú
zmenu aj uskutočniť, takáto naša stratégia im výrazne pomôže.

motným sudcom aj verejnej kontrole – nie každý má predsa
čas sedieť a sledovať priebeh procesu osobne. Podobne by takáto technológia pomohla pri sledovaní rokovaní poslancov
v mestách a obciach, kde akékoľvek zápisnice často chýbajú.

Zohráva nejakú úlohu pri kontrole korupcie aj internet?
Jasné, je to určite najlepší protikorupčný nástroj za posledné storočie (či tisícročie?). Vďaka nemu si občan rýchlo nájde
informácie o svojich právach a povinnostiach a vie tak lepšie
čeliť korupčným ponukám, ktoré často pramenia z toho, že
druhá strana má ďaleko viac informácií ako vy. Podobne dnes
nájdete o svojom lekárovi, sudcovi či politikovi vďaka internetu viac informácií, a tak si viete aj lepšie vyhodnotiť, kam idú
vaše dane a odvody. Jednoducho transparentnosť dnes už nie
je o tom, že majú úradníci presklené dvere, ale že máte množstvo dát o ich práci, vrátane videí z parlamentu, na dosah ruky.
Dá sa teda podľa vás povedať, že vďaka technológiám
môžu byť inštitúcie aj ľudia transparentnejší?
Presne tak, samotné slovo „transparentnosť“ sa začalo vo svete
vo veľkom používať až v 90-tych rokoch, keď sa práve internet
a mobily začali stávať bežnou výbavou domácností. V najmienkotvornejšom denníku sveta The New York Times používajú novinári v článkoch slovo transparentnosť v súčasnosti častejšie
ako kedykoľvek za ich 160-ročnú históriu. Nikde v minulosti ste
nemali možnosť viac sa dozvedieť o úplne cudzom človeku ako
dnes, keď si ho začnete googliť na internete.
Ako vnímate funkciu softvéru na automatický prepis hlasu
do textu, vďaka ktorému je možné až trojnásobné zrýchlenie
digitalizácie záznamov? Myslíte si, že takéto novinky ocenia
slovenské súdy? Sú vôbec naše inštitúcie otvorené digitalizácii?
Pomoc s prepisom hlasu do textov by bola veľmi vítaná, na súdoch obzvlášť. Už dnes súdy nezverejňujú na internete pätinu
rozsudkov, hoci im to vyplýva zo zákona. Nestíhajú, prípadne
niektorí na to nedbajú. Mať k dispozícií prepis by pomohlo sa-
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Študovali ste práve v čase, keď sa internet na Slovensku
začal rozbiehať. Myslíte si, že dnes je štúdium vďaka technológiám jednoduchšie?
Trochu veru závidím dnešným študentom, že si môžu vyberať
online prednášky z rôznych svetových univerzít podľa svojho
záujmu, a nie sú tak závislí od schopnosti učiteľov vlastnej
školy. Kým my sme museli chodiť to knižníc osobne a aj tam
sme často potrebnú literatúru nezohnali, dnes si viete násobne viac informácií zohnať z vlastného notebooku. Akurát potrebujete vedieť jazyky a mať internet.
Ako si spomínate na štúdium v Amerike? Čo vám štipendijný pobyt dal?
V polovici 90-tych rokov aj tam internet len začínal, takže viac ako
prístup k novým technológiám mi ten pobyt otvoril oči v tom,
ako rôzne informácie analyzovať. Poznáte to aj vy – na internete je milión článkov povedzme o dopade vakcinácie na deti, ale
ktorým mám dôverovať? To sú kľúčové schopnosti pre dnešnú
dobu, a práve štúdium v USA mi pomohlo vedieť, ako rôzne informácie triediť, ako odlišovať tie dôveryhodné od pochybných.
Ktorú krajinu považujete za najtransparentnejšiu?
V našich rebríčkoch vnímania korupcie vychádzajú najlepšie
škandinávske krajiny a potom Nový Zéland a Singapúr. V samotnej transparentosti sú tradične špičkou aj USA. A málo
ľudí to zrejme tak vníma, ale Slovensko urobilo v posledných
rokoch veľké kroky aj v tejto oblasti. Žiadna krajina nemá také
rozsiahle zverejňovanie zmlúv a faktúr verejnej správy ako
Slovensko. Ani v publikovaní dokumentácie o tendroch či online zverejňovaní súdnych rozsudkov nie sme mimo svetovej
špičky. Teraz už len popracovať na tom, aby táto transparentnosť priniesla aj ovocie nižšej korupcie.
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O médiách máte prehľad ako málokto na Slovensku. Viete si
predstaviť, že by ste o nich prednášali pravidelne na univerzite?
Ešte keď som písal blog SPW, chodieval som aj na prednášky. Teraz sa už naplno venujem témam korupcie a transparentnosti.
Napríklad na jeseň chystáme prednášky na právnických fakultách
o našom pokuse hodnotiť výkony jednotlivých súdov a sudcov.
Zaujímavý je aj projekt Transparentní lekári. O čo ide v tomto projekte a prečo práve lekári?
Väčšinu výdavkov v zdravotníctve hradí štát, resp. povinné
verejné poistenie, čiže ich používanie musí byť pod zvýšenou
kontrolou. Veľkou položkou sú lieky, na ktoré idú každý rok
tri miliardy eur. Lieky predpisujú lekári, no niektorí na druhej
strane úzko spolupracujú s farmafimami, či už pri výskume
alebo vzdelávaní. My chceme dať verejnosti a pacientom dosť
informácií o platených formách takejto spolupráce, aby si vedeli vyhodnotiť, či lekári predpisujú to najlepšie, resp. to najhospodárnejšie pre pacienta. Portál Transparentní lekári preto
dáva dokopy verejné informácie o tom, koľko ktorý lekár od
ktorej farmafirmy získal v grantoch či zákazkách.

šajú. Často hľadám nové aplikácie, ktoré využívajú verejné dáta
či už pre kontrolu práce politikov, policajtov alebo úradníkov
a snažím sa ich spropagovať aj tu. Napríklad pri mapách kriminality, aké zaviedli v USA či Anglicku, sa mi to dlhodobo nedarí.
Ale aj tak verím, že raz si každý náš občan bude vedieť z mobilu
skontrolovať, aká bola kriminalita na vybranej ulici povedzme
za posledný mesiac a čo všetko sa tam vlastne stalo.
Ako najradšej relaxujete?
Čítaním (Economist, New Yorker), športom – turistika, tenis,
futbal, potápanie a cestovaním.
Prezraďte, aké projekty vás čakajú v TIS najbližšie?
Spolu s kolegami z ekonomického inštitútu INEKO pripravujeme na jeseň rebríček nemocníc, kde budeme porovnávať ich
kvalitu ale aj transparentnosť. Tiež zverejníme ranking sudcov,
ako rýchlo a ako kvalitne rozhodujú, čím chceme posilniť ich
osobnú zodpovednosť za ich prácu. Vláda tiež chystá zmeniť
podmienky, za akých si občania môžu pýtať informácie a dáta
– chceme pripraviť analýzy a kampaň, aby sa to právo verejnosti neoslabilo, ale naopak posilnilo.

Práve ste sa vrátili z dovolenky. Dokázali ste úplne vypnúť
a iba oddychovať, bez mailov a telefónov?
Ja to delenie na prácu a oddych až tak neberiem, ak vás práca
baví, tak je fajn nad ňou rozmýšľať a inšpirovať sa aj na dovolenke. Napríklad aj v cudzine si rád všímam, čo zverejňujú
tamojší starostovia na weboch, ako fungujú miestne médiá
či aké politické problémy práve riešia. Akurát neriešim operatívu, pracovné maily či telefonáty. Ale dostupnosti signálu
a internetu sa vždy poteším.
Ste typ, ktorý rád používa IT hračky? Aký máte vzťah k IT
novinkám?
Vystačím si s notebookom a smartfónom, ale o novinkách rád
čítam a z väčšiny som nadšený, aké nové možnosti nám priná-

MOJE TIPY
Kniha: Daniel Kahneman - Thinking, Fast and Slow.
Hudba: Lana del Rey, Moderat, miestna hudba pri cestovaní
svetom.
Divadlo: Už dlho som v žiadnom nebol, priznávam a hanba mi,
že som divadlu ešte na chuť neprišiel. No ak si mám vybrať predstavenie, tak by som odporučil nejaký muzikál v Londýne.
Film: Grandhotel Budapešť, Na vine sú hviezdy.
Cestovanie: Irán, Gruzínsko, Slovensko.

Vizitka
Gabriel Šípoš vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti (1996-99), a žurnalistiku na Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001). Od roku
2001 pracoval ako analytik v inštitúte INEKO, predovšetkým na projekte zlepšovania profesionality
a etiky médií – blogu Slovak Press Watch. V roku 2009 sa stal riaditeľom Transparency International Slovensko, ktorej hlavným cieľom je presadzovanie transparentnosti, dôvery a zodpovednosti
vo verejnom sektore na Slovensku.
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David
Zverko
IT? Hromada
poprepletaných káblov
Osemnásťročný cyklista zo Zvolena David Zverko získal
v roku 2011 ocenenie cyklistický talent roka. No súťaže začal vyhrávať už ako pätnásťročný. V počte domácich titulov
dokonca prekonal aj Petra Sagana. Cyklokros, horská i cestná cyklistika, to všetko mu ide a ročne najazdí okolo 15 tisíc kilometrov. Jeho doménou sú šprinty. Trénuje dve až tri
hodiny denne, počas prípravy aj dvojfázovo. Nerád hovorí
o budúcnosti a radšej sa sústredí na prítomnosť.

Pochádzaš zo športovej rodiny? Ako sa z teba stal cyklista?
Otec s priateľmi sa venoval cykloturistike, on ma „priviedol“
k bicyklu. Viac menej náhodou som sa dostal na tréning žiarskeho klubu, kde bol aj môj súčasný tréner. Zrejme videl vo
mne potenciál a prejavil o mňa záujem. Tak sa stal zo mňa
cyklista.
Čo považuješ za svoj doteraz najväčší úspech?
Určite preteky svetového pohára N.cup Trofeo Karlsberg,
kde som vyhral úvodnú etapu a v poslednej som skončil na
2.mieste.

+ Dosiahnuté výsledky
}
}
}
}

Majster Slovenska v cestnom preteku jednotlivcov
Majster Slovenska v časovke jednotlivcov
Majster Slovenska v časovke do vrchu
Majster Slovenska v horskej cyklistike disciplíne
cross – country
} Majster Slovenska v cyklokrose
} Víťaz Slovenského pohára v cestnej cyklistike
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Akú najlepšiu profesionálnu radu si dostal a od koho?
Rady dostávam od môjho trénera a je ich pomerne veľa.
Všetky sú dobré a nie je možné vybrať najlepšiu. Môj tréner
stojí stále pri mne takže je samozrejmé, že dáva najlepšie
rady. On ma v podstate naučil všetko. Pretekať, trénovať...
Sleduješ v televízií cyklistické preteky?
Keď si nájdem čas, určite si rád pozriem vrcholové podujatia,
no počas prípravy toho voľného času veľa nie je.
Okrem cyklistiky aké (doplnkové) športy robíš?
Veľmi rád lyžujem vo voľnom teréne, na miestach kde nie je
nik. Preto som si obľúbil skialpinizmus. Taktiež rád trávim čas
za volantom a ešte radšej som, keď sa môžem v aute poriadne vyblázniť.
Tvoje najbližšie športové plány, preteky?
Čaká ma vrchol sezóny, majstrovstvá sveta v španielskom
meste Ponferrada, kde budem štartovať aj na časovke jednotlivcov aj na cestnom preteku jednotlivcov. (pozn. red.:
výsledky na cyklistika.mskziar.sk)
Kde sa vidíš za 10 rokov?
Na otázky ohľadom budúcnosti odpovedám nerád, pretože
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človek nikdy nemôže vedieť aká situácia nastane a ktoré riešenie bude najideálnejšie, no chcel by som sa venovať profesionálne športu a živiť sa ním...a v ideálnom prípade aj za 10 rokov.
Aké tri veci by si si so sebou vzal na opustený ostrov?
Jednoznačne by to bola mačeta, spoľahlivý zapaľovač a asi
nejaký stan alebo prístrešok kde by som sa mohol ukryť.
Keď sa povie IT, čo ti napadne ako prvé?
Počítač alebo nejaký server poprepletaný hromadou káblov.
Aký je tvoj vzťah k IT novinkám a high-tech hračkám?
Nesledujem vývoj IT technológií a ani nemám nejaké skúsenosti s high-tech.
Koľko času z dňa stráviš s technológiami?
Mobil používam počas celého dňa pri všetkých činnostiach,
no pri počítači presedím nanajvýš 2-3 hodiny denne.

Mladí cyklisti reprezentujú Slovensko na mnohých domácich
aj zahraničných podujatiach.

Existuje nejaká technológia, resp. aplikácia aj špeciálne pre
cyklistov? Niečo čo uľahčuje tréning?
Rád spomínam môj tachometer značky Garmin, ktorý pomocou GPS signálu zaznamenáva trasu, rýchlosť, výšku, výkon a
teplotu. Je veľmi dobrou pomôckou pri vyhodnocovaní tréningového procesu.
Máš nejakú obľúbenú počítačovú hru?
Ja hry nehrávam, radšej vykonávam nejakú aktivitu alebo trávim čas s priateľmi. Ale veľmi sa mi páčia automobilové hry,
napríklad Forza horizon.
Venovali ste v škole dostatok času IT?
V škole nás skôr učia vypracovať rôzne tabuľky, dokumenty...
Niekedy mám pocit, že žiaci narábajú s PC lepšie ako učitelia.
David so svojimi klubovými kolegami.

Vizitka
J
Jeden
z najväčších cyklistických talentov súčasnosti David Zverko sa narodil sa 15. apríla 1996 vo
Zvolene. Je študentom strednej súkromnej školy manažmentu vo Zvolene. Iba ako druhý Slovák vyZ
hral etapu na pretekoch Trofeo Karlsberg. Je držiteľom niekoľkých titulov majstra Slovenska. V rokoch
h
22011 aj 2012 získal v ankete Najlepší cyklista roka titul „Talent roka“. Na európskom olympijskom festtivale mládeže získal už ako 15-ročný v časovke bronz a tento výsledok považuje za najhodnotnejšie
vvíťazstvo svojej doterajšej kariéry. V úvode sezóny 2013 utrpel vážne poranenie hlavy na pretekoch
rrakúskeho pohára a po ďalšom páde na pretekoch N.cup juniorov Kroz Istria prerušil dlhodobo tréningovú a pretekovú činnosť. Po niekoľko mesačnom výpadku sa opäť vrátil a zapojil do tréningon
vvého procesu a rozhodol sa absolvovať prípravu na sezónu 2014, v ktorej pokračuje s ohromujúcimi
vvýsledkami. Talentom a dosiahnutými úspechmi ho prirovnávajú k Petrovi Saganovi. „Takéto výsledky
eešte žiadny žiarsky cyklista nedosiahol,“ hovorí o Davidových úspechoch jeho tréner František Sitora.
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Jolana
Fogašová
Radšej deň bez mobilu
ako deň bez spevu
Vďaka svojmu hlasu precestovala celý svet a spievala v tých najväčších operných domoch. Miluje rýchlosť, milých ľudí a svoje dve
dcérky. Jolana Fogašová je na našej opernej scéne pojem a svojím
kultivovaným a emotívnym prejavom si získava fanúšikov po celom (opernom) svete.

Čo vám dokáže v živote vyčariť úsmev na tvári?
Jednoduché: milí ľudia.

Spievate od malička. Spomínate si na vaše úplne prvé vystúpenie? Čo ste spievali a aký to bol pocit?
Moje vystúpenia sa odohrali už v škôlkarských časoch. Zistili,
že viem pekne spievať tak ma pri rôznych príležitostiach nechávali vystupovať a mne sa to páčilo. Nebola som hanblivá
ani bojazlivá. Nebolo potrebné ma dlho prehovárať alebo
prosiť. Vo svojom detskom repertoári som mala naozaj pestrú
paletu hudby. Popri detských pesničkách a ľudovkách som
ovládala aj Karla Gotta a iných z vtedajšej popovej scény.
Vystupovali ste po celom svete. Máte nejaké top mesto,
kút, ktorý vás najviac očaril ?
Pracovne sa stále priebežne vraciam do viacerých krajín. Za tie
roky som si obľúbila všetky. Keď niekde dva mesiace žijete počas skúšok a príprav produkcie, máte čas dostatočne vstrebať
mesto. Preto aj nerada robím generálne závery o tom, ktorý
národ je aký. Snívam o tom, že si raz zaplávam s delfínmi, takže za nimi raz niekam pocestujem. (úsmev)
Váš otec bol pilot. Aký máte vzťah k lietaniu, vzduchu?
Milujem lietanie. Milujem rýchlosť. K lietadlám mám mimoriadne pozitívny vzťah, už od dvoch rokov som v nich sedávala pri otcovi v kokpite a nebyť spevu tak zrejme dnes vo svojom voľnom čase pilotujem lietadlá.
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Ku ktorej postave z vášho repertoáru máte zvlášť vrúcny vzťah?
Tým, že sa človek učí postavu, hľadá k nej vnútornú cestu a trávi
čas na jej pochopenie, sa s ňou natoľko zžije, že si ju nakoniec
obľúbi. Aj preto nemôže existovať postava, ktorú by som nemala rada.Všetky sú moje. Všetky som v sebe spracovala, našla
a odovzdala. Ak som aj niekedy odriekla rolu, nebolo to kvôli
postave ako takej, ale skôr kvôli režijnému konceptu, ktorý sa
mi nepáčil. Ale aby som vám odpovedala na otázku, Čajkovského Johanka z Arku , Tosca či Carmen sú nádherné role. V Rusalke mám dokonca dvojrolu – Kňažnú aj Ježibabu – čo je úžasné
a náročné zároveň, lebo jedna je soprán a druhá mezzosoprán.
Dávate si nejako špeciálne pozor na hlas?
Špeciálne si na hlas pozor nedávam, jem aj zmrzlinu, ale nepijem nápoje s ľadom a selektujem riziká. Mám zodpovednosť a musím byť zdravá, aby som odspievala ťažké predstavenie. Za svoje zdravie vďačím najmä homeopatií, ktorú
už 20 rokov užívam nielen ako liek ale aj ako prevenciu. Už
roky som kvôli chorobe neodriekla predstavenie. Myslím, že
aj prílišné hýčkanie sa je pre imunitu škodlivé.
Viete sa zaľúbiť do hlasu?
Hlas ma vie očariť, zaľúbiť sa doňho neviem, na to potrebujem
celého človeka. (úsmev) Trochu mi je ľúto, že dnes už herci nepracujú s hlasom tak ako generácia Milky Vášaryovej či pána
Machatu. Tí vedeli krásne posadiť hlas a robiť s ním zázraky.
Bolo zážitok ich počúvať. Vo všeobecnosti mám rada tmavšie
zafarbené hlasy. Je zaujímavé, že v pop music sa mi dokonca
páčia až hlasy chrapľavé ako má napríklad Garou či Cocker...
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Váš manžel je tiež hudobník, prvý trombonista v Národnom divadle. Ako to vyzerá v domácnosti hudobníkov?
Keďže sme celý deň a večer v hudobnom prostredí a doma
sa musím učiť nové role, ako relax sa mi hudba ani nežiada.
Často sa mi s hudbou aj sníva, takže naozaj programovo vyhľadávam, ak môžem, ticho.
Nahrávate si niekedy svoj spev?
Nahrávam si korepetície s klaviristom a to vtedy keď sa začínam
učiť novú postavu. Nahrávky sú dobré na to, aby som lepšie vnímala harmónie a zároveň aj korigujem svoj spev. Nahrávam na
digitálny nahrávač Linear PCM recorder.
Ak by ste stáli pred voľbou jeden deň bez spevu alebo bez
mobilu. Čo by ste si vybrali?
Deň bez mobilu. Spievam denne, hudbou som obklopená stále
a deň bez spevu si neviem predstaviť.
Aké aplikácie máte v telefóne?
Nejaké sa tam nájdu. Mám napríklad klaviatúru, na ktorej si
môžem pri ceste vlakom alebo lietadlom vyťukávať melódiu.
O to, aby som držala krok s novou technikou sa stará môj
manžel. On mi naznačí, že - Jolanka, je čas upgradovať, nainštaluje mi všetky novinky, z ktorých nakoniec aj tak použijem
len tie, ktoré potrebujem k práci. Techniku mám rada, nesmie
ma však obmedzovať. V zásade ma baví, len nemám na ňu čas.
A čo technické „hračky“? Máte k niektorej zvlášť kladný
vzťah? Resp. ktoré využívate denne?
Tým, že sa živím spevom, ma fascinuje predovšetkým technika
spojená s hudbou. Nedávno sme si s manželom kúpili sadu nových reproduktorov, kvalitnú stereo zostavu. Keď pozeráme film
či počúvame hudbu, na tých nových reproduktoroch je počuť
každý detail, vieme vnímať aj tie najdrobnejšie nuansy hudby.
Kupujete alebo sťahujete si hudbu?
Väčšinou poctivo kupujem. Najmä preto, že všeobecne sa vážna hudba nahráva málo. Cítim potrebu podporiť klasiku takým-

Vizitka

to spôsobom. Priznávam, že ja sama uprednostňujem live vystúpenia, ale je úžasné že existujú aj nahrávky.
V Japonsku je teraz najnovší trend, že celé predstavenie
hrajú androidi. Aký máte názor na taký vývoj techniky? Neobávate sa, že ľudí aj v divadle definitívne nahradí technika?
Umenie nie je len o tom, čo počujeme či vidíme ale je najmä
o tom nepolapiteľnom - o energiách a jemno hmotnom svete.
Emóciu, ktorú umelec vloží do prejavu vám žiaden robot nesprostredkuje. To je to jedinečné, čím my umelci oplývame. Emócie sa síce dajú naprogramovať do robotov ale bude to falošná
a hraná emócia, navyše bez akejkoľvek energie. Kým budú diváci
vnímaví a emoční ľudia, dovtedy roboti nemajú šancu. Nemajú
totiž tie základné esencie - dušu a život. A divadlo je najmä o duši.

Sopranistka Jolana Fogašová študovala operný spev na Konzervatóriu v Bratislave a na Vysokej
škole múzických umení, kde v roku 2009 obhájila aj doktorát. Od roku 1992 pôsobí ako stály hosť
opery Slovenského národného divadla v Bratislave a Národního divadla v Prahe. V tom istom
roku zahájila svoju úspešnú medzinárodnú kariéru. V decembri roku 2011 spievala koncert po
boku svetoznámeho tenoristu José Carerrasa. Operný repertoár Jolany Fogašovej sa v posledných
rokoch zameriava na postavy oboru „soprano spinto d´agilita“: Tosca, Manon Lescaut, Eglantine
(Euryanta), Lucrezia Contarini (Due Foscari), Abigaille (Nabucco), Jana z Arcu (Panna Orleánska),
Elza (Lohengrin), Judith (Hrad kniežaťa Modrofúza), Ježibaba a Cudzia kňažná (Rusalka), Lišiak (Príhody líšky Bystroušky) a Kristina (Věc Makropulos), ktorú spievala v produkci milánskeho Teatro
alla Scala a Teatro Maggio Musicale vo Florencii a mnohé iné.
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Kult kvality
Už to nie sú len foodblogeri a gurmáni, ktorí uprednostňujú čerstvé, sezónne a lokálne
potraviny pred tými z hypermarketu. Kult kvalitných potravín dobýja aj náš trh.

Lacné verzus drahé

Choďte na farmu

Eko, bio, raw, vitarián, vegán, frutarián. Špalda, pšeno, quinoa,
kombucha, amarant, bulgur, kamut. Ak sú pre vás tieto termíny rovnako dôverne známe ako abeceda a malá násobilka, vitajte v klube. Kult zdravej výživy dostal aj vás. Niekedy stačí na
kompletnú zmenu životosprávy nový partner, inokedy osvietený kolega, no najčastejšie na jej začiatku stojí zdravotný
problém. Bolo to tak aj v prípade Janice Lacovej, ktorá sa od
hamburgerov z fast foodu prepracovala k domácemu kvásku
a osvete v materských školách. So svojou značkou Jem iné
(jemine.sk) sa snaží ukázať, že príprava jedla z kvalitných surovín má pozitívny dopad na to, ako sa človek cíti po fyzickej
aj psychickej stránke. „Môžem potvrdiť, že na kvalite, sezónnosti
potravín aj ich pôvode naozaj záleží. Možno vám kvalitnejšie potraviny pripadajú drahšie v porovnaní s tými lacnejšími z televíznej reklamy, ale ľahko sa stane, že práve tie druhé vám spôsobia
zdravotné problémy a vy sa neskôr u lekára nedoplatíte,” vysvetľuje svoju filozofiu Janica, ktorú si ako svoju ambasádorku na
Slovensku vybral aj sám Jamie Oliver.

Lenže ťažko sa dostanete k čerstvo vytrhnutej mrkve, ak žijete
na sídlisku v hlavnom meste a jedinú zeleň vo vašom okolí si
sprivatizovali psíčkari. Aj preto sa rozhodol tím Jaroslava Hrica
spustiť projekt Farmička. Portál (farmicka.sk) funguje ako riadková inzercia, kde nájdete to najlepšie, čo ponúkajú chovatelia
a pestovatelia. „Všetci si uvedomujú potrebu poctivo vypestovaných alebo spracovaných potravín, nielen kvôli zdraviu, ale aj
kvôli výbornej chuti. A potom je tu aj dôležitá skupina majiteľov
menších obchodíkov, či reštaurácií, ktorí Farmičku tiež využívajú,
aby mohli takéto skvelé výrobky ponúknuť svojim zákazníkom,“
vysvetľuje. Okrem lokálnych potravín v podstate “od susedov”,
zoženiete aj regionálne produkty a špeciality zo všetkých kútov
Slovenska. Ovocie, zelenina, med sú produkty, ktorých úroda je
odkázaná na prírodné podmienky, takže pokiaľ vo vašom regióne bola úroda slabá alebo žiadna, viete si rovnako kvalitné domáce produkty cez Farmičku zohnať zo susedného regiónu. Na
webe zoženiete aj mäso a mliečne výrobky, huby, ale aj špecialitu ako levanduľový med, jeleniu klobásku či produkty z ovčej
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vlny. „Chceme však, aby ľudia spoznali aj príbeh farmárov, vedeli
odkiaľ pochádzajú a kto vlastne stojí za výrobkom, ktorý nájdu na
Farmičke, a preto ich postupne predstavujeme,“ dopĺňa Jaroslav.
Ďalším riešením je susedský samozber. Skupina na Facebooku
zhromažďuje všetkých pestovateľov, ktorí sa o prebytky zo svojich záhrad môžu podeliť s ostatnými užívateľmi. Stačí naozaj
málo - zareagovať na ponuku a dohodnúť sa, kedy si prídete po
debničku bio zeleniny, alebo kedy si natrháte v záhrade pestovateľa slivky. Jednoduché, však?

Záhradka v meste
Mimochodom, ak si predsa len túžite vypestovať niečo vlastné, no kvôli vidine domáceho hrášku sa odmietate presťahovať na vidiek, ponúka sa riešenie v podobe mobilnej záhrady.
Projekt v hlavnom meste má na svedomí Sandra Štasselová
z občianskeho združenia Vnútroblok, ktorá ho založila minulý rok. Vďaka nemu si môžu dopestovať domácu zeleninu, ale
aj voňavé bylinky obyvatelia Starého mesta a blízkeho okolia.
Záhrady fungujú na nevyužívaných, pustnúcich pozemkoch
v hlavnom meste, pestuje sa však v prenosných boxoch, ktoré
si na začiatku roka môžete zadarmo alebo za dobrovoľný poplatok prenajať. „Pre mňa je mobilné, ale aj iné záhradkárčenie
relax a veľká radosť. Na jar zasadím semienka alebo sadenice a za
pár týždňov zbieram úrodu. Chvíľu mi trvalo, kým som zistila, čo
funguje a čo je zbytočné pestovať, ale stojí to zato. Keď si domov
donesiem vypestovanú cviklu, na 100 % skončí na tanieri. Nedovolila by som si ju vyhodiť,“ hovorí foodblogerka Monika Kordu-

foodblogerka Monika Kordulová z blogu LaPetit.sk.
lová z blogu LaPetit.sk. Hoci sa sezóna onedlho skončí, už teraz
sa teší, ako na jar bude sadiť - v centre mesta! „Či k nám dorazil
kult kvality? Áno aj nie. Už je pomerne dosť ľudí, ktorým záleží na
tom, čo jedia, a tí sa vždy vynájdu. Či už tým, že nekupujú zeleninu v supermarketoch, ale od malých dodávateľov, napríklad cez
debničkové systémy, alebo keď už sú v supermarkete, zaujíma ich
zloženie potravín,“ myslí si Monika. „Na druhej strane, je mnoho ľudí, ktorí z ekonomických dôvodov stále preferujú kvantitu.“
Všetkým, ktorí sa rozhodli prejsť na zdravší lifestyle radí, aby
jedli sezónne, používali viac strukovín a dávnych obilnín a najmä sa neprejedali. Ale to posledné už iste viete.

Naše tipy
Slovenský sajder
Osviežujúci a zdravý, to sú hlavné výhody jablčného sajdru, ktorý vyrába slovenská značka Jablčnô. Na trhu
sú síce iba niečo vyše roka, no už teraz majú svoju klientelu, ktorá na sajder nedá dopustiť. „Sajder obsahuje
veľa zdraviu prospešných antioxidantov, napríklad ako pohár vína - akurát vás z neho nebude bolieť hlava. Je
zo slovenských jabĺk, nepasterizovaný, vďaka čomu si uchováva všetky vitamíny a minerály. No a tým, že sa
nevarí, ale kvasí, je vhodný aj pre vitariánov,“ vysvetľuje Michal Slovák z Jablčnô.
Bio burgre
Hamburgery z momentálne najobľúbenejšej bratislavskej burgrárne Regal Burger poznajú gurmáni veľmi dobre - bistro sa totiž hrdí tým, že všetky suroviny pochádzajú z lokálnych zdrojov. Hovädzie mäso
na burgre je z kráv zo Záhoria, žemle im pečú podľa vlastnej receptúry, dokonca aj recept na barbecue
omáčku upravovali pol roka. „Chceme takto presvedčiť ľudí, že aj na Slovensku sa dá najesť kvalitne,“ hovorí
spolumajiteľ Roman Kóňa.
Raw koláčiky
Raw špeciality ponúka aj Pán Koláčik. „Chodia k nám vitariáni, vegáni aj celiatici, takže sa snažíme
mať v ponuke koláčiky pre každého. Plánujeme rozšíriť našu ponuku aj o vegánske zmrzliny, ktoré
sa na Slovensku ešte stále ťažko hľadajú,“ povedal nám majiteľ Miloš Blaho.
foto: LaPetit, Jablčnô, Regal Burger, Pán Koláčik
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Sezóna
oranžovej

NOVÉ POSILY

November sme na všetkých
pobočkách naštartovali stretnutím
s najobľúbenejšou hviezdou tejto
sezóny – tekvicou.

JAN BÖJTÖS
vedúci presales
Divízia Outsourcing

Mission
accomplished
Prísny výber tých najlepších do špecializovaného
tímu IT tajných agentov, náročné úlohy, testy
schopností a previerky kondície, to všetko
absolvovali datalanci na tradičnom júnovom
teambuildingu vo Vyhniach, tentoraz však
v netradičnom akčnom duchu.

Jan je od novembra
zodpovedný za podporu predaja pre klientov v oblasti infokomunikačných riešení a riadenie tímu
s cieľom posilniť odborné kapacity v tejto
sfére IT. V minulosti pôsobil napr. v spoločnostiach IBM, HP, Digital Equipment
a Compaq, kde získal mnoho profesionálnych skúseností na technických a obchodných pozíciách v rámci Slovenska
i na regionálnej úrovni.

DATALAN Summer Festival
Farebnú, veselú a hravú letnú párty sme aj tento rok pripravili pre našich klientov,
partnerov a ich rodiny. Na ďalšom ročníku populárnej akcie DATALAN Cup sme zábavou
v duchu letného festivalu, v dobrej nálade a s množstvom zaujímavých atrakcií spoločne
oslávili štart leta.

RÓBERT ŠIMEK
account manažér
Divízia Rozvojové
projekty
Róberta sme po prestávke opäť privítali
ako člena tímu v júni 2014. Zaujal pozíciu account manažéra v divízii Rozvojové
projekty a v rámci svojich kompetencií sa
venuje cloudovým riešeniam, oblasti digitálneho obsahu a problematike open
data. V minulosti pôsobil napríklad
v spoločnosti IBM a Oracle.

ver. 4.0
ver

Naloď sa s Maťou!

Na jednej lodi
V auguste sme na lodi Tanker zrealizovali ďalšie z neformálnych priateľských stretnutí. Atraktívny výhľad na dunajské nábrežia, príjemná hudba, dobré pivko, chutné občerstvenie, ale najmä príležitosť porozprávať sa s kolegami nielen o práci a spoznať
nové posily v tíme prilákala aj na túto akciu desiatky ajťákov.
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PETER KOZÁK
obchodný manažér
Divízia Outsourcing
Peter nastúpil na pozíciu obchodného
manažéra v júni 2014. Venuje sa obchodu v segmente small business, projektom a súťažiam v rámci svojho segmentu, okrem toho zabezpečuje aj podporu
väčším projektom pri hľadaní vhodných
riešení. V práci ho najviac motivujú skvelí
kolegovia. V minulosti pôsobil ako manažér napríklad v spoločnosti Teocar.

S DATALANOM DO RIA!
OFICIÁLNY PARTNER SPV

Hlavní partneri

