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inovácie pre Život
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Ako by ste opísali svoj život, keby to mal byť námet na film,
alebo upútavka do kina?
Bol by to dobrodružný príbeh, komédia, alebo dráma, poriadny akčák, či nebodaj nekonečná telenovela? Niektorí by
možno zistili, že ich život je čistá road movie, alebo divoká
naháňačka, občas tie naše životy pripomínajú aj zamotanú
detektívku a ak sa v živote zadarí, môže z toho byť aj pekná
love story. Keď začneme rozmýšľať nad tým popisom, či upútavkou, väčšina z nás pravdepodobne ako hlavnú dejovú líniu
použije aj niečo zo svojej práce. Keď si to prenesiem do tej
mojej, napadne mi napríklad „Príbeh hackera, ktorého schopnosti zachránili svet.“ Alebo „Stal sa legendou, pretože nikdy
neprestal objavovať svet za hranicami technologických možností.“ Skúste to aj vy – predstavte si trebárs hlas Michala Hudáka, ako oduševnene opisuje práve váš život. Celkom by ma
zaujímalo, čo z tohto experimentu vzišlo.
Osobne mám naozaj šťastie, že pracujem v prostredí, v ktorom nájsť inšpiráciu na pozornosť pútajúce titulky naozaj nie
je problém. A že pracujem s ľuďmi, z ktorých mnohých by bolo
možné okamžite obsadiť do úlohy schopných a nikdy sa nevzdávajúcich hrdinov. No a ja by som im v tom filme s nadšením robila sparring a support partnera, vďaka ktorému sa o ich
schopnostiach môže dozvedieť celý svet. Čo v podstate robím
aj teraz. Podporujem a pomáham pri objavoch, zdolávaní prekážok, sem-tam inšpirujem, občas konštruktívne kritizujem, kladiem otázky ktoré nútia k hľadaniu nových odpovedí a makám
na tom, aby sa tie odpovede aj výsledky práce šírili ďalej.
Naozaj si to totiž zaslúžia. Len pár príkladov z posledného obdobia: vyvinuli sme a do praxe úspešne uviedli cloudovú technológiu, ktorá dokáže pomôcť pri záchrane života kritických no-

vorodencov. Stovky detí, ktorým išlo pri narodení o život, dnes
už chodia a usmievajú sa, a to tak trochu aj vďaka nám. Alebo
sme vyvinuli riešenie, ktoré zvyšuje vašu bezpečnosť pri jazde
autom. Špeciálny systém optickej kontroly zabezpečuje 100%
vizuálnu kontrolu vnútra brzdových valcov, kde deteguje drobné povrchové vady. Vyrobený bol technológiou 3D tlače a dokáže pozerať panoramaticky "dookola" v 360° uhle. Fantastické
nové možnosti prináša aj náš prepis hlasu. Aj také obyčajné ťuknutie do mobilu. Pracujeme na appkách, s ktorými máte nielen
dostupnejšie informácie a služby, ale dokážete takmer čokoľvek. Napríklad aj elektronicky podať trestné oznámenie. Alebo
odborníci na výrobu hliníka s nimi dokážu monitorovať elektrolýzne pece. Vytvorili sme tiež vyhľadávač rozumejúci tomu, čo
hľadá. Využíva sofistikované sémantické technológie, dokáže sa
sám učiť, chápe čo hľadáte, rozumie vášmu jazyku. Áno, existujú rôzne šikovné boty a inteligentné asistentky, ale zväčša sú
to diela globálnych firiem, ktoré vzišli z dlhoročných výskumov
zastrešených veľkými investíciami. Moji kolegovia však prinášajú
výnimočné výsledky a unikátne riešenia, oceňované aj za hranicami, často vďaka veľkému zanieteniu a zameraniu sa na to,
čo je dôležité: užitočnosť pre človeka. Ďalší príklad? Najnovšia
aplikácia, ktorá vám zabráni, aby ste užívali navzájom nežiaduco
interagujúce lieky.
A čo je skvelé, chalani sa o svoje poznatky bez problémov
delia. Spoločne organizujeme konferencie, ktoré však nie sú
len o prednáškach, ale najmä otvorenej diskusii. Aj pri nich
vznikajú nové zápletky a námety na ďalší vývin príbehov z ajťáckych kancelárií. Potom píšeme nové scenáre, v ktorých, tak
ako v každom napínavom príbehu, nechýbajú ani problémy,
prekážky, možno aj zakopnutia, omyly, či nečakané prekvapenia a zauzlenia. Nie vždy sa hrdinom darí, majú však naše sympatie a chceme, aby to dotiahli do „víťazného konca.“ A najsympatickejší sú nám takí, ktorí – či už ajťáci, hackeri, agenti, či
biznismeni - ostávajú ľuďmi. A aj keď majú svoje chyby, zlozvyky, či temné stránky, nikdy neskĺznu na stranu (filmových) zloduchov. Takým hrdinom, alias kolegom a spolupracovníkom,
vždy budem so zatajeným dychom držať palce. A čakať na ďalšie pokračovanie príbehu.
Želám nám aj vám, aby ste vy ako naši zákazníci boli nielen
divákmi, ale priamo účastníkmi, postavami a ďalšími hrdinami
týchto výnimočných príbehov. A aby sa nám spoločne podarilo,
nech tie najúspešnejšie nie sú v žánri sci-fi, ale Based on true
story.

Ivana Dorozlo
Marketing & PR manager
DATALAN
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VÝSLEDKY

DATALAN je
5.najväčší softvérový dom
DATALAN je za rok 2015 piaty najväčší softvérový dom
na Slovensku. Posilnili sme pozíciu v oblasti IT služieb –
nárast o 6% v tržbách, a v sektore priemysel, kde sme
2. najväčší dodávateľ IT služieb pre priemysel s najväčším
medziročným nárastom tržieb +70%!
V rebríčku IT firiem podľa tržieb sme na 19. priečke,
v rebríčku podľa pridanej hodnoty nám patrí 15. priečka.
V oblasti IT služieb sme na 14. mieste a v oblasti servisných centier sme podľa počtu pracovníkov na 17. mieste.
Čo sa týka odvetví: najsilnejší sme okrem priemyslu vo
verejnej správe a samospráve - 4. pozícia, a vo finančnom
segmente, kde sme 7. najväčší IT dodávateľ.

Patríme k lídrom slovenského trhu
5. najväčší softvérový dom
14. najväčší poskytovateľ IT služieb
15. najväčší podľa pridanej hodnoty
17. najväčšie servisné centrum
19. najväčšia IT firma podľa tržieb

zdroj: Trend TOP v IT 2015

UDIALO SA
Čo potrebuje naše zdravotníctvo v 21. storočí?
Najnovšie technológie a užitočné aplikácie, inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény, úspešné príklady z praxe. To je
mix nápadov a fungujúcich riešení, ktorý hosťom predstavila naša konferencia MODERNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2016.
23. – 24. november 2016 - Hotel Chopok, Jasná
Naši odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v segmente
zdravotníctva priniesli aj tento rok dôležité informácie aj
nástroje, ktoré prispejú k zjednodušeniu a zefektívneniu
práce zdravotníckych zamestnancov, a k zlepšeniu starostlivosti a zvýšeniu bezpečnosti pacientov. Konferencia
bola tiež cennou príležitosťou nielen na zoznámenie sa s
užitočnými technológiami, ale aj na zdieľanie skúseností
medzi kolegami z branže a technologickými expertmi.

Hlavné témy konferencie MODERNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2016
ORDINIS NOVINKY
 DRG modul
 Rezervačný systém
 Lekáreň
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TECHNOLOGICKÉ INOVÁCIE
 Mobilita pri medikácii
 Systémy rýchlej zdravotnej pomoci
 Identifikačné náramky

TRENDY V ZDRAVOTNÍCTVE
 Ako ďalej s eHealth?
 Internet vecí
 Dáta s významom

news I novinky

Užitočné technológie pre lekára aj pacienta
Naším dlhodobým cieľom je prinášať inovácie, ktoré majú
reálny dopad v praxi. Vyvíjame riešenia, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb lekárov, farmaceutov, či laborantov,
ako aj pacientskej verejnosti. Zároveň však prinášame vízie, ako môže aj slovenské zdravotníctvo fungovať vďaka
dostupným technológiám lepšie.
Hostia konferencie Moderné zdravotníctvo spoznali:
 Užitočný a jednoduchý nástroj na manažment pacienta
a jeho agendy v zdravotníckom zariadení
 Cloudový systém pre záchrannú zdravotnú službu - mobilné technológie vedia pomôcť aj pri každodennej záchrane ľudských životov.
 Identifikačné náramky pre nemocničné zariadenia, ktoré dokážu zvýšiť bezpečnosť liečby.
 Neobmedzené možnosti Internetu vecí aj konkrétne
ukážky, ako IoT šikovne využiť v praxi.

 Inteligentný počítač ako pomocník lekára – demo ukážka predviedla, ako môžu technológie výrazným spôsobom
odbremeniť lekára a poskytnúť mu údaje, ktoré zjednodušia jeho proces rozhodovania.
Dôležitou súčasťou konferencie bola aj diskusia na tému:
„Ako ďalej s eHealth?“
K príprave a spusteniu eHealth služieb na Slovensku sa
vyjadril Ing. Marian Šimegh
z Národného centra zdravotníckych informácií.

Partneri konferencie:

INFORMÁCIE PRE VÁS
Čerstvé a priamo z kuchyne
Najnovšie správy, zaujímavosti a dôležité informácie
nájdete vždy na našom webe: www.datalan.sk
V rubrike AKTUALITY sa dozviete ako prví o pripravovaných
podujatiach, získaných oceneniach či o aktuálnych zmenách.
Zaujímajú vás novinky zo sveta informačných technológií,
alebo tipy pre úspešné firmy? V rubrike NOVÉ TÉMY vám
predstavíme aj úspešné biznis riešenia, unikátne inovácie
a trendy budúcnosti, ktoré sú realitou už dnes.
Ak hľadáte biznis inšpiráciu, kliknite na naše PRÍPADOVÉ
ŠTÚDIE. Optimálne riešenie pre váš biznis, výhody moderných systémov a viac info o inovatívnych produktoch na
mieru a ich reálnych prínosoch pre konkrétny segment
nájdete v tejto sekcii.
Všetko aktuálne a dostupné na jeden klik.

Získajte viac informácií
Kliknite na www.datalan.sk/vyrocne-spravy
Dozviete sa nielen viac o našich hospodárskych výsledkoch a komplexnom portfóliu, ale aj o zákulisí firmy
– napríklad, čo je najcennejším aktívom, aké inovácie
sme priniesli na slovenský trh, či aké dôležité momenty
má za sebou náš tím.
Prečítajte si
Kliknite na www.datalan.sk/datalan-news
Informujeme vás o témach, ktoré aktuálne rezonujú v biznise, aj o víziách a najnovších technologických
trendoch. Nevynechajte ani komentáre odborníkov
z branže a rozhovory s významnými osobnosťami slovenskej scény.
Spojte sa s nami
facebook.com/datalan
linkedin.com/company/datalan
twitter.com/datalannews
zive.sk/datalan-inovacie-a-it-trendy
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Modernizujeme
školy
digitalizujeme
mestá
Patríme medzi lídrov slo
venského trhu. Na špičku IT
branže nás radí najmä naša
snaha prichádzať s fungujúci
mi inováciami, užitočnými pre
našu prax aj každodenný život.
A teší nás, že sa nám to darí aj
v oblastiach, ktoré sa týkajú nás
všetkých – školstve a samos
práve. Keďže chceme reálne
posúvať veci vpred, prinášame
riešenia, ktoré sú pre ľudí
prínosom. O svoje know-how
a inšpiráciu, ako na to, sme sa
aj tento rok s vami podelili.
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Svet IT, vysoké školy
a firmy sa navzájom
potrebujú
Čo dnes najviac potrebujú slovenské univerzity, vyučujúci
a študenti? Okrem moderného vybavenia a zanieteného
prístupu aj užšiu spoluprácu s praxou. Nástrojom, ktorý
bude pri prepájaní oboch svetov zohrávať v budúcnosti čoraz
väčšiu úlohu, sú práve informačné technológie. Inšpiráciu,
ako ich efektívne využiť, priniesla konferencia University Day.

Ako líder v IT inováciách na slovenskom trhu spolupracujeme
s viac než desiatkou slovenských univerzít. Stovkám zástupcov
akademického sektora sme 22. septembra v Jasnej predstavili
nielen výzvy, ktoré stoja pred dnešným školstvom, ale ponúkli
im aj riešenia, ako ich zvládnuť. University Day je v rámci Slovenska jedinou platformou, spájajúcou zástupcov akademickej
sféry s technologickými odborníkmi, a tento rok množstvom
a užitočnosťou predstavených nápadov opäť nesklamala.

Pozor na bezpečnosť

Tri desiatky spíkrov aj exkluzívni zahraniční experti hosťom
potvrdili, že dnes už školy bez moderných technológií nemôžu
fungovať. Jednou zo základných podmienok nasadzovania IT
v univerzitnom prostredí je však ich bezpečnosť. Školy by mali
vedieť, kde sa nachádzajú ich citlivé dáta, kto všetko k nim má
prístup a ten monitorovať. Kritickým bodom sú aj samotní
administrátori informačných systémov priamo v inštitúciách.
Napriek tomu je manažment prístupových práv často podceňovaný. Experti svetových technologických značiek preto hosťom priamo predviedli, ako by mali fungovať bezpečnostné
procesy v praxi, napr. aj monitoring univerzitných sietí. Ako
uviedla polovica hostí v prieskume, bezpečnosť patrí medzi tri
hlavné priority, ktoré plánujú riešiť do roku 2020.

Aj na školách sú dôležité
kvalitné služby

Samotná IT infraštruktúra by však mala byť iba prostriedkom k poskytovaniu kvalitnejších služieb v oblasti vzdelávania. Široké možnosti bude už v blízkej dobe poskytovať školám aj umelá inteligencia, či internet vecí. Mobilné aplikácie,
simulácie, virtuálne projekty, implementácia trendu gamifikácie, interaktívnejšie procesy, online komunikácia v reálnom čase, či prediktívne modely – to všetko jednak prinesie
zjednodušenie práce, významné úspory, ale najmä skvalitnenie služieb a vyššiu spokojnosť vyučujúcich aj študentov.
S tým súhlasili aj odborníci priamo z branže, ktorí rozpútali zaujímavú diskusiu o budúcnosti školstva: prof. Stanislav
Viac info na www.universityday.sk
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Biskupič, prorektor pre vedu a výskum z STU v Bratislave,
Dr. Anton Čižmár, prorektor pre inovácie a transfer technológií z TU v Košiciach, prof. Štefan Medvecký, riaditeľ Ústavu
konkurencieschopnosti a inovácií na Žilinskej univerzite, doc.
Ľudovít Hajduk, riaditeľ ŠPÚ, či prof. Ján Turňa, riaditeľ CVTI.

Prepojenie praxe a vedy
je nevyhnutné

S porovnaním systémov vzdelávania u nás a v zahraničí sa hosťom prihovoril exkluzívny spíker Burton Lee zo
Stanford University. Renomovaný poradca mnohých ministerstiev školstva je presvedčený, že pozitívne zmeny
treba odštartovať reformou univerzít. Nadviazal na neho
Otomar Sláma z Centra pre prenos poznatkov a technológií z Karlovej univerzity v Prahe, ktorá je v rámci stredoeurópskeho trhu v oblasti inovácií najďalej. Ukázal, ako môže
škola úspešne prepojiť svoj výskum s praxou.
Hostia sa mohli vďaka telemostu zoznámiť aj s prácou v CERN-e,
z ktorého sa im prihovoril Themis Mastoridis z California Polytechnic State University. Univerzity si podľa neho musia uvedomiť, že vychovávajú budúcu pracovnú silu, preto by aj práca
študentov mala viesť ku konkrétnym výsledkom a produktom.
Podľa jeho partnera v diskusii, Jaroslava Holečka zo Združenia
automobilového priemyslu SR, však dnes takáto spolupráca
nefunguje. Za pravdu mu dali v elektronickom hlasovaní aj samotní účastníci konferencie z univerzitného prostredia, ktorí
ako najlepšie hodnotili práve jeho vystúpenie.
V prieskume mali možnosť hodnotiť aj samotnú konferenciu.
Ako prínos vidia nielen predstavenie IT noviniek, vízií a svetových trendov, ale aj mnohých úspešných príkladov z praxe
a fungujúcich inovácií, ktoré môžu inšpirovať k pozitívnym
zmenám na slovenských univerzitách. Kredit konferencie
potvrdzujú aj technologickí partneri – globálni lídri ako IBM,
HPE, CISCO, Softip, DELL, Infinera, Flowmon, Alef Distribution
a Epson. Cenné sú pre hostí aj osobné diskusie s odborníkmi,
ktorých výsledkom môžu byť reálne kroky a nadviazanie spolupráce prínosnej pre všetky strany.
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Moderné vzdelávanie

22. septembra – Jasná

Slovenské školy
neplánujú zvýšiť
úroveň kontroly
Žilina

Ružomberok

Trenčín

Prešov

Banská Bystrica

Košice

17

Zvolen

Trnava
Bratislava

145
hostí

univerzít

Nitra
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 Panelová diskusia: Čo školy zaujíma?

 Aké je percento incidentov z dôvodu nerešpektovania bezpečnostných postupov?
 Aký najnáročnejší cyber útok bol riešený v podmienkach slovenských univerzít?
 Ako sa meria úspešnosť spolupráce so súkromným sektorom z pohľadu univerzity?
 Ako zmení industry 4.0 súčasný model vzdelávania?

 Top 3 najzaujímavejšie témy


Spolupráca vo vede a výskume 

Internet vecí a ďalšie trendy technológie 
Spolupráca vo vzdelávaní 

27

IT partnerov

prezentácií

386

pripojených
zariadení

 Top 3 priority v rámci IT

56%
49%
41%

Bezpečnosť dát a monitorovanie prístupu
Analýza a spracovanie dát pre ich ďalšie
využitie vo výučbe, vede a výskume
Cloudové platformy a služby







41%
39%
39%






97%
92%
76%
72%

 Online ankety a zaujímavé výsledky
 Hodnotenie stretnutia

CYBER SECURITY
- Uvažujete nad
zvýšenou kontrolou mobilných
zariadení ľudí na
vašej škole?

Výborná organizácia

51% áno
49% nie

INTERNET VECÍ
Plánujete prepojiť v
sieti IoT aj zariadenia vašich prednášajúcich a študentov?



Kvalitný formát konferencie 
Vyššia úroveň v porovnaní s konkurenciou
Prínosné témy a získané informácie

RANKING
ŠTUDENTOV - Zapojili by ste sa do zberu
a zdieľania vybraných dát o vašich
študentoch?

61% áno
39% nie

Z reakcií hostí
Prospešné Inšpirácia k zmene
Výborná konferencia K veci
Podnetné Priateľská atmosféra
Kvalitný vyber príspevkov Dokonale
organizačne zvládnutie

33% áno
67% nie

Po odbornej stránke naozaj špička
Robíte to
dobre Ďakujeme Pokračovať!

Na vysokej úrovni

98% hostí
sa plánuje
zúčastniť konferencie

aj o rok.
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Anton Čižmár

Študentom zvyknem
hovoriť: chcite
byť bohatí
Slovenské univerzity sú predovšetkým o ľuďoch a ich vízii, legislatíva je až druhoradá. Na konkrétnych ľuďoch stojí
a padá i kvalita štúdia a spolupráca akademického sektora s aplikačnou praxou. Preto je potrebné podporovať
iniciatívu a hľadať prirodzených lídrov, hovorí Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor Technickej univerzity
Košice pre inovácie a transfer technológií.

V diskusii na konferencii University Day 2016 zaznelo,
že vysoké školy by sa na jednej strane nemali uzatvárať
pred komerčnou sférou, no nemali by fungovať ani ako
detašované pracoviská súkromných firiem. Kde v tomto
smere vidíte pozíciu univerzít?
Veľmi dôležitá je skladba ľudí na univerzite a jej silné či slabé stránky. Existujú univerzity, ktoré majú doslova odpor
k súkromnej sfére, napríklad k priemyslu, a nemajú záujem komercionalizovať svoju činnosť. Na druhej strane,
sú univerzity, ktoré majú menší záujem o vedu ako takú
a chcú sa sústrediť práve na aplikačný výskum. Tieto špecifiká je potrebné rešpektovať a prispôsobiť vzťah univerzity k súkromnému sektoru jej charakteru a personálnemu
obsadeniu. Dôležitá je aj vízia danej vysokej školy, a to, ako
sa chce profilovať.
Aká je úloha univerzity v prípade študentov, aby ich
viedla k vede, a rovnako aj k aplikačnej praxi?
Snažíme sa im pomôcť v oboch smeroch. Ponúkame im kvalitné vzdelanie, no nezabúdame ani na komerčné príležitosti.
Pri univerzite sme zriadili startup centrum, ktoré pomáha
študentom so štartom ich vlastného podnikania. Mnohí si
práve vďaka tomu založia vlastné firmy už počas štúdia na
škole a sú s nimi úspešní aj po tom, čo univerzitu opustia.
Čo konkrétne vaše startup centrum ponúka?
Študent vďaka nemu získa zadarmo priestory pre svoju
začínajúcu firmu, a to vrátane infraštruktúry a technického vybavenia. V čase, keď už vie, že jeho nápad môže byť
v komerčnom svete úspešný, s univerzitou sa buď rozlúči
a postaví sa na vlastné nohy, alebo pokračuje v spolupráci so školou. Napríklad tak, že do svojho projektu zapojí
ďalších našich študentov. Univerzita je totiž o lídroch a ich

vízii. A tých nájdete tak medzi jej zamestnancami, ako aj
medzi študentami.
Tu však zjavne záleží aj na charaktere vysokej školy, či
fakulty. Ste technickou univerzitou, ktorá má logicky bližšie k priemyslu a komerčnej sfére, než môže mať humanitne zameraná škola...
My však máme aj humanitne zamerané fakulty, konkrétne
Ekonomickú fakultu a Fakultu umení, ktoré v spolupráci so
súkromnou sférou vôbec nezaostávajú. EF sa podieľa na
mnohých grantoch, ktoré sú práve o transfere vedomostí
mimo akademický sektor a aj preto je hodnotená Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou dlhodobo
ako najlepšia vo svojej kategórii. Veľmi dobre je na tom
aj FU. Hoci je mladá, je veľký záujem komerčného sektora
napríklad o jej dizajnové či architektonické práce. Jej kvalitu a rastúce meno si všimli aj študenti, preto sa ich hlási
mnohonásobne viac, než môžeme prijať.
Keď hovoríme o študentoch, aký je ich prístup k štúdiu?
Ak chceme udržať kvalitu štúdia a vážnosť diplomu, musíme od nich požadovať aj výsledky. Preto našu univerzitu
zďaleka neukončia všetci, ktorí sa na ňu prihlásia. No aj
samotní študenti sa menia, a to k dobrému. Niekedy, ak
im vyučujúci napísal na tabuľu príklad, zvykli sa pýtať: Ako
ste na to prišli? Dnes sa už pýtajú i to: A načo mi to bude?
Toto zmýšľanie sa snažím podporovať. Preto im na jednej
z prvých prednášok zvyknem povedať: Chcite byť bohatí.
Využite všetko, čo vám táto univerzita pre dosiahnutie
tohto cieľa ponúka. Nájdete tu vedomosti, skúsenosti, vybavenie... Nebojte sa ich využiť. Úspech sa totiž skrýva vo
vašej hlave.

Celý rozhovor si prečítajte v sekcii NOVINKY - Aktuality na www.datalan.sk
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Otomar Sláma

Spoluprácu s komerčnou
sférou zvládajú aj
humanitné fakulty

Keď sa hovorí o transfere poznatkov a vedomostí z akademického prostredia do praxe, väčšinou sa spomínajú iba
technické univerzity a ich spolupráca s priemyslom. No veľký potenciál v tejto oblasti majú aj iné školy. Zaujímavé
príklady na konferencii University Day predstavil Otomar Sláma, zástupca riaditeľa Centra na prenos poznatkov
a technológií Univerzity Karlovej v Prahe.

Aká je úloha vášho centra?
Každá univerzita by sa mala snažiť, aby sa výsledky jej výskumu dostali do praxe, vďaka čomu rastie je význam pre spoločnosť. A práve táto základná kompetencia je náplňou našej
práce. Ak k nám príde človek z univerzity – buď vedec, ale aj
študent - s konkrétnym nápadom, o ktorom je presvedčený,
že má potenciál na uplatnenie v praxi, dokážeme túto ideu
nielen zhodnotiť z hľadiska jej použiteľnosti, zabezpečiť jej
právnu ochranu a snažíme sa nájsť partnera, pre ktorého je
daný nápad zaujímavý a vedel by ho využiť v komerčnej praxi.
Transfer technológií a poznatkov do komerčného sektora býva najsilnejší v prípade technických univerzít. Ako je
to ale u vás, keďže nie ste technickou univerzitou?
V ostatných rokoch začína fungovať nielen transfer technológií, ale aj poznatkov, a to je príležitosť pre humanitne zamerané fakulty. Pomáha tomu i Univerzitná inovačná sieť, ktorú
sme vytvorili. Tvorí ju približne 20 ľudí – nielen technologických skautov, ale aj koordinátorov pre prenos poznatkov,
ktorí sa venujú práve humanitne zameraným fakultám. Títo
ľudia pôsobia priamo na fakultách a sú aj ich zamestnancami.
Veľmi dobre poznajú ich prostredie a výskum, ktorý na nich
prebieha. Aktívne preto oslovujú vedecké tímy a vyhľadávajú
poznatky a nápady, ktoré majú potenciál uplatniť sa v praxi.
Do akej miery sú títo koordinátori úspešní, majú im
humanitne zamerané fakulty čo ponúknuť?
Jednoznačne áno. Aj taká teologická fakulta má čo ponúknuť, aj
keď na prvý pohľad to nevyzerá pravdepodobne. Naši teológovia však spolupracujú s Armádou ČR a pomáhajú jej reagovať
na zmenenú bezpečnostnú situáciu vo svete. Školia jej príslušníkov v otázke islamu, vďaka čomu dokážu lepšie reagovať
v rôznych situáciách, vedia, čo je v tomto náboženstve považo-

vané za urážku, aké sú normy a bežné vzorce správania sa, čo
je hrozbou alebo nie. Filozofická a Matematicko-fyzikálna fakulta spolupracujú na projekte Československo 38-89. Ide o hru
z tohto obdobia, ktorá získala viacero ocenení aj v zahraničí. Je
natoľko historicky presná, že sa dá využiť na výuku dejepisu.
Stáva sa vám aj to, že za vami príde firma a povie „potrebujem pomôcť s týmto problémom“ a vy jej nájdete vedecký tím, ktorý sa tomu môže a chce venovať?
Stáva sa i to. V takomto prípade kontaktujeme našich skautov
a koordinátorov na fakultách, ktorí majú najlepší prehľad o ich
výskumných možnostiach a kapacitách. Robíme to ale aj naopak. Vytvorili sme katalóg služieb. Oslovili sme všetky vedecké
tímy na univerzite a požiadali sme ich, že ak majú čo ponúknuť
pre komerčnú sféru, nech nám dajú vedieť. Výsledkom je asi
dvestopoložkový katalóg stručných prezentácií, vďaka ktorému vieme, kto čo ponúka, o akú spoluprácu má záujem, aké
sú jeho možnosti a koho v takomto prípade kontaktovať. Katalóg je prístupný online i v tlačenej forme, a distribuujeme ho
napríklad na rôznych konferenciách, veľtrhoch či výstavách.
Podarila sa už vďaka tomuto katalógu rozbehnúť nejaká konkrétna spolupráca?
Áno, s Českou zbrojovkou. Tá má síce vlastný výskumný tím,
no napriek tomu sa stretávajú s množstvom problémov, s ktorými by potrebovali pomôcť. Jedným z nich je problematika
spätného rázu zbrane, ktorá má vplyv na jej presnosť. Dokážu
síce tento ráz odmerať svojimi prístrojmi, no odborníci na našej fakulte ho dokážu odmerať v konkrétnej ruke konkrétneho
človeka. Dokážu totiž merať svalovú odozvu a svalové kontrakcie. Výsledkom je, že v tejto oblasti sa rozbieha sľubná spolupráca. Som presvedčený, že ďalšie zaujímavé projekty budú
nasledovať a nielen s touto firmou.

Celý rozhovor si prečítajte v sekcii NOVINKY - Aktuality na www.datalan.sk
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Martin Jan Stránský
Technológie predbehli
vo vývoji výuku
Hrozí súčasnej generácii digitálna demencia? Americko – český odborník,
primár neurológie na Univerzite Yale MUDr. Martin Jan Stránský na konferencii
Premeny vzdelávania v epoche obrazoviek vysvetlil, aké sú pozitíva a negatíva
zavádzania nových technológií do procesu vzdelávania z pohľadu lekára.
Konferenciu organizoval týždenník Trend v spolupráci s DATALANom.

Súčasná digitálna doba a technologický rozvoj radikálne zasahujú do výchovy, vzdelávania a vývoja už v detskom veku. Aký vplyv tohto pôsobenia vidíte z pohľadu
lekára – neurológa?
Ak sa počítač používa najmä na surfovanie a spoločenské
siete a nie na bádateľské účely, tam miera využívania PC
priamo súvisí s poklesom IQ, priamo súvisí s nárastom
depresie a tiež s narušením ľudských vzťahov. Rôzne odborné svetové organizácie vydali jasné pravidlá na používanie počítačov, monitorov. Napr. odporúčajú, aby žiadne dieťa nepozeralo na akúkoľvek obrazovku – či je to
televízor, tablet, počítač, mobilný telefón, teda čokoľvek,
viac než dve hodiny denne. Má to určité neurologické dosahy – či už ide o zrak alebo závislosť. Bohužiaľ, mnohé
deti to využívajú na spomínané surfovanie a sociálne siete, čo je spoločenská, sociologická a hlavne neurologická
katastrofa. Absentuje u nich schopnosť riešiť problémy,
komunikovať. Používajú stále kratšie vety, ako keby si
písali správy. Dochádza tu k totálnej absencii vlastných
argumentov, je to režírovanie vlastného divadla a falošného sveta.
Ako teda deťom či tínedžerom správne dávkovať používanie digitálnych technológií?
Problém je niekde inde. Podľa prieskumov ľudia každých
jedenásť minút vybočia z toho, čo práve robia, a začnú surfovať na internete. U detí je to ešte horšie a potom sa dostávajú do falošného virtuálneho sveta, ktorý je režírovaný
a nerobí nič pre to, aby vznikli nové mozgové spoje a myšlienky. Ľudia sa stanú jednodimenzionálnymi a plochými.
To je tá najväčšia hrozba modernej technológie.

Ako môže mladý človek správne využiť digitálne možnosti v procese vzdelávania?
Existuje nejaká realita a na druhej strane optimálna verzia.
Technológie sa vyvinuli oveľa rýchlejšie než realita výuky,
preto sme dosť pozadu. Nemali sme totiž dostatok času.
Ideálny príklad by vyzeral asi takto: či už je to dieťa v škole,
ale aj manažér firmy, ktorý by sa chcel naučiť niečo nové,
by prešli určitým procesom. Ten by zmapoval ciele výuky
a porovnal by ich so schopnosťami daného mozgu. Na základe toho by sa vytvoril optimálny program – nejaké menu,
z ktorého by sa vybralo, čo by mal konkrétny človek zvládnuť. Určilo by sa, aká časť by spočívala v digitálnej gramotnosti, na druhej strane, ako by sa mali posilniť schopnosti
reflektovania, premýšľania, písania. To potrebuje fundovaných učiteľov a inštitúcie, rovnako správne mechanizmy,
ktoré dokážu ľudí optimálne screenovať. My v zdravotníctve
už veľa týchto vecí vieme. Na základe pár kľúčových otázok
dokážeme zaradiť pacienta do istej kategórie a vieme, ako
postupovať. Naopak, v školstve zatiaľ nie. Čo tam meriame?
Výsledky testov, ktoré sú cestou k nejakému certifikátu, diplomu. Ten však súvisí v skutočnosti len s tým, že nám vďaka
nemu dovolia robiť určitú prácu, ktorú chceme vykonávať.
Ale neznamená to, že ju vieme. Začneme sa ju učiť až po
tom, ako dostaneme diplom.
Vývoj sa nedá zastaviť, existuje však nejaká zlatá stredná cesta pri využívaní technológií v živote?
Počítače sú skvelá vec, uľahčujú prácu. Problém vzniká,
akonáhle technológie pustíme do osobného života, začnú
ovplyvňovať medziľudské vzťahy a naše konanie, a my
spolu prestaneme hovoriť...

Celý rozhovor si prečítajte v sekcii NOVINKY - Aktuality na www.datalan.sk
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Pasi Mattila

Technológie do škôl patria, treba
ich však správne využiť
Technológie v školách by mali byť neviditeľné. To tvrdí Pasi Mattila,
riaditeľ spoločnosti Finpeda z fínskeho Oulu. Odborník na zdokonaľovanie
učebného prostredia a zavádzanie digitálnych nástrojov do vzdelávania
bol tiež spíkrom konferencie Premeny vzdelávania v epoche obrazoviek.
Slovákov inšpiroval modernými trendmi vo vzdelávaní, aj konkrétnymi
riešeniami, ktoré stoja za fínskym úspechom v školstve.

Slovensko a Fínsko sú si v mnohom podobné, od počtu obyvateľov po ešte stále rovnostársky prístup k vzdelávaniu. Čo je tá zázračná prísada, ktorá posúva fínskych
žiakov na špicu?
Rovnosť, prístupnosť, bezpečie, škola ako centrum
v menších obciach, to všetko máme spoločné. Výzvou je
skôr strategické myslenie, tvorba toho väčšieho obrazu
vzdelávania. Vo Fínsku sa menia vlády, no vízia v oblasti
vzdelávania pokračuje. Veríme, že vzdelanie je pre všetkých a že existuje správny spôsob, ako postupovať. Treba mať víziu a spoločne rozmýšľať, ako k nej dospieť. To
je kľúčové a nie sa vybíjať v šarvátkach o tom, kto bude
čomu šéfovať a kto bude rozhodovať o peniazoch.
Fínsko sa pre inováciu vzdelávacieho modelu rozhodlo
pred 40 rokmi, učitelia však boli produktmi ešte klasického systému. Pre nich to bol krok do neznáma, ako sa podarila taká pozitívna zmena?
Školy boli tradične konzervatívne, ešte aj v čase, keď už
modernizácia prišla aj do úradov a trendom sa stala bezpapierová kancelária. Ale spoločnosť sa rýchlo vyvíja.
Zamyslite sa, ako to vyzerá u vás doma. Investujeme do
technológií v našich obývačkách, no nie do škôl. Ale vďaka
technologickému pokroku učitelia začali sami vnímať, čo je
lepšie. Nemuseli sme to robiť za nich. Stačilo im dať nejaké
základné pravidlá a flexibilitu a sami začali s inováciami.
Zmena teda vyšla priamo od učiteľov?
Nápady, ako lepšie učiť, sme mali desiatky rokov. Existovali ako teórie. Absolventi pedagogických škôl však po
príchode do praxe čelili tradičnej školskej kultúre a vzdali

sa svojich myšlienok či nového spôsobu zmýšľania. Nám
sa ale práve podarilo naočkovať tieto myšlienky priamo
do školskej kultúry, vytvoriť nové prostredie, nové technologické príležitosti. To zároveň vyvíja tlak na samotných učiteľov, aby sa aj sami rozvíjali a zlepšovali. Preto
kladieme veľký dôraz na vzdelávanie učiteľov aj potom,
ako už nastúpia do škôl.
Aby študenti neboli v moderných trendoch zbehlejší
ako oni?
Takzvaný digital gap tu je aj bude. Žiaci sú v moderných
technológiách popredu, pedagógovia sú napríklad ešte
v ére e-learningu, študenti už chcú 3D prostredie, gamifikáciu, či simulácie. Treba sa sústrediť na to, čo technológiami v škole vlastne chceme dosiahnuť. Učitelia pritom
nemusia byť majstrami v ich ovládaní, je prirodzené, že
študenti ich dokážu ovládať lepšie.
Ak do škôl pustíme príliš veľa technológie, nebude to
mať vplyv na všestranný rozvoj detí? Neprídu o kontakt
s realitou?
Technológie v školách by mali byť takpovediac neviditeľné.
Kľúčové je, aby infraštruktúra fungovala. Čiže ak chcete
pracovať s tabletmi či inými mobilnými zariadeniami, mali
by byť jednoduché, bezproblémové, na jedno stlačenie tlačidla. V školách netreba všetko nasilu technologizovať, no
ak moderné prvky pomôžu učebnému procesu, treba ich
využiť. Moderné technológie sú samé o sebe nanič, ak nepomáhajú študentom splniť cieľ. Okrem toho - netreba sa
učiť používať technológie pre ne samotné, jednoduchšie
je, ak sa popri svojej práci naučíte využívať aj technológie.

Celý rozhovor si prečítajte v sekcii NOVINKY - Aktuality na www.datalan.sk
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eSlovensko: Viac než
stovka elektronických
služieb je už spustená
Slovenské mestá a obce majú za sebou zásadný míľnik v ich histórii.
Od 1. novembra 2016 musia svoje služby poskytovať občanom aj
elektronicky. Milióny ľudí si tak budú môcť vybaviť každodennú
agendu z pohodlia domova. Ako to zabezpečiť jednoducho, efektívne
a s pridanou hodnotou pre obyvateľov, sa viac než dve stovky zástupcov
samospráv dozvedeli na konferencii DATALAN Digitálne mesto 2016.

Stretnutie sme zorganizovali 11. októbra vo Vyhniach a účasť
hostí bola v rámci osemročnej histórie podujatia rekordná.
Potvrdilo sa, že téma digitalizácie verejnej správy vzbudzuje
nielen veľký záujem, ale aj otázky a obavy. Hostí z celého Slovenska však prilákali nielen aktuálne témy e-Governmentu,
ale aj prísľub množstva inšpiratívnych nápadov a praktických
riešení, ktoré mestám a obciam pomôžu fungovať v digitálnej
ére naplno, a zároveň budú aj pre občanov jednoznačný prínosom. A ako ukázali reakcie v prieskume, ich očakávania boli na
konferencii DATALAN Digitálne mesto naplnené na maximum.

138 služieb pre milióny ľudí

V najbližších dvoch rokoch sa slovenské mestá a obce plánujú
sústrediť predovšetkým na zavádzanie nových elektronických
služieb a aplikácií, ktoré vyžaduje aj zákon o e-Governmente.
Tieto plány v prieskume potvrdilo až 88,5 % respondentov.
Ďalšou výzvou je bezpečnosť, na ktorú sa prioritne plánujú
zamerať dve tretiny samospráv. Riešením, predovšetkým pre
malé a stredné obce či mestá, je projekt Dátového centra
obcí a miest (DCOM), na ktorom sa spolupodieľa aj DATALAN. V súčasnosti je do neho zapojených 1 511 obcí a miest,
vďaka čomu sa k 138 elektronickým službám samosprávy dostane približne 1,4 milióna občanov. K dispozícii je aj projekt
miniDCOM+, ktorý má ambíciu na prechodné obdobie pokryť
ďalších vyše 1 300 obcí a miest, čím by sa elektronické služby
dostali k ďalším takmer dvom miliónom obyvateľov.
Ďalšie povinnosti vyplynú pre mestá a obce z nového zákona
o kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa momentálne pripravuje. Preto sme hosťom konferencie priniesli mnoho dôležitých
informácií aj k tejto téme, napr. z pohľadu ochrany osobných
údajov, a na konkrétnych príkladoch sme predstavili, ako sa
dá maximálna bezpečnosť dosiahnuť v praxi.

Smart mestá nie sú sci-fi

Pozreli sme sa však aj do budúcnosti, ktorá patrí napríklad inteligentným mestám, či novému fenoménu – internetu vecí.
Nejde pritom o utópiu, a to ani v slovenských podmienkach.
Viac info na www.datalandigitalnemesto.sk
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Svedčia o tom výsledky prieskumu medzi účastníkmi - až 85 %
zástupcov samospráv totiž uviedlo, že sa zaoberajú možnosťami, ktoré inteligentné mestá prinášajú. A nielen to. Na otázku
„Plánujete prepojiť v sieti IoT aj zariadenia vášho úradu, samosprávy a obyvateľov?“ odpovedalo kladne 55 % respondentov.
To, že mestá potrebujú byť online, connected & smart, potvrdzujú aj globálne trendy. Viac ako 70 % obyvateľov totiž
celosvetovo žije práve v mestách, v Európe je to dokonca viac
ako 80 %. Na mestá pritom pripadajú iba 2 % rozlohy, no
až 80 % celkovej spotreby energií. Výsledkom sú výzvy, ktoré
ich doslova nútia, aby investovali do smart služieb, ako napr.
monitorovanie rozkopávok na cestách, identifikácia voľných
parkovacích miest či zaplnenosti kontajnerov, alebo nahlasovanie nepokosených plôch. Vďaka internetu vecí sa dá zase
monitorovať stav spodnej vody a zabrániť tak zatopeniu pivníc. Opäť ani tu nechýbali príklady z praxe – napr. v Trenčíne
beží pilotný projekt, v rámci ktorého kamery namontované
na pouličnom osvetlení dokážu monitorovať voľné parkovacie miesta. Ako predviedli naši experti, senzory vedia pomôcť
aj pri monitoringu seniorov a v prípade potreby im poslať
pomoc v podobe lekárskej služby či hasičov.

Konkrétne prínosy

Technologickí experti boli okrem DATALANu aj z globálnych
spoločností HPE, HP, CISCO, IBM, Microsoft a Epson, ktoré sa
ku konferencii pridali ako partneri. Prezradili, aké bezpečnostné riziká číhajú na mestá a obce, poradili s výberom optimálneho dátového úložiska, venovali sa infraštruktúre aj mobilite,
predviedli lokálnu zálohu do cloudu u konkrétneho zákazníka,
vysvetlili virtualizáciu v podmienkach úradov a inšpirovali mnohými zaujímavými príkladmi. Hostia konferencie DATALAN Digitálne mesto 2016 sa tak pod jednou strechou zoznámili s desiatkami dostupných možností, ktoré zlepšia život obyvateľom
a prinesú výhody digitálnej éry do každého mesta, či obce.
Aj vďaka tomu bolo stretnutie pre hostí skutočne užitočné a na
DATALAN Digitálne mesto 2017 plánuje prísť až 98,9% tohtoročných účastníkov.
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 IT priority najbližších rokov
Elektronizácia služieb a aplikácie pre občanov



Zjednodušenie úradnej agendy, riadenia procesov
Bezpečnosť dát a monitorovanie prístupu
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25%
24%
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hodnotení prezentácií
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 Top témy záujmu
Informatizácia miest a obcí – národná koncepcia, DCOM
Elektronické služby





Bezpečnosť infraštruktúry a dát – legislatívne zmeny a technologické možnosti

 Online ankety a zaujímavé výsledky

Plánujete prepojiť v sieti IoT aj
zariadenia vášho
úradu, samosprávy a obyvateľov?

37%
35%
28%

 Zhodnotenie stretnutia
Veľmi dobré
organizačné zabezpečenie

Špičková kvalita
získaných informácií

82%

77% áno
23% nie

Uvažujete nad
zvýšenou kontrolou
elektronických zariadení a prístupov ľudí
na vašom úrade?







Vyššia úroveň akcie
v porovnaní s konkurenciou

67%

64%

Zaoberáte sa
možnosťami, ktoré
vytvárajú obsah
pojmu „inteligentné
mesto“, aj vo vašej
samospráve?

85% áno
15% nie

Z reakcií hostí
Spokojnosť

Vysoká úroveň

Inšpiratívne

Super

Zaujímavé Dobrá práca Veľmi potrebné

Oceňujem prístup

55% áno
45% nie

Výborné témy Ďakujem za pozvanie
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Milan Muška

Slovenské Dátové
centrum obcí a miest
predbehlo svoju dobu

Samospráva na Slovensku musí od novembra komunikovať s občanmi
elektronicky. Pomáha jej s tým národný projekt DCOM, ktorý ponúka 138
digitálnych služieb a prináša mestám aj obciam viac, než vyžaduje zákon. To
je však len prvý krok, za ktorým budú nasledovať ďalšie, hovorí Milan Muška,
výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.

Od 1. novembra musia samosprávy podľa zákona o e-Governmente poskytovať svoje služby aj elektronicky.
Ako boli na tento prechod pripravené?
Aby som bol úprimný, musím povedať, že iba čiastočne.
Súvisí to nielen so stavom technickej spôsobilosti samospráv komunikovať a poskytovať služby elektronicky. Ale,
ako potvrdila aj konferencia DATALAN Digitálne mesto,
existujú aj medzery v chápaní, čo to vlastne elektronická
komunikácia je. Preto 1. november vnímam skôr ako míľnik, odkedy už nemôžeme povinnosti odkladať a elektronická komunikácia musí bežať naostro. Občan totiž veľmi
rýchlo pochopí svoje práva a bude sa ich dožadovať.
Mnoho ľudí v samospráve je však zvyknutých na zabehané pracovné i komunikačné postupy. Teraz budú musieť
svoje zvyklosti zmeniť a často to bude radikálna zmena, ku
ktorej dôjde zo dňa na deň. Myslíte si, že to zvládnu?
O súčasnej dobe zvyknem hovoriť ako o digitálnej revolúcii.
Vidno ju všade, v každodennom živote i v meniacej sa legislatíve. Každá revolúcia v histórii mala svoje obete a táto
nebude iná. Tí, ktorí sa novým požiadavkám nedokážu alebo nebudú chcieť prispôsobiť, budú musieť počítať s tým,
že o svoju prácu prídu. My (ZMOS a DEUS, pozn. red.) sa
však budeme snažiť, aby ľudia na úradoch nové povinnosti
zvládli. Ponúkame im potrebné zaškolenie, vďaka ktorému
sa táto výzva dá prekonať. Bude to nesmierne dôležité hlavne preto, že všetko toto úsilie má v konečnom dôsledku pomôcť občanom, obyvateľom našich miest a obcí.
A ako vidíte pripravenosť občanov na digitálnu éru
v samospráve?
Občanov vymeniť nemôžeme. Chce to čas, kým si zvyknú fungovať plne digitálne. Potrvá to minimálne jednu generáciu, kým

budeme môcť hovoriť o plnohodnotnom a neasistovanom využívaní elektronických služieb. Vo verejných inštitúciách bude
prerod na digitálnu spoločnosť rýchlejší. Som presvedčený, že
k nemu dôjde maximálne v horizonte desiatich rokov.
Vďaka projektu DCOM môžu mestá a obce splniť svoje
povinnosti vyplývajúce zo zákona o e-Governmente. Majú
však aj nejakú inú možnosť?
Z nášho pohľadu je to aspoň nateraz jediná reálna a relevantná alternatíva, a to predovšetkým pre malé obce. Tie si
totiž nemôžu dovoliť kupovať špeciálne a nákladné riešenia
na mieru. Výhodou DCOM je, že predbehol dobu. Už dnes
zabezpečuje viac, než káže zákon. Plne elektronizuje 138 služieb, je prepojený na národné registre, počíta s národnými
modulmi – vie teda zabezpečiť aj elektronické platby, plne
využíva aj backofficové nástroje, pracuje so všetkými dátami,
ktoré samospráva využíva. DCOM teda nereaguje iba na slovenskú legislatívu, ale aj na celoeurópske trendy.
Máte nejakú víziu kam by sa mala digitalizácia samospráv, a s ňou aj DCOM, posunúť v budúcnosti?
Zo strany obcí je dopyt aj po riešeniach a službách, ktoré
budú uľahčovať život samotnej samospráve. Odbúrajú administratívnu záťaž, zvýšia efektivitu práce, obmedzia počet
nástrojov, ktoré musí dnes samospráva pri svojej činnosti
využívať – a aj v tomto im DCOM dokáže pomôcť.

»

„K prerodu na digitálnu
spoločnosť dôjde maximálne
v horizonte desiatich rokov.“

Celý rozhovor si prečítajte v sekcii NOVINKY - Aktuality na www.datalan.sk
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Adrián Belánik

Oskenovaný papier
sa nedá považovať za
elektronickú službu
Do projektu DCOM sa zapojilo už viac než 1500 samospráv, čím sa
e-služby dostanú k takmer 1,5 miliónu občanov. Ďalšie fázy projektu
budú prínosom pre ďalšie milióny ľudí. Ako sa do projektu zapojiť a čo
všetko ponúka prezradil Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra
elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

V súvislosti so splnením povinností e-Governmentu sa
hovorí o prvotnom DCOM-e a projekte miniDCOM+. Aký je
medzi nimi rozdiel?
DCOM bol pôvodne projektovaný pre približne tisícku obcí,
záujem o projekt bol však vyšší. Pre ďalšie obce, ktoré potrebujú našu pomoc, sme preto pripravili alternatívu v podobe projektu miniDCOM+. Z časových a finančných dôvodov
v rámci OPII im síce nevieme ponúknuť výpočtovú techniku
a plný rozsah služieb, vďaka miniDCOM+ však získajú elektronickú pečať, aktivujeme im elektronickú schránku, získajú sedem najpoužívanejších e-služieb a s občanmi budú schopné
komunikovať elektronicky. Neskôr sa budú môcť presunúť
do pripravovaného projektu DCOM PLUS, ktorý už bude obsahovať plný balík služieb, vrátane hardvéru a softvéru.
Kto sa zapojí do DCOM-u, má povinnosti vyplývajúce
zo zákona o e-Governmente automaticky splnené. Ako
však obce reálne rozumejú nutnosti poskytovať služby
komplexne elektronicky?
Na Slovensku máme tisíce obcí, je teda logické, že miera ich
informovanosti je rôzna. Preto obciam neponúkame iba výpočtovú techniku a softvér, ale aj široký informačný servis
vrátane školení. Dostanú plnoformátový servis, nenecháme ich „plávať“ v problémoch.
Ak iba oskenujem papierový dokument a pošlem ho
občanovi mailom, asi svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o e-Governmente nesplním. Alebo áno?
Elektronická komunikácia musí spĺňať stanovené náležitosti, aby bola zmysluplná a právne záväzná. Dokumenty teda
musia byť podpísané buď zaručeným elektronickým podpisom, prípadne elektronickou pečaťou. Riešiť elektronizáciu
zoskenovaním dokumentu, a tým pokladať vec za uzavretú,
prináša viac nákladov a zmätku, ako pri doterajšom spôsobe.

Najefektívnejšie riešenie celého procesu prináša samosprávam, ale aj občanom, práve DCOM.
Keďže záujem je vyšší než kapacity, čo musí obec urobiť, aby sa do projektu dostala?
Pri projekte DCOM sme samosprávy aktívne oslovovali
a informovali, a aj v súčasnosti sú na všetky obce, ktorých
sa potenciálne týka miniDCOm+, zasielané návrhy zmlúv
s podrobným návodom ďalšieho postupu. Ide o vyše 1 300
obcí vrátane obcí z Bratislavského samosprávneho kraja.
Odporúčame im rozhodnutie neodkladať - máme totiž obmedzené zdroje na zapojenie všetkých obcí a opäť sa teda
nemusí dostať na každého záujemcu.
A aká je vízia DEUS-u do vzdialenejšej budúcnosti z pohľadu poskytovaných služieb?
DCOM nepovažujeme za cieľovú stanicu, chceme sa posúvať
vpred v rôznych ďalších témach. V súčasnosti riešime elektronizáciu originálnych kompetencií samospráv, pripravujeme e-shop elektronických služieb, venujeme sa téme smart
city. Centralizácia sa síce zvykne považovať za niečo zlé, no
v prípade digitálnych služieb samospráv má logiku. Nemá
totiž zmysel vyvíjať nanovo niečo, čo je už vyvinuté, ak je dostupná možnosť využívať overené riešenia v čo najširšej miere na viacerých miestach. Tým sa šetria nielen verejné zdroje,
ale ku kvalitným službám sa dostane širšia masa občanov.

»

„Nenecháme mestá a obce
s povinnosťou poskytovať služby
elektronicky plávať v problémoch.“

Celý rozhovor si prečítajte v sekcii NOVINKY - Aktuality na www.datalan.sk
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Ľuboš Petrík
DCOM je pridobrý
projekt na to, aby
sme mu zbytočne
konkurovali
Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je pre malé samosprávy
najefektívnejším spôsobom, ako digitalizovať svoje služby.
Nemá preto zmysel skúšať postaviť jeho klon. Dôležitejšie
je sústrediť sa na to, aby do neho pribúdali nové služby,
ktoré uľahčia život občanovi, hovorí Ľuboš Petrík, člen
predstavenstva DATALAN-u zodpovedný za stratégiu
a rozvojové aktivity v odvetví samosprávy.

DATALAN je stabilným partnerom a dodávateľom informačných systémov pre samosprávu. Prečo ste sa napriek tomu rozhodli zapojiť do projektu DCOM a neponúkať aj naďalej služby iba pod svojou vlastnou značkou?
DCOM je natoľko významný a prelomový projekt, že stál
za to, aby sme sa doň zapojili. A to i za cenu, že nebudeme niektoré služby ponúkať priamo. Pre drvivú väčšinu
obcí je pri poskytovaní elektronických služieb jedinou
alternatívou cloud. Nechať si pripraviť riešenie iba pre
seba je totiž pre malú obec pridrahé. Potrebujú preto
systém zdieľaných služieb a aplikácií. Presne to im ponúka DCOM. My by sme mohli tomuto projektu konkurovať,
ale zvolili sme možnosť zapojiť sa. Slovensko je primalý
trh na to, aby sa niekto chcel za každú cenu hrať na svojom piesku a súťažiť s tak komplexným riešením, ako je
DCOM. Rozumnejšia je aktívna spolupráca a osobne som
rád, že sa nám tento cieľ spoločne podaril.
DCOM je dielom viacerých inštitúcií a firiem. Aká bola
úloha DATALANu?
Podieľali sme sa na implementácii aplikácií a modulov, ktoré sú doménovo špecifické. Pripravili sme viacero agendových modulov, napríklad dane a poplatky, sociálnu agendu,
povoľovanie a pod. Realizovali sme teda tie časti projektu,
v ktorých je DATALAN už roky silným a kompetentným do-
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dávateľom. DCOM-u do budúcnosti veríme, neplánujeme
na vlastnú päsť robiť žiaden jeho klon. Toto riešenie je podľa
nás pre obce a mestá tou najlepšou alternatívou. Snažiť sa
urobiť niečo lepšie by bolo zbytočne drahé a v konečnom
dôsledku aj nezmyselné. A tu nejde iba o cenu technológií
ako takých, zabúdať netreba ani na legislatívu.
Prečo legislatíva znižuje priestor konkurovať DCOM-u?
Zákony žiadnu konkurenciu nezakazujú, tá je samozrejme
možná. Treba však počítať s tým, že legislatíva sa často mení
a každý informačný systém samosprávy musí na tieto zmeny
reagovať. Vezmite si ako príklad novozavádzaný miestny poplatok za rozvoj. Každý IS obce, ktorá ho zavedie, bude musieť reagovať. A je oveľa efektívnejšie implementovať zmenu
do systému, ktorý využíva vyše 1 500 obcí, než do takého,
ktorý využíva iba pár samospráv. Práca, ktorú na tom musíte
urobiť, je rovnaká v oboch prípadoch. Ale v prvom prípade
má oveľa väčší efekt a dosah. To je ďalšie plus DCOM-u.
Združenie DEUS, ktoré DCOM prevádzkuje, plánuje
do tohto systému zaradiť aj e-shop pre obce. Vy už ale na
appstore Digitalnemesto.sk digitálne služby a aplikácie
pre samosprávy ponúkate.
To je pravda. No situácia je tu iná, než v prípade DCOM-u.
E-shop, o ktorom hovorí DEUS, je v rovine plánov a nie je
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ešte jasné, kedy sa spustí a v akej podobe. Nie je vylúčené, že jeho zavedenie bude trvať niekoľko rokov, nie je
preto dôvod rezignovať na vlastný e-shop a nechať tak
na trhu dieru. No keďže projektu DCOM veríme, keď sa
spustí jeho online obchod, môžu sa doň presunúť aj aplikácie Digitálneho mesta.
Momentálne ponúka DCOM 138 služieb samospráv.
Aký priestor na ich ďalší rast vidíte?
Toto číslo nie je zďaleka konečné. Onedlho pribudne
napr. spomínaný miestny poplatok za rozvoj v podobe
informačnej služby, vďaka ktorej sa občania konkrétnej
obce dozvedia o výške daného poplatku. Z dlhodobého
pohľadu vznikol veľký priestor na ďalšie pridávanie nových služieb. Treba si uvedomiť, že dnes sa elektronicky
riešia podľa zákona iba originálne kompetencie samospráv, nie tie prenesené (presunuté na samosprávu zo
strany štátu, pozn. red.). Časť z nich je na hranici oboch
kategórií. No aj v týchto prípadoch je technicky možné
poskytnúť digitálne služby. Napríklad, prečo by som si
nemohol cez internet prihlásiť dieťa do školy? Dnes sa to
nedá, ale do budúcna by to mohlo byť samozrejmosťou.
Elektronizovať je možné aj stavebnú agendu, ale doteraz
sa v tejto oblasti nič neurobilo. Podobných príkladov by
sa dalo menovať veľa. Priestor na rozvoj digitálnych služieb je teda skutočne veľmi veľký.
Použili ste výraz „služby na hranici“. Aj z otázok , ktoré
padli na konferencii DATALAN Digitálne mesto je zrejmé,
že obce nemajú úplne jasno v tom, ktoré služby musia poskytovať elektronicky. Rovnako nevedia, čo všetko je vlastne elektronická komunikácia.
Neexistuje exaktná legislatíva, ktorá by obci povedala,
čo presne a ako presne musí elektronizovať. Preto existujú viaceré možnosti interpretácie. Pri elektronizácii je
však dôležité to, že má zjednodušiť život občanovi. A ak
od neho budete chcieť aby vypísal niečo ručne na papier
a potom to oskenoval, život mu určite neuľahčíte. Toto nemôže byť koncový stav celého procesu. Je logické, že bude

rozfázovaný a kvalita služieb sa bude neustále zvyšovať.
Aj samotný nábeh DCOM-u je etapizovaný z hľadiska jeho
funkcionality a hĺbky digitalizácie procesov.
Ako?
V prvej etape ide o oživenie elektronických služieb ako
takých. Samospráva získa elektronickú pečať a funkcie
na prácu s elektronickou schránkou, jednotlivé služby sú
v podobe inteligentných formulárov. Systém umožňuje
pracovať s backofficovými dátami a použiť ich vo vzťahu
k danému podaniu zo strany občana, ktoré sa realizuje
cez nejaký formulár. Nedeje sa to však automatizovane.
V druhej etape dochádza k prepojeniu bodu, do ktorého
podania prichádzajú, s registratúrou či spisovou službou
štruktúrovaným spôsobom. Z formulárov tak tečú dáta
do registratúry už automaticky a tá to vie automatizovane smerovať na príslušné oddelenie, ktoré sa má podaním zaoberať. Ak pôjde napríklad o daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti, registratúra ho identifikuje a pošle na spracovanie na príslušné miesto. V tretej fáze už
bude schopný s dátami automaticky pracovať aj koncový
modul služby a na „jeden klik“ ich uložiť do systému. Prvá
etapa je k dispozícii už dnes, druhá je naplánovaná na 1.
kvartál roku 2017, k tretej by malo dôjsť pravdepodobne
v 2. polovici budúceho roku.
Do akej miery očakávate, že bude záujem o elektronickú komunikáciu zo strany občanov? Doteraz podľa rôznych prieskumov a správ EÚ vysoký nie je...
Ťažko sa to hodnotí, keďže ide o problém typu: Čo bolo
skôr, sliepka, alebo vajce? Záujem o elektronické služby zo
strany občanov je nízky, pretože chýbajú služby. No nízky
počet elektronických služieb sa zdôvodňoval zas tým, že
o ne občania nemajú záujem. Zmeny od 1. novembra sú
preto veľkou príležitosťou túto dilemu vyriešiť. K dispozícii
bude vyše sto služieb samospráv, stačí teda ľudí naučiť,
aby ich využívali. Pri komerčných službách to už dávno robia, nie je teda dôvod, aby k tomu nedošlo v aj prípade
agendy samospráv.

pro f il
Ľuboš Petrík je člen predstavenstva spoločnosti DATALAN, zodpovedný za stratégiu a rozvojové aktivity v odvetví samosprávy. V DATALANe pôsobí od roku 2007 - predtým na pozícii manažéra pre strategické projekty. Úspešne sa okrem DCOM-u spoľupodieľal aj na rozsiahlych projektoch informatizácie Ústavného súdu a Generálnej
prokuratúry SR.
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Ste pripravení
na nebezpečný
IT svet?
Digitálna éra, to nie je len práca z mobilu,
dostupné dáta či komunikácia na
jeden klik, internet vecí, alebo umelá
inteligencia – ale aj kybernetický zločin.
Podľa Global Risk Reportu môže byť
dopad kybernetických útokov dokonca
väčší než škody, ktoré spôsobia prírodné
katastrofy či teroristické útoky.

Útoky môžu totiž spôsobiť zlyhanie kritickej infraštruktúry, od ktorej sme čoraz závislejší. Aj vy môžete v momente
o všetko prísť, či sa stať obeťou útoku. Dokáže vás a vašu
firmu váš IT dodávateľ v takejto situácii ochrániť?

v sieti v reálnom čase, a prínosom pre vás bude aj znalosť o
sieti kedykoľvek a v akomkoľvek mieste siete.

Komplexné riešenie
pre maximálnu bezpečnosť

Doma sme aj v trendoch cloud, mobilita a BYOD. Podľa
prieskumov bude v roku 2017 viac než 50% zamestnancov
požadovať používanie vlastných zariadení pri svojej práci.
To, rovnako ako rastúce množstvo bezpečnostných útokov, ich čoraz väčšia rozmanitosť, ale aj fakt, že útočníci
sofistikovanejší a trpezlivejší, zvyšuje tlak na informačnú
bezpečnosť. Ako reakciu na odôvodnené obavy vieme zákazníkom implementovať inteligentný systém, s ktorým
takéto útoky viete predvídať, detekovať včas a tiež spustiť
proces na sanáciu už vzniknutého incidentu.

DATALAN v rámci svojho portfólia disponuje aj riešeniami
v oblasti IT bezpečnosti. Zákazníkom vieme ponúknuť aj
novinky, ktoré dokážu bezpečnosť vašich dát, systémov
aj procesov pokryť rýchlo, efektívne, ale najmä skutočne
komplexne. Na „horúcu“ tému IT bezpečnosti sa totiž pozeráme v súvislostiach - sme schopní dodať hardvér, prepojiť systémy, navrhnúť najefektívnejšie softvérové riešenia, cloudové technológie, či mobilné aplikácie, zákazník
môže využiť naše služby aj v oblasti zálohovania cez dátové centrá až po outsourcing služieb. Bezpečnosťou sa
zaoberáme aj z hľadiska legislatívy.

1. V sieti bez obáv

Začnime od základov. Našim zákazníkom vieme zabezpečiť
spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť rozsiahlych sieťových
infraštruktúr, ktoré majú mnohokrát sústredené vo viacerých lokalitách, a fungujú v rámci intenzívnej a rôznorodej
komunikácie. S našimi riešeniami firmy získajú prehľad o
dátových tokoch na sieti a schopnosť ich monitorovať, vedia zastaviť vnútorné aj vonkajšie útoky a eliminovať pokročilé kybernetické hrozby. Dokážete tak detekovať anomálie
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2. BYOD or not?

3. S dátami opatrne

Najväčšou témou dneška je však bezpečnosť dát. Problémom je, že firmy sú pozadu za kyberútočníkmi či už strategicky, alebo vybavením. Preto musia pri ochrane dát zvoliť
čo najefektívnejší plán. Naši experti ponúkajú zákazníkom
malý „ťahák“ – pred návrhom konkrétneho riešenia by si
mali zodpovedať tieto otázky:
 Ktoré dáta sú citlivé a kde sú uložené?
 Kto všetko k citlivým dátam pristupuje a čo s nimi robí?
 Ako chrániť dáta pred neautorizovaným prístupom?
 A ako zabezpečiť ochranu dát centralizovane a bez toho,
aby sa zvýšili náklady?

news I téma

Následne dokážeme našiť konkrétne riešenie na mieru.
Samozrejme, v súlade s domácimi aj medzinárodnými reguláciami ako je napr. General Data Protection Regulation
(GDPR), ktorá bola prijatá v apríli 2016 Európskou úniou a
je záväzná pre všetky organizácie, ktoré pracujú s personálnymi dátami. Do platnosti vstúpi v roku 2018 v celej EÚ
a pre všetky organizácie s EÚ pôsobnosťou.
V prípade dát je pre firmy dôležité vedieť najmä to, kto-kde-kedy k akým dátam pristupuje, a ako ich používa či
distribuuje. V praxi sa stretávame s prípadmi, keď si vo
firme „neuvedomujú“, že zamestnanci majú často krát historický prístup k údajom, ku ktorým už prístup nepotrebujú alebo nemajú mať. Aj takéto prípady zabezpečujeme,
pričom v oblasti Identity a Access manažmentu pracujeme
s viacerými zaujímavými modernými riešeniami, ktoré už
zahŕňajú aj integráciu so sociálnymi sieťami, či zariadeniami v rámci Internetu vecí. 

Ján
Böjtös
O čom
hovoríme,
keď
povieme:
Cyber
Security

Čo dnes zahŕňa oblasť security?
Všetko možné a dôležité – od bezpečnej infraštruktúry
a siete, cez riešenie trendu BYOD, zabezpečenie mobilných
technológií, aplikácií a citlivých dát, access a identity manažment, až po security intelligence. Jednotlivým doménam
sa ale nevenujeme oddelene. Všetko spájame dokopy s cieľom zaistiť zákazníkovi čo najvyššiu celkovú bezpečnosť.
Váš tím pracuje na nových riešeniach aj v oblasti
ochrany dát. Prezraďte viac.
Naše moderné riešenia dokážu zákazníkovi poskytnúť
komplexnú správu zabezpečenia dát, kontrolu prístupu
používateľov k systému a dátam, a aktívne prostriedky pre
zabránenie zneužitia dát bežnými aj privilegovanými pou-

žívateľmi. Nezávislosť riešenia od privilegovaných užívateľov a od natívneho auditu dátových zdrojov zabráni akémukoľvek neoprávnenému manipulovaniu so záznamami
auditov, prípadne zneužitiu auditu. A používateľ riešenia
vie nielen monitorovať 100% dátových operácií vrátane
lokálneho prístupu, ale aj okamžite detekovať problém a
blokovať neautorizované a podozrivé aktivity.
Ľudí v biznise aktuálne zaujíma aj téma Identity manažment. Čo je prioritou v tejto oblasti?
Firmy často volajú záchrancov až vtedy, keď je neskoro alebo keď potrebujú akútnu prvú pomoc. Rýchlo zablokovať
prístup si vie firma spraviť aj sama, akurát jej to trvá bez IdM
dlhšie, no veľkou hrozbou je napríklad zneužitie cudzích
a iných „verejne známych“ prihlasovacích údajov, ktoré sa
vo firme bežne používajú. Keď cez takýto účet dôjde k úniku
údajov, firma len ťažko vyvodí osobnú zodpovednosť. Najefektívnejšie je myslieť na takéto veci vopred a vhodne nastaviť identity manažment systém, sledovať prístupy a byť
schopný reagovať preventívne aj v reálnom čase. Súčasťou
nášho riešenia je aj tvorba funkčných loginov a hesiel, inštruovanie a konzultácie v rámci bezpečnostnej politiky, a
nastavenie štandardných aj neštandardných konaní a ich
vyhodnocovanie. Prínosom sú aj inovatívne riešenia na
báze umelej inteligencie, ktoré vedia mnohé veci predikovať a tak predchádzať nežiadúcim situáciám.
Vašou konkurenčnou výhodou je komplexný pohľad
na bezpečnosť zákazníka. Čo s ním získa?
Komplexná Security intelligence platforma využíva všetky
informácie v celej firme, ktoré sú relevantné z hľadiska
bezpečnosti. To umožňuje rýchlejšie odhaľovať hrozby,
efektívnejšie prioritizovať riziká a automatizovať aktivity v
oblasti zabezpečenia celého IT prostredia v súlade s nariadeniami a reguláciami. Ideálne je, ak konkrétne riešenie
integruje Security Information a Event Manažment systémy, detekciu anomálií, správu logov, správu zraniteľností,
správu rizík, vyšetrovanie incidentov a reakciu na incidenty do jednoduchej, škálovateľnej a unifikovanej platformy
s centrálnou správou. Taktiež ak využíva procesy korelácie
a zisťovania anomálií v reálnom čase. Užitočný je pre kompetentných aj jednoduchý a presný prehľad a možnosť
zásahu v prípade externých aj interných hrozieb. Tiež aj
možnosť automatizácie procesov ako reakcií na incidenty.
V praxi sú dostupné aj špičkové riešenia, ktoré prinášajú
možnosť aktivovať forenzné vyšetrovanie. To umožní obnovenie sieťových paketov a rekonštrukciu krokov útočníka na rýchle vyšetrenie pôvodu incidentu. 
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Internet vecí začína byť
aj vašou témou
Podľa predikcií odborných analytikov ovplyvní internet vecí v najbližších dvoch rokoch 40% firiem. Do roku 2020
by v ňom malo byť celosvetovo pripojených viac než 20 miliárd zariadení. Trendom IoT sa aktívne zaoberáme
aj v spoločnosti DATALAN. Aktuálne vieme ako jeden z prvých IT dodávateľov na Slovensku ponúknuť firmám
inovatívne inteligentné riešenia na monitoring, zber a prepojenie zariadení aj dát.
Internet vecí a praktické aplikácie s jeho využitím považuje za
top tému súčasnosti mnoho predstaviteľov slovenského biznisu. Naši technologickí experti z Divízie rozvojových projektov
sa preto v predstihu intenzívne zaoberajú možnosťami, ktoré vie tento trend priniesť do slovenskej praxe. Uzavreli sme
tiež exkluzívne partnerstvo so spoločnosťou Libelium, ktorá
je jedným z najväčších svetových výrobcov komponentov pre
svet IoT. Disponuje veľmi širokým portfóliom a aj vďaka nemu
je DATALAN na Slovensku jediný IT dodávateľ, ktorý vie IoT riešenia poskytnúť zákazníkom v takomto rozsahu. Libeliom získal o.i. aj ocenenie Gartner Cool Vendor 2014 a v spolupráci s
ním vieme preniesť napr. naše vízie o smart city do slovenskej
reality omnoho rýchlejšie a jednoduchšie. IoT má okrem miest,
kde dokáže zlepšiť množstvo služieb – od starostlivosti o občanov cez dopravu až po životné prostredie, veľké využitie aj v
infraštruktúre a energetike, výrobe a logistike, poľnohospodárstve, obchode, telekomunikáciách, či zdravotníctve a výskume.
Hlavnou pridanou hodnotou moderných riešení v rámci IoT
budú pre zákazníka dlhodobé úspory. „Internet vecí je práve

»

o tom – prínos vzniká zákazníkovi zefektívnením procesov v dlhodobom hľadisku, úsporou, lepším využitím všetkého – nástrojov, procesov, kapacít, čo má ako firma, či inštitúcia k dispozícii,“
vysvetľuje Peter Štolc, ktorý v spoločnosti DATALAN tému Internetu vecí zastrešuje. „Zároveň otvára nové možnosti, skrýva
v sebe potenciál, ktorý sa môže v budúcnosti zmeniť na obrovskú
príležitosť napr. na nový biznis.“

Čo IoT predstavuje v praxi?

Z globálneho pohľadu ide o viaceré základné oblasti: infraštruktúra, vrátane senzorov – koncových bodov, prepojenie zariadení, zbieranie dát, komunikácia - prenos dát
do cloudov, následne ich využívanie a opäť infraštruktúra,
vďaka ktorej je to možné. Jedno od druhého sa nedá oddeliť, celé systém musí byť prepojený. Zber dát totiž nemá
význam, ak ich napr. nie je kam posielať a nemá ich kto
vyhodnocovať. Nad tým všetkým je zároveň strešná oblasť, ktorou je celková bezpečnosť. Aj z tohto je jasné, že
internet vecí je naozaj veľká komplexná téma.

„Do roku 2020 sa v regióne strednej a východnej Európy zvýši počet
zariadení v sieti na 1,9 miliardy.“
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T O P 5 prínosov I o T
1. udržateľné využitie energií
2. efektívnejšia doprava
3. bezpečnejšie prostredie
4. lepšia starostlivosť o obyvateľov
5. mestá budúcnosti pre ďalšie generácie

Čo môžeme vďaka IoT zlepšiť?
Smart Cities, Smart Buildings

Začnime od prostredia, v ktorom pracujeme, či žijeme. IoT
umožňuje transformovať spôsob, ako budovy budú a už aj
mnohokrát sú budované a prevádzkované. Inteligentný monitoring a kontrola zníži náklady a zvýši bezpečnosť pracovného a životného prostredia. Smart budova môže nielen automaticky nastavovať kúrenie, či chladenie, ale napr. vypnúť
svetlá v miestnosti, v ktorej nikto nie je, uzavrieť tečúci vodovodný kohútik, alebo priamo notifikovať správcu v prípade
potreby. Už aj dnes je samozrejmosťou schopnosť budov
zistiť napríklad ohrozenie požiarom a vykonať vhodné operácie. Ešte lepšie možnosti však prinesie práve prepojenie inteligentných budov a IoT aplikácií. Budova potom napríklad
môže zareagovať na znečistenie ovzdušia v meste z dôvodu
havárie, informovať všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú v budove a automaticky uzavrieť prívod vonkajšieho vzduchu do
budovy. Taktiež bude vedieť v prípade ohrozenia navigovať
záchranné zložky iba do miestností, kde sa nachádzajú ľudia,
čím uľahčí a zefektívni ich prácu a prípadnú evakuáciu. Veľmi široké možnosti využitia má však IoT aj pri každodenných
procesoch a prevádzke biznis budov, od plánovania vyťaženosti zamestnancami, cez riadenie prístupov, až po skvalitnenie pracovného prostredia v duchu Green Office.

kazníkov podľa konkrétnych preferencií. Opäť vďaka smart
IoT zariadeniam prepojeným napr. so sociálnymi sieťami,
alebo schopnými spojiť sa so smartfónmi zákazníkov.
IoT skutočne predstavuje jednoduchý nástroj skvalitnenia
poskytovaných služieb, a to tak v obchode, aj ako v inštitúciách, v súkromnom aj verejnom sektore. Napr. v Rakúsku
už dnes monitorujú všetky električky, rôzne parametre –
od spotreby energie až po brzdnú dráhu. Na základe toho

»

„Najrýchlejšie porastie oblasť
sledovania zdravotného stavu na 729 miliónov zariadení. Na
segment pripojených domácností zas
pripadne takmer polovica všetkých
M2M spojení - 5,8 miliárd.“

»

„Rozširovanie komunikácie machine-to-machine spôsobí nárast pripojení
na 909 miliónov a priemerný používateľ prenesie mesačne 37,6 GB dát.“
Od úspor k záchrane života

Obchodníci vďaka IoT už nemusia hádať, ako sa správajú
ich zákazníci. V reálnom čase môžu sledovať, ako sa zákazníci pohybujú po priestore a ako reagujú na jednotlivé produkty. Po rýchlejšej a presnejšej analýze dát budú vedieť zareagovať promptnejšie a v reálnom čase napr. modifikovať
dispozíciu priestoru, skladbu tovaru, ale aj smerovanie zá-

vedia efektívnejšie usmerňovať dopravu, alebo predikovať
poruchy a úspornejšie spravovať vozový park. Výsledky
sú významné napr. v rámci zvyšovania bezpečnosti na uliciach v prípade connected cars. Podľa plánovaných smerníc bude musieť každé auto v rámci EÚ v prípade havárie
samo zavolať pomoc, čo treba konkrétnym a fungujúcim
spôsobom zrealizovať.
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»

„Celosvetový počet verejných
prístupových bodov Wi-Fi sietí
narastie na 432 miliónov.“
Aj v čoraz dominujúcejšej téme zlepšenia dopravy nájdeme efektívne riešenia - zbieranie a spracovanie dát bude
mať veľký prínos nielen napr. na vyhnutie sa zápcham, či
výmoľom na ceste, ale aj na usmernenie dopravy sanitiek
a hasičov. Práve v potenciáli pre verejnosť je sila, ktorá
bude tému Iot posúvať výraznými krokmi vpred. Referenčné sú aj malé príklady, ktoré v rámci nízkych investícií
prinášajú konkrétnym používateľom jednoznačné úspory,
alebo zvýšenie kvality práce, či života. Napr. projekt smart
marina - senzory na inteligentných lanách dokážu rozpoznať, keď sa loď v silnom vetre odväzuje a tak zabrániť poškodeniu a nehodám.

sú tisícky takýchto zariadení, ktoré komunikujú krížom krážom, je potrebné vyriešiť bezpečnosť, spôsob, ako tie zariadenia budú zaraďované do siete, vymieňané v prípade keď
sa pokazia, prepojené, keďže v celej architektúre môže byť
zapojených viacero dodávateľov a prevádzkovateľov.
Zaoberáme sa teda jednak infraštruktúrnou stránkou, potrebou vybudovania „základní“ na celý IoT, ako aj ďalšími
fázami, v ktorých vieme profesionálne pôsobiť, a to je zber
dát a ich spracovanie. Samozrejme, to len na začiatok. Do
budúcnosti vznikne tých možností a priestoru uplatnenia
omnoho viac. V súčasnosti je však potrebné vybudovať
najmä infraštruktúru. Podľa usmernení Európskej komisie by štáty mali investovať do tvorby takýchto systémov,
ktoré vytvoria nové možnosti a prinesú ďalšie príležitosti
- od domácností až po priemysel, a tým sa pozdvihne celá
ekonomika. My sa teda sústredíme práve na ponuku infraštruktúry a služby k tomu, aby sa tieto veci naštartovali
aj na Slovensku. Nadarmo totiž budú zariadenia zbierať
napr. údaje o pacientoch, keď ich nie je kam hlásiť, a nie je
prepojený systém umožňujúci rýchlu reakciu.

V oblasti IoT je DATALAN
o krok vpred

Našou výhodou ako IT dodávateľa je fakt, že disponujeme
senzorikou a platformou na spracovanie dát, a zároveň
sme partnerom mobilných operátorov, ktorí poskytujú
sieť k prenosu týchto dát, vďaka čomu môžu byť naše riešenia flexibilnejšie a komplexnejšie. Vieme sa dobre prispôsobiť aj konkrétnym potrebám zákazníka, čo sa týka
rýchlosti alebo veľkosti dát. Je totiž rozdiel medzi senzorom napr. v lese, ktorý je statický, inštalovaný na 10 rokov,
musí zareagovať veľmi rýchlo, ale možno len raz za niekoľko rokov, a senzorom napr. na parkovisku, kde sa každý
deň premelie obrovské množstvo ľudí a áut.
Špecializovaný IoT tím spoločnosti DATALAN vidí v tejto
téme obrovské výzvy a možnosti. „Ide o náročnú, novú oblasť, ktorá si vyžaduje doplnenie odborného know-how a ľudí
vyškolených obchodne aj technicky, ktorí sú schopní prinášať
nové koncepty,“ ozrejmuje Peter Štolc. V DATALANe sa venujeme rôznym oblastiam – od sieťariny, aj keď nie klasickej
káblovej, až po analýzu dát vo forme konzultácií. V prípade
internetu vecí ide o špeciálnu technológiu na prenos dát,
malých objemom, ale rozsiahlych množstvom, a zároveň
z veľmi veľa zariadení. My vieme tieto zariadenia pripojiť
napr. cez exteriérové wi-fi, kde na pokrytie celého mesta
môže stačiť aj 20 hot spotov. Následnou vecou je správa
týchto zariadení. Predstavte si napr. mestečko, v ktorom

Zdroj číselných dát: analytická predpoveď Cisco Visual Networking Index 2015 – 2020
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INŠPIRÁCIA PRE VÁS

Zaujala vás téma IoT a chcete vidieť, čo
konkrétne môže priniesť práve vám?

Naši experti vám poradia a ukážu možnosti implementácie
IoT na konkrétnych use cases. Napríklad v prípade nášho zákazníka Lesy SR je zaujímavá možnosť monitorovania zdrojov
pitnej vody, s cieľom zabrániť jej znečisťovaniu, alebo lesných
porastov, s cieľom prevencie požiarov. Bankám ukazujeme,
ako vieme monitorovať bankové terminály, ako im to pomôže pri ich správe – od dopĺňania hotovosťou až po odstávky.
V priemysle je obrovský potenciál napr. v podnikoch ako sú
Duslo, Slovalco - vďaka IoT vedia monitorovať nezvyčajné
stavy, eliminovať kritické situácie, ale aj lepšie riadiť výrobu.
Vďaka tomu, že si z témy IoT vie každý vybrať „to svoje“, má
táto oblasť víziu silného rozvoja, a už aj prvé lastovičky priamo na Slovensku. V Trnave rozbiehajú ST a Cisco monitoring
parkovacích miest a Volkswagen implementuje IoT systém
na riadenie výroby. DATALAN v súčasnosti pracuje na projekte so záchranným systémom Falck pre všeobecne pre sanitky, ktorého cieľom je zrýchlenie záchrannej služby.

Náš IoT tím

Peter Štolc

Peter Bauko

Andrej Dobák

Róbert Šimek

PRÍKLAD ZO ZAHRANIČIA

Monitoring kvality vody a ovzdušia

Projekt VisionTech4Life v úpravni vody "Villapérez" v španielskom meste Oviedo sa zameriava na výskum dopadu
stavebných prác na životné prostredie a zmiernení následkov. Umožňuje meranie kvality vody, ovzdušia, intenzitu
hluk a iných atmosférických parametrov v reálnom čase,
pričom celý systém je založený na bezdrôtovej senzorovej
sieti a technológii Libelium. Projekt je vybavený Waspmote Plug & Sense! senzormi spojenými Meshlium bránou

s verejnou IP adresou. Jeden z uzlov má M2M spojenie a tri
ďalšie používajú Zigbee 802.15.4 komunikačný protokol.
Tento systém znížil dobu merania a sledovania dopadov
na životné prostredie medzi 40% a 80% a skrátil dobu odozvy v alarmujúcich situáciách až o 90%! Metóda priniesla
40% úsporu nákladov vznikajúcich v súvislosti s prijímaním
opatrení na nápravy nepriaznivých dopadov na životné
prostredie. Systém nielen umožňuje minimalizovať škody,
ale tiež ich zastaví práve v okamihu, keď sa začínajú diať. 

Internet vecí a senzory

Pridanou hodnotou spoločnosti DATALAN je okrem know-how práve partnerstvo so spoločnosťou Libelium. Pre našich zákazníkov predstavuje silné zázemie pre flexibilné a jednoducho a rýchlo programovateľné aplikácie na princípe internetu vecí
a s podporou opensource. Univerzálne prostredie umožňuje implementáciu akýchkoľvek inteligentných zariadení zapojených
v rámci bezdrôtovej siete - od smart parkovacích systémov až po sofistikované riešenia pre vedu a výskum. 
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Slovenskí vedci sa rozbehli
svetovou rýchlosťou
Slovenský fyzik vymyslel nový druh materiálu, odborníci v SAV vynašli plášť neviditeľnosti, Slovák približuje
svet, ktorý bežný mikroskop nevidí, slovenskí vedci objavili proteín, ktorý dokáže opraviť poškodenú DNA
– to je len pár titulkov poslednej doby. Naši vedci pracujú na skutočne zaujímavých projektoch. Aktuálne
vďaka projektu zvýšenia rýchlosti a kapacity Slovenskej akademickej siete, realizovanému v spolupráci
s DATALANom, získali výrazne lepšie podmienky a šancu priniesť ďalšie výnimočné objavy.
Projekt zastrešovalo Centrum
vedecko-technických
informácií SR. CVTI je národné informačné centrum pre vedu,
techniku, inovácie a vzdelávanie, ktoré koordinuje činnosť
a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier.
SANET (Slovak Academic
Network) je internetová sieť,
do ktorej sú pripojené školy, vzdelávacie a vedecké inštitúcie. Prevádzku siete zabezpečuje Združenie používateľov
SANETu.Združenie SANET buduje svoju dátovú sieť od roku
1992. V prvopočiatku sa jednalo o prepojenie univerzitných
miest prostredníctvom prenajatých dátových okruhov, v súčasnosti sieť SANET prepája 36 slovenských miest. Prístup
do zahraničia je realizovaný tromi vlastnými optickými trasami, ktoré spájajú SANET s Českou republikou, Rakúskom
a Poľskom, ďalej vlastným napojením na uzol Európskej
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»

„SANET vytvára podmienky na
spoluprácu Slovenska v oblasti vedy,
výskumu a vzdelávania s partnermi
v okolitých krajinách.“
siete GEANT a lokálnym prepojením s poskytovateľom medzinárodnej konektivity. Toto prepojenie vytvára podmienky na spoluprácu členov združenia SANET v oblasti vedy,
výskumu a vzdelávania s partnermi v okolitých krajinách.
S rastúcim množstvom aplikácií a multimédií však rastú aj
požiadavky na rýchlosť a kapacitu prenosu dát. Neustály dopyt po vyššej komunikačnej kapacite zo strany výskumných
projektov a inštitúcií preto doviedol k potrebe zvýšiť kapacitu komunikácie a redundanciu na kvalitatívne vyššiu úroveň, akú bežne už využívajú podobné inštitúcie v zahraničí.
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Globálne trendy na Slovensku

Krátky úvod do deja: DATALAN si ako líder v oblasti technologických inovácií uvedomuje, že mnohé využívané technológie zákazníkom už nestačia a že našou úlohou je „pátrať“
po nových, lepších riešeniach. Sledovať, čo nové vo svete
ICT a popritom prichádzať s nápadmi, ako využiť svetové
trendy v prostredí a podmienkach našich zákazníkov. Práve vďaka tomuto prístupu sme na Slovensko priniesli jedného z TOP 3 najlepších svetových dodávateľov sieťových
technológií. „Najnovšie trendy a svetových výrobcov máme
zmapovaných, na trhu existuje naozaj veľa možností. Povedali
sme si však, že pre nás ako lídra je povinnosťou priniesť na Slovensko to najlepšie,“ vysvetľuje Ján Böjtös, vedúci oddelenia
ICT presales v DATALANe. Tým dodávateľom je americká
spoločnosť Infinera. V portfóliu má unikátnu komunikačnú technológiu, ktorá vo svete sieťariny patrí medzi špičku.
Spoločnosť vlastní centrá excelencie v USA, Kanade, Číne,
Indii a Švédsku, a disponuje tímom 2 000 odborníkov

akademickej obce. „Vyťaženie liniek SANETu dosahuje v špičke cca 65%, to však
iba „vďaka" obmedzovaniu
pásma pre výskumné projekty,“ prezradil Marian
Ďurkovič, architekt siete
SANET. „Napríklad pobočka
SAV v Košiciach, ktorá úzko
spolupracuje s CERN-om, potrebuje k svojej práci samostatný 10 Gbit/s kanál, tak ako to majú iné inštitúcie v zahraničí zapojené do uvedeného projektu. Sieť SANET im však
vedela poskytnúť maximálne 3 Gbit/s.“ Navyše, pri takom
vyťažení liniek bola problémom aj prakticky neexistujúca rovnocenná redundancia - a pri výpadku niektorého
zariadenia alebo poškodení optického kábla okamžite
dochádzalo k preťaženiu siete.

Krst ohňom
Partner na najvyššej úrovni

Aj keď však takúto špičkovú technológiu nájdete, proces dodávky a implementácie nie je jednoduchý – nedá
sa len tak prísť a kúpiť si ju. Naša príležitosť sa objavila na predvádzacej akcii Infinery vo Viedni. Zástupcovia
spoločnosti boli vzájomným rokovaniam otvorení, keďže na Slovensku partnera nemali, ich požiadavky však
boli nekompromisné. Partnerom musí byť silná firma, s
líderskou pozíciou na domácom trhu a kreditom v branži, stabilným postavením, potenciálom do budúcnosti,
a samozrejme, so skúseným tímom expertov. DATALAN
podmienky splnil a po ekonomickom audite sme získali
prístup k technológiám, ktorých využitie je na Slovensku
prelomové. Aktuálne nás so spoločnosťou Infinera spája
exkluzívne partnerstvo, vďaka čomu dokážeme firmám
a inštitúciám na Slovensku dodať prenosovú sieť s vysokou rýchlosťou a kapacitou.

Čo potrebujú slovenskí vedci?

Partnerstvo je len začiatok. Reálne schopnosti a možnosti sa overujú na konkrétnom prípade. A ten sa objavil
v podobe súťaže, vyhlásenej Centrom vedecko-technických informácií SR. Ako sme uviedli už v úvode štúdie,
ich projekt vznikol zdola, t.j. na základe požiadaviek

DATALAN je dlhoročným dodávateľom a partnerom slovenských akademikov v oblasti technologickej podpory a
inovácií. V tomto konkrétnom prípade sa ideálne spojili
existujúce potreby zákazníka a naše možnosti. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Infinera sme vedeli zákazníkovi
ponúknuť riešenie, akým nedisponuje žiadny iný IT dodávateľ na Slovensku. Ponuku sme predstavili v rámci verejnej súťaže, kde zákazník požadoval pred samotnou implementáciou aj predvedenie prototypu do 2 týždňov, tzv.
Proof of Concept. „To však v takejto forme nie je úplne bežná
požiadavka a v danom termíne to bola mimoriadne náročná
úloha,“ dopĺňa Ján Böjtös. Testovanie funkcionality riešenia prebehlo v laboratórnych podmienkach, v priestoroch
prevádzkovateľa Slovenskej akademickej siete. Testovalo
sa na dvoch zariadeniach, ktoré bolo potrebné maximálne
rýchlo pripraviť a doručiť zo zahraničia. Krátky termín si
navyše vyžadoval absolútne presnú súhru všetkých zapojených strán a odborníkov na Slovensku aj v USA.

»

"DATALAN dokáže ponúknuť
zákazníkom najmodernejšie
technológie pre transportné siete."
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Z pohľadu technológa

Na zvýšenie kapacity chrbticovej siete bola vybraná technológia Cloud Xpress, založená na unikátnej technológii PIC
(Photonic Integrated Circuit). Ponúka maximálnu prenosovú
kapacitu až 500 Gbit/s, pričom vďaka technológii Instant Bandwith je možné požadovanú prenosovú kapacitu aktivovať
postupne bez potreby nového hardvéru a len pridaním licencie. To umožní jednoduché rozširovanie prenosovej kapacity
v budúcnosti. Pre potreby siete SANET bola aktivovaná prenosová kapacita 2x100 Gb/s. V každej zo 17 lokalít SANETu
sa umiestnila dvojica zriadení Cloud Xpress spolu s TRILL
Ethernet prepínačom Huawei CloudEngine 8860 s kapacitou 3.2Tb/s. Sieť SANET teraz disponuje optickou infraštruktúrou, ktorá pozostáva z niekoľkých navzájom prepojených
okruhov, zabezpečujúcich redundanciu. Pri fyzickom prerušení ktoréhokoľvek segmentu je prevádzka siete okamžite
presmerovaná cez najbližší uzol na opačnej strane, čím je
zabezpečená vysoká spoľahlivosť prevádzky.
„Chrbticová sieť dnes už uspokojuje nároky vedeckých experimentov a ostatných akademických projektov,” zhodnotil Marian Ďurkovič. Slovenská akademická sieť získala modernú
prenosovú technológiu s jednoduchou implementáciou,
správou a škálovateľnosťou do budúcna. Riešenie je tak jedinečné, že bolo prezentované aj na medzinárodnom fóre
v Barcelone.

Ocenenie z centrály

Inovácia vo svetovom meradle

Podarilo sa, a vďaka špičkovým možnostiam prezentovanej technológie a úspešným výsledkom testu sme pristúpili k spolupráci. Pre projekt bolo potrebné dodať presne
34 zariadení v tzv. šibeničnom termíne. Následne po zvládnutej dodávke prišla na rad implementácia, v rámci ktorej
datalanskí experti zariadenia nakonfigurovali, rozoslali do
vybraných lokalít po celom Slovensku a spustili testovaciu
prevádzku. Proces bol náročný aj z logistického hľadiska,
keďže nešlo o nákup „pod jednou strechou“, ale o dodávky od viacerých výrobcov. Použité nové technológie boli
nové nielen v slovenskom, ale celosvetovom meradle, čo
zvyšovalo náročnosť kompletizácie dodávky. Napríklad
také 100 Gb ethernet prepojovacie káble boli tak špecifické a ich výroba nerozšírená, že dodávka sa zabezpečovala
priam z celého sveta – USA, Číny, Veľkej Británie a Poľska.

34

Do júna tohto roku bola sieť v pilotnej testovacej prevádzke.
Dnes je však už potvrdené, že všetko beží bez problémov,
tak ako má. Slovenskí vedci oceňujú možnosti, ktoré im kvalitnejšia sieť priniesla, a za úspešný projekt získal DATALAN
ocenenie aj priamo z európskej centrály spoločnosti Infinera. „The SANET network is one of the most critical networks in
Slovakia, connecting its research and education community to
the rest of the world,” uviedol Nick Walden, Senior Vice President, Infinera EMEA. „We are pleased to collaborate with our
channel partner DATALAN and with SANET to deploy the Infinera
Cloud Xpress to deliver scalable bandwidth simply and quickly
for SANET’s end users." 
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x-bionic ® sphere

Špičkový výkon v špičkovom rezorte
DATALAN zabezpečil kompletnú infraštruktúru v najväčšom športovom rezorte v strednej Európe. Tisícky
divákov, športovcov a návštevníkov môžu aj vďaka našej sieti využívať zariadenia a služby na úrovni, ktorá
nemá v regióne konkurenciu.
Areál x-bionic® sphere, donedávna známy pod názvom
Elements Resort sa od tohto roku spojil s X-BIONIC®, svetovo najoceňovanejšou značkou športovej technológie zo
Švajčiarska. S rozlohou viac ako 100 hektárov patrí k tomu
najväčšiemu aj najlepšiemu, čo Slovensko ponúka. Je možne v ňom hrať 27 olympijských športov, špičkové služby
však poskytujú aj X-BIONIC® HOTEL, x-bionic® wellness
sphere, reštaurácie, Tuli Cinema, kongresové priestory
a výnimočné renomé si získal aj najmodernejší jazdecký
areál v strednej Európe s rozlohou takmer 380 tis. m2.
Komplex poskytuje nadštandardné služby športovcom,
návštevníkom, ubytovaným, divákom, personálu, a vďaka
stajniam či veterinárnej klinike aj súťažiacim zvieratám.
V rozľahlom areáli sa nachádza množstvo objektov - atletický štadión, vodná plocha, arény, haly, pavilóny, k tomu je
dispozícii 16 600 miest pre divákov a tribúna, ktorá pojme
5 tisíc ľudí. Hotel má kapacitu 282 hotelových izieb a kongresové priestory 1 850 miest. O význame areálu veľa prezrádza aj fakt, že len v roku 2016 sa tu konali viac než tri
desiatky športových podujatí s medzinárodnou účasťou.

Jej komplexný návrh, dodávku, inštaláciu, konfiguráciu
zabezpečenie, prevádzku a servis zastrešoval tím zo spoločnosti DATALAN. Do súťaže vyhlásenej spoločnosťou
x-bionic® sphere sme boli pozvaní na základe referencií
a zvíťazili sme s najlepšou ponukou. Projekt sme zastrešovali od úplného začiatku, zúčastňovali sme sa samotnej
tvorby komplexu, keď boli pracovným podkladom v mnohých prípadoch len vízie a predstavy, a jednotlivé súčasti
areálu boli zatiaľ len na papieri. „Budovalo sa niečo úplne
nové paralelne s budovaním areálu a pripájaním novopostavených objektov,“ prezradil Branislav Hanzel, vedúci divízie
Realizácie infraštruktúrnych projektov v spoločnosti DATALAN, ktorý celý projekt a prácu tímu riadil. „Zložitý proces
realizácie zahŕňal postupnú prácu a pripájanie užívateľov

Podmienky náročné od štartu
až do cieľa

Tieto čísla, kapacity a nároky však znamenali poriadnu výzvu aj z pohľadu infraštruktúry. Areál bol budovaný s cieľom vytvoriť svet, v ktorom sa zdolávajú prekážky, lámu
rekordy a stretávajú tí najlepší. A to platilo aj v prípade
budovania nosnej sieťovej infraštruktúry.
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areál nasledovala postupná inštalácia jednotlivých aktívnych
prvkov a ich konfigurácia v prostredí zákazníka. V ďalšej etape prišlo na rad vybudovanie CORE infraštruktúry a dodávka
komplet WiFi pokrytia budov a areálu. Celý projekt prinášal
mnoho nových situácií a požiadaviek, ktoré si vyžadovali riešenia na mieru, či úplne nový, inovatívny prístup a pohľad.
Počas výstavby napr. vznikla najprv dočasná serverovňa,
datacentrum, ktorá bola po dostavaní hlavného datalacentra priamo počas prevádzky premigrovaná a presťahovaná
do nových priestorov. Špecifická v danom projekte bola aj
potreba paralelnej inštalácie v stavanom objekte a zároveň
reálnej ostrej prevádzky v inom, už funkčnom objekte, čo náš
tím takisto dozoroval a staral sa o ničím neprerušované fungovanie, vrátane zálohovania a backup servisu.
a technológií počas výstavby. Potrebná bola vysoká operatívnosť a maximálne nasadenie, náročná bola aj tvorba projektovej dokumentácie a tiež udržanie konfigurácie celej infraštruktúry pod kontrolou,“ doplnil. Navrhnúť dostatočnú a zároveň
efektívnu infraštruktúru vyhovujúcu budúcim predpokladaným nárokom bolo pre DATALAN výzvou, zároveň však
aj príležitosťou pripraviť v slovenských podmienkach unikátne, technologicky špičkové riešenie.
Od dodávateľa sa však neočakávalo „len“ špičkové technologické know-how, ale aj vysoká flexibilita. Museli sme sa prispôsobovať zmenám a reagovať na nové pribúdajúce úlohy.
Práve tu sa potvrdili schopnosti nášho tímu. „Pri štarte výstavby sme ani len netušili, aké to raz bude veľké a aký kolosálny areál vyrastie,“ vysvetľuje Hanzel. „Mali sme však absolútnu dôveru
zákazníka, a v spolupráci s ním sme nasetupovali infraštruktúru,
ktorá dnes bez najmenších problémov funguje a zvláda aj tie najnáročnejšie podmienky prevádzky.“

Rozsiahly plochou
aj technológiami

Projekt zahŕňal nosnú sieťovú infraštruktúru a WiFi na platforme CISCO a prebiehal vo viacerých fázach. Po prvotnom
návrhu topológie chrbticovej infraštruktúry LAN pre celý
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Komplexný projekt sme naštartovali začiatkom roku 2014
a ukončený bol v lete 2016. V súčasnosti prebiehajú ešte
doplňovania infraštruktúry pre novopostavené objekty
a zahusťovanie WiFi. Zákazníkovi zároveň poskytujeme aj
potrebný servis, či ad hoc zásahy a konzultácie.
Celkový obsah dodávky tvorilo viac ako 100 aktívnych
switchov CISCO 2 960 v rôznych konfiguráciách, takmer
200 interných a externých Wifi acess pointov, CORE infraštruktúry na platforme CISCO 4507 a CISCO 3560,
management CISCO Prime Infrastructure 3.0, a kilometre optických a metalických káblov. Do siete sú pripojení
používatelia, serverová farma, prístupové a kamerové
systémy, IP televízia a IP telefónia, rôzne technologické
zariadenia zabezpečujúce prevádzku areálu (od vodného
sveta, cez veterinárnu nemocnicu a stajne, až po hotel a
reštaurácie). Celý areál pozostáva z takmer 50 objektov,
ktorý každý je pripojený do infraštruktúry optickým redundantným prepojom 2x 1Gb alebo 2x 10 Gb. Lokálna infraštruktúra jednotlivých objektov je napojená do centrálnej ICT, kde sú pripojené všetky systémy – od ticketingu,
cez špecifické zariadenia ako vyhrievanie bazénov, alebo
monitoring parametrov v stajniach, až po rôzne čidlá, používané pri športových pretekoch. Sieť je absolútne priepustná, s veľkou kapacitou a otvorenými možnosťami do
budúcnosti. Jednoducho, dobre navrhnutá a inštalovaná.
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Medzinárodné kritériá,
5***** SK kvalita

Zákazník bol mimoriadne náročný pri výstavbe, službách
či architektúre, a rovnako aj pri návrhu a dodávke technológií. V tomto DATALAN naplnil očakávania na maximum.
Využili sme najlepšie IT dostupné na trhu, ktoré dokážeme
upravovať a meniť podľa reálnej potreby. Vie si tak poradiť
s rôznymi situáciami, ako je napr. priamy online prenos do
televízií na Strednom Východe.
Práve mnohé podujatia ako Majstrovstvá sveta vo vytrvalostnom jazdení na koni, Medzinárodné M-SR Masters
v plávaní, Majstrovstvá Slovenska v krose, či 51. ročník
legendárneho slovenského atletického míting P-T-S. preverujú schopnosti infraštruktúry, ktorá musí vyhovieť nárokom tisícok divákov, a poskytnúť služby medzinárodnej
špičke športu, ktorá na Slovensko prichádza vybavená
skúsenosťami z kvalitných športovísk z celého sveta.
Z ich priamych hodnotení je zrejmé, že sú často ohúrení tým, čo na Slovensku vidia, vynikajúcimi podmienkami
pre šport aj oddych a služby areálu na nich robia veľký
dojem. Rovnako pozitívne je aj hodnotenie výkonu tímu
z DATALANu zo strany zákazníka. „Naším cieľom bolo vybudovať špičkový areál, aký nemá v stredoeurópskom regióne konkurenciu. Tieto nároky musela samozrejme splniť
aj infraštruktúra. Neuspokojili by sme sa s ničím menším,
než 5-hviezdičkvou kvalitou – v dodaných technológiách,
ale aj prístupe tímu,“ uviedol Lukáš Lukačovič, IT manager spoločnosti x-bionic® sphere. „V tomto sa DATALAN
ukázal ako správny partner. Spoľahlivý, vysoko profesionálny, posúvajúci svoje aj naše hranice. Jednoznačne podal
v x-bionic® sphere špičkový výkon.“

Pripravený na výzvy budúcnosti

DATALAN v projekte potvrdil svoje kompetencie IT lídra,
ktorý dokáže byť pre zákazníka pridanou hodnotou vďaka kombinácii know-how, skúseností a schopnosti prinášať úplne nové riešenia a inovácie aj v rámci hardvérovej
oblasti. Okrem absolútnej profesionality však zákazník
v priebehu spolupráce oceňoval aj rýchlosť a okamžité

reakcie pri vytváraní operatívnych technických návrhov.
Ako doplnil Branislav Hanzel: „Boli sme vysoko flexibilní počas prvotnej realizácie, v odhade budúcich potrieb a správneho nastavenia robustnosti riešenia, ako aj v operatívnosti
pri montážach, keď sa veľakrát menili veci zo dňa na deň.“
Vyvinuli sme sofistikované riešenia pre evidenciu konfigurácií switchov a acess pointov, a online prehľad o stave
projektu. V duchu hesla Zázraky na počkanie, nemožné do
troch dní sme aktívne riešili aj drobné neštandardné požiadavky. Jeden príklad za všetky: vzhľadom na špičkovú
architektúru sa museli jej charakteru prispôsobiť aj acess
pointy, ktorým sme zabezpečili špeciálny drevený obklad.
Tím DATALANu tvorila pätica odborníkov, ktorí sa vedeli
prispôsobiť a promptne reagovať, a pritom dodať to najlepšie z možných riešení a zachovať najvyššiu kvalitu aj
v náročných podmienkach.
Výsledkom je bezproblémová prevádzka. Všetky zapojené zariadenia aj komplexná konektivita prešli záťažovými
testami, ktoré potvrdili 100% funkčnosť. Projekt bol teda
úspešný, čo je o to cennejšie, že sme podobné zadanie
doteraz nerealizovali – rozsahom, vrátane samotnej projektovej dokumentácie, pokrytím aj počtom zariadení ide
o jeden z najväčších projektov v histórii DATALANu.
Z pohľadu DATALANu je bezproblémové fungovanie dôležité rovnako ako spokojný zákazník s chuťou spolupracovať aj naďalej. Infraštruktúra do budúcna počíta s ďalším
rozvojom a novými službami, otvorená je na neobmedzené zapojenie moderných technológií, smart senzorov, na
monitoring v reálnom čase s možnosťou operatívnych
zásahov, cloudové služby, virtuálne prostredie, či internet
vecí. V DATALANe preto pracujeme na ďalších užitočných
návrhoch a zákazníkovi prinášame inšpirácie a nápady,
ktoré areál posunú v kvalite ešte o stupeň vyššie. Spomenúť môžeme napr. personalizovanú mobilnú aplikáciu
prepojenú so sociálnymi sieťami, ktorá návštevníkom poskytne na jeden klik ponuku priamo podľa preferencií, či
už z reštaurácie, alebo športovísk. 

37

news I inovácie

DATALAN a slovenská

premiéra svetových technológií
V spolupráci so svetovou špičkou sme na Slovensko priniesli unikátny kamión Infinera Express - demo centrum
plné najmodernejších transportných sieťových technológií. Po prvý krát tak mali slovenskí IT odborníci aj
nadšenci príležitosť „dotknúť sa“ sietí budúcnosti.
Výnimočná technologická truck show sa konala 22. a
23. novembra 2016 a zrealizovaná bola vďaka nášmu
partnerstvu s globálnym lídrom v oblasti transportných
sieťových technológií, ktorého sme pozvali k nám na Slovensko. Spoločnosť Infinera je jedným z TOP 3 najlepších
svetových dodávateľov transportných sieťových technológií, disponuje tímom 2 000 odborníkov a centrami excelencie v USA, Kanade, Číne, Indii, či vo Švédsku. V hodnotení IHS získala ocenenie Market Momentum Leader
2016 v segmente Global Optical Equipment.
Inteligentné transportné siete spoločnosti Infinera umožňujú sieťovým operátorom poskytovať lepšie, modernejšie služby, reagujúce na rastúci dopyt po širokopásmovom pripojení. „Firmy aj verejné inštitúcie získajú vďaka
novým technológiám možnosť škálovať sieťové pripojenie,
dokážu urýchliť inováciu služieb a automatizovať optické
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sieťové operácie,“ prezradil Ján Böjtös, náš expert v oblasti
infokomunikačných technológií.
Pre Slovensko si Infinera ako svojho strategického partnera
vybrala práve DATALAN a na naše exkluzívne pozvanie priviezla špeciálny kamión Infinera Express s rozmermi 14x4 m,
v ktorom boli návštevníkom k dispozícii živé ukážky a príležitosť osobne diskutovať so svetovými kapacitami aj našimi
odborníkmi. Predvádzacích demo konzultácií sa zúčastnili
desiatky našich zákazníkov, IT aj nadšencov, a ukážky zaujali aj študentov FIIT STU, v ktorej areáli bol kamión odprezentovaný. „Pre technológov bola návšteva Infinera Expressu
úžasný zážitok,“ zhodnotil Ján Böjtös. „Prakticky sme im previedli jednoduchosť, škálovateľnosť a nenáročnosť používania
inteligentných transportných sietí Infinera. Zároveň bol pre nich
pripravený mobilný demo program, ktorý priniesol neskutočne
živú skúsenosť s ich použitím v praxi.“
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Nové technológie pre vašu modernejšiu sieť
 Photonic Integrated Circuit (PIC) – integruje viac
ako 600 optických funkcií DWDM systému na jeden čip,
čo eliminuje potrebu viac ako 240 optických prepojení.
 Cloud Xpress – platforma s technológiou PIC pre vysokokapacitné a škálovateľné 100 gigabit Ethernet (GbE)
prepojenie datacentier (DCI) cez multiterabitové optické
linky. Zariadenia sa vyznačujú jednoduchosťou a efektívnosťou čo sa týka správy a nasadenia pri zachovaní
vysokej bezpečnosti komunikácie. Systém veľkosti 1RU
ponúka 12 portov s kapacitou 100GbE na prepojenie
datacentier cez 1.2T super kanál až do vzdialenosti 130150km bez potreby externého zosiľňovača signálu.
 DTN-X – platforma vybavená najnovšou technológiou
PIC, ponúka 5Tb prepínacej kapacity s možnosťou rozšírenia prepínacej kapacity až do 240Tb v budúcnosti. Plat
forma integruje WDM a OTN prepínanie do jednoduchej

„plug and play“ architektúry.
 XTM platforma – packet-optická platforma pre
metro siete, ktorá integruje Layer 0 a Layer 1 optické
transportné siete s Layer 2 a Layer 2.5 ethernet a MPLS-TP (multiprotocol label switching – transport profile)
sieťami do jedného systému. Platforma poskytuje prenos akýchkoľvek služieb (Ethernet/Carrier Ethernet 2.0
(CE2.0), MPLS-TP, Optical Transport Network (OTN) and
Fibre Channel) od 10 megabitov za sekundu až 100 gigabitov za sekundu.
 DNA/IMS – Infinera Management Suite (IMS) poskytuje výkonné nástroje na monitorovanie, izolovanie,
odstraňovanie sieťových problémov a problémov so
zariadeniami. Grafické užívateľské rozhranie umožňuje jednoduchú konfiguráciu smerovania siete a celkovo
umožňuje rýchlejšie nasadenie služieb. 
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ani o jednu
šikovnú ženu!
Mnohé talentované stredoškoláčky majú z IT strach.
A pritom celkom zbytočne! V Aj Ty v IT dievčatám
pripomíname, že sú vo svete technológií vítané. Organizujeme workshopy, diskusie, stretnutia. Robíme všetko preto,
aby nám kvôli predsudkom neušiel už ani jeden IT talent.
Podporte nás, pridajte sa!

www.ajtyvit.sk
info@ ajtyv it.sk
40

Univerzita

ti,
s
o
v
a
m
í
Zuj
y
výsledk

fo na
a viac in line.sk
on
ww.duk

priamo v detskej izbe?
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Úspešná LETNÁ UNIVERZITA: Záujem detí o online štúdium stúpa
Do 6. ročníka našej Detskej Univerzity Komenského Online sa prihlásilo rekordných 439 študentov!
Deti sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov z rôznych vedných disciplín a zoznámili sa s najlepšími
slovenskými profesormi jednoducho cez počítač.
Online univerzita prebiehala od 12. júla do 6. septembra na www.dukonline. sk. Štúdium bolo tak ako
každý rok bezplatné, stačilo mať chuť učiť sa a dobré pripojenie na internet.
Detská Univerzita Komenského vznikla z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru, a DATALAN ako
partner DUK a technologický inovátor letnú DUK online priamo realizuje.

Špičkoví
profesori

Zaujímavé
témy

Interaktívne
testy

Bezplatné
štúdium

Jednoduchý
prístup

INOVÁCIE PRE ŽIVOT
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Detská univerzita
Komenského Online 2016
Čo robiť, keď sa deti nevedia odtrhnúť od svojich notebookov a tabletov? Využite ich nadšenie pre digitálne
technológie a prihláste ich na Detskú Univerzitu Komenského Online. To sme poradili rodičom začiatkom leta
– a mali sme úspech.
Do 6. ročníka našej Detskej univerzity Komenského Online sa prihlásilo rekordných 439 študentov! Na online univerzite sme im sprístupnili množstvo nových zaujímavých
informácií, a špičkoví profesori sa s nimi podelili o svoje
vedomosti z matematiky, biológie, psychológie, medicíny,
či financií. Tento rok sa vďaka tomu deti dozvedeli, Prečo
peniaze kazia charakter, Prečo lietadlo nespadne, alebo
Prečo sa orientujeme v čase. Samotné prednášky sú prispôsobené deťom a ich zvedavým otázkam. Slovenskí, ale
aj zahraniční profesori v kontakte s „malými vysokoškolákmi“ často odhalia nielen svoje obrovské znalosti, ale aj
veľkú trpezlivosť, či zmysel pre humor. Tento rok sa do projektu zapojili profesori napr. z Lekárskej fakulty UK, Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK, Geografického ústavu
SAV, ale aj minister financií SR, guvernér Národnej banky
Slovenska, či zahraničný hosť z Freie Universität Berlin.

Od Oravy po Moravu

Online univerzita štartovala 12. júla a ukončili sme ju 6. septembra. Na získanie diplomu absolventa DUK Online museli
deti úspešne absolvovať aspoň 6 z 9 prednášok. Z celkového
počtu študentov bolo tento rok 222 dievčat a 217 chlapcov,
čiže vyrovnaný pomer síl. Prím hrali Lucky & Sašky a Jakubovia & Matejovia. Najviac detí bolo z Bratislavy - 18%, no na
naše hlavné mesto doťahovali Košice, odkiaľ sa pravidelne
pripájalo 20 študentov. Vysoké zastúpenie mal aj Žilinský kraj
(13,67% študentov). Štyria študenti bolo dokonca z Čiech
a jeden z Rakúska. A ak by sme chceli spojiť našich najvzdialenejších študentov, bol by to celkom vysoký počet kilometrov: najjužnejší študent býva v obci Iža, na severe pozdravujeme do Oravskej Jasenice, východ reprezentovala Snina
a na západe by sme sa s naším študentom stretli takmer na
hraniciach, vo Vysokej pri Morave.

Prednášky, fotogaléria, výsledky – všetko nájdete na: www.dukonline.sk
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6. ročník DUK ONLINE
12. júl - 6. september
9 prednášok

Online štúdium je síce ľahko prístupné a formou jednoduché, no zároveň je náročné a diplomy nerozdávame zadarmo. Kvalitatívna úroveň každoročne stúpa a pre absolventov – ktorých je tento rok presne 250, je získanie diplomu
cenenou odmenou. A presne 11 detí sa tento rok môže
tešiť z neoficiálneho červeného diplomu, keďže všetky testy zvládli na plný počet bodov.
Najviac detí vyplnilo prednášku na tému Prečo lietadlo nespadne – presne 289 detí. Najvyššiu správnosť odpovedí
mala otázka v rovnakom teste - Aký prostriedok vznikol
pozorovaním teplého dymu stúpajúceho nahor? Správna
odpoveď je lietajúci balón a zvolilo si ju 288 detí. Najvyššiu
celkovú správnosť odpovedí (98,44%) mal test č. 1. Prečo
peniaze kazia charakter?, z čoho sa určite teší aj prezentujúci - minister financií Peter Kažimír.

Na pláži aj u babky

Detská Univerzita Komenského vznikla z iniciatívy riaditeľa
Divadla Aréna Juraja Kukuru. DATALAN ako partner DUK a
technologický inovátor letnú DUK online priamo realizuje.
Deti študujú jednoducho cez počítač, prednášky si môžu
pozrieť ako videá, alebo si prečítať kompletný záznam, a po
každej prednáške je pre ne pripravený aj vedomostný kvíz.
Výhodou tejto formy štúdia je, že deti môžu študovať
vtedy, keď majú čas a chuť. Môžu si „prednášku“ vziať
so sebou napríklad na pláž, a mnohé sa nám hlásili napr.
z prázdninovania u starých rodičov. „Ako dokazuje prax,
študenti dnes už vyžadujú moderné formy vzdelávania a prispôsobenie prístupu k poznatkom aj kontaktu s vyučujúcimi
novým trendom, ako sú smartfóny, informácie prístupné na
jeden klik a online komunikácia, ktoré už bežne využívajú vo
svojom živote,“ uviedol náš riaditeľ Marek Paščák na tlačovke pri štarte 6. ročníka.
Tak ako každý rok, aj v tomto ročníku nám nedočkavé, zvedavé a akčné decká dali zabrať. Ich nadšenie je však pre
nás aj satisfakciou a motiváciu pustiť sa do toho aj o rok.
Zároveň nás teší, že aj prostredníctvom DUK Online môžeme ukázať, ako dokáže moderný prístup vyvolať v deťoch
záujem o poznávanie nových vecí a ako s nimi školy môžu
zlepšiť komunikáciu. 
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Deti si vybrali lietajúci balón
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Vysoká
pri Morave

Práve toto je veľkou výhodou online univerzity – študovať
môže ktokoľvek odkiaľkoľvek, kedy len chce. Deti najviac
vypĺňali testy v nedeľu a čo sa týka času, najaktívnejšie
boli hodinku pred obedom, potom po štvrtej poobede,
keď sa k nim často pridali aj rodičia po návrate z práce
a zaujímavé bolo zistenie, že veľký počet detí bol online
aj medzi 21 a 22 hod v noci.

J

Iža

Otázka s najvyššou
správnosťou odpovedí

288

Aký prostriedok vznikol
pozorovaním teplého dymu
stúpajúceho nahor?
Lietajúci balón

Test s najviac
správnymi
odpoveďami
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úspešnosť 98,44%
Profesor: Ing. Peter Kažimír
Prečo peniaze
kazia charakter?
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IT workshop

Technológie budúcnosti
DATALAN ako partner Detskej univerzity Komenského organizuje nielen bezplatné online štúdium, ale každý
rok deťom prináša aj nezabudnuteľné zážitky vďaka špeciálnemu IT workshopu. Datalanskí odborníci deti už
zoznámili s možnosťami teleprezentácií, interaktívnou výučbou, virtuálnymi triedami, 3D zariadeniami a tento
rok si pre ne prichystali ďalšie zaujímavé technológie, ktoré pomáhajú vedcom aj nám všetkým priamo v praxi.
IT workshopu 2016 sa zúčastnilo viac než 150 detí. Dozvedeli sa, čo všetko vieme zistiť pomocou dronov a ďalšej modernej techniky. Lietajúce drony alias bezpilotové lietadlá
(známe aj ako UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle)
si tí najodvážnejší priamo na mieste aj vyskúšali a získali
diplom pilota. O tom, ako vďaka dronom a ďalším moder-
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ným technológiám vieme skúmať faunu aj flóru v našich
lesoch, deťom prišli porozprávať doktorandi z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Deti zaujala najmä termovízna kamera, ktorú otestovali priamo na vlastnej koži a
hemisferická fotogrametria, slúžiaca na mapovanie terénu,
s ktorou si mohli urobiť 360° panoramatické zábery.
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Generácia Z

Bez čoho nedokážu deti v digitálnej ére žiť?
Medzi našimi študentmi robíme každoročne aj ankety, v ktorých nás zaujíma ich vzťah k moderným
technológiám v súčasnej digitálnej ére. Tento rok sme sa spýtali, bez akého zariadenia či technologickej
„hračky“ si nevedia predstaviť svoj život. A aké boli ich odpovede?

„Čo by to bol za deň bez počítača
a internetu? Najčastejšie na ňom
počúvam hudbu, spájam sa s rodinou a kamarátmi. Môj smartfón
sa mi zase zišiel počas dovolenky v
zahraničí a aj na skautskom tábore,
a aj vďaka nemu mám stále pri sebe
fotky môjho morčaťa a kocúra.“

„Svoj život si neviem predstaviť bez svojho počítača, robím na ňom takmer
všetky projekty do školy, pretože v škole sa na skoro všetkých hodinách
učíme pomocou počítačov a interaktívnych tabúľ. Vďaka smartfónu sa zas
môžem všade, kde je wifi, pripojiť na internet a byť neustále v kontakte s
priateľmi, spolužiakmi a príbuznými. Takisto má aj množstvo užitočných
funkcií ako fotoaparát, poznámkový blok a budík (aj keď rodičia sú v tejto
funkcii niekedy spoľahlivejší :-)“

Janko

Nika

„Každý deň musím
mať mobil, lebo keď
sa nudím a nemám,
„Keď sa nudím, pomôžu mi hry
čo robiť, hrám hry alebo
na tablete. Doma mám poruke
pozerám na yutuberov.
aj knihy, ale keď ich čítam 2-3
A notebook mi zase pomáha,
hodiny, prestane ma to baviť a je keď si robím úlohy, najviac pri
na rade tablet.“
geografii a biológii.“

Jakub

Danko

„Smartfón ma každodenne spája s rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi, počas
školského roka mi spolužiaci posielajú
učivo a úlohy, ak náhodou ochoriem.
Nájdem online informácie do školy, odpovede na rôzne otázky, viem si stiahnuť
aplikácie, ktoré ma zaujímajú a s nimi
sa mi darí napr. upravovať fotky alebo
videá, čo ma veľmi baví.“

Johanka

„Svoj deň si
neviem pre
dstaviť bez
tabletu, kde
najradšej h
rám Minecr
a pozerám
aft
najnovšie vi
„Neviem si predstaviť deň
d
eá youtube
- Goga, Me
rov
nta, Jirka Krá
bez tabletu. Mam na ňom
la, Hausa, P
Gejmra a o
edra,
statných. B
prístup k mnohým informáciol som aj v
youtuberin
Brne na
gu a to bola
ám a dá sa s ním vyplniť voľný
paráda. V šk
zasa pomáh
o
le
n
ám
a interaktív
čas nejakou dobrou hrou.“
na tabuľa. K
mama je prí
eďže moja
rodný živel
a navyše uči
telesnej, m
teľka
usím to vše
tk
o vyvažova
kyslíkom v
ť
prírode a p
ohybom.
„Nezaobídem sa bez
Mám to ťažk
„Nemohol by som byť
é...“
telefónu, v škole na hodinách
ani deň bez telefónu - poinformatiky
bez notebooku a USB kľúužívam ho na komunikáciu
ču,
no
a
doma
je tých vecí viac - napríklad
s kamarátmi, sledujem na
taký
televízor
v
obývačke,
mixér v kuchyni, či
„Neviem si predstaviť
ňom filmy a videa - youdigitálna váha v kúpeľni.“
život bez svojho smartfónu. Mám v
tuberov, Arduino projekty,

„Ani na krok
bez smartfónu - využívam
ho pri športovaní a turistike, napr.
mapy a krokomer, pri vyhľadávaní
informácií do školy, ale aj pri trávení
voľného času na hranie hier.“

Kubko

Lucka

David

Alzatech, Space engineers,
Minecraft. V počítači mám
nainštalovaných milión
hier a programov.“

Lukáš

Michaela

ňom uložené všetky čísla, v kalendári si
ukladám všetky udalosti, aby som na ne nezabudla, pomocou neho si ladím gitaru...
„Keď mám nejakú technológiu
najhoršie je, keď je mobil vybitý.“
v dostupnosti, využijem ju naplno,
najčastejšie je to mobil a tablet, ktoré
používam na vyhľadanie informácií potrebných k mojim pokusom.“

Sabínka

Oliver
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Získajte prístup
k skutočnému zdroju
bohatstva vašej firmy
– s našimi inteligentnými
riešeniami pre efektívne
spracovanie dát.

inovácie pre Život

Filip Polc
2. miesto
svetový pohár v mestských zjazdoch 2016

PF 2017 Vám praje

Ďakujeme za výbornú spoluprácu
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Lenka Hlubinová
Vargová
Tomu, kto spoznal
vôňu lúky, virtuálna
záhrada stačiť nebude

Kvety, no i celá príroda, si zaslúžia pozornosť ľudskej bytosti. Pre
veľa ľudí sa však stávajú niečím, na čo sa iba pozrú cez okno a čo má
byť len pekne nasvietené. Aj preto môžu automatizácia a moderné
technológie potenciál prírody devalvovať. Ak sa ale použijú s citom
a nevynechá sa ľudskosť a kreativita, dokážu byť užitočné, hovorí
spolumajiteľka Ateliéru Papaver Lenka Hlubinová Vargová.

Kvety a IT, či už počítače alebo smartfóny, to nejde na
prvý pohľad veľmi k sebe. Platí to, alebo moderné technológie prenikli už aj do sveta kvetín?
Na jednej strane máte pravdu, kvety sú živý tovar, ktorý si vyžaduje stále ten „konzervatívny“ prístup, to znamená ľudský faktor – treba vedieť vnímať ich kvalitu, ovoňať ich. Na druhej strane, podnikanie s kvetmi je biznis ako ktorýkoľvek iný. Mnohé
zákazky vybavujeme online, kvety často nakupujeme z holandskej burzy cez internet. No a o tom, že smartfóny s rýchlym internetom musia byť na každej prevádzke, ani netreba hovoriť.
Ako je to so záhradnou architektúrou? Návrhy a vizualizácie dnes vznikajú už iba v počítači?
V prvom kroku tiež musí byť ľudský faktor. Musím si záhradu
navnímať ako priestor, pochopiť jej potenciál, nacítiť si majiteľov a zladiť priestor s ich očakávaniami. Potom nasleduje
moja predstavivosť, kedy premýšľam o rôznych konceptoch
riešenia. Nakoniec ten najvhodnejší vypracovávam na počítači
– vtedy sa k slovu dostáva CAD softvér a vznikajú vizualizácie.
Ako vyzerá váš osobný vzťah k svetu IT?
Keď mi pred pol rokom ukradli smartfón, hoci som mala obsah zálohovaný na webe, bola som pár dní úplne „nepoužiteľná“. Tým, že väčšinu času som v pohybe, smartfón je moja
kancelária, z ktorej vybavujem e-maily, objednávky, fotím
a postujem na sociálnych sietiach. Tie majú pre nás obrovský
význam. Tým, že na facebookovej stránke máme 12-tisíc fanúšikov, ktorí radi zdieľajú našu prácu s kvetmi a aranžmány,
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je to v podstate náš hlavný komunikačný nástroj s komunitou
klientov. Asi ešte dôležitejší ako web.
Aké inteligentné zariadenie by ste uvítali v práci, či doma?
Teleport.
Momentálne je veľkou témou automatizácia. Podľa
štúdie OECD takmer polovica pracovných miest na Slovensku môže zaniknúť, pretože danú prácu budú vykonávať
stroje. Sú podľa vás kreatívne zamestnania voči tomuto
trendu aspoň čiastočne imúnne?
Viem si predstaviť, že automatizácia prenikne aj do segmentu
floristiky a budete si môcť kúpiť na chlp rovnaké „energeticky
sterilné“ kytice. To nepovažujem za skutočnú floristiku, myslím, že sa tým potenciál prírody devalvuje. Dôležité je ľudské
vnímanie. Práca s kvetmi je tvorba. Ak sa k práci staviate zodpovedne, tak denne pod vašimi rukami vzniká dielo, kytica
s dušou. Som presvedčená, že kytica a príroda si zaslúžia pozornosť ľudskej bytosti, tak na strane zákazníka, ako aj na strane predávajúceho.
Ľudia vraj kvôli moderným technológiám strácajú
vzťah k prírode a schopnosť vnímať jej krásu. Stretávate sa
s týmto „trendom“ aj u vás?
Odprírodnenie cítim veľmi. Napríklad, na kvetinových kurzoch
sa snažím ľuďom ukázať, že aj ker alebo rastliny, ktoré majú v
záhrade, môžu použiť do aranžmánov a vznikne z toho niečo
pekné. Často ľudia zainvestujú do záhrad veľké peniaze a po-

© Foto a fotografia na titulke: Dáša Šimeková
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tom sa ich nechcú ani dotknúť – tam je to odprírodnenie cítiť
najviac. Žiaľ, príroda je pre veľa ľudí niečo, na čo sa tak nanajvýš pozerajú cez okno a čo má byť akurát pekne nasvietené.
Preto im v Ateliéri Papaver vysvetľujeme, z akých stromov sú
plody či kôra, ktorú používame v aranžmánoch. Snažíme sa
poukázať na sezónnosť rastlín, kedy ktoré kvitnú, majú plody
a podobne. Tak, aby si šli s prírodou oproti.
Žiaľ, vidím aj, že ľudia sú nielen odprírodnení, ale tiež pokazení
kvetinovou tvorbou z 90. rokov, plnou umelých ozdôb, celofánu a ligotavých stúh. A potom prídu k nám, obklopení prírodnými materiálmi, pracujúc so živými rastlinami, skutočným
machom, šiškami alebo kôrou sa odrazu cítia zrelaxovane.
Jedným z fenoménov dneška je aj virtuálna realita.
Môže podľa vás vývoj dospieť tak ďaleko, že ľuďom bude
v budúcnosti stačiť prechádzka po virtuálnej záhrade?
Myslím, že tomu, kto spoznal hory, zvuky lesa alebo vôňu lúky,
nikdy virtuálna záhrada stačiť nebude. Energia, ktorá z týchto
zložiek sála, je nenahraditeľná. Virtuálna realita z dlhodobého
hľadiska nestačí na rýchlosť a silu, akou vie príroda „dobíjať“
a liečiť naše telá a najmä myseľ. 

© Foto: Atelier Papaver

VYBERÁM SI
Telefonát alebo SMS?
Telefonát. Je to rýchlejšie a počujem reakciu človeka.
Klasická kniha alebo čítačka?
Klasická kniha. Lebo knihy zbožňujem, vždy mám
nejakú rozčítanú. Rada knihy zbieram, robím si v nich
poznámky a zapĺňam knižnicu. Každá kniha vonia, má
určitú kvalitu papiera...
CD, MP3, streamovaná hudba?
Streamovaná hudba.
Živý predavač alebo automat?
Živý predavač. Pretože rada komunikujem s ľuďmi.
GPS alebo mapa?
GPS. Za volantom si veľkú mapu rozkladať nebudem.
Kamenný obchod alebo e-shop?
Oba rovnako. Závisí to od toho, koľko mám času, či kamenný obchod vôbec daná značka má a tiež či má dobrú
atmosféru a milý personál. Alebo naopak, či je daný web
dostatočne jednoduchý pre rýchly a pohodlný nákup.

vizitka
Záhradná architektúra a floristka je jej vášňou. Spolu s Monikou Vargovou vyštudovali krajinnú a záhradnú architektúru
na STU v Bratislave. V roku 2010, pár mesiacov po ukončení vysokej školy, založili Ateliér Papaver v Trnave. O tri roky
pribudol projekt Kvetinová škola a v októbri 2014 otvorili ďalší ateliér v Bratislave. Venujú sa aj projektovaniu záhrad pri
rodinných domoch, terás a balkónov, zelene verejných priestorov a firemných areálov.

49

news I náš tip

10

rád, ako nedarovať
na Vianoce ponožky

Nebaví vás dostávať, ale ani dávať na Vianoce
štandardné darčeky? Slovenská klasika papuče
& pyžamo je síce praktická, ale neočarí, tablet či
elektronika sa tiež zíde, ale nemá to v sebe nápad,
dobrá kniha padne vhod, ale...

Ak je pre vás darček najmä o snahe prekvapiť, potešiť, zaujať
a nechať zaplesať srdce obdarovaného (a možno aj získať nejakú tú malú pochvalu za kreativitu, či originalitu), asi nebudú
pre vás štandardné hmotné veci, ktoré si môže každý kúpiť
podľa svojho vkusu kedykoľvek, najlepším riešením. Vsaďte
teda na zážitok. Môže byť netradičný, nezabudnuteľný, nenapodobiteľný a najmä - zrealizovaný presne na mieru.

1. Jazda na F1

3. Vlakom po Transsibírskej

2. Vôňa na mieru

Takmer 10-tisíc kilometrov z Moskvy do Vladivostoku po
legendárnej Transsibírskej magistrále bude pre každého
nezabudnuteľným zážitkom. Možné je ísť klasickou železnicou, v takom prípade je dobré vybrať si vlak s čo najnižším číslom. Bude mať totiž novšie a lepšie vybavené
vagóny, ktorú budú na minimálne porovnateľnej úrovni
s tými slovenskými. Čím má vlak vyššie číslo, tým sú vagóny staršie. Z času na čas sa na túto trasu vydávajú aj
špeciálne vlaky, ktoré majú cestujúcich previesť v historických a luxusných vagónoch. Cesta zahŕňa aj doplnkové služby, napríklad letenku do Moskvy či výlety v Rusku.
V takom prípade sa však môže cena darčeka vyšplhať aj
na viac ako 10-tisíc eur.
www.goldeneagleluxurytrains.com

Počas poldenného programu vo Francúzsku na skutočnom
pretekárskom okruhu je k dispozícii jazda vo viacerých formulových vozoch, zlatým klincom je však jazda v monoposte
F1 s výkonom 650 koní. Vďaka nej sa obdarovaný určite aspoň na chvíľu vžije do kože automobilového pretekára.
www.enjoyzazitky.sk

Viete, že miešanie parfumov sa dá naučiť? A nielen to,
môžete si svoj parfum aj vyrobiť pod dohľadom odborníka a odniesť domov. Parfumérske školenie sa dá spojiť
napríklad s výletom do Londýna. Semináre a workshopy,
na ktorých objavíte fascinujúci svet vôní, ponúka aj kolíska parfumérstva, francúzske Grasse, na svojom svetoznámom Institute of Parfumery.
www.activitygifts.co.uk, www.grasse-perfumery.com

magistrále

4. Výlet do sveta Harryho Pottera
Máte v rodine fanúšika filmov o Harrym Potterovi? Nekonečnú radosť mu určite urobíte príležitosťou pozrieť sa do
zákulisia ich výroby. Studio Tour v Londýne ukáže každému potteromaniakovi nielen kulisy, v ktorých najúspešnejšia filmová séria na svete vznikala, ale prezradí aj zaujímavosti o špeciálnych efektoch, či pikošky z natáčania.
www.activitygifts.co.uk

5. Riadenie bojového tanku

36 ton, 100 milimetrový kanón a 580 konských síl. Aj to je bojový tank T-55, ktorý je v niektorých krajinách dodnes v činnej službe. A vy môžete niekomu darovať možnosť si tento
kolos odšoférovať a vyskúšať si jeho možnosti v teréne.
www.enjoyzazitky.sk
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6. Adrenalínový tandemový
zoskok

Dycberúci zážitok a príležitosť prekonať samého seba?
Na voľný pád z výšky niekoľko tisíc metrov len tak ľahko obdarovaný nezabudne. K dispozícii je viacero lokalít, skákať sa dá z lietadla, ale aj z helikoptéry. Stačí nájsť
v sebe odvahu. Na pamiatku vám zostane nielen spomienka, pri ktorej sa vám aj o pár rokov neskôr zrýchli
dych, ale aj videozáznam, ktorý býva často bonusovou
zábavou (nielen) pre oboch zúčastnených.
www.najzazitky.sk

7. Šéfkuchársky kurz

Kurzov varenia máme dnes naozaj na výber, tak ako dobrôt zo všetkých možných svetových kuchýň. Absolvovať ich
môžete pod dohľadom špičkových slovenských šéfkuchárov, ale čo tak vyskúšať prestížnu školu varenia v niektorej
zo svetových metropol? Napríklad, Leiths School of Food
and Wine v Londýne ponúka kurzy v cene od 95 do viac
ako 20-tisíc libier. Absolvovala ju napríklad aj Kate, vojvodkyňa z Cambridge a manželka britského následníka trónu. Ďalšou špičkovou školou varenia je Le Cordon Bleu,
ktorá sídli vo viacerých svetových metropolách a dokonale
si vychutnáte napr. aj v Paríži. Ponúka kurzy od prípravy
raňajok až po sofistikované jedlá.
www.pregurmanov.sk, www.leiths.com
www.cordonbleu.edu

9. Aukcia filmových rekvizít

Vžite sa do kože filmového hrdinu – stačí si niečo vydražiť
na aukcii filmových a seriálových rekvizít. Organizuje ich
napríklad špecializovaná spoločnosť a portál Prop Store.
Aukcie sa v čase menia, v minulosti sa dražili zaujímavosti
z filmov ako Hannibal, Dracula, Noe či zo seriálov Dexter
alebo Narcos.
www.propstore.com

10. Noc na Lomnickom štíte

Vráťme sa z filmu do reality, ktorá však môže byť tiež filmová, či priam rozprávková. Konkrétne v najvyššie položenom apartmáne v strednej Európe v nadmorskej výške
2 634 metrov. V ponuke je nádherný výhľad na končiare
Vysokých Tatier a nočnú oblohu, akú v meste nikdy kvôli
svetelnému smogu neuvidíte. Len pozor, toto ubytovanie
zvykne byť na dlhú dobu dopredu vypredané.
www.vt.sk

8. Cesta na strechu sveta

Cesta na severný pól sa v poslednom čase stáva prístupnejšia aj pre „bežných“ turistov, keďže využiť môžu plavbu
ľadoborcom. Dostanú sa tak na miesto, ktoré bolo niekedy
vyhradené iba pre tých najodolnejších a najodvážnejších –
na „strechu sveta“. K dispozícii je viacero alternatív cesty,
od úplne dobrodružných až po tie pohodlnejšie, a podľa
toho sa líši aj cena. Počítať však „pokojne“ môžete s päťmiestnou sumou.
www.polarcruises.com

PS: A ak predsa len uvažujete aj nad tými ponožkami,
čo tak vyskúšať niečo netradičnejšie? Sviatočný motív,
odvážna farba, alebo vtipný vzor, nič nie je problém.
Zlaté manžetové gombíky,
alebo drahé hodinky má
dnes už každý, ale videli ste
už niekomu trčať spod biznis obleku „fúzaté“ nohy?
www.fusakle.sk
www.happysocks.com
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Milan Nemec

Baví ma, že nemusím sedieť
na zadku v kancelárii

Má prehľad, schopnosti a tajný recept, ako byť hybnou silou informatizácie
samosprávy na Slovensku. Milan Nemec riadi z pozície vedúceho oddelenia
projektov v samospráve elektronizáciu obcí, miest a samosprávnych krajov,
a práve oslavuje 7. výročie svojho pôsobenia v DATALANe.

Zákazníci si cenia jeho znalosti, nevyčerpateľnú ochotu a trpezlivosť, vo firme oceňujeme jeho kolegialitu a skúsenosti,
ale aj fakt, že disponuje jasným názorom a nápadmi, ako by
veci mohli reálne fungovať lepšie. Vyštudoval Žilinskú univerzitu, odbor Informačné a riadiace systémy, znalosti z oblasti
riadenia organizácií si doplnil štúdiom MBA. Spolupodieľal sa
na rozbehu projektu Digitálne mesto, na jeho technologickom skoku na cloudové riešenie a poskytovanie služieb formou SaaS. Aktuálne komplexne zodpovedá za rozsiahle a náročné projekty v rámci VÚC-iek a obcí, tzv.DCOM. Disponuje
rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami, no zostáva vzácne
skromný a jeho cieľom je byť platnou súčasťou tímu DATALAN, ktorý bojuje na poli samosprávy. Všetci, čo sa pohybujú
v tejto oblasti vedia, ako je citlivá na výroky politikov, politické
udalosti, ako je závislá na zmenách legislatívy. O to zložitejšie
je preto každoročne napĺňať spoločné ciele a plány.

Prekvapenie,
aj radosť - pri
preberaní
ocenenia Ajťák
roka 2013.

Stále ho to však napĺňa. Ako prezradil: „Nemám prácu, ktorá si
vyžaduje „sedieť na zadku v kancelárii“ a byť jednostranne zameraný. A to ma baví.“ prezradil. „Je vzrušujúce byť súčasťou veľkých
zmien v spoločnosti, a elektronizácia samosprávy na Slovensku
určite takou zmenou je.“ Aktuálny stav elektronizácie prirovnáva svojim typickým humorom k puberťákovi, ktorý v poslednej
dobe aj vďaka „hojnosti zdrojov“ prirýchlo vyrástol, ale „mentálne aj fyzicky“ je to ešte dieťa. Veľa vecí realizuje neohrabane,
ak chceme, aby niečo „urobil“, musíme mu to „povedať“ viackrát a popritom si aj riadne ponadávame, smeje sa Milan. Ale
verí, že z toho čoskoro puberťák vyrastie a časom bude na tieto
časy spomínať s úsmevom spolu s kolegami, s ktorými pri realizácii týchto projektov zažili rôzne nepublikovateľné príhody.
A čo ho baví úplne najviac? „Starostlivosť a komunikácia s klient-
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mi, pomáhať im s riešením problémov, ktoré ich - aj v súvislosti
s našimi IT projektami – ťažia.“ Milan je tiež dobrý v organizovaní prác, internej komunikácii s kolegami, ktorých dokáže
skvele motivovať. Vďaka tomu sa spolu menia na „hlavných
analytikov“ a vymýšľajú nové riešenia, alebo kapacitne pokrývajú „nepokryteľné“. Ako sám zdôrazňuje, bez svojich kolegov
by sa mohol aj pokrájať, a výsledky by sa nedostavili.
No hoci má svoju prácu rád, rovnako si vie dopriať aj chvíle
s rodinou. „Najkrajší moment dňa nastáva, keď sa vrátim podvečer domov z práce za mojimi babami...,“ prezrádza Milan. „Znie
to ako klišé a možno dnes aj nemoderne, ale ja to tak naozaj cítim.
Moja rodina je pre mňa to najdôležitejšie“.
Popri práci a rodine si vie nájsť čas aj na seba. Pochádza
z hokejovej rodiny a už dlhé roky pravidelne chráni hokejovú bránku, lyžuje alebo bicykluje. „Mojím relaxom je však aj
kosenie trávnika pri dome, a stretávky s priateľmi pri dobrom
vínku,“ dopĺňa s úsmevom. Ako každého chlapa ho poteší
nielen chvíľa voľna, ale aj pochvala. Počuť na neho pochvalné
slová zo strany zákazníkov naozaj nie je problém. Najlepšiu
pochvalu však dostal od staršej dcéry, keď povedala, že varí
lepšie ako mama. Aj keď pravda to podľa neho nie je, možno
iba pri vybraných druhoch jedál ako bryndzové halušky a pirohy, rodinných špecialitách. V pracovnej oblasti ho potešilo
ocenenie projektov, na ktorých sa podieľal a Ajťák roka 2013
v internej súťaži DATALAN Award. No vždy je tiež rád, keď mu
klient poďakuje, že mu s niečím výrazne pomohol. A čo s Milanom robí kritika? „Ako ktorá, ale väčšinou ma trochu zamrzí.
Oprávnená ma vyburcuje k lepším výkonom, neoprávnená ma
núti zamyslieť sa, prečo k nej došlo a čo som s tým mohol urobiť.“

Milan
so svojimi
babami na
lyžovačke
v Livigno.
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ĎAKUJEME

ZA VAŠE
VEĽKÉ SRDCE
Spoločnosť DATALAN v spolupráci
s Národnou transfúznou službou
organizovala 17. augusta spoločné
darovanie krvi, ktorým sme vzájomne
pomohli mnohým ľuďom v núdzi.

Odber absolvovalo 40 z vás
a vyzbierali sme 18 litrov krvi.

ĎAKUJEME

VŠETKÝM DARCOM
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Náš tučný
grécky úlet
24. jún 2016 – Senec

Ako vyzerá ***** firemný zájazd? Takto! Datalanská
posádka si tento rok zbalila batožinu a odletela
vychutnať slnko, chute a rytmy čarovného Grécka.
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MÁRIA
PORUBČINOVÁ

ANDREA
VIZVÁRI

MIROSLAV
DVORSKÝ

PAVOL
REMENÁR

RÓBERT PUŠKÁR, BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR,
ZBOR OPERY SND A SLOVENSKÝ NÁRODNÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER
DIRIGENT: RASTISLAV ŠTÚR
Vstupenky v pokladniciach SND
www.vianocevbratislave.sk

