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Za 25 rokov sme dokázali mnohé
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sami. Bolo to možné iba
s pomocou vás – našich zákazníkov,
partnerov a priateľov.

S

om ťažký pacient - diagnóza je úplne jasná. Paradoxne
som však rada, že je neliečiteľná. A že pracujem v prostredí rovnako „postihnutých“. O čo ide? Stále sa mi pred očami
otvárajú nové a nové možnosti využitia moderných technológií. Kdekoľvek a kedykoľvek. Predavačka v predajni si pýta
vernostnú kartičku a ja rozmýšľam, že keby to mali celé zdigitalizované, bolo by to pohodlnejšie a vedeli by mi – okrem
iného - poslať info o tovare, ktorý by sa mi mohol páčiť... Vynechám pár lekcií vo fitku, a už sa zamýšľam nad tým, prečo
mi ako pravidelnému zákazníkovi nepošlú žiadnu notifikáciu.
Veď kontakt na mňa majú. Zo schránky vyberám 4-stranový (!)
list s ponukou úveru od mojej banky a rozčuľujem sa. Veď koľko rokov už poznáme email?! Som u lekárky, šuchoce s tým
veľkým pokrčeným papierovým fasciklom, pýta sa ma na veci,
ktoré by bolo naozaj jednoduchšie evidovať elektronicky
ako v pamäti, posiela ma k špecialistom, ktorí sa ma pýtajú
všetci na to isté dookola – a ja mám chuť vylepiť si odpovede
na čelo, ako trafikantka ceduľku s vetou: Lístky na MHD nemáme. Mimochodom, lístky. Už ste niekedy skúšali dostať sa
v preplnenom spoji k inému označovaču, ak je ten najbližšie
k vám nefunkčný? Áno, máme už sms lístky, ale tam je nutné
si pamätať tri rôzne kombinácie čísla a dĺžky platnosti lístka,
a človek tiež tŕpne, či príde sms skôr než spoj. Prečo nemôžem
nastúpiť, urobiť krátky pohyb smartfónom, a odrátalo by mi
to kredit, napr. podľa dĺžky prejdenej trasy? Prečo mi v autoservise tlačia x-papierov, keď by sa celý príjem dal urobiť cez
tablet? Biometria, zápis v systéme, história v CRM a je to.
Prečo chodí daň za byt šekovou poukážkou? Potešila by ma
napr. otázka v pay-appke – Stiahnuť sumu? A ja len na displeji
smartfónu odkliknem áno/nie.
Preč so zdĺhavými, nepraktickými, transakčne komplikovanými procesmi. Nechcem skladovať doklady a potvrdenia, nechcem nosiť kartičky, dokonca ani tie platobné už nie. Ideálne
keby na všetko stačil len mobil... a keby všetky „moje veci“ išli
cez jeden ekosystém, do ktorého sa pripojím kdekoľvek a nielen zo svojho zariadenia, ale z čohokoľvek online.
Jednoducho mám stále akútny pocit, že všetko by mohlo byť
vďaka novým možnostiam sveta IT jednoduchšie, intuitívnejšie, ústretovejšie voči mne ako zákazníkovi, príjemcovi služby,
ale aj občanovi, pacientovi, alebo aj zamestnancovi.
A to v tomto štádiu hovoríme len o veciach, ktoré by už dávno
mohli a mali fungovať. No keďže jednou z úžasných vlastností
IT sveta je jeho rýchly vývoj, možností bude pribúdať a všetko
okolo nás sa bude meniť. Popritom sa však ozýva čoraz viac
pesimistickejších hlasov. Riešia sa pojmy ako Cyber bezpečnosť, digitálna demencia, bod singularity - alebo také spoločné vedomie. Podľa niekoho hrozba, podľa iného príležitosť.
Prístup online, ale spoločný v rámci celej komunity.

Nová generácia funguje totiž v duchu Zdieľam, teda som. Nielen fotky, ale napríklad aj svoje predstavy, ktoré bude možné
posielať ako obraz. Alebo spomienky – tiež sa už skúma možnosť digitalizácie, a dokonca vymazávania tých nepríjemných.
Je tu hologram chat, ohybný displej na kožu, výzvy v prepojení
dátových báz s DNA, šum v hlave sa dá využiť ako heslo. A čo
hovoríte na fenomén internetu vecí? Alebo virtuálnu realitu –
nezapamätali by ste si v škole napr. oveľa lepšie fakty z dejín či
geografie, ak by ste sa preniesli do daného času, či priestoru? Už
len čítať o tom je často fascinujúce.
Ale viete, čo je tiež fascinujúce? Keď človeka chytí IT horúčka,
existuje liek, ktorý zaberá. Technológie sú totiž „len“ nástroj,
a okrem režimu „on“ im stále ponechávame aj funkciu „oﬀ “.
Umožnia nám rýchlejšie a jednoduchšie vybaviť, zariadiť a sprocesovať čo treba. Aby nám aj v digitálnej ére zostalo viac času na
real life – napr. ležať pod rozkvitnutou čerešňou, počúvať čajky
v prístave, cítiť iskrivé víno na jazyku, či dotyk slnka na koži. A aj
v noci bude vždy krajší pohľad na hviezdy než na blikanie digitálneho displeja.
Prajem vám živé letné dni aj noci!

Ivana Dorozlo
Marketing & PR manager
DATALAN
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Nové ocenenia a technologické partnerstvá
Svoje kompetencie a špičkové know-how sme potvrdili ziskom nových ocenení a rozvojom partnerstiev,
ktoré budú našim zákazníkom zaručovať ešte kvalitnejšie a technologicky vyspelejšie služby.
Ako lídra, ktorý vďaka svojim znalostiam dokáže na slo
venskom trhu realizovať rozsiahle a unikátne IT projekty,
nás ocenila globálna značka Hewlett Packard Enterprise
– patrí nám status The Best Partner 2015 for Technology
Services. Ambícia prinášať zákazníkom inovatívne a mo
derné riešenia, čo zefektívnia ich biznis, nám ako dodá
vateľovi priniesla ocenenie spoločnosti Veeam, ktorá je
špičkou v oblasti vývoja softvéru na zálohovanie a obnovu
dát. Sme Veeam Partner of the Year 2015 v kategórii Sko
kan roka. DATALAN je tiež Top partner 2015 spoločnosti
Kyocera v kategórii Priamy predaj. Pribudol aj status Sil
ver Partner spoločnosti Kofax, Signature Solution Partner
spoločnosti Wacom a Service and Installation Partner pre
Six Payment Services.
V rámci stratégie „Od produktov k službám“ sme nové
partnerstvá uzavreli aj v oblasti tlačiarenských služieb.
Autorizované partnerstvo so spoločnosťou Xerox v ob
lasti predaja a servisovania zariadení nám otvára dvere
k poskytovaniu tlačových služieb na báze Xerox riešení
a zároveň prístup k nástrojom na poskytovanie tlačových
služieb, analýzy prostredia a dizajnu riešení.

V rámci dlhodobého partnerstva so spoločnosťou HP sme
v tejto oblasti rozšírili kontrakt o špecializáciu Managed Print
Services, ktorá nám umožní poskytovať tlačové služby aj na
produktoch a nástrojoch značky HP. Nová špecializácia nás
zaraďuje do úzkej skupiny partnerov s certifikáciou poskyto
vať HP channel Print Services (HP cMPS) na Slovensku.
Od minulého roka uzavrel DATALAN exkluzívne partner
stvo pre Slovensko a pre Česko aj so spoločnosťou Infinera, ktorá poskytuje riešenia na budovanie vysokorýchlost
ných transportných sietí. Vďaka tomuto partnerstvu sme
participovali na úspešnom rozširovaní akademickej siete
SANET na prenosové rýchlosti 100 GB.
DATALAN sa tiež zapojil do programu Microsoft Partner
Seller, vďaka čomu zintenzívnime spoluprácu s Microsof
tom na poli obchodnom aj technologickom. Naši techno
logickí experti sa stanú súčasťou technologickej komunity
Microsoftu s priamym prístupom k internej vedomostnej
databáze Microsoftu a s možnosťou účasti na projektoch
Microsoftu. Špecializovať sa budeme primárne na riešenia
Hybrid cloud na báze Azure, Office 365, Messaging, EMS.

INFOTRENDY 2016: Smart riešenia pre efektívnejšie procesy
Pre našich dlhoročných zákazníkov – spoločnosti Slovalco a Orange – sme v rámci procesov implementovali
moderné inteligentné IT nástroje, ktoré im priniesli konkrétne úspory a vďaka ktorým fungujú efektívnejšie.
Zaujímavosti a konkrétne čísla z praxe sme spoločne prezradili hosťom konferencie Infotrendy 2016.

6

news I novinky

Lepší plán výroby

Biometria v praxi

V Slovalcu riadi nami imple
mentovaný moderný IT sys
tém celý proces výroby hliníka.
A tiež ho dokáže optimalizovať.
„Zlepšenie efektivity o pol percen
ta znamená nárast výroby o 120
ton ročne,“ prezradil Anton Kret,
systémový inžinier spoločnosti
Slovalco, najväčšieho tuzemského producenta hliníka.
Optimalizácia sa podarila aj vďaka nasadeniu IT nástrojov,
ktoré simulujú správanie elektrolytických pecí napr. pri ur
čitej kvalite vstupnej suroviny. Okrem lepšieho plánovania
výroby umožní novo nasadzovaný IT systém predpovedať
kritický stav či rýchlejšie spracúvať dáta z pecných počíta
čov. Hoci princípy elektrolytickej výroby hliníka sú známe
vyše storočia, stále ju možno pomocou súčasných techno
lógií posúvať na vyšší level.

Biometrický
podpis
a s ním súvisiaca bez
papierová kancelária je
tiež nástrojom na zni
žovanie nákladov. Pod
pis napísaný vlastnou
rukou, dotykovým pe
rom na displeji tabletu,
používajú v spoločnosti Orange tri roky. Riešenie sme
implementovali v 160 pobočkách, obsahuje 800 podpi
sovacích zariadení a zákazník má v súčasnosti biomet
ricky podpísaných 5 mil. dokumentov.
IT manažér Orangeu Jiří Láznička hovorí o úspore 40 ton
papiera, ale tiež o zlepšení servisu pre zákazníka: „Doku
ment je prakticky hneď, ako ho zákazník biometricky pod
píše, k dispozícii pracovníkom na hotline, ktorí tak môžu
okamžite riešiť problémové situácie.“

Kompletné prezentácie spíkrov zo spoločnosti Slovalco a Orange si môžete pozrieť na www.datalan.sk
v sekcii Nové témy – Inovácie pre biznis.

VEDEC ROKA: Slováci ocenení za objavné prístupy vo výskume
a za výnimočné inovácie
DATALAN je partnerom hodnotenia Vedec roka, v ktorom sú oceňovaní autori najlepších slovenských
výskumov. Tento rok opäť zaujali mimoriadne inovatívne a prínosné projekty: rýchlejšia a presnejšia
diagnostika rakoviny prostaty, pomoc pri orientácii nevidiacich ľudí v budovách či prenosná nabíjačka pre
mobilné zariadenia, ktorá vyrába elektrinu z tepla.
Hlavnú cenu Vedec roka 2015 získal Ján Tkáč z Chemic
kého ústavu Slovenskej akadémie vied. Venuje sa glyko
mike, čo je vedecká disciplína, ktorá zažíva búrlivý rozvoj
vďaka pokroku v tvorbe biočipov. J. Tkáč sa zameral na
prístup v detekcii biomarkerov rakoviny prostaty, ktorý
dosiaľ v odbornej literatúre nebol opísaný.
Vedkyňou roka sa stala Monika Rychtáriková zo Staveb
nej fakulty Slovenskej technickej univerzity, medzinárodne
uznávaná odborníčka na akustiku, vo svojom výskume pre
pája znalosti zo stavebnej a priestorovej akustiky a vplyv
fyzikálnych javov na psychiku človeka. Takto pomáha pri vý
voji lepších načúvacích prístrojov
a pri výskume akustickej orientá
cie nevidiacich vnútri budov.
Daniel Šlosár z Fakulty baníc
tva, ekológie, riadenia a geo
technológií Technickej univer
zity v Košiciach je odborník
na využívanie alternatívnych
zdrojov energie. Za vývoj pre
nosného generátora elektrickej

energie s názvom Chargebrella získal ocenenie Osobnosť
roka v oblasti technológií.
Ocenená bola aj Mladá osobnosť vedy. Tomáš Plecenik, ex
perimentálny fyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského. Plecenik sa so svojím tímom za
oberá vývojom nového senzora vodíka, ktorý môže byť veľmi
zaujímavý najmä pre automobilový priemysel, a to v elektro
mobiloch využívajúcich vodíkové palivové články.
Laureátom ceny Osobnosť roka v programoch EÚ sa stal
Tibor Hrianik z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky UK,
uznávaný vedec a koordinátor projektov, na ktorých sa zú
častňujú výskumníci nielen z Eu
rópy, ale aj z USA či z Kanady.
Ocenenie organizujú Centrum ve
decko-technických informácií SR,
Slovenská akadémia vied a Zväz
slovenských vedeckotechnických
spoločností; aktuálny ročník sa
konal pod záštitou prezidenta Slo
venskej republiky Andreja Kisku.
Foto: SAV
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POZÝVAME
Premeny vzdelávania v epoche obrazoviek

DATALAN je partnerom TREND konferencie „Premeny
vzdelávania v epoche obrazoviek“, kde budú odborníci
diskutovať o výzvach spojených s digitalizáciou vzdelávacieho obsahu. Stretnutie sa koná 31. mája v Bratislave a okrem množstva odborníkov zo Slovenska aj
zo zahraničia sa k potrebe reforiem a zmien vyjadrí tiež
minister školstva.
Diskusia bude príležitosťou otvoriť aktuálne témy a nájsť
odpovede na zásadné otázky a výzvy spojené s prechodom do digitálnej éry. Prestížni zahraniční spíkri, vysokí
štátni úradníci aj odborníci, ľudia z firiem, zriaďovatelia aj
riaditelia škôl, učitelia aj aktivisti zhodnotia v spoločných
debatách cestu, ktorú sme na Slovensku prešli od budovania infraštruktúry k metodickej zmene. Účastníci stretnutia sa zamerajú aj na skutočné IT túžby škôl a na analýzu
predpokladov a zmien, ktoré sú nevyhnutné, ak chcú školy
tieto túžby a ciele v budúcnosti splniť.

Zaujímavé témy, zaujímaví hostia, skúsenosti a trendy
Digitálna demencia? Učenie v súlade s naším mozgom –
pohľad neurológa – MUDr. Martin Jan Stránský
Revolúcia v školstve? Cloud, YouTube, Fliped classroom,
MooC, Learning analytics a Mária Terézia – Martin Drnek, expert a člen vedenia spoločnosti Scio, Praha
Fínska cesta: Ako použitie digitálnych technológií premieňa tradičnú školskú kultúru – osnovy, triedy aj metódy učenia – Pasi Mattila, riaditeľ spoločnosti Finpedu,
Oulu, Fínsko
Čakanie na ministra – Prečo je vo vzdelávaní lepšie nespoliehať sa na štát a na jeho úradníkov – Tomáš Feřtek,
publicista a spoluzakladateľ spoločnosti EDUin, Praha
O tipy, ako využiť potenciál informačných technológií na
zmenu metód výučby v slovenskom školstve, sa podelia
viacerí odborníci z IT sektora, medzi nimi aj Róbert Šimek z DATALANu, ktorý predstaví víziu blízkej budúcnosti
v prezentácii „Umelá inteligencia – revolúcia vo vyhľadávaní?“. A nebude chýbať ani diskusia o konkrétnych skúsenostiach a plánoch s eurofondmi v oblasti budovania
IT infraštruktúry a digitalizácie vzdelávacieho obsahu
s komentárom k téme hodnoty za peniaze z eurofondov
v novom programovom období sa do diskusie zapojí aj minister školstva Peter Plavčan.

Viac informácií a program konferencie nájdete na konferencie.etrend.sk.

PODPORUJEME
Filip Polc
rekordér a najlepší svetový city
downhill biker

Slovenské
paralympijské
družstvo
držitelia viac ako
30 medailí

Detská Univerzita
Komenského online
bezplatne pre
študentov z celého
Slovenska

Aj ty v IT
unikátny projekt
pre dievčatá v IT
svete

Viac talentov, osobností, projektov a úspešných príbehov spoznajte na www.dakujemeDATALAN.sk.
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ZO ZÁKULISIA
DATALAN CUP SUMMER JAM 2016
Letné stretnutie s priateľmi

ICT Football Challenge 2016
Výkony podávame aj v športe

Aj tento rok sa s našimi zákazníkmi, priateľmi a partnermi stretneme na obľúbenom športovo-oddychovom
podujatí, ktoré sa uskutoční
11. júna v Studenom. Čaká
nás rodinný trh chutí a vôní
a okrem čerstvých dobrôt a zaujímavých hostí si budeme
môcť spoločne užiť netradičné varenie džemu.

Naši športovo zdatnejší
kolegovia si to 9. apríla
v športovej hale Mladosť
rozdali vo futsálovom zápase s ďalšími rýchlo-nohými tímami z IT a telekomunikačnej branže na 8.
ročníku ICT Football Challenge 2016. Aj keď na víťazstvo
nesiahli, postarali sa aspoň o neopakovateľnú atmosféru.

VŽDY V OBRAZE

Získajte viac informácií

www.datalan.sk

Kliknite na www.datalan.sk/vyrocne-spravy

Chcete vedieť, čo máme nové? V časti AKTUALITY na našom webe nájdete najčerstvejšie novinky zo života firmy.
Dozviete sa 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 optimálne riešenie pre váš biznis, chcete vedieť
viac o výhodách moderných systémov a inovatívnych produktov na mieru alebo vás zaujímajú reálne prínosy pre
konkrétny segment v prípadových štúdiách – tiež máte
všetko dostupné na jeden klik. Sekcia PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
aktuálne obsahuje viac ako 50 zaujímavých a inšpiratívnych príkladov zo slovenskej praxe.

Dozviete sa, čo je najcennejším aktívom v biznise,
aké inovácie sme priniesli
na slovenský trh, o koľko
sa medziročne zvýšila pridaná hodnota našich produktov a služieb, a nechýbajú ani najdôležitejšie momenty,
projekty a unikátne riešenia, za ktorými stojí náš tím.

Inšpirujte sa

Kliknite na www.datalan.sk/datalan-news
Prečítajte si viac o témach, ktoré aktuálne rezonujú v biznise, spoznajte najnovšie technologické trendy, inšpirujte
sa zaujímavými nápadmi. Nevynechajte ani komentáre
odborníkov z branže a rozhovory s významnými osobnosťami slovenskej scény.

Spojte sa s nami
facebook.com/datalan

twitter.com/datalannews

linkedin.com/company/datalan

9

news I CEO rozhovor

Marek Paščák

SPOLOČNE SI
SO ZÁKAZNÍKMI
PLNÍME SNY
25 rokov je v prípade človeka ten najlepší vek, keď má
v hlave veľké plány a celý život pred sebou. DATALAN
dosiahol métu prvej štvrťstoročnice koncom minulého
roka. Žiadne veľké bilancie sa však nekonali. Naopak.
Pustili sme sa do reštartu, ktorým sme spustili
potrebné zmeny. Motorom tejto zmeny je Marek
Paščák, CEO DATALANu, ktorý verí, že aj napriek
úspešnej minulosti tie najlepšie veci našej histórie
ešte len prídu.

Marek, rástol si spolu s firmou, ako vnímaš jej doteraj
ší vývoj?
Za 25 rokov sme toho dokázali mnoho a zrealizovali viaceré
unikátne projekty cenené aj za hranicami. Sám som začínal
v roku 1999 ako obchodník, firmu vediem od roku 2014.
Koncom 90. tych rokoch mal DATALAN len cca 50 zamest
nancov, no už vtedy sme naštartovali vzťahy s viacerými zá
kazníkmi, s ktorými sme doteraz. Dnes nás je 10-násobne
viac, pribúdajú desiatky nových realizácií, aktívne pracuje
me pre viac ako stovku spokojných zákazníkov. To je výraz
ný posun. To podstatné sa však – verím – nikdy nezmenilo.
Čo je podľa teba tou pridanou hodnotou a konkurenč
nou výhodou?
Našou najväčšou devízou vždy boli dobré nápady, špičko
vé znalosti, profesionalita a vytrvalosť, ale tiež presvedče
nie, že informačné technológie dokážu a musia byť príno
som v každej oblasti ľudského života. Prenášame vízie do
praxe, nehovoríme o inovovaní, ale o inováciách pre život.
Ambíciou a satisfakciou sú pre nás konkrétne užitočné
služby a kvalitné riešenia, ktoré na trhu fungujú s naším
podpisom. A našou najväčšou inšpiráciou a záväzkom
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zároveň je spätná väzba našich zákazníkov. Veríme, že aj
v biznise majú svoje miesto dôvera, profesionálny a záro
veň osobný prístup, a najmä úprimný ľudský záujem.
Prečo sú teda potrebné aktuálne prebiehajúce zmeny
a čo je ich obsahom?
Súhlasím s tvrdením, že zmena je trvalý stav. A v sektore
informačných technológií to platí dvojnásobne. Mení sa ich
úloha, využívanie, je tu nová online generácia zákazníkov,
ktorá má úplne iné nároky aj potreby, a preto sa musia
zmeniť firmy a aj my ako ich partneri. Zmenili sme štruktúru
a procesy, ktoré reflektujú zmeny na trhu – chceme ísť viac
po segmentoch, viac sa venovať konkrétnym oblastiam, zvy
šovať svoju expertízu, zjednotiť tímy odborníkov pre inten
zívnejšiu spoluprácu, lepšiu výmenu skúseností, rýchlejšie
reakcie na požiadavky zákazníkov, aby sme im dokázali nie
poskytnúť službu, ale navrhnúť riešenie ich problému.
Čo konkrétne prináša zmena zákazníkom?
Osobný prístup bude ešte osobnejší. Zákazník sa bude
môcť spoľahnúť nielen na to, že sme špička v rámci tech
nológií, ale aj na to, že skutočne rozumieme fungovaniu
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jeho biznisu, že poznáme jeho zákazníkov, že vieme, aké
sú ich reálne potreby, aké sú v tomto smere slabé stránky
zákazníka a ako situáciu zlepšiť. Bude môcť čerpať z našich
skúseností, znalostí, ale aj zo schopnosti pozrieť sa na veci
z pohľadu konečného zákazníka.
Ako budú tieto zmeny uvedené do praxe?
Plánujeme posilniť tím a vybudovať skutočne špičkové
a spolupracujúce tímové jednotky, ktoré budú schopné
poňať potrebu či problém zákazníka komplexne. V blízkej
budúcnosti chceme získať ľudí, ktorí sú na trhu jednotkou,
či už ako softvéroví špecialisti, UX experti alebo vizionári.
V DATALANe budú mať možnosť a príležitosť pracovať na
skutočne významných a prelomových projektoch a priná
šať inovácie, ktoré dokážu zmeniť životy ľudí.
Plánuje sa v súvislosti so zmenami aj update portfólia?
Dynamika trhu, prirodzene, prináša zmeny aj v tejto oblasti.
My sa však nepozeráme na produkty či služby ako na hoto
vé balíky – vnímame ich z nadhľadu. Vďaka kontinuálnemu
vývoju sa nám síce darí každoročne prinášať inovatívne rie
šenia, ktoré majú využitie cross segmenty – od analytiky cez
sémantiku až po umelú inteligenciu. Technológie sú však
stále len nástroje, ktoré majú poslúžiť konkrétnemu cieľu.
V praxi to znamená, že so zákazníkom otvorene hovoríme
o jeho fungovaní, zisťujeme, čo potrebuje a čo chce zmeniť
a ako mu v tom môžeme byť nápomocní, bez toho, aby sme
vymenovávali konkrétne IT nástroje. Pre zákazníka je jed
noducho podstatný výsledok.
Čo je v súčasnosti top prioritou našich zákazníkov?
Transformácia na digitálnu spoločnosť. V súčasnosti nevy
hnutnosť. A to je presne príklad: zákazníkom vieme pomôcť
s riešením digitalizácie procesov aj dokumentov, vieme ísť od
základných vecí, akými sú DMS či registratúra a celkovo od
stránenie papierovej formy dokumentácie, až po takú nad
stavbu, akou je internet vecí či vyťažovanie a analytika dát
v reálnom čase. Je to podobne ako napríklad v manželstve.
Riešite každodenné nevyhnutné veci, občas hasíte problé
my, ktoré sa jednoducho vyskytnú vždy, no zároveň si robíte
aj dlhodobejšie plány, hovoríte o tom, čo by ste radi urobili
o rok, o dva, o desať rokov, a popritom nezabúdate ani na to,
čo by ste raz niekedy radi dosiahli, kladiete si méty, spoločne
snívate. Aj v biznise je často práve myšlienka či spoločná vízia
prvým krokom k tomu, aby sa niečo udialo. A my sme radi, že
si takto so zákazníkmi spoločne pomáhame plniť sny.
Sú zákazníci takýmto debatám otvorení?
Za DATALAN môžem povedať, že jednoznačne áno. S na

šimi zákazníkmi som v dennodennom kontakte, viem,
čím žijú, čo ich zaujíma aj aké problémy ich v každoden
nom fungovaní trápia. Bez toho, že by sme zákazníka vy
počuli, predsa nemôžeme priniesť riešenie, ktoré reálne
využije. Možno sme si dôveru a rešpekt zákazníkov získali
vďaka tomu, že sa s nimi dokážeme baviť na odbornej
úrovni v rámci ich segmentu a zároveň vieme individuál
ne prepojiť možnosti technológií s potrebami konkrétne
ho zákazníka. Nerobíme projekty pre projekty, ide nám
o to, aby veci fungovali, aby mali zmysel a aby našich zá
kazníkov posúvali vpred.
A ako potom reagujete na preferenciu istého statusu
quo či na strach z neistého výsledku inovácií?
Inovácií sa nesmieme báť. V histórii existuje množstvo prí
kladov firiem, ktoré potrebe inovácií neverili a podcenili
nevyhnutnosť zmeny a vývoja – a kde sú dnes? Samozrej
me, občas sa človek stretne s argumentom: vpred sa ne
pohnem, kým nebudem musieť. No potom už môže byť
neskoro. Treba sa pozerať za roh. Aj to je však výzva pre
nás – IT firmy: ak zákazníkovi nedokážeme jednoducho
a jednoznačne vysvetliť prínosy moderných riešení, tak
mu nedáme šancu. Naším kľúčom je baviť sa so „skutoč
nými ľuďmi“ – koncovými používateľmi nástrojov a realizá
tormi procesov vo firmách či v inštitúciách našich zákaz
níkov. Oni najlepšie vedia, ako pracujú, čo pri svojej práci
potrebujú a využívajú, čo im prácu komplikuje – a my zase
vieme, ako im túto prácu zjednodušiť, zefektívniť. Ak pre
javíte skutočný záujem, nemôžete naraziť na odmietnutie.
Ak odhliadneme od hospodárskych výsledkov, čo
môže byť pre lídra trhu ukazovateľom budúceho úspechu?
Naším najväčším úspechom sú fungujúce inovácie pria
mo v praxi. Jednou z výhod 25 rokov pôsobenia na trhu
je aj získaný nadhľad. Preskákali sme toho veľa a dnes už
vieme, čo je naozaj dôležité. Nestaviame na krátkodobých
cieľoch a jednoduchých skratkách. Čísla, pozície, rastúce
percentá, statusy a ocenenia sú síce váženou kvantifiká
ciou z ekonomického pohľadu, no zmyslom našej práce je
predovšetkým zhmotňovanie vízií a prenášanie dobrých
nápadov do života. Ich výsledkom sú fungujúce a užitočné
služby pre nás všetkých.
Minulý rok bol mimoriadne náročný, no aj tak sme praco
vali na nových nápadoch a rozmýšľali, ako využiť možnosti
technológií na zmenu vecí k lepšiemu. Patriť medzi lídrov
pre nás jednoducho znamená tvrdo pracovať, nebude to
inak ani tento rok. Ambícia byť o krok vpredu nás vedie
aj naďalej. Zároveň však nezabúdame, že naše úspechy
neznamenajú nič, ak nepomáhajú aj ľuďom okolo nás.
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DATALAN IT FORUM 2016
26. mája 2016, hotel Double Tree by Hilton, Bratislava
www.datalanitforum.sk

DATA
ENGAGEMENT
CONNECTIVITY
1 scéna. 30 spíkrov.
7 hodín nápadov.
INŠPIRÁCIA PRE VÁŠ BIZNIS
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Ako premeniť digitálnu
revolúciu na príležitosť
40 % ﬁriem nebude do 10 rokov existovať – a možno sa to týka aj vás. Výzvou dneška totiž nie sú nové
technológie, ale nároky novej generácie zákazníkov.
Firmy, ktoré jej neprispôsobia svoje fungovanie, skončia.
Návodom na prežitie je vyťažiť z digitálnej éry maximum
a priniesť zákazníkom výnimočný zážitok. Ako na to? Príkladov je mnoho.
Niekedy stačí len odstrániť jedno políčko v online formulári, aby sa aj viac ako stopercentne zvýšil profit firmy.
Funkčný responzívny web tiež môže zvýšiť počet platiacich zákazníkov niekoľkonásobne. Príkladom je tiež služba
Uber, ktorá posunula využitie mobilnej technológie úplne
novým smerom, či bankový účet Number26, kde za všetko
hovorí spätná väzba zákazníka: „Jednoducho to milujem.
Takto by sa malo robiť bankovníctvo!“ Zo slovenského trhu
môže byť inšpiráciou napr. využitie biometrického podpisu u najväčšieho telekomunikačného operátora. Priniesol
nielen zníženie nákladov – vďaka úspore 40 ton papiera,
ale tiež zlepšenie servisu pre zákazníka. Ďalšie inšpiratívne príklady, ale aj konkrétne tipy, ako inovácie preniesť
do vlastnej praxe, sme 26. mája predstavili na konferencii
DATALAN IT FORUM 2016, na ktorej sa zišli slovenskí aj
zahraniční experti v oblasti zlepšovania customer experience.

Bez spokojného zákazníka
neprežijete

Podľa prieskumov spoločnosti Forrester až 7 z 10 biznis
lídrov považuje práve customer experience za kritický
moment v ich snahe uspieť na trhu. Konkrétne tipy, ako
zlepšiť používateľskú skúsenosť napr. pre návštevníkov
vášho webu, prezradila na DATALAN IT FORE 2016 dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU
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prof. Mária Bieliková. Bola jednou z tridsiatich spíkrov,
ktorí počas siedmich hodín prinIesli hosťom konferencie
množstvo praktických príkladov a užitočných nápadov.
„Svet IT sa už neorientuje len na potreby koncového zákazníka, ale na jeho výborný zážitok a príjemný pocit pri používaní
informačných systémov. To predstavuje veľkú výzvu nielen
pre IT branžu, ale predovšetkým pre firmy,“ zdôraznil technologický líder DATALANu Michal Klačan, ktorý stojí za viacerými unikátnymi softvérovými projektmi. „Spoločne musíme pochopiť život zákazníkov, vnímať zmeny prichádzajúce
s novou mladou generáciou používateľov a nájsť spôsob, ako
ich osloviť, zaujať a uspokojiť ich čoraz vyššie nároky.“

Adaptácia na zmeny
nie je možnosť

Je to nevyhnutnosť. Hlavnými témami konferencie
DATALAN IT FORUM 2016 boli preto globálne výzvy oblastí „Data, Connection & Connectivity“. Hostia konferencie
sa dozvedeli, ako spracovať veľké množstvo dát z rôznych
zdrojov, od senzoriky, cez prepis hlasu až po rozpoznávanie tvárí a emócií. Predstavené boli aj inteligentné technológie pre lepší predaj služieb a moderné zákaznícke centrá. Internet vecí sa zas ukázal v podobe každodenných
služieb pre ľudí, ale aj netradičných nápadov, ktoré v praxi
výborne zafungovali. Podľa zistení renomovaného marketéra a angel investora Petra Shankmana až 88 % firiem
verí, že zákazníkom poskytujú „excelentné” služby a zážitok. Nanešťastie, len 8 % ich zákazníkov si myslí to isté.
Svojimi skúsenosťami to potvrdil aj Marian Timoracký,
uznávaný slovenský konzultant v oblasti zákazníckych
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služieb, ktorý na DATALAN IT FORUM prišiel s konkrétnymi tipmi, ako nestratiť zákazníka 21. storočia.

Internet vecí bude čoskoro
aj vašou realitou

Aj keď sa odhady odlišujú – podľa Gartnera bude v roku
2020 bude v sieti 26 mld. zariadení, Cisco hovorí o 50, Intel
o 200 a IDC dokonca o 212 miliardách zariadení, isté je
jedno. Bude sa to týkať aj vás. A ide o výzvu, ktorú firmy
musia riešiť už dnes. Na Slovensku sa v súčasnosti rozbiehajú prvé siete, ktoré budú slúžiť na dátový prenos zapojených zariadení, a ako konkrétne využiť fenomén IoT už
teraz priamo v praxi, zaujíma podľa nášho prieskumu medzi účastníkmi konferencie DATALAN IT FORUM viac ako
50 % predstaviteľov slovenských firiem.
Cieľom IoT je zjednodušenie života, komfort pri využívaní
služieb a najmä ich personalizácia, v duchu hesla Služby
kvalitne, rýchlo a adresne. Uplatnenie nájde všade – od
výroby a energetiky cez zdravotníctvo či školstvo až po obchod a každodenné procesy nielen vo firmách, ale predovšetkým v našom živote. S inšpiráciou, ako môže pomôcť
internet vecí v praxi, na konferenciu zavítal Csaba Árendáš
zo Smart Vineyard. Hostia sa dozvedeli, ako dokážu senzory umiestnené vo vinohrade merať vlhkosť vzduchu, kondíciu pôdy či stav listov a ako na základe získaných údajov
pomáhajú vinárom reagovať na hrozby, napríklad na riziko vzniku nákazy viniča.

Personalizácia vás zaujíma,
ale neviete, ako na to?

Napriek tomu, že personalizácia je kritériom, ktoré bude
v budúcnosti rozhodovať o vašom úspechu, v praxi sa jej
potenciál stále nevyužíva. Podľa nedávneho prieskumu
až 40 % firiem z Fortune 500 nebude do desiatich rokov
existovať, ak svoj model fungovania neprispôsobia novej
generácii zákazníkov. Ako teda v bežnej praxi jednoducho
a najmä bez veľkých investícií „napasovať“ služby presne
na potreby a očakávania rôznych typov zákazníkov?
Zaujímavé riešenie predstavil Róbert Šimek z DATALANu.
Firemný vyhľadávač, ktorý rozumie reči a významu slov,
sám sa učí a zdokonaľuje vo vyhľadávaní, dokáže prinášať relevantnejšie výsledky oveľa rýchlejšie a je použiteľný

pre široké spektrum segmentov od predaja, servisu až po
vzdelávanie a verejnú správu.
Jeho kolega Dalibor Šlosár ukázal, ako sa dá vybaviť havarijné poistenie do dvoch minút, a že na to stačí jeden
mobil a dve fotografie. Andrej Dobák z DATALANu zase
predstavil Sandmana – smart nástroj na princípe umelej
inteligencie, ktorý dokáže „prečítať a spracovať dáta z rôznych zdrojov a prepojiť ich s inými internými registrami aj
verejnými databázami, vďaka čomu môžete vy osloviť zákazníka len s takou ponukou, ktorá je preňho relevantná.

Inteligencia v biznise:
spájame sily ľudí aj strojov

Ukážkou inteligentných technológií, ktoré z výkladu obchodu rozpoznajú postavu, konfekčnú veľkosť či vek okolo-idúcich a odporučia im tovar na mieru, zaujala mladá
vedkyňa Mária Virčíková spolu s Tomášom Tiefenbachom
z projektu Lurity. Technológie sú dokonca citlivé na
emocionálne stavy ľudí, a tak vedia odhadnúť, či sa zákazníkom prezentovaný produkt páči.
Ťahákom však bola aj možnosť vyhrať moderný elektromobil Tesla Model S na celý víkend. Hosťom sa priamo z európskeho sídla Tesly prihovoril charizmatický Stijn Otten,
ktorý ich zoznámil nielen s možnosťami nových smart
elektromobilov, ale ako expert zodpovedný za globálne
inovácie v oblasti mobility prezradil, ako natrvalo zmeniť
fungovanie firiem a ich služieb v prospech moderných zákazníkov.
Desiatky skúsených odborníkov, množstvo tipov, postrehov, faktov, príkladov z praxe, živých ukážok, ako aj trendov súčasnosti a vízií blízkej budúcnosti a celý deň plný
príležitostí získať neoceniteľné know-how a možností
konzultovať s kolegami z vašej branže, to všetko boli argumenty, ktoré 26. mája pritiahli na konferenciu DATALAN IT
FORUM 2016 stovky hostí. Účastníci boli nielen z IT branže
a biznisu, ale množstvo inšpirácie nabrali aj zástupcovia
škôl, samosprávy a verejnej správy, ako aj ľudia drukujúci
inováciám v priemysle či v zdravotníctve.
Ak ste tento rok nemohli využiť jedinečnú príležitosť prísť
sa inšpirovať, veríme, že sa stretneme o rok. S ďalšími nápadmi, víziami a konkrétnymi tipmi, ako dosiahnuť, aby
technologické trendy pracovali pre vás.

Prezentácie, fotogalériu a videoreportáž z aktuálneho ročníka nájdete na www.datalanitforum.sk.
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NAJVÄČŠIE STRETNUTIE
IT A BIZNIS KOMUNITY
Ktoré témy sú vašou prioritou?

Odborná konferencia DATALAN IT FORUM každoročne prináša ten najlepší mix technologických trendov
a fungujúcich príkladov z praxe. Presvedčili sa o tom viac ako dve stovky hostí, ktorých oslovili kľúčové témy
aktuálneho ročníka: Data, Engagement & Connectivity.

Zvolené témy vychádzali z vašej praxe. Ako IT líder na slovenskom trhu máme prehľad nielen v najnovších možnostiach
a technologických trendoch, ale zisťujeme, ktoré oblasti sú pre
vás prioritou, aké problémy riešite, čo vás zaujíma, čo reálne potrebujete, čo v praxi skutočne využijete a najmä – čo vám prine-

sie želaný výsledok: nárast spokojných zákazníkov. DATALAN IT
FORUM 2016 je výbornou platformou, na ktorej sa môžeme podeliť o získané znalosti, predstaviť zaujímavé nástroje, ponúknuť riešenia, ktoré sú určené práve vám, a zoznámiť vás s inováciami, ktoré majú pre vaše fungovanie najväčší potenciál.

Inovácie, ktoré majú budúcnosť
DATA
Inteligentné vyhľadávače a sémantika
Prepis hlasu a rozoznávanie reči
v praxi
Transformácia na digitálnu spoločnosť
Cyber security a bezpečnosť dát

ENGAGEMENT
Customer experience v 21. storočí
Measurement webu a moderný
UX dizajn online služieb
Mobilné aplikácie v cloude
Interaktívne nástroje a biometria

CONNECTIVITY
Zálohovanie dát a manažment sietí
v cloude
Internet vecí a wearable technológie
Mikroslužby ako výzva budúcnosti
Virtual & augmented reality

Platforma, ktorá nemá konkurenciu

Diskutovali sme
Netradičná skupina zaujímavých hostí vám prezradila, ako
oni vnímajú nástup nových komunikačných platforiem
a sociálnych sietí. Nové technológie, noví zákazníci, nové
výzvy – hľadali sme odpovede, ako skrotiť vlnu inovácií digitálnej éry či ako implementovať svetové trendy v oblasti

Customer Engagment do slovenských podmienok. Experti sa zamýšľali nad tým, čo by nemalo uniknúť firmám na
Slovensku a čo od nich očakáva zákazník v 21. storočí,
a prezradili tiež, kde sú najčastejšie slabé miesta a aké najnovšie technológie majú v tejto oblasti najväčší potenciál.
Testovali sme
Spoločne sme vstúpili do inteligentnej domácnosti – hostia vyskúšali internet vecí, 3D nástroje a virtuálnu realitu na
vlastnej koži. Veľký záujem bol aj o appky budúcnosti: mohli
ste si na pár klikov preveriť cenu vašej nehnuteľnosti alebo
overiť interakcie liekov, ktoré užívate vy či vaši blízki.

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 5,6 svýkon 382 koní
dojazd až 370 kmfuturistické funkcieautopilot
Enjoy the Tesla Experience!
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Užili sme si skvelú jazdu!
Jeden z vás však získal nielen príležitosť spustiť vďaka novým poznatkom zmeny vo svojom biznise, ale aj odštartovať nezabudnuteľný víkend v aute, po ktorom túžia všetci.
Zo všetkých účastníkov konferencie, ktorí sa podelili o svoju
spätnú väzbu v prieskume, sme totiž vyžrebovali výhercu
hlavnej ceny – elektromobilu Tesla Model S na celý víkend!
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Aké technologické trendy môžu
pracovať pre vás?
Výber najzaujímavejších riešení, ktoré sme predstavili na konferencii DATALAN IT FORUM 2016

Expertný search nástroj
Firemný „google“ dokáže rýchlo vyhľadať relevantné
informácie, a to aj na základe nepresných dotazov. Ro
zumie reči a významu slov aj v slovenčine. Sám sa učí a zdo
konaľuje vo vyhľadávaní, ktoré je realizované kombináciou
štatistických a sémantických technológií, a dokáže vyhľadať
a prepojiť informácie z rôznych firemných zdrojov.
Prepis ľudského hlasu
Nástroj na automatický prepis hovoru, rýchle vyhľadávanie informácií vo video nahrávkach. Technológia
rozpoznávania reči umožňuje automaticky spracovať veľké
množstvo zvukových nahrávok reči z konferenčných sys
témov, call-centier, aj zvukovej stopy videonahrávok. Na
výsledný textový zápis možno následne aplikovať techniky
spracovania textu, ktoré umožnia dolovanie informácií, pre
hľadávanie či navigáciu v rozsiahlych nahrávkach.
Sandman. Inteligentná správa sťažností
Inteligentné vyťažovanie a obohacovanie dát na rýchle
spracovanie objednávok a faktúr. Smart nástroj na princípe
umelej inteligencie, ktorý dokáže „prečítať“ a vyťažiť neštruktú
rované dáta z dokumentu, priradiť k nim správne údaje a do
plniť ďalšie súvisiace informácie z iných systémov a registrov.
Vybavenie poistenia do 2 minút
„Ďakujeme, vaše poistenie je vybavené.“ 2 fotky, jeden
mobil a pár sekúnd. To je všetko, čo potrebujete na vybavenie
havarijného poistenia. Pretože cesta k službám by mala byť
pre ľudí predovšetkým rýchla a úplne jednoduchá
Measurement webu a aktuálne trendy v UX
Zákazník v. webový dizajnér – ako efektívne odhaliť
problémy na našich weboch? Meranie a analýza pohybu
návštevníkov na webe, využívania služieb či testovanie no
vého dizajnu aplikácie v laboratóriu používateľského zážitku
a interakcie na FIIT STU. Ako zistiť, kde sa na webe zdržali
vaši klienti, a lepšie porozumieť, prečo nedokončili ani len re
gistráciu? Zaznamenanie pohľadu návštevníka môže priniesť
neočakávané zistenia. Ako z toho môže profitovať vývojár?
Interaktívne výklady
Nové technológie s umelou inteligenciou. Inteligentné
technológie rozpoznávajú postavu, konfekčnú veľkosť či vek
okoloidúcich a odporučia im tovar na mieru. Sú citlivé na emo
cionálne stavy ľudí, na základe čoho dokážu odhadnúť, či sa

zákazníkom prezentovaný produkt páči. Navyše obchodníko
vi pomôžu spoznať jeho zákazníkov v reálnom, offline svete.
75% všetkých nákupných rozhodnutí padne priamo na mies
te predaja – v obchode. Lurity je sofistikovaná technológia,
pripravená nahradiť éru staromódnych, statických figurín vo
výkladoch, ktoré už nelákajú okoloidúcich vstúpiť do obchodu.
3D okuliare a nositeľné technológie
Kam kráča svet virtuálnej reality? Samsung Gear VR – zábava alebo práca? „Vitajte v CERN-e. O chvíľu vstúpime do
podzemia a pozrieme si, ako funguje urýchľovač.“ Čo prine
sú 3D okuliare do nášho života? Inšpirujte sa, ako prostred
níctvom okuliarov Samsung Gear priniesť zákazníkom úplne
iný zážitok.
Mobilné aplikácie v cloude
Vývoj, správa a dostupnosť cloudových aplikácií bez veľkých investícií. IBM SoftLayer a BlueMix - praktické ukážky
využitia konceptu infraštruktúra ako služba a platforma ako
služba z prostredia českých a slovenských firiem.
Networking v cloude
Na manažment sietí pre 100 pobočiek postačí 1 človek,
ktorý nemusí byť technologickým guru. Cloudová techno
lógia Cisco Meraki určená zákazníkom, pre ktorých je dôleži
tá úplne jednoduchá implementácia a prevádzka a nechcú
robiť kompromisy pri škálovateľnosti a robustnosti „enter
prise” vlastností, ktoré potrebujú využívať.
Bezpečnostné IQ vašich systémov
Aké IQ majú vaše informačné systémy z pohľadu bezpečnosti? Nástroje security intelligence majú za cieľ proaktívne
predvídať bezpečnostné incidenty. Je to stále podceňovaná
otázka, ktorá by však mala zaujímať nielen ajťákov, ale najmä
celé vedenie spoločnosti. Z čoho pozostáva security intelli
gence a ako by mala byť implementovaná v praxi?
API manažment + mikroslužby
Nahradia mikroslužby robustné systémy? API ma
nažment je považovaný za ďalšiu veľkú technologickú vec
na najbližšie roky. Vytvoriť systém na správu firemných dát
bola len nedávno otázka mesiacov a vyžadovala investície
nielen do softvéru, ale aj do IT infraštruktúry. Dnes mož
no riešenie vďaka API manažmentu postaviť už z hotových
mikroslužieb dostupných v bezpečnom a škálovateľnom
prostredí cez internet.

Kompletný program, prezentácie, fotogalériu a videoreportáž z aktuálneho ročníka nájdete na www.datalanitforum.sk.
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DATA

Váš skutočný zdroj bohatstva
Dáta sa dnes stávajú novým zdrojom bohatstva. Objem dát rastie exponenciálne, dobrá správa je, že ich
spracovanie sa neustále zlepšuje.

V minulosti nerealizovateľné, dnes fungujúce v praxi –
na konferencii DATALAN IT FORUM 2016 sme predstavili najnovšie technológie, ktoré dokážu spracovať veľké množstvo dát z rôznych zdrojov – senzorika, prepis
hlasu, rozpoznávanie tvárí, emócií. Spoznať inteligentné
technológie pre lepší predaj služieb a moderné zákaznícke centrá je dnes pre firmy jednoznačné „must“. Smart
nástroje na zber a analýzu dát sú nevyhnutnosť, ak sa
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chcete úspešne transformovať na digitálnu spoločnosť.
Dáta a ich prepájanie sú podstatou internetu vecí – ten
je aktuálnou témou, ktorá sa začína rozbiehať aj na Slovensku a ktorá podľa nášho prieskumu zaujíma viac ako
polovicu z vás. Moderné technológie však výrazne posúvajú vpred aj také oblasti, akou je bezpečnosť citlivých
dát či vyhľadávanie v dostupných zdrojoch a v súčasných
databázach.
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»

„Emobilita, osídľovanie veľkých metropol, zahusťovanie obyvateľstva,
to všetko sú faktory, ktoré dnes výrazne menia situáciu aj v biznise.“

Téma „dáta“ rezonuje v biznise už dlhšie, no práve teraz
nadobúda význam, čo ju v kombinácii s úplne novými
možnosťami technológií posúva na vrchol rebríčka priorít
firiem aj inštitúcií. „Súvisí to s megatrendami, t.j. prognózami na najbližších 10 –15 rokov, ktoré my ako IT líder sledujeme a analyzujeme,“ vysvetľuje Michal Klačan, predseda
Predstavenstva spoločnosti DATALAN. Emobilita, osídľovanie veľkých metropol, zahusťovanie obyvateľstva,
to všetko sú faktory, ktoré dnes výrazne menia situáciu.
Dáta rastú exponenciálne a v prípade obyvateľstva je to
podobné ako vo firmách – do určitej kapacity vystačíte
aj s pár zamestnancami a s nepísanými pravidlami, od
určitej veľkosti však musia nastúpiť iné procesy a aj dáta
sa musia spracovávať inak. „Dáta budú ďalej dynamicky
rásť, už budú nielen štruktúrované alebo neštruktúrované,
ale aj semištruktúrované, a rovnako začne rásť aj význam
ich využitia,“ hovorí ďalej Michal. „A práve tu nastupuje úloha nás ako IT expertov – nájsť prienik potrieb a možností,
zistiť, ako a v čom môžeme byť v týchto meniacich sa časoch
našim zákazníkom nápomocní.“
Aj preto každoročne organizujeme konferenciu DATALAN
IT FORUM, kde nielenže predstavujeme nové trendy
a tzv. otvárame našim zákazníkom oči, ale zároveň im
ponúkame konkrétne riešenia, ktoré im dokážu pri zmenách v praxi reálne pomôcť. „Dáta sme ešte pred pár rokmi
nevedeli zbierať efektívne, dnes to už vieme a o tieto znalosti
sa chceme s našimi zákazníkmi podeliť,“ pokračuje Michal.
„Keďže rozumieme nielen technológiám, ale vďaka dlhoročnej spolupráci aj ich biznisu a fungovaniu, vieme, čo konkrétne potrebujú nasadiť a čo presne im nová technológia
prinesie – či už ide o aplikácie s využitím sémantiky, automatizovaný prepis hlasu alebo o smart nástroje na princípe
umelej inteligencie.“

ešte len ukazujú svoj potenciál. Myslíme o krok dopredu
a na témy pozeráme z nadhľadu a vďaka tomu vieme ich
obsah posunúť podľa toho, čo si potreby nášho zákazníka
a očakávania zákazníkov nášho zákazníka vyžadujú. Príklad? Kým ešte iní skloňujú Big Data, alebo Cloud, my už
hovoríme o umelej inteligencii – aj ona je totiž postavená
na obrovskom množstve rôznorodých dát, ktoré sa spracúvajú sofistikovanými štatistickými metódami – a našou
ambíciou je objavovať cesty, ako na to. „Nezameriavame
sa len na oblasti a na témy, ktoré sú na trhu aktuálne dnes,
ideme na to inovačne a najmä komplexne,“ uzatvára Michal. Vieme uviesť argumenty, prečo sa venovať napr.
práve oblasti dát, dokážeme predstaviť výhody a prínosy
najmodernejších nástrojov, vieme ponúknuť customizované riešenia, myslíme na to, ako dáta zozbierať, spracovať, vyťažovať, analyzovať, zobrazovať, ako vďaka nim
predikovať procesy, javy a budúci vývoj, ako ich archivovať, prepájať, spoločne využívať, ako ich sprístupniť v rôznych platformách a rôznom čase, ako prístupy monitorovať, a aj na to, ako ich zabezpečiť, chrániť či zálohovať.
A práve toto inovatívne myslenie a komplexný pohľad je
pre našich zákazníkov dôležitou konkurenčnou výhodou.

»

„Myslíme o krok dopredu a na témy
pozeráme z nadhľadu.“

Vďaka dlhoročnému aktívnemu pôsobeniu v oblasti výskumu a vývoja sa môžeme venovať aj oblastiam, ktoré
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ENGAGEMENT

Návod na prežitie na trhu
40 % ﬁriem z Fortune 500 nebude do 10 rokov existovať, ak svoj model fungovania neprispôsobia novej
generácii zákazníkov.

Ak nechcete skončiť, nestačí zákazníkovi poskytnúť službu – mali by ste mu priniesť zážitok. Ak však chcete byť
naozaj úspešní, musíte byť v oblasti „Customer Engagement“ a „Customer Experience“ výnimoční. Personalizované služby presne podľa potrieb a očakávaní zákazníka
dnes už nie sú sofistikovanou vedou. Často rozhodujú
aj detaily a malé zmeny. Napríklad odstránenie jedného
políčka v online formulári. Ako ilustrácia poslúži príklad
internetovej stránky pre cestovateľov ponúkajúcej napr.
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rezervácie hotelov. Firma zisťovala, prečo zákazníci, ktorí
našli vyhovujúci hotel v želanej destinácii a klikli na „buy
now“, svoju transakciu nedokončili. A čo prezradila analýza? Vo formulári robilo problém voliteľné políčko „Company name“. Používatelia zostávali pri vyplňovaní údajov
o držiteľovi karty zmätení, do tohto políčka zadávali meno
banky, následne zlyhala automatická verifikácia adresy ku
kreditnej karte, čo viedlo k neúspešnej transakcii. A k nespokojnosti zákazníkov.
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A takýchto príkladov by sme určite našli aj v našich reáliách
viac ako dosť. Dôležitosť pozitívneho customer experience
môžu potvrdiť tak výskumy UX expertov, ako aj dáta, ktoré
už majú firmy k dispozícii, stačí len zozbierať ich a analyzovať – napr. prostredníctvom sociálnych sietí, reklamačných formulárov či call-centier. V praxi sa už objavujú aj
prvé senzory emócií, ktoré dokážu zbierať a vyhodnotiť
dáta v reálnom čase a na základe toho zákazníkovi hneď
ponúknuť relevantnú odpoveď či službu.
Aj vy sa môžete inšpirovať najnovšími technologickými
možnosťami, ktoré budú pre váš biznis neoceniteľným
pomocníkom. Tak ako to urobili napr. v prípade virtuálnej
banky Number26, ktorú založila dvojica berlínskych vizionárov. Ide o absolútnu novinku vo svete financií – všetko
prebieha online a prostredníctvom mobilného telefónu.
Zákazník si môže za pár minút založiť bankový účet kedykoľvek a odkiaľkoľvek cez video identifikáciu, jednoducho
posielať peniaze na kontakty vo svojom smartfóne cez
SMS správy alebo e-mailom, prostredníctvom mobilnej
aplikácie môže platiť priamo v obchodoch alebo si bezplatne vyberať hotovosť z bankomatov na celom svete.
Mimochodom, služba je dostupná (hoci ešte nie v plnej
verzii) aj na Slovensku.
A ďalší príklad z našich končín, ktorý k nám dorazil len
nedávno, ale už si získal obrovskú základňu spokojných
zákazníkov? Uber. Je praktický, prehľadný a vychádza
v ústrety zákazníkovi, čo by malo byť pointou všetkých
služieb. Pár reakcií za všetky: zákazník nemusí vysvetľovať,
kde stojí – vďaka lokalizácii to vodič presne vidí. Uber pošle SMS, keď vodič dorazí, a zákazník si môže pozrieť jeho
profil aj hodnotenie. Nemusí dávať pozor, aby mal hotovosť na taxík či naťahovať sa s drobnými – všetko rieši cez
bankovú kartu. Celú trasu má pri jazde pred sebou vo svojom telefóne, a tak mu ani na novom mieste nehrozí, že
by absolvoval nevyžiadaný prehliadkový okruh. A ani v zahraničí nemusí riešiť hľadanie lokálnej taxislužby, všade
platia tie isté pravidlá, stačí teda mať nainštalovanú jedinú
aplikáciu. „Dnes už firmy, ale aj inštitúcie či školy musia konečne pochopiť, že nová generácia je zvyknutá na aktívne prepojenie bežného života so smartfónom – a prispôsobiť tomu
svoje procesy a služby,“ zdôrazňuje Michal Klačan, ktorý má
v DATALANe pod palcom vývoj viacerých inovatívnych nástrojov a aplikácií.
Príklady iného prístupu k zákazníkovi však možno nájsť
aj v tzv. kamenných prevádzkach, ktoré ani s nástupom
mobility určite nezaniknú. Len sa musia zmeniť. Prvou

»

Ak chcete byť v biznise úspešní,
musíte byť výnimoční v oblasti
„Customer Experience“.

lastovičkou je napr. nemecká sieť drogérií. V nákupných
centrách využíva senzory, Wi-Fi siete a iné smart nástroje,
ktoré vyhodnocujú, koľko zákazníkov prejde okolo predajne, koľkí z nich vojdú dovnútra, kde a ako dlho sa zdržia,
či a koľko zaplatia, ako často prichádzajú do predajne –
a tomu následne prispôsobujú ponuku, cielené akcie alebo v reálnom čase napr. otvorenie pokladní, čo je tiež spôsob, ako zvýšiť spokojnosť zákazníka.
Samostatnou kapitolou sú školy. Študenti sú v podstate zákazníkmi vzdelávacej inštitúcie a školy musia intenzívnejšie pracovať na komunikácii s nimi, na svojej konkurencieschopnosti a na aktívnom zavádzaní reforiem, ktoré sa o.i.
týkajú práve prístupu k študentom, do svojej praxe. A podobná situácia je aj v samospráve. „Vidíme, ako zarezonovala téma informatizácie, ľudia sa o moderné služby aktívne
zaujímajú, nová generácia obyvateľov a občanov už naozaj
funguje úplne inak,“ dopĺňa Michal Klačan. Možnosti využitia IT v samospráve, ktoré prinesú obyvateľom vyššiu
spokojnosť, sú široké: od elektronizácie služieb miestnych
úradov cez mobilné aplikácie s dostupnými službami v doprave, kultúre či v cestovnom ruchu až po inteligentné
riešenia bežných činností. Do praxe už prichádza smart
parkovanie – keď vďaka kamerám a GPS môže mesto poskytnúť občanovi aktuálnu informáciu o voľných parkovacích miestach, pričom možnosť zaplatiť za parkovanie
je prepojená s inteligentným systémom v aute, a tak sa
človek nemusí „o nič starať“. Alebo smart zber separovaného odpadu – vďaka implementovaným čipom obec vie,
ktoré nádoby sú kedy, kde a na koľko percent zaplnené,
podľa toho vie pripraviť logistiku odvozu a zároveň napr.
zodpovedných obyvateľov motivovať zvýhodnenými tarifami. Príklady každý deň pribúdajú. My vás nimi môžeme
inšpirovať, môžeme vám predstaviť najnovšie technologické možnosti a ich prínosy – no zmena myslenia a prístupu
k využitiu dostupných technológií ostáva na vás.
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CONNECTIVITY

Fungujeme po novom
Inteligentné prepojenie dát, služieb či technológií je v ére mobility
nevyhnutnosťou – ste pripravení?

Nový fenomén – internet vecí je podľa prieskumu medzi
účastníkmi konferencie DATALAN IT FORUM 2016 v rebríčku priorít medzi TOP 3 oblasťami. Predstavuje výzvu
na nepretržitú dostupnosť, prináša však aj obrovský
priestor na vznik nových služieb. Účastníci konferencie
sa zoznámili tak s netradičnými nápadmi, ako aj príkladmi každodenných služieb pre ľudí, ktoré v praxi výborne
zafungovali. A rovnako pozitívne prijali informáciu, že
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vďaka dynamickému vývoju začínajú investičné náklady
v oblasti IoT výrazne klesať a celkový čas návratnosti sa
skracuje.
Pre vás ako zákazníkov sa teda otvárajú úplne nové možnosti, a pre nás ako lídra v oblasti informačných technológií na slovenskom trhu to znamená jediné: vyvíjať unikátne riešenia, ktoré sa ešte lepšie prispôsobia novým,
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»

„Vašou výhodou je náš špičkový tím pre vývoj v oblasti
umelej inteligencie či sémantiky.“
konkrétnym potrebám. „Orientácia na skutočný prínos IT
riešení v praxi nám bola vlastná vždy, teraz sa však ešte viac
zamýšľame nad tým, ako zákazníka vtiahnuť do diania, prezrádza Michal Klačan, špičkový technológ, ktorý sa však
na každú vyvinutú službu, produkt či aplikáciu v DATALANe snaží pozerať aj používateľským pohľadom. „Za
ujíma nás napríklad, ako a kedy sa používateľ prihlasuje,
kde k službe pristupuje, ako vníma používateľský interface,
aké zariadenie najčastejšie používa, aké informácie o sebe
poskytuje, a najmä to, ako mu vďaka týmto informáciám
priniesť prepojené a personalizované služby.“ A, samozrejme, popritom stále nezabúdame na výkon infraštruktúry,
bezpečnosť, firewally, monitoring, integráciu systémov
medzi sebou či na automatizáciu procesov.
Budúcnosť vidíme jasne. Focus bude na prepojení. Ľudí,
zariadení, dát, služieb. Týka sa to každého segmentu, ako
ilustračný príklad však teraz použijeme napr. univerzitu. Otázka neznie – Aké IT riešenie škola potrebuje? Ani
odpoveď už nebude: dodáme vám portál či novú infraštruktúru. Treba sa pýtať oveľa viac a pochopiť život zákazníkov nášho zákazníka. To môže v prípade univerzity
vyzerať aj takto:
– Keď začneme pri dátach – ako ich univerzita analyzuje,
ako získava dodatočné zaujímavé dáta a štatistiky, ako si
ich chráni, ako ich spracúva? Keďže školy získavajú dáta
z množstva rôznych zdrojov, možno zistíme, že vznikol
priestor na rôzne prediktívne modely, ktoré dokážu skvalitniť výučbu či zefektívniť uplatnenie absolventov.
– Pokračujeme ďalej: Ako sa na univerzite komunikuje
so študentmi? Ako ich škola zapája do každodenných
činností? S čím študenti najviac pracujú? S akými problémami sa školy stretávajú? Ako prebieha výučba a ako
napr. hodnotiaci proces? Z odpovedí následne vyplynie:
V prípade user engagement môžu byť primárne sociálne
siete, ktoré treba integrovať do univerzitných procesov,
možno zistíme, že najväčší problém má škola s bezpečnosťou vlastných zariadení študentov a potrebuje riešenie na monitorovanie prístupov, alebo sa ukáže, že
v budúcnosti bude pre každého študenta samozrejmé

pracovať priamo počas výučby s vlastným notebookom,
a preto je nevyhnutné otvoriť tému BYOD.
– No a nakoniec – v prípade konektivity ide o to, že nemusíme pre školu vyvíjať veľké a náročné riešenia a škola
nemusí investovať do rozsiahlej implementácie. Želaný
výkon či službu si vie jednoducho prenajme. Môže ísť
napr. o platobné, alebo SMS brány, alebo cloudové úložiská na sprístupňovanie poznatkov.
Výhodou našich zákazníkov je okrem faktu, že disponujeme rozsiahlymi znalosťami technológií, ktoré zlepšia ich
fungovanie a schopnosťou využiť tieto technológie v ich
reálnej praxi, aj samotný náš tím. Máme špičkových ľudí
špeciálne napr. na oblasť umelej inteligencie či na sémantiku. Investujeme do vyhľadávania a podpory najlepších
študentov, ktorí dnes pracujú pre nás – a našich zákazníkov. Na trhu sme vnímaní ako inovátori a trendsetteri – a to odôvodnene. Udávať trend, kam by sa mal slovenský trh posúvať, vnímame na jednej strane ako svoju
povinnosť založenú na 25 rokoch skúseností a expertnej
spolupráci s globálnymi značkami, ktoré sú najväčšími
držiteľmi patentov a ktoré nám poskytujú prístup k unikátnemu know-how. Na druhej strane sa však rozdiel
ukrýva práve v našich ľuďoch. Poháňa ich nie povinnosť,
ale túžba – „obyčajná“ ľudská túžba býva vždy najistejším
motorom. Tá naša je vašou istotou, že sa neprestaneme
pýtať, neprestaneme hľadať odpovede a nové fungujúce
riešenia vám budeme prinášať aj v nasledujúcich rokoch.

»

„Focus je na prepojení: ľudí,
zariadení, dát, služieb. A týka
sa to každého segmentu.“
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prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

S ANALÝZOU WEBU
NETREBA ČAKAŤ, KÝM
SA NIEČO POKAZÍ

Dizajn webu alebo aplikácie, to nie je iba otázka vzhľadu. Dôležitá je aj jeho
vnútorná logika, architektúra a spôsob interakcie s používateľom. Každá
chyba v tejto oblasti môže viesť k problémom, ktoré efektivitu webu výrazne
znižujú. Ako tieto chyby odstrániť už v zárodku, prezradila na konferencii
DATALAN IT FORUM 2016 prof. Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky
a informačných technológií STU v Bratislave.

Kedy by mala firma začať s meraním efektívnosti webu –
po jeho spustení či už v štádiu prípravy?
Dnes to v praxi vyzerá tak, že mnohé spoločnosti sa začnú meraním a analýzou zaoberať až vtedy, keď zistia,
že im niečo na webe nefunguje. Alebo v lepšom prípade
systematicky testujú svoje weby, keďže platí, že vždy je čo
zlepšovať. Robia to však až potom, čo je web vytvorený,
nasadený. Je to nešťastný prístup, pretože to celý proces
nápravy chýb predražuje a komplikuje. Niektoré problémy sa totiž nedajú odstrániť bez výrazných zásahov do
celej architektúry webu, čo je zložité a nákladné. Preto sa
potom len odstraňujú príznaky problémov namiesto ich
príčin. A tak sa v praxi mnoho nedostatkov v skutočnosti
neodstráni, iba sa zmierni ich existencia.
Výrazne lepšie je teda analyzovať web už v štádiu jeho
prípravy a odstrániť problémy už v ich počiatku. Zvýši to
náklady vývoja, ale zníži náklady na prevádzku, resp. vytvorí predpoklady na lepší biznis.

už áno. Nie je teda dobré pozerať sa iba na estetiku webu
a jeho jednotlivých prvkov – treba nazrieť aj pod povrch.

Na čo si pritom treba dávať pozor, čo je dobré si všímať?
Rozhodujúca je logika webu, navigácia v ňom a jeho funkcionalita. Vizuálny dizajn je dôležitý, pri zlej architektúre
nám však veľmi nepomôže. Nechcem jeho význam zľahčovať, no vzhľad webu nie je až také zložité a nákladné
zmeniť, ale jeho architektúru a služby, ktoré poskytuje,

To neznie ako niečo, čo si firma dokáže zabezpečiť vo
svojej réžii.
Nie vždy to aj potrebuje. Často stačí skúsený dizajnér, ktorý
je zapojený do tvorby webu od začiatku. Veľa problémov
dokáže odhaliť aj bez pomoci takýchto technológií. No ani
špičkový dizajnér nemusí dobre odhadnúť špecifických používateľov. A pritom práve títo experti sú často presvedčení
o vhodnosti svojho návrhu, keďže majú množstvo skúseností a pocit, že ich už nič nemôže prekvapiť a že veľmi dobre vedia, čo zákazník potrebuje a aký web je preňho najlepší. Sú si istí, že sa dokážu vcítiť do jeho kože.

»

„Vizuálny dizajn webu je dôležitý, ale
pri zlej architektúre nám nepomôže.“
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Ako sa dá takáto analýza zabezpečiť technologicky?
Človek až 95 % vnímaných informácií získava očami. Ak
vieme, kde používateľ nielen kliká, ale kam sa aj pozerá
(alebo nepozerá), získame cennú spätnú väzbu, ktorá pri
analýze webu môže výrazne pomôcť. Na našej fakulte
máme v rámci Výskumného centra používateľského zážitku a interakcie laboratóriá zamerané práve na analýzu
a vyhodnotenie vizuálneho vnímania webu človekom. Prístroj na sledovanie pohľadu – okulograf (angl. eyetracker),
nám dokáže povedať, kam sa človek na obrazovke pozerá.
Zároveň sa zaznamenáva aj jeho interakcia s webom. Vieme tak napríklad zistiť, že na registráciu neklikol zrejme
preto, lebo si príslušnú ikonu vôbec nevšimol. No samotné technológie nestačia, kľúčoví sú odborníci, ktorí takúto
používateľskú štúdiu navrhnú, zrealizujú a aj vyhodnotia.
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No práve analýza pri využití snímania pohľadu dokáže
ľudí zodpovedných za vývoj webu a aplikácií lepšie nasmerovať a poukázať na rôznorodosť používateľov aplikácií. Navyše, ak má spoločnosť o využitie tejto techniky
záujem, nemusí si celé prístrojové zabezpečenie kupovať
a hľadať si sama odborníkov, ktorí jej merania vyhodnotia. Takáto analýza sa dá objednať aj na kľúč vo forme
služby. A často postačuje len na vybrané časti návrhu.
Ak by som však chcel využiť nejakú jednoduchšiu alebo lacnejšiu metódu, čo môžem urobiť?
Môžete použiť štandardné metódy kvalitatívneho a/alebo
kvantitatívneho testovania, napr. A/B testovanie. V rámci
neho sa otestujú dve verzie webu, jeden návštevník dostane jednu verziu, iný zasa druhú. Tu však neodhalíme,
prečo sa tak stalo, a nespoznáme skryté chyby webu, ktoré znižujú jeho potenciál.
Kvalitatívnym prístupom je používateľská štúdia, v ktorej
návštevník webu plní zadané úlohy a svoje kroky pri tom
komentuje. Dozvieme sa tak pomerne dosť o tom, ako
náš web vníma, čo sú potenciálne problémy. Nevýhodou
je, že sa to nedeje v prirodzených podmienkach, aj na-

Prof. Mária Bieliková získala v roku 2010 Cenu ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Osobnosť vedy
a techniky za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky
vo výskume programových a informačných systémov pre
personalizovaný sociálny web a za zapájanie mladých
talentovaných informatikov do výskumu.

»

„Vďaka analýze v laboratóriu zistíme
aj veci, ktoré by sám používateľ
neidentiﬁkoval.“
priek tomu však možno získať veľmi dobré podnety, resp.
objaviť veľkú časť problematických miest webu.
Ako to vyzerá, keď web alebo aplikáciu analyzujete vo
vašom laboratóriu?
Skúmame, ako človek s webovou aplikáciou interaguje,
a pri tom sledujeme, napr. kam kliká, ako dlho mu to trvalo a kam sa pritom pozerá – na čo sa pozrel ako prvé pri
plnení špecifickej úlohy, na ktoré oblasti stránky sa pozeral opakovane. Zistíme tak aj veci, ktoré by sám používateľ
neidentifikoval. Napríklad väčšina ľudí vám povie, že reklamy na webe ich nezaujímajú a ignorujú ich. No sledovaním pohľadu zistíme, že reklama upútala jeho pozornosť
a často aj dosť intenzívne. Následne dáta analyzujeme
a vyhodnocujeme. Je veľmi užitočné, keď používateľskú
štúdiu sleduje aj dizajnér webu či ktorýkoľvek člen vývojového tímu, ktorý tak na vlastné oči môže vidieť, ako k jeho
dielu používateľ pristupuje.
Ako je to v prípade, keď sú výsledky testovania rôzne?
Povedzme, jeden používateľ nemá s webom žiaden problém,
druhý tápa a zasekne sa napríklad v registračnom formulári.
Aj to sa, samozrejme, stáva. Preto prihliadame aj na to, kto
s webom pracuje, aký je jeho odborný a používateľský profil.
Niekto sa môže „zaseknúť“ na tom, že sú mu cudzie pojmy,
ktoré sú pre iného samozrejmé. Napríklad neskúsený používateľ nemusí vedieť, čo je to grid karta, a tak nepochopí, aký
kód má do políčka registračného formulára odpísať. Odborník, ktorý test vyhodnocuje, by mal pri návrhu úloh a výbere
účastníkov používateľskej štúdie na tieto faktory prihliadať.
Možno týmto spôsobom analyzovať aj mobilné weby
či aplikácie?
Kompletný rozhovor si prečítajte na www.datalan.sk

KLIKNITE NA DATALAN.SK A DOZVIETE SA...
Do akej miery sa dá celý proces merania webu automatizovať, aby bol čo najviac efektívny, koľko používateľov by
firma mala zapojiť do štúdie, ak chce získať relevantné výsledky o kvalite webu, na aké problémy zvyknú analýzy
najčastejšie upozorniť a ako konkrétne môže analýza webu zlepšiť jeho výkonnosť a zvýšiť konverzie.

Prezentáciu prof. Bielikovej z konferencie DATALAN IT FORUM 2016 nájdete na www.datalanitforum.sk.

25

news I DATALAN IT FORUM 2016

Marian
Timoracký

ZÁKAZNÍK
NEMÁ BYŤ
PIATYM
KOLESOM
NA VOZE
foto © Miriam Trnková

Až 88 % ﬁriem verí, že zákazníkom poskytujú excelentné služby a zážitok. Nanešťastie, len 8 % ich
klientov si myslí to isté. Zákazník sa rýchlo mení a ﬁrmy nie vždy dokážu na tieto zmeny adekvátne
reagovať. Ako sa vyhnúť chybám a aké sú najnovšie trendy v oblasti Customer Experience, to sa
hostia konferencie DATALAN IT FORUM 2016 dozvedeli od Mariana Timorackého, špecialistu na
consumer insight, branding a komunikačné stratégie. Marketingu sa venuje od roku 1992 a medzi
jeho klientmi nájdeme aj spoločnosti ako dm drogerie-market, ESET či VÚB Banka.

Už dlhé roky sa hovorí, že zákazník sa neustále mení.
Ako vyzerá dnes?
Je čoraz náročnejší. Požaduje vysoko kvalitné výrobky za
čo najnižšiu cenu. Všetko chce kúpiť výhodne, rozumej:
so zľavou. Tovar chce mať okamžite – najlepšie ihneď. Dostupnosť 24 hodín denne a sedem dní v týždni považuje za
samozrejmosť. Takto by som mohol pokračovať ešte dlho.
Čo je dôvodom, že nároky zákazníkov sa tak rýchlo
zvyšujú?
Očakávania zákazníka formuje jeho predošlá skúsenosť a to aj s inými, často diametrálne odlišnými obchodníkmi či
poskytovateľmi služieb. Ak ste napríklad predajcom nábytku, zákazník vás neporovnáva iba s ostatnými predajcami
nábytku, ale aj so zákazníckym servisom banky, s trackingom stavu zákazky v e-shope či so špeciálnou starostlivosťou vo wellness klube. Veď predsa, „keď mi bez problémov
dokážu vymeniť tovar za tri dni v e-shope s cyklistickým
oblečením, prečo to nie je schopný urobiť kamenný obchod s nábytkom?“. Ak teda firma chce v dnešnom svete
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zaujať svojho zákazníka, nielenže ho musí pozorne počúvať a komunikovať s ním, ale musí sa snažiť angažovať ho
aj pri zlepšovaní svojich výkonov.
Ktoré nástroje, využívané v minulosti na komunikáciu
s klientmi, dnes už nefungujú?
Ak sa na vec pozrieme v širších súvislostiach, vidíme, že
svet, v ktorom dominantnú rolu hrali korporácie, banky
a veľké obchodné reťazce, prestáva existovať. Vo vzťahu
predajca – kupujúci čoraz významnejšiu úlohu začína hrať
kupujúci, teda zákazník či spotrebiteľ. Je informovanejší,
skúsenejší, a teda aj skeptickejší, má viac možností na výber. Jednoducho povedané, už sa nedá tak ľahko dobehnúť. Metódy nátlakového predaja, vnucovania produktov,
všetky tie telefonáty s ponukou ponožiek z bambusových
vlákien, otravné bannery a reklamy dnes už pomaly doznievajú. Nepopieram, v niektorých prípadoch ešte stále
môže byť takýto agresívny predaj účinný, no vo všeobecnosti je trend práve opačný. Iniciátorom kúpy sa v čoraz
väčšom meradle stáva samotný zákazník.
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V tomto kontexte sa populárnou stáva personalizácia
služieb. Nejde však iba o marketingovú bublinu? Nie je predsa možné personalizovať vždy, všetko, všade a pre každého.
Generický prístup má stále svoje opodstatnenie na masovom trhu, kde zákazník nie je na produkte príliš emocionálne zainteresovaný a očakáva od neho konštantnú kvalitu
bez ohľadu na to, či si ho kúpi v Pezinku alebo v Pekingu.
Lenže, ako nám ukazujú napríklad Nike a iní, aj v mass
markete sú oblasti, do ktorých preniká personalizácia. Je
to napríklad možnosť navrhnúť si tenisky podľa seba, mať
možnosť meniť si podľa nálady remienok na hodinkách či
kryt na telefóne a pod.
Na trhu služieb je však personalizácia v súčasnosti absolútnou prioritou. Dnes už považujeme za samozrejmé sťahovať
a používať v mobile iba tie aplikácie, ktoré sú pre nás užitočné, používať v komunikácii s bankou hlasovú biometriu,
využívať personalizované social news magazíny atď. Navyše
každý zákazník, hoci aj ten najmenej náročný, sa vždy poteší, keď dostane niečo neštandardné, niečo navyše, niečo, čo
presne zodpovedá jeho individuálnym potrebám.
Zásadným nástrojom na spoznanie zákazníka a na následnú tvorbu personalizovanej ponuky sa mali stať technológie založené na Big Data. Hovorilo sa o nich všade,
očakával sa od nich zásadný prielom v komunikácii s klientom. No v ostatnom čase akoby na trhu v tejto oblasti zavládla skepsa.
Svet je preplnený dátami. Zákazníci dnes po sebe zanechávajú toľko digitálnych stôp, že firmy nie sú schopné
využiť ich potenciál. Aj pri nasadení tých najlepších data
minerov sa im len zriedkakedy podarí vydolovať poznatky
vedúce k novým obchodným príležitostiam. Paradoxne
sa tak záujem marketérov obracia smerom k „small dátam“. Ide o snahu priblížiť sa v maximálnej možnej miere
k reálnemu svetu zákazníkov. Firmy potrebujú zachytiť
maličké detaily v správaní zákazníkov, ktoré môžu viesť
k odhaleniu každodenných rituálov, k popísaniu a pochopeniu správania reálnych ľudí v konkrétnych životných
situáciách a problémov, ktoré riešia. Marketingovou výzvou je: ako dosiahnuť, aby sa váš produkt alebo služba
sa stali prirodzenou súčasťou týchto zvyklostí – pričom
zdôrazňujem slovko „prirodzene“. Budúcnosť vidím vo
vzájomnom dopĺňaní sa veľkých a malých dát.
Kde je tu úloha sociálnych sietí, ktoré mali práve
v kombinácii s Big Data tvoriť jeden z kľúčových komunikačných kanálov so zákazníkom?
Asi nepoviem nič nové, ak v tejto súvislosti poukážem na to,
že klasický lineárny purchase funnel už nefunguje. Dnešná
cesta zákazníka ku kúpe sa skôr podobá Brownovmu pohybu, teda neusporiadanému pohybu častíc v tekutine, ktorý len zdanlivo vyzerá ako chaos. Googlenie, browsovanie,

»

„Budúcnosť vidím vo vzájomnom
dopĺňaní sa veľkých a malých dát.“
čítanie recenzií, porovnávanie, pozorné sledovanie hodnotení a následné overovanie si skúseností na sociálnych sieťach sa stáva štandardnou súčasťou zákazníkovej cesty ku
kúpe. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že firmy snažiace
sa predať nejaký tovar nemajú na tejto ceste žiadnu šancu
ovplyvniť zákazníka vo svoj prospech. Iste, Facebook nie je
priamy predajný kanál. Treba ho vnímať skôr ako nástroj
community manažmentu či touchpoint, ktorý môže zmeniť
postoj zákazníka k značke, produktu alebo k službe.
Kde je v tomto kontexte úloha klasického korporátneho webu?
Hoci mnoho firiem to ešte stále nepostrehlo, éra webov typu
„Vitajte na internetových stránkach našej spoločnosti...“
je už dávno za nami. Na internete – a tu predovšetkým –
má zákazník dnes väčšie slovo ako všetky tie vaše pekné
reči o vás na korporátnom webe. Ak na jednej strane dáte
na misku váh autentickú výpoveď zákazníka, ktorý popisuje svoju – či už pozitívnu alebo negatívnu – skúsenosť
a na druhú misku váh „reklamčinu“, ktorou seba a svoje
produkty vychvaľujete do nebies, je jasné, na čiu stranu
sa priklonia sympatie publika. Budúcnosť korporátneho
webu vidím skôr v publikovaní obsahu s pridanou hodnotou a v následnom generovaní business leadov, než v „príhovoroch generálneho riaditeľa k návštevníkom stránky“.
Správa sa v tomto Slovensko a slovenský zákazník inak
ako zahraničie?
Často sa na Slovensku stretávam so skeptickým pohľadom
na zlepšovanie customer experience. Mnohí argumentujú:
veď načo sa snažiť zlepšovať zákaznícku skúsenosť, keď zákazníkom aj tak ide iba o čo najnižšiu cenu. Ja sa s takýmto postojom nedokážem stotožniť. Po prvé: nie je pravda,
že u nás ide všetkým iba o čo najnižšiu cenu. Už dávnejšie
sme na Slovensku identifikovali sedem nákupných stratégií
a orientácia na šetrnosť je len jednou z nich, navyše aj to
nie najpočetnejšou. Po druhé: je preukázané, že zákazníci,
ktorí – a teraz hovorím o trhu služieb – mali iba tú najlepšiu
zákaznícku skúsenosť, generujú o 140 % vyššie tržby než tí,
ktorí boli vyslovene nespokojní. A po tretie: hoci je to ťažké
– áno, priznávam tých 40 rokov komunizmu je v nás hlboko zakorenených – myslím si, že poslaním nás, ľudí z marketingového poradenstva, je posúvať hranice zákazníckej
skúsenosti čoraz vyššie. Nateraz aspoň do rovnovážneho
vzťahu medzi firmami a ich zákazníkmi. Inak povedané: aby
zákazník nebol piatym kolesom na voze.
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priamo v detskej izbe?

Aj tento rok prináša DATALAN vašim deťom možnosť študovať online!
Získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského môžu deti z celého Slovenska vo veku
od 9 do 14 rokov. Štúdium je bezplatné, stačí mať chuť učiť sa a dobré pripojenie na internet.
Nezmeškajte jedinečnú príležitosť a prihláste aj vaše deti: kliknite na www.dukonline.sk
Na Detskej Univerzite Komenského Online sa dozvedia mnoho zaujímavých faktov z rôznych vedných
disciplín a zoznámia sa s najlepšími slovenskými profesormi jednoducho cez počítač.
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Smartfóny dokážu zvýšiť
bezpečnosť liečby
Aj vďaka nám môže byť preskripcia liekov na Slovensku omnoho bezpečnejšia. Vyvinuli sme mobilnú
aplikáciu PharmaGuard, ktorá prináša informácie o liekoch netradičnou formou a s pridanou hodnotou –
rýchlo, prehľadne, atraktívne.

Baví nás spájať možnosti nových IT technológií s prínosmi priamo v praxi a práve v oblasti zdravotníctva vidíme obrovský potenciál využitia nových trendov a moderných riešení.
„Prepojením našich vízií so slovenskou zdravotníckou praxou chceme na jednej strane
posunúť túto oblasť na vyššiu úroveň, zároveň však máme pred očami predovšetkým
konečného používateľa – pacienta, ktorému technológie
zlepšia kvalitu života alebo dokonca zachránia život,“ vysvetľuje Michal Klačan, ktorý bol iniciátorom vzniku unikátnej aplikácie.
Vývoj sa realizoval pod vedením Mira Líšku z divízie sémantického webu v spolupráci s PharmDr. Štefanom
Krchňákom, od roku 2014 viceprezidentom PGEU (Pharmaceutical Group of European Union), čo tímu prinieslo
neoceniteľnú výhodu.
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Zdravie pod kontrolou

Na slovenskom trhu v súčasnosti nie je žiadna podobná
aplikácia. PharmaGuard využíva pokročilú sémantickú
technológiu, vďaka ktorej dokáže pacienta upozorniť
nielen na riziká pri súbežnom užívaní rôznych liekov, ale
umožní mu nájsť lacnejšiu alternatívu jeho lieku. Výhodou
využitia sémantiky je, že dokáže vyvodzovať vlastnosti daného objektu, v tomto prípade lieku. Stačí tak označiť, že
liek X interaguje s liekom Y, pretože prvý obsahuje účinnú
látku A a druhý účinnú látku B. Vtedy je zrejmé, že navzájom budú interagovať všetky lieky, ktoré dané účinné
látky obsahujú. „Táto informácia o interakcii môže byť pre
pacienta veľmi dôležitá, pretože z príbalového letáka lieku sa
to nemusí dozvedieť. Porovnali sme letáky vybraných liekov
u nás a v Česku a našli sme také, pri ktorých český leták na
interakciu upozorňuje, no slovenský nie. Vďaka našej aplikácii
sa pacient o nej dozvie bez ohľadu na obsah letáka,“ vysvetľuje Michal Klačan.

Receptom je sémantika

Riziko nežiaducich interakcií liekov by sa síce mal snažiť
eliminovať lekár, no nie vždy sa tak v praxi deje. Nielenže
sa môže stať, že pacientovi predpíše vzájomne sa ovplyvňujúce medikamenty, situáciu sťažujú aj voľnopredajné
lieky. Lekár totiž nemusí vedieť, že ich pacient berie. Stáva
sa aj to, že človek, ktorý si kúpil voľnopredajný liek, sa až
z príbalového letáku dozvie, že ten interaguje napríklad
s tabletkami, ktoré berie na vysoký tlak. Pomocou aplikácie PharmaGuard sa o tomto fakte dozvie predtým, než
na liek zbytočne minie peniaze. Rovnaký benefit budú mať
z aplikácie aj tehotné a dojčiace ženy. Ony si budú môcť
vyfiltrovať lieky, ktoré pre ne nie sú vhodné. A ktokoľvek,
ak u neho akýkoľvek liek vyvolá nežiaduce účinky, bude si
ho môcť označiť, aby sa mu v budúcnosti vyhol.
Aplikácia však bude nápomocná aj v iných oblastiach,
ako sú interakcie liekov. Využijú ju aj ľudia, ktorí si budú
chcieť kúpiť liek v zahraničí, no nebudú poznať jeho názov. V aplikácii sa dá vyhľadávať podľa účinnej látky, čo je
výhodné aj pri vyhľadávaní najlacnejšej alternatívy predpísaného lieku. Na Slovensku totiž platí princíp generickej preskripcie, lekár teda nepredpisuje konkrétny liek,
ale účinnú látku, a je potom na lekárni, aký konkrétny
liek pacientovi vydá. Pacient si vďaka aplikácii PharmaGuard sám bude môcť zistiť, ktorý liek s požadovaným
zložením ho vyjde najlacnejšie. „Ani v tomto prípade nechceme suplovať lekárov a lekárnikov, naším cieľom sú kvalitnejšie informácie pre bežných ľudí. Sme presvedčení, že
táto aplikácia ich každému prinesie,“ tvrdí Michal Klačan.
Aplikácia PharmaGuard je dostupná na stiahnutie v

Odborníci z nášho tímu vyvíjali a „šperkovali“ aplikáciu
viac ako rok. Jej unikátnosť zaručuje práve využitie sémantickej technológie – v tejto oblasti nemá naše know-how
na Slovensku konkurenciu. Samotná sémantika sa primárne týka znalostí, čo je vyslovene aj prípad medicíny.
Ako hovorí Miro Líška: „Ak v niečom sémantika komerčne vyslovene vyrástla, tak je to jej
implementácia vo farmaceutických informačných systémoch.“
Keďže sémantika výrazne skvalitňuje spracovanie dát, má
obrovský prínos práve v znalostne orientovaných aplikáciách. Samozrejme, znalosť technológií by nestačila,
v tíme sa museli zorientovať aj v samotnej farmaceutickej
problematike. Pomohla im DrugBank, voľná, no zároveň
svetovo rešpektovaná databáza liekov. Využili dostupné
dáta o interakciách medzi účinnými látkami a databázu
sémanticky preniesli odvodzovaním tiež medzi slovenské
lieky, čím obohatili množinu interakcií aj o také, ktoré
medzi slovenskými ani nie sú uvedené. Referenciou aplikácie je zosúladenie obsahu s informačnou databázou
slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Bezpečnosť a jednoduchosť

Dôležitou súčasťou vývoja PharmaGuardu bolo aj „vyladenie“ bezpečnej autentifikačnej aplikácie na Androide
a iOs. „Pri aplikácii bol kladený dôraz nielen na obsah, ale
aj na vysokú bezpečnosť, keďže konkrétne liekové histórie
sú veľmi citlivým údajom,“ vysvetľuje Miro Líška. Appka
zároveň ponúka veľmi jednoduché a intuitívne menu
v atraktívnom dizajne. V rámci ponuky si pár klikmi
pozriete kontraindikácie, substitučné lieky, vlastnú lekárničku a históriu, používateľom bude tiež k dispozícii
privátna zóna s vyhľadávaním a evidovaním presných
popisov diagnóz. Appku využijú ľudia nielen pre seba,
ale určená je napr. aj dospelým deťom, ktoré chcú mať
prehľad alebo chcú pomáhať v starostlivosti o zdravie
svojim chorým rodičom. V súčasnosti Miro s tímom pracuje na verzii 2.0, ktorú pracovne nazvali Family Edition.
„Prínosom bude najmä pre rodičov detí, keďže aplikácia
umožní vytvoriť viacero kont a tie, resp. konkrétne údaje
v nich, v rámci rodiny spoločne využívať. Použiteľnosť bude
aplikovateľná aj na vzťah zdravotný ošetrovateľ a pacient,“
približuje víziu Miro. Nová verzia appky by mala byť dostupná už na jeseň.
aj

a pre používateľov je k dispozícii bezplatne.

31

news I špeciál

NAŠI EXPERTI ZAUJALI
V NEMECKU
Naši špecialisti z oddelenia Riadiacich a kontrolných
systémov sa začiatkom roka zúčastnili na špeciálnom
veľtrhu Euroguss, ktorý sa konal v nemeckom
Norimbergu. Prezentáciou vlastných unikátnych
riešení oprávnene vzbudili obrovský záujem.

Špecializované oddelenie RKS v DATALANe vyvíja a implementuje riešenia na mieru, zamerané na kontrolu kvality
v procese výroby. V reálnom čase snímajú, analyzujú a vyhodnocujú dáta, na základe ktorých možno priamo počas výroby identifikovať chybné výrobky a znižovať napr.
riziko havárií. Riešenia sa využívajú po celom svete, najmä v automobilovom či chemickom priemysle a v oblasti
výrobkov osobnej hygieny. Zahraničný obrat tvorí v súčasnosti 70 % tržieb z predaja – systémy úspešne fungujú
napr. v Mexiku, Číne, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Bosne
a Hercegovine, v Česku aj na Ukrajine.

Špičkové veci zo Slovenska

Na nemeckom veľtrhu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako
580 firiem z celého sveta a ktorý dosiahol rekordnú účasť
viac ako 12-tisíc návštevníkov, zaujal náš tím systémami automatizovanej kontroly kvality odliatkov z ľahkých
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zliatin pre automobilový priemysel.
„Prezentovali sme riešenia, ktoré v súčasnosti nemajú v našom regióne, ale
ani v zahraničí konkurenciu,“ prezradil Martin Balog, ktorý vedie oddelenie už skoro 11 rokov a aktuálne do
jeho neustále rastúceho tímu patrí
32 vývojárskych a programátorských expertov.
„Na výstave nás v priemere denne navštívilo asi 20 – 30 záujemcov, od ktorých sme zároveň získali množstvo podnetov
na budúci progres v tejto rýchlo rastúcej časti automobilového
priemyslu,“ podelil sa Martin o dojmy z akcie. V oblasti tlakového liatia sa zároveň skrýva obrovský vývojársky potenciál,
keďže každé auto má napr. iba jeden motor, ale až 10 – 15
odlievaných štrukturálnych dielcov na karosérii.

Unikátne produktové portfólio

Aktuálnou vlajkovou loďou oddelenia RKS je systém
LighThru, ktorý slúži na kontrolu priechodnosti kanálov
v hlavách valcov a blokov motorov. Hlavným prínosom
riešenia je detekcia zablokovania vnútorných dutín. Na výstave bola prezentovaná aktuálna inovácia – využitie nano
kamier na priamu vizuálnu kontrolu vybraných vnútorných dutín, nazývanú Megapixel LightThru.

Unikátny je aj systém IIT – bezkontaktný spôsob kontroly závitov, ktorý poskytuje jedinečnú kombináciu schopností detekcie, presnosti, rýchlosti a nízkych nákladov na
údržbu. Tento spôsob sa uprednostňuje pred mechanickým testovaním s meraním hlavných závitov a krútiaceho
momentu, pretože nikdy nepoškodzuje testovaný závit.
Návštevníkov výstavy zaujal aj systém Optoband, ktorý
zabezpečuje 100 % kontrolu ložiskových krúžkov a prírub
pred montážou. Cieľom je detekcia vzhľadových a funkčných defektov na obežných dráhach a na iných funkčných
druhoch povrchu dielcov. Kontrola prebieha postupne
z oboch strán v plnej rýchlosti až do 460 ks/min.
Medzi exportné devízy oddelenia patrí aj systém OMS –
komplexné trojrozmerné meranie odliatkov pomocou laserových, ale aj kontaktných metód.

ZAUJÍMAVOSŤ
Jaguár XF v stánku nášho potenciálneho klienta
s ukážkou rôznych štrukturálnych dielcov na karosérii a na podvozku.

Zlato od poroty

Začiatkom roka členovia tímu RKS zvíťazili aj v hodnotení
DATALAN Award 2015, kde sa so svojím systémom optickej
kontroly BoreView360 stali víťazmi Výberu poroty. Systém
dodávame pre Continental Automotive ČR. Zaručuje 100 %
kontrolu kvality brzdových valcov, vďaka čomu je jazda autom
s brzdami od tohto výrobcu omnoho bezpečnejšia. Špeciálna
kontrolná optická sústava bola vyrobená technológiou 3D tlače a dokáže pozerať panoramaticky „dookola“ v 360° uhle
a práve to zaručuje jej unikátnosť, vďaka ktorej bude riešenie
nasadené vo všetkých závodoch zákazníka na celom svete.
Viac info o riešeniach oddelenia RKS nájdete na qi.datalan.sk.
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NOVÝ SYSTÉM
pre záchrannú službu
DATALAN aktuálne spúšťa ďalšie inovácie v oblasti zdravotníctva. Projekt elektronizácie záchrannej
zdravotnej služby je zaujímavý využitím cloudových
a mobilných technológií a realizovaný je pre najväčšieho prevádzkovateľa zdravotnej záchrannej služby
na Slovensku, spoločnosť Falck.
Cieľom projektu je vytvoriť systém na elektronickú evidenciu
záznamov zdravotnej záchrannej služby pri využití najmo
dernejších prístupov v oblasti cloudového spracovania dát
a mobilných technológií. Nový systém bude predstavovať
základ komplexného informačného systému integrujúceho
jednotlivé doposiaľ izolované informačné systémy a zdroje
dát. Súčasťou projektu je pilotné nasadenie aplikácie do pro
dukčného prostredia, ako aj obstaranie nevyhnutného har
dvérového vybavenia pre pilotnú prevádzku.
Záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby je jed
ným z najdôležitejším dokumentov, ktoré ZZS v podmien
kach prednemocničnej starostlivosti používa. „Elektronický
záznam by mal priniesť kompletný prístup k histórii pacientov,
pomôcť tak lekárom a záchranárom pri diagnostike pacienta
a tým skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ uviedol
Ing. Vladimír Hosa, vedúci pracovnej skupiny pre medicín
sku techniku, rozvoj a inovácie v spoločnosti Falck, „Mal by
tiež minimalizovať formálnu chybovosť vypisovania záznamov,
čo má obrovský význam z hľadiska forenzného.“ Ako ďalej zá
kazník potvrdil, najdôležitejším prvkom je prepojenie me
dzi jednotlivými zložkami pri poskytovaní prednemocničnej
starostlivosti – posádka prijme výzvu od operačného stre
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diska a informácie sa prenesú automaticky do záznamu,
následne posádka vypíše záznam a všetky informácie môže
spoločne využívať nielen s ostatnými zasahujúcimi zložka
mi, napr. s ďalšími posádkami ZZS, ale aj s urgentným príj
mom v ústavnom zdravotníckom zariadení.
Hlavnými prínosmi sú možnosť telekonzultingu interne aj
s externými konzultantmi a špecialistami, eliminácia for
málnej chybovosti, prístupnosť záznamov pre zdravotnícke
zariadenia s cieľom prípravy tímu a prostriedkov pri akút
nych stavoch. Plusom pre zákazníka je integrácia systému
AVL využívaného krajskými operačnými strediskami, ako aj
elektronických služieb zdravotnej poisťovne Dôvera BL112.
A čím je projekt unikátny? Na Slovensku doteraz neexistoval
podobný systém elektronizácie záchrannej služby. Miera in
tegrácie na externé systémy (nemocnice, AVL, BL112) prevy
šuje aj systémy implementované v susedných krajinách.

SBERBANK a IBAN
rýchlo a efektívne
V súvislosti so zmenami na bankovom trhu – ukončenie prechodného obdobia SEPA k 1. 2. 2016 boli banky
postavené pred požiadavku úpravy technologického
prostredia. DATALAN je už viac ako dekádu dodávateľom služieb elektronického bankovníctva pre Sberbank
Slovensko a v spolupráci so zákazníkom sme sa pustili
aj do tejto výzvy. Nové riešenie načas a efektívne splnilo legislatívne požiadavky SEPA II v súčasnom prostredí
internetbankingu a smartbankingu.
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Ukončením prechodného obdobia vznikla povinnosť pre
banky používať v platobnom styku IBAN formát banko
vého účtu, banka zároveň nesmie od klientov vyžado
vať zadávanie BIC kódu banky. V Sberbank Slovensko sa
zmena týkala internetového aj mobilného bankovníctva,
ktoré využíva rádovo okolo 40-tisíc používateľov. Zmeny
boli realizované vo formulároch a v spracovaní domácej/
SEPA platby, trvalého platobného príkazu, hromadnej
platby, hromadného importu platobných príkazov a in
kasných príkazov. Vzhľadom na spätnú väzbu zo strany
používateľov bola klientom banky ponechaná možnosť
zadať číslo účtu aj v doteraz používanom formáte a aj
vo formáte IBAN, tak v internete, ako v smartbankingu.
Nový user-friendly systém im vo finále priniesol aj zrých
lenie a zjednodušenie medzinárodného platobného sty
ku v rámci krajín zapojených do SEPA.
Popri úprave systému podľa legislatívnych požiadaviek
sme pre Sberbank Slovensko zároveň vynovili a komplet
ne preprogramovali mobilnú aplikáciu smartbanking,
ktorá bola do produkcie spustená v apríli.

ELEKTRONIZÁCIA BSK
74 elektronických služieb
dostupných online
Vybavenie sťažnosti a podnetu jedným klikom, možnosť cez internet pripomienkovať návrh rozpočtu alebo poslať návrh na zlepšenie či jednoduchý prístup
k zverejnenej zápisnici zo zasadnutia zastupiteľstva,
resp. k výpisom o hlasovaní poslancov – tieto a ďalšie
desiatky praktických služieb sú od marca k dispozícii
občanom Bratislavského samosprávneho kraja.
DATALAN úspešne ukončil implementáciu projektu „Elek
tronizácia BSK“, ktorého cieľom sú jednoducho dostupné
eSlužby. V rámci projektu sme zákazníkovi – Úradu BSK
dodali moderný integrovaný informačný systém, ktorý
napomáha odbúrať administratívnu záťaž pri komuni
kácii s úradom a zabezpečuje lepšiu dostupnosť služieb
v rôznych oblastiach: od školstva a sociálnej oblasti cez
kultúru až po dopravu. Zavedených bolo spolu 74 elek
tronických služieb, ktoré sú vďaka elektronickej forme
prístupnejšie širokej cieľovej skupine.
„Projekt „Elektronizácie BSK“ predstavuje obrovský prínos
pre všetkých obyvateľov nášho kraja, ktorým sa takto uľahčí
komunikácia s úradom. Elektronizácia predstavuje značný
úbytok 'papierovania‘ pre ľudí,“ vyjadril sa predseda Brati
slavského samosprávneho kraja Ing. Bc. Pavol Frešo.
Medzi konkrétne služby, ktorých poskytovanie DATALAN
technologicky zabezpečil pre BSK, patrí napr. poskytova

nie dotácií, vybavovanie petícií, povoľovanie činnosti verej
nej lekárne, elektronické platenie pokút a poplatkov atď.
Z pohľadu Úradu BSK bude riešenie spĺňať funkcie ako
napr. fulltextové vyhľadávanie, inteligentnú podporu
v rámci navigácie, centrálnu administráciu prostredníc
tvom webového rozhrania, či reporting o počte prístupov
a pod.
Medzi významné prínosy projektu sa počítajú najmä sprí
stupnenie služieb Úradu BSK občanom a podnikateľom
online, skrátenie času vybavovania žiadostí, zvýšenie
spokojnosti širokej verejnosti s kvalitou poskytovaných
služieb, zefektívnenie a optimalizácia procesov v Úrade
BSK, a zvýšenie bezpečnosti správy dát v úrade.
Implementovaný IS je výrazným posunom vpred v rámci
eGovernmentu. V rámci služby Digitálne zastupiteľstvo
prináša úplne nové možnosti nielen miestnym poslan
com, ale aj občanom, ktorí tak majú v rukách efektívnejší
nástroj na kontrolu svojich volených zástupcov. K eSluž
bám, ktoré mohli návštevníci stránky využívať aj dote
raz, patrí napr. aj informovanie o nariadeniach a uznese
niach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC,
o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch
predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC, o termínoch
zasadnutí zastupiteľstva VÚC, resp. zverejňovanie výbe
rových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC.
Podľa skúseností z výsledkov informatizácie iných sloven
ských krajov (napr. Trnavský či Žilinský) však majú obyva
telia záujem aj o iné položky. Často hľadajú napr. informá
cie o poskytovateľoch sociálnych služieb či o prijímateľoch
a výškach dotácií na šport.
Realizácia projektu prebiehala od februára 2014, kom
plexný projekt bol ukončený 30. novembra 2015. V marci
roku 2016 prebehla v Úrade BSK záverečná kontrola Mi
nisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výsled
kom záverečnej kontroly zo strany pracovníkov Minister
stva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je pozitívne
hodnotenie realizácie projektu bez zistenia nedostatkov.
Projekt „Elektronizácia BSK“ je financovaný z prostried
kov Európskej únie, preto bol po implementácii podro
bený fyzickému výkonu kontroly na mieste, a to pracov
níkmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky. „Môžeme oficiálne konštatovať, že
projekt „Elektronizácia BSK“ bol ukončený v súlade s pra
vidlami operačného programu Bratislavský kraj, kontro
lou neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky či
nezrovnalosti,“ uzavrel predseda Bratislavského samo
správneho kraja Ing. Bc. Pavol Frešo.
Obyvatelia, inštitúcie alebo firmy už môžu v súčasnosti vy
užívať elektronické služby na: portal.egov.region-bsk.sk
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eJUSTICE
Po ambulanciách
elektronizujeme aj jedálne
DATALAN má za sebou úspešný projekt elektronizácie
zdravotníckeho systému pre Zbor väzenskej a justičnej
stráže, ktorým sme naštartovali eHealth v slovenskom
väzenstve. V súčasnosti u zákazníka ZVJS ukončujeme
aj implementáciu komplexného stravovacieho IS, ktorý nahradil zastaranú aplikáciu Kuchyňa. Dodávka sa
týkala celkovo 24 prevádzok na celom Slovensku.
Nový IS je rozdelený na tri hlavné moduly:
1. Komplexný modul Stravovanie obsahuje skladové hos
podárstvo, výrobné postupy a receptúry, jedálne lístky
a rôzne operatívne prehľady.
2. Unikátny portál umožňuje zamestnancom nezáväzne
objednať stravu aj na celý týždeň, pričom majú mož
nosť zmeniť svoj výber až do momentu automatickej
uzávierky objednávok na daný deň. Súčasne umožňuje
automatickú prípravu objednávky stravy väzňov podľa
údajov evidovaných v iných moduloch IS-ZVJS.
3. Reportovací modul vytvára požadované centrálne šta
tistiky z údajov 24 prevádzok.
Integračná vrstva zabezpečuje vzájomné prepojenie tých
to modulov a aj prepojenie na ostatné moduly IS-ZVJS.
Plusy pre zákazníka: stravovací IS v maximálnej možnej
miere odbúrava časovo náročnú evidenciu. Výhodou je
vzdialené pripojenie – možnosť online práce v systéme
cez internet a prepojenie na iné systémy a technické za
riadenia.
„Z dôvodu zastaranosti aplikačného programu Kuchyňa, jeho
nekompatibility s novým softvérovým prostredím a s prob
lémami v zabezpečení servisných prác v prípade poruchy
programu generálne riaditeľstvo zboru pristúpilo k rieše
niu problematiky poskytnutia stravovania v zbore a zara
dilo stravovací informačný systém do rozvojových tém na
rok 2015,“ uviedol mjr. Ing. Peter Jedlička, riaditeľ Odboru
informačno-komunikačných technológií ZVJS. Stravovací
IS bol inštalovaný vo všetkých stravovacích prevádzkach
a uvedený do používania v januári 2016. „Vychádzajúc
z prvotných skúsenosti ostrej prevádzky, môžeme uviesť, že
výrazným spôsobom zefektívnil dovtedy používané pracovné
postupy zainteresovaného personálu. Svojou širokou funk
cionalitou umožnil napríklad jeho paralelné používanie via
cerými používateľmi súčasne, možnosť odloženia rozpraco
vaných dokladov, automatické vytvorenie objednávky tovaru
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už samotným prijatím tovaru do hlavného skladu, vytvorenie
prehľadu požadovaných výstupov v súbore excel a ďalšie,“
zhodnotil mjr. Ing. Peter Jedlička.

Pochválil nás SHELL
„Well done Team & keep up the great work!” Tieto slová
nám adresoval Shell, jedna z najväčších olejárskych, plynárenských a petrochemických spoločností na svete.
Zastúpená je vo viac ako 100 krajinách sveta a v rámci
technologického supportu a správy koncových staníc má
globálny kontrakt so značkou HP. Na Slovensku si HP ako
špičkového špecialistu na outsourcing vybrala práve spo
ločnosť DATALAN. Staráme sa o centrálu spoločnosti Shell
sídliacu v Bratislave, kde poskytujeme kompletný support
pre desiatky pracovných staníc.
Tímu pod vedením nášho Braňa Hanzela, ktorý je špičkou
vo svojom odbore a podieľal sa aj na inštalácii 1. sloven
ského superpočítača, bola vďaka kvalitným službám aktu
álne predĺžená zmluva na ďalší rok a okrem toho si vyslúžil
aj špeciálnu osobnú pochvalu priamo od Client Delivery
lídra z vedenia spoločnosti Shell.
„The Slovakia Team has been nominated as 1 of 3 winning
teams across EU/AF region for the excellent service that is
delivered to the Shell business. From feedback received &
the quarterly scorecard measurements, Slovakia was ran
ked amongst the top performing Site Host teams in the
Region – along with being a consistently high performing
team in the past 12 months too. That is a remarkable ef
fort, which is truly appreciated by HP and Shell”.
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Otvorili sme elektronickú
„vstupnú bránu“ do SLOVALCA
So spoločnosťou Slovalco spolupracujeme na zefektívňovaní
výroby a zavádzaní technologických inovácií do praxe dlho
dobo. Aktuálne sa spúšťa ďalšia novinka – systém na tvorbu
a evidenciu pracovných povolení v elektronickej forme.
Slovalco pred časom ako jeden z prvých podnikov na Slo
vensku zaviedol do interných procesov používanie tabletov
s unikátnymi mobilnými aplikáciami na riadenie výroby aj
kontrolu procesov, využívajú tiež moderné nástroje zalo
žené na platforme Complex Event Processing, ktorá doká
že v reálnom čase identifikovať blížiace sa hrozby. Cieľom
projektu ePovolenia, do ktorého sme sa spoločne pustili
koncom minulého roku, je úspešne implementovať systém
elektronizácie vydávania ePovolení ako efektívneho nástro
ja na podporu vyhodnotenia a riadenia rizika pre práce vy
konávané externými dodávateľmi v závode zákazníka.
Používateľmi sú zamestnanci zodpovední za riadenie prác,
t. j. všetci vedúci pracovných skupín (VPS), a okrem online
tvorby žiadostí o ePovolenie na vstup systém umožňuje
tieto žiadosti elektronicky schvaľovať, stanovovať kon
krétne podmienky vstupu a zároveň vstupy elektronicky
evidovať. Zákazník od nového systému očakáva najmä
efektívne ,,elektronické“ používateľské prostredie, ktoré
zníži požiadavky na klasickú ručnú papierovú evidenciu,
kontrolu oprávnení, schvaľovanie, archivovanie a v dlh
šom časom horizonte aj na prácnosť vydávania ePovolení.
ePovolenia – vstup a kontrola na pár klikov
Ako systém funguje
1. Vedúci pracovnej skupiny cez webové rozhranie vytvorí
novú žiadanku, tzv. ePovolenie, kde vyplní náplň činnos
ti, ako aj čas a miesto výkonu práce, pričom systém je
automaticky prepojený s databázou pracovísk. Na zá
klade žiadosti sa definujú riziká pre danú pracovnú čin
nosť a pre dané pracovisko.
2. Následne VPS vyplní mená členov pracovnej skupiny. Sys
tém umožní do skupiny zaradiť len zamestnancov, ktorí
majú platné požadované školenia pre dané pracovisko.
Špecifickému zameraniu prác v Slovalcu sa prispôsobili
aj úpravy aplikácie a do systému tak možno doplniť aj iné
údaje, ako napr. pri práci vo výške používateľ označí, či
majú zamestnanci používať lešenie, istenie na prácu vo
výške, definuje pracovný postup a pod.
3. Vyplnená žiadosť o ePovolenie sa odošle na schválenie.
Schvaľovateľ sa vypočítava dynamicky (mení sa v čase

podľa pracovnej zmeny), pričom ich môže byť aj viace
ro. Schvaľovateľ môže ePovolenie upraviť, resp. doplniť
možné riziká, o ktorých nevedel VPS.
4. Následne povolenie schváli, prípadne zamietne. Po
schválení sa vytlačí 1x povolenie a podpíšu ho obe strany.
Aplikácia ePovolenia je integrovaná s viacerými dátovými
zdrojmi (SAP, WIS, iné Lotus Domino DB).
Jej primárnou pridanou hodnotou je okamžitý prehľad
o jednotlivých pracovných skupinách na všetkých praco
viskách a ich možné upozornenie na vznik nového rizika
pomocou SMS odoslanej priamo z aplikácie.
K projektu poskytol vyjadrenie Ing. Jozef Pilnik, mana
žér BOZP v spoločnosti Slovalco: „Cesta inovácií, ktorá sa
v Slovalcu osvedčila, je podmienená rastúcou úrovňou prak
tického používania elektronizácie vlastnými zamestnancami
aj zamestnancami externých dodávateľov prác. Nové riešenie
prinieslo praktickú elektronizáciu práce za použitia súčasné
ho prostredia, s potenciálom rozvoja pri nadobúdaní skúse
ností s používaním e-Povolení.“
Zákazník a koneční používatelia najviac oceňujú aktuálny
a rýchly prehľad o aktívnych pracovných povoleniach vy
daných v Slovalcu, jednoduchú autorizáciu VPS do systé
mu pomocou ID kariet, možnosť predpripravenia e-Povo
lení cez internet a prístupnosť už uzatvorených e-Povolení
v archíve na uľahčenie prípravy nových e-Povolení. Pre
informáciu od začiatku roku 2016 bolo ku koncu apríla vy
stavených viac ako 950 ePovolení pre dodávateľov prác.
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Národná banka Slovenska
Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS

Medzi našich dlhoročných zákazníkov patrí aj Národná banka Slovenska, kde v súčasnosti prebieha
projekt modernizácie sieťovej infraštruktúry. Prinesie zvýšenie kapacity a priepustnosti sieťovej infraštruktúry,
pričom zohľadňuje súčasné aj predpokladané budúce požiadavky NBS.

Komplexný projekt zahŕňa celkovú analýzu a revíziu sú
časnej sieťovej infraštruktúry, následné dodávky HW a SW
sieťových zariadení, ich inštalácie, konfigurácie a migrácie
na nové zariadenia. Samotná výmena sieťových kompo
nentov LAN a WiFi infraštruktúry prebieha postupne po
vopred definovaných ucelených častiach tvoriacich samo
statné fyzické a/alebo logické celky sieťovej infraštruktúry
NBS s cieľom minimalizovať nedostupnosť produkčných
zdroj: wikipedia

informačných systémov a nepriaznivý vplyv výmeny kom
ponentov infraštruktúry na hlavné činnosti NBS. Po na
sadení nasledovala fáza implementácie a optimalizácie
služieb poskytovaných sieťovou infraštruktúrou. V rámci
realizácie projektu bola vypracovaná aj súvisiaca technic
ká a prevádzková dokumentácia sieťovej infraštruktúry.
Po ukončení projektu bude spoločnosť DATALAN posky
tovať servisnú podporu na dodané riešenie počas najbliž
ších ôsmich rokov.
Projekt sme u zákazníka spustili začiatkom roku 2015. Re
alizácia projektu prebieha nielen v ústredí NBS, na Ul. Im
richa Karvaša 1 v Bratislave, ale aj na iných pracoviskách
v Bratislave a na expozitúrach v mestách Banská Bystri
ca, Košice, Nové Zámky, Poprad, Žilina, Kremnica a Starý
Smokovec. Všetky činnosti počas realizácie projektu sú
vykonávané v úzkej súčinnosti s odbornými pracovníkmi
odboru informačných technológií NBS.
Modernizácia sieťovej infraštruktúry v NBS bola realizo
vaná výmenou za hardvérové a softvérové komponenty
založené na technológiách HP Enterprise Networking.
„Základným cieľom projektu bolo modernizovať sieťovú infra
štruktúru NBS, ktorá pozostávala predovšetkým z náhrady
zastaraných zariadení, z dodávky HW a SW sieťových kom
ponentov, ich inštalácie a konfigurácie vrátane analýzy, op
timalizácie a implementácie služieb poskytovaných sieťovou
infraštruktúrou a vypracovaní dokumentácie sieťovej infra
štruktúry,“ vyjadril sa Ing. Miroslav Uhrin, výkonný riaditeľ
pre finančné riadenie, informačné technológie a hospo
dárske služby NBS. „Modernizáciou dôjde tiež k zvýšeniu ka
pacity a priepustnosti sieťovej infraštruktúry tak, aby služby
poskytované sieťovou infraštruktúrou spĺňali súčasné a pred
pokladané budúce požiadavky NBS.“
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RIEŠENIE

Komplexné riešenie zahŕňa implementáciu v rámci:
 LAN
Vytvorili sme novú Core vrstvu, kde pomocou IRF technológie tvoria jedno logické zariadenie dve fyzické chassis,
a optimalizovali sme prepojenia prepínačov prístupovej
vrstvy a Core vrstvy, ako aj vzájomné prepojenie centrálnych lokalít HTP a ZTP.
V každej lokalite zákazníka bola vytvorená dedikovaná
manažment sieť, proprietárne protokoly boli nahradené
štandardmi, zvýšila sa bezpečnosť v prístupovej vrstve,
optimalizoval routing v celej sieti pomocou agregácie subnetov a odstránili sa nepoužívané VLAN a IP segmenty
v sieti. Zároveň sme v rámci technologického zlepšenia
zvýšili kapacitu prístupových portov z 10/100 M PoE na
1GE PoE+.
 WAN
Väčší šifrovací výkon umožňuje zákazníkovi súčasne šifrovať všetok dátový tok z expozitúr (business aj best eﬀort)
a v budúcnosti zvýšiť kapacitu WAN liniek. Prínosom je aj
väčšia bezpečnosť zabezpečená oddelením routingu, vyššia dynamika pri pripájaní nových expozitúr, ktorú zabezpečuje technológia DVPN, a rovnako ako pri LAN zvýšenie
kapacity prístupových portov.
 WiFi
Súčasťou realizácie bola aj optimalizácia WiFi infraštruktúry na pripojenie na internet, kde jeden WiFi kontroler
funkčne nahradil tri pôvodné zariadenia – switch, router
a firewall, zároveň bola využitím moderného systému zabezpečenia dosiahnutá vyššia bezpečnosť celej WiFi siete.
Ako dodávateľ sme tiež zaistili centrálny manažment na
správu WiFi access pointov, ako aj SSID na jednotlivých AP
a vytvorili sme guest portál pre centrálnu správu dočasných prístupov do WiFI guest siete.
 MGMT/AAA
Implementovaný bol aj centrálny manažment nástroj,
poskytujúci performance monitoring, automatické zálohovanie konfigurácií, centrálnu správu syslogov, trapov či
alarmov a umožňujúci flexibilne rozšíriť funkcionalitu pridaním ďalších modulov, napr. Wireless Services Manager,
Endpoint Admission Defense, Network Traffic Analyzer atď.
Nasadili sme tiež AAA služby pre sieťových administrátorov
a prepojili AAA s Active Directory zákazníka na autentifikáciu, autorizáciu a accountig používateľov WiFi.

 FLOW
Na všetky prepínače serverovej farmy a prístupové prepínače sme nasadili technológiu, ktorá zabezpečuje monitoring prevádzky.
V rámci fyzickej inštalácie sme vymenili všetky metalické
patch káble (cca 3 500 ks) vo všetkých dátových rozvodniach, zdokumentovali sme ich zapojenia a zároveň zrealizovali kompletné označenie všetkých optických aj metalických patch káblov v sieti.
„Medzi hlavné výhody riešenia jednoznačne patrí zrušenie
blokovaných liniek a zvýšenie celkovej priepustnosti siete,“
dopĺňa Tomáš Dovala z divízie infokomunikačných riešení
a služieb v spoločnosti DATALAN, ktorý rozsiahly projekt
manažoval. „Zvýšila sa celková dostupnosť riešenia a zmenšením počtu spravovaných nodov a použitím jednotného manažment nastroja na správu siete sme zákazníkovi zjednodušili správu infraštruktúry.“

ZAUJÍMAVOSŤ
Celkový objem dodávaných a inštalovaných zariadení predstavoval 10 paliet vysokých 1,8 m. Rozsiahlosť projektu dokumentuje aj fakt, že len na fyzické prekáblovanie a na migráciu prístupovej vrstvy
v 26 dátových rozvodniach a dátových sálach bolo
potrebných 110 človekohodín. Jednotlivé migrácie
na nové zariadenia prebiehali výhradne v noci a počas víkendov s cieľom minimalizovať nedostupnosť
produkčných informačných systémov a nepriaznivý
vplyv výmeny komponentov infraštruktúry na hlavné činnosti NBS. Celkovo sa na projekte podieľalo
22 ľudí z našej spoločnosti.
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„Delíme sa o dosiahnutý úspech
a pomáhame rásť myšlienkam,
projektom a šikovným ľuďom, ktorí
si zaslúžia našu pozornosť.“
www.dakujemeDATALAN.sk

UŽ 25 ROKOV
PODPORUJEME
VÝNIMOČNÉ
TALENTY
A NÁPADY
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Ako 3 dobré nápady a 3 060 hlasov
dokázali zmeniť svet okolo nás
Opreli sa o nás a pohli svetom. Týchto pár slov vystihuje desiatky osobností, talentov a projektov, ktoré
svojimi výsledkami prekonávajú hranice a ktoré DATALAN počas svojej histórie podporil. Spája nás s nimi
zanietenosť, inovatívne myslenie, ambícia nevzdávať sa, neustále sa posúvať vpred a svojím odhodlaním
inšpirovať aj ostatných.
Aj preto sme sa rozhodli nedávne výročie 25 rokov na trhu
osláviť netradične. Priestor sme dali práve im – s ich prí
behmi ste sa zoznámili na www.dakujemeDATALAN.sk,
kde ste zároveň mali príležitosť rozhodnúť o tom, ktoré
ďalšie projekty, myšlienky a iniciatívy podporíme v tomto
roku. „Sú oblasti, ktorým sa venujeme ako firma a ktoré po
važujeme za dôležité aj ako ľudia, rodičia, pacienti a občania.
Preto podporujeme projekty, ktoré môžu prispieť k skvalitne
niu školstva či zdravotníctva, a veľmi oceňujeme úsilie a nad
šenie tých, ktorí sa snažia pretaviť dobrý nápad do reálnej po
doby,“ zdôvodnil výber projektov Marek Paščák, generálny
riaditeľ DATALANu.

dobrých nápadov, ktoré sa konalo 10. februára v Bratislave.
Ocenenie si z Marekových rúk osobne prevzali združenia
Nepočujúce dieťa, MAGNA nemocnica a Živica.

Za 100 dní sme dokázali veľa

Verejnosť mohla hlasovať 100 dní, počas ktorých výzva oslo
vila 9 800 ľudí, a svojím hlasom sa do rozhodnutia o výške
podpory z celkovej sumy 10-tis. eur zapojilo 3 060 z vás.
Výsledok sme prezradili na otvorenom stretnutí fanúšikov

Pozrite si fotoreportáž a video zo stretnutia na www.dakujemedatalan.sk.
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50%

35%

15%

Prispeli sme k vybudovaniu 1. detského audiocentra na bratislavských
Kramároch, ktoré bude slúžiť deťom
z celého Slovenska a vďaka ranej diagnostike a liečbe im umožní viesť plnohodnotnejší život.

Podporili sme najväčší ekoprogram na
svete, do ktorého sa zapojilo viac ako
290 slovenských škôl a ktorého cieľom
je naučiť deti byť lepšími k životnému
prostrediu aj k sebe navzájom.

Pomáhame v projekte MAGNA nemocnica, kde nákupom zdravotníckeho
materiálu môžu ľudia podporiť zdravotnú starostlivosť pre deti a ich rodiny
v krízových oblastiach sveta.

25 rokov podpory

DATALAN sa za 25 rokov existencie vypracoval na lídra
v oblasti technologických inovácií. Ako na stretnutí pripomenul Marek Paščák, aj ľudia stojaci pri zrode firmy a pri
jej prvých krokoch, mali na začiatku sny, ktoré im pomáhali plniť iní. „Preto sa dnes chceme aj my podeliť o dosiahnuté úspechy a podporiť inovatívne nápady aj z iných oblastí
nášho života,“ vysvetlil, „Žijeme síce technológiami a vítame
obrovské možnosti digitalizácie, no ani ponorení v online svete nestrácame kontakt s ľudskosťou.“
Podporené projekty za tie roky zahŕňajú oblasť školstva, kultúry, sociálnej sféry, ale aj športu či ochrany životného prostredia. Silný vzťah máme aj k oblasti zdravotníctva. Nové, moderné technológie dokážu napr. ušetriť drahocenný čas, ktorý
je rozhodujúci pri záchrane života malých pacientov. Moderné mobilné riešenie využívajú na Klinike neonatológie DFN
v Košiciach a pri jeho vývoji sme spolupracovali s kapacitou

v tomto odbore, MUDr. Petrom Krchom, PhD., prednostom
kliniky. S mnohými podporenými projektmi nás viaže dlhoročná spolupráca. Napríklad aj so Slovenským paralympionickým
výborom, ktorý sme sprevádzali na paralympiáde v Pekingu,
vo Vancouveri, v Londýne, v Soči, a pri športovcoch budeme
stáť aj počas letných hier v brazílskom Riu. Odvahu a ochotu
tvrdo na sebe makať máme spoločnú s najlepším slovenským
downhill bikerom Filipom Polcom. Aj preto sme podporili jeho
cieľ každoročne priviesť na Slovensko a predstaviť divákom
to najlepšie zo svetovej špičky. Teší nás tiež obrovský záujem
o Detskú Univerzitu Komenského Online – v tomto roku realizujeme už jej 6. ročník. „Dobré nápady, ktorým k úspechu často
chýbajú len prostriedky, chceme naďalej podporovať aj v budúcnosti. Veríme, že na DakujemeDATALAN.sk budú pribúdať ďalšie
príbehy úspechu, ktoré môžu inspirovať aj iných a povzbudiť ich
v realizácii ich snov,“ dodáva na záver Marek Paščák.

Kliknite na www.dakujemeDATALAN.sk a spoznajte príbehy výnimočných talentov a inšpiratívnych projektov
Filip Polc  Mária Virčíková  Matej Drlička a Viva Musica!  Nadácia Detského kardiocentra  Juraj Kukura
a Detská Univerzita Komenského  Ján Riapoš a Slovenské paralympijské družstvo  Iveta Malachovská a Vianočné koncerty  Festival vedy a Noc výskumníkov  Slovenský futbalový zväz  Človek v ohrození  Gabriel
Šípoš a Otvorená samospráva  Dr. Krcho a Novorodenec  David Zverko a MšK Žiar nad Hronom  Plamienok
 Inštitút pre verejné otázky  Dobrý anjel  Liga za duševné zdravie  Vedec roka
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VENUJTE IM
POZORNOSŤ
Vďaka našej podpore vznikne 1. audiocentrum pre
nepočujúce deti na Slovensku, pribudne viac environmentálnych aktivít do škôl a zlepší sa vybavenie
nemocníc pre ľudí v núdzi na celom svete.

Aj vy ste možno rozhodli o tom, že našu podporu venu
jeme v roku 2016 práve združeniam Nepočujúce dieťa,
Živica a Magna nemocnica. Zoznámte sa bližšie s projekt
mi, za ktorými stojí nielen dobrý nápad, ale najmä práca
ľudí, ktorí svojim myšlienkam veria a ktorí chcú svet oko
lo seba zmeniť k lepšiemu.

Nepočujú, ale zaostávať nemusia

Ročne sa u nás narodí až 200 sluchovo postihnutých detí.
Ich rodičia museli doteraz cestovať za najmodernejšími
metódami do Brna, Prahy či do Viedne. Čo je horšie, in
formovanosť rodičov je u nás na nízkej úrovni. „Nepočujú
ce dieťa potrebuje informovaných rodičov. Keď sa nedostanú
k informáciám, nebudú vedieť svojmu dieťaťu pomôcť, čo bude
mať vplyv na celý jeho život,“ skonštatovala počas stretnutia
fanúšikov dobrých nápadov v bratislavskej kaviarni Foxford
Ľubica Majtánová, iniciátorka a spoluzakladateľka ocene
ného občianskeho združenia Nepočujúce dieťa.
Včasná diagnostika, kompenzácia sluchu a špeciálna
starostlivosť je totiž podľa nej základom na plnohod
notný život postihnutých detí. Ako však sama zistila,
na Slovensku sa tieto veci nerobia na úrovni súčasných
možností, hoci len 100 km od Bratislavy sú k dispozícii
na svetovej úrovni. „Dlho sme si mysleli, že to len príliš
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prežívame, ale potom sme začali stretávať deti, ktoré vý
razne zaostávali, hoci ich porucha bola oveľa nižšia ako
u nášho syna. Až v Brne sme zistili, že mali roky zle na
stavené načúvacie prístroje. To nás motivovalo začať veci
meniť,“ približuje vznik združenia.
Vďaka entuziazmu, nadšeniu a iniciatíve rodičov sa
podarilo vytvoriť NepocujuceDieta.sk, informačno-ko
munitný portál, kde môžu rodičia nepočujúcich detí zís
kať všetky potrebné informácie a navzájom si poradiť. To
je však len prvý krok. Rodičia sa dozvedia, čo je dôležité
urobiť, no nie je jasné, kde na Slovensku by to mali nájsť.
Vďaka podpore DATALANU bude môcť združenie už tento
rok podporiť vznik 1. detského audiocentra na Slovensku
v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici. Práve to by
malo rodičom sprístupniť najnovšie vyšetrovacie metódy
a možnosti kompenzácie sluchu. A to bez cestovania za
hranice Slovenska.
O projekte NEPOČUJÚCE DIEŤA
Cieľom organizácie je poskytovať rodičom nepočujúcich
detí potrebné informácie, poradenstvo v oblasti starost
livosti a výchovy ich detí, tvoriť a rozvíjať komunitu rodi
čov a priateľov nepočujúcich detí, šíriť osvetu a obhajovať
práva nepočujúcich detí aj ich rodičov. Snívame o rodi
čoch, ktorí budú mať prístup ku kľúčovým informáciám,
podporu komunity a hlavne najmodernejšie vedecké
a technické možnosti, ktoré ich deťom pomôžu prekonať
sluchové postihnutie. Takmer každé dieťa s poruchou
sluchu sa totiž pri včasnej a správnej starostlivosti môže
stať súčasťou počujúceho sveta.
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Nemocnica za jeden klik

Svetový ekoprogram
na slovenských školách
Občianske združenie Živica prišlo s nápadom zapojiť mater
ské základné a stredné školy na Slovensku do najväčšieho
výchovno-vzdelávacieho ekoprogramu na svete pod názvom
Zelená škola. Tento program učí deti byť lepšími k životné
mu prostrediu aj k sebe navzájom. „Snahou je podporiť škol
ské komunity v ich snahe zmeniť myslenie detí,“ hovorí riaditeľ
OZ Živica Juraj Hipš, „Napríklad sa snažíme o to, aby školy vyu
žívali školské záhrady nielen na pracovnú výchovu, aby sa to ne
týkalo len pestovania byliniek, ale aby sa tam deti učili prakticky
aj iné predmety – napríklad matematiku, kde by počítali obvod
parcely či uhly cez sklon svahu,“ vysvetľuje Juraj.
Cieľom projektu Zelená škola tak nie je len zmena envi
ronmentálneho myslenia a konania detí, ale aj zlepšenie
medziľudských vzťahov. „Program, kde na jednej strane je
rešpektovanie slobody jednotlivca a na druhej zodpovednosť
za vlastné správanie, pomáha zlepšiť vzťahy medzi žiakmi na
vzájom, ako aj rozvíjať spoluprácu žiakov, pedagógov a rodi
čov v rámci školskej komunity,“ dodáva Juraj Hipš. Bonusom
je aj zmysluplne využitý čas. „Podpora DATALANu prispeje
k realizácii vzdelávacích programov, vďaka ktorým sa pozitívne
zmeny dotknú nás všetkých,“ hovorí.
O projekte ZELENÁ ŠKOLA
Cieľom výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola je
podpora spolupráce v rámci školských komunít. Žiaci, pe
dagógovia aj rodičia tam riešia reálne potreby svojej školy
a okolia. Program vytvára priestor na rozvoj tvorivého a kri
tického myslenia žiakov aj učiteľov. Projekt Zelená škola tak
ponúka školám celostnú environmentálnu výchovu.

Koľko je v súčasnosti vojen a násilných stretov vo svete,
dokáže len málokto spočítať. Lebo sa nás priamo netýka
jú. „Občas si neuvedomujeme, ako dobre sa máme. Zaobe
ráme sa malichernosťami a uniká nám skutočná podstata
toho, ako vyzerá núdza,“ skonštatovala na stretnutí fanú
šikov dobrých nápadov zástupkyňa tretieho oceneného
projektu MAGNA nemocnica.
Organizáciu MAGNA zrejme netreba podrobne predsta
vovať. Jej poslaním je zabezpečovať zdravotnú, nutričnú
a sociálnu pomoc deťom a ich rodinám v krízových oblas
tiach sveta. Dnes už pôsobí na troch kontinentoch - v Ázii,
Afrike a v Európe, kde jej 500 humanitárnych pracovníkov
pomáha priamo v teréne.
MAGNA však okrem toho prišla s inšpiratívnym nápadom,
ako jasne a zrozumiteľne predstaviť verejnosti, čoho všet
kého sa dotýka pomoc ľuďom v núdzi a v akých oblastiach
môžu pomôcť aj samotní ľudia. Naštartovala projekt MAG
NA nemocnica, v ktorom môžu ľudia nákupom zdravot
níckeho materiálu podporiť zdravotnú starostlivosť pre
deti a ich rodiny v krízových oblastiach sveta. „Málokto si
uvedomuje, čo všetko nemocnica na svoje fungovanie potre
buje. To nie je len zaobstarať a vybaviť, povedzme, pôrodnicu
či iné oddelenie liekmi, technickým vybavením a zariadením,
ale napr. aj zaučiť personál,“ uviedla aj spoluzakladateľka
MAGNA Denisa Augustínová. Kto chce pomôcť, jedno
ducho môže prostredníctvom webovej stránky kliknúť
na jedno z nemocničných oddelení a prispieť na nákup
potrebných položiek. „Sme apolitické združenie a nezaují
majú nás dôvody bojujúcich strán. Zaujíma nás ľudský osud.
Vďaka pomoci vieme deťom a ich rodinám zabezpečiť prístup
k bezplatnému ošetreniu, liečbe aj k strave,“ uzatvorila.
O projekte MAGNA NEMOCNICA
Za projektom MAGNA nemocnica stál nápad pomôcť
deťom a ich rodinám bezplatnou zdravotnou starostli
vosťou, liekmi, nemocničným vybavením a stravou. Vir
tuálna nemocnica obsahuje zoznam potrebných liekov
a zdravotného materiálu jednotlivých nemocníc v teréne,
na ktoré môže prispieť ktokoľvek aj v rámci Slovenska.
Podporí tým vybavenie v rámci ambulantnej liečby, hos
pitalizácie pacienta, liečby akútnej podvýživy, HIV/AIDS
a pomoci počas živelných katastrof.
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ĎAKUJEME. DATALAN
Stretnutie fanúšikov dobrých
nápadov 10. 2. 2016 –
kníhkaviareň Foxford Bratislava
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ADELA BANÁŠOVÁ

Odpoveď na všetky charity?
Poriadok v sebe samom
Ocenenia Osobnosť televíznej obrazovky aj absolútny OTO sa jej pomaly nezmestia na poličku. Relácie aj
stretnutia, na ktorých bude moderovať, si môže vyberať. Napriek tomu si najznámejšia slovenská moderátorka
Adela Banášová za mnohé z nich nepýta ani honorár. Ak sú totiž na dobrú vec, berie to ako svoj príspevok. A kam
by v rámci charity viac investovala? „Do environmentálnej výchovy, do zážitkového školstva, do projektov, ktoré
by nás zas trošku späť zakorenili, aby sme sa prírode a jej pravde neodcudzovali,“ hovorí.
Za moderovanie datalanského stretnutia fanúšikov
dobrých nápadov ste odmietli honorár s odôvodnením, že
ostatní do svojich projektov dávajú entuziazmus, čas a mož
no aj peniaze a vy ste vlastne na príjemnom stretnutí. Často
sa takto rozhodujete?
Už som to párkrát urobila. Viem mať dobrý pocit zo zaro
bených peňazí, ale rovnako aj zlý. Sú situácie, keď sa ener
gia vymieňa inak alebo mi to zrazu len pocitovo nesedí,
aby som si pýtala honorár. Viem, že si peniaze zarobím
inde, že o ne núdzu mať nebudem, tak radšej odídem, ako
aj v prípade spomínaného stretnutia, s pocitom, že DATA
LAN môže môj honorár venovať ďalším dobrým nápadom.
Samozrejme, viem si aj vypýtať honorár. Učím sa mať k pe
niazom zdravý vzťah :-)
Podporujete rôzne charitatívne projekty. Je to z presved
čenia, alebo je dôvodom to, že vás oslovili ako mediálne zná
mu osobu?
Je to väčšinou tak, že ma niekto osloví, ale to je môj spôsob,
ako na seba viažem kontakty. Vyplýva to z mojej profesie, si
tuácie. Je to legitímny spôsob. Oslovujú ma často. Stane sa
mi, že do mesiaca robím aj polovicu akcií takéhoto charak
teru. Orientujem sa tak relatívne v rôznych oblastiach. Ale
nejde vždy o veľké eventy. Raz je to takáto diskusia, inokedy
otvorenie ekoučebne alebo beseda v domove seniorov.
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Bol aj nejaký zlom, prečo ste sa rozhodli charitu pod
porovať?
V takejto veci nenastáva zlom. Myslím, že je to pre každé
ho prirodzené. Treba byť len k sebe úprimný, či to robíme
pre hladkanie svojho ega, či preto, aby nás ľudia mali akože
radi, alebo sa z niečoho vykupujeme. Niekde na podvedomej
úrovni to robím určite z kombinácie všetkého, ale na vedo
mej úrovni je to pre mňa prehľad o živote. Vedieť, ako ľudia
žijú, aké sú problémy, čo treba robiť. Vďaka takým dobročin
nostiam viem, aké to majú na Slovensku stále ťažké rodinní
farmári, ako je to u nás s vysúšaním pôdy a s vodou, že zviera
je stále len vec, že detské onkologické ochorenia sú relatív
ne dobre liečiteľné, že vzniká čoraz viac vzdelávacích centier
na Slovensku, ktoré pomáhajú nájsť ľuďom aj ich duchovnú
podstatu, že EKOtopfilm je najstarší festival o ekológii na
Slovensku, že Košický útulok nepotrebuje až tak granule,
lebo môžu skôr škodiť ako pomáhať, že vďaka zelenej škole
máme čoraz viac ekouvedomelých detí, že OLOmpiáda učí
deti separovať odpad, že starí ľudia sa chcú rovnako smiať
ako my, že detské domovy, to nie je posielanie plyšákov, že
veľké percento detí v domovoch je na psychofarmakách,
a mohla by som pokračovať donekonečna.
Sledujete aj ďalší vývoj aktivít, ktoré podporujete?
Niektoré veci viac, iné menej. Skôr sa učím prijať ich a dívať
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sa na ne ako na súčasť dokonalého diania. Lebo, keď bude
me rôznym problémom vysielať našu ľútosť a pečiatkovanie,
„aké je to hrozné“, posilňujeme tým ich „hroznosť“.
Je aj niečo, čo by ste nepodporili?
Nie so všetkými charitami som vnútorne úplne stotožnená, ale
často rešpektujem, že niektoré témy sú citlivé a môj pohľad na
vec by mohol ostať nepochopený. Napríklad si nemyslím, že by
sme mali proti akejkoľvek chorobe bojovať, ale že je dobré naj
prv ju prijať, a potom chcieť pochopiť, čo nám hovorí. Na aký
náš deštrukčný postoj poukazuje. Okrem toho boj len vyčer
páva a posilňuje protivníka. Bojujeme, bojujeme, ale chorôb
neubúda. To však nemožno v istých prípadoch verejne hovoriť.
Prípadne si ani nemyslím, že deti nebudú brať drogy, keď uvi
dia vo filme zomierajúceho feťáka. Deti neberú drogy preto,
lebo nevedia čo spôsobujú, ale berú ich preto, že sú nešťastné.
Na niečo upozorňujú, predovšetkým rodičov. V mnohých cha
ritách ako keby sa obchádzal koreň veci a oškrabkával sa len
povrch. Ale rešpektujem iné pohľady na vec a z akejsi solidarity
ich podporím aj v tej verzii, ktorá mne úplne nerezonuje, lebo
asi to má aj takto pre niekoho veľký význam.
Ako sa dnes dívate na firemnú filantropiu, podporu rôz
nych projektov v oblasti vzdelávania, zdravotníctva či život
ného prostredia, ktorým chýbajú prostriedky?
Opäť ide podľa mňa o zámer. Ak je zámer úprimný, je to skvelé.
Ak ide firme o zlepšenie kreditu a o výhru ankety Najcharitatív
nejšia firma roka, tak sa im včas ukáže, aký to malo „význam“.
Do akej miery je teda podľa vás firemná filantropia po
trebná napr. na „suplovanie“ pomoci zo strany štátu a do
akej, aby priniesla viac humanizmu v biznise?
Väčšina biznisu nemôže byť od základu humánna, lebo cieľom
biznisu je neustály rast, a ten zanecháva všelijaké stopy. Ak by
sa raz nejaký biznismen rozhodol, že už má dosť, tak jeho firma
asi skrachuje. Celý princíp biznisu je do veľkej miery postavený
tiež na drancovaní prírody a často aj ľudskej energie. Tváriť sa
potom, že nám ide aj o „dobré veci“, je trochu mätúce. Ale veľa
vecí sa mení a všímam si, že aj mnohé firmy menia svoje cel
kové nastavenie. Napríklad na podujatí DATALANu som mala
z celej veci dobrý pocit. Páči sa mi aj, že DATALAN ide robiť eko
rodinný deň. Takže tá „moc“ sa dá využiť aj pozitívne.

Aj bežní ľudia dnes majú možnosť podporovať rôzne
mimovládne združenia či 2 % podporiť tretí sektor. Buduje to
solidárnejšiu spoločnosť?
Filantropia by sa nemala obmedzovať v prvom rade na to, že
spolucítim len s vozíčkarom, ale že viem spolucítiť aj s alko
holikom v jarku. Ani on asi neprežíva time of his life a my ne
môžeme súdiť, prečo to tak je. Mali by sme spolucítiť s obe
ťou nehody rovnako ako s tým, kto ju spôsobil. Môžeme
podporiť Ligu proti rakovine, ale nemali by sme rakovinu šíriť
žlčovitými komentármi na Facebooku. Keď každý z nás okúsi
trochu viac pokory k faktu, že nemôžeme my posudzovať,
kto je zlý a kto dobrý, kto obeť a kto vinník, skrátka, že každý
prechádza nejakou potrebnou skúsenosťou, tak nebudeme
musieť tvoriť toľko charity. Filantrop je ten, čo má rád ľudí...,
a nielen tých, ktorých združuje nejaké OZetko. Potom mô
žem zo srdca podporovať aj takú, aj onakú nadáciu. Ale až,
obrazne povedané, keď sa naučím mať rád aj svokru. Samo
zrejme, to je môj názor a každý to má inak.
Vnímate filantropiu aj ako módny trend? Čoraz viac pri
búda úspešných a majetných ľudí najmä v zahraničí, ktorí sa
rozhodli venovať časť, ba aj celý majetok po smrti na charitu.
To je, ako keď sa hovorí, že BIO je módny trend. Ale jesť priro
dzené veci nie je móda, je to prirodzené. Rovnako si myslím,
že je prirodzené aj vnímať ľudstvo ako celok, a nie ako spleť
jednotlivcov. Zrejme daní miliardári niečo také vnímajú tiež
alebo majú nejaký úplne iný dôvod. No vždy sa skôr či neskôr
ukáže zámer, ktorý sme do veci vložili. To nikoho neoklame.
V konečnom dôsledku nech sú radšej také módne trendy,
než kupovať si každý deň novú kabelku.
Takže keby ste boli v ich koži, ako by ste sa rozhodli vy?
Ja vnímam ako kľúčovú odpoveď na všetky charity návrat
k prírode. Veľmi sme sa odcudzili od jej pravdy a nahovára
me si, že tie malé lži, v ktorých žijeme, sú vlastne osožný po
krok. Netvrdím, že by sme sa mali vrátiť do jaskýň, ale inves
tovala by som do environmentálnej výchovy, do zážitkového
školstva, do projektov, ktoré by nás zas trošku späť zakore
nili. No na to, aby sme mohli vnímať prírodu, musíme vedieť
vnímať seba samých a to je prvý krok. A ten nevyrieši žiadna
charita, to si musí začať načítavať každý sám. Život nás však
učí veľmi cielene, na to sa môžeme spoľahnúť.

VIZITKA
Adela Banášová (1980, Bratislava) patrí ku generácii moderátorov, ktorí posunuli hranice moderovania k bez
prostrednosti a prirodzenosti. Vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor kul
turológia. Svoju mediálnu kariéru odštartovala v roku 1999 vo Fun rádiu, na televíznych obrazovkách sa najskôr
objavila v humoristickej relácii Sedem, s.r.o., prelomom však bolo moderovanie troch sérií programu televízie
Markíza Slovensko hľadá SuperStar. Divácky veľmi úspešným projektom, ktorý moderovala a dokonca v ňom aj
tancovala, bol Let’s Dance. V súčasnosti uvádza Chart Show, Milujem Slovensko a má aj vlastné relácie – Trochu
inak v SND a Spojky v rozhlase RTVS.
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DENISA AUGUSTÍNOVÁ:

Vnútorne bojujem aj
s hnevom, ale pomoc
ma nabíja energiou

Svoj život už 15 rokov zasväcuje pomoci ľuďom v núdzi
v krízových oblastiach sveta. Začínala v Kambodži počas
pandémie HIV/AIDS a denne stála zoči-voči smrti tisícok
bezbranných. Ako hovorí zakladateľka organizácie MAGNA
Denisa Augustínová, veľkým plusom je, že môžu pomáhať
priamo, nie od stola. „Tragédie môžu priviesť človeka buď
k strate viery v humanitu, alebo k boju za ňu. Ja sa snažím
udržať a budovať vnútornú silu práve pre ten boj.“
foto © Goran Tacevski

Ešte si pamätáte prvotnú myšlienku, prečo ste sa pred
15 rokmi rozhodli založiť MAGNU a suplovať tak do istej
miery medzinárodnú pomoc?
My nesuplujeme medzinárodnú pomoc, my ju poskytuje
me. Pomáhame a liečime v krajinách, kde neexistuje štát
ny systém v dôsledku vojny, prírodnej katastrofy alebo
pandémie chorôb a ľudia pre túto nefunkčnosť zomierajú
na bežné kurabilné ochorenia, od hladu či preto, že všetci
vzdelaní ľudia a lekári ušli alebo zomreli. Vtedy nastupu
je MAGNA, ktorá svojimi overenými stratégiami a balík
mi služieb revitalizuje systém a nastaví ho tak, že nielen
pomôžeme akútne chorým, ale vládny sektor – v našom
prípade zväčša ministerstvo zdravotníctva – ho prevezme
a ako model použije v iných častiach krajiny.
Bolo ťažké v začiatkoch presvedčiť verejnosť o potre
be prispieť a pomáhať deťom a celkovo ľuďom v núdzi na
iných kontinentoch, než je ten európsky?
Áno. Pred 15 rokmi sme skôr mali pocit, že sme stále obe
ťami, a očakávali sme, že práve nám majú „všetci ostatní
zvonku pomôcť“. Za tie roky sa naša spoločnosť veľmi po
sunula a schopnosť podeliť sa a myslieť na druhého člo
veka bez ohľadu na hranice a na geografické zameranie
je prítomnejšia. Dnes je to úplne iná vec. Pri katastrofách
a podpore informovania zo strany médií je pochopenie
a pomoc verejnosti rýchlejšia. Hoci dlhodobo pomáhať
v projektoch, kde sa staráme o pacientov v zabudnutých
konfliktoch a v oblastiach, ktoré sú mimo kamery, je stále
o niečo ťažšie. Ale nič nie je nemožné.
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Spomínate si aj na veselú či smutnejšiu historku, po
kiaľ ide o reakcie verejnosti?
V zásade vždy boli ľudia prekvapení, že sme naozaj na mies
te a že neposielame peniaze niekomu tretiemu. Pýtali sa,
ako sme prišli k tým fotografiám s našimi ľuďmi v MAGNA
tričkách v Afrike či inde. Až neskôr pochopili, že sme to
my a sme naozaj „tam“. Ľudia neboli zvyknutí a edukovaní
o pomoci a počas komunizmu sa s tým nestretávali, ne
skôr mali znalosť len o nábožensky zameraných misiách.
Ale už sa situácia mení a postupne začínajú chápať aj roz
mer profesionálnej humanitárnej organizácie s jasným za
meraním a cieľom, ako je MAGNA.
Čo je vašou najčastejšou odpoveďou na otázku: Prečo
by ľudia vôbec mali pomáhať?
Odpoveď nie je „prečo“, ale pýtajme sa: „Ako najlepšie mô
žem pomôcť?“ Pomôcť druhému je dar samému sebe. Zmys
lom života je pre majoritu ľudí byť šťastným, žiť so súcitom
a s pochopením pre druhých, akokoľvek sa správajú. Pomoc
druhému človeku nás robí šťastnými a napĺňa náš život.
Ktorá bola prvá geografická oblasť, kde ste pomáhali?
Kambodža, Ázia. V roku 2002, keď som tam bola prvýkrát,
tam práve vypukla pandémia HIV/AIDS a ľudia zomierali v de
saťtisícoch. Bez liekov a bez pomoci. Zanechávali za sebou
tisíce osirelých detí, mnohé z nich s vírusom HIV v tele. Netr
valo nám dlho a rozhodli sme sa, že im pomôžeme. Otvorili
sme prvú kliniku pre HIV/AIDS deti v krajine a začali ich liečiť.
Najprv 20, neskôr až 600. Bez liekov a bez našej pomoci by
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mnohé z nich neprežili. Dnes sa už niektoré z tých detí stali
rodičmi a je úžasné sledovať ten kolobeh života.
Väčšinu roka pôsobíte v teréne zoči-voči hrôze. S čím
najviac musíte vnútorne bojovať?
Naša organizácia je od začiatku postavená na tom, že po
máhame tu a teraz a liečime na mieste. Nie je to tá jed
noduchšia cesta. Často prináša veľa stresu a problémov.
Ale je to tá efektívnejšia cesta pre pacienta aj pre donora.
Vnútorne si musím spracovať hnev. A tiež občas strach,
ktorý môže negatívne ovplyvniť rozhodnutia. Únavné je
stretávať sa pravidelne s hlúposťou a s ignoranciou.
Odkiaľ čerpáte vnútornú silu prežiť všetko to utrpenie,
ktoré dennodenne vidíte?
Mňa nabíja práve tá jednoduchosť pomoci. To, že sme na
mieste a vidíme zmenu – vyliečených, zachránených, že
nám rozhodnutia netrvajú od stola v Európe týždne a že
sme flexibilní. Pokojná myseľ prináša pokojné rozhodnutia,
ktoré sú v chaose a v situáciách, v ktorých sa MAGNA tímy
nachádzajú, veľmi dôležité. Vnútornú silu si budujem tým,
že sa učím odpúšťať. Tragédie môžu priviesť človeka k stra
te viery v humanitu, alebo práve naopak, k boju za ňu. Ja sa
snažím udržať a budovať vnútornú silu práve pre ten boj.

v Kambodži, dopoludnia sa venujem prevažne progra
mom, ktoré sa odohrávajú práve tu a v ďalších oblastiach
Ázie, či už je to Nepál, Mjanmarsko, Filipíny. V túto dobu
mávam veľa stretnutí. Buď s ľuďmi z MAGNA tímu, alebo
s partnermi v zdravotníckych zariadeniach, kde MAGNA
pracuje. Alebo s ľuďmi z príslušných ministerstiev. Potom
sa venujem prevažne africkým krajinám a sýrskemu kon
fliktu a agende v Prahe a Bratislave. Tiež sa podieľam na
príprave strategických dokumentov, iniciatív a podobne.
Alebo som v teréne, kde potom strávim celý deň. Či už
pracujem v našich zdravotníckych zariadeniach, utečenec
kých táboroch, kde MAGNA pomáha, v komunitách, kde
žijú naši pacienti. Teraz som sa vrátila zo sýrskych hraníc
a okolitých krajín. Vtedy je to terén naplno.

Žiť tak trochu „pre MAGNU“ znamená si často aj odo
prieť bežné veci. Čoho ste sa v tomto smere museli zriecť?
Nie je to tak veľa vecí, ak nerátam dobrú kávu. Žijem v teréne
už vyše 15 rokov a zvykla som si. Môj pracovný čas nie je veľmi
ohraničený. Keďže pracujem v spektre rôznych časových pá
siem, z bežných vecí mi často chýba spánok. Z nemateriálnych
sú to priatelia a časť rodiny, niekedy veci prežívame spolu vďa
ka technológiám, hoci nie naživo, ale vďačná som aj za to.
Ako vyzerá váš bežný deň?
Čas delím medzi terén a stretnutia a plánovania. Keď som

foto © Martin Bandžák

Denisa v MAGNA nemocnici Kongo

VIZITKA
Rodáčka z Bratislavy Denisa Augustínová vyštudovala sociálnu prácu na PF UK v Bratislave. Spolu s priateľom,
fotografom Martinom Bandžákom, s ktorým sa zoznámila v roku 1999, založila o dva roky neskôr občianske zdru
ženie MAGNA. Dnes je jeho riaditeľkou pre rozvojové a humanitárne projekty, vďaka ktorým zabezpečuje lekársku
a sociálnu pomoc deťom a ľuďom v núdzi v krízových oblastiach sveta na troch kontinentoch s tímom takmer
800 ľudí. S manželom aj s dcérami Zarou a Ambrou žije už takmer 15 rokov v teréne v krízových oblastiach v Ázii
a venuje sa projektom pomoci.
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foto © Martin Bandžák

Ako sa za tých 15 rokov pôsobenia MAGNY zmenilo jej
fungovanie?
Zmenilo sa výrazne. Sme profesionálnejší a tým pádom
aj efektívnejší. Máme presne zadefinované kedy a kde
pomáhame a čomu sa venujeme. Pracujeme v teréne
samostatne. To má pri našich rozhodovaniach, do ktorej
katastrofy ideme, podstatný význam. Pri témach, ktorým
sa dlhodobo venujeme, máme vlastné postupy liečenia
a starostlivosti. Či už ide o HIV/AIDS pacientov, podvyživené deti, obete sexuálneho násilia alebo prevádzky mobilných kliník. V teréne je nás aktuálne vyše 700. Na to,
aby sme to zmanažovali, musíme mať systém. Ten stále
zdokonaľujeme.

Momentka z terénu MAGNA projektu v Nikarague.

Pozeráte sa vďaka práci pre MAGNU na niektoré veci,
hlavne v medzinárodnom meradle, už inak? Napríklad na
ochranu civilistov počas vojenských konfliktov, prírodných katastrof, politiky spôsobujúcej zbytočnú chudobu a podobne?
Odkedy existuje svet, existuje nespravodlivosť. V práci
a na miestach kde sa nachádzam, je veľa bolesti a nepochopenia. Naozajstnými hrdinami sú naši pacienti a ich
rodiny. Ľudia, čo žijú pod hranicou chudoby, ale dokážu sa
podeliť aj o to málo, čo majú. Už nie som naivná ako pred
20 rokmi, že každý chápe význam pomoci a altruizmus je
automatická súčasť ľudskej bytosti. Tiež, že humanitárna
pomoc nemusí mať vždy záujem pomôcť, ale korupciu
a chudobu zneužíva na politické ciele a na novodobý kolonializmus krajín. A je smutné uznať, že veľa medzinárodných organizácií sa zmenilo na mašinériu, ktorej reálna
pomoc ľuďom uniká. Sledujú svoje prepracované tabuľky,
ale nepočúvajú a nevidia, čo ľudia v teréne naozaj potrebujú. Tiež, že partneri a organizácie spolu radšej bojujú
a očierňujú sa pred donormi, ako by spojili sily na pomoc
druhým. Napriek tomu verím, že to, ako pomáhame, mení
život ľuďom priamo v najväčších katastrofách, a spolu
s tými, čo majú rovnaké hodnoty, meníme svet.

Nápad, ktorý sa rozhodla podporiť aj spoločnosť
DATALAN, je MAGNA nemocnica. Ako k tomuto projektu
vôbec prišlo?
MAGNA nemocnica prestavuje našu činnosť v teréne. Zobrazuje „pod jednou strechou“ to, čomu sa denne venujeme v rôznych kútoch sveta a čo na činnosť potrebujeme. Ukazuje verejnosti, že na to, aby ste liečili pacienta
s HIV alebo zabezpečili bezpečný pôrod, nestačí poslať do
oblasti len lieky. Treba mať na mieste vzdelaný odborný
personál, zabezpečenú logistiku, generátor, aby ste mali
ako zapnúť v nemocnici svetlo a aby dieťa neprichádzalo
na svet za tmy. Je to súhrn vecí a potrieb, ktoré denne využívame a ktoré dávajú konkrétnejšiu predstavu ľuďom,
ako pomáhame a čo na to treba.
Ako vám v tomto smere pomáha podpora firiem?
S firmami na Slovensku dlhodobo spolupracujeme. Pre
nás je dôležité mať partnerov, s ktorými vieme pracovať
dlhodobo a nastaviť mechanizmy, pomocou ktorých nám
nebude pomáhať len samostatná firma, ale aj jej zamestnanci a zákazníci. Či už je to banková karta, pomocou ktorej pri každej platbe aj pomáhate, alebo zaokrúhľovanie
vašich nákupov v lekárňach, alebo nákup výrobkov, z ktorých výťažok ide na nákup liekov a na zdravotnú starostlivosť. Firmy na Slovensku by sa mali viac otvoriť svetu,
mnohé z nich svojou činnosťou ovplyvňujú množstvo ľudí,
majú svojich zákazníkov, ktorí im dôverujú, a ich dôvera
bude ešte vyššia, ak bude firma aj filantropicky založená
a bude nielen zarábať, ale aj dávať a učiť dávať.

POMÔCŤ MÔŽETE AJ VY TU A TERAZ
na www.magna.sk alebo univerzálnou SMS 806.
ĎAKUJEME!
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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
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IT svet stále málo využíva
potenciál, ktorý je ukrytý
v ženách. Zmeniť to je
hlavným poslaním iniciatívy
Aj Ty v IT, do ktorej sa zapojil
aj DATALAN. Po niekoľkých
rokoch fungovania môže
zakladateľka projektu
Petra Kotuliaková povedať,
že sa mu to aj vďaka
podpore nadšencov
a partnerov, darí.

Aj Ty v IT ukazuje dievčatám,
že študovať informatiku sa oplatí
Petra naštartovala pro
jekt počas práce pre Fa
kultu informatiky a infor
mačných technológií STU
v Bratislave v čase, keď
sa počet dievčat na IT fa
kultách vysokých škôl dl
hodobo pohyboval pod
hranicou 5 % z celkové
ho počtu študentov tých
to škôl. „Štatistiky nám
hovoria o cca 20 % žien
v IT na Slovensku, pričom
ide naozaj o IT prácu, nie
o miesta v IT firmách napr. na marketingu a HR,“ opisuje Petra
situáciu, aká panovala v počiatkoch projektu. „No napríklad
na FIIT STU ročne končili dve až tri dievčatá, v lepšom prípa
de päť; niekedy a niektoré odbory neabsolvovalo ani jedno
dievča.“ A pritom využitie ženského potenciálu prináša na
jednej strane nový rozmer samotnému IT svetu a na druhej
strane môže byť práca v IT svojím obsahom a cieľmi atrak
tívna práve pre ženy – len o tom samy nevedia.
Na začiatku začali preto autori projektu Aj ty v IT oslovovať
stredné školy a organizovať informačné stretnutia, neskôr
pribudli workshopy pre dievčatá, diskusie, vznikol web, zo
znamy profesií, pribúdajú dôležité informácie. „Snažíme sa,
aby spojenie „ženy a IT“ bolo časom normálne a nevyvolávalo
stále tie podivné úsmevy alebo v tom lepšom prípade obdivné
dvíhanie obočia,“ vysvetľuje Petra Kotuliaková.
Výsledok sa už dostavil
Dnes sa už ľuďom z Aj Ty v IT ozývajú stredné školy, kto
ré si uvedomili, že slabý záujem dievčat o IT je problém,
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a chcú ho riešiť. Pribúdajú aj firmy, ktoré sa do projektu
zapájajú. Čo je však hlavné, rastú aj počty dievčat, ktoré
sa na IT školy hlásia. Len na FIIT STU ich dnes študuje už
12 %! Podobný nárast nastal na Fakulte riadenia a infor
matiky v Žiline, kde počet študentiek vzrástol z 5 na 10 %.
Dievčatá si totiž začínajú uvedomovať, že IT je profesia ako
každá iná. „S IT však viete nájsť bez problémov zamestnanie
a môžete mať dobrý plat. Keď vás šéf naštve, môžete sa zbaliť,
odísť a nájsť si ďalšiu robotu v pomerne krátkom čase. Môžete
veľa cestovať, stále sa niečo nové učiť,“ vymenováva benefity
IT štúdia Petra Kotuliaková.
Úloha pre firmy
Úlohou projektu Aj Ty v IT nie je hľadať firmám IT špecia
listov a fungovať ako personálna agentúra. No spoluprá
ca s komerčným sektorom je veľmi dôležitá. „Spoluprácu
s firmami potrebujeme a vyhľadávame ju. Znamená pre nás
ďalšie projekty, ktoré môžeme školám a dievčatám ponúknuť,“
vysvetľuje Petra Kotuliaková. Ako to teda v praxi vyzerá?
Ľudia z Aj Ty v IT pripravujú s firmami workshopy na ich
témy, teda v oblasti, ktorej sa venujú. Môžu to byť zákla
dy programovacích jazykov, siete, hardvér... Zaujímavé je
všetko, čo sa dá rozumne priblížiť dievčatám a ukázať im,
že aj to ťažko vysloviteľné slovné spojenie má svoj pekný
a logický základ. Ak majú firmy na IT miestach ženy, v rám
ci projektu sa môžu v školách stretnúť so študentkami
a tak ich motivovať pre IT kariéru.
Ďalšia podpora je materiálna – od pomoci s tlačovinami,
s grafikou, s prezentačnými predmetmi či „nakódením”
častí webu. No môže byť aj finančná, a je jedno, či ide o da
rovanie 2 % z dane alebo o priame príspevky.
Každá pomoc sa potom firmám sprostredkovane vráti v po
dobe vyššieho záujmu dievčat (a nielen ich) o štúdium IT.
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Aj vďaka projektu Aj Ty v IT sa totiž znižuje veľká priepasť
medzi dopytom podnikov po IT odborníkoch a počtom
absolventov, ktorí každoročne opúšťajú brány IT škôl.
A z toho v konečnom dôsledku profitujú práve firmy.

Martina Šturdíková: IT kariéra,
to nie sú len peniaze,
ale aj užitočnosť

Petra Cross: V IT nerozmýšľate,
kedy vypadnete z nudnej práce

Martina Šturdíková, členka správnej rady Aj
Ty v IT, je viceprezidentkou v banke JPMorgan
Chase. Zodpovedá za vývoj systémov a aplikácií, ktoré umožňujú exekúciu obchodov,
analýzu cien a obchodného rizika. Okrem toho vo funkcii
experta na vnútorný rámec vedie technickú stratégiu a poskytuje vývojárom expertízy.
Jej kariéra potvrdzuje, že zvoliť si IT bolo skutočne správnym
rozhodnutím. No na začiatku to nebolo úplne jednoduché.
„Trvalo mi niekoľko rokov, kým som presvedčila rodinu a okolie,
že som si vybrala dobrý odbor a že patrím do IT, nielen k ekonómii a účtovníctvu,“ vysvetľuje Martina. Študovať začala na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Keď po roku prišla do
USA na pracovný pobyt, zistila, že môže študovať počítačovú
vedu. „Vo väčšine IT tried som bola jediné dievča alebo jedna
z mála. Dokonca, keď som prestúpila na Montclair State University, hneď v prvý deň sme mali predmet o programovaní. Pri
dverách ma spolužiaci zastavili, že som vedľa,“ spomína.
Počas štúdia Martina pracovala na dobrovoľníckych projektoch a hľadala niečo, čo znásobí jej teoretické vedomosti. Najprv vytvorila webovú stránku pre učiteľov, následne
pre celú katedru. Neskôr v rámci celonárodnej kampane
vytvorila sociálnu webovú aplikáciu, ktorej účelom bolo
spojiť študentov z rôznych vysokých škôl v USA.
Ženy v IT sú podľa nej nenahraditeľné. „Prinášajú do pro
stredia iný rozhľad a iné zmýšľanie. Je dokázané, že diverzita
je veľmi dôležitá všade okolo nás. Podnecuje k lepším výkonom. Prináša vyššie finančné výnosy a tiež hodnotenie zákazníkov. Ak diverzitu využijete, máte mimoriadnu výhodu oproti
konkurencii,“ zdôrazňuje Martina. Aj preto túži, aby v IT
branži bolo viac žien. „Zničíme tak stereotyp, že ženy do IT
nepatria. Tu nejde len o kariéru a o peniaze. Predovšetkým je
za tým pocit užitočnosti a osobného šťastia.“

Patrí k 1 % inžinierov, ktorí pracujú v Google
najdlhšie. Zároveň je v tomto internetovom
gigante prvým softvérovým vývojárom z bývalého Československa. „Je až na zaplakanie, ako
málo dievčat ide za IT povolaním. A som presvedčená, že je za
tým nedostatok osvety,“ vysvetľuje Petra Cross dôvod, prečo
sa pridala k iniciatíve Aj Ty v IT. V Silicon Valley pôsobí už
jedenásty rok, za sebou má prácu napr. na Google vyhľadávači, Gmaile a dnes sa podieľa na projekte Android Pay.
Informatika je podľa nej atraktívna, pretože je tvorivá.
„Každý deň pracujete na zaujímavej výzve, čiže ráno nerozmýšľate, ako rýchlo vypadnete popoludní z nudnej práce. Zároveň vás veľmi dobre zaplatia. A vy si môžete žiť tak, ako
práve chcete,“ zdôrazňuje Petra.
Informatiku šla študovať preto, že humanitné vedy ju
nezaujímali a nechcelo sa jej bifľovať témy, ktoré jej nič
nehovorili. Informatika a matematika sú podľa nej logické
a presnejšie, veci jasné, čierne alebo biele. „Vybrala som si
IT a išla som jednoduchšou cestou,“ hovorí s úsmevom.
Na svojom rozhodnutí by dnes nič nezmenila, opäť by si
vybrala informatiku. Nepremrhala by však letné prázdniny
na nudných brigádach. Každé leto by pracovala ako stážistka v nejakej softvérovej firme, čo by jej pomohlo vybudovať si zaujímavejší odborný životopis ešte pred ukončením vysokej školy. „Je oveľa ľahšie nájsť si dobrý IT džob po
skončení školy, ak máte v CV nejakú relevantnú skúsenosť,”
vysvetľuje Petra. V rámci IT odvetvia sa očakáva, že človek
bude napredovať v každom smere, a zároveň aj vďaka neustálemu vývoju vznikne podľa nej v budúcnosti množstvo
nových firiem a príležitostí na čokoľvek, čo sa v oblasti informačných technológií dá predstaviť.

GIRL’S DAY
Aj Ty v IT organizuje už tretí rok na Slovensku Girl’s Day – medzinárodnú aktivitu,
ktorá každoročne štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci pritiahne do IT firiem, univerzít
a inštitúcií mladé stredoškoláčky. Cieľom je ukázať im bežný deň ľudí v týchto
firmách, ich prácu, projekty, na ktorých pracujú.
28. apríla 2016 počas tohtoročného Girl’s Day sa na 63 programoch na celom Slovensku
zúčastnilo 900 dievčat. Pre mnohé z nich je to prvýkrát, keď prekročia prah IT firiem. Girl’s Day prebieha pod
záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý osobne minulý rok prehovoril k dievčatám a zdôraznil, že výber
„ťažšej cesty“ pri štúdiu na vysokej škole im na oplátku môže priniesť veľa výhod v budúcnosti.
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KAPELA HEX

Naša hudba
už dnes vzniká
v počítači

Na slovenskej hudobnej scéne sú už od roku
1989, majú za sebou osem štúdiových albumov
a množstvo ocenení, napríklad za najhranejšiu
skladbu v slovenskom éteri. Ako vnímajú úspešní
hudobníci z kapely Hex náš svet moderných
technológií, to prezradili jej členovia Martin „Fefe“
Žúži, Tibor „Tybyke“ Szabados a Peter „Ďuďo“ Dudák.
foto © Peter Spurný

Aký bol váš prvý kontakt s výpočtovou technikou?
Fefe: Môj prvý kontakt bol niekedy v 80. rokoch. Kamarát
mal niekoho vonku a ten mu poslal Sinclair ZX Spectrum.
Hrali sme na ňom všetky tie staré super hry.
Ďuďo: Prvýkrát som sa stretol s počítačom ešte pred revolú
ciou. Otcov bratanec pracoval v nejakom výskumnom ústa
ve, párkrát ma večer zobral k veľkému sálovému počítaču,
ktorý fungoval ešte na dierne štítky, tam som hrával šach na
maličkom monitore. Potom to boli hracie automaty na do
volenke v Chorvátsku, pamätám si konkrétnu hru s tankom.
Tybyke: V 80. rokoch sa veľa rozprávalo o slovenskom
PMD-čku, ale ja som ho videl iba na obrázkoch, aj to o zo
pár rokov neskôr. Ako fanúšikov skupiny Depeche Mode
nás v tom čase viac trápila skutočnosť, že do východného
bloku sa nedalo kvôli embargu doviezť Emulator... Reálne
som sa s počítačom stretol po revolúcii, využili sme ho aj
pri našom prvom albume v roku 1992.
Aký je váš vzťah k moderným technológiám – smartfó
nom, aplikáciám, sociálnym sieťam a pod. dnes?
Fefe: Mám k nim veľmi pozitívny vzťah, snažím sa ich
naplno využívať, najmä technológie. Sociálne siete po
užívam iba pasívne.
Ďuďo: Dnes už je to súčasť života, môj android smartfón
je mojou kanceláriou, používam ho ako player na strea
movanie hudby, ako hotspot v štúdiu na sťahovanie, na
komunikáciu a na posielanie hotovej hudby, ktorú produ
kujem. Nehovoriac o tom, že aj srdcom nášho nahrávacie
ho štúdia je nabúchaný iMac, do ktorého nahrávame ná
pady, ďalej ich potom editujem, mixujem a môžem poslať
do sveta aj hotový master pesničky. Počítače v podstate
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nahradili klasické nahrávacie štúdiá, v ktorých sa nahráva
lo cez mixpult na pás. To sme zažili naposledy asi v roku
2001, keď sme nahrávali platňu Víkend. Odvtedy už pracu
jeme len v štúdiách, ktorých centrom je počítač.
Tybyke: Počítač – u mňa rozumej PC – používam denne,
smartfón mám ako nutnosť. Sociálne siete používam iba
pasívne, odmietam aj „páčikovať“. Z pohľadu kapely sú
však niektoré platformy nutnosťou.
Existuje nejaké moderné zariadenie alebo služba, bez
ktorých si neviete predstaviť deň?
Fefe: Je to môj iMac a iPhone.
Tybyke: Deň si viem predstaviť úplne v pohode bez smartfó
nu či PC, ale nerád by som prišiel o chladničku či o mikrovlnku.
Čo moderné technológie a hudba? Skladáte ju aj
elektronicky?
Fefe: Nové technológie využívame pri nahrávaní novej
hudby. Počítačové softvéry dokonale nahradili veľké na
hrávacie štúdiá, teda hlavne záznamové zariadenia. Mi
moriadne zjednodušili strih a aranžovanie hudby. Nieke
dy je však dobré zájsť aj do veľkého nahrávacieho štúdia,
každé z nich má svoju osobitú atmosféru a zvuk. Vďaka
moderným technológiám môže dnes hudbu nahrávať aj
človek, ktorý neovláda žiadny hudobný nástroj. A to je
možno niekedy aj dosť na škodu.
Tybyke: Ako mladý som obdivoval elektronické bicie (v tom
čase Simmons), počúval som veľa „synťákovej“ muziky. Ta
kže elektronika mi v hudbe neprekáža. V každom štúdiu je
využitá elektronika, v mnohom je hudobníkom veľmi nápo
mocná. Aj naše demáče vznikajú vo veľkej miere v počítači.
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Aké sú vaše obľúbené aplikácie v mobile?
Fefe: Používam iPhone, teda zo základných je to kamera,
zdravie, e-mail. Z ostatných Nike running, Soundhound, We
ather-Pro, Flightradar24, aNote, IMDB, Facebook, Viber...
Ďuďo: V smartfóne používam len pár aplikácií, ale zato in
tenzívne. Najviac Deezer na streamovanie hudby, určite aj
Facebook. Ten je na jednej strane apretátorom informácii
od priateľov, ale aj veľkým požieračom času. Ďalej sú to na
vigácie, mám kúpený Sygic, ale zisťujem , že Google Maps
sú praktickejšie hlavne pri cestovaní a vyhľadávaní naprí
klad turistických atrakcií, ktoré nemajú klasickú adresu. Po
tom je to pár hier, najviac hrávam klasický kartový FreeCell.
Tybyke: Ja mám nainštalované hlavne foto programy
(Photoshop Express, Snapseed, Pixlr), športové appky
(Sports Tracker) a noviny.
V ostatnom čase sa hovorí, že počítače, resp. inteli
gentné stroje, dokážu postupom času nahradiť ľudí. Mohli
by podľa vás vytlačiť ľudí aj zo sféry umenia, hudby?
Fefe: Čo sa týka hudby, čítal som, že existujú programy,
ktoré dokážu posúdiť hitový potenciál piesní. Existujú určité
programy, ktoré dokážu samy generovať hudbu, ale myslím,
že ľudský faktor bude ešte dlho nenahraditeľný. Počítač doká
že simulovať postupy, ale ešte dlho mu bude chýbať emócia.
A práve tá je v umení asi najdôležitejšia. Čo sa týka umelej
inteligencie, existuje tu asi veľa rizikových faktorov a jej rizi
kovosť bude asi v mnohom závisieť aj od zámerov jej tvorcov.
Tybyke: Našej generácii stroje zatiaľ iba pomáhali a dlho
ešte pomáhať budú. Že sa jedného dňa vymknú kontrole,
to je možné, skôr ma však štve, že pri bicyklovaní sa zadý
cham a na to zatiaľ nikto nič nevymyslel (jedine, že by som
sa prestal bicyklovať). Čo sa týka hudby, určite nás stroje
tak skoro neporazia. Ani HAL9000...
Máte radi sci-fi?
Fefe: Už od detstva som bol veľkým fanúšikom Star Wars
a som celkovo veľkým fanúšikom sci-fi. Napríklad automat
na vytriezvenie zo „ Stopárovho sprievodcu po galaxii“ by
bol určite veľmi zaujímavý. Samozrejme „Stroj času“, ale ten
by sa zároveň asi nikdy nemal dostať do reálneho života.
Tybyke: Osobne ju mám rád, či už v knižnej alebo vo fil

movej podobe. Mojím prvým sci-fi filmom bolo Blízke
stretnutie tretieho druhu, ktorý sme si pozreli v kine Dukla
za vtedy nehorázne vstupné, ale zato širokouhlo. Zásad
ným filmom bol aj Votrelec z roku 1986, ktorý sa však na
Slovensku nepremietal, videl som ho v Budapešti. Samo
zrejme, aj ďalšie klasiky žánru ako 2001: Vesmírna Odysea,
Star Wars, Blade Runner a desiatky ďalších.
Aktuálnym trendom je aj internet vecí – hovorí sa o chlad
ničkách, ktoré samy doobjednajú chýbajúce jedlo, alebo o au
tonómnych autách. Aký je váš pohľad na vývoj v tomto smere?
Fefe: Autonómne autá budú určite v blízkej budúcnosti
bežná vec, ale bojím sa, že s ich nástupom sa definitívne
skončí éra slobodnej vôle za volantom a radosti zo šoféro
vania. Väčší komfort, menšia sloboda.

VYBERÁM SI
Telefonát alebo SMS?
Fefe: Určite telefonát. Krátky telefonát vynahradí sto
SMS.
Ďuďo: Telefonát, keďže je vždy rýchlejší než SMS.
Tybyke: Telefonát – nerád ťukám siahodlhé SMS-ky.
Klasická kniha alebo čítačka?
Fefe: Používam oboje.
Ďuďo: Klasická kniha.
Tybyke: Kniha.
CD, MP3, streamovaná hudba?
Fefe: Používam už len streamovanú hudbu. Bohužial,
na inú nemám čas ani priestor.
Ďuďo: CD sú už mŕtve, takže streamujem, ale vrátil
som sa k vinylom.
Tybyke: Momentálne som prepadol opäť vinylom.
Živý predavač alebo automat?
Fefe: Závisí od okolností.
Tybyke: Živý, pri pečive mávam problém s identifikáciou.
Kamenný obchod alebo e-shop?
Ďuďo: Keď kupujem gitaru, rád si na nej trochu zahrám,
ale inak už skoro všetko ostatné sa viac oplatí cez e-shop.
Tybyke: 50 : 50
Tybyke: My máme doma zatiaľ iba autonómne manželky.
Tie sa občas kontrole vymykajú.
Je nejaká oblasť, kde vám vyššia elektronizácia vyslo
vene chýba, napríklad vo verejných službách, v zdravotníc
tve a pod.?
Fefe: Všeobecne je to verejná správa.
Tybyke: Mne skôr chýbajú služby ako také.

foto © René Miko
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NA DOVOLENKU
SO ZÁBAVOU VO VRECKU

S hudbou a s hrami je to jednoduchšie
Nechce sa vám na dovolenke ležať len tak na pláži a listovať si v detektívke už desaťkrát prečítanej, ktorú ste
si síce pribalili na cestu, no stihli ste ju prelúskať ešte počas čakania v odletovej hale? Nebojte sa teda ani vo
chvíľach voľna zostať online. A nie, nechceme od vás, aby ste si dlhé chvíle krátili čítaním pracovných e-mailov.
Keď sme pri knihách: lepšie, ako vláčiť ich so sebou plný
kufor, je pribaliť si na dovolenku elektronickú čítačku.
Siahnuť môžete napríklad po Kindle od Amazonu, ktorého online obchod ponúka v súčasnosti už vyše milióna
rôznych titulov. Knihy si pritom nemusíte iba kupovať,
Amazon už sprístupnil aj elektronickú knižnicu, vďaka
ktorej sa za mesačný poplatok dostanete nielen ku „klasickému čítaniu“, ale aj k tisíckam audiokníh.
Dobrou správou je, že knihy vo formáte Kindle už ponúkajú
prakticky aj všetky významnejšie slovenské a české internetové kníhkupectvá.
Napríklad v Martinuse takto nájdete obľúbené detektívky od Dominika Dána vrátane Červeného kapitána, ktorého filmová
verzia nedávno debutovala v kinách.
Ďalšou dobrou správou je, že na čítanie
Kindle kníh vlastne Kindle čítačku ani
nepotrebujete. Stačí nainštalovať si príslušnú aplikáciu, ktorá je k dispozícii pre
všetky relevantné operačné systémy na
trhu – od Microsoft Windows cez iOS až
po Android. Na čítanie kníh vám tak postačí notebook, tablet alebo smartfón.
Ku Kindle však existuje aj domáca alternatíva, ktorá tiež nevyžaduje nákup žiadneho špecializovaného hardvéru. Výhodná
je práve pre toho, kto preferuje čítanie
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v materinskom jazyku. Je ňou slovenská čítačka Wooky,
ktorá je v podobe aplikácie prístupná pre všetky najrozšírenejšie operačné systémy. K dispozícii je prostredníctvom
nej vyše 10-tisíc kníh, z toho takmer 3-tisíc zadarmo, pričom
platforma ponúka aj takmer tisícku audiokníh. Ak chcete
vedieť viac, stačí navštíviť stránku wooky.sk, kde nájdete
aj partnerské vydavateľstvá, ktoré knihy v danom formáte
ponúkajú.
Čo sa týka využitia e-kníh, Slovensko má pred sebou ešte
dlhú cestu, ak chce dobehnúť západné
krajiny. „Kedysi som čítal predpovede,
že v roku 2015 majú e-knihy predbehnúť
papierové knihy. Na Slovensku pritom nemajú ani jedno percento obratu. V Amerike je to okolo 20 percent,“ vyjadril sa
pred časom pre HN Magazín zakladateľ
Martinusu Michal Meško. Ako zase pre
denník SME prezradila PR manažérka
vydavateľstva Ikar Mária Lešková: „Z
platených kníh je najviac sťahovaná slovenská próza, zo zahraničných kníh dominujú severské detektívky.“ Súčasťou elektronickej ponuky je však napr. aj Zlatý
fond. Fanúšikovia digitálnych kníh si
čoraz častejšie sťahujú aj odbornú literatúru a rôzne motivačné a populárno-náučné publikácie.
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S telkou vo vrecku

Komu nestačia knihy, môže si zobrať na cesty aj celú zbierku filmov či seriálov. Novinkou v tomto smere je spustenie
streamovacej videoslužby Netflix aj pre slovenských používateľov. Aj tu platí, že bez angličtiny či iného svetového
jazyka sa nezaobídete. Mnohých však poteší, že počiatočná,
v porovnaní so zahraničím chudobnejšia ponuka sa aj u nás
rozširuje a plánuje v tom pokračovať. „Sme na ceste ponúkania globálnej služby, do ktorej pridávame čoraz viac a viac
licencovaných programov dostupných na Netﬂixe kdekoľvek,“
povedal pre portál Živé.sk šéf komunikácie a viceprezident
Netflixu pre Európu Joris Evers. Do ponuky sa tak už dostal
aj obľúbený seriál House of Cards, ktorý na začiatku mnohým slovenským fanúšikom v Netflixe chýbal. Pozrieť si môžete aj väčšinu seriálov, ktoré boli v roku 2015 považované
za najlepšie, napríklad Narcos, Better Call Saul či Daredevil.
Pre tých, ktorí chcú pozerať filmy a seriály v češtine a v slovenčine, je zaujímavou alternatívou k Netflixu on demand
videoslužba HBO Go. Ponúka totiž lokalizovaný obsah.
Najjednoduchšou cestou, ako sa k nej dostať, je predplatiť
si ju prostredníctvom niektorého z operátorovposkytujúcich prístup k digitálnej televízii. Cez HBO Go si môžete pozrieť napríklad kultový seriál Hra o tróny či pomerne nové
kinohity, ktoré sa v ponuke pravidelne menia.
Kto však nechce prísť o svoje obľúbené domáce televízne
programy či športové prenosy, mal by sa zamyslieť nad
mobilnou verziou digitálnej televízie. Ponúka ju väčšina vý-

znamných operátorov IPTV. Vďaka nej sa dá live vysielanie
sledovať priamo v notebooku, či na tablete, alebo v smartfóne. Utiecť vám tak nemusia ani Majstrovstvá Európy vo
futbale (10. júna až 10. júla), kde si prvý raz v histórii zahrá
aj slovenská reprezentácia. Rovnako nezmeškáte ani letnú
olympiádu v Riu, ktorá sa bude konať od 5. do 21. augusta.
Pri akomkoľvek streamovaní videa však treba počítať s tým,
že budete potrebovať Wi-Fi pripojenie. Samozrejme, technicky je to možné aj s využitím mobilných dát, no takáto
možnosť by sa výrazne predražila. Stačí si uvedomiť, že
v krajinách mimo EÚ je dátový roaming spoplatnený nezriedka sumou okolo desať eur za prenesený MB. Hodinové
video v HD by tak „vyšlo“ na cca 20 000 eur. Využívanie streamovacích videoslužieb v zahraničí mimo dosahu hotelovej
Wi-Fi teda v žiadnom prípade neodporúčame.

S hudbou a hrami
je to jednoduchšie
Obmedzenia dátového prenosu sa týkajú aj streamovanej
hudby. Ak chcete počúvať pesničky cez Spotify, Deezer alebo
napríklad Apple Music a využívať pritom dátový prenos, je
vždy lepšie (a lacnejšie) využiť Wi-Fi pripojenie. Hudba má však
oproti videu jednu nezanedbateľnú výhodu: zaberá výrazne
menej úložného priestoru, preto je výhodnejšie stiahnuť si ju
do vášho zariadenia vopred. Nemusíte sa pritom báť, že niekoľko albumov a playlistov vám „zožerie“ celú pamäť telefónu.
Podobné je to aj s mobilnými hrami. Aj ony dokážu ponúknuť vítané rozptýlenie, no dobré je stiahnuť si ich
ešte doma, prípadne v hotelovej izbe. Náročnejšie tituly
totiž zaberú aj niekoľko stoviek MB, pričom cez mobilné
pripojenie sa ani nemusia dať stiahnuť. Radiť vám, čo sa
hrať, asi nemá zmysel. Stačí totiž navštíviť mobilný obchod
a pozrieť si, ktoré z nových hier sú najlepšie hodnotené,
prípadne ktoré majú najviac stiahnutí.
Bez ohľadu na to, akú formu mobilnej zábavy si vyberiete
na dovolenku, nezabudnite na jedno: oddychovať. Ak si to
bude vyžadovať, aby ste vypli telefón, tablet či počítač, neváhajte a urobte tak.

TIPY OD KOLEGOV
„Vždy keď sa dá, otvorím si elektronickú knihu
v čítačke Kindle. Mám v nej nasťahované anglické aj slovenské eBooky. Pri tých by som uvítal aj
bohatšiu ponuku, ale, našťastie, už sa dá v ponuke slovenských knižných e-shopov celkom
dobre vybrať. Čo sa týka obsahu, v čítačke preferujem klasické dovolenkové menu – beletriu a v mobile si zase zvyknem
čítať a listovať novinky, správy, blogy a odborné veci.“
Róbert Šimek
„Keďže mám deti, tak online na dovolenke mi
nehrozí. Maximálne stihnem trackovať e-maily,
a ak sa mi podarí, prečítam si niektoré poznačené články z Twitteru alebo niektorý z podcas-

tov, ktoré by som chcel pravidelne sledovať, ale nie je na to
bežný priestor. Filmy a rozprávky pozerajú u nás len deti. Ja
ešte sledujem, či v blízkosti destinácie nie sú nejaké zaujímavé
atrakcie alebo miesta, resp. aktivity, kde by sa dali malí otrokári vyvenčiť.“ (smiech)
Martin Morávek
„Zhrniem to stručne: online zostávam aj na dovolenke. Každé ráno je to elektronický newsletter týždenníka Trend, počas dňa nejaký dobrý
eBook, a keď vyjde čas vybehnúť za kilometrami, otváram Nike running appku.“
Ľuboš Petrík
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Aktuálne zažívajú najväčší boom
pojmy ako online, umelá inteligencia či virtuálna realita. Aj v digitálnej ére však bude budúcnosť ﬁriem
postavená predovšetkým na ľuďoch
– nielen na ich práci, ale aj na ich
nápadoch, víziách, nadšení, zanietení a na osobnom prístupe. Na tom
v nás, čo žiadne stroje nahradiť nedokážu. Práve túto pridanú hodnotu
každoročne oceňujeme aj v projekte
DATALAN Award.

ŠPIČKA V BRANŽI

Interná súťaž DATALAN Award dáva do pozornosti crème
de la crème našich projektov a kolegov. Tento rok sme ocenenia udeľovali už 5-krát. V kategórii ajťák roka bola voľba
jednoznačná. Jozef Kolek z Divízie Infraštruktúrnych riešení
a služieb pracuje v DATALANe už takmer dve dekády a podľa
spätnej väzby kolegov aj zákazníkov patrí k špičke s bezkonkurenčným know-how a s nevyčerpateľnou snahou hľadať
jednoduché riešenia aj pri neštandardných problémoch.

Robíme veľké veci

V kategórii Projekt roka je podľa hodnotenia porotcov najinovatívnejší Systém optickej kontroly BoreView360 pre zákazníka Continental Automotive Czech Republic, Jičín, na ktorom pracovali experti z oddelenia RKS (Riadiace a kontrolné
systémy) pod vedením Martina Baloga. Špeciálna kontrolná
optická sústava bola vyrobená technológiou 3D tlače a dokáže pozerať panoramaticky „dookola“ v 360° uhle.
Datalanci za projekt roka vybrali Dátové centrum obcí
a miest realizované pre DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska. Do projektu je zapojených vyše 1 500 slovenských obcí a miest, ktoré občanom
sprístupnia 138 elektronických služieb. Prínosom je efek-

tívnejšia práca miestnych úradov, rýchlejšia a jednoduchšia komunikácia s obyvateľmi a pre nás všetkých možnosť
vybaviť úradné veci z pohodlia domova. Na projekte sa podieľal tím desiatok ľudí pod vedením Ľuboša Petríka a rozsiahlej implementácii sa venovali dva roky.

Ocenenie verejnosti

Potvrdením toho, že súťaž DATALAN Award získava
renomé aj mimo firmy, sú mená osobností, ktoré každoročne prijmú pozvanie stať sa členmi odbornej poroty.
Tento rok rozhodovali viacerí zástupcovia biznisu, médií,
akademickej sféry a ľudia z praxe:
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej
akadémie vied; Mária Virčíková, doktorka odboru Umelá
inteligencia, FEI, Technická univerzita v Košiciach; Matej Drlička, hudobník a zakladateľ & riaditeľ festivalu VivaMusica!;
Filip Polc, najlepší downhill biker sveta & absolútny víťaz
City Downhill World Tour; Daniel Minárik, spoluzakladateľ
a CEO ProfitUp!; Milan Veselý, generálny riaditeľ Slovalca; Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová PhD., rektorka
Žilinskej univerzity v Žiline; Ján Mečiar, moderátor relácie
Spektrum o najnovších poznatkoch vedy a techniky.

DATALAN AWARD 2015 v číslach
HLAS ĽUDU

VÝBER POROTY
Hodnotenie projektov roka

TOP Ajťák roka

Jozef KOLEK

Známka

Percento %

Poradie IT projekt roka

1. Optická kontrola BoreView360
/ Continental Automotive Czech Republic Jičín

1,5

12,11 %

4.

2. Cloud a dataCentrum pre Vedecký park
/ Slovenská technická univerzita v Bratislave

1,75

5,26 %

6.

3. Semantic Search Server
/ Orange Slovensko

1,77

3,69 %

7.

4. Dátové centrum obcí a miest
/ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

1,91

28,42 %

1.

5. Samsung School - tabletové triedy
/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

1,97

22,63 %

2.

6. Elektronizácia služieb
/ Generálna prokuratúra SR

2,2

21,05 %

3.

7. Elektronické zdravotníctvo
/ Zbor väzenskej a justičnej stráže

2,29

6,84 %

5.

Kompletné informácie o nominovaných a ocenených, videá, fotografie a ďalšie zaujímavosti nájdete na
www.datalanaward.sk
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ZUZANA ŠKODOVÁ PROCHOTSKÁ

Bavia ma na prvý pohľad
beznádejné prípady
Akčná, priama a rozhodná. Taká je Zuzana, ktorú
zvyčajne počujete skôr, ako vidíte. Typický však
pre ňu nie je len srdečný smiech, ale aj energia
a odhodlanie, s akými rieši pracovné problémy
a riadi svoj tím.

Zuzana sa k DATALANu pridala v roku 2012 a v súčasnosti
pôsobí ako šéfka obchodnej divízie infraštruktúrnych produktov a služieb, a zároveň zastáva post lídra pre segment
vzdelávania a školstva. Má bohaté skúsenosti z obchodných
aj manažérskych postov v IT sektore, ktoré využíva nielen pri
vedení divízie a pri starostlivosti o zákazníkov, ale aj v rámci
rozvoja biznis potenciálu a nových príležitostí.
Vyštudovala na Ekonomickej univerzite, a keďže – ako sa
sama charakterizuje – rada komunikuje a pracuje s ľuďmi,
viedli jej kroky do sveta obchodu. „Pred vyše ako 15 rokmi,
keď svet IT zažíval rozmach, predstavoval pre mňa pracovnú aj
osobnú výzvu, ktorú som sa rozhodla prijať,“ spomína Zuzka.
A neľutuje. Naopak, stále sa teší na nové a nové príležitosti,
ktoré tento veľmi dynamický segment denne prináša.
A hoci sa venuje obchodu, na svoju prácu sa nepozerá len
cez čísla. „Mojím cieľom je, aby sa mohli ľudia, firma, aj predstavenstvo, jednoducho všetci, ktorí tvoríme DATALAN, na mňa
spoľahnúť, že k splneniu našich vízií výrazne prispejem,“ vysvetľuje a zároveň prezrádza, čo je pre ňu dôležité v súkromí, „Stabilné súkromie je pre mňa aj pri vysokom pracovnom
nasadení veľmi dôležité.“ A odpoveď, keď sa jej spýtate, čo je
na jej práci najzaujímavejšie? Ľudia, ľudia, ľudia.
S kýmkoľvek, na akomkoľvek poste sa človek rozpráva, vždy
sú to podľa nej vo finále „len“ ľudia. So svojimi radosťami,
starosťami, s pracovnými a osobnými ambíciami. „Najradšej mám na mojom povolaní to, keď u zákazníkov dosiahnem
postupnú zmenu z nezáujmu, odmietania nami navrhovaného
riešenia, k nadšeniu a zanieteniu,“ opisuje zdroj svojej moti-

vácie. „Veľmi ma bavia také obchodné prípady, kde nikto neverí, že ich môžeme doviesť do – pre nás – úspešného výsledku,
a napriek tomu sa nám to podarí. Ten pocit fakt milujem.“
Práve komunikácia je jej silnou stránkou, v rozhovoroch či
už pracovných, odborných alebo osobných ju baví odhaľovať, čo na ľudí „zaberá“, no „nemusí“ administratívu. „Po tých
rokoch, čo pracujem, viem, že je nevyhnutná, ale bez tohto by
som si svoju prácu naozaj vedela predstaviť,“ konštatuje Zuzka. A hoci spoločnosť ľudí vyhľadáva, vie si užívať aj momenty osamote a potichu. „Najmä po ukončených projektoch sa
po debate s kolegami rada utiahnem, aby som si dosiahnutý
úspech precítila a vyhodnotila sama,“ odhaľuje ďalšiu stránku
svojej osobnosti. Úspechy vždy potešia, Zuzka sa však nebojí
sa ani kritiky. „Motivuje ma zamyslieť sa a prehodnotiť môj pohľad na danú vec. Posúva ma vpred,“ hovorí otvorene.

A ak chcete vedieť, čo Zuzka robí, keď nerobí: užíva si deti
a rodinu. A keď ju pustia aj oni, aj práca, lyžuje, venuje sa
skialpinizmu, raftingu, kaňoningu, chodí po horách, cestuje, sedí pri krbe na chalupe a pozerá do ohňa. Zaujímajú ju
však aj veci medzi nebom a zemou a láka všetko, čo je spojené s adrenalínom a prekonávaním seba samej. „Vystúpila som na vrchol Mont Blancu, na Kilimandžáro a tiež som
zlanila 63-metrový vodopád v previse, na ostrove Réunion.
Veľký strach, silné emócie, pocit slobody, keď visíte na lane
a pozeráte okolo seba, to je niečo, čo sa nedá kúpiť...“
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DATALAN AWARD 2015
Ocenili sme najlepších

Špičkoví ľudia, úspešné projekty, výborné nápady. V nomináciách za rok 2015 sa ocitlo množstvo zaujímavých
riešení pre našich nových aj dlhoročných zákazníkov, a tiež veľa šikovných odborníkov, ktorí svoju expertízu
potvrdzujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Počas ﬁnálového večera im fandili desiatky kolegov a víťazi
si ocenenie prevzali z rúk nášho CEO Mareka Paščáka a predsedu predstavenstva Michala Klačana. Na evente,
ktorý sa niesol v duchu hesla Sme superhrdinovia – nezdolateľní a neodolateľní, sme však gratulovali nielen
víťazom, ale osobnými slovami ocenenia a privátnym koncertom kapely Hex sme poďakovali všetkým, vďaka
ktorým DATALAN už 25 rokov prenáša vízie a technologické inovácie do života.
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Už tento rok zabojujeme
v Riu aj za vás
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