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Na úvod

Aké slovo máte najradšej? A ktoré slová
ste za posledné obdobie používali najčastejšie?
U ľudí v IT branži je najpopulárnejším
slovom posledného obdobia určite inovácia.
A k tomu sa pridávajú: trends, online, digital,
artificial intelligence, internet of things. Nové
pojmy sú v našich mysliach spojené s pokrokom. Na druhej strane však aj s obavami.
Príliš rýchle zmeny, zbesilé pracovné tempo,
veľké výzvy a obrovské možnosti totiž predstavujú niekedy aj obrovský stres. Rastie počet smart zariadení prepojených v sieti a objem big dát, zároveň rastú nároky, ktoré na
nás tieto trendy kladú (nielen) v profesionálnom živote. Čítame o tom, ako budú roboti
našu prácu vykonávať lepšie a efektívnejšie
a pociťujeme tlak, keď sme vývojom nútení
opustiť svoje komfortné zóny. Všetko je vďaka elektronizácii dostupné na jeden klik, aj my sami sme neustále
online, a potom utekáme cez pol sveta, aby sme tomu
unikli. A tak sú často používanými slovami posledného
obdobia aj: work-life balance, sabbatical, escapism.
Vedie to k zaujímavým paradoxom. Na jednej strane sa preťaženie informáciami snažíme eliminovať, na
druhej strane však tejto sile často nevieme odolať. Podľa prieskumov je smartfón pre mnohých prvé, čoho sa
ráno dotknú a tiež zaspávajú s blikajúcim displejom pred
očami. Tento fenomén priniesol novú diagnózu – phubbing: ľudia venujú viac pozornosti svojmu telefónu než
osobe, s ktorou trávia čas. Môžu za to aj sociálne siete,
„vďaka“ ktorým sme sa zabudli stretávať zoči-voči. A polienko do ohňa pridávajú aj smelé vízie, že našim deťom
budú čítajú večer rozprávky humanoidi, každý z nás bude
mať virtuálnu asistentku, s ktorou budeme komunikovať
namiesto ľudí, a tiež avatarov, ktorí budú za nás žiť vo
virtuálnych svetoch.
Paradox teda pokračuje. Potenciál digitálnej revolúcie
rastie, považujeme ju za nevyhnutnú. A rastie aj počet
vyhorených ľudí, biznis s koučingom či motivačnou literatúrou, a plnia sa workshopy o hľadaní zmyslu, samého
seba, či rôzne digitálno-detoxikačné pobyty. S počtom
wearables zariadení, ktoré merajú každý náš nádych,
rastie aj počet milovníkov jogy, či behu, pri ktorom si môžeme konečne vydýchnuť.

Osobne mám rada aj jogu, aj beh, aj nové technológie a svoju prácu. Práve vďaka práci v IT firme je mi však
jasné jedno: technológie sú a vždy by mali zostať len „nástrojom“. Tak ako čokoľvek iné, čo v priebehu historických zmien ľudstvo vytvorilo. IT má mať jediný účel: slúžiť
nám ľuďom. Aj my samotní IT fanúšikovia a tvorcovia by
sme pri každom vývoji a návrhu riešení mali vždy myslieť
na to, aký dopad to má na reálnych „živých“ ľudí. A okrem
znalostí je (pre každého v akejkoľvek branži) nevyhnutný
aj obyčajný nadhľad, aby sme sa vo všetkých tých trendoch, buzzwordoch, víziách, vlastných očakávaniach,
či obavách neutopili. Ak sa už totiž v niečom utopiť, tak
radšej v mori zážitkov, skutočných chutí, vôní, v ľudských
objatiach či v príjemných chvíľach.

Ivana Dorozlo
Marketing & PR manager
DATALAN

3

news I obsah

06 Zaujímavosti
Patríme medzi špičku

12 DATALAN sa mení
MAREK PAŠČÁK: Inovácie prinášame aj do vlastného
fungovania

16

12

06

INTERVIEW
Sú rázne, rozhodné a zmenu majú v rukách

AKTUÁLNE TÉMY
22 Ochrana osobných údajov
24 GDPR: Máte v tom jasno a bezpečne?
26 JÁN BÖJTÖS: V bezpečnostných službách sme silní
28 GDPR od A po Z
30 Nové nariadenie očami expertov

16
22

SOŇA PŐTHEOVÁ: Ochrana nesmie byť iba
deklarovaná, ale skutočná
PAVEL NECHALA: GDPR v praxi – už včera bolo neskoro

34 Elektronické schránky
36 MARIAN HALINKOVIČ: Našich zákazníkov
už elektronické schránky strašiť nemusia

38

Spojíme vás s elektronickou schránkou rýchlo,
jednoducho, bezpečne

39

34

eGOV Connector: 10 plusov pre používateľa

40 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Žilinská univerzita elektronizuje na jednotku

40

44 Aktuálne projekty
SLOVALCO
FALCK
Spišská Nová Ves – Fiľakovo - Nové Zámky

Špeciál pre vás
48 Deviatka
Keď dobré nápady vedú k výsledkom

50 Insider
Ajťáci odporúčajú

48

50

52 Biznis inšpirácia
Pobaltský IT tiger Estónsko

52

54 Stretnite nás
Užite si vínne cesty, túry či cyklotrasy

56 DATALAN Award
Ocenili sme špičkové výkony

PODPORUJEME
58

TATRY AJ VĎAKA NÁM ROZKVITNÚ
UMENÍM A ZÁŽITKAMI

60

VIEME ZACHRÁNIŤ VÁŠ BIZNIS AJ ĽUDSKÝ

56
58

ŽIVOT

62 Naše tipy

Vydáva: DATALAN, a.s. I Šéfredaktorka: Ivana Dorozlo I Redakčná rada: Marek Paščák, Eva Chudíková I Adresa redakcie: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, tel.: 02/50257777,
mail: marketing@datalan.sk I Grafický dizajn a produkcia: Design friendly, s. r. o. I Registrácia MK SR, č. 2911/2002 zo dňa 3. 12. 2002 Číslo 1/2017, ročník 15., NEPREDAJNÉ

5

news I zaujímavosti

DATALAN
opäť ocenený:
sme HPE Best
Service
Partner
Získali sme ďalšie partnerské ocenenie ako najlepší servisný partner HPE za rok
2016. Ocenenie je výsledkom práce kvalitných odborníkov,
výborne spolupracujúceho tímu a úspešne zrealizovaných
projektov s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníkov.
Cena sa zaradila do našej rozsiahlej zbierky, ktorá je potvrdením líderských kvalít v poskytovaní spoľahlivých služieb,
pri ktorých využívame najmodernejšie technologické možnosti a trendy, a špičkové know-how globálnych značiek.
Spoluprácou so spoločnosťou Hewlett Packard Enterprise,
ktorá je významným dodávateľom IT riešení zameraných
na technologickú infraštruktúru a softvér podnikov, pokračuje DATALAN v nastolenej ceste sprístupňovania svetovej kvality servisu na slovenskom trhu.

Naša misia:
Modernejšie Slovensko
Partnerstvom podporujeme rozvojové aktivity Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého cieľom je aktívne
hľadať čo najlepšie riešenia pre slovenskú samosprávu, a priniesť užitočné, potrebné a fungujúce služby
nielen pre úrady, ale najmä pre obyvateľov. Venuje
sa aj téme informatizácie, a to vo všetkých oblastiach,
ktoré sa týkajú nás ako obyvateľov – od online služieb
úradov, cez podporu zamestnávania v regiónoch až po
zdravotnícke služby. DATALAN v spolupráci s lídrami
ZMOSu iniciuje viaceré modernizačné aktivity a pohľadom IT dodávateľa s dlhoročnými skúsenosťami práve
v oblasti samosprávy vie prispieť k tomu, aby sa na Slovensku preniesli vízie smart city do reálnej praxe.
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Fandíme najlepším vedcom
na Slovensku
Dlhodobo podporujeme aj modernizáciu slovenskej vedy
a vzdelávania. Na konte máme množstvo zaujímavých
a významných projektov – od 1. slovenského superpočítača, cez HD štúdio, či virtuálnu jaskyňu pre študentov,
až po vysokorýchlostné siete pre našich akademikov.
Rozvoj však podporujeme aj partnerstvom hodnotenia
Vedec roka. Aktuálny jubilejný 20. ročník boli ako Vedci
roka ocenení prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave a Ing. Mária Omastová, DrSc. z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Profesor Povinec získal ocenenie za významný prínos a dosiahnuté výsledky
v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej
rádioaktivity, doktorka Omastová sa stala laureátkou za
aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume
polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.
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V ďalšej kategórii Mladá osobnosť vedy získal ocenenie Tomáš Bertók za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti
aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené na vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a
analýzu komplexných sacharidov. Osobnosťou roka v oblasti
technológií sa stal Radovan Hudák za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a
prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe.
Cieľom oceňovania je nielen profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti
vedeckého života, ale tiež podporiť zavádzanie nových
technológií do vedeckej práce, popularizovať jej prínosy,
a verejnosti predstavovať dosiahnuté výsledky vo vede
a výskume na Slovensku. Tento rok si laureáti prevzali
ocenenie už po dvadsiaty krát.

Naši experti
sa delia
o know-how
DATALAN podporuje nielen akademikov, ale aj
mladé talenty. Náš expert a web developer Peter Širka je zakladateľom a organizátorom konferencie CoDeCon, ktorej leitmotívom sú
vedomosti, skúsenosti a novinky pre vývojárov a nadšencov v IT priemysle. Témou aktuálneho ročníka boli webový a mobilný vývoj, cloudové riešenia a internet vecí,
a DATALAN bol tradične hlavným partnerom.

sprostredkúva prednášky špičkových profesorov. Štúdium
je bezplatné, deťom stačí počítač a chuť dozvedieť sa niečo
nové. Online štúdium trvá od 11. júla do 5. septembra 2017.
Kompletné informácia a videoprednášky nájdu deti na
www.dukonline.sk

Hlásia sa z celého sveta
Do DUK Online 2017 sa zapojilo viac než 700 detí, čo je
absolútny rekord. Malí študenti však nie sú len zo Slovenska, či Čiech a Rakúska, plus Maďarska, ale štúdium
zlákalo aj deti z Bruselu, Orlanda či Sarasoty na Floride,
Fleurimontu v Kanade, Exeteru v Anglicku, Čeľabinska
v Rusku, Kyjeva na Ukrajine, či Kuvajtu.
Najviac sa im páči, že sú prednášky nielen zaujímavé
a informačne bohaté, ale aj zábavné a často prekvapivé.
A výhodou je, že spolu s deťmi môžu „študovať“ aj rodičia
– otestujú si, ako sú na tom so znalosťami a prehľadom
v rôznych vedných disciplínach. Práve kvízy, v ktorých
si deti overia novonadobudnuté poznatky, sú pridanou
hodnotou online štúdia. Minuloročná 98% účasť v kvízoch tiež potvrdzuje, že deti sa skúšok neboja, ak sa pri
nich využívajú formy, ktoré sú im prirodzené – v tomto
prípade interaktívny online test, ktorý môžu vyplniť aj
v mobile, a tiež ak ich obsah učiva zaujme.
DUK je úspešná aj vďaka prednášajúcim – o svoje cenné
vedomosti sa delia hravou a inšpiratívnou formou a deti
sa tak tento rok dozvedia množstvo nových informácií
napr. o morskom živote, zdraví a liekoch, Európskej únii,
či architektúre. A vďaka DATALAnu mohli mať priamo vo
svojich detských izbách dokonca Prof. Dame Carol V. Robinson z Oxfordu, ktorá detskú univerzitu 2017 otvárala.

DATALAN IT WORKSHOP

Organizujeme Online univerzitu
Deti sa študovania nechcú vzdať ani v lete
DATALAN tento rok už po 7. krát realizuje Detskú Univerzitu
Komenského online, ktorá deťom vo veku od 9 do 14 rokov

Bezpečnosť v sieti
DATALAN každoročne v rámci DUK organizuje aj špeciálny IT workshop – tento rok ho venujeme téme
Cyber Security. Deti otestujeme, či sú pripravené na
nástrahy, ktoré na ne v digitálnom svete číhajú. Naši
bezpečnostní experti im netradičnou formou ukážu,
aké zlo dokáže napáchať verejná wifi a pár informácií
z ich online profilu v nesprávnych rukách, aké ľahké,
ale zároveň nebezpečné môže byť hacknutie mobilu,
a ako nám všetkým vedia poškodiť vírusy aj ľudia, ak
sa v kyberpriestore dostatočne nechránime.
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Z Východnej do Tatier
Ako partner sme podporili folklórny festival Východná, ktorý je najstaršou a najrozsiahlejšou vrcholnou prehliadkou
našej tradičnej ľudovej kultúry, a vďaka DATALANu rozkvitnú tento rok umením a zážitkami aj Tatry. Partnersky sme
podporili 1.ročník na Slovensku výnimočného festivalu
Tatra Flowers, v rámci ktorého sa počas 3 dní uskutoční
viac než 30 rôznych koncertov, vystúpení a filmových projekcií na 8 miestach priamo vo Vysokých Tatrách.

Wi-fi na Pohode bola v pohode
– aj vďaka nám
Podporili sme opätovne aj najväčší hudobný festival Pohoda na trenčianskom letisku - nielen svojou účasťou,
ale najmä technologicky. Naši odborníci zo servisného
strediska na Púchovskej zabezpečovali kompletné wi-fi
pokrytie pre nášho zákazníka Orange Slovensko. V minulom roku si vďaka bezchybnému výkonu odniesli nielen
hudobné zážitky, ale najmä pochvalu zo strany zákazníka, a inak tomu nebolo ani tento rok. Chalani natiahli viac
než 2 km metalického kábla a 1,4 km optického kábla,
použili 34 AP a dohliadali na 100% prevádzku a funkčnosť počas festivalu. A že to bola náročná výzva dokazujú
aj nasledovné čísla: wi-fi sieť využilo 9 630 návštevníkov,
preniesli 4 285 333 MB dát, na sieti strávili dokopy 32 964
hodín, a najväčšiu záťažovú skúšku nám dali v sobotu
o ôsmej večer, keď bolo na sieti naraz viac než 2040 ľudí.
Len pre zaujímavosť: viac než 42% používateľov wi-fi boli
fanúšikovia zariadení Apple.
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Naši developeri boli u prezidenta!
Prezident Andrej Kiska vyhlásil v júni najlepší projekt
svojej Výzvy proti extrémizmu. Do výzvy sa zapojilo 139
tímov, ktoré tvorili kreatívci, psychológovia aj programátori. Navrhli rôzne webstránky, aplikácie, kampane
a učebné pomôcky pre školy, ktoré môžu pomôcť vyrovnať sa s nárastom extrémizmu v spoločnosti. Medzi členmi TOP 5 finálnych tímov, ktoré svoje projekty predstavili
priamo v Prezidentskom paláci, boli aj naši kolegovia web developer Peter Širka a front end developer Erich
Stark. Prezentácie našich kolegov aj víťazného tímu si
môžete pozrieť online na prezident.sk. Gratulujeme chalanom k tomuto úžasnému úspechu a oceneniu, a pridávame sa k slovám prezidenta: Klobúk dolu!
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Naša výročná správa a interný
magazín patria medzi špičku
V máji boli vyhlásené najlepšie Podnikové médiá roka. Už
14. ročník súťaže ocenil najzaujímavejšie firemné materiály, ktoré prinášajú kvalitný obsah v atraktívnom dizajne, a patria na Slovensku k špičke. A naše materiály opäť
zabodovali! DATALAN získal 1.miesto v kategórii Výročné
správy a náš zamestnanecký magazín DATALAN IN si odniesol domov striebro v kategórii Interná komunikácia.
Podľa slov poroty bolo rozhodovanie o víťazoch tento rok
skutočne náročné, keďže bolo prihlásených množstvo výborných materiálov od desiatok spoločností a inštitúcií.
DATALAN potvrdil líderstvo v silnej konkurencii značiek
ako napr. Svet zdravia, Tatra banka, J&T Banka, Allianz,
Generali, ŠKODA AUTO Slovensko, Volkswagen, Heineken, Lidl, ZSE, KPMG, či SLOVNAFT a MATADOR. „Osobne
sme radi, že našu snahu prinášať dobrý obsah v čo najlepšej forme nielen zákazníkom, ale aj v rámci firmy oceňuje aj

trh, a že nám pribudlo ďalšie ocenenie do našej už celkom
peknej zbierky,“ komentovala ocenenia Iva Dorozlo, ktorá
externú aj internú komunikáciu vo firme zastrešuje.

SILNÝ DATALAN TÍM
Bajkujeme, bežíme a sme poriadne tvrdí
Ako oficiálny partner sme podporili Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike 2017, ktoré sa konali v júni v Žiari nad
Hronom. Viac než 30 000 divákov malo unikátnu a jedinečnú príležitosť vidieť pretekať dvojnásobného majstra sveta
Petra Sagana priamo na Slovensku. Nemusíme byť však majstri sveta, aby sme na bicykloch podávali vrcholové výkony. Aj ajťáci dokážu pedálmi zdolávať kilometre a popritom podporiť rozvoj ekologickej dopravy v mestách. Datalanský
tím napr. jazdil celý máj do práce na bicykli, a robil tak nielen niečo pre svoju kondičku, ale aj pre životné prostredie.
Výzva Do práce na bicykli! trhla tento rok všetky doterajšie rekordy a aj vďaka nám: náš najrýchlejší tím dobicykloval
na 136. mieste z 2566 tímov celkovo, chalani však celkovo odmakali viac než 3433 km a ušetrili 894kg CO2.
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Chalani vedia zamakať
Výbornú kondíciu datalanského tímu potvrdzujú aj výsledky vo futbalových turnajoch, či na bežeckých a akčných pretekoch. Na jar sme si vybehli spoločne z Devína
do Bratislavy – 20 datalancov odbehlo jubilejný 70. ročník
národného behu a zdolalo viac než 11 km vo výborných
časoch. V lete bol výzvou Predátor Race Plzeň, ktorého sa
zúčastnilo takmer 2 000 súťažiacich a náš Michal Miklošík
to dal na výbornom 51. mieste! Medzi makačov patrí aj
Peter Vaško, ktorý sa prekonal na Sparťan Race v Nitre.
Mišo a Peťo nechýbali ani na pretekoch Tvrďák, ktoré sa
konali v júli v Bratislave a pridali sa k nim aj Ivan Polačik
a Miro Čech. Svojimi výbornými výkonmi si vylepšili zbierku medailí, no zároveň prispeli na dobrú vec a podporili
projekt Aj ty v IT – a tvrdé ajťáčky.

PODPORUJEME
Našli sme v Bratislave domov včelám
Rozvíjať svoje životné prostredie a žiť ekologicky sa dá
aj v meste – nemusíte „utekať za divočinou“ na vidiek.
Ľudia chcú žiť v zdravom prostredí, vítajú menej kosenia
a viac kvetov či ovocných stromov v meste, a mestské samosprávy majú tiež čoraz väčší záujem starať sa efektívnejšie a zmysluplnejšie o svoje zelené plochy. DATALAN
ako podporovateľ dobrých nápadov a riešení, ktoré sú
prínosom pre nás všetkých, podporil aj zaujímavý projekt
nášho spriateleného združenia ŽIVICA a prispel k vytvoreniu lepšieho miesto pre život včiel aj obyvateľov.
Náplňou projektu je príprava plôch na výsadbu rastlín
pre opeľovače, starostlivosť o „včelie“ plochy, vytváranie
pokojných miest na posedenie, ako aj hmyzích hotelov
a napájadiel. Čo z toho všetci máme? Krajšie, zdravšie,
pestrejšie a živšie prostredie pre nás a naše rodiny.
Prečo práve včely? Ak pijete kávu, jete jablká, nosíte oblečenie z bavlny – aby to mohlo vyrásť, musela plodiny
opeliť včela. Na Slovensku včela opeľuje cca 80% hmyzoopelivých rastlín. Bez usilovnej práce včiel by sme teda
ťažko uživili rastúcu populáciu. V súčasnosti však dochádza k výraznému úbytku a hromadnému úhynu včiel.
Môže za to chemizácia životného prostredia, pesticídy,
insekticídy, zmeny klímy, nevhodné postupy v poľnohospodárstve ale dokonca aj negatívny vplyv signálu z mobilných telefónov. Projekty ekologických združení ale aj
jednotlivcov preto hľadajú spôsob, ako včelám poskytnúť
priestor aj v mestách a nájsť im nový domov. A podľa
prvých výsledkov je zrejmé, že včely sa vracajú – a naše
mestá začínajú prekvitať.
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AJ TAKTO MÔŽETE POMÔCŤ VČELÁM
A INÝM OPEĽOVAČOM:
výsadbou nektarodajných trvaliek a ovocných stromov
osádzaním čmelínov a hmyzích hotelov
zmeneným režimom kosenia - 2x ročne na jar a na jeseň
výsevom kvetinových lúk ako alternatívy k nízko
koseným trávnikom
zodpovedným prístupom k pôde, napríklad kompostovaním
vzdelávaním sa o včelách na mestských včelniciach
či hrou „Kráľovstvo včiel“

POTREBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE
NA STRÁNKE PROJEKTU

WWW.MESTSKE-VCELY.SK

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER

INŠPIRUJTE SA AJ VY A PRIDAJTE SA TAM, KDE TO BZUČÍ!
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DATALAN
sa mení
Inovácie prinášame nielen našim zákazníkom, ale aj do vlastného fungovania. V tomto roku na IT trhu zarezonovala
informácia, že v spoločnosti DATALAN došlo k zmene na pozícii predsedu predstavenstva, a nasledovali ďalšie,
nielen personálne zmeny. Pre vás, našich zákazníkov to predstavuje dobré správy. Zmeny síce môžu na chvíľu
všetkým zatriasť, v dlhodobom horizonte však znamenajú pokrok a nové, lepšie status quo. Rovnako je tomu aj
u nás.

»

„Zameriame na ešte výraznejší
rozvoj inovatívnych tém a produktov,
posilnenie nášho expertného tímu
a budovanie know-how.“
Špeciálne v IT branži patrí slovo zmena medzi najčastejšie
skloňované pojmy. Mnohokrát sa však v profesionálnom,
ale aj súkromnom živote odhodlávame k skutočným, veľkým zmenám len pomaly – hoci vieme, že sú nevyhnutné
a prínosné. Často tiež progresívne zmeny sledujeme v globálnom biznise a obdivujeme odvahu a ráznosť, s akými
sa do nich predstavitelia iných firiem púšťajú. Vo vlastných
podmienkach je to totiž o to náročnejšie, že zmeny prirodzene súvisia aj s výmenou ľudí. V DATALANe sme však
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plánovanú zmenu vnímali najmä ako príležitosť – a dnes
sme radi, že k nej došlo. Navyše, na slovenskom trhu pôsobíme už viac než 27 rokov a aktuálne zmeny sú organickou súčasťou posunu, ku ktorému firma svojím rozvojom
dospela. Cieľom zmien je priniesť vám kvalitnejšie služby
s vysokou orientáciou na konkrétne požiadavky a schopnosťou zareagovať na meniace sa potreby dynamickej
digitálnej doby. Našou víziou je pokračovať v prinášaní
užitočných riešení, ktoré zefektívnia biznis a zjednodušia
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každodenné fungovanie, zároveň sa však zameriame na
ešte výraznejší rozvoj inovatívnych tém a produktov, posilnenie nášho expertného tímu a budovanie know-how. Aj
vďaka tomu je naša ambiciózna vízia posilnenia líderstva
v segmentoch ako školstvo a samospráva, či zdravotníctvo, ako aj v komerčných službách, viac než reálna.

Bližšie k vám
Prvé výsledky zmien už naši zákazníci využívajú v praxi. Ako
jedni z prvých na trhu reagujeme užitočnými službami v aktuálnych témach GDPR a elektronické schránky, spolupracujeme v rámci konceptov Smart City, eHealth, aj Industry
4.0, a rozbehli sme nové možnosti využitia big data v rámci
vývoja na univerzitnej pôde. Pozitívny prínos novej rozvojovej stratégie firmy potvrdzuje aj predseda predstavenstva
spoločnosti DATALAN a generálny riaditeľ Marek Paščák.
„Chceme, aby mali naši zákazníci ešte jednoduchšiu cestu
k nášmu know-how, aby profitovali z našich znalostí. Aby boli
ľudia pod značkou DATALAN synonymom špičkovej expertízy
a pre zákazníka skutočnou zárukou – nielen riešenia aktuál-

nych potrieb, ale aj nových výziev, inšpirácie a inovácií, ktoré
jeho biznis posunú vpred.“ Nemusí to byť vidieť hneď, dnes či
zajtra, no z dlhodobého pohľadu sa pridaná hodnota ukáže.
Marekovi a ďalším šikovným a zanieteným ľuďom sa totiž
podarilo vytvoriť priestor, v ktorom nazbierané skúsenosti, špičkové znalosti, a zároveň svieže myšlienky, prehľad
v najnovších trendoch a myslenie mimo vyšliapaných chodníčkov dokážu zo seba navzájom vyťažiť maximum. „Spolu
s tímom, v ktorom sme spojili iniciatívnych expertov z našich
radov s novými talentami, vám ukážeme nové možnosti a výhody, ktoré viete vďaka nášmu inovovanému know-how premeniť na svoju reálnu konkurenčnú výhodu,“ prezradil Marek
a zhrnul v skratke svoj osobný preklad značky DATALAN:
špičkový partner, jednotka v top of the mind pre zákazníkov, a dobrá firma pre ľudí. „A s tým súvisia konkrétne kódy,
ktoré budú v programe každého datalanca: tímovosť a osobná
zaangažovanosť na kvalitnej práci pre zákazníka, focus na cieľ
a výsledok, expertíza pri vývoji aj dodávke riešení, schopnosť
objaviť a priniesť nové témy, ktorými trh žije a s ktorými sa dokážeme my a v prvom rade naši zákazníci rozvíjať.“

»

„Vďaka tomu, že rozumieme
zákazníkom, orientujeme sa
v trendoch a sme partnermi
globálnych značiek, dokáže DATALAN
poskytnúť špičkové a spoľahlivé
služby.“
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Sila je v ľuďoch

Priestor na rast

Nemusíte mať naštudované žiadne manažérske príručky,
ani absolvované školenia koučov, aby vám bolo jasné, že
firma je taká silná, ako jej tím. Aj preto sa mnohí zákazníci
DATALANu zaujímali, ako bude zabezpečený kontinuálny vývoj alebo dodávka riešení vzhľadom k personálnym
pohybom vo firme. Aktuálne týždne a konkrétne projekty sú však najlepším potvrdením toho, že nie je dôvod
na akékoľvek obavy. Hoci si dnes šikovní ľudia na IT trhu
môžu vyberať a branža sa borí s nedostatkom pracovníkov, DATALAN je – aj vďaka novej stratégii – mimoriadne
atraktívnym zamestnávateľom a dokáže prilákať množstvo odborníkov. Oslovila ich naša vízia, sú s ňou stotožní
a pripravení aktívne a iniciatívne využiť svoje znalosti vo
váš prospech. „V rámci novej stratégie je pre nás prioritou
dávať príležitosť na rast ľuďom, ktorí vedia a chcú. Zároveň sa
nám darí tímy posilňovať kvalitnými kolegami s naozaj cennými skúsenosťami, a tiež šikovnými mladými technológmi,
ktorí dýchajú a žijú trendmi budúcnosti. Práve správny mix
vedomostí a pohľadov je motorom intenzívneho rozvoja, špeciálne v IT odvetví,“ potvrdzuje Marek Paščák.
Pre mnohých ľudí v tíme je silným lákadlom participácia
na zavádzaní veľkých, prelomových tém do života, a na
realizácii rozsiahlych a náročných projektov, v čom má
DATALAN ako značka silné meno. Treba s nami však počítať aj v inovatívnych oblastiach ako je umelá inteligencia,
virtualizácia, sémantika, či internet vecí, takže šikovným
a schopným expertom naozaj už dokážeme poskytnúť
priestor na sebarealizáciu.

Vďaka inováciám, dobrým nápadom, znalosti biznisu,
korektným vzťahom, poctivej práci a vytrvalosti chce byť
DATALAN opäť špičkou slovenského IT odvetvia. Z pohľadu biznisu vieme byť lídrom nielen v segmentoch, kde
disponuje bezkonkurenčnými znalosťami a schopnosťou
porozumieť fungovaniu zákazníka – ako je vzdelávanie
a rozvoj verejnej správy. Budúcnosť však vidíme aj v spojení technológií a zdravotníctva, kde sa dokážeme pozerať
ďalej, dopredu aj do všetkých strán, a vnímať možnosti,
ktoré toto spojenie prinesie „konečným používateľom“ –
pacientom, ľuďom, aj lekárom. „Po refreshi máme v sebe
výbušnú zmes silného know-how a chuti zamakať a pustiť sa
do realizácie skutočne užitočných služieb a inovácií pre život.
Tak ako ju máme v claime, tak je vízia Inovácie pre život aj
v každom našom kroku, ktorý smerom k zákazníkovi urobíme,“ vysvetľuje Marek Paščák. „Máme iniciatívu aj kapacitu ísť do skutočných inovácií. Aj 27 ročná firma sa môže stať
vlajkovou loďou v moderných službách, dynamickom rozvoji
a inovátorskom myslení, ak jej nechýbajú ani skúsenosti ani
nadšenie. Čo je náš prípad.“

»

„Treba s nami počítať aj v inovatívnych oblastiach
ako je umelá inteligencia, virtualizácia, sémantika,
či internet vecí.“
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DATA

INTEGRATION

CONNECTIVITY

Dáta sa sú vašim zdrojom bohatstva. Objem dát rastie exponenciálne, dobrá správa je, že ich spracovanie sa neustále zlepšuje.

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

Dostupnosť non stop a na jeden
klik je v ére mobility nevyhnutnosťou.
Ste pripravení?

V minulosti nerealizovateľné, dnes
fungujúce v praxi - sprístupníme vám
najnovšie inteligentné technológie,
ktoré dokážu spracovať veľké množstvo dát z rôznych zdrojov – senzorika, prepis hlasu, rozpoznávanie tvárí
aj emócií.

Prinášame vám integrované riešenia,
ktoré vám umožnia zlepšiť „Customer Engagement“ a „Customer Experience“ vašich zákazníkov. Prekvapte
svojich zákazníkov personalizovanými a modernými službami nad ich
očakávania.

Nové technologické fenomény digitálnej éry a nároky dnešnej, no najmä budúcej generácie zákazníkov
sú nielen výzvou, ale najmä vašou
príležitosťou na vznik nových služieb.
Využite výhody IoT, AI, smart zariadení, wearables, či virtuálnej reality vo
svojej praxi.

Inovácie v praxi
Inováciám sa tak „nevyhli“ nielen poskytované riešenia,
ale aj portfólio produktov. Služby sme založili na globálnych trendoch, ktoré zásadne menia našu budúcnosť už
dnes: dáta, integrácia a konektivita. Množstvo dát neustále rastie a zvyšujú sa nároky na ich zabezpečenie, dôveryhodnosť a sprístupňovanie, spracovanie dát sa presúva
k inteligentným systémom, stávajú sa kľúčovou hodnotou
aplikácií a budú rozhodujúce pre dlhodobú udržateľnosť
každého biznisu. Pre efektívne biznis procesy a kvalitnú,
a zmysluplnú prácu s dátami zas bude rozhodujúce prepájanie systémov. Integrácie medzi internými a externými
systémami sú významným nástrojom automatizácie, dôležitou súčasťou nových biznis modelov sa tiež stávajú API.
A ako neodvratné: do siete bude pripojených čoraz väčšie
množstvo rôznorodých zariadení, na dostupnosť a zabezpečenie systémov a zariadení budú preto kladené nové
požiadavky. Nový pohľad na pripojené zariadenia a aplikácie prinášajú nielen hi-tech trendy, fenomény ako internet vecí, či neurotechnológie, ale aj Generácia Z, ktorá je

úplne novým, nepoznaným, náročnejším typom zákazníka
a používateľa. V tomto všetkom – čo sú na jednej strane
ťažké výzvy, ale na druhej atraktívne príležitosti posunúť
sa vpred - sa DATALAN orientuje, a aj vďaka partnerstvám
s globálnymi značkami dokáže poskytnúť spoľahlivé služby. „Aj v turbulentných časoch, s nástupom nových trendov, či v rámci intenzívnych zmien sa môžete spoľahnúť:
prioritou pre nás vždy bude vaša dôvera,“ uzatvára Marek
Paščák posolstvom, ktoré je smerované ku každému jednému nášmu zákazníkovi. „S mnohými sme spolu už viac
než dve dekády, s mnohými sme spolupracovali na skutočne prelomových, či náročných projektoch, ku každému sme
však pristupovali vždy individuálne a s osobným záujmom.
A to je niečo, čo sa nezmení nikdy.“ Rovnako zmýšľa celý tím
DATALAN, a toto presvedčenie sa automaticky prenáša
aj na každého nového člena, spolu s prístupovou kartou
a heslom do počítača. Jednou vetou: je nám cťou, že pre
našich klientov sme častokrát viac ako prestížnym a spoľahlivým technologickým partnerom - sme priateľmi.
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SÚ RÁZNE A ROZHODNÉ,
A ZMENU MAJÚ V RUKÁCH
Za všetkým hľadaj ženu. Toto známe tvrdenie platí aj v prípade DATALANu. Dokonca trojnásobne. Líder trhu
po takmer troch dekádach otvára svoju novú etapu a mení sa k lepšiemu. Realizácia zmien a konkrétnych
krokov, ktorých cieľom je silnejší a inovatívnejší dodávateľ pre zákazníkov a atraktívnejší zamestnávateľ pre
šikovných ľudí, je v silných ženských rukách. Zuzana, Eva a Ivana drajvujú zmeny s energiou a nadšením, no
vyzbrojené sú aj skúsenosťami a znalosťami svojho remesla. IT svetu rozumejú, technológie však považujú
v prvom rade za nástroj, ktorý vedie ku kvalitnej a dostupnej službe a konečnom úžitku pre ľudí. Aké sú ich
ambície na slovenskom IT trhu, čo je pre ne motorom aj výzvou, a ktoré technológie budúcnosti majú podľa
nich najväčší potenciál?

V súčasnosti je na svete 8 miliárd prepojených zariadení a predpoklad do roku 2030 hovorí až o 200 miliardách zariadení. Práve dáta, integrácia a konektivita budú
pre našich zákazníkov kľúčové. Ako ste na tom s prepojením smart zariadení vy?
Ivana: Módne technologické vychytávky sú pre mňa o naplnení konkrétnych potrieb a o komforte. Čo potrebujem,
to mám a využívam.
Zuzana: Je to zaujímavý paradox. Vnímam nové možnosti, ktoré nám prinášajú technológie, ako obrovskú pridanú
hodnotu, i keď, dnes už to naozaj nie je iba o nich samotných, ale o dostupnej službe. V súkromí som však schopná
byť bez signálu aj týždeň, pokiaľ viem, že mi to pracovný
kalendár dovolí a najbližšiu rodinu mám so sebou.
Eva: U mňa je to naopak, sledujem trendy, fascinuje ma
ten rýchly pokrok, neustále sa pohybujem v silnej IT komunite a používanie smart zariadení v živote vítam. A pravdou
tiež je, že ich vypnúť neviem. A ani nechcem. Spolu s manželom, ktorý je tiež z technologickej branže, tak fungujeme.
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Potom je jasné, prečo pracuješ práve v IT firme. Čo
ešte okrem prehľadu a prístupu k novým technologickým
možnostiam v práci beriete ako plus?
Eva: Veľa priestoru na hranie a smart ľudí, ktorí v IT sektore
robia.
Zuzana: V mojom prípade bol IT svet viac-menej náhoda,
no zapáčil sa mi a už som v ňom zostala. Mojou silnou
stránkou je schopnosť počúvať, identifikovať čo zákazník
potrebuje, lídovať, motivovať, rýchlo sa rozhodovať a konať. A na to mi tento sektor dáva značný priestor. Vo firme máme veľké množstvo odborníkov, ktorí technológiám
dokonale rozumejú, vedia naše spoločné vízie premeniť
do funkčných riešení. A ja zas dokážem naše svety skĺbiť
a presne zákazníkom vysvetliť, aký prínos pre nich tieto riešenia budú mať. Príkladom sú lekári, ktorí majú úplne iné
priority, ako rozumieť IT trendom. Mojim cieľom je dať im
do rúk riešenie, ktoré im vytvorí väčší časový priestor na
prácu s pacientom, umožní im rýchle rozhodovanie v kritických situáciách, a zároveň im poskytne priateľské GUI.
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Zuzana Škodová Prochotská (41)
má na pozícii obchodnej riaditeľky pod palcom biznis a prenášanie vízií datalanského tímu do konkrétnych zákazníckych
projektov. Vyštudovala EU v Bratislave, po štúdiu spoluzaložila úspešnú firmu a v IT branži sa pohybuje už 17 rokov. Scestovaná, akčná, neprehliadnuteľná. Zvláda viac než desiatku
obchodníkov, a svoj voľný čas venuje rodine a športu.

O to mi ide u každého zákazníka. A z tohto dôvodu pracujem práve v IT branži – vidím ten zmysel, keď technológie
pomáhajú zachraňovať životy, zvyšujú úroveň vzdelávania,
pomáhajú obyvateľom, chránia, či spájajú...
Tvojou najväčšou srdcovkou v DATALANe je teda segment zdravotníctva. A najväčšou ambíciou v rámci práce?
Zuzana: Nové, zmysluplné projekty. Túžim participovať na
projekte, ktorý bude mať naozaj hlbší zmysel. Príkladom je
práve záchrana života, ale aj ochrana detí, životného prostredia. Projekty v zdravotníctve majú dopad na nás všetkých, či už
ide o technológie pre záchranu života, aplikácie pre uľahčenie
objednávania pacienta na vyšetrenie, riešenia pre manažment
a bezpečnosť pacienta, alebo rozvoj nášho datalanského Nemocničného informačného systému. Z tohto pohľadu je mojou ambíciou prinášať zákazníkom a trhu zmysluplné riešenia,
pričom jej naplnenie je podmienené vysoko výkonným tímom.
Inovatívne a fungujúce riešenia sú totiž práve o tíme, od vývojárov, cez analytikov, konzultantov, infraštruktúrnych špecialistov, projektových manažérov až po obchodníkov, ktorí budú
mať v sebe drajv a zanietenie pre to isté.
Ivana: Aj pre mňa je dôležité vidieť, že moja práca má zmysel. V každom smere. Nielen realizáciou projektov s prida-

nou hodnotou pre zákazníka, ale aj vytváraním kreatívneho a inšpirujúceho prostredia pre kolegov. To je oblasť,
ktorá sa často podceňuje. Je však dôležitá.
Eva: Absolútne súhlasím. Všetkých nás vpred poháňa viera, že šikovné technológie a aj naša práca dáva zmysel.
Mojou srdcovkou je tiež appka Novorodenec pre predčasne narodené deti, appka do sanitiek pre záchranárov, projekty tretích strán, ktoré DATALAN podporil (Živica, Magna,
Plamienok, Tatra Flowers) a viaceré inšpiratívne diskusné
fóra, na ktorých sme spolupracovali. A s tým súvisí moja
ambícia - robiť veci najlepšie a bezchybne. Je to veľmi ťažké.
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»

„Nových výziev sa nebojíme,
skôr naopak, vyhľadávame ich.“

Eva Chudíková (37)
je ako marketingová riaditeľka pravou rukou obchodu. Jej
prácou a záľubou zároveň je nielen komunikácia, ale najmä
hľadanie nových tém, devízou je nezastaviteľnosť a široký
prehľad. Absolventka UK zbierala profesionálne skúsenosti na Slovensku aj v zahraničí, pôsobila v reklamnej branži
a v IT svete sa pohybuje už takmer 15 rokov. Mimo firmy
plnej ajťákov venuje svoj čas manželovi a dvom synom.

Hovoríme o tíme, smart ľuďoch, zanietení, inšpiratívnom prostredí. Čo presne to znamená v DATALANe a aj
pre našich zákazníkov?
Zuzana: Cieľom sú životaschopné riešenia, ktoré budú
fungovať u zákazníkov minimálne jednu dekádu.
Ivana: Okrem iných vecí je pre spokojnosť ľudí dôležité,
aby nielen všetko fungovalo, ale aby mali prehľad, prístup k informáciám, spätnú väzbu. V DATALANe momentálne zavádzame projektový reporting a kontroling, ktorý
prinesie aj transparentné riadenie na všetkých úrovniach
naprieč spoločnosťou. A tu sa dostávam aj k spomínanej
konektivite a dátam - čoraz viac ľudí, projektov a dát si vyžaduje, aby boli tieto dáta aktuálne, vysoko kvalitné, ľahko
vyťažovateľné, dostupné a prepojené. Na rýchle a správne
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rozhodovanie je to v biznise nevyhnutné. Aj tu to však vždy
bude o ľuďoch. Schopných rozhodnúť aj konať.
S tým ani jedna z vás problém nemá. Čo je však pre
vás v práci a v IT branži ťažkou výzvou?
Zuzana: IT svet sa už neorientuje len na potreby koncového
zákazníka, ale na jeho výborný zážitok a príjemný pocit pri používaní technológií. To je výzva, ktorá sa týka nás všetkých. Aj
po takmer dvoch dekádach v biznise ma stále najviac zaujíma
spokojný zákazník, pre ktorého je naša práca prínosom, ktorý
sa vďaka nám môže posúvať vpred, zlepšovať svoj vlastný biznis, a nielen držať krok s dobou, ale byť o krok vpred.
Ivana: Vidím to rovnako, za výzvu preto považujem schopnosť a odvahu vybrať si to, čo bude mať úspech zajtra.

news I interview

Z pohľadu IT firmy to znamená vyvíjať riešenia, ktoré budú
moderné a efektívne v čase.
Ako býva takéto úsilie ocenené? Ak sa nepozeráme
na kvantitatívne výsledky.
Eva: Máme za sebou projekty – DATALAN IT FORUM, University Day, Digitálne mesto, DATALAN CUP, ktoré dosiahli
rekordné návštevnosti, vynikajúce hodnotenia zákazníkov
aj manažmentu firmy. Práca nášho marketingového tímu
je považovaná za jednu z najlepších na trhu, čo potvrdzujú
aj ocenenia zo súťaží. Nových výziev sa nebojíme, skôr naopak, vyhľadávame ich.
Zuzana: Podľa mňa ocenením je aj fakt, že máme so zákazníkmi dlhodobé vzťahy, fungujeme korektne, komunikujeme s dôverou, občas spolu prekonáme aj ťažké chvíle,
stále nás však spája partnerstvo, ochota, porozumenie,
skutočná snaha pomôcť. Mnohí naši zákazníci sú s nami
desiatky rokov a to je už v dnešnom biznise a devalvácii
lojality skutočne rarita.
Ivana: Spätná väzba je motorom, ktorý vás ženie. Keď kolega povie, že aj malá zmena, ktorú ste zaviedli, ho posunula
ďalej, alebo keď sa po rokoch stretnete so zákazníkom, ktorý výsledky vašej práce stále používa, je to veľmi príjemné.
V práci však nezažívame len príjemné momenty. Čo
vám osobne práca v IT firme dala, ale aj vzala?
Zuzana: Určite vyššiu pripravenosť na digitálnu dobu. Ak
by som pracovala v inej oblasti, pravdepodobne dodnes
nemám doma wi-fi. (smiech) Cením si však najmä prehľad,
ako pozitívne sa dá využiť IT pre uľahčenie života, ako veľmi
zmysluplné projekty sa dajú realizovať, prínosy ktorých sa
týkajú všetkých, hoci ich mnohí v každodennom živote ani
nevnímajú. Práca v IT je veľmi inšpiratívna oblasť podnikania
a výsledky dokážu pozitívne ovplyvňovať firmy aj ľudí. Preto
ani nevnímam, že by nám niečo mala vziať...
Ivana: Možno nám však tento rýchlo sa meniaci svet až príliš vliezol pod kožu. Keď človek funguje v tomto móde, nalepí sa to na neho. Ja osobne som napr. menej tolerantná
k váhavosti, nerozhodnosti, málo dynamickému fungovaniu... Rada riešim veci v štýle cieľ – tempo – výsledok.
Zuzana (smiech): Za to však nemôže IT branža, to zrejme bolo v nás a tento svet nám to len umožňuje uplatniť
v praxi.
Eva: Súhlas, keby sme také neboli, nepracujeme v IT.
Mňa práca naučila vychádzať prakticky s kýmkoľvek, dosiahnuť zmysluplný výsledok, niekedy aj takmer z ničoho. A vzala mi veľkú časť voľného času, ale je to v poriadku. (smiech)

V IT pracujete celý život, čím vás tak veľmi priťahuje?
Zuzana: Páči sa mi, že vždy príde niečo nové, s čím som
sa ešte nestretla a som nútená premýšľať nad vhodným
riešením, spôsobom komunikácie voči partnerom, či
správnym načasovaním realizácie. A netreba zabúdať na
skutočnosť, že aj za tým najdokonalejším IT je rukopis ľudskej bytosti.
Eva: Mňa fascinujú neobmedzené možnosti, dynamika,
nerobím dvakrát tú istú prácu. Strácam schopnosť rozumieť technológiám v čase, o to viac rozumiem ľuďom.
Cením si kolegov, ktorí majú jasný názor na veci, sú dobrí v tom, čo robia a dohoda je pre nich viac než osobný
úspech.
V dynamickom a neustále sa meniacom svete musíte
byť stále v strehu, mať prehľad, samozrejmosťou sú špičkové znalosti a potrebné schopnosti. Bez ktorej vlastnosti by ste však určite neprežili?
Zuzana: Vedieť s úsmevom na tvári povedať nie. (úsmev)
Dôležitá je však aj rozhodnosť, rýchlosť, organizovanosť
a dôslednosť. A tiež sila, vďaka ktorej si človek zachová líderskú pozíciu aj v prostredí, kde dominuje silná túžba po boji.
Eva: Nutná je aj korektnosť a schopnosť byť fér. IT je veľmi rôznorodé a špecifické prostredie, a tak občas vytvoriť
zmysluplné prostredie pre konštruktívny dialóg vyžaduje
nesmierne veľa času a energie. Stojí to však za to.
Aké pravidlo sa vám v práci najviac osvedčilo?
Zuzana: Ctím zásadu Chváľ verejne a karhaj medzi štyrmi
očami. Zároveň za veľmi užitočné považujem vedieť byť
v správnom čase ticho.
Eva: Pracovať s ľuďmi v DATALANe je náročné. Chceme mať
medzi nami šikovných ľudí, ktorých prirodzeným prejavom
je byť individualitou. A tak je to správne. Ale každá individualita je tak trochu bláznovstvom. Pomerne rozsiahle manažérske zručnosti si vyžaduje pracovať s ľuďmi, ktorí majú
rozdielne motivácie, sú prirodzene hlbšie vo svojej problematike a často uprednostňujú individuálne preferencie
pred potrebami firmy. Viac ako nápad si cením schopnosť
dotiahnuť vec do úspešného konca, odvahu robiť nové veci
a hovoriť medzi sebou otvorene. Je rozdiel cestu poznať
a vedieť po nej ísť.
Ivana: Neriadim sa pravidlami, idem na úprimnosť, otvorenosť a najmä schopnosť stále sa učiť. Rada sa učím od
šikovných ľudí v mojom okolí, je pre mňa inšpirujúce vidieť
ich v kritických situáciách, ako prijímajú rozhodnutia, reagujú, konajú.

19

news I interview

Čo konkrétne si ceníte na práci v DATALANe?
Zuzana: Okrem otvorenej komunikácie, voľnosti a kompetencií je to aktuálne najmä fakt, že môžem byť aktívnou súčasťou zásadných zmien, a spolupracovať so
šikovným a inšpiratívnym tímom na ich implementácii
v praxi.
Ivana: Je úžasné, keď sa v práci môžete realizovať a práve práca v DATALANe takúto príležitosť dáva. Mám tu veľa
úžasných kolegov, ktorých talent vynikol práve preto, že
dostali priestor.
Eva: Okrem veľkého priestoru na hranie aj rast mi vyhovuje organické fungovanie. V tejto kombinácii môžem zo
seba dostať všetko.

DATALAN vo svojich riešeniach využíva najnovšie
možnosti a technologické trendy. Ktorý vás oslovil najviac?
Zuzana: Fascinuje na virtuálna realita, počítačová grafika,
smart technológie a IoT. Čo sa týka práce, tak určite vidím
veľkú budúcnosť v analytike dát a robotizácii spoločnosti.
Ivana: Neurotechnológie a umelá inteligencia. Keď som
prišla do firmy, nadchla ma aj sémantika a osobne si myslím, že v tejto téme má DATALAN výrazný náskok pred konkurenciou. Spojenie sémantiky s dnes tak atraktívnou témou analýzy veľkých dát vie vytvoriť úplne nové možnosti.
A to sa už dostávame od inovácií k disrupcii.
Eva: Tiež neurotechnológie. A prenikanie informatiky do
odvetví, kde predtým nebola. Technológie v zdravotníctve,
ktoré pomáhajú zachraňovať životy a zvyšujú komfort pacientom, znižovanie emisií v doprave, zvyšovanie bezpečnosti na cestách, zvyšovanie plynulosti premávky. Je toho
veľa.

»

„Rýchle a správne rozhodovanie je
v biznise nevyhnutné. Aj to však bude
vždy o ľuďoch. Schopných rozhodnúť
aj konať.“

Ivana Černáková (35)
sa v IT branži sa pohybuje odjakživa a do DATALANu prináša svoje skúsenosti z dlhoročného úspešného pôsobenia
v Assecu. Ako riaditeľka divízie kontrollingu a projektového
manažmentu sa venuje zefektívňovaniu interných procesov
a ako zhodnotili kolegovia jej prvé mesiace vo firme: má
jasný názor na všetko a odvahu ho povedať. Svoj voľný čas
venuje dcére a kynologickej záchranárčine so svojím psom.
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A čo je podľa vás v digitálnom svete najväčšou hrozbou?
Zuzana: Pre mňa je to jednoznačne strata súkromia. Náš
privátny svet však máme v rukách ako asset my sami a je
preto zvláštne vidieť, ako ľahkovážne s ním mnohí nakladajú...
Ivana: Áno, strata súkromia a únik dát o človeku zhromaždených v rôznych systémoch je veľká téma. Aj preto vnímam oblasť kybernetickej bezpečnosti ako veľmi dôležitú
a perspektívnu. Rastie tiež dôležitosť zvyšovania informovanosti o ochrane svojej identity už od detstva. Je dôležité si
uvedomiť, že digitálna stopa po nás zostáva navždy.
Eva: V digitálnom svete je podľa môjho názoru najväčšou
hrozbou nie technológia, ale laxný a nekompetentný prístup k informačnej bezpečnosti. Hrozbou sme si najviac
sami sebe - v informačnej bezpečnosti je najväčším rizikom
používateľ.
S tým súvisí aktuálne nariadenie GDPR, s ktorého implementáciou v praxi zákazníkom pomáha aj DATALAN.
Ivana: Žijeme v digitálnej dobe a dáta sa stávajú základom
biznisu. Je najvyšší čas dostať osobné dáta pod kontrolu.
GDPR sa nedotýka len procesov, smerníc, ale najmä IT
infraštruktúry. Firmy tým čelia zvýšeným nákladom, o to
dôležitejšie je zvoliť prístup komplexného pohľadu na architektúru a procesy a nejsť cestou čiastkových riešení, či
už pre oblasť šifrovania osobných údajov, alebo vyhodnocovania bezpečnostných incidentov a podobne. Len komplexný prístup má prínos nielen z pohľadu investícií, ale aj
času a efektivity vôbec.
Eva: Či už ide o tému GDPR, cyber security, alebo cloud,
či big data – ak sú nasadené technológie a procesy zmysluplne, tak pomôžu firmám ochrániť ich biznis a súkromie ich
zákazníkov. Za dôležité pre biznis považujem schopnosť
integrovať a interpretovať informácie zo všetkých zdrojov
informácií – ako sú senzory, čidlá, až po robustné informačné systémy. Dáta – ich spájanie a interpretácia, majú
obrovský potenciál pre biznis a život ľudí ako taký. V užitočných informáciách vidím budúcnosť.
A v čom naopak vidíš premrhanú príležitosť?
Eva: Informatika je veľmi zložitá téma. Technológie by mali
slúžiť ľuďom. Ak sa pri ich tvorbe zabudlo na čokoľvek,
čo im mohlo pomôcť viac, tak to spôsobuje pochybnosti. Rovnako médiá nerozumejú problematike a publikujú
tendenčné a negatívne informácie. Toto všetko spôsobuje
negatívny pohľad napriek tomu, že mnohé riešenia sú vymyslené skutočne dobre.

Zuzana: Mnoho myšlienkovo dobrých projektov nebolo
dotiahnutých do konca. V niektorých projektoch v oblasti
informatizácie sme sa na Slovensku snažili „vynájsť koleso“ a popritom sa stačilo inšpirovať vo svete. Osobne ma
tiež mrzí pomalá implementácia projektu eHealth. Život
a zdravie sú to najdôležitejšie a v tejto oblasti by nám
malo ísť všetkým o spoločný pokrok, dostupnosť, vysokú
úroveň...
Pokrok pomáha v každej oblasti, kam by sa však podľa vás mali posunúť priority informatizácie na Slovensku,
čo by sme mali riešiť ako akútnu úlohu najbližšej budúcnosti?
Zuzana: Jednoznačne je nutné priviesť do reálneho života
všetky vízie a projekty, ktoré vedú k uľahčeniu každodenného života. To však iba vtedy, keď budú plne funkčné.
Tento cieľ musíme mať pred očami všetci, ktorí v tomto
sektore pracujeme. Nestačí len nadšenie a dobrá myšlienka. O úspechu rozhoduje reálne fungujúce riešenie,
ktoré budú vedieť použiť aj ľudia, pre ktorých IT nie je
pupkom sveta.
Eva: V informatike je možné čokoľvek, stojí to len čas
a peniaze. V súčasnosti je informatizácia založená na
prenose papierového procesu do digitálnej podoby. Najviac potrebujeme upraviť legislatívu, ktorá by už počítala
stým, že informatika dokáže veci zjednodušiť, stransparentniť, zefektívniť a priniesť nové benefity. Potrebujeme
ľudí, ktorí sa na procesy v rezortoch vedia pozrieť so znalosťou IT. Jednou z úloh technologických firiem musí byť
prinášanie tém a komunikácia so štátom tak, aby štát bol
schopný tieto konkrétne riešenia obstarať.

»

„Jednoznačne je nutné priviesť do
reálneho života všetky vízie a projekty,
ktoré vedú k uľahčeniu každodenného
života.“
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GDPR

Aktuálna téma
Ochrana
osobných údajov
V digitálnom svete
v bezpečí
– firma aj zákazník
V máji 2018 vstúpi do platnosti nové nariadenie o ochrane osobných údajov
- GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré sa týka všetkých firiem
a organizácií pôsobiacich v EÚ a pracujúcich s osobnými údajmi. Reaguje na
nové možnosti a fungovanie v súčasnej digitálnej dobe a predstavuje pokrokovú
legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom
svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať európskym občanom väčšiu kontrolu nad
tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce zákony o ochrane
osobných údajov v rámci EÚ. Na druhej strane predstavuje pre firmy, inštitúcie
a organizácie príležitosť „upratať si“ vo svojich dátach, získať konkurenčnú
výhodu z lepšej znalosti zákazníka a rýchlejšej schopnosti reagovať na zmeny
jeho zákazníckeho správania. V súčasnosti teda všetci stojíme pred otázkou: ako
sa na GDPR pripraviť? Z technologického pohľadu vás čakajú procesné
a organizačné opatrenia a nasadenie bezpečnostných nástrojov na prevenciu,
detekciu, riešenie a reportovanie incidentov. Poradíme vám, ako na to.
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GDPR:
Máte v tom jasno
a bezpečne?
Nariadenie GDPR vstúpi do platnosti v máji 2018, čo znamená pre nás všetkých najvyšší čas začať niečo
robiť. GDPR prinesie nové nároky na procesnú, organizačnú a informačnú bezpečnosť, a podľa situácie na
slovenskom trhu sa na zmeny bude musieť výrazne technologicky adaptovať drvivá väčšina firiem, inštitúcií,
aj organizácií. Otázka znie: ako na to?

Nový svet, nové pravidlá
Ak vo vašej firme, inštitúcii, či organizácii zamestnávate ľudí, evidujete údaje o študentoch, absolventoch,
uchádzačoch, externých spolupracovníkoch, dodávateľoch alebo partnerských organizáciách, nové nariadenie
GDPR týka aj vás. V prvom rade by ste sa mali s problematikou oboznámiť, a následne v najbližších mesiacoch prijať procesné a organizačné opatrenia a nasadiť
bezpečnostné nástroje na prevenciu, detekciu, riešenie
a reportovanie incidentov.
DATALAN sa téme ochrany osobných údajov a príprave
zákazníkov na GDPR venuje komplexne. Ide o veľkú výzvu, pri ktorej už nepostačuje len technologický pohľad,
zároveň však kladie primárne vysoké nároky práve na IT.
Prečo? Kvôli forme osobných údajov. V digitálnej ére sú
osobné údaje nielen jednoducho dostupnejšie a ľahko
zneužiteľné, ale zároveň vznikajú nové typy údajov, ktoré o ľuďoch, zákazníkoch a používateľoch veľa povedia.
IP adresa, prezývka v diskusii, e-mailové konto, prepájajú sa naše účty z rôznych sociálnych sietí, mnohokrát
máme poprepájané aj súkromné a pracovné kontá, sharujeme informácie naprieč aplikáciami. Čoraz viac sa využívajú tiež biometrické údaje – už dnes sa pomerne bežne spracovávajú údaje, charakteristiky, ktoré umožňujú
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alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby.
Do budúcna nás ovplyvnia aj rôzne zmeny napr. otvorenie bankových služieb pre tretie strany, či elektronické
zdravotníctvo. A k tomu sa pridá aj rozmach virtuálnej
reality a avatarov, ktoré budú naším druhým ja v digitálnom svete.
Osobné údaje sa teda chránili aj doteraz, nové nariadenie
však reaguje na úplne nový svet. Kedysi sme ani netušili,
aké rozličné dáta o svojich zákazníkoch budeme schopní
zistiť a aké nové možnosti ich využitia nám technológie
prinesú. Biznis sa nerobil cez real time stories na Instagrame, či Snapchate, nenakupovalo sa tak vo veľkom cez
mobil, netrackovali dáta na smarthodinkách, či wearables
zariadeniach, neexistovali služby ako Uber, či Airbnb, ľudia
nemali stále mobil na GPS a nesharovali svoju polohu, fotky, kontakty. Využívaním technológií sa otvoril úplne nový
vesmír, a je nutné v ňom stanoviť nové pravidlá premávky.
Na túto misiu sa podujala EK a výsledok je známy v podobne GDPR. Nariadenie otvára prináša odpovede na otázky
dnešnej doby, s cieľom vyvážiť osobný aj verejný záujem,
a nastoliť orientáciu v problematike bezpečnosti, nároku
jedinca na súkromie a témy open data, čo bude s pokračujúcou digitalizáciou čoraz náročnejšie.
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TOP 7 zmien,
ktoré sa týkajú aj vás
1. Časový limit 72 hodín
V prípade narušenia ochrany (útok, únik informácií, neautorizovaný prístup k dátam) sú firmy a inštitúcie povinné
problém ohlásiť najneskôr do 72 hodín, na Slovensku konkrétne Úradu na ochranu osobných údajov SR.
2.Každý má právo na vymazanie
Firmy a inštitúcie sú povinné vymazať osobné údaje občanov, ak tieto dáta už nie sú potrebné na účely, na ktoré
boli poskytnuté, alebo keď občan svoj súhlas na spracúvanie odvolá.
3. Prenos údajov musí byť jednoduchý
Ak sa občan rozhodne pre zmenu, napr. prechod na iného
dodávateľa, prenos osobných údajov k ďalšej organizácii
budú povinné zabezpečiť firmy a inštitúcie.
4. Pseudonymizácia a šifrovanie dát plus minimalizácia
Firmy a inštitúcie musia zvládnuť procesy skrytia identity,
tj. mať možnosť zbierať ďalšie údaje o občanovi bez toho,
aby bolo nutné poznať jeho totožnosť.
5. Ochrana musí byť monitorovaná
Firma či inštitúcia musí ochranu dostatočne zabezpečiť
– a na kontrolu zabezpečenia musí určiť nezávislú osobu,
ktorá bude zodpovedná za komplexné monitorovanie
ochrany osobných údajov.
6. Informačná dostupnosť
Občan bude mať právo získať všetky osobné údaje, ktoré
sa ho týkajú a ktoré firme či organizácii poskytol – a to
v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte.
7. Transparentnosť v praxi
Firmy a inštitúcie sa už nebudú môcť spoliehať na automatické súhlasy ukryté v riadkoch všeobecných podmienok,
ktorých podpisom ľudia často „odovzdali“ takmer až neobmedzené práva na nakladania s osobnými údajmi (často
nielen na konkrétny účel, ako je napr. žiadosť o úver, ale
aj pre rôzne iné potreby obchodu, či marketingu). Každý
súhlas bude musieť byť jasne vymedzený a nevyužívaný
na žiadny iný účel.

EXTRA PRE VÁS
Viac užitočných informácií, praktických príkladov aj
zaujímavostí k téme GDPR nájdete v našom špeciálnom seriáli na portáli živé.sk
Kliknite na rubriku Inovácie a IT trendy

GDPR: Akčný plán
Slovensko sa s obsahom GDPR oboznamuje zatiaľ pomaly.
DATALAN sa ako IT dodávateľ tejto téme venuje prirodzene,
keďže bezpečnosť je neoddeliteľnou požiadavkou u všetkých
našich technologických riešení. Nie je to však pre nás len povinná jazda. GDPR podľa nás prináša aj nové príležitosti, ktoré
budú plusom tak pre našich zákazníkov, ako aj ich zákazníkov
(a konečných používateľov našich služieb). Aktuálne však väčšina firiem, inštitúcií a organizácií rieši najmä akútne úlohy,
ktoré musia splniť. Začínajú tzv. informačnou diagnostikou –
tj. zisťujú, kto, ako a ktoré údaje zbiera, ako a kto k údajom
pristupuje, ako ich posúva, šifruje, anonymizuje, na aké účely
sú využívané... Túto úvodnú fázu by však mali mať čím skôr
za sebou a pustiť sa do práce v implementácii. Pre uľahčenie
všetkých nevyhnutných krokov sme našim zákazníkom pripravili pomôcku.

Praktická príprava na GDPR
v 5 krokoch
1. Povedomie a zber informácií
Informujte včas a presne všetkých pracovníkov, ktorých sa
príprava na nariadenie GDPR dotkne, o dôležitosti a dopade
nariadenia GDPR na vašu firmu, inštitúciu či organizáciu.
2. Identifikácia nezhôd
Stanovte si priority a kľúčové oblasti, ktoré bude potrebné
upraviť v súlade s novým nariadením.
3. Návrh opatrení
Vytvorte zoznam technologických opatrení s navrhovanými
riešeniami a zoznam procesných opatrení s popisom jednotlivých procesov.
4. Implementácia
Pri implementácii je dôležité posúdenie a vykonanie organizačných, procesných a technologických zmien a adekvátne nastavenie bezpečnostných opatrení v rámci organizácie firmy.
5. Komunikácia a prevádzka
Transparentne a zrozumiteľne komunikujte dôležité zmeny
celému tímu ľudí, podľa konkrétnych dopadov, pravidelne
testujte a aktualizujte prijaté opatrenia.

Ako vám môže pomôcť
DATALAN?
Disponujeme tímom skúsených bezpečnostných odborníkov.
DATALAN ako technologický partner preverí pripravenosť
organizácie na GDPR z pohľadu technológií, procesov a ľudí.
Následne vykoná analýzu rizík v oblasti informačných aktív,
ktoré treba chrániť. V oblasti bezpečnosti zefektívnime existujúce technológie a procesy. V prípade potreby navrhneme
procesné a organizačné opatrenia a bezpečnostné nástroje,
ktoré pomôžu splniť nové nariadenie GDPR.
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Ján Böjtös
V bezpečnostných službách
sme silní
GDPR sa dotkne bánk, poisťovní, telekomunikačných operátorov, ako aj vzdelávacích inštitúcií, univerzít
a škôl, nevyhnú sa jej ani mestá a obce, a samozrejme, aj všetky inštitúcie a orgány štátnej správy. Je to
teda aktuálna a dôležitá téma pre našich zákazníkov zo všetkých segmentov. Spolu s tímom sa jej venuje
náš bezpečnostný špecialista Ján Böjtös, ktorý disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti Cyber Security
a problematiku GDPR má naštudovanú do hĺbky.

Aký je prvý krok, keď
zákazník pochopí, že sa nariadenie týka aj jeho fungovania?
Naši zákazníci sa aktuálne
s GDPR oboznamujú, je to pre
väčšinu z nich nová a pomerne náročná téma, preto na
spoločných stretnutiach diskutujeme nielen o jej obsahu
z pohľadu legislatívy, ale aj
o konkrétnych postupoch. Je dôležité, aby sa téma dostala do povedomia všetkých pracovníkov, ktorých sa príprava na nariadenie GDPR dotkne, a aby boli včas a presne
informovaní o dôležitosti a dopade nariadenia GDPR na
ich organizáciu. V prípade našich zákazníkov, ktorí bežne
evidujú údaje množstva ľudí, môže znamenať príprava na
nové nariadenie mesiace intenzívnej práce. Preto je veľmi
dôležité začať už teraz a vyhnúť sa tak potencionálnemu riziku vysokej pokuty.
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Čo vie DATALAN ako technologický partner v téme
GDPR firmám ponúknuť?
Dokážeme im nielen predstaviť a vysvetliť nové nároky
a technologické požiadavky, ale predovšetkým im vysvetlíme možnosti, pripravíme na zmenu po organizačnej, procesnej aj technologickej stránke, a zabezpečíme riešenie,
ktoré presne naplní konkrétne individuálne potreby každého zákazníka. Našou výhodou je, že disponujeme tímom
skúsených bezpečnostných odborníkov, rozumieme téme,
a máme know-how nielen v technológiách, ale aj v implementácii technologických riešení na špecifické legislatívne
procesy.
Podľa reakcií z trhu znamená GDPR pre firmy výraznú
záťažovú skúšku. Ako im môže práve DATALAN pomôcť,
aby ju zvládli?
Nie sme len technologickým dodávateľom. Dokážeme zákazníkovi zabezpečiť aj diagnostiku a podľa toho odporučiť
„liečbu“. Preveríme pripravenosť firmy, inštitúcie, či organizácie na GDPR z pohľadu softvérových aj hardvérových
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uchovávanie a spracovávanie dát aj osobných údajov. Nielenže je to už v digitálnej ére nevyhnutné, ale odbremení ich
to aj od obáv z nového nariadenia.

technológií, procesov i ľudí. Následne vykonáme analýzu rizík v oblasti informačných aktív, ktoré treba chrániť,
v oblasti bezpečnosti zefektívnime existujúce technológie
a procesy, a v prípade potreby navrhneme procesné a organizačné opatrenia a bezpečnostné nástroje, ktoré pomôžu
splniť nové nariadenie GDPR.
Za sebou máš mnohé diskusie so zástupcami firiem
z rôznych segmentov. Čo po prvých stretnutiach so zákazníkmi tvoj tím identifikoval ako najakútnejšie?
Na to, aby sme sa pustili do návrhu konkrétnych riešení,
je často nevyhnutná kvalitná analýza procesov, prístupov,
zariadení, databázy informácií tj. všetkého, čo firma či inštitúcia v „digitálnom svete“ využíva. Až tá nám stanoví priority a kľúčové oblasti, ktoré bude potrebné upraviť v súlade
s novým nariadením. Pre zákazníkov máme ako pomôcku
aj tzv. Praktickú prípravu v 5 krokoch, ktorá štartuje zberom
informácií. Aj ten vieme zákazníkovi zabezpečiť. Inventarizáciu informačných aktív a ich kategorizácia totiž vôbec nie
je taká jednoduchá záležitosť, ako sa na prvý pohľad môže
zdať.
V súvislosti s témou sa najviac medializuje výška pokút
za bezpečnostný incident, či únik údajov. Maximálna pokuta za nedodržanie nariadenia je 20 miliónov eur alebo
4% tržieb, GDPR tak mnohí vnímajú ako hrozbu.
Ochrana osobných údajov primárne nie je o pokutách. Únik
informácií do externého prostredia, prípadne strata dát, totiž môžu viesť k existenčnému problému firiem, dokonca
ich v dnešnej informačnej a dátovej dobe zlikvidovať. A to
aj bez finančnej sankcie zo strany štátu. Firmy v prípade nezabezpečenia svojich dát a údajov svojich zákazníkov čelia
výraznému reputačnému riziku, strate dôvery a know-how.
Dôležité je preto myslieť hneď od začiatku na prevenciu,
aby k žiadnym problémom nedošlo. Ak firma dokáže bezpečnostné požiadavky splniť, výška pokút ju zaujímať nemusí. Súkromná, ale aj verejná sféra podľa nás túto výzvu
vníma a má záujem o komplexné a bezpečné riešenia na

Konkrétne bezpečnostné riešenia predstavuje u každého zákazníka rôzne dlhý zoznam. Čo všetko môže obsahovať
a ako by mala prebiehať implementácia opatrení v praxi?
Zoznam technologických opatrení zahŕňa navrhované riešenia z pohľadu vyhodnotenia rizík a potrieb konkrétneho
zákazníka. Okrem technologických opatrení vieme zákazníkovi s našim tímom zabezpečiť aj zoznam procesných
opatrení s popisom jednotlivých procesov. DATALAN vie
zrealizovať nielen vykonanie zmien v existujúcich technológiách, ale aj obstaranie a nasadenie riešení ako napr. riadenie a monitorovanie aktivít s osobnými údajmi, archivácia
záznamov, pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov,
zabezpečenie dôvernosti integrity, dostupnosti a odolnosti
systémov spracúvania a služieb, či schopnosť rýchlej obnovy dostupnosti osobných údajov v prípade incidentu.
Naša výhoda z pohľadu zákazníka je teda najmä v znalosti témy a silnej technologickej zdatnosti?
Áno, no za našu konkurenčnú výhodu považujem aj fakt,
že dokážeme u zákazníka zmeny aj úspešne uviesť do
praxe vyškolením jeho zamestnancov. Pri implementácii
a nasadení zmien a adekvátnych nastavení bezpečnostných opatrení musia byť totiž tieto zmeny aj transparentne
a zrozumiteľne odkomunikované na kompetentných ľudí.
A aj v tomto smere vie DATALAN ponúknuť zákazníkovi kvalitné konzultačné služby. A samozrejme, nezabúdame ani
na následné testovanie prijatých opatrení a ich pravidelnú
aktualizáciu. Zmeny v digitálnom svete sú totiž čoraz rýchlejšie, a je našou povinnosťou sa v nich orientovať, a byť
pripravení poskytnúť zákazníkom absolútne profesionálne služby, ideálne promptnejšie ako konkurencia. Ako aj
v aktuálnom prípade nariadenia GDPR, kde sú naši chalani
v rámci slovenského trhu medzi prvými, ktorí sa témy chytili
a zareagovali s konkrétnymi riešeniami.

»

„Ochrana osobných údajov nie je
o pokutách. Únik informácií totiž
môže v dnešnej informačnej a dátovej dobe firmy zlikvidovať.“
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GDPR od A po Z
Všetko, čo ste chceli a čo potrebujete vedieť o novom nariadení na ochranu osobných údajov z dielne Európskeho
parlamentu a rady Európskej únie, už nemusíte zisťovať. Prinášame vám jednoduchý prehľad aj kompletné informácie.

Názov: General Data Protection Regulation
Platnosť: od 25. mája 2018
Pôsobnosť: krajiny Európskej únie
Účinnosť: pre všetky firmy, inštitúcie a organizácie, ktoré pôsobia v EÚ a pracujú akoukoľvek formou s osobnými
údajmi – zákazníkov, dodávateľov, partnerov, zamestnancov, spolupracovníkov apod.
Cieľ: priniesť európskym občanom väčšiu kontrolu nad
tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce
zákony o ochrane osobných údajov v rámci EÚ.
Sankcie: maximálna pokuta za nedodržanie zákona je
20 miliónov eur alebo 4% tržieb.

GDPR eBOOK – praktické
informácie a konkrétne kroky

Výzva digitálnej doby

Ste škola, mesto či obec, úrad, alebo banka? Stiahnite si
bezplatný eBook pripravený na mieru vášmu biznisu na
www.datalan.sk/security

„Už dnes až 90% údajov o sebe zdieľame digitálne v online priestore, do 5 rokov narastie objem dát v sieti až
na 44 zettabajtov a do roku 2030 bude podľa predpovedí v sieti prepojených vyše 200 miliárd zariadení.“

FAKTY

44%

internetových používateľov publikuje svoje súkromné informácie na doménach, kde nad nimi strácajú úplnú kontrolu.

20%

respondentov sa priznalo k zdieľaniu citlivých údajov s neznámymi ľuďmi bez možnosti overiť si, ako budú údaje ďalej použité

41%
30%

sa priznalo k zverejneniu skenov svojich pasov, vodičských
preukazov či iných osobných dokumentov

ľudí v online priestore dokonca vedome či nevedome odhalilo svoje heslá
*Zdroj: Kaspersky Lab
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Prečítajte si viac na živé.sk v našej rubrike Inovácie a IT trendy
Dozviete sa, prečo sú potrebné nové pravidlá, ako
digitalizácia mení biznis, čo sú riziká pre každú spoločnosť, aké zmeny sa vás najviac dotknú, a čo robiť
v konkrétnych prípadoch.

8
z 10
firiem už bolo napadnutých
Ochrana osobných údajov je aj vaša téma
Až 81 % respondentov* z radov top manažérov v uviedlo,
že bol na ich spoločnosť za posledných 24 mesiacov podniknutý kybernetický útok. Aj na Slovensku ich bolo za
posledný rok zaznamenaných viacero – a hlavným cieľom
hackerských útokov sú práve osobné údaje, medzi ktoré
patria najmä zdravotné a finančné záznamy, prihlasovacie
údaje a pod. Keďže nejakú formu osobných údajov eviduje
drvivá väčšina firiem, inštitúcií a organizácií, je zrejmé, že
sa nároky nového nariadenia týkajú takmer každého.
No aby sme v tom urobili jasno - GDPR nehovorí len
o kybernetických útokoch. Na tému ochrany sa pozerá
komplexne. A hoci sa môže zdať, že najmä z pohľadu používateľa, konkrétne opatrenia budú vo finále prínosom
aj firmy, inštitúcie a organizácie. Strata, či zneužitie dát,
s ktorými pracujú, totiž môže mať v digitálnej ére aj pre ne
fatálne následky.
*Zdroj: KPMG
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GDPR priamo u vás
Koho sa to týka?
PERSONÁLNE ODDELENIE
• Nové pravidlá na evidenciu a prácu s osobnými údajmi zamestnancov a externých spolupracovníkov
OBCHOD, MARKETING
• Nové pravidlá na evidenciu a prácu s osobnými
údajmi zákazníkov, nových prospektov, ako aj bývalých klientov
POBOČKY, CENTRÁ ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY
• Nové pravidlá na evidenciu, prácu a overovanie si
osobných údajov zákazníkov, nových prospektov,
ako aj bývalých klientov
ŠPECIALIZOVANÉ ODDELENIA
• Nové pravidlá na evidenciu, prácu a overovanie
si osobných údajov ľudí aj firiem – v samospráve
odd. vydávaní povolení, na univerzitách rektorát,
v zdravotníctve registrácie pacientov, v bankách
správa úverových registrov, v energetike kontaktné centrá, na úradoch podateľne atď.
MANAŽMENT
• Optimalizácia existujúceho alebo zavedenie
nového bezpečnostného systému pre vybrané
agendy, ktoré vyžadujú prácu s osobnými údajmi
• Zriadenie nezávislej kontrolnej funkcie DPO
(DATA Protection Officer) – Splnomocnenec pre
ochranu osobných údajov, ktorý bude dohliadať
na správne zaobchádzanie s osobnými údajmi a
hlásiť možné úniky dát alebo porušenie zákona
IT ODDELENIE, BEZPEČNOSTNÝ TÍM
• Nové bezpečnostné kritériá na systémy, v ktorých sa osobné dáta ukladajú
• Zadefinovanie, zabezpečenie a monitoring prístupov k osobných dátam
• Prísnejšie zabezpečenie pred únikom osobných dát
• Zdieľanie vybraných osobných dát s obchodnými
partnermi a externými dodávateľmi bude možné
len v súlade s bezpečnostnými kritériami GDPR

Aké máte možnosti?
Ako náš zákazník máte príležitosť pripraviť sa na nové
nariadenie presne podľa svojich potrieb. Využite expertízu a konzultácie datalanských odborníkov v oblasti, ktorá je pre vás prioritná:
1. inventarizácia informačných aktív, vrátane identifikácie
väzieb aktív na nariadenie o ochrane osobných údajov
a príslušnú legislatívu
2. analýza nevyhnutnej ochrany dát, riziková analýza a vyhodnotenie rizík s dopadom na vašu činnosť a GAP (rozdielová) analýza aktuálneho stavu voči požadovanému
riešeniu
3. vypracovanie vplyvu na ochranu osobných údajov,
(Data Protection Impact Assessment)
4. zoznam technologických opatrení s navrhovanými riešeniami a procesných opatrení s popisom jednotlivých
procesov
5. Vykonanie zmien v existujúcich technológiách
6. Obstarávanie a nasadenie riešení ako napríklad:
• zabezpečenie prístupov, riadenie a monitorovanie aktivít s osobnými údajmi
• archivácia záznamov
• pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov
• zabezpečenie dôvernosti integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb
• schopnosť rýchlej obnovy dostupnosti osobných údajov v prípade incidentu
7. Nastavenie procesov
8. Školenie zamestnancov
9. Systém pravidelného testovania prijatých opatrení a ich
pravidelná aktualizácia
V prípade, že našim zákazníkom ešte nie ste, radi sa s vami
stretneme a vysvetlíme vám, ktoré zmeny sa týkajú vášho
fungovania a ako sa na ne môžete pripraviť.
Kontaktujte nás na gdpr@datalan.sk

Najčastejšie príčiny úniku osobných údajov

29%
24%

„obyčajná“ strata, napr. zabudnutý USB kľúč s internými
informáciami

kyberzločin, pričom za mnohými útokmi je opäť „obyčajné“ zlyhanie ľudského faktora

23%

úmyselné odcudzenie údajov (ex)zamestnancom

44%

bezpečnostných incidentov firmy ignorujú
Až
a ďalej nevyšetrujú!
*Zdroj: Cisco
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GDPR očami expertov
Skúsený, s témou do hĺbky oboznámený a spoľahlivý technologický dodávateľ bude pri príprave na GDPR pre
firmy a inštitúcie nevyhnutným sparring partnerom. Okrem bezpečnostných expertov však bude prínosom
aj práca analytikov a konzultantov, ktorí rozumejú problematike a vyznajú sa v legislatíve. Ideálne z pohľadu zákazníka je, keď všetky skupiny pokryje jeden tím. Spojili sme sa preto s expertami najpovolanejšími
– s pre dsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov SR Soňou Pőtheovou a Pavlom Nechalom z advokátskej kancelárie Nechala & Co. Poradia vám, ako konkrétne sa so zmenami vysporiadate vo vlastnej praxi.

Mgr. Soňa Pőtheová

Ochrana
nesmie byť iba
deklarovaná,
ale skutočná
Čo iniciovalo prijatie nového nariadenia GDPR, ktoré
vstúpi do platnosti v máji 2018?
Hlavným cieľom nariadenia, tak ako aj doteraz smernice
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorá s jeho účinnosťou prestane platiť, je ochrana osobných údajov fyzických osôb. Smernica má 22 rokov a od jej účinnosti sa
mnohé na poli informačno-komunikačných technológií
zmenilo. Veľa vecí, na ktoré sme teraz zvyknutí, napr.: sociálne siete, inteligentné zariadenia, v čase vzniku smernice neexistovali, alebo bol ich vývoj v začiatkoch a ich
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súčasťou nebol zber dát, vrátane osobných údajov. Nové
nariadenie preto aktualizuje legislatívnu úpravu ochrany
osobných údajov fyzických osôb na európskej úrovni tak,
aby zodpovedala súčasnému stavu technologického rozvoja a ochrana nebola iba deklarovaná, ale skutočná.
Kto bude na Slovensku dozorným orgánom implementácie GDPR v praxi?
Na základe čl. 51 ods. 1 nariadenia to bude Úrad na ochranu osobných údajov SR, tak ako doteraz. Nakoľko nariadenie sa vzťahuje iba na činnosti spadajúce pod právo EÚ,
je potrebné právny poriadok Slovenskej republiky s nariadením tzv. harmonizovať. Na tento účel úrad pripravuje
nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý na základe
splnomocňujúcich ustanovení nariadenia upraví, tak ako
teraz zákon č. 122/2013 Z. z., všetko potrebné týkajúce sa
postupu úradu v konaní o ochrane osobných údajov, tak
aj pokiaľ ide o proces kontroly. Zákon je toho času ešte len
v prípravnej fáze, pred medzirezortným pripomienkovým
konaním, nebudem uvádzať podrobnosti, no môžem vás
ubezpečiť, že pokiaľ ide o úpravu procesu konania a kontroly, pripravovaný zákon vychádza z terajšieho zákona
č.122/2013 Z. z. s malými zmenami. Prevádzkovateľov
teda nečakajú žiadne „veľké“ prekvapenia.
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nom prípade jedná alebo nejedná o osobný údaj a jeho
spracúvanie, je individuálny, vždy je totiž potrebné posúdiť, či spracúvaním daného údaja mohla byť daná osoba
identifikovaná, alebo nie. Týka sa to napr. aj IP adresy,
ktorú je tiež vždy potrebné riešiť v kontexte celého prípadu, keďže IP adresa niekedy osobným údajom môže byť,
niekedy nie. Tak nariadenie, ako aj terajší zákon o ochrane
osobných údajov však poznajú aj tzv. „osobitnú kategóriu
osobných údajov“, a tieto „citlivé osobné údaje“ sú už konkrétne uvedené (nariadenie čl. 9, ods. 1).
Týka sa GDPR výhradne len ochrany osobných údajov?
Nariadenie GDPR - General Data Protection Regulation,
je zamerané na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní
ich osobných údajov a s tým spojeným nastavením podmienok: ako je možné osobné údaje spracúvať, na základe čoho môže niekto od človeka osobné údaje chcieť,
ako má vyzerať súhlas na spracúvanie osobných údajov,
ako sú tí, ktorí osobné údaje spracúvajú (prevádzkovateľ a sprostredkovateľ predovšetkým) povinní zabezpečiť
ich ochranu, za akých podmienok sa osobné údaje môžu
„prenášať“ v rámci sveta a pod. GDPR je teda akýsi návod
na správne a legálne spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ a smerom navonok.
Aké sú najdôležitejšie zmeny a prínosy pre občana
v súvislosti s novým nariadením?
Na jednej strane nariadenie reflektuje technologické zmeny a celkový vývoj technológií za posledné dve dekády.
Na druhej strane sú práva dotknutých osôb (ľudí, ktorých
osobné údaje sa spracúvajú) viac precizované, pokiaľ ide o
postup prevádzkovateľa, u ktorého sa môžu domáhať ich
plnenia. Ich znenie je prepracovanejšie. Pre človeka bude
ľahšie čitateľnejšie, na čo všetko má právo a v akých lehotách je povinný prevádzkovateľ na ním uplatnené právo
reagovať.
Ktoré údaje sú podľa GDPR vlastne zadefinované ako
osobné?
Ak si pozriete čl. 4 ods. 1 nariadenia alebo § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dočítate
sa z oboch zdrojov niečo veľmi podobné, a síce, že osobnými údajmi sú všetky informácie, údaje na základe ktorých viem istú osobu identifikovať, vyčleniť ju z inej, väčšej
skupiny. Tak nariadenie, ako ani terajší zákon o ochrane
OÚ a ani smernica nedávajú taxatívne výpočtom zoznam
toho, čo možno za osobný údaj považovať, ide skôr o opisnú definíciu. Každý prípad posudzovania toho, či sa v da-

A aké základné procesy má firma rozumieť pod pojmom „spracovanie osobných údajov“?
Podobne, ako definícia osobného údaja, je aj definícia
pojmu „spracúvanie osobných údajov“ veľmi všeobecná.
Možno povedať, že spracúvaním možno rozumieť akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi, bez ohľadu na to, či
je vykonávané automatizovane, alebo nie. Za spracúvanie
teda môžeme považovať tak zber osobných údajov, ich
triedenie, preskupovanie, ukladanie, archiváciu ako aj ich
likvidáciu. Odporúčam pozrieť si čl. 4 ods. 2 nariadenia.
Plánuje sa v tejto súvislosti zriadiť „certifikát“ garantujúci, že daná firma či organizácia spĺňa požiadavky nariadenia GDPR?
V rámci pripravovaného návrhu nového zákona o ochrane
osobných údajov je certifikácia jednou z noviniek, ktoré
zákon prinesie. V súčasnosti intenzívne pracujeme na nastavení interných procesov potrebných pre zabezpečenie
nových inštitútov akými sú certifikácia, či procesy akreditácie, ako aj na určení kritérií a požiadaviek žiadateľov
o certifikáciu alebo akreditáciu.

Mgr. Soňa Pőtheová
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR
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JUDr. Pavel Nechala, PhD.
advokátska kancelária Nechala & Co.

GDPR v praxi:
Už včera bolo
neskoro
Aké zásadné zmeny prinesie firmám či organizáciám
GDPR z pohľadu ich denného fungovania?
Na jednej strane zásadnú zmenu pri dodržiavaní povinnosti v súvislosti so spracovaním osobných údajov, kedy
formalistický prístup k ochrane dát už nebude stačiť, a na
druhej strane príležitosť využívať „big data“ pri navrhovaní
a ponúkaní svojich tovarov a služieb.
Sú povinnosti GDPR záväzné pre všetky firmy, inštitúcie, a organizácie, alebo je obsah nariadenia kategorizovaný?
Kategorizácia sa týka iba údajov a ich použitia, pokiaľ
ide o prevádzkovateľov a sprostredkovateľov (controller, processor) sú nimi aj verejné inštitúcie, vrátane obcí
a miest.
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Aké typy firiem, či ktoré odvetvie je podľa vás v zosúladení sa s GDPR najďalej?
Určite sú najďalej spoločnosti poskytujúce finančné služby ako banky a poisťovne, ktoré majú vlastnú kapacitu na
pokrytie tejto agendy. Rovnako intenzívne vnímajú prichádzajúcu zmenu spoločnosti pracujúce s dátami, ako napríklad direct marketingové spoločnosti.
Definuje GDPR aj povinnosť poskytnúť informácie občanovi o jeho spracúvaných údajov?
Občan má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie
o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,
a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným
údajom. Organizácia je povinná na dopyt občana reagovať najneskôr do jedného mesiaca. Okrem reakcie na žiadosti občanov však organizácie majú povinnosť aj aktívne
informovať dotknuté osoby o úniku dát, resp. o narušení
ich ochrany, a to bezodkladne najneskôr do 72 hodín. Ani
tým však povinnosti prevádzkovateľov nekončia, občania
získavajú aj právo na prenos údajov, ich vymazanie. Práva
občanov sú posilnené aj procesnými inštitútmi, kedy sa
môžu obracať na kontrolný úrad, ale aj žalovať majetkovú
a nemajetkovú ujmu voči prevádzkovateľovi v dôsledku
porušenia GDPR.
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GDPR

Aký je rozdiel medzi prevádzkovateľom, tzn. správcom
a spracovateľom osobných údajov?
Prevádzkovateľ, resp. správca (GDPR: controller) je subjekt, ktorý určuje účel, podmienky a prostriedky spracovania OÚ, zatiaľ čo spracovateľ (GDPR: processor) je
subjekt, ktorý spracováva OÚ v mene prevádzkovateľa.

Problematike GDPR sa venujete z legislatívneho pohľadu – s akou spätnou väzbou sa stretávate v slovenskom
biznise?
Z bezprostredných reakcií managerov firiem a predstaviteľov verejného sektora je zrejmé, že problematiku už síce
vedia identifikovať, no stále sa rozhodujú, či je to pre nich
priorita z hľadiska urgentnosti riešenia. Moja odpoveď je,
že včera bolo neskoro. Slovenská republika si vzhľadom
na budovaný jednotný prístup v EÚ nebude môcť dovoliť
odlišnú aplikáciu, aj čo sa týka pokút, ako iné krajiny.
Čo sa podľa prvých reakcií ukazuje ako najväčší problém?
Potrebné je prekonať nesprávne nastavenie, že ochrana
osobných údajov bude zabezpečená „novými internými
dokumentmi.“ Tento prístup sa tu dlhodobo podporoval,
no z pohľadu GDPR je jednoznačne nepostačujúci. Taktiež
si mnohé organizácie dostatočne neuvedomuj dôležitosť
tejto témy, čo môže byť aj dôsledkom doterajšieho formalistického prístupu zo strany slovenských kontrolných
orgánov. Nariadenie však tento prístup mení a zmeniť sa
bude musieť aj prax.
Príprava na nové nariadenie GDPR je pre organizácie
komplexný proces – ktorým konkrétnym oblastiam by ste
odporučili venovať najväčšiu pozornosť?
Všetkým, ale niekde treba začať. Odporúčame si dať vypracovať analýzu súčasného stavu informačných systémov v spoločnosti a prijatých technických a organizačných
opatrení, či napĺňajú požiadavky GDPR. Z takejto analýzy
vyplynú ďalšie požiadavky na zmeny, či už technického
alebo organizačného charakteru. Nevyhnutné je tiež podrobne poznať nariadenie, nakoľko prináša zmeny aj vo
vzťahu k funkcionalitám využívaných technológii.

Spracovatelia osobných údajov budú potrebovať "explicitný" alebo "jednoznačný" súhlas? Aký je medzi
nimi rozdiel?
Práva ľudí na ochranu OÚ boli posilnené aj vďaka
tomu, že firmy už nebudú môcť pri získavaní súhlasu
so spracovaním OÚ „využívať“ dlhé a často nečitateľné zmluvné podmienky. Žiadosť o súhlas bude musieť byť poskytnutá v zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme, s jasne vyjadreným účelom spracovania
OÚ, a súhlas musí byť jednoznačný, jasný a odlíšiteľný napr. od ostatných zmluvných záležitostí. Rovnako jednoduché musí byť pre ľudí aj odstúpenie od
súhlasu. Čo sa týka explicitného súhlasu, je potrebný
iba na spracovanie citlivých osobných údajov.
Čo sa rozumie pod „osobným údajom“?
Všetky informácie týkajúce sa osoby alebo "subjektu",
ktoré možno použiť na jeho priamu alebo nepriamu
identifikáciu. Môže to byť čokoľvek od mena, fotografie,
e-mailovej adresy, bankových údajov, cez príspevky na
sociálnych sieťach a IP adresy, až po zdravotné záznamy.
Koho nové nariadenie zasiahne?
GDPR sa nevzťahuje len na spoločnosti v rámci EÚ,
ale aj na mimo EÚ, ak ponúkajú tovar alebo poskytujú
služby, resp. monitorujú správanie osôb v EÚ. A tiež na
spoločnosti, ktoré spracúvajú a uchovávajú OÚ osôb
s bydliskom v EÚ bez ohľadu na to, kde spoločnosť sídli.
Aká je výška možných pokút za porušenie GDPR?
Až 4% celosvetového obratu alebo 20 miliónov EUR. Ide
o maximálnu pokutu, ktorá môže byť uložená za najzávažnejšie porušenia, napr. ak spoločnosť nemá dostatočný súhlas zákazníka na spracovanie OÚ, alebo závažné porušenie práva osoby na súkromie. V rámci pokút
existuje stupňovitý prístup, napr. spoločnosť môže
dostať pokutu vo výške 2% za to, že nemá v poriadku
svoje záznamy, neoznámi orgánu dohľadu a subjektu
porušenie ochrany, alebo nevykoná hodnotenia dopadu nariadenia. Čo je dôležité, pravidlá sa vzťahujú tak
na prevádzkovateľov ako aj spracovateľov, tj. spod účinnosti nariadenia nebudú vyňaté ani cloudové služby.
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Aktuálna téma
Elektronické schránky
Slovensko pokračuje
v elektronizácii
Moderné a dostupné služby, jednoduchšia a rýchlejšia komunikácia,
koniec papierovačiek pre firmy a inštitúcie, a na konci toho všetkého väčší
prehľad, poriadok, úspory, vyššia transparentnosť a fungujúci štát. Ďalším,
dlho očakávaným krokom v tejto vízii modernizácii Slovenska je nástup
elektronických schránok do našej každodennej praxe. Zriadené sú podľa zákona
o e-Governmente pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány
verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva na Ústrednom portáli
verejných služieb ľudom - www.slovensko.sk. Komunikácia prostredníctvom
elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob a je ekvivalentná k podaniam
a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe. Téma je nová a prirodzene
vzbudzuje mnoho otázok a občas aj obáv. Firmy a inštitúcie však v prvom
rade zaujíma, ako s elektronickými schránkami komfortne a bezproblémovo
fungovať. V tom je DATALAN svojim zákazníkom pripravený pomôcť
– vyvinuli sme riešenie, s ktorým vstup eDesk-u do vášho každodenného
pracovného života nebude žiadny problém.
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eGOV Connector
Našich zákazníkov
už elektronické schránky
strašiť nemusia
Elektronické schránky sú v súčasnosti veľká a horúca téma. Ich nástup do každodennej praxe sa niekoľko
krát posúval, mnohé inštitúcie štartujú ich využívanie len s ťažkosťami, od 1. júla sú však povinné nielen pre
orgány verejnej moci ale aj pre právnické osoby. DATALAN preto ponúka produkt, ktorý používanie eSchránok
výrazne zjednodušuje.

Riešenie eGOV Connector vyvinul špecializovaný softvérový tím, ktorý disponuje nielen
technologickým know-how,
ale aj znalosťami segmentu
verejnej správy, orientujú sa
v legislatívnych požiadavkách
aj špecifikách elektronizácie
v konceptu eGovernment. Vývoj aj release produktu zastrešuje Marián Halinkovič. Ako
potvrdil, eGOV Connector v súčasnosti nemá na trhu konkurenciu a spojí našich zákazníkov s elektronickou schránkou rýchlo, jednoducho, bezpečne.
Prečo je téma elektronických schránok aktuálna pre
všetkých?
Ide o povinnosť podľa zákona o e-Governmente, pre orgány verejnej moci bola používanie elektronickej schránky povinné už od minulého roku a teraz to platí aj pre
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všetky firmy. eSchránky sú zriadené na Ústrednom portáli verejných služieb ľuďom a povinnosť komunikovať
elektronicky sa týka nielen verejnej správy a samosprávy, ale zdravotníckych organizácií, univerzít, finančných
a telekomunikačných inštitúcií, ako aj priemyselných
podnikov. Mnohé vnímajú túto povinnosť ako „komplikáciu“ každodennej operatívy a tak sme sa rozhodli im
prácu zjednodušiť a na komunikáciu s ÚPVS sme vyvinuli
riešenie eGOV Connector.
V čom je riešenie pre zákazníka prínosom?
Zákazník získal jednoduché a rýchle napojenie svojho interného informačného systému na eDesk v ÚPVS, tj. na svoju
elektronickú schránku, pričom napojenie je vysoko bezpečné, zaručuje doručenie správ, umožňuje automatické overovanie podpisov na prijatých podaniach, a realizuje nielen
prijímanie podaní, ale aj odosielanie výstupných dokumentov so zabezpečením podpisovania. K nášmu produktu samozrejme patrí aj zaškolenie a odborná technická podpora
počas používania.
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Na trhu sa už objavilo viacero takýchto riešení, v čom
je náš produkt výnimočný?
Ako jediní na trhu sme vyvinuli moderné riešenie v cloude,
ktoré zákazníka spojí s jeho elektronickou schránkou skutočne jednoducho a umožní mu plnohodnotne fungovať.
Hlavnou výhodou je, že ho vieme dodať bez inštalácie
a potreby navýšiť hardvérového vybavenie zo strany používateľa, a zákazník určite ocení aj fakt, že nepotrebuje ani
elektronický občiansky preukaz a čítačku – stačí mu len
prehliadač. Spojenie s eSchránkou cez eGOV Connector
je úspornejšie, rýchle a plne automatizované. Kompletnú
agendu zo svojho eDesk-u si zákazník jednoducho spracováva priamo u seba, bez potreby navštevovať portál ÚPVS.
eSchránku zákazník už má, eGOV Connector mu dodáme a aký IS potrebuje mať na svojej strane, aby mu to celé
fungovalo?
Riešenie môžu využívať nielen zákazníci, ktorí už majú napr.
našu správu registratúry, ale aj tí, ktorí až takú veľkú potrebu interného IS na spracovanie pošty nemajú.
Čo to v praxi znamená?
Ak je zákazník napr. organizácia, ktorá potrebuje komplexný systém v oblasti správy registratúry pre rozsiahlu
evidenciu a spracovanie správ, podaní, žiadostí apod., najlepším riešením pre neho je kombinácia našich produktov
Správa registratúry a eGOV Connector. Poskytne mu absolútny prehľad, dobrý systém v rámci interného workflow a
automatizáciu procesov, pri ktorej odpadá napr. povinnosť
sledovať termíny rôznych podaní. Spojenie uľahčí každodennú prácu zamestnancom organizácie a navyše im poskytne požívateľsky príjemné rozhranie, súčasťou ktorého
je aj možnosť filtrovania, či customizácie podľa ich potrieb.

nuť minimalizovanú verziu - prepojíme ho s eDeskom cez
eGOV Connector Lite, napojený na praktickú a funkčnú
mini-registratúru. V rámci nej stále využíva všetky výhody –
správy, doručenia a potvrdenia na eDesk sa mu do interného IS sťahujú automaticky, bez nutnosti sa viackrát denne
prihlasovať na ÚPVS. A aj v tejto verzii mu vieme zabezpečiť
automatizované podpisovanie elektronických dokumentov či odpovedajúcich formulárov elektronickou pečaťou.
To sa týka samospráv a OVM. V prípade právnických osôb
u štatutárov takisto odpadá nutnosť prihlasovať sa na ÚPVS
a správy manuálne sťahovať. V rámci aplikácie im umožníme elektronické podpisovanie príloh a formulárov.
DATALAN tak ponúka riešenie, ktoré ako jediné na
trhu poskytne zákazníkovi komplexné zastrešenie jeho individuálnych potrieb?
Áno, vieme „spojazdniť“ malé firmy, aj veľké organizácie,
a samotná technická realizácia je otázkou pár dní. Následne
je samozrejme na rade aj sprocesovanie celého systému,
ktoré je pre všetkých dodávateľov na trhu definované rovnakými podmienkami a podľa prvých skúseností so spoluprácou s NASES je to otázka niekoľkých týždňov.
A aké sú prvé reakcie používateľov?
Zatiaľ máme spätnú väzbu z prostredia univerzity, kde ako
pozitívny prínos okrem jednoduchosti, komplexnosti, a automatizovaných procesov vidia najmä poskytovanie služby
v cloude. A potom samozrejme každého zaujíma bezpečnosť. Zriadenie služby cez eGOV Connector okamžite napĺňa všetky legislatívne aspekty a je certifikované MV SR
v rámci zákona o štandardoch pre elektronické informačné
systémy na správu registratúry na úrovni - vysoká. A v neposlednom rade oceňuje zákazník a jeho zamestnanci niečo, čo sa ich týka každý deň: eGOV Connector má podľa ich
slov skutočne príjemné používateľské rozhranie, v ktorom
je ľahké pracovať.

A ten druhý prípad – ak naše riešenie nepotrebuje
a stačí mu jednoduchá evidencia pošty?
Ak ide o firmu, či inštitúciu, pre ktorú nie je nevyhnutné
komplexné riešenie správy registratúry, vieme mu ponúk-
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eGOV
Connector
Spojíme vás s elektronickou schránkou
- rýchlo, jednoducho, bezpečne
Od 1. júla majú všetky firmy, inštitúcie aj orgány verejnej moci
povinne zriadené elektronické schránky na Ústrednom portáli
verejných služieb ľuďom. Povinnosť komunikovať
elektronicky sa týka aj vás.
• finančné a telekomunikačné inštitúcie • verejná správa
• mestá a obce • univerzity • zdravotnícke organizácie
• priemyselné podniky

Zjednodušte si prácu a komunikujte cez eGOV Connector.
Ako jediní na trhu sme vyvinuli moderné riešenie v cloude, ktoré vás jednoducho spojí s vašou elektronickou schránkou
a umožní vám plnohodnotne fungovať. Hlavná výhoda: bez inštalácie a potreby navýšiť hardvérového vybavenie zo
strany používateľa, nepotrebujete ani elektronický občiansky preukaz a čítačku – stačí vám len prehliadač. Je to úspornejšie, rýchle a plne automatizované. Kompletnú agendu z vášho eDesk-u si jednoducho spracovávate priamo u seba,
bez potreby navštevovať portál ÚPVS.

Využívate kompletnú správu
registratúry?

Stačí vám jednoduchá evidencia
pošty?

Ak ste organizácia, ktorá potrebuje komplexný systém
v oblasti správy registratúry pre rozsiahlu evidenciu
a spracovanie správ, podaní, žiadostí apod., najlepším
riešením pre vás je kombinácia našich produktov Správa
registratúry a eGOV Connector.

Ak ste firma, či inštitúcia, ktorá nepotrebuje komplexné riešenie správy registratúry, využite našu light verziu eGov Connector Lite - prepojíme vás s eDesk cez
eGov Connector, napojený na praktickú a funkčnú mini-registratúru.

Prinesie vám prehľad, systém v rámci interného workflow
a automatizáciu procesov, v rámci ktorej odpadá napr. povinnosť sledovať termíny rôznych podaní. Spojenie uľahčí
každodennú prácu vám aj vašim zamestnancom a navyše
poskytne požívateľsky príjemné rozhranie, súčasťou ktorého
je aj možnosť filtrovania, či customizácie podľa vaši potrieb.

V rámci nej stále využívate všetky výhody – správy, doručenia a potvrdenia na eDesk sa vám do interného IS sťahujú
automaticky, bez nutnosti sa viackrát denne prihlasovať
na ÚPVS. A aj v tejto verzii vám vieme zabezpečiť automatizované podpisovanie elektronických dokumentov, či odpovedajúcich formulárov, od ktorej štatutárov neodbremenia ani splnomocnenia.

Kontakt pre vás:
Marián Halinkovič, produktový manažér, DATALAN
eGov@datalan.sk
www.datalan.sk/eGOV
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eGOV Connector
10 plusov pre používateľa
pripojenie k eDesk pre prijatie aj odoslanie
záznamov z ÚPVS je automatizované

1.
2.

podania i rozhodnutia/odpovede sú komplexne
spracované priamo v registratúre bez nutnosti ísť
do eDesk

3.
4.

transformácia správ je realizovaná do formátu
čitateľného pre používateľa registratúry

integrácia s eDesk je zapojená v jednotlivých
procesoch pri spracovaní záznamov v registratúre

7.
8.

zmeny v spracovaní sú minimalizované - jednotlivé
časti integrácie boli zapojené s ohľadom na komfort
spracovateľa tj. tak, aby „zabehnutý“ spôsob
spracovania nebol používateľovi úplne zmenený.

celé podania, alebo aj odoslané záznamy, existujú
iba v elektronickej forme, papierový dokument
nie je potrebný

5.
6.

pripojenie je realizované na úrovni stroj-stroj bez
nutnosti použitia eID alebo iného autentifikátora

prijaté podania z eDesk sa zobrazujú v prehľade
doručených správ pre podateľňu

rozhodnutia/odpovede je možné priamo zo správy
registratúry opatriť (podpísať) kvalifikovaným
elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou
elektronickou pečaťou a časovou pečiatkou

9.
10.

do blízkej budúcnosti sa počíta v riešení
s rozšírením napr. o notifikácie na e-mail, či na
SMS v prípade problému, či o mobilnú aplikáciu
so zjednodušeným používateľským rozhraním.

Informácie nájdete aj online na www.datalan.sk/eGOV
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ŽILINSKÁ UNIVERZITA
ELEKTRONIZUJE
NA JEDNOTKU
Elektronické schránky, o ktorých sa dlho hovorilo, sú už skutočnosťou. Vízia elektronickej komunikácie štátu
s firmami a inštitúciami sa dostáva do praxe a bude pre všetkých jednoznačným prínosom. Aktuálna zmena
však zároveň kladie na všetkých, ktorých zasiahne, nové nároky a prináša nové nástroje, ktoré sa musia naučiť
používať. To je aj prípad našich zákazníkov, ktorým však každodenné používanie elektronických schránok
uľahčuje naše nové riešenie eGOV Connector. Medzi prvých používateľov riešenia patrí Žilinská univerzita.

Elektronická komunikácia je pre orgány verejnej moci
(OVM), to znamená aj pre univerzity, povinná od 1. novembra 2016. Prijímajú do schránky elektronické podania
(žiadosti) nielen od občanov, ale aj podnikateľov, inštitúcií
a iných OVM. Ako hovorí presná definícia: „Komunikácia
prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický
spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná
k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe“. Prostredníctvom elektronickej schránky je možné ďalej prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

Chcete komunikovať jednoduchšie?
Argumentom, ktorý používali firmy či inštitúcie v neprospech využívania elektronických schránok, je najmä nutnosť používať dva systémy – tzv. e-schránku na Ústrednom portáli verejných služieb ľuďom (ÚPVS), ako aj vlastný
informačný systém pre správu registratúry. Naše riešenie
eGOV Connector túto potrebu eliminuje. A čo je podstatné: riešenie je možné nasadiť presne podľa potrieb konkrétneho zákazníka – každý segment má totiž iné nároky
na externú komunikáciu, aj interné procesy.
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V prostredí Žilinskej univerzity sme preto ako prvé zanalyzovali stav procesov a agendy. Univerzita pre komunikačné a evidenčné potreby už využívala naše riešenie
správy registratúry. To sme následne prostredníctvom
eGOV Connectora prepojili s elektronickou schránkou
(eDesk) univerzity, ktorú má povinne zriadenú na ÚPVS.
Prepojenie síce môže znieť ako jednoduchý proces, ale...
V prípade univerzity išlo o pilotný projekt, v rámci ktorého náš interný tím odborníkov investoval skoro štyri
mesiace do vývoja riešenia. Cieľom bolo, aby univerzita
a jej zamestnanci boli pripravení na absolútne fungujúcu a užívateľsky prívetivú integráciu. So zákazníkom sme
diskutovali desiatky hodín, hľadali sme možnosti, ako
minimalizovať negatívne zmeny v prostredí používateľa
a zároveň mu sprístupniť výhody elektronizácie. A potom
sme strávili ďalšie desiatky hodín testovaním a ladením
integrácie. Túto fázu sme ukončili v decembri 2016, nasledovala testovacia prevádzka a od januára je riešenie
nasadené v produkčnej prevádzke. Používateľom existujúceho a zabehaného systému pre správu registratúry, tj. zamestnancom podateľne a referentom, sme tak
zabezpečili možnosť efektívne pracovať s elektronickou
schránkou univerzity.
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Výhody eGOV Connectora alias čo získal zákazník:

 jednoduché a rýchle napojenie interného informačného systému na eDesk v ÚPVS,
 vysoko bezpečné riešenie,
 záruku doručenia správ,
 automatické overovanie podpisov na prijatých podaniach,
 nielen prijímanie podaní, ale aj odosielanie výstupných dokumentov so zabezpečením podpisovania,
 zaškolenie a vysoko odbornú technickú podporu počas používania.

Inovatívne riešenie, pripravené
na vaše potreby
Hoci po kritike štátnych elektronických schránok zaznel
verejný prísľub, že ich dizajn sa výrazne zmení k lepšiemu, a e-schránky sa stanú pochopiteľnejšie a intuitívnejšie ovládateľné, plus dôjde aj k doplneniu funkcionalít, s
eGOV Connectorom budete vďaka jeho prínosom stále o
krok vpred. V rámci elektronických schránok na ÚPVS sa
počíta s tým, že pribudne možnosť preposielania správ z
elektronickej schránky na e-mail, doručenky by mali byť
čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie a pridaný bude aj priamy
odkaz na elektronické služby či nastavenie notifikácií na
jednom mieste, no aj po týchto úpravách bude využívanie
eGOV Connectora pre zákazníka jednoznačnou výhodou.
Prečo?
Základné funkcionality eGOV Connectora zahŕňajú jednoduché, rýchle, automatizované, bezpečné a zaručené prijatie podania z eDesku do systému pre správu registratúry,
a odoslanie rozhodnutia, prípadne inej správy do eDesku
adresáta priamo zo systému pre správu registratúry.
Ďalším prínosom integrácie je tiež to, že aj prijímanie notifikácií, elektronických doručeniek a iných technických
správ, doručených do eDesku, bude prebiehať do schránky používateľov v správe registratúry.
„A čo je dôležité, riešenie podporuje prepojenie bez nutnosti
používať občiansky preukaz s čipom a čítačku čipových kariet,“
zdôraznil Tomáš Tunega z DATALANu, ktorý mal samotnú
realizáciu projektu na univerzite pod palcom. Ako potvrdil,
datalanskí vývojári priniesli na trh medzi prvými úžasný
produkt, ktorý reálne posúva tzv. bezpapierovú kanceláriu
do reality. „Od roku 2004 robím DMS/ECM/digitalizácie a registratúry a konečne som v stave, že pri dobrej vôli spracovateľov sa už nemusí v celom priebehu vybavenia žiadosti objaviť
žiaden papier, čo je pre mňa osobne „splnenie sna“,“ podelil sa
o svoje dojmy Tomáš.

Ako však pripomína, používatelia to berú triezvo. Pre nich
je to v súčasnosti dodatočná príťaž, ktorá pristála na ich
pleciach, pretože sa musia učiť nové postupy, zoznamovať sa s novými softvérovými možnosťami, nehovoriac
o tom, že niektoré vízie informatizácie verejnej správy
v praxi ešte stále nie sú úplne doriešené a chvíľu bude trvať to celé funkčne doriešiť. Náš vývojový tím však myslí
dopredu, a už teraz zákazníkom vieme nielen zodpovedať
na mnohé otázky a potreby, ktoré v rámci ich fungovania
vzniknú, ale zároveň disponujeme kapacitami na vývoj
ďalších funkcionalít riešenia, ktoré dokážu reflektovať na
aktuálne zmeny v téme elektronické schránky.
Na trhu sa v súčasnosti objavili viaceré riešenia, ktoré
prezentujú podobné výhody, aké prináša eGOV Connector z dielne DATALANu, nedokážu však poskytnúť také
komplexné zastrešenie zákazníkových potrieb ako naše
riešenie. Z technologického pohľadu dokážeme „spojazdniť“ malé firmy, aj veľké organizácie, a samotná technická
realizácia je otázkou pár dní. Následne je samozrejme na
rade aj sprocesovanie celého systému, čo je podľa prvých
skúseností so spoluprácou s NASES otázka niekoľkých týždňov.
Dôležitá poznámka: eGOV Connector ako produkt a integračný modul je určený nielen zákazníkom, ktorý využívajú naše riešenie registratúry, ale aj inštitúciám a firmám
s vlastným IS, ktoré je možné prostredníctvom eGOV Connectora prepojiť s eDeskom.
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Plusy pre používateľa

Pozitívna user experience v praxi

Elektronizácia bude po úvodných ťažších krokoch pre každú firmu či inštitúciu jednoznačným prínosom. V prípade
používania eGOV Connectora nastali z pohľadu Žilinskej
univerzity tieto podstatné zmeny, ktoré hodnotia ako plusy:
 pripojenie k eDesk pre prijatie aj odoslanie záznamov
z ÚPVS je automatizované
 prijaté podania z eDesk sa zobrazujú v prehľade doručených správ pre podateľňu
 podania i rozhodnutia/odpovede sú komplexne spracované priamo v registratúre bez nutnosti ísť do eDesk
 celé podania, alebo aj odoslané záznamy, existujú iba
v elektronickej forme, papierový dokument nie je potrebný
 transformácia správ je realizovaná do formátu čitateľného pre používateľa registratúry
 integrácia s eDesk je zapojená v jednotlivých procesoch
pri spracovaní záznamov v registratúre
 pripojenie je realizované na úrovni stroj-stroj bez nutnosti použitia eID alebo iného autentifikátora
 rozhodnutia/odpovede je možné priamo zo správy registratúry opatriť (podpísať) kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a časovou pečiatkou
 zmeny v spracovaní sú minimalizované - jednotlivé časti
integrácie boli zapojené s ohľadom na komfort spracovateľa tj. tak, aby „zabehnutý“ spôsob spracovania nebol používateľovi úplne zmenený

V prostredí Žilinskej univerzity bola integrácia správy registratúry a eDesk schránky na ÚPVS realizovaná pomocou
eGOV Connectora bežiaceho v cloude, ktorá je cez zabezpečený VPN tunel pripojená tak do ÚPVS ako aj do infraštruktúry zákazníka. Použitá bola konkrétne JAVA technológia. Práve fakt, že eGOV Connector funguje ako cloudové
riešenie, robí z tohto projektu unikátnu dodávku a na slovenskom trhu sme jediní, kto zákazníkovi poskytol službu
touto formou. Plusom pre náš tím bolo, že sme opäť získali
špecifické know – how a potvrdili svoju schopnosť rýchlo
a spoľahlivo si naštudovať aj potrebnú a nutnú dokumentáciu, čo boli v tomto prípade príručky Národnej agentúry
pre sieťové a elektronické služby. Súčasťou implementácie
riešenia je aj komunikácia s NASESom, aj v tomto smere
však majú naši odborníci mnoho skúseností a vedia zareagovať na akúkoľvek požiadavku, či zmenu. eGOV Connector po jeho implementácii prešiel testovaním v spolupráci s
NASESom formou UAT testov, čim NASES certifikoval tento
produkt pre účel na ktorý bol vyvinutý.
Z pohľadu používateľov je pozitívnym prínosom aj skutočne
príjemné používateľské rozhranie, v ktorom je práca jednoduchá. Ako doplnil Tomáš Tunega, veľké poďakovanie patrí
aj ľuďom na strane Žilinskej univerzity. „Spolupráca s UNIZA
bola úžasná, samoštúdiom a obrovským nasadením sa im podarilo veľmi rýchlo pochopiť mnoho vecí a nastaviť interné procesy, pri riešení boli veľmi nápomocní a preto sa to nám všetkým
podarilo dobre nasadiť.“ Menovite za úspešný projekt „môžu“
Mgr. Janka Loduhová zo správy registratúry, Ing. Ján Stehlík, vedúci odboru hospodárskej správy, Ing. Pavol Podhora,
riaditeľ UIKT a prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prorektor pre
informačné systémy, ktorí si zaslúžia ocenenie za prístup,
spoluprácu, ochotu a rýchlu schopnosť učiť sa za pochodu.

Do blízkej budúcnosti sa počíta v riešení s rozšírením napr.
o notifikácie na e-mail, či na SMS v prípade problému, či
o mobilnú aplikáciu so zjednodušeným užívateľským rozhraním.
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Jednoducho, bezpečne
– a v cloude
Vďaka inovatívnej Žilinskej univerzite si teda DATALAN
na konto pripísal ďalšiu jedinečnú referenciu. A keďže od
1. júla 2017 majú už nielen OVM, ale aj právnické osoby
povinne aktivované elektronické schránky a sú tak všetci
povinní svoje komunikačné systémy naozaj „riešiť“, získané
skúsenosti sú nielen pre nás, ale najmä pre vás ako potenciálneho zákazníka veľmi cenné. DATALAN vďaka nim a tiež
vďaka prístupu, ktorého cieľom je v prvom rade zjednodušiť zákazníkovi fungovanie, aktuálne reálne implementuje
ďalšie integrácie v univerzitnom prostredí a viacerým záujemcom z rôznych segmentov riešenie predstavujeme.
Zároveň sa začínajú ozývať aj existujúci zákazníci a používatelia našej Registratúrnej knihy, ktorí by túto misiu tiež
chceli riešiť s nami. Ako pridanú hodnotu okrem všetkých
vyššie spomenutých výhod určite vnímajú aj poskytovanie služby v cloude, komplexnosť, bezpečnosť, a spĺňanie
nevyhnutných štandardov. „Riešenie správy registratúry
s integráciou na elektronické schránky spoločnosť DATALAN
poskytuje ako cloud službu pre akúkoľvek veľkú organizáciu,“
vysvetľuje Martin Sukuba, senior business manažér, ktorý
projekt na Žilinskej univerzite viedol. „Zriadenie služby je
okamžite napĺňajúce všetky legislatívne aspekty a je certifikované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky č.525/2011 Z. z.
o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu
registratúry na úrovni - Vysoká.“

»

Pridanou hodnotou je poskytovanie
služby v cloude, komplexnosť,
bezpečnosť, a spĺňanie nevyhnutných
štandardov.

Ak máte o toto jednoduché a zároveň efektívne
a funkčné prepojenie na ÚPVS záujem aj vy, kontaktujte nás na eGov@datalan.sk 
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SLOVALCO
Upgradujeme appky,
štartujeme Industry 4.0.
V Slovalcu, ktoré patrí medzi našich dlhoročných
a najinovatívnejších zákazníkov, sme pred časom rozbehli modernizáciu riadenia výroby. V súčasnosti intenzívne spolupracujeme na tom, aby aj v slovenskom
priemysle bol pojem Industry 4.0 samozrejmosťou.
Už pred piatimi rokmi sme priamo vo výrobe implementovali appku mobile ELPOS, ktorá priniesla prehľadnejšie riadenie výrobných procesov a lepšiu kontrolu dodržiavania
stanovených pracovných postupov. A zaroveň sme spustili
pilot novej aplikácie ELEX, ktorá umožňuje spracovať dáta
s objemom až cca 40 miliónov správ z výroby v reálnom
čase. Funguje to vďaka využitiu platformy Complex Event
Processing, pričom jej použitie vo výrobnom procese je
v rámci Strednej Európy unikátne. Ako uviedol vedúci oddelenia IT Maroš Babinec: „Najväčším prínosom riešenia
budú bezpochyby prediktívne modely, ktoré proaktívne upo
zornia na blížiace sa hrozby, napr. anódový efekt, no okrem
toho budú vedieť vopred upozorniť aj na nestabilitu, vďaka
čomu môžeme zabrániť zníženiu efektivity jednotlivých pecí.“
Implementáciou mobile ELPOS sa Slovalco stalo nielen
lídrom v mobilnom riadení výroby hliníka v rámci skupiny
hlinikární Hydro, ale zároveň optimalizovalo a zvýšilo efektivitu procesu výroby hliníka. „Zlepšenie efektivity už o pol
percenta znamená nárast výroby o 120 ton ročne,“ prezradil
Anton Kret, systémový inžinier v Slovalcu, ktorý toto riešenie prezentoval aj na konferencii Infotrendy 2016.
A hoci sú princípy elektrolytickej výroby hliníka známe
vyše storočie, stále dokážeme pomocou súčasných technológií posúvať procesy na vyšší level. V súčasnosti upgradujeme používané systémy aj aplikáciu ELEX, kde pridávame nové funkcionality - s cieľom implementovať princípy
smart data v praxi. Tak aby dokázala rýchlejšie spracovať
ešte väčšie množstvo dát a s jasným výstupom, ktorý
budú môcť v Slovalcu ľahšie použiť pre kvalifikovanejšie
a presnejšie rozhodovanie.
Otvárame inteligentný závod
Spoločne so zákazníkom spolupracujeme na koncepte inteligentného priemyslu - Industry 4.0. V Slovalcu
sú už princípy digitálneho závodu v praxi prijaté, podnik patrí v tomto smere medzi najprogresívnejšie prevádzky na Slovensku. Spoločne však stále uvažujeme
nad tým, čo a s využitím akých technológií by sa dalo
robiť modernejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. „Vytvo-

44

rili sme špecializovaný tím, a so zákazníkom aktívne diskutujeme a hľadáme konkrétne riešenia, ktoré budú čo najefektívnejšie reflektovať na vyše 50 tém zameraných zväčša
na digitalizáciu, automatizáciu, centralizáciu zberu dát
a zjednodušenie rozhodovania, pričom mnohé s výrazným
dopadom na zvýšenie bezpečnosti pri práci,“ prezradil
Marián Kubánek, ktorý ako obchodník všetky projekty
v Slovalcu zastrešuje. „Našou pridanou hodnotou je schopnosť
zorientovať sa aj v špecifických systémoch a procesoch, takže aj
v téme Industry 4.0 sa vieme dostať medzi špičku na Slovensku a poskytnúť unikátne know-how.“
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O čo konkrétne v Industry 4.0. ide? O zvyšovanie IQ podniku a smerovanie k úplnej automatizácii výroby. V podstate
je cieľom, aby sa stroje a systémy prestali sústrediť len na
svoje fungovanie, začali viac vnímať svoje okolie a používať
svoju inteligenciu na plnenie úloh, ktoré od svojho nadradeného okolia dostávajú. Spätne potom musia informovať
nadradený systém o výsledkoch svojej činnosti. V prvotných
fázach so zákazníkom uvažujeme napr. nad automatickým
rozhodovaním o dávkovaní prímesí, detailnejším monitoringom výrobných pecí, systémom na zníženie spotreby energie a reguláciu osvetlenia podľa zaťaženia pracoviska, radi

by sme zrealizovali aj protikolízny systém pri pohybe žeriavov v hale, či školenie pomocou virtuálnej prehliadky procesu expedície hotovej výroby. Release prvých projektov, ktoré vzídu zo vzájomnej spolupráce, je naplánovaný na prvý
kvartál 2018. Primárnym cieľom je posunúť výrobu v závode
zase o výrazný krok vpred, tak aby sa využili všetky možné
nástroje, ktoré digitálna doba prináša. A nemalou ambíciou
Slovalca je tiež potvrdiť svoje líderské postavenie v rámci flotily závodov, ktoré síce patria pod holding, ale svoje know-how
a systémy si vyvíjajú samostatne. „Aj pre nás je to teda veľká
príležitosť, ukázať našu svetovosť,“ dopĺňa Kubánek.
Múdrejší bude aj pohyb kamiónov
Moderné trendy však Slovalco nevyužíva len vo výrobe,
ale aj interných procesoch. Aj tu spolupracuje s našimi
softvéristami. Aktuálne je horúci najmä projekt Smart
parking, čo je pilotné využitie Internetu vecí v závode. Na
parkoviskách, ktoré sú neustále vyťažované obrovským
množstvom kamiónov, umiestňujeme smart senzory,
ktoré však nebudú len zobrazovať stav parkovacích miest
na informačnej tabuli. Ich úlohou bude najmä čítanie dát
a ich spracovávanie, a našou úlohou zas bude priniesť
praktické návrhy, ako tieto dáta využívať nielen pre zlepšenie pohybu kamiónov v ďalších častiach prevádzky.
Zákazníkovi sme predstavili náš vlastný vyvinutý softvér,
ktorý vieme podľa konkrétnych potrieb customizovať.
Platforma bude založená na komunikačnej technológii
LoRaWAN, s jednoduchým a prehľadým rozhraním, ktoré
umožní ľahké vytváranie tokov udalostí a pravidiel, ktorými sa budú toky udalostí riadiť. Z našej dielne pochádza
aj grafické riešenie na zobrazovanie dát.

FALCK
Na cesty vypúšťame sanitky
novej generácie
Úspešne pokračujeme aj v misii - byť jednotkou aj
v segmente zdravotníctva. DATALAN disponuje najkomplexnejším informačným systémom na riešenie
eHealth v praxi, v súčasnosti elektronizujeme viaceré
zdravotnícke zariadenia, a vyvíjame aplikácie, ktoré
pomáhajú priamo pri záchrane životov.
Projekt elektronizácie záchrannej zdravotnej služby, realizovaný je pre najväčšieho prevádzkovateľa zdravotnej záchrannej služby na Slovensku - spoločnosť Falck, sme spustili v minulom roku. Zaujímavý je využitím cloudových a mobilných
technológií. Naše riešenie využívajú zdravotníci na 10 stani-
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ciach rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci po celom Slovensku, priamo v 20 sanitkách novej generácie. Cieľom projektu
bolo vytvoriť systém na elektronickú evidenciu záznamov
pacienta, ktorý v sanitkách novej generácie nahradil tradičné
a najmä zdĺhavé vypisovanie papierového formulára. Záchranár má k dispozícii tablet so zabudovaným softvérom.
Inovácia pomôže pri rýchlejšom a presnejšom stanovení
diagnózy pacienta a zdieľaní poznatkov medzi záchranármi
a lekármi už počas prevozu v sanitke.
Keď ide o čas, pomôže appka
Dôležitý prínos je aj prepojenie medzi jednotlivými zložkami pri poskytovaní prednemocničnej starostlivosti – posádka, operačné stredisko, urgentný príjem atď. Nový systém tak predstavuje základ komplexného informačného
systému integrujúceho jednotlivého doposiaľ izolované
informačné systémy a zdroje dát. Práve táto miera integrácie prevyšuje aj systémy implementované v susedných
krajinách. Ďalšie výhody riešenia ocenil aj Vladimír Hosa,
vedúci pracovnej skupiny pre medicínsku techniku, rozvoj
a inovácie vo FALCKu: „Elektronický záznam priniesol kompletný prístup k histórii pacientov, výrazne tak pomáha lekárom a záchranárom pri diagnostike. A navyše minimalizuje
formálnu chybovosť vypisovania záznamov, čo má obrovský
význam z hľadiska forenzného.“
K dnešnému dňu bolo zrealizovaných viac než 3000 elektronických záznamov. Projekt sme však po jeho odovzdaní
neodfajkli ako skončený - riešenie vo vzájomnej spolupráci s FALCKom stále inovujeme a zlepšujeme, vychytávajú
sa chybičky, záchranársky odborník je na telefóne 24/7
a naši experti postupne v reálnych situáciách skúšajú
rôzne use cases a optimalizujú ergonómiu aplikácie - UI
aj workflows. Spoluprácu zastrešuje Marián Kušnír, ktorý
prezradil, že momentálne prebieha roll-out projektu do
ďalších sanitiek. „Venujeme sa nevyhnutnej stabilizácii aplikácie, funkčne aj výkonnostne. Už prvotné využitie aplikácie
v teréne ukázalo jej obrovské možnosti a tak sme sa so zákazníkom dohodli na ďalšom rozširovaní a kontinuálnom vývoji.“
Konkrétnymi vývojovými smermi sú: pokročilé analytické
možnosti, integrácia s defibrilátormi, on-line vykazovanie
do zdravotných poisťovní a využitie dát pri výučbe nových
záchranárov. Následne po tomto rozšírení, zapojení ďalších sanitiek a staníc budeme mať k dispozícii viac dát
a dokážeme reálne vyhodnotiť prevádzku a novú funkčnosť. Fakt, že práve modernizácoa zdravotníctva je vnímaná ako veľká priorita, potvrdzuje aj víťazstvo projektu
v hodnotení DATALAN Award 2016. V kategórii Projekt roka
– Výber poroty získalo hlas väčšiny odborných porotcov.
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Spišská Nová Ves a Fiľakovo
Hospodárenie dostupné online
Informácie o rozpočte slovenských miest a obcí a jeho
využívaní už môžu mať obyvatelia pod lepšou kontrolou. Stačí im na to pár klikov.
DATALAN poskytuje mestám a obciam novú službu online
Zverejňovanie rozpočtu a Finančné reporty. Občania tak
majú dostupnejšie informácie o hospodárení svojho mesta, či obce. Ako prví sa do pilotnej prevádzky zapojili Fiľakovo a Spišská Nová Ves, a ako to v praxi vyzerá, si môžete
pozrieť na rozpocet.digitalnemesto.sk
Novú službu sme vyvinuli tak, aby bola pripravená pre
všetky mestá a obce využívajúce účtovníctvo Korwin - stačí si ju objednať cez appstore Digitalnemesto.sk. Príprava
rozhrania pre možnosť importu údajov aj z iných zdrojov
ako Korwin je plánovaná v ďalšej etape. Služba prináša
výhody tak obyvateľom, ako mestám a obciam, zamestnancom úradu a komunálnym poslancom, a v súčasnosti
naši konzultanti informujú o novinke, jej možnostiach aj
konkrétnych prínosoch na workshopovom turné.

Hlavné prínosy
Iniciatívou projektu bola naša snaha zjednodušiť mestám
a obciam fungovanie. Samosprávy totiž majú zákonnú povinnosť zverejňovať návrh rozpočtu, schválený rozpočet
a zmeny rozpočtu. Štandardne to robia na svojich webových stránkach. Okrem tejto povinnosti však u nich
v čoraz väčšej miere vzniká aj potreba informovať poslancov mesta a verejnosť o čerpaní rozpočtu a aktuálnom stave príjmov a výdavkov. Služba, ktorú sme
im ponúkli, zvláda túto úlohu rýchlo a jednoducho,
a umožňuje zverejňovať vizuálne pútavé, prehľadné
a zrozumiteľné online informácie.

Technologický background
Služba sa pripravovala v priebehu roka 2016. Prvá pilotná
prevádzka pre mesto Fiľakovo sa spustila v januári tohto
roku a následne sa pripojila Spišská Nová Ves. Služba beží
na stránkach Digitálneho mesta – údaje zo zdrojového
systému, ktorým je KORWIN v infraštruktúre mesta, sú pomocou webových služieb uploadované do cloudu nášho
appstoru. Tam sú spracované a sprístupnené vo forme
prehľadných grafov a tabuliek. Portál Digitálneho mesta
ako aj aplikácia zverejňovania rozpočtu sú postavené na
frameworku nášho kolegu Peťa Širku - www.totaljs.com.
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Projekt je unikátny nielen využitím cloudovej technológie,
ale aj jednoznačným prínosom pre samosprávy aj občana.
Občania získajú prehľad o stave príjmov a výdavkov samosprávy hneď v okamihu zaúčtovania dokladov zo strany
zamestnancov úradu, a zároveň sa informácie v štruktúrovanej podobe dostávajú aj k poslancom a nie je potrebné
vytvárať a tlačiť reporty z ekonomických aplikácií. Každý
občan, či poslanec si môže pozrieť informácie do hĺbky,
ktorá je pre neho zaujímavá, rozklikaním grupovaných položiek. Služba zároveň výraznou mierou pomáha zvyšovať
transparentnosť samosprávy.
Plány do budúcnosti
DATALAN poskytuje služby na zverejňovanie údajov samospráve už dlhú dobu. Publikujú sa zmluvy, objednávky,
faktúry, údaje zo zastupiteľstva, aktuálny Online rozpočet
tak prirodzene doplnil naše portfólio a zatraktívnil možnosti appstoru Digitalnemesto.sk aj pre nových zákazníkov. Teraz nás čaká práca na vylepšení a doplnení obsahu
zobrazovaných dát. Plánujeme tiež zobrazovanie rozpočtu podľa programu schváleného programového rozpočtu
mesta, plus zobrazovanie a porovnávanie historických
údajov, čo by malo byť funkčné v priebehu roka 2017.

Nové Zámky
Čísla a reporty pod kontrolou
Našim zákazníkom v segmente samosprávy sme do
rúk dali aj ďalší silný nástroj. Od tohto roku môžu tvoriť analýzy, reporty a prehľady z rôznych zdrojov dát
v rámci svojho informačného systému. Ako prvé sa do
jej používania pustili Nové Zámky.
Mestá a obce si v appke môžu dáta ťahať z rozpočtu, účtovných prípadov, súvahy, výkazu ziskov a strát, ako aj
z modulu Dane a poplatky. Okrem finančných úloh je dôležitou funkciou nástroja práca so samotnými zdrojovými
dátami vo forme pivotnej tabuľky, čo ocení každý manažér pri každodennom rozhodovaní. Aplikácia je určená
zamestnancom úradu, predovšetkým oddeleniam zaoberajúcim sa ekonomikou, rozpočtovníctvom, daniam a poplatkom, plus poslancom, audítorom a analytikom.
Vysoké nároky na našich úradníkov
Prvotným impulzom vývoja riešenia bola legislatíva. Mestám a obciam uložila povinnosť počas zostavovania individuálnej (konsolidovanej) účtovnej závierky vytvárať poznámky v legislatívou presne definovanej štruktúre. Ich

rozsah bol však tak veľký, že zapracovať ich tzv. „natvrdo“
by bolo veľmi náročné. Preto sme sa pred tromi rokmi po
diskusiách s ľuďmi zo samosprávy pustili do vývoja úplne nového riešenia, postaveného na generickej príprave
poznámok pomocou konfigurácie. Investícia sa nám vrátila hneď o rok, keď bolo potrebné poznámky znova kompletne prerobiť v súlade so zmenou legislatívy. V procese
riadenia a schvaľovania finančných tokov mesta však vznikajú aj ďalšie požiadavky na detailné analýzy a prehľady
z rôznych zdrojov dát. Získanie týchto komplexných informácií v zdrojových aplikáciách však býva niekedy zložité pre
vytvorenie želaného výstupu je potrebné generovať a kombinovať viacero zostáv. Nová aplikácia, ktorú sme presne podľa potrieb zákazníkov v samospráve vyladili začiatkom tohto
roka, dnes umožňuje používateľovi nadefinovať si vlastný
report podľa svojich individuálnych potrieb na jednom mieste. V súčasnej dobe pracujeme na vylepšeniach a rozšíreniach funkcionality, napr. bude možné ťahať dáta aj z ďalších
zdrojov ako sú objednávky, faktúry, platby. A keďže chceme
ponúkať službu aj novým zákazníkom, nielen používateľom
Korwinu, do budúcna sa počíta s upgradom aj na iné IS.
Ekonómovia oceňujú plusy
Aplikácia ponúka používateľovi komfortné spracovanie
údajov z rôznych evidencií na jednom mieste. Na základe individuálnych potrieb mesta, či obce vzniknú výstupy,
ktoré môžu byť použité na najrôznejšie účely, napr. na
tvorbu legislatívne predpísaných poznámok prikladaných
k účtovnej závierke, na prezentáciu ekonomických ukazovateľov, analýz a reportov z vybraných účtovných prípadov
pre manažment mesta, alebo na reporty a zostavy o rozpočte slúžiace ako podklady pre poslancov zastupiteľstva
v procese schvaľovania zmien rozpočtu, či pri tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúce obdobia.
Aplikácia je postavená na .Net technológii, tučný klient
s databázou MS SQL Server, a je priamo integrovaná
s IS mesta, či obce, ktorý ju využíva ako svoj podmodul.
Ponúka rôznorodé možnosti práce, používateľ si napr.
môže zadefinovať formu reportov sám, alebo môže využiť preddefinované šablóny. Modifikovať môže aj pôsob
zobrazenia údajov, môže vytvárať skupiny, medzisúčty,
triediť, či filtrovať a každú modifikovanú zostavu je možné
uložiť vo forme „pohľadu“ pre opakované použitie. Dôležité: aj v prípade tejto appky je naplánovaný jej presun do
cloudu appstoru Digitalnemesto.sk. Tým sa stane služba
dostupnejšou, samosprávy budú mať možnosť jednoduchého zdieľania konfigurácie analýz a spolupráce pri tvorbe reportov, a prístup do online služby získajú aj audítori.
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KEĎ DOBRÉ NÁPADY
VEDÚ K VÝSLEDKOM
Našim zákazníkom prinášame technologické inovácie, ktoré
im pomáhajú v praxi. Ale nie sme „len“ technologickým
dodávateľom a nezaoberáme sa len IT riešeniami. Keď
s niekým spolupracujeme, je pre nás ako rodina: zaujímame
sa o jeho fungovanie, fandíme jeho nápadom, podporujeme
jeho plány, a tešíme sa z jeho úspechov a ocenení.
Doma sme v 9 segmentoch: vzdelávanie, samospráva, verejná správa, zdravotníctvo,
finančný sektor, telekomunikácie, obchod
a služby, sieťové odvetvie, priemysel, a rodina
našich zákazníkov zahŕňa stovky firiem, inštitúcií a organizácií. A ako v každej veľkej rodine,
aj u našich zákazníkov sa vždy niečo deje, stále je niečo nové, zaujímavé, výnimočné, hodné ocenenia či gratulácie. Podeliť sa s vami
o všetko je ťažké až nemožné, nasledovný výber však určite stojí za pozornosť:

2.

Spišský Hrhov:
Starosta roka s jasnými
výsledkami
V celoslovenskej súťaži o najlepšieho primátora, či starostu Slovenska si verejnosť zvolila
Vladimíra Ledeckého zo Spišského Hrhova,
ktorý zastáva túto funkciu už osemnásť rokov
a pod jeho vedením sa počet obyvateľov zvýšil z pôvodných 600 na súčasných 1 700. Výnimočná geografická poloha obce umožňuje
nádherný výhľad na Spišský hrad, Dreveník
a majestátne Vysoké Tatry, no vďaka aktívnej
práci starostu má na konte aj iné prednosti:
získala napr. cenu od Európskej komisie za
spolužitie všetkých skupín obyvateľstva.
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1.

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne:
Jediná medzi elitou

Veľkej pocty sa dostalo jednej z našich najmladších univerzít. Ako jediná
vysoká škola zo Slovenska sa dostala do elitného zoznamu Kľúčových
technologických centier a to vďaka univerzitnému centru FunGlass - Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá, ktoré je zamerané
na jedinečný výskum skla a jeho lepšieho využitia v priemysle, ale aj bežnom živote. Sieť kľúčových technologických centier je iniciatívou Európskej
komisie. Finančná podpora EK je určená na účely obnovy a dobudovania,
a na personálne a odborné posilnenie, motivačné nielen pre výskumníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V súčasnosti už prejavujú záujem
uchádzači z Nemecka, Talianska aj Indie. Úspech projektu je výsledkom
úzkej spolupráce tímu TnUAD s členmi projektového konzorcia, ktorí sú
vedúcimi osobnosťami v oblasti výskumu skla v Európe.

3.

Slovenská pošta:
Inovatívne služby priamo na pošte

Najväčší poštový doručovateľ už ponúka svojim klientom aj množstvo
inovatívnych elektronických služieb, ktoré im uľahčujú život. Vďaka spolupráci s nami už napr. obyvatelia či podnikatelia získajú na pošte výpis
z registra trestov aj priamo na pošte, a aktuálne v spolupráci s Národným
centrom zdravotníckych informácií pripravila Slovenská pošta službu pre
zdravotníckych pracovníkov. Na viac než 600 pobočkách SP môžu získať
elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Ten je súčasťou systému
elektronického zdravotníctva.
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4.

Nemocnica Poprad:
Starostlivosť s certifikátom kvality

Nemocnica Poprad sa môže pochváliť nielen kvalitnou starostlivosťou o pacienta. Zariadeniu sa podarilo opäť obhájiť certifikát integrovaného systému
manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO.
Základným cieľom každej nemocnice je poskytovanie odbornej medicínskej,
ošetrovateľskej starostlivosti, v Poprade však kladú dôraz tak na spokojnosť
pacienta, ako aj zdravotníckych pracovníkov a tiež účelné využívanie finančných zdrojov a transparentnosť prevádzky. Nemocnica získala tento certifikát
už tretí raz.

6.

Slovak Telekom:
Inteligentná domácnosť naživo

Magio pláž na pravom brehu Dunaja v bratislavskej Petržalke je opäť plná noviniek. Najväčšou vychytávkou je vynovený Techlounge. Priamo na pláži si môže návštevník vyskúšať
novú inteligentnú domácnosť. Operátor ponúka viacero
smart zariadení, ktoré môžu zákazníci ovládať a sledovať cez
mobilnú aplikáciu. A tiež „vtipne“ porovnať s domácnosťou
zo 70-tych rokov.

7.

x-bionic® sphere:
Svetový triatlon
na Slovensku

Špičkový športový areál x-bionic® sphere v Šamoríne hostil prvé majstrovstvá sveta v triatlone
Challenge Family, The Championship 2017, kde sa
predstavili tí najlepší z najlepších. Súťažilo vyše 900
pretekárov z 56 krajín. Prišiel i olympijský víťaz Brit
Alistair Brownlee, no hlavnou hviezdou bol náš pretekár Richard Varga, ktorého iba smola pripravila
o medailu. Areál vďaka svojim možnostiam, aj technologickým, a tiež prístupu získal právo zorganizovať
akciu, ktorá nastoľuje nové štandardy vo svetovom
triatlone, a svoju profesionalitu naplno potvrdil.

5.

Prvá stavebná
sporiteľňa:
Pohoda na Pohode

PSS už roky uľahčuje mladým cestu
k vlastnému bývaniu a spríjemňuje im aj
pobyt tam, kde je ich každé leto najviac –
na festivale Pohoda. Ako partner im PSS
zabezpečila komfortný ubytovací areál
FOX VILLAGE, kde majú v špeciálnych
stanoch návštevníci napr. aj solárne LED
osvetlenie a môžu tiež využívať recepcia
s nabíjačkárňou.

8.

SPP:
Vytvorte si svoj Smarthome

Tradičný dodávateľ plynu, ale už aj elektriny, chce svojim
zákazníkom priniesť nové služby v novom šate. Ponúka
službu Smarthome, vďaka ktorej môžete mať pod palcom
kamerový systém či detektory dymu a plynu, alebo na
diaľku ovládať termoreguláciu a osvetlenie. Regulovaniu
tepla v jednotlivých miestnostiach v domácnosti pomôže
ušetriť až 30% prevádzkových nákladov, vstupná investícia do technológie sa vám tak rýchlo vráti. A navyše, ovládať svoj domov na diaľku môžete smartfónom, ale i špeciálnymi hodinkami.

9.

Duslo Šaľa:
Pracovník na prvom mieste

Duslo sa koncom minulého roka zapojilo do súťaže v rámci európskej kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie,
ktorú organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci. V súťaži bolo 42 projektov z 23 krajín. Výsledky
vyhlásili v La Vallette na Malte a okrem ocenených získali špeciálny
status aj tzv. odporučené projekty. Medzi nimi bol aj návrh Dusla
- Rovnováha medzi pracovným a osobným životom pracovníkov.
Nápady zo Šale tak poslúžia aj mnohým ďalším zamestnávateľom
v rámci celej Európy.
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Ajťáci
odporúčajú:

Appky a technické
vychytávky
tejto sezóny

Michal Noga
systémový inžinier

problém elegantne vyriešili. Vymysleli kryt na kameru,
ktorý nevyzerá trápne a umožní notebook aj zavrieť. Na
kickstarter.com zasponzorovalo projekt The Spyslide
skoro 6000 záujemcov a prvé dodávky sa už rozosielajú
zákazníkom. Paranoja a elegancia sa už nevylučujú.

V knižnici streamovacej služby Spotify sú milióny skladieb
a ak si appku nainštaluješ do mobilu s Premium účtom,
v aute máš bluetooth a doma kompatibilnú vežu, tak počúvaš hudbu absolútne komfortne a všetko ovládaš na
diaľku jedným zariadením. Sedíš v práci a počúvaš cez
Spotify svoj playlist, ideš domov a v aute sa ti telefón spáruje a automaticky pustí hudbu tam, kde si v office skončil,
po príchode domov si pustíš vežu a znovu hrá to, čo si prerušil v aute. Toto je momentálne moja top featurka.

Karol Kleibl

Milan Nemec
senior project manager

enterprise architect
To, že ste paranoidní, ešte neznamená, že vás nesledujú. Dnes to platí obzvlášť, pretože kameru na notebooku
vám vraj hackne aj predškolák. Bezpečnostní experti varujú, že keď sa vám nechce kvôli hackerom každý deň
holiť a pekne obliekať, tak by ste si mali kameru zakryť.
Ale chodiť po svete s leukoplastom na notebooku už tiež
nie je úplne cool. Praktickí inžinieri z Holandska tento
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Ak je pre vašu prácu naozaj dôležité mať rôzne dokumen
ty poruke, potrebujete k nim mať neustály prístup, zdieľať
ich s kolegami, rýchlo sa v informáciách orientovať, prepo
sielať a pripomienkovať súbory, pracovať s rôznymi ver
ziami – odporúčam cloud úložisko Dropbox. Osobne doň
pristupujem cez PC aj mobil a doteraz mi to vždy fungova
lo na 100%. Samozrejme, hovorím o dokumentoch, na
ktoré sa nevzťahujú prísne bezpečnostné požiadavky.

news I insider

Erich Stark
developer
Pri Apple MacBook Pro som zistil, aká dôležitá môže byt
spolupráca softvéru napísaného priamo pre hardvér. Tu
človek často ani nerieši, aký ma silný procesor, alebo veľkú
RAM, proste všetko funguje ako má. A tak by to aj malo
byť, že sa nemusím starať o fundamentálne záležitosti, ale
môžem sa sústrediť na samotnú prácu, v mojom prípade
tvorbu aplikácií. A zaujímavý tip mám aj na aplikáciu na
sústredenie sa počas práce. Programátor má často svoje
slúchadlá a pustí si hudbu, ktorá mu vyhovuje. Nevhodná hudba však skôr rozptyľuje. Narazil som na aplikáciu
brain.fm, kde pomocou umelej inteligencie vytvárajú melódie, ktoré ma dôkážu naladiť na moju „vlnu“. Po každom
vypočutí ešte môžem ohodnotiť, na koľko mi vyhovovala
daná melódia. Následne sa to personalizuje a zlepšuje pre
budúce počúvanie.

Marián Kubánek

Branislav Hanzel
vedúci realizácie infraštruktúrnych riešení a služieb
V Bratislave začali minulý rok fungovať komunitné Biele bicykle, systém bikeshareingu bežiaci na web appke
www.whitebikes.info. Ide o free open platformu a geniálne je, aké je to jednoduché a fungujúce. Typický príklad
toho, že praktické a usefull veci sa dajú urobiť jednoducho,
keď sa chce a zapoja sa zapálení ľudia. Ja som sa na to namotal a používam to takmer denne.

Peter Širka
brutal web developer

business manager
Vždy a všade – Evernote. Pre manažéra je na nezaplatenia
dobrá appka, s ktorou má prehľad. U mňa vyhráva Evernote. Všetky poznámky, termíny, linky, zvukové záznamy
a dokumenty, ktoré potrebujem pre svoju prácu, mám na
jednom mieste usporiadané a jednoducho dohľadateľné
bez ohľadu na ich formát. Výhodou je zdieľanie môjho
účtu na viacerých zariadeniach a samozrejme efektívna
práca v rámci pracovnej skupiny s plánovaním a zdieľaním
úloh.

Keďže patrím k milovníkom elektrických hračiek, tak eBike
nemohol u mňa chýbať. Bola to 2. najlepšia kúpa v mojom
živote (1. bola Apple iMac). Žiadny kopec mi už nerobí starosti. Keď idem do vrchu, tak mám pocit, že som Sagan. Ak
sa nechcete na bicykli trápiť, siliť, namáhať, ale zdolávať
veľké kopce, hory a doly, na ktoré by ste za iných okolností
fyzicky nemali, eBike je istotka. Je to zábava a šport v jednom – tiež musíte šliapať, bez toho to nejde, ale zvládnete
viac. Príroda, zvieratá, hory mi dodávajú to, čo mi doteraz
poriadne chýbalo - pocit pokoja a oddychu...

51

news I biznis inšpirácia

Pobaltský
IT tiger Estónsko

– digitálny už od narodenia
Pár minút po príchode na svet má dieťa elektronický rodný list. Jeho údaje sú už v štátnom informačnom
systéme, viac ich odovzdávať nemusí. Keď pôjde do školy, bude sa môcť vzdelávať aj vďaka zdieľaným
informáciám od školy či pedagógov. A keď bude podávať prvé daňové priznanie, potrvá mu to pár minút
z pohodlia domova. Všetko bezpečne a elektronicky. Vitajte v krajine pobaltského tigra, vitajte v Estónsku.

Raz a navždy

Cyber security na prvom mieste

Vyzerá to veľmi jednoducho a naozaj to funguje. Po narodení dostane každý občan Estónska už v pôrodnici digitálny rodný list, ktorý nemocnica zašle zdravotnej poisťovni
a tým sa automaticky uložia jeho údaje v štátnom elektronickom systéme. Po dovŕšení pätnástich rokov dostane
tínedžer elektronický občiansky preukaz, ktorý má široké
využitie. Prihlasuje sa prostredníctvom neho do e-systému, využíva ho na digitálny podpis, má v ňom vodičský
preukaz, preukaz zdravotného poistenia, ale aj cestovný
lístok na MHD či napríklad preukaz do knižnice. Na všetko
slúži jedna plastová kartička s čipom.
Vďaka systému X-road sú osobné údaje občanov prístupné pre všetky zapojené inštitúcie, okrem štátnych k nim
majú prístup banky, či zamestnávatelia. Práve tento fakt
výrazne uľahčuje život bežného človeka. Daňové priznanie
totiž podáva online až 95% občanov.
Základnou doménou systému je Eesti.ee, cez ktorú komunikuje občan so štátom. Má možnosť si po prihlásení
skontrolovať, ktorý úrad sa mu na údaje pozeral a prečo. Rovnako je to v prípade elektronického zdravotníctva
e-health, kde karta občana obsahuje jeho anamnézu. Pri
bežnej chorobe, či len chýbajúcich liekoch, ktoré užíva dlhodobo, nemusí utekať k lekárovi, ale stačí zájsť do lekárne, ktorá má e-recept v systéme.

Využívanie elektronických služieb prináša, samozrejme, zásadnú otázku. Sú dáta občanov v systéme bezpečné? Estónsko kladie na túto oblasť vysoký dôraz. Pred desiatimi rokmi
totiž zažilo úplne prvý útok hackerov na štátny systém, ktorý
sa spájal s presunutím sochy sovietskeho vojaka. Ruským
hackerom sa podarilo vyradiť z prevádzky vládne a komerčné servery. Estónsko preto investovalo do kyberbezpečnosti.
Úrad Estónskeho bezpečnostného systému, ktorý vznikol
reorganizáciou v roku 2011, funguje ako hlavný garant,
pomáha organizáciám súkromného a verejného sektora udržiavať bezpečnosť svojich informačných systémov,
má tiež právo na dohľad. Okrem toho existuje pod ministerstvom obrany akási dobrovoľnícka Ligy kybernetickej
obrany – ide o spojenie verejného a súkromného sektora. Táto organizácia je pripravená zasiahnuť v prípade
kybernetického útoku a poskytnúť pomoc. Krajina je tiež
od roku 2008 akreditovaným sídlom NATO Cooperative
Cyber Defence Center of Excellence - Centra excelentnosti
NATO pre spoluprácu v oblasti kybernetickej obrany.
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Tigrí skok vychováva odborníkov
Prioritou estónskeho školstva sa stali digitálne a informačné kompetencie, rozvoj kritického a logického myslenia,
a rovnosť šancí pre všetkých žiakov. Všetko odštartovala
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doručovateľov zásielok v uliciach hlavného mesta. Spoločnosť Starship Technologies vyrába roboty, ktoré spĺňajú
náročné parametre. Vláda totiž presne stanovila kritériá
pre „nových kuriérov“. Nesmú prekročiť rýchlosť 6 kilometrov za hodinu, musia mať zadné červené reflektory
a ich hmotnosť nesmie presiahnuť 50 kilogramov. Starship
Technologies, za ktorou stoja spoluzakladatelia aplikácie
Skype, prevádzkujú svoje roboty v šestnástich krajinách
a v 59 mestách, no zatiaľ len v testovacom režime. Teraz
však na domácej pôde pôjdu naostro.

vládna reforma v 90-tych rokoch minulého storočia. Tiigrihüpe – teda tigrí skok priniesol do škôl informatizáciu, do
učební pribudli nové technológie a po nich aj nové aktivity na vzdelávanie pedagógov a študentov. Učitelia dostali
veľkú autonómiu vo vzdelávacom procese. Ako pomoc im
pribudol vzdelávací portál, ktorý funguje na princípe sociálnej siete, majú naň prístup študenti, rodičia a, samozrejme, učitelia. Po registrácií má každý z nich prístup do
svojho konta, odtiaľ k potrebným informáciám, študijným
materiálom či možnostiam ďalšieho vzdelávania. Estónsko vďaka systémovým zmenám produkuje kvalifikovaných pracovníkov pre IT sektor, ktorí u nás často chýbajú.
Slovenské školstvo sa v poslednom období tiež posunulo
radikálne dopredu a systém vzdelávania aj u nás ovplyvňujú nové technológie, ktoré dokážu študentom i pedagógom zjednodušiť prácu. DATALAN spolupracuje s pätnástimi univerzitami, dodáva systémy pre školské vzdelávacie
projekty. Na vývoj nových riešení sa pozeráme s myšlienkou, že našim zákazníkom – konečným používateľom je
vlastne súčasná mladá generácia, ktorá má mať prístupné
nové možnosti už pri svojom štúdiu.

Fungujúci cluster
Estónsky ICT cluster je hlavnou silou na podporu spolupráce a rozvoja IT spoločností v krajine. Ide o platformu spolupráce firiem v oblasti ICT, ktorej cieľom je zvýšiť jej využiteľnosť v iných hospodárskych sektoroch. Cieľom je podporiť
vývoj nových riešení, vytváranie nových produktov a zlepšiť
konkurencieschopnosť firiem na medzinárodnom trhu.
Spoločným menovateľom pre estónske spoločnosti v oblasti ICT je ich efektívnosť, kreativita a schopnosť ignorovať koncept nemožného. Väčšina verejných a súkromných
elektronických riešení vytvorili partneri z ICT cluster. Zaujímavosťou je, že na jeho čele stojí žena.

Digitálne Estónsko
v číslach
Počet obyvateľov: 1,3 milióna
Pravidelní používatelia ID karty /elektronický OP/: 51%
Širokopásmové pokrytie v domácnostiach: 85%
PC v domácnostiach: 88%
Pravidelní používatelia internetu: 84%
Daňové priznania podané online: 95%
Čas vyplnenia online DP: 3 minúty
HDP krajiny: 20,9 miliardy eur
Ušetrené prostriedky na využívaní bezpapierových služieb: 2% HDP
Využívanie projektu e-health: 95%
Počet firiem IT sektora: 3 648
Obrat firiem IT sektora: 3,7 miliardy eur ročne
Podiel IT firiem na HDP: 7%
Počet zamestnancov v IT sektore: 19 600

Roboty namiesto kuriérov
Estónsko nedávno získalo ďalšie prvenstvo. Parlament
jednohlasne schválil zákon o robotoch, ktoré nahradia

© Foto: estonianworld.com, e-estonia.com, wikimedia.org
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Na bicykli v okolí Limbachu
– relax v tichu lesa

Na cyklotúre či počas výletu na bicykli objavíte množstvo
zákutí Slovenska. Výborné trasy pre fanúšikov „bajkov“ ponúka okolie vinárskej dedinky Limbach. „Len pár kilometrov od Bratislavy sa zrazu prenesiete do krásnej prírody Malých Karpát, kde nájdete skvelý relax, ale aj priestor na aktívny
oddych,“ potvrdzuje náš CEO Marek Paščák, ktorého tam
na bicykli stretnete pravidelne. Z množstva trás pre vás
vybral pestrý chodník, ktorý štartuje v Limbachu, následne pokračuje tiahlym stúpaním až do lokality Tri Kamenné
kopce, kde sa stretáva so
Štefánikovou magistrálou.
Odtiaľ stálym klesaním po
lesných cestách prichádza
do Slnečného údolia. Má
prevýšenie 340 metrov
a poteší každého milovníka
horskej prírody.

Monster kolobežky v Lehôtke pod Brehmi

Adrenalín, zábava, pobyt
v lese a spálené kalórie
k tomu. Nenápadná dedinka Lehôtka pod Brehmi neďaleko Žiaru nad Hronom
vás rozhodne prekvapí. Ponúka totiž jazdu na horských
kolobežkách v Štiavnických vrchoch. Jazdu si treba vopred
objednať, v ponuke sú dve trasy – kratšia 45-minút, dlhšia
2,5 hodiny. Vyzbrojení prilbou a chráničmi môžete vyraziť
na lesné cesty v okolí Žiaru a Banskej Štiavnice. Inštruktori
vám dajú presné informácie, aby ste nebodaj nezablúdili, a vyvezú vás na štart. „Potom už len dobre sa rozbehnúť
a spoznať na dvoch kolesách Štiavnické vrchy,“ dopĺňa náš
projektový manažér Milan Nemec, ktorý si spolu s dcérami
vždy rád vyskúša šport spojený so zábavou.
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Reštaurácia Afrodita v Čereňanoch – radosť byť hladný

V nádhernom parku v Čereňanoch nájdete pokoj, ktorý
dýcha históriou. Renesančný kaštieľ ponúka svojim hosťom luxusné ubytovanie, ale najmä špičkovú reštauráciu.
Pod vedením šéfkuchára
Mariána Fila vznikajú skvosty, ktoré už ochutnali
mnohé významné svetové
osobnosti na čele s generálnym
tajomníkom
OSN
Pan Ki-munom. A dopriať si
ich môžete aj vy. Špecialitou
kuchyne sú ryby z vlastného chovu, no pochutnať si
môžete aj na pravých steakoch či čerstvých šalátoch.
Chýbať nemôžu voňavé dezerty, ale ani kvalitné vínko
či koňak. V tradičných vínnych pivniciach z roku 1329
nájdete domáce slovenské
produkty. Kvalita od producentov z malokarpartskej,
nitrianskej, juhoslovenskej
i stredoslovenskej vinárskej
oblasti. Ak nie ste milovníkom vína, určite vás osloví
Koňakový klub. Reštaurácia Afrodita totiž ponúka to
najlepšie z francúzskej produkcie. „Už len ochutnať,“
dodáva naša obchodná riaditeľka Zuzana Prochotská Škodová, ktorú výber reštaurácie pri stretnutiach so zákazníkmi či známymi nikdy nesklamal.
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Výstup na Inovec
– panoráma Považia pod vami

Slovenské Burgundsko
– kraj, kde sa rodí lahodné víno

Keď sa povie vinohrad, mnohým sa vybaví Tokaj, Malé
Karpaty, okolie Nitry či Levíc, Modra i Šenkvice. Výborné
víno však nájdete aj na strednom Slovensku. A výlet do
okolia Veľkého Krtíša sa naozaj oplatí. „Pod vrchmi Krupinskej pahorkatiny sa nachádza slovenské Burgundsko,“ prezradil Ľuboš Petrík, v DATALANe zodpovedný za rozvoj,
ktorý však pozorne sleduje a degustuje aj rozvoj vinárskeho remesla. Rovnaká klíma, ako v slávnom francúzskom
vinárskom kraji, praje vo Veľkom Krtíši hroznu a našim
vinárom. V rodinných firmách sa rodí kvalitný mok, ktorý
má nielen lahodnú chuť a vôňu, ale robí Slovensku skvelú
reklamu i za hranicami. Ak sa rozhodnete pre návštevu
tohto regiónu, určite navštívte vinárstvo Dominik&Kušický. Práve tu sa dorába bio víno. Vínka dlho vyzrievajú,
vyrábajú ich v čistom prostredí, bez chémie a pridaných
aromatických látok. Celý región však ponúka množstvo
rodinných podnikov, ktoré vyrábajú víno s láskou. Nájdete ich vo Veľkom Krtíši, v Modrom Kameni, kde môžete
návštevu pivníc spojiť s prehliadkou hradu, ale i v dedinke Vinica, ktorá už svojím názvom naznačuje, že víno sa
tu dorába stovky rokov.

Ak si netrúfate na Gerlach, alebo je v našich veľhorách na
váš vkus priveľa turistov, vyberte sa na najvyšší vrch pohoria Považský Inovec. Z výšky 1 041 metrov nad morom
budete mať z novej vyhliadkovej veže, ktorú vybudovali
len minulý rok, krásny panoramatický pohľad na široké okolie od Trenčína až na Moravu, či na druhej strane
až po Topoľčany. Na Inovec sa dá vyjsť z viacerých strán
a východiskových bodov, no najčastejšie sa využíva Selec,
kam sa pohodlne dostanete autom. Zo Selca sa vyberte
po zelenej značke, je to stredne náročná trasa, s takmer
neustálym stúpaním. „Znamená to, že si vyžaduje istú fyzickú kondíciu a výstup trvá asi štyri hodiny,“ upozorňuje náš
obchodný riaditeľ pre samosprávu Roman Jedinák, ktorý
rád relaxuje aktívne a zdoláva slovenské hory na túrach
i pri behu. Takmer pod vrcholom sa na križovatke vydáte
po červenej. Tá vás spoľahlivo dovedie až na Inovec, odmenou bude úžasný výhľad z novej veže.
Samozrejme, pre menej zdatných sa dá do výšky 700 metrov dostať autom k Inoveckej chate, ktorá ponúka skvelú
kuchyňu, príjemné prostredie, ubytovanie, ale aj množstvo
atrakcií pre deti. Z nej to máte na vrchol už „len“ 300 výškových metrov. Obe možnosti však stoja za to.

Kaviareň Shakespeare
– dokonalosť ako od Williama

Výnimočná kaviareň s úžasnou atmosférou. Presne takú
nájdete v centre Žiaru nad Hronom. Dobrá káva je základ,
no sama na všetko nestačí. Ak si však chcete vychutnať
spojenie kvalitného nápoja s krásnym prostredím, ale najmä milým personálom, je to správna voľba. Už samotný
názov naznačí, že tu hosť dostane aj niečo špeciálne. Káva
Shakespeare či Júlia ponúka netradičné spojenie čierneho
voňavého moku s čerstvým ovocím. Všetko podčiarkujú
unikátne priestory, ktoré vás vtiahnu do nejednej Shakespearovej drámy a originalitu doplní aj netradičný nápojový lístok. Vychutnajte si obľúbenú kávičku, lahodný zákusok a relaxujte v štýle starého Anglicka.
© Foto:
kamnavylet.sk, naturalvino.sk, trencinregion.sk, gurmannaslovensku.sk, kucera.sk, planetslovakia.sk, facebook.com, youtube.com,
wikimedia.org,
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DATALAN AWARD 2016
Ocenili sme špičkové výkony

Naše firemné oceňovanie najlepších ajťákov a projektov DATALAN Award má za sebou už 6. úspešný ročník.
Výnimočné a zaujímavé projekty, a najmä ľudí, ktorí za nimi stoja, ocenili aj odborníci z branže.
Každý rok čaká porotu aj datalancov náročná úloha
– z množstva projektov, ktoré skutočne stoja za pozornosť,
vybrať jeden naj, a oceniť tiež kolegu, ktorý bol v uplynulom roku najväčším prínosom. Do užšej nominácie sa dostali datalanci, ktorí dosiahli vo svojej práci mimoriadne
výsledky, a 7 najzaujímavejších projektov, ktorých prínosy
v praxi zjednodušujú a zefektívňujú prácu našim zákazníkom. O víťazoch rozhodli svojimi hlasmi zamestnanci ako
aj odborná porota. Na hlasovanie mali ľudia mesiac a všetky projekty aj ajťáci im boli predstavovaní na špeciálnom
portáli www.datalanaward.sk

A aké sú výsledky?

V kategórii Hlas ľudu získal zlato Ajťák Miloslav Mintál, senior systémový inžinier z divízie infraštruktúrnych riešení
a služieb, a odborníci z rovnakej divízie mali pod palcom aj
víťazný projekt – návrh a kompletnú realizáciu infraštruktúry v špičkovom športovom rezorte X-Bionic© Sphere.
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MILOSLAV MINTÁL
Ajťák roka 2016

X-BIONIC®SPHERE
Projekt roka 2016
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V kategórii Výber poroty zvíťazil Zdeno Lauček, ktorý modernizuje oblasť zdravotníctva a ako projekt roka porota označila
elektronizáciu zdravotného záznamu pacienta pre záchrannú spoločnosť Falck. Za ajťáka aj projekt hlasovali 4 z 11 porotcov a podľa ich rozhodnutia je jasné, že práve oblasti zdravotníctva dávajú v rámci modernizácie a inovácií vysokú prioritu.

VÍŤAZI – VÝBER POROTY

ZDENO LAUČEK
Ajťák roka 2016

Klobúk dole!

FALCK
Projekt roka 2016

Takto zareagovali na zoznam finalistov porotcovia. Podľa
ich vlastných slov máme na konte skvelé projekty, ktoré
pomáhajú konkurencieschopnosti Slovenska, sú užitočné,
unikátne, ocenili aj technologickú špičkovosť a 100%-nú
spoľahlivosť, a dúfajú, že takýchto inovácií bude na Slovensku stále viac a viac. Do poroty tento rok prijali pozvanie:
prof. Mária Bieliková, dekanka FIIT STU a IT osobnosť roka,
Adrián Belánik, výkonný riaditeľ Združenia DEUS a víťaz
Award 2015 - Hlas ľudu: Projekt DCOM, Jaroslav Holeček,
výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR, Natália Kisková, Head of Global Coworking Spaces
a členka Správnej rady Aj ty v IT, Otomar Sláma, zástupca
riaditeľa Centra na prenos poznatkov a technológií Univerzity Karlovej v Prahe, Andrea Vadkerti, konzultantka,
mentorka a koučka top manažérov v segmente IT a finančníctva, a Ján Gordulič, líder Silných rečí, tvorca magazínu
Top Aplikácie, scenárista a moderátor. Ich hodnotenia
a komentáre nájdete tiež na www.datalanaward.sk

IVO GRÚNIK
Najlepší kolega 2016

A bonusová kategória mala
tiež jasného víťaza – za najlepšieho kolegu ľudia v DATALANe označili Iva Grúnika,
ktorý je podľa ich slov rodená spoľahlivosť, kamarát do
koča aj do voza, a úžasne
mierumilovný človek, s ktorým je vždy pohoda.

Trofeje patria najlepším,
ocenenie celému tímu

Ocenenia sú poďakovaním ľuďom, ktorých pracovné výsledky a entuziazmus, nápady a odhodlanie posúvajú
celú firmu vpred. Veľké poďakovanie však patrí aj ďalším
šikovným ľuďom, ktorí sa v DATALANe podieľajú na prelomových, zaujímavých, ale aj náročných a komplikovaných
projektoch. 
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TATRY AJ VĎAKA
NÁM ROZKVITNÚ
UMENÍM
A ZÁŽITKAMI
Medzi slovenské kultúrne podujatia tento rok pribudol zaujímavý
nováčik. Festival Tatra Flowers si za svoj domov vybral krásne
prostredie najvyšších slovenských hôr – Vysoké Tatry. Koná sa
v septembri a sľubuje originálne zážitky umocnené spojením
kvalitnej hudobnej produkcie a prírodného prostredia Tatier.
A DATALAN bude pri tom. Ako festival vznikol a vyrastal vám
prezradí autor myšlienky František Tököly.

Ako, kde a kedy vznikol nápad usporiadať festival
Tatra Flowers?
Najskôr to bol nápad a okamžite sa z neho stal môj sen. Narodil som sa a vyrastal som síce v Slovenskom raji, ale na Tatry
som sa pozeral celé detstvo z okna a navštevoval ich s rodičmi. Neskôr s kamarátmi, potom aj pracovne a teraz, keď
už mám vlastnú rodinu, trávime s deťmi v Tatrách veľa času.
A keďže pracujem v oblasti, ktorá má k umeniu, a kultúre blízko, celé sa to prirodzene spojilo a dnes je ten sen realitou.
Kedy presne a kde všade Tatra Flowers rozkvitnú?
Počas 3 dní – od 1. do 3. septembra ponúkneme verejnosti
spolu viac ako 30 rôznych koncertov, vystúpení a filmových
projekcií na 8 miestach v lokalitách: Štrbské Pleso, Skalnaté
pleso, Popradské pleso, Hrebienok, Téryho chata, Starý Smokovec i Tatranská Lomnica. Do dramaturgie je spolu zapojených takmer 20 rôznych interpretov. Pozvanie s nadšením
prijala Jana Kirschner, veľkým zážitkom bude určite vystúpenie SĽUK-u vo veľkom prírodnom amfiteátri pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese. Dôjde aj k ich zaujímavému
spojeniu v niekoľkých piesňach Jany Kirschner, ktoré bude
vytvorené iba pre sobotný deň festivalu Tatra Flowers.

a vystupoval tiež s Depeche Mode, husľového virtuóza Dalibora Karvaya, či Mucha Quartet, ktorý vystúpi sólo, aj s Ivou
Bittovou. Poteší nás aj Katarína Máliková, Peter Lipa, projekt
Lucia Lužinská & Boris Čellár Quintessence a špeciálne vystúpenie chystáme aj s kapelou Billy Barman.
Umenie však nie je len hudba. Na aké zážitky sa môžu
návštevníci Tatier ešte tešiť?
Festival bude mať aj filmovú sekciu, o ktorú sa postarajú
Peter Hámor a Palo Barabáš s osobnou účasťou. Veľmi sa
tešíme, prezradím, že v piatok 1.9. na Štrbskom Plese premietneme najnovší film Petra Hámora z aktuálneho výstupu
na Dhaulágiri. Aj filmové pódium bude doplnené hudbou,
medzi filmami zahrá napríklad Peter Luha, Stroon, alebo
Bulp Že neviete, kto to je? Nevadí :o)
Ako na váš nápad reagovali ľudia priamo z Tatier?
Tatra Flowers bola od začiatku veľká „srdciarina“. Vedeli sme, že ak niečo také chceme postaviť na nohy, nebude
to jednoduché. Preto sme si dopriali čas. Hoci sme na tom
začali pracovať v apríli 2016, nešli sme do unáhlenej verzie

Pestrý program určite čaká aj na ďalších pódiách.
Čo by si diváci nemali nechať určite ujsť?
Myslíme si, že celý program festivalu stojí za pozretie a vypočutie. Tešiť sa môžete na Michala Matejčíka, hráča na
harfu, ktorý odohral 70 koncertov s George Michaelom
©Foto: Vladimír Yurkovič
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– na hlučnosť, použitie či nepoužitie ozvučovacej techniky,
vzdialenosť od budovy, chodníka, upratovanie odpadkov,
koordináciu verejnosti... Každé jedno z 8 miest festivalu má
špeciálne podmienky „ušité na mieru“ danej lokalite. Do Tatier prichádzame s úctou a pokorou, a urobíme všetko preto, aby sme Tatrám neublížili po žiadnej stránke. Preto veľmi
úzko spolupracujeme aj s TANAPom.

V plnom pracovnom nasadení na Popradskom plese:
zľava František Tököly, Jozef Murín, Zuzana Greškovičová,
Michal Lánik. © Tatra Flowers

s realizáciou prvého ročníka ešte počas minulého leta. Bolo
potrebné osloviť a nájsť nadšenie u mnohých subjektov,
inštitúcií, spoločností, spolupracujeme aj s mestom Vysoké Tatry, obcou Štrba, Oblastnou organizáciou CR Vysoké
Tatry, s TANAPom... Nech už to však bol akýkoľvek subjekt,
dôležití boli pre nás ľudia. A my sme našli srdce a nadšenie
u všetkých, ktorých sme oslovili na spoluprácu.
Prekvapila vás taká pozitívna spätná väzba?
Bolo to niekedy až také, na slovenské pomery, zvláštne. Všetci našu víziu okamžite pochopili a chceli prispieť k tomu, aby
sa dielo podarilo. Rovnako aj partneri, medzi ktorých patrí
aj DATALAN. Ďakujeme všetkým. Iba vďaka tejto podpore
dnes realizujeme niečo, o čom sme presvedčení, že bude
skutočne pekné, pomôže Tatrám a osloví širokú verejnosť.
A ako na váš nápad reagovali ľudia z vášho okolia
a oslovení umelci?
Reakcie boli od začiatku pozitívne. Našli sa ľudia, ktorých
nápad nadchol, neverili však, že sa to môže podariť. Pri
tom množstve zapojených subjektov a špecifickom prostredí Tatier to bolo naozaj náročné. Dôležitá bola aj podpora
kolegov, priateľov a rodiny. A sme veľmi radi, že nadšenie
pre náš projekt sme našli aj u všetkých oslovených umelcov.
Uverili by ste, že jeden exkluzívny hosť nám ponúkol svoje
vystúpenie bez nároku na honorár? Na našej stránke sme
nechali každému z umelcov priestor na napísanie vlastného
textu. Je to príjemné čítanie :o)
Festival je svojím miestom naozaj výnimočný. Aké limity prináša vysokohorské prostredie, či nutnosť ochrany
tatranskej fauny a flóry?
Pre festivalový tím, čo je v súčasnosti 6 ľudí v našej agentúre, je to netradičná produkčno-logistická výzva. Pripravovať
festival uprostred hôr je atypický projekt, vyžaduje si dostatok času, špeciálnu logistiku a najmä dodržanie všetkých
„mantinelov” – je potrebné myslieť naozaj na každý detail

Čo bude pre vás najväčšou satisfakciou za investovanú
energiu a čas do projektu?
Úsmev, zimomriavky a možno aj slzy návštevníkov Tatier pri
zážitkoch vyvolaných unikátnym spojením umenia a prírody
počas celého festivalu.
Na čo z festivalu sa vy osobne najviac tešíte?
Priznám sa, že ešte sám neviem, čo všetko sa mi podarí
z festivalu uvidieť a ako sa vysporiadať s tým, čo sa mi uvidieť
nepodarí. Viac ako 30 programov počas 3 dní na 8 miestach
je naozaj výzva. No špeciálne sa teším na veľmi intímny
koncert dnes už môjho priateľa, harfistu Michala Matejčíka
v krásnom kostole v Tatranskej Lomnici. Harfa sólo, geniálna akustika a koncert 'Tribute to Depeche Mode'. V kostolíku je priestor iba pre 90 ľudí, tak verím, že sa zmestím. 

Projekt bol predstavený na
tlačovke v Horskom parku
v Horárni v Bratislave.
©Martin “Fševed” Žilka

©Michal Matejčík

„Krásne kopce a pekná muzika spolu vždy ladia. Mali sme veľa
diskusií, kde presne aký typ koncertu povoliť. Najviac sme boli
citliví na decibely - tam, kde nemôže zaznieť ani sláčik, tam ani
nezaznie. Hlasitejšie akcie sme nastavili do lokalít trvalo osídlených a zastavaných, s dostatočným zázemím pre návštevníkov,
ktoré verejnosť masovo navštevuje aj v bežné víkendy. Menšie
individuálne vystúpenia umelcov sú smerované do oblastí vysokohorských chát, či centier pohybu návštevníkov Tatier, kde je
taktiež dostatočné zázemie.
Súčasťou Tatra Flowers bude aj naša edukatívno - zážitková
zóna na Popradskom plese, kde pre rodiny s deťmi pripravíme zaujímavé aktivity a sprostredkujeme im kontakt s prírodou
a s Národným parkom TANAP.“
Pavol Majko
riaditeľ TANAPu

Viac informácií, program aj mapu festivalu nájdete na www.tatraflowers.sk a všetko aktuálne sledujte na Facebooku
festivalu.

59

news I podporujeme

VIEME ZACHRÁNIŤ
VÁŠ BIZNIS AJ
ĽUDSKÝ ŽIVOT
Tento rok bol teambuilding spoločnosti DATALAN nielen o zábave.
Mnohí z datalancov sa naučili, ako promptne a účinne poskytovať
prvú pomoc. Svoje skúsenosti a špičkové znalosti s nimi zdieľali
záchranári z FALCK-u, a vďaka nim je akčný tím DATALAN pripravený
poskytovať prvú pomoc nielen v digitalizácii biznisu, ale aj pri
zachraňovaní ľudských životov. To najdôležitejšie z kurzu sumarizuje
hlavný tréner Bc. Miroslav Nagy, dipl.z.z. Prezradil tiež, ako datalanci
zvládli jeho náročné úlohy aj praktické ukážky.

Vedia podľa vašich skúseností Slováci poskytovať prvú
pomoc?
Situácia je určite lepšia ako kedysi. No nikdy netreba byť so
sebou spokojný. Je naivné myslieť si, že človeku stačí o prvej
pomoci čítať, alebo sa spoliehať na 10 rokov staré znalosti. Dobré je osviežiť si vedomosti aspoň raz za dva roky, no
vždy je lepšie absolvovať aj praktickú skúšku. Pri poskytovaní prvej pomoci jednoznačne platí, že vidieť a počuť nestačí. Až pri reálnom nácviku pochopíte, čo a ako treba robiť,
nacvičíte si napríklad hĺbku a frekvenciu stláčania hrudníka,
alebo silu hmatu, či prácu s telom. Navyše, vyhodnocovanie
je objektívne a reálne - parametre spracúva počítač, keďže
dnes sú už nácvikové figuríny interaktívne.

Môže nastať aj prípad, že človek kurz neabsolvuje
úspešne?
Naším cieľom nie je realizovať kurz, ale naučiť ľudí poskytnúť prvú pomoc. Skúšame a nacvičujeme to s nimi dovtedy,
kým konkrétnu zručnosť nenadobudnú. Inštruktori sa venujú každému individuálne, a skutočne nám záleží na tom, aby
sa ľuďom praktický nácvik vryl do pamäte a dostal pod kožu.
Aby to v prípade potreby začali vykonávať automaticky.
A rovnako je to pri teórii. Nerobíme z kurzu vedu, všetko
musí byť každému jasné, zrozumiteľné a pochopiteľné.
Čo je najdôležitejší poznatok, ktorý by si mali ľudia
z kurzu odniesť?
Veľmi dôležité je základné pravidlo – pri dospelom najprv
volajme záchranku, a potom konajme a zachraňujme. Pri
dieťati je to presne naopak. Keď sme pri tom volaní - odporúčame v prípade jasného ohrozenia života volať 155.
Pri volaní na linku 112 váš hovor prijme operátor tiesňovej
linky, ktorý najprv preverí situáciu a potom vás prepne na
záchrannú službu, alebo hasičov či políciu. Ďalší „zákon“,
ktorý účastníkom kurzu vtĺkame do hlavy, je: Vždy myslite
na hroziace nebezpečenstvo. A až podľa toho konajte.
Čo presne to znamená?
U človeka môžu nastať 4 život ohrozujúce stavy, ktoré dokážete identifikovať: zastavenie dýchania a činnosti srdca, veľké
vonkajšie krvácanie, bezvedomie, šok. Na kurze sa naučíte,
ako v jednotlivých situáciách postupovať. Mnohí z vás to
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v sebe majú, podvedome tušia, avšak jasné informácie o správnom postupe od tých najpovolanejších, a zároveň možnosť si
to na vlastné ruky vyskúšať, bude pre vás na nezaplatenie.
V IT branži sa hovorí, že najdôležitejšia je dnes informácia. Vždy
však bol aj bude najdôležitejší život. No aj pre jeho úspešnú
záchranu treba mať relevantné a aktuálne informácie.

sadzovaní v praxi sa aktívne podieľame, je aj zvýšenie počtu
voľne dostupných automatických defibrilátorov (napr. na
vrátniciach strážených objektov či v nákupných centrách).
Na Slovensku sú aktuálne dostupné na 300 miestach a ich
použitie dokáže skutočne zachrániť život v prípade zástavy
srdca, kedy je každý sekunda cenná.

Zhrňme si ich teda v skratke – ako zachrániť ľudský život?
Na kurze sme datalancov naučili, ako urobiť prvotné vyšetrenie, zamerané na zistenie prítomnosti vedomia, dýchania
a činnosti srdca, aj druhotné vyšetrenie, čo je zistenie celkovej anamnézy - získanie informácií o stave osoby, snažíme sa
s ňou nadviazať komunikáciu, a zároveň vyšetrenie od hlavy
k pätám. Cieľom je odhaliť prípadné veľké vonkajšie krvácanie, zlomeniny a ďalšie zranenia, opuchy, všímame si celkový
vzhľad, farbu kože, spôsob dýchania... Následne zvládli oživovanie, spriechodňovanie dýchacích ciest, udržanie životných
funkcií, či používanie automatického externého defibrilátora.

Môžu kurz prvej pomoci s FALCK-om absolvovať len
firmy, alebo aj individuálni záujemcovia?
Našou výhodou je, že pri firemnom školení dokážeme naučiť aj veľké skupiny. 1 inštruktor zvládne 15 ľudí, takže koľko ľudí sa bude chcieť kurzu zúčastniť, toľko inštruktorov
prinesieme. Ako prví na Slovensku sme však začali poskytovať aj dištančnú formu – eLearning. Je to rýchlejšie, jednoduchšie – teóriu sa ľudia naučia zadarmo sami, a s nami
sa naučia, ako všetko vykonávať. Keď chcete byť v prípade
potreby na mieste činu naozaj užitočný, musíte si to fyzicky
natrénovať.

Bolo niečo, čo vás na kurze s datalancami prekvapilo?
Stále vás môže niečo prekvapiť, ale veľmi ma potešil vysoký
záujem. Datalanci kládli mnoho otázok, zaujímali sa o množstvo vecí, aktívne sa zapájali. Snažil som sa ich navádzať, aby
na všetky odpovede prišli sami – vtedy si človek informáciu
zapamätá dlhšie. A v tomto boli naozaj výborní.
Existujú aj nejaké mýty, ktoré majú ľudia naučené a pri
záchrane života rozhodne neplatia?
Už je to omnoho lepšie, kedysi chcelo pri oživovaní napr.
ťahať jazyk viac ľudí, dnes už vedia, že najúčinnejší je záklon
hlavy alebo predsunutie sánky. Rovnako je to s obavou, že
pri škrtení rany sa zastaví krvný obeh a dôjde k odumretiu
končatiny – najpraktickejšie je utesnenie rany vlastnou rukou, a vtedy k takejto situácii naozaj nedôjde. Odporúčam
všetkým prečítať si príručku doc. MUDr. Viliama Dobiáša,
PhD. - Mýty a povery v prvej pomoci a akútnej medicíne.
Naozaj užitočné čítanie. Stretol som sa tiež s obavami zo
„zlého“ poskytnutia prvej pomoci – ľudia sa boja, že človeku
neodbornosťou ublížia. Avšak nič horšie, ako to že umrie, sa
tomu človeku nemôže stať...
Ľudia však majú pocit, že sa pravidlá a postupy často
menia. Najmä staršie generácie – niečo iné sa vraj učili
v škole, a niečo iné sa praktikuje dnes.
Samozrejme, vývoj ide dopredu aj v medicíne, určité základné veci sú však nemenné. Konkrétne pravidlá sa riadia
odporúčaniami ERC (The European Resuscitation Council).
Združuje odborníkov z mnohých krajín a aktuálny guideline
vydali v roku 2015. Jednou z dôležitých priorít, na ktorej pre-

FALCK a DATALAN

Efektívnejšia záchrana životov s našim
eZáznamom
Výbornú spoluprácu a špičkové znalosti datalancov
ocenil Miro Nagy aj v rámci projektu, ktorý DATALAN
s FALCK-om realizuje. Záchranárom sme dodali riešenie, ktoré prostredníctvom elektronického záznamu
sprístupňuje záchranárom zdravotnú históriu pacienta a umožňuje im rýchlejšiu diagnostiku. Projekt
je zaujímavý využitím cloudových a mobilných technológií, používajú ho v 20 sanitkách novej generácie
v rámci 10 staníc rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci po celom Slovensku, a doteraz bolo zelektronizovaných už viac než 3000 pacientskych záznamov. Ako
potvrdil Miro Nagy, riešenie vo vzájomnej spolupráci
s nami stále inovujeme a zlepšujeme, vychytávajú sa
chybičky, záchranársky odborník je na telefóne 24/7
a naši experti postupne v reálnych situáciách skúšajú
rôzne use cases a optimalizujú ergonómiu aplikácie.
Viac o projekte si prečítajte na str. 45
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Film

Blade
Runner
2049
USA/Kanada/Veľká Británia – 2017
Réžia: Denis Villeneuve
Hrajú: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright,
Dave Bautista

Seriál si vyslúžil vysoké hodnotenie kritikov, ale získal aj významné ocenenia Zlatý glóbus za najlepší dramatický seriál
a Cenu Emmy za najlepší herecký výkon v hlavnej role. Tretia
séria príde na televízne obrazovky v októbri tohto roka.

Koncert

STING
Viedeň, Wiener Stadhalle
14. 9. 2017
Neskutočný zážitok v podaní žijúcej legendy

Kam sa pred tridsiatimi rokmi stratil Rick Deckard?
Keď producenti oznámili pokračovanie legendárneho Blade
Runnera, rozpútala sa diskusia, či je to správna voľba. No po
prvom zverejnenom traileri v tom majú filmoví kritici jasno
– ide o výborný krok. Dystopický svet, v ktorom ľudia žijú s rasou replikantov, je naozaj v dobrých rukách. Hlavným hrdinom je nový Blade Runner - dôstojník losangeleskej polície
K (Ryan Gosling), ktorý po troch dekádach odhalí v pokračovaní scifi-trileru nebezpečné tajomstvo. Skutočnosť, ktorá
by mohla úplne rozvrátiť zvyšky ľudskej spoločnosti. Práve to
ho núti odštartovať pátranie po Rickovi Deckardovi, bývalom
Blade Runnerovi, ktorý je však už tridsať rokov nezvestný...

Seriál

Mr. Robot
USA, 2017
3. séria

Známy spevák patrí medzi stálice svetovej hudby. Sting,
vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner, pôsobí na hudobnej scéne od 70-tych rokov minulého storočia.
Bol členom kapely The Police, s ktorou vydal päť albumov.
Prvá sólová platňa prišla na trh v júni roku 1985 – The Dream
Of The Blue Turtles. Jeho najnovšia doska 57th & 9th vyšla
v novembri minulého roka. Zaujímavosťou je, že hneď na
druhý deň po vydaní sa Sting predstavil v parížskom klube
Bataclan, ktorý bol terčom teroristického útoku v novembri
2015 počas koncertu kapely Eagles Of Death Metal.
Držiteľ šestnástich cien Grammy sa predstaví na európskom
turné a zavíta aj do Viedne. Takú možnosť by si fanúšik dobrej hudby nemal dať ujsť.

Kniha

ORIGIN
Dan Brown/Bantam Press
2017 – 544 strán

Príbeh mladého hackera, ktorého vnútorné problémy
dohnali k činom meniacim chod ľudstva.
Špecialista na počítačovú bezpečnosť a hacker Elliot, trpiaci sociálnou fóbiou a depresiami, podľahne povstaleckému
robotovi, vystupujúcemu ako Mr. Robot. Pridá sa k jeho
skupine hacktivistov, ktorá má v úmysle zmazať všetky dlhy
útokmi na korporáciu E Corp. Elliot žije presvedčením, že sa
s okolitým svetom a ľuďmi dokáže baviť iba tak, keď hackuje
ich zariadenia. Pracuje v bezpečnostnej firme a svoje skutočné umenie skrýva. Sám si však nedokáže ani len predstaviť,
aké následky môže mať jeho tajné konanie.
Herci Rami Malek a Christian Slater sa v tomto seriálovom
projekte našli v životných rolách. Tretia séria úspešnej produkcie sľubuje opäť perfektný dej, prekvapujúce zvraty a najmä skvelé výkony. Dokonalý scenár vás naučí, že veriť sa
nedá nikomu, ani hlavnej postave.
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Svet kódov, vedy, histórie a architektúry sprevádzaný
dávkou kontroverzie.
Milovaný a nenávidený spisovateľ Dan Brown svojimi dielami
vyvoláva vždy diskusiu na historické a spoločenské otázky.
Kritizujú ho, že prekrúca dejiny, no jeho knihy hltajú čitatelia
po celom svete.
Jesenná novinka Origin prináša ďalší príbeh Roberta Langdona, ktorý sa doslovne vrhne do objavovania dávneho sveta
a jeho tajomstiev. Dej ho vtiahne rovno do drsnej križovatky
dvoch najdôležitejších otázok ľudstva. Chýbať nebude prelínanie vedy, kódovania, histórie, náboženstva či umenia.
Kontroverzný autor príde na trh s knihou Origin v septembri,
v anglickom origináli ju dostanete aj na Slovensku.

Stali sme sa hrdým partnerom festivalu Tatra Flowers.
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