NEWS
Časopis spoločnosti DATALAN I 1/2018 I ročník XVI.

EGOV CONNECTOR
A CYBER SECURITY
PLATFORMA
Naše novinky pre váš
biznis

DATALAN sa mení

CEO Marek Paščák:
Firma mi pod rukami dospela

NAJVÄČŠIE TÉMY 2018:
Smart mestá, reformované školy,

ŠPECIÁL
Čo odporúčajú
ajťáci?

VÝSLEDKY PRIESKUMU
STE S NAMI SPOKOJNÍ?

fungujúce ezdravie

Máme vízie
a vieme ako na to.
Prepájame dáta pre vašich
zákazníkov, integrujeme
technológie s ľuďmi,
robíme služby dostupnými.
Digitálna éra ©DATALAN
vyzerá dobre – a funguje.

INOVÁCIE PRE ŽIVOT
2

Na úvod

DATA.
INTEGRATION.
CONNECTIVITY

10 predsavzatí do nového roku. X vecí
na to-do liste, ktoré musíte stihnúť ešte
dnes, alebo zoznam x vecí v nákupnom zozname. Poznáte to? Ak nie, tak možno vám
niečo povie napr. zoznam 10 kníh, ktoré by
ste si mali určite prečítať, alebo zoznam
10 miest, ktoré musíte v tomto roku navštíviť.
V mojej IT branži sú najpopulárnejšie zoznamy ako 10 technologických
trendov, ktoré ovplyvnia biznis, alebo 10
mobilných aplikácií, bez ktorých nemôžete
fungovať. A človek sa toho nezbaví ani po
práci: ide na tréning, a tam hneď na tabuli
WOD – alias zoznam 10 cvikov, ktoré musí
dať. Zoznamy sú všade okolo nás. Vo fyzickom aj online svete, v práci aj v súkromí:
od 10 slov, ktoré si v googli ľudia najviac
vyhľadávajú, cez 10 tipov na darčeky pre
ňu či pre neho, 10 chýb, ktoré nerobia
úspešní ľudia, až po 10 vecí, ktoré musíte
dodržiavať, aby vám vydržal vzťah alebo
10 zaručených rád, ako prežiť výchovu detí.

Ako ste na tom vy, máte zoznamy radi? A prečo sú
také populárne? Vedci sa zaoberajú aj týmto fenoménom, a samozrejme priniesli hneď 10 dôvodov, prečo
ľudia zoznamy milujú. V skratke: Kedykoľvek sa stretávame s novými informáciami, náš mozog sa ich okamžite
pokúša pochopiť. Tento proces je automatický a ani si
ho neuvedomujeme. V rámci neho sa od pochopenia
posúva mozog k prijatiu a rozhodnutiu. No a ľahšie si informácie zapamätá, ak si ich zapíšeme alebo ich vidíme
v zozname s odrážkami alebo číslami. A ak v tom zozname ide o výzvy či úlohy, prináša nám ich „odfajkovanie“
uspokojenie. Splnená úloha nás napĺňa pocitom dobre
vykonanej práce. Odfajknuté, done. A ako tiež testy
a štúdie vedcov potvrdili, zoznamy si vieme nielen ľahšie
zapamätať a efektívnejšie spracovať, ale sú perfektne
a presne „dizajnované“ pre náš mozog
a intuitívne nás to k nim tiahne.
A preto vám aj my prinášame hlavné informácie
o dôležitých témach pre váš biznis v zoznamoch. Pozrite
si, aké sú priority vášho segmentu – samospráva, školstvo, zdravotníctvo – v prehľadnej infografike. Prečítajte
si 9 zaujímavostí o našich zákazníkoch, zoznámte sa
so 7 technickými vychytávkami, ktoré vám odporúčajú
naši ajťáci, pridajte k tomu 5 vecí, ktoré stačia na zdravší
office a tiež 5 tipov na netradičné výlety. A na záver nevynechajte posledný, no dôležitý zoznam - 21 projektov,
aktivít a osobností, s ktorými DATALAN doteraz spolupracoval a ktoré môžu byť pre nás všetkých inšpiráciou
(nielen) v roku 2018.

Kedy je však už zoznamov priveľa? Možno vtedy,
keď sa kvôli nim nestíhame venovať veciam, ktoré na
zozname nemáme... Alebo to urobme naopak – dajte
si na špeciálny zoznam aj tie. Napríklad by to mohlo
vyzerať takto: 10 vecí, na ktoré nebudem myslieť.
10 situácií, v ktorých vypnem svoj mobil. 7 spôsobov ako
si oddýchnuť – na každý deň v týždni. 5 ľudí, s ktorými sa
chcem tento týždeň určite stretnúť. 10 miest, kde chcem
objať svojho partnera alebo deti. 6 mojich výnimočných
schopností, o ktoré sa môžem podeliť. Alebo stačia aj
3 veci, ktoré ma vedia urobiť šťastným každý deň. Podľa
posledných štúdií psychológov, ktorí sa téme dlhoročne
venovali, najviac osobnej spokojnosti a šťastia vykazovali ľudia so silnými sociálnymi väzbami. Inak povedané,
najvyššia miera šťastia vraj pochádza z komunity. Preto
by ten najdôležitejší a najprioritnejší zoznam nemal
byť o úlohách, povinnostiach, či veciach, ale o ľuďoch.
A o tom, aby aj naše stretnutia pri práci či biznise boli
v prvom rade stretnutia ľudí. Takže do nového roku sa
pridávame do vášho zoznamu želaní a prajeme vám
veľa dobrých stretnutí a dobrých ľudí okolo vás, v práci
aj súkromí.

Ivana Dorozlo
Marketing & PR manager
DATALAN
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DO POZORNOSTI

PODPORILI SME

Za najúspešnejším open-source
projektom na Slovensku je
odborník z DATALANu

Rozprávkový kalendár,
ktorý pomáha

Datalanský web developer Peter Širka odštartoval 1. ročník vývojárskej konferencie TotalCon. Témou bola platforma Node.js + Total.js framework, a tvorba SPA aplikácií +
reusable komponentov za pomoci jeho client-side knižnice jComponent. Konferencia sa konala v Bratislave a prihlásila sa na ňu stovka vývojárov z rôznych veľkých firiem
ako IBM, Tatra banka, AT&T, PosAm, Pixel Federation, Profesia, Dimano, či GoodRequest. Prezentované vývojárske
nástroje sa použili aj u našich zákazníkov, a za pozornosť
stojí, že Total.js framework je s vysokou pravdepodobnosťou najúspešnejší slovenský open-source projekt, ktorý sa
používa po celom svete. Svedčí o tom aj databáza viac ako
9000 zaregistrovaných vývojárov z celého sveta.

Aj tento rok sme podporili viacero zaujímavých projektov
a osobností, s ktorými nás spája špičková práca, ale aj nápady, snaha a odhodlanie meniť veci k lepšiemu – alebo
pomáhať iným. Takým projektom je aj Kalendár Nadácie
detského kardiocentra pre rok 2018.
Počas jeho predstavenia a krstu sa konala aj dražba umeleckých diel – podarilo sa vydražiť všetky a na konto Nadácie putuje krásnych 33 000 €, ktoré pomôžu pri nákupe
špeciálneho ultrazvuku pre najmenších pacientov na oddelení Detského kardiocentra.

Kalendár tvoria emotívne zábery detí v zátiší s vydraženými umeleckými dielami. O fotografie sa postarala fotografka Jana Keketi a spolu s ňou a deťmi kalendár slávnostne
pokrstila Iveta Radičová.
Ak je vám myšlienka pomoci touto formou blízka, radi vás
ako našich zákazníkov potešíme osobnou donáškou kalendára priamo do firmy.

Spoločnosť DATALAN úspešne absolvovala audit Integrovaného manažérskeho systému. V testovaní našich znalostí, prehľadu a odborných kompetencií sme opätovne
potvrdili, že patríme k lídrom slovenského IT trhu a ako
stabilný a overený dodávateľ vieme poskytovateľ služby aj
produkty spĺňajúce najvyššie kvalitatívne kritériá v oblasti
manažérstva kvality, environmentálneho aj BOZP manažérstva, a tiež z pohľadu informačnej bezpečnosti. Audit
potvrdil naše kvality aj v novoprijatom systéme manažérstva IT služieb, čo zahŕňa vývoj, poskytovanie a riadenie
služieb pre oblasť informačných technológií, sieťových riešení a technickej podpory.

Viac informácií o konferencii nájdete na www.totalcon.sk
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Hodnotenie kvality podľa divízií

 vynikajúca

 veľmi dobrá

57 %

52 %

45 %

43 %
29 %

28 %

28 %

3%

15 %
Softvérové projekty

Ako ste s nami
spokojní?

12%

48%

veľmi dobrá

22%

dodávka a servis techniky

62%

62%

prístup a proaktívna
komunikácia

odborné znalosti
a konzultácie

konzultácie a podpora
z pohľadu legislatívy

nové témy a služby,
iniciatíva pri inováciách

Vnímanie značky DATALAN

partner

40%

vynikajúca

63 %

dobrá firma
spoľahlivosť
moderné technológie
promptnosť spokojnosť
úspešná
veľká
značka
spoločnosť

Najviac oceňované služby

29%

66 %

stabilita

Hodnotenie kvality
našich produktov a služieb

dobrá

poskytovanie servisných
služieb na IT infraštruktúre

Infraštruktúrne riešenia
a služby

Vysoké ocenenie sme získali v oblasti

Oceňujete najmä prístup, odporúčate nám zlepšiť sa v termínoch. Aj také sú výstupy Zákazníckeho prieskumu
spokojnosti, ktorý DATALAN zrealizoval v uplynulom roku a na základe ktorého môžeme relevantnejšie
a adresnejšie zvyšovať kvalitu služieb v roku 2018.

V rámci online a telefonického prieskumu sme sa našich
zákazníkov pýtali, či sú spokojní so službami spoločnosti
DATALAN – nielen s ich kvalitou samotných služieb, ale aj
dodávky, komunikácie, napĺňania dohodnutých termínov,
ako aj s prinášaním inovácií, a prístupom ľudí, obchodníkov, konzultantov, či IT špecialistov. Teraz si môžete pozrieť kompletné výsledky.

Softvérové produkty

 dobrá

+

A v čom by sme sa mali zlepšiť?
26%

rýchlejšie zavedenie služieb
správa systémov a technických
zariadení
optimalizácia procesov

15%
13%

pre nás

Spoluprácu so spoločnosťou DATALAN
by odporučilo 96% zákazníkov
správa informačných
systémov

22%
Svoju spätnú väzbu nám však môžete dať kedykoľvek aj mimo prieskumu – ozvite sa nám telefonicky
na 50 25 77 77 či e-mailom na info@datalan.sk. A vždy sa s vami radi stretneme aj osobne.
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Marek
Paščák
Firma mi
pod rukami
dospela

A čo ťa firma naučila?
Prispôsobiť sa zmenám, prekonávať svoju komfortnú zónu,
a najmä uvedomiť si, že mať slabé stránky nie je problém.
Musíte vedieť, v čom ste dobrý, to využiť a v ostatných veciach sa spoľahnúť na ľudí, ktorí sú v nich lepší.
Ako by si charakterizoval seba ako manažéra?
Prísny, ale férový? (smiech) Viem byť rázny a vyžadujem,
aby veci fungovali, nájdu sa teda ľudia, ktorí hovoria, že
priveľmi tlačím. Som však vždy korektný a rešpekt vo firme
mám vybudovaný nie vďaka rokom, ale práve vďaka prístupu. V manažérskych testoch mi vyšlo, že som deal maker,
čo platí. No zároveň som aj supportér – vždy sa snažím pomôcť. Viem otvoriť dvere, porozprávať sa, získať si dôveru.

DATALAN má za sebou rok veľkých zmien. Od zmeny vedenia cez zmenu portfólia pristúpi čoskoro aj k zmene
sídla. O zmenách, ale aj plánoch sme sa zhovárali s jej riaditeľom Marekom Paščákom.

Marek je so spoločnosťou DATALAN spojený už 18 rokov
a prekonal s ňou všetko - od prvých krokov a kontaktov s biznisom na obchodnom oddelení, cez strmý rast aj náročné
roky, až po aktuálnu transformáciu v pozícii na čele firmy.
Vedenia firmy sa ujal už 1. apríla 2014 ako výkonný riaditeľ
a od 31. mája 2017 je generálnym riaditeľom a predsedom
predstavenstva. Aj keď to môže budiť dojem, že ďalej sa už
nedá ísť, má ambiciózne plány a rád robí veci naplno, v biznise, športe aj súkromí. Okrem vlastných 4 detí má dnes už
viac než 240 „datalanských“, a tiež samotná firma je dnes aj
jeho dieťaťom, ktoré mu pod rukami dospelo. Stále ho však
formuje, a aj na pozícii CEO pre neho zostáva dôležité, že
ľudia vo firme nie sú „pod ním“, ale kolegovia, ktorí ho môžu
zavolať na pivo a stretnúť každý deň na chodbe.

»

„Niekedy je potrebné rázne konanie
a rozhodovanie, inokedy fungujú
systematicky malé zmeny."
10

Úvodná vážna otázka - kedy si bol reálne s kolegami
na pive naposledy?
Minulý týždeň (rozhovor sme robili začiatkom decembra,
pozn.red.) A odvtedy to aktívne pokračuje. (smiech) Máme
s tímami predvianočné stretnutia, s tímlídrami sme vybehli
na pohár vína a všetkých datalancov tiež ešte obehnem
s vianočným vínkom.
Pri riadení firmy nachádzajú mnohí skúsení paralelu
s výchovou detí – v oboch prípadoch ide o nikdy nekončiaci proces, a neustále prekvapenia a výzvy.
Súhlasím, nikdy to nekončí, žijete tým naplno a prináša vám
to mnohé radosti aj starosti. A z mojej skúsenosti pridávam:
aj firmu svojím vedením formujete tak, že sa na vás podobá, a zároveň vás firma – procesy ale najmä tím v nej mnohé učí.
Aké hodnoty teda odovzdávaš DATALANu ty?
Jednoznačne otvorenosť a úprimnosť, ale aj korektnosť,
férovosť a v neposlednom rade ľudskosť. Prenášam to do
vzťahov s ľuďmi vo firme, aj so zákazníkmi a partnermi. Cením si spoľahlivosť, a vždy mi ide o to, porozumieť problému a spoločnými silami nájsť dobré riešenie.

Si vo veku, keď sa mnohí v biznise už obhliadajú za
svojou kariérou, uvažujú, čo sa im podarilo vybudovať,
akým smerom sa ubrať ďalej, či neprehodiť výhybku alebo neskúsiť niečo nové. Úprimne – ako je to u teba?
Chceš vedieť, či ma to aj po 18 rokoch v DATALANe stále
baví? Musím sa priznať, že – áno. Stále som nestratil ten
drajv a chuť ísť s firmou ďalej. Niekedy je potrebné rázne konanie a rozhodovanie, inokedy fungujú systematicky malé
zmeny, nasledované väčšími krokmi, vždy však vsádzam
na otvorenú hlavu a svoju schopnosť počúvať a diskutovať,
keďže bez nadšených ľudí a nápadov to nejde. A hoci prídu
chvíle, keď veci dlho tlačíme pred sebou, točíme sa v kruhu
a neposúvame vpred, keď sa energia hľadá ťažšie, riadim sa
heslom ‚Keď nevládzeš, pridaj‘ , vydolujem to v sebe a opäť
nahodím motor.
Ako? Podeľ sa o recept.
Ak riadite firmu, musíte byť stratég aj operatívec súčasne.
Keď niekde horí problém, odhodím stratégiu a riešim, čo

Marek v debate k reformám slovenského školstva na konferencii
University Day 2017.

treba, občas milión vecí naraz, od vízie cez procesy až ľudí
– minulý týždeň som napr. absolvoval viacero pracovných
pohovorov, keďže sme posilňovali personálne oddelenie.
No vždy mám pred očami cieľ, ku ktorému to má všetko
viesť. A nikdy sa nevzdávam, nepripúšťam si, že by sme sa
k nemu nedostali. Každý deň je podľa mňa príležitosť na
nový štart. Takže je to výrazne o vlastnej vnútornej motivácii.
Kam teda chceš firmu posunúť po 28 rokoch na trhu?
Takmer tri desiatky rokov sú jednoznačne potvrdením, že
sme silný a konkurencieschopný hráč. Stále na sebe pracujeme, a rozširujeme kompetencie v oblastiach, kde patríme k lídrom – v školstve a samospráve, prinášame nové
možnosti a otvárame nové témy zdravotníctve, aktuálne
posilňujeme aj v segmente finance. Firmám dokážeme
v konkrétnom segmente poskytnúť špičkové know-how,
skúsenosti a prehľad v trendoch, každý segment zastrešujú
business unit lídri, ktorých úlohou je prepájať potreby zákazníka s technologickými možnosťami a expertízou našich
špecializovaných tímov. Zároveň však vidíme veľký potenciál a priestor na rast vo využívaní technologických nástrojov
a možností cross segmenty.
Rast však nie je nekonečný, ani v prípade firiem.
Áno, sami sme to pocítili. V uplynulom období mnohé projekty stáli, museli sme nájsť rezervy, aj vo fungovaní. Takýto stav je však príležitosť zamyslieť sa, čo užitočné vieme
zákazníkom ponúknuť, ktoré veci sú skutočne potrebné
a zmysluplné, čomu sa venovať ďalej. Ak si niektorá firma
myslí, že je dostatočne veľká a silná, a nemôže sa jej to stať,
žije v bubline. Ktorá môže prasknúť.
Budúcnosť firmy tvoria ľudia a formujú ju konkrétne
projekty, na ktorých robí. Má DATALAN víziu aj z tohto
pohľadu?
Platí, že nevrháme sa bezhlavo na každú príležitosť a nejdeme do projektu, ak necítime kompetenciu, oveľa viac zvažujeme a vyberáme si. Posilňujeme svoje know-how a zároveň chceme vidieť vo veciach zmysel a prínos v praxi. Lákajú
nás projekty inšpiratívne, zaujímavé a kreatívne, rozsiahle,
možno aj náročné a komplikované, v ktorých sa mnoho
naučíme. Venujeme sa aj projektom dlhodobým, kde výsledky prichádzajú krok za krokom, postupne, často sa však
práve takéto projekty ukážu ako prelomové pre slovenský
trh. A našou snahou je inovácie prenášať aj do verejného
sektora, chceme to však robiť v našom duchu – otvorene,
férovo a s výsledkami, preto oceňujeme, že aj v tomto seg-
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mente už nachádzame na strane zákazníka sparring partnerov, ktorí to chcú robiť rovnako ako my. DATALAN teda
z pohľadu projektov vidím ako lídra, ktorý má odvahu, ide
do veľkých úloh, vie sa vynájsť a nevzdáva sa, a je to bojovník s víziami, ktorý často rozráža cestu iným.
V súčasnosti sú ako problematické vnímané najmä
štátne IT projekty, táto téma nielen silno rezonuje v médiách, ale prináša aj zmeny do fungovania IT sektora. Ako
sa k tomu stavia DATALAN?
Táto téma je pre nás dôležitá, my sami totiž už dlhodobejšie
vyvíjame snahu o zmenu a preto súčasné debaty a mnohé pozitívne aktivity vítame. Moderné služby pre verejnosť
a efektívna informatizácia nie je možná bez technologických
dodávateľov, ktorí majú know-how, skúsenosti a kvalitný
tím, schopný a zanietený odviesť kvalitnú prácu. Zároveň
je potrebné tlačiť na to, aby sa informatizovalo s jasnými
cieľmi a výsledkami. Aj my sme robili projekty, ktoré neboli vždy jednoduché, boli sme aj kritizovaní, no vždy sme
veci dokončili, aj za cenu toho, že nás to výrazne poškodilo.
Z tohto sme sa poučili. Dnes preto chceme robiť projekty,
ktoré majú význam a prínos pre zákazníka, sú navrhnuté aj
realizované podľa reálnych potrieb používateľov služieb, tj.
verejnosti, občanov, a robia sa transparentne a podľa jasných pravidiel.
Stotožňujú sa s takýmto videním aj ľudia v tíme?
V DATALANe máme mnohých šikovných ľudí, o ktorých
možno nebolo doteraz veľa počuť, ale vo svojom odbore sú
špičkou, a sú odhodlaní nasadiť svoje schopnosti do – poviem to tak obrazne – boja za lepšiu, modernejšiu a fungujúcu verejnú správu. Navyše po aktuálnych zmenách sa tím
firmy trochu vyčistil, a zároveň obohatil, a súčasné usporiadanie je odpoveďou na víziu firmy, ktorou je silný focus
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»

„Chceme robiť projekty, ktoré majú
význam a prínos pre zákazníkov,
a sú navrhnuté aj realizované
podľa reálnych potrieb používateľov
služieb.“

na cieľ a zámer obklopiť sa najlepšími ľuďmi. Aj keď je v súčasnosti v IT sektore, a nielen v ňom, nedostatok voľných
a šikovných odborníkov, a s touto výzvou sa boríme aj my,
v súčasnosti máme všetky projekty kapacitne pokryté. Sme
na tom dokonca lepšie ako v minulosti, minimalizovali sme
externé prostredie a posilňujeme aj špecializované tímy na
nové témy.
Vďaka čomu je DATALAN lákadlom pre expertov a
„nové mozgy“?
Je im blízka naša vízia, myslenie, to ako chceme pracovať, že
chceme prinášať reálne inovácie do praxe a vidieť za sebou
výsledky v podobe užitočných riešení. A je im sympatická
aj atmosféra vo firme. Žiadna hierarchia, skostnatené procesy, veríme v otvorenosť a priamu komunikáciu. Šikovných
ľudí musíte vedieť počúvať, musíte im dať slobodu a kompetencie, a prejaviť rešpekt, inak nebudú spokojní. K nám ľudia sami prichádzajú, pretože o firme počuli a my im vieme
ponúknuť výzvu, možnosť pracovať so špičkovými technológiami, na konkrétnom zaujímavom projekte. Štandardné

benefity dnes už zaujímajú málokoho. Stretavám sa tiež
čoraz viac s tým, že nová generácia IT odborníkov nechce
pracovať na štátnych projektoch, takáto výzva ich vôbec neláka. Našou ambíciou je zmeniť tento pohľad a predsudky,
a ukázať, že aj štátne projekty môžu byť zaujímavé, že aj
v nich je možný pozitívny výsledok, že môžu byť užitočné,
zmysluplné a fungovať. Potrebujú však, aby ich robili šikovní ľudia. Táto zmena síce ide pomaly, ale začína ju byť vidieť.
Akým novým veciam, či výzvam sa tímy venujú aktu
álne?
Technológie sú dnes už neoddeliteľnou súčasťou každej
služby pre biznis aj verejnosť, dynamika sa teda odráža aj
v našom fungovaní, máme rozpracovaných viacero tém aj
konkrétnych riešení. Ako jedni z mála na slovenskom trhu
vieme zákazníkom, hľadajúcim konkrétne využitie internetu
vecí, ukázať konkrétne zaujímavé referencie zo samosprávy, či priemyslu. Veľký potenciál vidíme aj v otvorených dátach. Podľa nedávnej štatistiky Európskeho data portálu je
Slovensko v prvej trojke najviac sa rozvíjajúcich ‚open data‘
krajín. Dáta štátu prístupné tretím stranám súvisia nielen
so zvyšovaním transparentnosti, ale aj inovačného poten
ciálu Slovenska, a rozvojom nových služieb a aplikácií.
V roku 2018 čaká zmena aj finance sektor – vďaka smernici
PSD2, ktorá otvorí finančný trh tretím stranám. Pomáhame
zareagovať na túto zmenu bankám, napr. upgradom infraštruktúry, a vieme realizovať aj softvérové riešenia pre firmy
plánujúce sa do zmeny zapojiť. Výsledkom by malo byť to,
o čo v službách ide - pozitívna user experience, transakčná
jednoduchosť a rýchla dostupnosť. Samozrejme s tým súvisí aj bezpečnosť, a aj tu sme doma. Oblasťou cyber security
sa zaoberáme komplexne a máme referencie aj v príprave
firiem na ďalšie nariadenie, ktoré sa nás bude všetkých týkať - GDPR. Konkrétnou a citeľnou zmenou v DATALANe je

aj nová produktová stratégia a plán inovácií, vrátane budgetu, z ktorého sa budú naše existujúce produkty ako nemocničný informačný systém, či moduly pred digitalizáciu
služieb samosprávy inovovať.
Inovácie boli mantrou roka 2017, v blízkej budúcnosti
to má byť reinvencia. Podľa tohto princípu neustála inovácia možná nie je - firmy musia pracovať s tým, čo majú,
a vyťažiť z toho čo najviac.
Podľa mňa je vždy možné nájsť nový pohľad na biznis, novú
hodnotu, ktorú svojimi schopnosťami a kapacitami vieme
pre zákazníkov vytvoriť. Aj potreby zákazníkov sa menia
a ako dodávateľ na to musíme vedieť zareagovať. V tomto
sme dobrí a budeme pokračovať. Aj v rámci tímu je dôležité riadiť kontinuitu a zároveň dávať priestor novým ľuďom
a myšlienkam. Pri projektoch sa zas musíte rozhodnúť, koľko času venujete existujúcemu biznisu a koľko novým príležitostiam, čo je investícia bez záruky návratnosti. Ako líder
trhu však vždy musíte ísť aj do rizikových vecí, v ktorých existuje potenciál. Možno nebudú ziskové, ale ziskom je aj nová
oblasť a know-how.

Užitočné biznis zručnosti dokáže priniesť aj kurz poskytovania
prvej pomoci.
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V DATALANe si po nástupe do pozície CEO naštartoval viacero zmien. Zmeny sú nevyhnutné a bez nich žiadna firma neprežije samotné zmeny externého prostredia
a spotrebiteľského správania. Ako však prežiť zmeny
a turbulencie v rámci firmy?
Každá firma by mala prehodnocovať svoju stratégiu, pravidelne aj ad hoc, v čase organických zmien na trhu. Pri
vedení firmy v čase zmien si musíte nájsť motiváciu, cieľový stav, kam sa chcete dopracovať, v čase sa rozhodnúť
a ďalej sa nad tým už nepozastavovať. Toto u mňa fungovalo. Niekedy, keď neviete, čo s tým, pomôže spoľahnúť
na vnútorný feeling, intuíciu. Veriť sám sebe a počúvať
svoj šiesty zmysel sa oplatí. A rovnako prijať, ak nie ste
študovaní manažéri s rokmi overeným know-how, že sa
musíte učiť v procese. Pre mňa osobne je však veľmi dôležité byť obklopený ľuďmi, ktorým dôverujem, ktorí sú
odborníkmi, majú vízie a vedia spolupracovať.
Firmy si zvyknú v prípade veľkých zmien najímať aj
externého manažéra, keďže si to často vyžaduje tvrdé
a racionálne rozhodnutia a nepopulárne opatrenia.
Takáto debata v DATALANe ani nevznikla. Keď sa postavíš do čela firmy, musíš to prijať so všetkým. Aj fakt, že
rozhodnutia musíš urobiť sám. Ľudia sa chodia radiť, čakajú od teba názor, a ty im musíš byť oporou – takže aj ty
si v niečom musíš nájsť oporu pre seba. Nesmieš sa nechať zvalcovať tým pocitom, že všetko je na tebe a padá
ti to na hlavu.
V čom si našiel oporu, alebo aj inšpiráciu ako prejsť
zmenami ty sám?
Bola to kombinácia viacerých vecí, využíval som koučing,
snažil som sa nájsť mentorov, s ktorými som mohol ana-
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lyzovať situácie a možné riešenia, počúval som mnoho
podcastov inšpiratívnych rečníkov, čítal som knihy na
témy, ktoré sa ma dotýkali. Najviac mi však dávajú osobné stretnutia a rozhovory – aj keď je toho okolo vás aj
na vás veľa, z mojej vlastnej skúsenosti považujem za nevyhnutné neuzatvoriť sa, ale ostať otvorený, stretávať sa
a počúvať.
A ako zmeny vnímali ľudia vo firme?
Každá zmena bolí. Niektoré viac, niektoré menej. Pri niektorých sme očakávali fatálne následky, ale neboli a život
ide ďalej. Firma refresh potrebovala. Nové je nastavenie
aj fungovanie. Nešlo však len o prispôsobenie sa vývoju IT sektora a zmenám v biznise, ale aj o nový mindset,
s ktorým to chcem viesť do ďalších rokov, či dekád. Po
počiatočných otrasoch som dnes rád, že sa v DATALANe
vykryštalizoval tím ľudí, ktorí vedia a chcú. A neboja sa
priznať, ak niečomu nerozumejú, a otvoriť to. Vieme si
všetko povedať na rovinu, baviť sa spolu. A spája nás, že
chceme robiť veci, ktoré majú zmysel, pre zákazníkov aj

»

„Je pre mňa dôležité byť obklopený
ľuďmi, ktorým dôverujem,
ktorí sú odborníkmi, majú vízie
a vedia spolupracovať.“

pre nás.
V rámci sebareflexie je dobré vyhodnotiť svoje silné
aj slabé stránky, prešiel tým aj DATALAN?
Vyhodnocujeme si to interne a spätnú väzbu získavame
aj od zákazníkov. Veľkou satisfakciou je fakt z nedávneho
prieskumu, že až 96% zákazníkov by odporučilo spoluprácu s nami. Vysoko pozitívne hodnotenie má náš prístup, proaktívna komunikácia, odborné znalosti, ale tiež
prinášanie nových tém a služieb, a iniciatíva pri inováciách. A toto ešte viac posilníme vďaka novovzniknutému
expertnému centru v rámci firmy, ktoré kumuluje a zdieľa interné know-how.

A tie slabé stránky?
Otvorene priznávam, že musíme popracovať na tom, aby
sme boli rýchlejší, čo sa nám, verím, podarí aj s novými
posilami. A tiež na optimalizácii procesov, na čo už máme
dedikovaný tím. Sme tiež omnoho agilnejší, a keď vznikne potreba, hneď situáciu riešime a zavádzame opatrenia do praxe. Eliminovali sme tzv. „čakacie doby“, a osobne mi záleží na tom, aby sa veci vo firme hýbali.
Ako konkrétne sa zmenilo nastavenie firmy ako značky DATALAN?
Nový mindset možno najviditeľnejšie ilustrujem na zmene
našej ponuky. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť, že si nekupujú technológie, ale užitočné služby, fungujúce v praxi.
A svoje kompetencie tiež neohraničujeme konkrétnymi
technológiami a nástrojmi, ale výsledkami, ktoré chceme
spoločne so zákazníkmi dosiahnuť. V rámci portfólia ‚Data,
Integration, Connectivity‘ zákazníkovi poskytneme možnosti na získavanie a vyťažovanie dát, integráciu informácií a systémov, na konektivitu zariadení aj ľudí.
Čím ťa inšpirujú iné firmy, či značky, ktoré sa vďaka
schopnosti zmeny, posunu a inovácie dokázali udržať na
tempe doby desiatky rokov?
Odvahou ísť rýchlo vpred a zároveň sa zastaviť, a s otvorenou mysľou sa pozrieť okolo seba aj dovnútra. Na to,
ako sa mení svet a ľudia v ňom, a čo skutočne potrebujú
zákazníci aj svet okolo nás. A v rámci interného fungovania sú pre mňa inšpiratívni samotní ľudia. Vedenie firmy
totiž trochu pripomína manželstvo – musíte si spolu rozumieť, stále objavovať niečo nové a zároveň mať na pamäti, čo vás dalo dokopy, a musíte mať nielen spoločné
hodnoty, ale udržať si aj vášeň a zanietenie, aby vás to
spolu stále bavilo. ¢
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NAJVÄČŠIE TÉMY 2018:
Smart mestá,
reformované školy,
fungujúce ezdravie

DATALAN patrí k technologickým lídrom, prinášajúcim fungujúce riešenia
a inovatívne myšlienky do viacerých dôležitých segmentov – od samosprávy
cez školstvo až po zdravotníctvo. Záleží nám na tom, aby aj na Slovensku
fungovali služby na úrovni 21. storočia. No modernizovať a posúvať veci
vpred, a prenášať dobré nápady do praxe dokážeme len spoločne – aktívnou
spoluprácou. Aj preto sa s vami každoročne stretávame na konferenciách, ktoré
spájajú odborníkov, významných zástupcov branže, technologických expertov
a ďalšie osobnosti, ktoré svojimi skúsenosťami, názormi, či projektami dokážu
vecami pohnúť. Spoločne sa venujeme vašim potrebám, novým možnostiam,
svetovým trendom v slovenských podmienkach, horúcim otázkam a aktuálnym
prioritám. Vy z týchto stretnutí odchádzate bohatší o nové, cenné a inšpiratívne
informácie a my vďaka vašej spätnej väzbe odchádzame pripravení prinášať ešte
užitočnejšie služby a riešenia. Ako budú vyzerať v roku 2018?

news I samospráva

news I samospráva

internet zdarma a znížiť v regiónoch výskyt bielych miest.
S pripojením aj samotnou digitalizáciou úzko súvisí ďalšia dôležitá téma: bezpečnosť. Masívne a zrýchľujúce sa
rozširovanie elektronických služieb a prechod do online
prostredia je jeden dôvod, prečo by sa touto témou mali
zaoberať aj mestá a obce. A tým druhým je nariadenie
o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré vstúpi do platnosti už o pár mesiacov a občanom prinesie väčšiu kontrolu nad tým, čo sa
deje s ich osobnými údajmi. Mestá a obce preto musia byť
pripravené tak z hľadiska technológií, ako aj informovanosti a schopnosti nové povinnosti zvládať.
Podľa prieskumu Eurobarometer „Data Protection“ je totiž až 67% občanov znepokojených tým, že nemajú úplnú
kontrolu nad informáciami, ktoré poskytujú online a každý druhý považuje za najväčšie riziko zneužitie jeho online
identity na podvodné účely. Hostia stretnutia DATALAN
Digitálne mesto 2017 sa preto dozvedeli, čo presne znamená a ako dlho trvá implementácia GDPR v organizáciách, čo všetko bude potrebné pripraviť a koľko to bude
stáť, ako aj to, či sa budú musieť vzdať dát o obyvateľoch
svojho mesta, či obce.

Slovenské mestá
povinnú digitalizáciu zvládli,
na rade sú smart riešenia
Moderné mestá musia byť miesta pre ľudí. Znamená to fungujúce služby a prostredie príjemné pre život aj
prácu. Na to je však nevyhnutné, aby sme v budúcnosti inteligentne a viac využívali dostupné technológie
a dáta. Ako na to?
Inšpiráciu priniesla 7. novembra konferencia DATALAN
Digitálne mesto. 1 deň, 24 spíkrov, 200 hostí, množstvo
zaujímavých nápadov aj príkladov z praxe – to je vizitka
najväčšieho stretnutia ľudí zo samospráv, verejnej správy
a technologických expertov.
Ako sa prítomní zhodli, dnešné mestá ale aj obce musia
poskytovať fungujúce služby obyvateľom i návštevníkom,
a rýchlo reagovať na vznikajúce potreby, či aktuálne problémy. Pri tom všetkom už dnes vedia pomôcť technológie,
ľudia, úradníci aj obyvatelia, sa ich však musia naučiť efektívne používať. Mestá a obce na Slovensku už za sebou
majú prvý rok povinného poskytovania elektronických
služieb samosprávy, milióny ľudí a firiem si tak môžu vybaviť agendu z pohodlia domova, či firmy. Stále je však
toho veľa pred nami - od osvety úradníkov aj obyvateľov,

cez uplatňovanie user-friendly princípu v praxi až po zavádzanie smart riešení.

Online zdarma a bezpečne
Konferencia DATALAN Digitálne mesto, ktorej vysokú úroveň potvrdzovali aj prezentujúci spíkri a hostia v diskusii,
predstavila nielen aktuálne témy, najnovšie technológie,
trendy a možnosti, ale aj vízie modernizácie do roku 2020,
a konkrétne plány a pripravované reformy na Slovensku.
Hostí zaujal napr. projekt WIFI for EU, ktorým konferenciu
odštartovala Jana Lompartová z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zámerom je, aby do
roku 2020 každé európske mesto aj dedina boli vybavené
bezplatným bezdrôtovým internetovým pripojením. Projekt je príležitosťou, ako na Slovensku sprístupniť kvalitný

Ľudia sa musia naučiť s technológiami pracovať
Pre slovenské mestá aj obce je záväzný zákon o eGovernmente, na základe ktorého musia poskytovať svoje služby
aj elektronicky. Väčšina slovenských samospráv sa pri plnení nových povinností spoľahla na služby Dátového centra obcí a miest (DCOM), na ktorého príprave sa podieľal aj
DATALAN. Zapojilo sa doň vyše dvetisíc obcí a miest, čo je
72% všetkých slovenských samospráv a aktuálne je v pláne ďalšie rozširovanie, a pribúdanie nových funkcionalít,
ako aj prepojenie na ostatné
databázy a informačné systémy
štátu. Práve tento krok výrazne
uľahčí prácu úradníkov samospráv, keďže budú môcť agendu
vybaviť v jednom užívateľskom
rozhraní bez nutnosti „prepínať“
sa medzi viacerými informačnými
systémami.
„Dôležité však je, aby aj v budúcnosti každý systém vznikal s ambíciou uľahčiť život jeho používateľovi, čo sa žiaľ, nie vždy stáva. Problém nastáva najmä vtedy,
ak konkrétne systémy vznikajú bez zapojenia koncových používateľov, tj. iba na základe predstáv programátorov. A tie sa
nemusia vždy zhodovať s potrebami tých, ktorí budú nakoniec s daným systémom pracovať,“ upozornil na konferencii

líder DATALANu pre oblasť samosprávy Roman Jedinák,
ktorý sa venuje práve prepájaniu reálnych potrieb slovenskej samosprávy s novými možnosťami technológií. Na
konferencii DATALAN Digitálne mesto viedol otvorenú diskusiu v téme informatizácie a ako s ním súhlasili aj ostatní diskutéri a prítomní hostia, dôležitou úlohou v zámere
úplnej digitalizácie je aj posilnenie vzdelávania úradníkov
v IT oblasti a osveta obyvateľov.

Smart Cities sa budujú aj na Slovensku
Keďže veľkou výzvou slovenskej samosprávy sú aj služby
a možnosti zastrešené pod koncept „Smart City“, venovali
sme sa mu nielen v prezentáciách, ale aj vo veľkej záverečnej diskusii. Smart – tj. inteligentné riešenia, ktoré elektronizáciu samospráv posunú nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona, sa podľa nás nesmú obmedziť na samotné
technické riešenia. Musia byť o spolupráci a rozumnom prístupe k potrebám daného mesta, či obce. Smart City teda
nie je to o umiestňovaní senzorov, a wi-fi hot spotov, ale o
reálnom vyhodnocovaní informácií, ktoré majú mestá vďaka týmto technológiám rýchlejšie a jednoduchšie dostupné.
A výsledkom data-driven rozhodovania bude v budúcnosti
skvalitnenie života občana, ako aj komplexný rozvoj mesta
a udržateľnosť životného prostredia.
Konferencia DATALAN Digitálne mesto preto ukázala
konkrétne príklady, ako môžu smart riešenia vyzerať:
napr. ako dokážu inteligentné kontajnery na odpadky zabezpečiť, aby sa v mestách zbytočne nehromadili smeti, alebo ako sa môžu vďaka dronom vytvárať 3D
modely historických pamiatok či pasportizovať cintoríny.
A zároveň predstavila ľudí, ktorí sú za tému Smart City
zodpovední na najvyššej úrovni. Miriam Letašiová z Ministerstva hospodárstva SR prezentovala dokument Podpora
inovatívnych riešení v slovenských mestách, aj zaujímavé fakty. Podľa prieskumu MH SR považuje až 68% miest a obcí Smart
City riešenia za prospešné a aktuálne ako najväčšiu výzvu vidia
využitie smart nástrojov v oblasti
dopravy (58,3%) a v poskytovaní
služieb mesta (29,2%). Smart riešenia víta aj Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý
predstavil ďalšie smerovanie informatizácie miest a obcí
na Slovensku, a Smart City vníma ako schopnosť vedieť,
kde, ako a aké technológie použiť pre to, aby sme všetci
v samospráve dosiahli konečný cieľ.

Viac informácií o programe, zoznam spíkrov a ich prezentácie na stiahnutie, videoreport, fotogalériu
aj kompletnú infografiku s výsledkami prieskumu nájdete na www.datalandigitalnemesto.sk
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Na ktoré oblasti sa plánujú samosprávy zamerať v blízkej
budúcnosti?

DATALAN
DIGITÁLNE
MESTO 2017

Prioritou
slovenskej samosprávy
je bezpečnosť a dostupnosť

41%

eGOV Connector
– spojenie s eSchránkami

Smart City – možnosti
a financovanie

Priority miest a obcí do roku 2020

Elektronická registratúra
Wi-fi siete a hotspoty
GDPR a bezpečnosť
Elektronické služby a online formuláre
Vzdelávanie pracovníkov v IT oblasti
Osveta obyvateľov
Úplná digitalizácia

informatizácia miest
a obcí

Hodnotenie účastníkov

26%

Skladba účastníkov

87% 73%
Konferencia splnila
moje očakávania.

Úroveň konferencie sa
zvyšuje.

NÁMESTOVO

SVIDNÍK
STROPKOV

RAJEC

VRÚTKY
RUŽOMBEROK

SABINOV GIRALTOVCE
POPRAD
VRANOV NAD
TOPĽOU

LETANOVCE
GELNICA

TRENČÍN

97%

BREZNO
KOCURANY

KOŠICE

PIEŠŤANY
ZLATÉ MORAVCE

Na konferenciu
prídem aj o rok!

LUČENEC
VEĽKÝ KRTÍŠ

BRATISLAVA

ŽELIEZOVCE
NOVÉ ZÁMKY

Spätná väzba hostí
Rešpekt k vašim Ste dobrí! Len tak ďalej
výsledkom Každoročne vysoká úroveň
Ceníme si osobný prístup
Maximálna spokojnosť
Ste profesionáli
Držím palce!
Výborné podujatie
Skvelé

wi-fi for EU

smart riešenia
– od parkovania cez osvetlenie až po odpady

28%

Super

»

1 deň, 24 spíkrov, desiatky nápadov
a viac než 200 hostí - zástupcovia
slovenských miest aj obcí,
odborníci z praxe a IT experti

56% 52% 49%
29% 20%
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44%

posilnenie wifi sietí
zjednodušenie úradnej agendy

TOP témy slovenskej samosprávy
praktická príprava
na GDPR

48%

bezpečnosť dát a monitorovanie

analýza a lepšie spracovanie dát

Aktuálne témy, trendy a možnosti
Najnovšie technológie
Vízie modernizácie
Plány a reformy

59%

nové elektronické služby
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DATALAN Digitálne mesto
7. november – Vyhne
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Miriam Letašiová
Cieľom inovácií by mali byť
lepšie fungujúce mestá a obce

Milan Muška
DCOM využíva 72% obcí
na Slovensku

Vďaka finančnej podpore štátu si budú môcť malé a stredné firmy otestovať svoje Smart City riešenia priamo
v praxi. Viac o pomoci prezrádza Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia
a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR.

K elektronickým službám samospráv má vďaka Dátovému centru obcí a miest prístup už 2,2 milióna občanov.
Tí sa však musia naučiť, že pri komunikácii s úradmi už papier nepotrebujú, hovorí Milan Muška, výkonný
podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.

Ministerstvo hospodárstva je na Slovensku vnímané
predovšetkým ako inštitúcia starajúca sa o kvalitu podnikateľského prostredia. Ako s tým súvisí agenda Smart
City?
Naše ministerstvo je gestorom inovácií, ako i vami spomínanej podpory podnikateľského prostredia na Slovensku. Inteligentné mestá s touto agendou priamo súvisia.
Ich rozvojom totiž smerujeme práve k zrýchleniu tempa
inovácií ako i k zlepšeniu kvality prostredia, v ktorom slovenské firmy pôsobia. Smart City vnímame predovšetkým
ako nový prístup v rozvoji miest a mestských regiónov, ako
progres v ich spravovaní a plánovaní. Ide o úsilie zvýšiť
kvalitu života a fungovania firiem. Cieľom majú byť mestá
a obce, ktoré by mali smerovať k tomu, aby boli bezpečnejšie, čistejšie, energeticky úspornejšie a schopné reagovať
na nové výzvy.
Na konferencii Datalan Digitálne mesto ste informovali, že pre malé a stredné firmy pripravujete výzvu, prostredníctvom ktorej chcete podporiť ich angažovanie sa
v agende smart city. Keďže ide o podporu z rozpočtovej
kapitoly MH SR, nemôže smerovať priamo do miest a obcí,
ale prijímateľom budú firmy. Akým spôsobom plánujete
zabezpečiť, aby sa tieto projekty prejavili aj v živote obyvateľov konkrétnych obcí a regiónov?
Pri hodnotení jednotlivých projektov budeme vychádzať
z toho, do akej miery sú v súlade s programom sociálneho
a hospodárskeho rozvoja danej obce a inými strategickými
dokumentami samosprávy. Zameriavať sa budeme na prioritné oblasti rozvoja mesta, ktoré majú reálny potenciál
pozitívne ovplyvniť život v konkrétnej samospráve. Chceme podporovať pilotné projekty a ich zavádzanie priamo
na území mesta, a to tak, že im pomôžeme s financovaním.

Zákon o eGovernmente prikázal samospráve komunikovať s občanmi a firmami aj elektronicky. Ako sa mestá
a obce s touto povinnosťou vysporiadali?
Najlepším hodnotením je podľa mňa správa Najvyššieho
kontrolného úradu (NKÚ). Tá síce kriticky, no jasne hovorí,
že povinnosti stanovené zákonom sme zvládli. Informačný
systém DCOM využíva 72% obcí na Slovensku. Tie podľa
NKÚ nemajú problém s tým, že by neplnili úlohy, ktoré
im zákon o eGovernmente ukladá. V prípade obcí, ktoré
v DCOM zapojené nie sú, bola situácia oveľa horšia. Viaceré z nich totiž povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy
nedokázali zvládnuť na potrebnej úrovni, prípadne vôbec.
Čo so samosprávami, ktoré nové povinnosti nezvládli?
Tie môžeme vnímať ako záväzok do budúcnosti. Budeme
sa snažiť im pomôcť. To všetko na báze dobrovoľnosti, keďže nikoho nechceme nútiť, aby si vybral konkrétny informačný systém.
Predpokladáte teda, že je iba otázkou krátkeho času,
kedy samospráva nebude mať s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o eGovernmente žiaden problém?
V tomto smere sa nemôžeme pozerať iba na legislatívu,
ktorá u nás platí už dlhšie obdobie. Samospráve totiž kontinuálne pribúdajú stále nové a nové povinnosti. Nie je to
tak, že ak splníme požiadavky rok platného zákona, máme
všetku robotu hotovú. Musíme sa totiž prispôsobovať stále
novým požiadavkám. Aj preto by sme privítali, ak by nové
povinnosti nepribúdali masovo a živelne. Iba tak má samospráva možnosť sa s nimi zodpovedne vysporiadať.
Ako vyzerá elektronizácia služieb samospráv z pohľadu dopytu? Naučili sa občania za uplynulý rok riešiť svoju
agendu voči mestám a obciam bez toho, aby museli fyzicky navštíviť príslušný úrad?
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Preto plánujeme až 100% prefinancovanie štúdie uskutočniteľnosti, maximálne však do sumy 20 000 eur. Finančne
podporíme aj proof of concept, a to do výšky 150 000 eur.
Podpora však nebude môcť v tomto prípade presiahnuť
úroveň 50% z celkových nákladov. To umožní firmám otestovať svoje riešenia priamo v praxi. Neskôr môžu svoje vízie realizovať aj vo väčšom rozsahu na komerčnej báze bez
dotačnej podpory Ministerstva hospodárstva SR. Môže ísť
napríklad o projekty formou verejno-súkromného partnerstva, pomôcť môže aj Európska investičná banka a podobne.
Ako je to so spoluprácu s inými rezortami? Napríklad,
v prieskume, ktorý ste na konferencii prezentovali, obce
prezradili, že priestor smart riešení vidia najmä v doprave.
Plánujete v tomto smere spolupracovať s príslušným rezortom?
Viaceré rezorty majú v oblasti smart agendy svoje dotačné programy a otvorené viaceré výzvy. Z nášho pohľadu je
však dôležitá ich koordinácia, aby sme dokázali smart riešenia zavádzať rýchlejšie a efektívnejšie. Preto navrhujeme
určenie národného koordinátora pre Smart City riešenia.
Ak sa chceme v oblasti inteligentných miest posunúť ďalej, takýto krok je nevyhnutný. Vďaka tomu budeme vedieť
realizovať nadrezortné projekty, ktoré dokážu významne
meniť život v regiónoch k lepšiemu.
Aké efekty od týchto krokov očakávate?
V konečnom dôsledku by malo ísť predovšetkým o zníženie byrokracie, zvýšenie investícií, podporu ekonomického
rastu a zamestnanosti obyvateľstva. Práve týmto smerom
by mali byť zamerané inovácie v prostrední slovenských
miest a obcí.

V tomto smere nemôžeme očakávať, že situácia sa zmení zo dňa na deň, prípadne z roka na rok. Akýkoľvek vývoj
v tejto oblasti si žiada svoj čas. Potvrdzuje to aj vývoj, ktorý
sme už skôr mohli sledovať v súkromnej sfére. Stačí sa pozrieť na bankovníctvo. Osobný kontakt s úradníkom obce
alebo mesta úplne nevymizne.
Ak však uvážime počet ľudí, ktorí k elektronickým službám
samosprávy získavajú prístup, využívanie je nízke. Čo s tým?
Rozbeh využívania elektronických služieb samospráv bude
postupný, nedá sa teda povedať, že by snahy o digitalizáciu boli zbytočné. Nemôžete totiž čakať odozvu na strane
obyvateľstva, ak nemáte služby, ktoré viete ľuďom ponúknuť. Rovnako nie je rozumné odkladať elektronizáciu do
nekonečna a vyhovárať sa na to, že nič nerobíte, pretože
digitálne služby vlastne od samosprávy nikto nechce. To by
nebolo zodpovedné. Preto potrebujete mať najprv služby
a až potom môžete edukovať občanov, aby ich začali využívať. A práve to máme v pláne.
Ak chcem „zabudnúť na papiere“, je nutná integrácia
rôznych databáz. Dnes sa však bežne stáva, že jeden úrad
si odo mňa vypýta výpis, ktorý má k dispozícii iný verejný
úrad.
Práve tento postup by sa mal stať minulosťou vďaka prístupu
„jeden krát a dosť“. Ak akémukoľvek úradu odovzdám akýkoľvek dokument, iný úrad by ho už nemal odo mňa pýtať.
DCOM je pripravený, aby zásadu „jeden krát a dosť“ uplatňoval. Momentálne sme napojení na deväť rôznych registrov
a na našej strane neexistujú technické prekážky, ktoré by bránili napojeniu na ďalšie databázy. Práve preto je DCOM pre
samosprávy a ich obyvateľov veľkým krokom vpred. Dokáže
uľahčiť život tak bežným ľuďom ako aj samotným úradníkom.
A to je na celom našom snažení to najdôležitejšie.
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Od data miningu k analýze lesa

Slovenské školstvo:
Vízie máme a je čas modernizáciu
uskutočniť
Čo dnes najviac potrebujú slovenské univerzity, ak chcú poskytovať kvalitné vzdelávanie študentom a zároveň
motivačné prostredie pre špičkových odborníkov? Ako zvýšenie úrovne vzdelávania na Slovensku pomôže
celej spoločnosti? A akú úlohu v tom dnes – v digitálnej ére, zohrávajú moderné technológie?

Týmto témam, ako aj inovatívnym nápadom a fungujúcim
riešeniam pre prax sa venovala naša konferencia University Day 2017. Ide o najväčšiu platformu na stretnutie významných zástupcov akademickej obce s profesionálmi
z odborných inštitúcií a technologických lídrov. Aktuálny
ročník sa konal 21. septembra v Jasnej a zúčastnilo sa ho
viac než 150 hostí. Využili tak jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s najnovšími technológiami, inšpirovať sa príkladmi
zo slovenskej aj svetovej praxe a zapojiť sa do interaktívnej diskusie o prioritách nášho školstva.

Do eSchránky rýchlo a bez eID
Samozrejme nechýbali konkrétne riešenia, ktoré si mohli

vyskúšať. Vysoký záujem vzbudilo naše cloudové riešenie eGOV Connector, ktoré jednoducho, bezpečne a bez
potreby používať elektronický občiansky preukaz spojí
zástupcov škôl s ich elektronickou schránkou na portáli
Slovensko.sk.
Ďalším riešením z dielne DATALANu, ktoré univerzitám
výrazne zjednodušuje a sprehľadňuje prácu, je aj modul
ePorady. Umožňuje elektronické riadenie úloh, interných procesov, aj dokumentov. Opäť je ľahko customizovateľné podľa potrieb konkrétnej školy, jednoducho
nasaditeľné bez potreby navýšenia hardvéru a ponúka
nielen intuitívne používateľské rozhranie, ale aj vysokú
ochranu dát.

Okrem využívania moderných riešení si prioritu v oblasti
vzdelávania stále drží aj spolupráca akademického a súkromného sektora – a aj tu DATALAN každoročne prichádza
s predstavovaním aktuálnych možností, ktoré môžu slovenské školy už priamo využívať v praxi, a ktorých implementáciu už nemusia brzdiť nedostatočné zdroje, či kapacity:
nástroje na data mining a processing, senzory pre internet
vecí, aplikácie na zdieľanie poznatkov, sémantika, predikcie
vo výskume, či kognitívna analytika. Práve tú už využívajú
na Technickej univerzite vo Zvolene na analýzu údajov ekológie
lesa z rozličných navzájom nesúvisiacich zdrojov.
„V rámci zvyšovania úrovne vzdelávania na Slovenských univerzitách však za rovnako dôležité ako
moderné technologické nástroje
považujeme aj zvýšenie interaktivity školy a študenta,“ uviedol Marek Paščák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
spoločnosti DATALAN, ktorý konferenciu otváral a pred 7.
rokmi spolu s kolegami štartoval. „Dnešná generácia 18+
ročných je aktívnejšia, rozhľadenejšia a náročnejšia, školy by
preto mali klásť dôraz aj na modernizáciu náboru a komunikácie s potenciálnymi uchádzačmi, na zapojenie študentov do nastavovania procesov a výučby, zatraktívnenie modelov výučby,
využitie platforiem pre zdieľanie vzdelávacieho obsahu, ale aj
na silnejšie prepájanie úspešných absolventov so svojou alma
mater a na zvýšenie uplatniteľnosti svojich absolventov na trhu
práce, čo synergicky vedie k zvýšeniu atraktivity danej školy.“

Čo je hlavný problém nášho
školstva?
Pridanou hodnotou konferencie University Day 2017 bol
však pre účastníkov nielen prístup k aktuálnym trendom
a najmodernejším technológiám, ale aj otvorená diskusia
zástupcov akademickej obce a privátneho sektora. Akčnú
diskusiu, ktorú moderoval Braňo Závodský, sme venovali
reformovaniu vysokého školstva. Zúčastnili sa jej zástupcovia iniciatív, ktoré stoja za reformami Učiace sa Slovensko a To dá rozum, skúsení odborníci z akademickej praxe,
a ako aj zástupcovia študentov a zamestnávateľov. Menovite Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie Vysokých škôl
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Renáta
Hall, projektová riaditeľka reformy To dá rozum z MESA10,
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prorektor na STU v Bratislave,
prof. Karol Matiaško, prorektor na Žilinskej univerzite, prof.
Stanislav Kmeť, rektor z TU v Košiciach, prof. Libor Vozár,
dekan UKF v Nitre, ako aj Bálint Lovász, predseda Študent-

skej rady vysokých škôl a Igor Patráš, predseda výboru pre
vzdelávanie Republikovej únie zamestnávateľov. DATALAN
v diskusii zastupoval Marek Paščák. Cieľom otvorenej debaty bolo predstaviť konkrétne návrhy, ako reformu na Slovensku konečne uviesť do života.

55 tisíc útokov za 2 týždne!
Spolu s hosťami sa naši experti venovali nielen diskusiám,
ale aj konkrétnym výzvam, ktoré na školy pri modernizácii vzdelávania čakajú - napr. v oblasti Cyber Security.
Predstavili nástroje, ktoré môžu
školy využiť už dnes a pomôžu
im tak pri ochrane obsahu v ére
mobility, ako aj reakciách na konkrétne hrozby či útoky. Hostia
boli skutočne prekvapení, keď sa
dozvedeli, že počas nedávneho
auditu spoločnosti Cisco, keď sa
na univerzitách 2 týždne pasívne
sledovali bezpečnostné incidenty, odhalil systém desiatky infikovaných zariadení aj ip
adries, pričom presne vyhodnotil aplikácie, ktoré študenti,
či pedagógovia najviac používajú a z ktorých plynie najviac
hrozieb, a zaznamenal až 55 tisíc útokov!

Smart univerzita nie je sci-fi
Ako ďalšiu top tému, ktorou sa chcú v spolupráci s technológmi školy zaoberať, označili hostia okrem digitálnej
bezpečnosti aj tému smart univerzity. Ide elektronizáciu
procesov, žiadostí, dokumentov, digitalizáciu výučbového
obsahu, online komunikáciu v reálnom čase a v prostredí,
ktoré je študentom prirodzené, o sprehľadnenie toku digitálnych dokumentov a dát, zjednodušenie zdieľania informácií, online testovanie a autentifikácia používateľov, monitorovanie prístupov, schopnosť reagovať na trend BOYD,
či senzoring a vyhodnocovanie dát zo zariadení v sieti.

Učitelia sa učili od umelej inteligencie
Potvrdením toho, že ľudia zo školstva sú pripravení využívať praktické nástroje, zvyšujúce kvalitu vzdelávania, bol aj
vysoký záujem o pracovný workshop s umelou inteligenciou.
Spoločnosť IBM, ktorá bola hlavným partnerom konferencie,
totiž priniesla na akciu Watson-a. Ten je schopný rozpoznávať ľudskú reč, analyzovať otázky a následne formulovať odpovede. Do konferencie sa zapojili aj technologickí lídri Cisco,
Epson a Alef, a tak si mohli hostia vyskúšať ďalšie hi-tech vychytávky a aspoň na chvíľu sa preniesť do budúcnosti. Zároveň si zblízka pozreli najnovšie modely Tesla car a s pomocou 3D okuliarov zažili virtuálnu realitu na vlastnej koži.

Viac informácií o programe, zoznam spíkrov a ich prezentácie na stiahnutie, videoreport, fotogalériu
aj kompletnú infografiku s výsledkami prieskumu nájdete na www.universityday.sk
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UNIVERSITY DAY 2017

Prioritou vzdelávania sa stáva bezpečnosť
Aktuálne témy, trendy a možnosti
Najnovšie technológie
Vízie modernizácie
Plány a reformy

»

Viac než 150 hostí, zástupcovia
slovenských univerzít aj študentských
združení, odborníci z praxe
a IT experti

TOP témy slovenských univerzít

47%

46% 29%

GDPR, kybernetická
bezpečnosť a ochrana
osobných údajov

SMART Univerzita
& SMART Student

Ktoré témy na UNIVERSITY DAY
zaujali najviac?
GDPR. Kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov.

8% 6%

39%

ELEKTRONIZÁCIA
– manažment porád
a procesov

IT priority blízkej
budúcnosti na našich
školách

47%

SMART Univerzita & SMART Student.

8%

23%

3%

20%

46%

ePorady – Manažment akademických zasadnutí.

8%

14%

29%

20%

29%

Bezpečnosť dát
a monitorovanie prístupu

Kamery a tlačiarne útočia – bezpečne so smart zariadeniami.

22%

23%

26%

29%

eGOV Connector - Manažment elektronických podaní.

21%

15%

38%

9%

39%

24%

25%

Využitie kognitívnej analytiky v praxi – IBM Kognitívne služby.

6%

17%

27%

27%

23%

Analýza a spracovanie
dát pre ich ďalšie využitie
vo výučbe, vede
a výskume

Ako vybabrať s ransomverom?

25%

26%

Analýza a spracovanie dát pre ich ďalšie
využitie vo výučbe, vede a výskume

Senzoring, Internet vecí Elektronická
Prepojenosť študent-prax podpora vzdelávania
Manažment kvality procesov Kvalita procesu výučby
Atraktivita vysokoškolského štúdia vs IT vybavenie škôl
Viac online kontaktu so študentmi IT zručnosti študentov

Správa internej dokumentácie a zdielanie dát

48%

Coudové platformy a služby

48%

Modernizácia IT infraštruktúry
(konsolidácia, virtualizácia, dátové centrá)

Ktoré procesy plánujú univerzity
na Slovensku elektronizovať
do roku 2020?
Rôzne interné žiadosti, napríklad dovolenka,
služobné auto, služobná cesta

43%

Vnútorné procesy, napríklad tvorba zmlúv,
schvaľovanie zmlúv, interné smernice

43%

„Študentské“ žiadosti o ubytovanie,
prerušenie štúdia
Iné

Spolupráca
v praxi
Prepojenie univerzít
a súkromného sektora vo
výskume, vývoji a testovaní nových IT možností
- top témy záujmu

57%

Technologické vybavenie pre podporu výučby
(wifi, ...)

43%

Bezpečnosť dát a monitorovanie prístupu

38%

Ranking študentov

36%

Zdeieľanie vzdelávacieho obsahu.
Learning Management System
Iné

19%
5%

38%
19%

68% 60% 59%
57% 47% 41%
Elektronické služby
pre oblasť školstva

Smart Student

Smart University

Cyber Security

Smart City

Internet of Things

26%

IBM Watson Explorer.
3%

Ktorým trendom digitálnej éry Na ktoré oblasti sa plánujú
venuje akademická prax
školy špeciálne zamerať?
pozornosť?
67%

26%

Spätná väzba hostí
Prospešná vec

Tlačte univerzity
k zmene

Pokračujte v tradícii
takýchto prínosných
podujatí

Podnetné

Veľmi pestrý a kvalitný
vyber tém

Výborne pripravené
odborne aj organizačne

23%

Ďakujem veľmi pekne
za profi prácu, robíte to
dobre

Sémantika – networking dát.

20%
% hostí

33%

miera záujmu:

žiadny

28

30%
čiastočný

potenciálny

17%
výrazný

maximálny

Cloudové platformy
a služby
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University Day
21. september – Jasná
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Robert Redhammer
Firmy málo kričia, akých
absolventov chcú

Renáta Hall
Školy by sa mali viac orientovať
na potreby učiacich sa

Je rektorom vysokej školy, ktorá má cveng nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Stojí za zrodom Univerzitného
podnikateľského inkubátora STU a presadzuje užšiu spoluprácu univerzít s firmami. Reformu školstva síce
víta, no jedným dychom dodáva, že nemôže priniesť len plošné pravidlá pre všetky vysoké školy.

Riaditeľka projektu To dá rozum aktuálne pracuje so svojím tímom na podrobnom výskume vo viacerých
oblastiach. Verí, že vďaka nemu sa podarí čo najlepšie zmapovať súčasné nedostatky slovenského školstva
a na základe zistení prinesú ucelený návrh zmeny školstva na Slovensku.

Kde sú teda slabé a kde silné miesta dnešného školstva
na Slovensku, na ktoré by sa podľa vás mala zamerať reforma?
Vysoké školstvo má legislatívny rámec sformulovaný v roku
1990. Bol to jeden z prvých zákonov po revolúcii. Odvtedy sa
zásadne nezmenil. Aj súčasný zákon z roku 2002 je založený
na rovnakých princípoch starých takmer 30 rokov. Univerzity
vo svete prešli rôznymi vývojovými štádiami a ustúpili od divízneho modelu vnútornej organizácie, no my ho máme stále
zafixovaný v zákone. Zákonom máme daný aj „dvojvrstvový“
samosprávny model, ktorý nie je dobre legislatívne vyladený. Hlavne veľké vysoké školy potrebujú viac autonómnosti
v rozhodovaní o vnútornej organizácii. To im umožní efektívnejšie fungovanie, čo uvoľní ďalšie zdroje pre hlavnú činnosť
a vyššiu vnútornú efektívnosť.
Je vo svete systém, ktorý by sme si mohli vziať ako príklad?
V posledných rokoch vidíme v zahraničí príklon k väčšej autonómnosti a zvyšovaniu samosprávnych kompetencií škôl.
Napríklad vo Švédsku z jednej veľkej školy urobili akciovú
spoločnosť – samozrejme, s podmienkou, že musia zostať
univerzitou. V Helsinkách zlúčili tri univerzity, dali im k tomu
„všimné“ pol miliardy eur a päť rokov prechodné obdobie.
A dnes sa už v tejto novej škole točia miliardy eur, investujú nielen do samotného štúdia, ale aj do vybavenia a okolia
univerzity – napríklad vznikne kvôli nim nová zastávka metra. V Estónsku prijali osobitný zákon o Technickej univerzite
v Taline, majú úplne iné možnosti do vnútra a práva navonok
a tým sa úplne zmenil ich manévrovací priestor a reputácia
a riadenie je oveľa efektívnejšie. Ale to nie je unikát, špeciálny zákon už v 90-tych rokoch dostala aj nemecká Technische Universität Darmstadt. Práve v Nemecku je skupina
top univerzít, ktoré majú za cieľ umiestňovať sa vo svetových
rebríčkoch. Majú diametrálne odlišné financovanie, ale ak
nedosiahnu výsledky, z tejto elitnej skupiny vypadnú. Čiže sú
rôzne prístupy a možnosti a je len na nás, čím sa inšpirujeme.

Reformu berie väčšina škôl najmä ako cestu skvalitniť
vzdelávací proces a pripraviť študentov na trh práce. Vy ste
na University Day 2017 predstavili prieskum z pohľadu študentov, ktorý veľmi lichotivý nie je. České vysoké školy sú
v mnohom v očiach študentov lepšie ako slovenské. Prečo?
Časť výskumu tvorili fokusové (kvalitatívne skupinové) rozhovory so slovenskými študentmi a v nich sme zistili, že prístup k študentom v Českej republike je individualizovaný,
viac zameraný na študenta. U nás študentom chýba spätná
väzba od učiteľov, pričom práve tak sa človek najlepšie učí.
Ak dostanete spätnú väzbu, viete, čo robíte zle a čo by ste
mali naopak zlepšiť.
Máte na mysli spätnú väzbu v rámci vyučovacieho procesu?
Áno. Spätná väzba by nemala byť len známka. To je však len
jedna časť, druhá je o komunikácii. Študenti si veľmi všímajú,
ako sa s nimi komunikuje, a to na všetkých úrovniach, teda aj
v rámci administratívy. To je v Čechách oveľa jednoduchšie.
Čo študentom u nás ešte chýba?
Ako odznelo vo fokusových rozhovoroch aj na konferencii,
študenti by sa chceli viac učiť ako riešiť problémy, nie iba
memorovať. Informácie dnes starnú v čase minút. Čítať študentom zo starých skrípt je pre nich nezaujímavé. Môže to
potom vyvolávať dojem, že sú leniví. Súčasná generácia je
vystavená veľkému množstvu podnetov a žije v inej dobe, čo
treba tiež brať do úvahy.
Ktorá krajina by v reformách školstva mohla byť pre
Slovensko vzorom?
To je ťažká otázka. Všetci sa pripravujeme na niečo, čo tu
ešte nie je.
Bolo by jednoduchšie vyskladať systém ako puzzle
z rôznych častí z viacerých krajín?
Záleží na tom, ktorým smerom pôjdeme. Keď sa pozrieme
na systém, dôležité je zavádzanie otočenej pyramídy – teda
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Čo by mali politici urobiť ako prvé?
Mali by jasne definovať, čo očakávajú od vysokých škôl. Od
škôl, od ktorých očakávame vedecký výskum, budeme očakávať špičkový vedecký výskum, od škôl, ktoré majú mať
bližšie k praxi, zase prípravu pre konkrétne žiadané profesie. A od škôl, ktoré majú všeobecný profil, že budú vzdelávať viac akademicky. Dnes sú vysoké školy financované
podľa jedného vzorca. Treba školy rozdeliť podľa poslania
a potom primerane tomu hodnotiť a financovať. Toto je kľúčová vec, ktorú treba zmeniť, a vtedy sa slovenské školstvo
posunie dopredu.
Kde vidíte riešenie, pretože jedny povedia, že potrebujeme ITčkarov, iní, že sociológov?
Ak začneme drobiť z koláča, tak budeme opäť tam, kde sme.
Právnym odborom sa zvýšil koeficient pri návrhu financovania z roka na rok o 30 %. Už teraz je pritom právnikov
toľko, že si ťažko nachádzajú uplatnenie. Informatikov je
stále málo a bude ich ešte menej. Im nikto nepridal. Firmy
málo kričia, čo potrebujú. Oni si myslia, že si tých pár ľudí
kúpia. Ale nebudú mať koho. Už to vidieť v prípade automobiliek. Štát sa snaží simulovať trh, ale nedokáže nahradiť
trhový mechanizmus úplne. Najmä ak hovoríme o ohodnotení kvality. Trh v školstve by fungoval vtedy, keby boli školy
spoplatnené. Ale nie sú. Napríklad automobilka dá na trh
drahé auto. Hoci sa nekupuje masovo, vždy sa nájdu takí,
ktorí si ho kúpia. Toto vysoké školy urobiť nemôžu. Môžeme
vzdelávať tak, že nám absolventov firmy rozchytajú a dostanú najvyššie nástupné platy. Ale školy za takých študentov
nedostanú viac financií. Ani viac na učiteľov, aby sme mohli
dať viacerým študentom šancu na takéto žiadane vzdelanie.
Nikto sa s nami nechce baviť o tom, aby sa požiadavka trhu
práce absolventov premietla do financovania vysokých škôl.
A to je zásadná chyba systému financovania - nereflektuje
ani kvalitu vzdelania ani požiadavku trhu práce.

mať viac študentov na bakalárskom stupni štúdia. Na Slovensku väčšina ľudí študuje na druhom stupni VŠ vzdelávania,
čo je úplne zbytočné. Tu vidím vzor z anglosaských krajín
– Anglicka a USA. Vieme sa pozrieť, ako tam majú organizovaných bakalárov. Je však užitočné pozrieť sa na krajiny, ktoré
to zaviedli v Európe, napríklad Holandsko. Na druhej strane
v Spojených štátoch je zaujímavé sledovať univerzity, ktoré
sú aktívne v získavaní mimorozpočtových zdrojov, sú podnikavejšie. Netreba zabúdať na Fínsko a inkluzívne vzdelávanie,
čo je veľmi zaujímavé a pre Slovensko veľmi dôležité.
Veľa sa hovorí o duálnom vzdelávaním. Bolo by riešením získať do školstva viac peňazí od firiem?
Je to určite téma, ktorá je na Slovensku zatiaľ poddimenzovaná. Treba však byť opatrný. Musíme rozmýšľať v širšom
spektre, aby absolventi neboli len vhodní ako zamestnanci
pre konkrétnu firmu. Mali by byť zamestnateľní počas celého
života. Navyše, sú predpovede, že trh práce sa zmení a v budúcnosti už nebude len jedno miesto, na ktorom bude zamestnanec pracovať. Ľudia budú robiť na rôznych projektoch,
bude to veľmi dynamické a budú musieť byť oveľa flexibilnejší.
Tu je aktuálna aj otázka digitalizácie v školstve. Hrá
proti nám?
Digitalizácia nemusí byť strašiak, ale nemali by sme ísť v jej
závese. Bude mať výhody. Umelá inteligencia umožní individualizovaný prístup učiteľa. Bude môcť využívať svoj čas na
to, čo je vo vzdelávaní zaujímavejšie a dôležitejšie, keďže sa
odbremení od niektorých rutinných krokov a získa priestor
vysvetliť žiakom a študentom, prečo sa majú učiť to či ono.
Aké základné piliere má mať školská reforma podľa vás?
V prvom rade by mala byť orientovaná na učiaceho sa, na
jeho záujmy a potreby. Mal by byť naplnený potenciál každého učiaceho sa. Výsledkom zmien by mal byť absolvent
pripravený na rýchlo sa meniaci svet, ktorý bude schopný aj
svet okolo seba meniť.
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systémy zdravotníckych zariadení. A to tak, aby zvládli
nielen integráciu s národným systémom, ale aby čo najmenej zaťažili zdravotnícky personál. Ako sa efektívne
pripojiť do ezdravia a ako to celé bude fungovať spolu so
Šimeghom z NCZI priamo na konkrétnom projekte prezentoval Martin Hronský, vedúci Oddelenia informačných
systémov z Onkologického ústavu sv. Alžbety. Okrem IS
v ezdraví predviedol aj ich nový komunikačný systém pacient-lekár-sestra a videoprenosy z operácií. Peter Cupaník zo Sanatória Koch sa k prezentáciám príkladov z praxe
pridal s ukážkou online rezervačného systému.

S prehľadom a bezpečne

Na Slovensku ožíva ezdravie:
sme pripravení?
Elektronické recepty a záznamy z vyšetrení, online objednávanie, video prenosy z operácií, 3D tlač či pomoc
umelej inteligencie pri správnom určení liečby. To je len zlomok z možností, ktorými dokážu moderné
technológie zlepšiť kvalitu slovenského zdravotníctva. Výsledkom bude nielen dostupnejšia, rýchlejšia
a zároveň účinnejšia, či menej bolestivá liečba pre pacienta, ale zároveň jednoduchšia, efektívnejšia
a úspornejšia práca pre zdravotníkov.

Ako sa to dá dosiahnuť, sa dozvedelo vyše 120 hostí
na konferencii DATALAN Moderné zdravotníctvo, ktorú sme realizovali 23. novembra v Jasnej. Spojili sme na
nej odborníkov a kompetentných ľudí z branže s technologickými expertmi, ale aj zástupcami inštitúcií a centrálnych orgánov, ktoré sú v modernizácii zdravotníctva
relevantné: MZ SR, NCZI, ÚDZS. Veľký potenciál vidíme
v aktuálne štartujúcej elektronizácii zdravotníctva, za
dôležité však považujeme nielen bezproblémové fungovanie systémov, ale aj zdieľanie skúseností a znalostí
a maximalizáciu bezpečnosti. Technológie teda vnímame
ako nástroj, ktorý môže prakticky slúžiť lekárom a tým pomáhať pacientom. „Práve lepšia liečba z pohľadu pacientov
aj zdravotníkov by mala byť konečným cieľom, ku ktorému by
mala snaha o digitalizáciu zdravotníctva smerovať,“ uviedla
v úvode stretnutia aj Zuzana Škodová Prochotská, ktorá
v DATALANe segment zdravotníctva zastrešuje.

ezdravie môže zachraňovať
životy
Konferenciu sme preto venovali nielen samotným technológiám, ale aj diskusiám k hlavný témam, ktoré teraz
medzi zdravotníkmi rezonujú. Podarilo sa nám dať dokopy skutočne špičkových hostí a spíkrov – pozvanie prijal
napr. Marian Šimegh, vedúci sekcie rozvoja a integrácie
Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré zastrešuje spustenie nového systému ezdravie. Vďaka nemu
a zdieľaniu zdravotníckych informácií sa zlepší efektivita
záchranárov aj ambulantná liečba. Kvalitnejšia liečba sa
bude zároveň poskytovať pri nižších nákladoch. Odpadnú totiž duplicitné vyšetrenia, zníži sa objem zdravotných
komplikácií vyplývajúcich z nesprávne zvolených diagnóz
a lekárskych postupov. Ušetrené peniaze sa opätovne
použijú v zdravotníctve, čo opäť zlepší jeho kvalitu. Na
zavedenie ezdravia musia byť pripravené aj informačné

Od začiatku budúceho roka nabehnú v prvej fáze ezdravia služby erecept a evyšetrenie, a v pláne je aj Národný
portál zdravia / Elektronická zdravotná knižka občana.
Aby však mohli lekári fungovať nielen v systéme ezdravie,
ale aj v rámci svojej každodennej operatívy, nevyhnutný
je prehľadný, spoľahlivý a bezpečný informačný systém.
Náš Ordinis, ktorý využívajú práve v Onkologický ústav
sv. Alžbety, je pripravený na ezdravie aj na ďalší rozvoj
v roku 2018, a hostia si ho mohli na konferencii vyskúšať.
A keďže aj v segmente zdravotníctva musí byť prioritou
bezpečnosť, vysvetlili sme lekárom, ako bezpečne pracovať s osobnými údajmi, podelili sme sa s nimi o praktické
skúsenosti s prípravou na GDPR a prezradili sme im, ako
môžu mať bezpečnosť svojho prostredia pod kontrolou
bez veľkých investícií do infraštruktúry a zdrojov.

3D orgány aj chatboty
Hosťom konferencie sme tiež previedli, ako môže už dnes
vyzerať moderná nemocnica. Vďaka jednému káblu a internetovému protokolu je možné k posteli pacienta nainštalovať nielen komunikačné zariadenie, ktoré privolá
zdravotnú sestru, ale výrazne viac. Cez jednoduchý systém je možné ovládať nielen svietidlá v miestnosti, žalúzie
či televíziu, ale aj mnohé iné zariadenia. Na Slovensku ho
využíva aj Onkologický ústav sv. Alžbety, vďaka čomu je
možné k lôžku pacienta privolať sestru či lekára bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Na nový level posunú technológie už v blízkej budúcnosti aj výuku lekárov. Napríklad
tak, že sa účastníkom medicínskeho workshopu premietne naživo video z operácie vo vysokom rozlíšení. Kamera
je nainštalovaná nielen v osvetlení operačného stola, ale
k dispozícii majú aj 4K obraz z laparoskopu. Na operáciu
sa tak môžu pozrieť očami chirurga.
Prítomných na DATALAN Moderné zdravotníctvo zaujali
aj ukážky možností 3D tlače v oblasti medicíny, kde je už
dnes možné týmto spôsobom pripravovať napríklad ortopedické pomôcky na mieru, či zubné implantáty. A náš
expert im predviedol potenciál chatbota, ktorý dokáže lekárov a sestry odbremeniť od zbytočných starostí. Napríklad, môže pacientov informovať o ordinačných hodinách,
dohadovať termíny vyšetrení, či podať základné informácie o výsledkoch krvných testov.

DRG môže priniesť viac
spravodlivosti
Témou konferencie bol aj nový koncept DRG. Ten by mal
zmeniť pravidlá pre preplácanie zdravotnej starostlivosti
pri hospitalizáciách v nemocniciach a presnejšie zohľadňovať náročnosť jednotlivých výkonov na základe konkrétnych diagnóz. Viac o ňom prišiel povedať Michal Štofko
z odboru stratégie a programov Ministerstva zdravotníctva, a pridali sa aj zástupkyne Health Policy Institute a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Na túto oblasť smerovalo od hostí konferencie najviac
otázok. Dnes je totiž problémom aj kvalita vykazovania
jednotlivých výkonov zo strany zdravotníckych zariadení.
Ako ukázal príklad konkrétnej diagnózy, v závislosti od jej
administratívneho vykázania a môže úhrada pohybovať
v intervale od 800 do vyše 4000 eur. Práve lepšie pravidlá
a nastavenie DRG by mali do systému vniesť viac spravodlivosti.

Viac informácií o programe, zoznam spíkrov a ich prezentácie na stiahnutie, videoreport, fotogalériu
aj kompletnú infografiku s výsledkami prieskumu nájdete na www.modernezdravotnictvo.sk
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Na ktoré oblasti sa plánujú zdravotníci zamerať v blízkej
budúcnosti?

MODERNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Nové ezdravie je pre slovenských zdravotníkov prioritou

Technologické vybavenie oddelení, ambulancií

59%

Zjednodušenie nemocničnej agendy,
prehľadné riadenie procesov

59%
50%

Bezpečnosť dát a monitorovanie prístupov k dátam

44%

Využitie dát pre manažérske rozhodovanie
Modernizácia technologickej infraštruktúry
(správa serverov, nákup novej techniky, wifi)

41%
35%

Využitie mobilných technológií v každodennej praxi

Aktuálne témy, trendy a možnosti
Najnovšie technológie
Vízie modernizácie
Zmeny a reformy

»

1 deň, 20 spíkrov, desiatky nápadov
a viac než 120 hostí - zástupcovia
slovenských zdravotníckych organizácií,
odborníci z praxe a IT experti

79% 72% 60% 53%
Najdôležitejšie zmeny
a nové funkcie
informačných systémov

DRG – hlavné zmeny
nového konceptu

Bezpečnosť osobných
údajov a nové nariadenie
GDPR

34% 34% 21% 21%
Kvalita zdravotnej
starostlivosti
– prax a riešenia

Komunikačný systém
pacient – lekár – sestra

Prepojenie procesov dát

28%

Hodnotenie účastníkov

TOP témy slovenského zdravotníctva
ezdravie - príprava a
spustenie

Rýchle spracovanie dát pacientov a ich zdieľanie
v rámci špecializovaných pracovísk

Skladba účastníkov

89% 90%
94%

Konferencia splnila moje
očakávania

Fakultné nemocnice – Súkromné nemocnice
– Polikliniky – Záchranné služby
– Sanatóriá – Ústavy

Dobre zvolené témy
a obsah

BARDEJOV

POVAŽSKÁ
BYTRICA

+BLANSKO

Na konferenciu prídem
aj o rok!

ŽILINA

DOLNÝ KUBÍN

BOJNICE
BANSKÁ
KREMNICA BYSTRICA

Rezervačné systémy

KEŽMAROK
VYŠNÉ
HÁGY POPRAD

PREŠOV

BREZNO
REVÚCA

TRNAVA
LEVICE
BRATISLAVA

Zvládnutie legislatívnych zmien a implementácia ezdravia
Digitalizácia
Efektivita - meranie produktivity, zvýšenie výkonov, zníženie nákladov
Personálna stabilizácia
Spokojnosť klientov, zlepšenie komunikácie a zavadzanie nových metód
Zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Bezpečnosť
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Spätná väzba hostí

Ďakujem,
výborné ako vždy
Robíte to super! Ďakujeme za organizáciu
Spokojnosť s organizáciou aj výberom tém
Děkuji organizátorům
Veľmi dobre pripravené
- dobrá a užitečná práce.
Neprestať v organizácii
podujatí takéhoto rozmeru,
spolu s Trend konferenciou to
bolo najlepšie podujatie tohto
druhu v tomto roku!
Len tak ďalej!

Priority zdravotníckych organizácií do roku 2020

Držím palce!

HRONOVCE
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DATALAN Moderné zdravotníctvo
23. november – Jasná
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Marian Šimegh
Ezdravie je najmä
o lepšej liečbe pacienta

Martin Hronský
IT pre nemocnice
je zložitejšie než
v bežnej firme

Nielen moderné medicínske prístroje dokážu zachraňovať životy pacientov. Ich liečbu totiž dokáže výrazne
zlepšiť aj kvalitnejšie využívanie dát. Práve o tom je aj národný projekt ezdravie. Ako z neho bude slovenské
zdravotníctvo profitovať, prezradil Marian Šimegh, riaditeľ Sekcie rozvoja a integrácie Národného centra
zdravotníckych informácii.

Vďaka novému systému ezdravie by sa mali slovenské nemocnice a ambulancie v oblasti digitalizácie posunúť
na vyššiu úroveň. Niekde sú však už dnes oveľa ďalej, než prikazuje zákon. Ako vyzerá IT v modernom
zdravotníckom zariadení, prezradil Martin Hronský, vedúci Oddelenia informačných systémov Onkologického
ústavu sv. Alžbety.

Projekt elektronického zdravotníctva – ezdravie – odštartoval na Slovensku 1. januára budúceho roka. Pred
štartom sa hovorilo skôr o negatívach, a na ciele sa zabúda. Čo teda má byť hlavným prínosom ezdravia?
Primárnym cieľom je zlepšenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Moderné informačné a komunikačné technológie dokážu posunúť zdravotníctvo na vyšší level. Preto
eHealth zavádzajú do praxe prakticky všetky vyspelé krajiny
a nik nespochybňuje, že toto je cesta k rýchlejšej, kvalitnejšej a efektívnejšej liečbe pacientov. Tieto ciele sledujeme
projektom ezdravie aj u nás. Samozrejme, každá zásadná
zmena si vždy žiada aj nové povinnosti, postupy a procesy,
ktoré nemusia každého potešiť. Vždy sa dajú čakať úvodné
komplikácie, no ani to nie je dôvod, aby sme na elektronizáciu zdravotníctva rezignovali. Pretože v konečnom dôsledku
benefity vysoko prevýšia náklady, či už finančné alebo časové, ktoré do ezdravia investujeme.
Keď sa hovorí o elektronizácii zdravotníctva, mnohí laici si pod tým predstavia modrejšie vybavenie nemocníc
a ambulancií, no ezdravie je predovšetkým o dátach. Aký
je potenciál dát zlepšiť liečbu ľudí na Slovensku?
Lepšie a rýchlejšie zdieľanie informácií má zásadný vplyv na
kvalitu zdravotníckych služieb. Keď sa lekár dostane k informáciám, ktoré doteraz nemal, dokáže sa v kratšom čase rozhodnúť pre relevantnejšiu liečbu. Tá bude vďaka tomu účinnejšia a pacient bude menej trpieť. V niektorých prípadoch
hovoríme dokonca o záchrane života. Predstavte si situáciu,
kedy dôjde k dopravnej nehode a k zraneným príde záchranka. Dnes nemá zasahujúci lekár v sanitke o svojom pacientovi prakticky žiadne informácie. Vďaka ezdraviu však hneď
na mieste nehody zistí najdôležitejšie údaje, ktoré môžu byť
pre záchranu jeho života rozhodujúce. Bude poznať naprí-

Čo od IT oddelení a informačných systémov očakávajú lekári?
Pre nich je dôležité, aby ich práca s informačnými systémami nestala žiaden čas a námahu navyše. Potrebujú
mať k dispozícii tie správne informácie včas a na správnom mieste. Napríklad, pri operácii potrebuje mať lekár
výsledky diagnostických vyšetrení priamo na sále. Môže
ísť o CT vyšetrenie, takže našou úlohou je zobraziť chirurgovi potrebných 8 GB dát tak, aby si ich vedel pozrieť
od operačného stola bez toho, aby musel zákrok prerušiť.
Toto zadanie riešime veľkoplošnými LCD panelmi s rýchlym prístupom do nemocničnej dátovej siete. A to je len
jedna z mnohých úloh, ktoré musíme zvládnuť.
Na Slovensku sa povinne zaviedol systém ezdravie,
ktorý má priniesť väčšiu digitalizáciu zdravotníctva. Do
tejto úlohy tlačí zdravotnícke zariadenia štát. Vy ste však
digitalizovaní už dnes.
Áno, roky ideme v oblasti elektronizácie nad rámec legislatívnych povinností. Výsledky vyšetrení uchovávame
v digitálnej forme už 20 rokov bez toho, aby nám to niekto prikazoval. Vieme totiž, že je to praktické. Aj po štarte
ezdravia budeme v digitalizácii ďalej, než nám bude prikazovať legislatíva. Stačí sa pozrieť na náš komunikačný
systém pacient – setra – lekár. Žiaden zákon nestanovuje,
ako má vyzerať. My sme však dobrovoľne pristúpili k implementácii sofistikovaného riešenia, kedy na jednej infraštruktúre dokážeme sprístupniť komunikáciu nielen
medzi pacientom a zdravotníckym personálom, no výrazne viac. Pacient vie cez jedno zariadenie nielen privolať
sestru či lekára, ale aj ovládať žalúzie a svetlá v miestnosti. No najdôležitejšie je, že systém dokáže lekára alebo
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klad alergie na lieky, ktorými zranený trpí. Bude vedieť o zásadných operáciách, ktoré prekonal, problémoch so srdcom
a pod. No aj lekár v bežnej ambulancii sa rýchlejšie dostane
k výsledkom vyšetrení, nebude musieť čakať na papierové
správy od špecialistov a laboratórií. Vypadnú duplicitné vyšetrenia, skvalitní sa predpisovanie liekov. To je len časť benefitov, ktoré v konečnom dôsledku povedú k lepšej liečbe
ľudí na Slovensku. A zabúdať netreba ani na to, že sa zjednoduší aj práca lekárov a ušetria sa peniaze. Tie sa potom vrátia
do zdravotníctva, čo opäť zlepší kvalitu liečby.
Informácie o pacientovi by mal v systéme ezdravia obsahovať modul pacientsky sumár. Ako sa doň informácie dostanú?
V zdravotnej karte pacienta sa dnes nachádza množstvo informácií, ktoré už z pohľadu aktuálneho zdravotného stavu nie sú dôležité. Spomínaného lekára v záchranke, ani
špecialistu v nemocnici nemusí zaujímať, že ste mali pred
tridsiatimi rokmi chrípku. Pacientsky sumár má preto obsahovať najdôležitejšie informácie, a v tejto podobe sa nezavádza iba u nás, ale naprieč celou Európskou úniou.
Väčšina zdravotníckych zariadení už dnes pracuje
s vlastnými informačnými systémami, ktoré podobné informácie obsahujú. Ako je to s ich kompatibilitou s ezdravím?
Snažíme sa, aby zavádzanie ezdravia pokiaľ možno nezmenilo prácu lekárov a nepribúdali im žiadne povinnosti navyše.
Aj naďalej budú môcť pracovať s informačnými systémami
ako doteraz. Tieto systémy však musia byť certifikované alebo overené na zhodu voči komunikácii s našim systémom.
Pre tento účel sme vyvinuli viacero nástrojov, ktoré môžu
všetci dodávatelia informačných systémov využiť. Postupne
v spolupráci s nimi implementujeme jednotlivé moduly, momentálne je to už spomínaný erecept a evyšetrenie. Ďalšími
na rade sú elab-y a pacientsky sumár.

sestru vyhľadať bez ohľadu na to, kde sa nachádza a privolať ho. Je jedno, či je vo svojej izbe, alebo na chodbe, pri
inom pacientovi či na WC. Pacient si vďaka tomu dokáže
privolať pomoc k lôžku prakticky okamžite.
Neberú digitalizáciu lekári ako zbytočnú príťaž, že
im pridávate povinnosti, a naháňate ich cez mobil, aby
utekali za pacientom?
Nie, vedia totiž, že čas môže rozhodnúť o záchrane ľudského života. A na to tu sme. Okrem toho, náš ústav je
dlhodobo lídrom v oblasti zavádzania moderných technológií. Lekári, ktorí u nás začínajú, považujú sofistikované IT systémy za niečo prirodzené. Ak niekto príde z inej
nemocnice, môže ho to na začiatku zaraziť, no rýchlo sa
prispôsobí.
Vráťme sa k ezdraviu. Ako ste pripravení na 1. január
budúceho roka?
U nás sa ezdravia nebojíme, práve naopak, vítame ho.
U nás už od roku 1996 uchovávame výsledky vyšetrení
v elektronickej forme. Doteraz sme však kvôli zákonným
povinnostiam museli časť informácií archivovať aj v papierovej forme, a to len preto, aby bolo možné dokumenty
opečiatkovať. Táto povinnosť nám vďaka ezdraviu odpadne. Fyzickú pečiatku totiž nahradí elektronický preukaz
zdravotníckeho pracovníka. Neobávame sa ani pripojenia
našich systémov na databázy Národného centra zdravotníckych informácií. Zúčastnili sme sa totiž pilotného projektu, v rámci ktorého sme sa na štátny systém napojili už
v predstihu. Zvládli sme to bez zásadnejších problémov,
pričom pripojenie jedného koncového zariadenia sme dokázali zrealizovať do desiatich minúť.
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NOVÝ
PRODUKT –
eGOV
CONNECTOR
Jednoduchšia práca
s elektronickou schránkou
– rýchlo a bezpečne
Prínosy
moderné riešenie v cloude
 bez inštalácie a potreby hardvérového
vybavenia
 bez nutnosti navštevovať portál ÚPVS
 nepotrebujete eID ani čítačku
 úsporné, rýchle a plne automatizované


Nové riešenie z našej dielne prepája firmy
aj inštitúcie s ich elektronickou schránkou
na ÚPVS a umožní vám spracovávať agendu
vo vlastnom informačnom systéme.
Od 1. júla je elektronická komunikácia
povinná pre všetkých.
eGov konektor túto povinnosť rieši za vás.
Komunikujte smart.

Viac info
www.datalan.sk/egov

RIEŠENIA
PRE VAŠU
DIGITÁLNU
BEZPEČNOSŤ
100% príprava
na aktuálne výzvy
nariadenia GDPR
Oblasť bezpečnosti vnímame
komplexne – z pohľadu technológií,
procesov a ľudí. Máme know-how a tím
špecialistov, ktorí vám pri príprave na GDPR
odporučiaprocesné opatrenia
a bezpečnostné technológie.

Viac info
www.datalan.sk/security

Expertíza a konzultácie v oblasti:
 Analýza ochrany dát
 Implementácia opatrení a nástrojov
 Vypracovanie vplyvu na ochranu
osobných údajov
(Data Protection Impact Assessment)
 Pseudonymizácia osobných údajov
 Zabezpečenie a monitoring prístupov
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DATALAN
CALL CENTRUM
Operátori v nonstop službe
Zľava: Peter Winkler, Igor Koreň, Juraj Dančišin

Call centrum spoločnosti DATALAN poskytuje podporu zákazníkom už pár rokov, aktuálne však operátori
vybavia vaše požiadavky a poskytnú vám support nielen v oblasti infraštruktúry, ale aj softvéru – a to v režime
24*7.

Call centrum vzniklo s cieľom vytvorenia jedného kontaktného bodu tzv. SPOC (Single Point Of Contact), ktorý zastreší všetky komunikačné kanály so zákazníkmi – telefón,
e-mail, service desk. Výsledkom sú kvalitnejšie zákaznícke
služby – naši zákazníci majú jednoduchší prístup k presnejším informáciám a aj k samotnému riešeniu svojich požiadaviek. SPOC zároveň prináša lepšiu podpora pre technikov, ako aj lepšie zabezpečovanie podkladov pre meranie
a vyhodnocovanie podľa špecifických potrieb riadenia jednotlivých tímov. Portfólio služieb, ktoré Call centrum poskytuje a zastrešuje, sa stále rozširuje. Služby sú plnohodnotne dostupné v režime 11*5, t.j. v čase 7:00 – 18:00 počas
pracovných dní a formou tzv. „príslužby“ aj v režime 24*7,
t.j. 0:00 – 24:00, 365 dní v roku. O vaše požiadavky sa nonstop stará tím v zložení Igor Koreň, teamleader, spolu
s Petrom Winklerom a Jurajom Dančišinom. Formou tzv.
príslužby vykonávajú podporu Call centra mimo pracovnej
doby aj Miroslav Čech a Peter Vaško.

Stovka na deň
Pod pojmom Call centrum si mnoho ľudí predstavuje miestnosť plnú hluku, kde sa spolu miešajú hovory, vyzváňanie
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telefónov a ťukanie do klávesnice. Datalanské Call centrum
sa tomuto stereotypu trochu vymyká. „Aj na tomto Call centre síce vyzváňajú telefóny, avšak v oveľa menšej miere. Veľkú
časť komunikácie so zákazníkmi totiž dnes už tvoria e-maily,“
prezrádza Igor. Zákazníci bez zazmluvneného supportu nahlasujú svoje požiadavky e-mailom na univerzálnu adresu
servis@datalan.sk. Operátori Call centra každú takúto požiadavku spracujú, poskytnú zákazníkovi odpoveď, nasmerujú jeho požiadavku správnemu technikovi, prípadne sa
so zákazníkom spoja, aby získali viac informácií. Zmluvní
zákazníci majú zase na nahlasovanie svojich požiadaviek
dedikované e-mailové adresy a ich e-maily sú automaticky spracované Service deskom. „Za rok 2017 Service desk
zaevidoval vyše 28 000 takýchto požiadaviek, čo vychádza na
viac ako 100 požiadaviek na každý pracovný deň,“ prekvapuje
číslami Igor.
Časť správ je do Service desku automaticky generovaná systémom, ktorý na základe nastavených pravidiel monitoruje
„zdravotný stav“ vybraných zariadení u našich zákazníkov
aj v rámci DATALANu, a v takomto prípade musí operátor
vedieť zareagovať podľa obsahu hlásenia a spustiť nastavený proces. Štatistické údaje zo Service desku a výstupy

z monitorovacieho systému Zabbix sa operátorom zobrazujú na monitoroch, okamžite tak vidia oznámenie o nezhode, identifikujú ho a promptne riešia vzniknutú situáciu.
Náhodný návštevník Call centra preto môže mať v takomto
prípade pocit, že sa práve ocitol na newyorskej burze.
Okrem toho je jednou z úloh Call centra je aj odľahčenie
servisných technikov od priamej zákazníckej komunikácie,
aby sa mohli sústrediť na technické riešenie, operátori
však nie sú iba posúvačmi informácií medzi zákazníkom
a datalanským technikom. Poskytujú aj servisnú podporu,
napr. pri nahlasovaní požiadaviek našim vendorom (DELL,
HP). „Špeciálnym zákazníckym prípadom je projekt DCOM,
kde Call centrum poskytuje support zákazníkom pre oblasť
infraštruktúry koncových zariadení až na úrovni L2,“ sumarizuje Igor.

Rýchle reakcie v priamom
prenose
Aj vďaka tomu práca operátora Call centra nikdy nie je
stereotypná, či nudná. Práve naopak, kontakt so zákazníkmi prináša vždy nové, často aj neočakávané situácie a
tým núti operátorov Call centra byť stále v strehu a mať
k dispozícii mnoho vedomostí nielen o všetkých zákazníkoch a SLA, ale aj procesoch. V skratke: musia „vedieť
všetko“. Náročnosť ich pozície vychádza aj z nutnosti pracovať s množstvom aplikácií – Service Desk, JIRA, SPIN, zákaznícke systémy napr. v prípade DEUSu a NBS, systémy
vendorov a pod., v ktorých evidujú, vyhľadávajú, nastavujú, overujú a získavajú potrebné informácie alebo dáta.
Práca na Call centre navyše vyžaduje vzájomnú zastupiteľnosť a zdieľanie informácií medzi operátormi, maximálnu
sústredenosť, schopnosť rýchlo reagovať a tiež nasávať
neustály prúd aktualít, keďže denne pribúdajú nové informácie, postupy a pokyny.

vali si tak celý HDD. Možným riešením pre obec bolo zaplatiť výkupné v bitcoinoch alebo preinštalovanie operačného
systému. „Vo veľkej väčšine prípadov na obciach nevedeli ani
to, čo sú to bitcoiny,“ usmieva sa už dnes Igor. Okrem vtipných situácií sa však sem-tam objavia aj vzácne momenty
satisfakcie, keď je zákazník nielen spokojný, ale svoju spokojnosť si nenechá len pre seba. Jeden príklad za všetky od
starostky obce Soboš: „Dobrý deň pán Hanzel, chcela by som
vyzdvihnúť odbornosť, vysoký profesionálny a ľudský prístup
Vášho zamestnanca Petra Winklera, ktorý nám riešil problém
s PC. S tak príjemným vystupovaním a okamžitým riešením
problému bez akéhokoľvek tápania je radosť kaziť počítače. :).
Vzhľadom k tomu, že problém nám riešili aj v DCOMe, avšak
neúspešne, vedeli sme porovnať kvalitu a odbornosť ľudského
potenciálu. Mať v tíme odborného IT-čkára s príjemným vystupovaním a pomocou aj laikovi stojí za poďakovanie.“ Takáto
spätná väzba vždy poteší. Takže, výzva aj pre vás a všetkých
našich zákazníkov: ak niečo fixneme k vašej spokojnosti,
nebojte sa Igorov tím pochváliť.

Vtipní zákazníci na nezaplatenie
Ako to už pri kontakte so zákazníkmi býva, okrem problematických nastanú občas aj humorné situácie. Keď sa pri
diagnostike poruchy snažíme zistiť čo najviac informácií, odpovede zákazníkov sú občas prekvapivé: „Pani, prosím, aký
kábel máte zapojený v zariadení?“ – „Taký dlhší, krémovej
farby.“; „Prosím, špecifikujte: aký máte notebook?“ – „Taký
červený ASUS.“. Vďaka Call centru sme tiež zistili, aké nízke
je povedomie bežnej slovenskej populácie o kybernetických
hrozbách. Počas zúrenia vírusu Locky a jeho nástupcov Call
centrum poskytovalo support pre obce a mestá zapojené
v DCOMe a denne sme riešili prípady, keď si na obecnom
úrade klikli na e-mail s nebezpečnou prílohou a zakrypto-
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Zvýšte interakciu
vášho podujatia

Výhody aplikácie Konfera
¢ Funguje aj v mobilnom telefóne
¢ Sprístupňuje aktuálny program podujatia - prezentácie,
spíkrov, sprievodné aktivity
¢ Evidencia hostí
¢ Online štatistiky
¢ Jednoduchá administrácia a možnosť zmien
¢ Real-time komunikácia
¢ Anonymizácia používateľov
¢ Schvaľovanie otázok administrátorom
¢ Automatické vyhodnocovanie prijatých dát
¢ Customizácia grafického rozhrania
¢ Vyhľadávanie
¢ Personalizácia

Aplikácia Konfera v číslach
170 prednášok - 500 otázok - 50 ankiet
1100 hlasov v anketách - 1500 hodnotení spíkrov

Bezpečne a anonymne
Biznis meeting, odborná konferancie, či pracovné fórum môže byť aj akčné a zábavnejšie – ak pri ňom účastníci
použijú aplikáciu Konfera. Interaktívne zapojí každého, kto chce položiť anonymnú otázku, vyjadriť svoj názor
v ankete, alebo hlasovať za najlepšieho spíkra eventu. Vyskúšate ju?

Za aplikáciou Konfera stojí Peter Širka, web developer spoločnosti DATALAN, ktorý s ideu prišiel v čase, keď na trhu
neboli žiadne podobné služby. V súčasnosti sa od konkurenčných aplikácií líši nielen zázemím slovenského vývoja,
ale najmä ponukou širokých možností konfigurácie a dizajnovej customizácie. „Som veľmi hrdý na to, že aplikácia používa najmodernejšie a výhradne slovenské open-source webové
technológie,“ prezradil Peter. Ide o web klienta tj. administrácia rozhrania prebieha priamo v prehliadači, pričom ide
o veľmi intuitívne a prehľadné prostredie, takže nepotrebujete inštaláciu žiadneho softvéru ani špeciálny inštruktážny
manuál.
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
¢ Zasielanie otázok spíkrom
¢ Prehľadný program podujatia
¢ Hodnotenie spíkrov
¢ Hlasovanie v anketách
¢ Prepojenie s dotazníkmi a prieskumami
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Upravené na vaše potreby
Aplikáciu je možné meniť, upravovať a dopĺňať v reálnom
čase, a samozrejme aj cez mobil. Z pohľadu návštevníka
podujatia – používateľa appky, je prístup tiež jednoduchý:
stačí aby si v prehliadači svojho mobilu, tabletu či počítača otvoril konkrétnu url adresu (ktorá sa dá customizovať
podľa vašich individuálnych potrieb) a hneď má prístup
k základným funkcionalitám. Použitie aplikácie nie je náročné na silu wi-fi pripojenia a bezproblémovo funguje aj
pri vysokom počte aktívnych používateľov. V roku 2018 je
plánovaný jej upgrade o nové funkcie, ktoré splnia vysoké
nároky organizátorov podujatí a konferencií.

Komunikácia v aplikácii prebieha pomocou zabezpečeného
WebSocket protokolu, ktorý zabezpečuje real-time výmenu dát medzi aplikáciami, administráciou a projektorom.
WebSocket protokol je veľmi efektívny, pretože vie ušetriť
mobilné dáta a podporujú ho všetky moderné webové prehliadače. „Pri tvorbe aplikácie som kládol veľmi veľký dôraz na
bezpečnosť a anonymitu používateľov,“ upozornil Peter. Aplikácia neukladá žiadne informácie o používateľovi, takže
každý záznam: odoslaná otázka či hodnotenie spíkra alebo
hlasovanie v ankete je anonymné.
DATALAN aplikáciu pravidelne používa na odborných konferenciách ako University Day, Digitálne mesto, či Moderní
zdravotníctvo, a Konfera je ako produkt dostupná aj našim
zákazníkom. Použila ju napr. Policajná akadémia na konferencii Quo vadis Schengen?
Ak máte záujem o jej ukážku, bližšie informácie, či využitie
na vašom podujatí, kontaktujte nás na info@datalan.sk

Peter Širka
Talentovaný web developer a JavaScript/.NET programátor-návrhár pracuje DATALANe od roku 2014 a podieľal sa na mnohých aplikačných riešeniach pre bankové služby aj samosprávu. Práca je jeho koníčkom,
a ak práve nepracuje, rozmýšľa čo by nakódoval. Na
Slovensku odštartoval prvú špecializovanú odbornú
konferenciu pre vývojárov, a patrí medzi veľkých prispievateľov open-source. Server builtwith.com označil
ním napísaný framework ako trend roku 2015 v kategórii webové frameworky. Ocenenie získal aj na domácej
pôjde – ako vývojár sa so svojím tímom zapojil do výzvy prezidenta Andreja
Kisku proti extrémizmu,
v silnej konkurencii 139
tímov sa prebojoval až
medzi finálnych TOP 5 a
projekt predstavil priamo v Prezidentskom
paláci.
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KEĎ DOBRÉ NÁPADY
VEDÚ K VÝSLEDKOM

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.

STU:
Aktívna osemdesiatnička
s víziou do budúcnosti
Slovenská technická univerzita v Bratislave
si tento rok pripomína 80. výročie založenia. Vychovala mnoho kvalitných odborníkov, spolu viac než 150-tisíc inžinierov, ktorí
prispeli k rozvoju krajiny – od budovania
mostov, ciest a miest až po vývoj priemyselných zariadení a informačných systémov.
Dlhodobo patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. Ako zhodnotil rektor STU
Robert Redhammer: „Uvedomujeme si, že
najcennejší sú ľudia. Preto sme posledné roky
investovali najmä do ľudí a do prostredia,
v ktorom študenti a učitelia žijú, študujú a pracujú s cieľom vybudovať špičkovú modernú univerzitu.“
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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.

1.

Nemocnica Košice – Šaca:
Finančne zdravá a so spokojnými pacientmi
Nemocnica využívajúca náš IS Ordinis© opäť potvrdila, že patrí medzi
najlepšie zariadenia zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Je druhou
naj všeobecnou nemocnicou v hodnotení rebríčka INEKO, v ktorom sa
zdravotnícke zariadenia porovnávali v štyroch hlavných oblastiach: spokojnosť pacientov, kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, hospodárenie a transparentnosť. Navyše obhájila líderskú pozíciu v celkovej
spokojnosti pacientov.

3.

Orange:
Volajte aj bez signálu
Najväčší slovenský operátor, ktorý patrí medzi našich dlhoročných zákazníkov, je otvorený inováciám a aj tento rok priniesol svojim zákazníkom veľkú novinku v oblasti komunikácie: volanie cez Wi-Fi. Praktický
nástroj umožní telefonovať aj na miestach bez pokrytia mobilným signálom. Stačí prístup na sieť Wi-Fi, SIM karta a telefóny s podporou tejto funkcie, ktoré postupne pribúdajú. Služba funguje prostredníctvom
technológie VoWiFi (Voice over Wi-Fi) a jej používatelia môžu telefonovať aj dátovať súčasne.

4.

KOOPERATIVA:
Pre bezpečnosť detí
Poisťovňa KOOPERATIVA už tretí raz spojila sily s Nadáciou
pre deti Slovenska a prostredníctvom Nadačného fondu Deti
v bezpečí podporila projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie a prevenciu detských úrazov. Do podpory boli vybrané školy, samosprávy, komunitné a materské
centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie
z celého Slovenska. Ako uviedol Vladimír Bakeš, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne: „Pomáhame
motivovať a učiť deti tráviť voľný čas plnohodnotne a aktívne,
a zároveň zlepšujeme kvalitu života v komunitách.“

6.

NAFTA:
Smelé ciele v ťažbe v zahraničí
Náš zákazník NAFTA a. s. sa pred pár mesiacmi rozhodol uchádzať o ďalšie licencie na prieskum a ťažobu uhľovodíka na
Ukrajine. Preskúmať chce viac než 7500 km². NAFTA už v roku
2016 realizovala 3D seizmický prieskum v regióne Užhorodu,
a momentálne robí analýzu a interpretáciu seizmických dát.
Zároveň skúma aj nové trhy, napr. Turecko a Nemecko. Okrem
toho NAFTA pokračovala aj v jedinečnom projekte uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov v podzemných geologických štruktúrach s názvom Underground Sun Storage.

8.

Ministerstvo kultúry SR:
Kreatívne a inteligentné regióny
Rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu prispievajúci k rozvoju ekonomiky, to je cieľ Akčného plánu, do ktorého je zapojený aj náš zákazník - Ministerstvo kultúry SR. Projekt trvá od 1.
januára 2017 do 31. decembra 2021 a venuje sa zlepšovaniu
inštitucionálneho riadenia a posilňovaniu prínosu kultúrneho a kreatívneho priemyslu na rozvoj konkrétnych regiónov:
stredné Fínsko, Emilia Romagna (Taliansko), Valónsko (Belgicko), Baskicko (Španielsko), Západné Grécko a Slovensko. Obsahuje množstvo nápadov a konkrétnych krokov, od podpory
startupov, klástrov a internetovej ekonomiky až po ochranu
autorských práv a duševného vlastníctva. Zapojení sú okrem
MK SR zástupcovia verejnoprávnych kultúrnych inštitúcií a
profesijných združení v oblasti kultúrnej kreativity.

5.

Kúpele Piešťany:
Prestížne ocenenia
z domova i zo sveta
Slovenské liečebné kúpele Piešťany navštevujú ľudia nielen
zo Slovenska, ale z celého sveta - a aktuálne kvalitu a vysoký
štandard ocenili aj odborníci. Kúpeľné Irma Health Spa zabodovalo na IMTJ Medical Travel Awards a získalo cenu „Najlepšie liečebné termálne kúpele roka“. Ocenenie bolo udelené
za inovácie, excelentnosť a úspech pri uspokojovaní potrieb
kúpeľných hostí, čím SLK Piešťany porazili ďalších nominantov z celého sveta. Okrem toho sa kúpele môžu pochváliť aj
„domácim“ ocenením – patrí im prestížny status Slovak Superbrands Award 2017.

7.

Nemak Slovakia:
Kvalitou získal
významnú investíciu

Automobilový priemysel patrí na Slovensku medzi najsilnejšie segmenty, aj preto potrebuje širokú sieť dodávateľov.
Medzi najväčších patrí už niekoľko rokov Nemak Slovakia,
zákazník využívajúci naše priemyselné riešenia. Producent
hliníkových komponentov do motorov spolupracuje s automobilkami Volkswagen a Kia Motors, no onedlho sa dobuduje aj fabrika Jaguar Land Rover a Nemak chce byť pri tom.
Vedenie matky Nemak Slovakia v Mexiku sa preto rozhodlo
pre veľkú investíciu práve u nás. Slovenský Nemak si investíciu vybojoval aj vďaka dlhodobo vysokej kvalite produkcie,
keď sa tunajší závod stal benchmarkom kvality výroby pre
celý koncern.

9.

Žilinský samosprávny kraj:
Medzi najtransparentnejšími
Vďaka nášmu know-how pre segment samosprávy elektronizujeme nielen mestá, ale aj celé kraje. Napríklad v Žilinskom
samosprávnom kraji (ŽSK) sme realizovali projekt elektronizácie, ktorý priniesol občanom možnosť vybaviť online viac
než 70 služieb. A práve Žilinská župa sa v nedávnom hodnotení Transparency International stala druhou najotvorenejšou slovenskou župou. Transparentnosť sa hodnotí v 11
oblastiach, od prístupu k informáciám až po účasť verejnosti
na rozhodovaní, v ktorých môže krajom výraznou mierou
pomôcť práve elektronizácia a online dostupnosť.
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Ajťáci
odporúčajú:

Aplikačný špecialista a produktový
manažér
Neviem si svoj deň predstaviť bez
aplikácie Waze. V navigačnej appke, ktorú používam už viac než päť
rokov a patrím v nej medzi Elitu,
využívam nielen na rýchle a presné
online informácie o cestnej premávke, ale aj na zdieľanie polohy a pohybu. Appka vám
na základe vašich GPS súradníc prináša relevantné hlásenia o dopravných zápchach, policajných kontrolách,
ale aj výtlkoch, či nebezpečenstve na ceste, napr. odstavenom vozidle. Osobne hodnotím ako veľmi užitočné aj
zdieľanie polohy – napr. ak idete s kamarátmi na rovnaké miesto, viete presne, kde sa nachádzajú, a kedy dorazia na miesto určenia. Oceňujem aj informácie o plánovaných uzávierkach ciest, a ak je na ceste zdržanie,
dostanete info o predpokladanom čase zdržania a appka vám hneď aj ponúkne náhradnú trasu. Pre aktívneho
človeka a pri cestovaní po Slovensku jednoducho nenahraditeľná vec.

Test manažér
Priznám sa, že nie som veľký nadšenec hi-tech hračiek,
možno aj kvôli tomu, že IT trh je už priveľmi preplnený
rôznym „spamom“. No jednu veľkú medzeru a nevyžitý

50

Ján Böjtös

Operátor Call Centra

Presales konzultant
a Chief Security Officer

Programátor

priestor som vo svete IT našiel. V hernom priemysle totiž
úplne chýba QA - testovanie počítačových hier je na zaplakanie.
Už minimálne 15 rokov neplatí, že typický hráč je malé
dieťa. Dnes je priemerný vek hráča 35 rokov a z toho
tvoria veľké percento ženy. Avšak vývoj počítačových
hier sa tomuto trendu neprispôsobil a stále zostal v
„dobe kamennej“. Dokonca to, čo je vo svete IT považované za úplný štandard (project, deploy a release
management, QA team), je v tomto odvetví neznámym
pojmom. Pri hrách je to stále len o grafikovi a programátorovi, všetko ostatné má „zabezpečiť komunita“. Lenže
to má obrovský mínus - komunita nemá nekonečnú trpezlivosť. Hráč ako spotrebiteľ chce mať v rukách hotový a bezchybný produkt a nie nevyladený polotovar. Už
dlhší čas sa preto vo svojom voľnom čase, po nociach
a víkendoch, zaoberám touto problematikou a snažím
sa vylepšiť QA v hernom priemysle, zatiaľ u maličkého
štúdia Hammer Games s nádejným produktom World
Of Castles. Odporúčam!

Otázka ochrany na webe je pre mnohých z nás čoraz prioritnejšia. Antivírusové spoločnosti sa predbiehajú v lepšej a kvalitnejšej bezpečnosti zákazníckeho systému, no
niekedy nás ohrozuje aj nechcený obsah, s ktorým sa
človek chtiac-nechtiac stretáva. Reklamy, rôzne ponuky,
vyskakovacie okná, prerušenia videí atď. S tým vám pomôže Adguard, ktorý blokuje reklamy centrálne v celom
systéme bez ohľadu na to, či neželaný obsah bude napr.
v Skype, inštalačnom programe, alebo v hociktorom prehliadači. Poskytne vám komplexnú ochranu systému
pred škodlivými webmi a podvodnými stránkami na počítači aj telefóne, osobne ho používam v Androide aj vo
Windowse a vidím reálne účinky ochrany.

Radovan Pajer
Projektový manažér

Peter Žilák
Obchodný manažér

Stanislav Halas

Peter Winkler

Ladislav
Martinský

Appky a technické
vychytávky
tejto sezóny
Marián Halinkovič

Môj osobný tip je appka na sledovanie času stráveného
používaním telefónu – Moment. Pri počte nevnímajúcich
zlomených krkov na zastávkach, v čakárňach a prakticky
hocikde, neúnavne šúpajúcich prstami po obrazovke, to
niektorým môže (aj vďaka možnosti nastaviť si denný limit) pomôcť aspoň trochu zmierniť tento zlozvyk modernej
doby. Ako hovorí aj výzva priamo v appke: Put down your
phone and get back to your life.

včas a zaistilo komfortnú teplotu, no len počas nášho pobytu?“ Inštaloval som preto termostat NETATMO, ktorým
je možné nahradiť pôvodné drôtové aj bezdrôtové zariadenie. Potrebné WiFi spojenie zvládnete aj na chalupe malým LTE/3G routerom a po inštalácii používate na ovládanie vlastný NETATMO cloud, na webe alebo v appke. Dnes
tak dokážem cez mobil nielen kedykoľvek zapnúť kúrenie,
ale aj nastaviť týždňový plán, zistiť aktuálnu teplotu, a aj
manuálne alebo automaticky regulovať včasné spínanie.
Veľmi užitočné sú aj ďalšie možnosti, napr. vyhodnocovanie kvality vzduchu, externá meteo stanica, či bezpečnostná kamera. Stačí teda jedna IoT platforma - a môžete si na
chalupe aj v zimnom období v duchu Svěrákovej komédie
povzdychnúť: „Ale je tady krásně!“

Mojou métou je zdravý životný štýl, ktorý pomáha aj pri
plnom pracovnom nasadení. Preto najčastejšie využívam
appku Runkeeper, ktorá je pri udržovaní a naberaní fyzickej kondície neoceniteľným sparring partnerom. Vie merať a vyhodnocovať beh, chôdzu či jazdu na bicykli, a ponúka prehľadné grafické zobrazovanie absolvovanej trasy
aj archiváciu výsledkov.

„To máte, tvárnice, překlady, krovy, latě,
tašky, odpad, hřebíky, vruty, šrouby,
dráty, dvojlinky, trojlinky, okapy, plechy,
zemnící drát, elektroměr ...“ Uplynulo
viac než 40 rokov, odkedy kultový film
Zdenka Svěráka „Na samotě u lesa“
zachytil strasti chalupárov, ktorých cieľom bolo opustiť
mestský ruch počas víkendu a na chalupe načerpať sily do
ďalšieho týždňa. Podobné trápenie mám už za sebou, ale
nedávno som riešil ďalšiu dôležitú otázku: „Ako efektívne
vykúriť chalupu tak, aby bolo kúrenie zapnuté dostatočne

Podľahol som pred 10 rokmi a hrám to doteraz. Geocaching je ideálna hra, ak obľubujete prechádzky mestom,
pohyb v prírode, radi športujete, alebo navštevujete zaujímavé miesta. Spočíva v hľadaní skrytého objektu, o ktorom
sú známe len jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu
sa nazýva cache (skrýša, schránka) – hantírkou keška, a
zábava je obvykle spojená s netradičnými úlohami, ktoré
vedú k získanie súradníc cieľa. Stačí vám teda len smartfón
s GPS, dobrá appka a môžete ísť na lov. Skrýše sú zvyčajne
umiestnené na voľne prístupných miestach kdekoľvek po
svete, v horách, mestách, niekedy aj pod hladinou jazier,
ktoré sú pekné a zaujímavé, a zakladateľ skrýše ich chce
ukázať ostatným hráčom. Každá skrýša má svoju stránku
na geocaching.com, spolu s popisom miesta, podľa ktorého ju hráči hľadajú, a nezriedka majú skrýše aj zaujímavý
príbeh, ktorý sa k danému miestu či pamiatke viaže.
Na Slovensku v súčasnosti je viac ako 2600 skrýš a viac
ako 1500 registrovaných hráčov – geocacherov, ja som
v komunite známy pod nickom BOYT. Skúste to aj vy!
Množstvo skrýš v okolí DATALANu na Galvaniho.
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kde sú síce kancelárie open, no zároveň predelené na
menšie zóny, doplnené o privat moduly a coworking roomy.

5

Zdravá firma v praxi

Na zdravší office
stačí päť vecí
Mať tak kanceláriu v lese či na pláži... Kým o tom snívame, môžeme si vylepšiť aktuálnu realitu. Väčšinu
aktívneho dňa trávime v uzavretých priestoroch, za kancelárskym stolom, obklopení technikou, inšpirujte sa
preto zaujímavými nápadmi, ako pracovať v zdravšom prostredí.

Na začiatok pomôže pridať zelenú a vyčistiť vzduch. Aj
to môže prispieť k vyššej spokojnosti zamestnancov,
a k ich lepšej kondícii – fyzickej aj mentálnej. Ak však chceme v tíme jednoznačne a dlhodobo zvýšiť produktivitu, alebo zlepšiť atmosféru, keď už štandardné motivačné faktory zlyhávajú a ani benefity navyše nepomáhajú, je najvyšší
čas pozrieť sa otvorenými očami okolo seba. Ste obklopení priestorom, ktorý motivuje k dobrej, aktívnej práci,
sústredeniu, napomáha komunikácii a kooperácii, popritom poskytuje dostatočný osobný priestor, a prináša vám
príjemné pocity, keď v ňom sedíte, alebo sa pohybujete?
Zdravý office, v ktorom sa jednoducho cítite fajn, je najmä
pre nastupujúcu generáciu milleniálov nevyhnutnosťou.
Štúdia spoločnosti Aon Hewitt zistila, že až 63% zamestnancov chodí domov unavených a vyčerpaných. A podľa
prieskumov magazínu Forbes by sa viac než tretina zamestnancov vzdala časti svojho príjmu, ak by získali príjemnejšie pracovné prostredie a cítili sa v práci šťastnejší.
Ako teda na to?

Open Space: ste za?
Pred niekoľkými rokmi ovládol slovenské kancelárie
boom menom open space. Nové biznis priestory začali
vyrastať ako huby po daždi a mali takmer identický dizajn. Cieľom bolo spojiť kolektív nielen pracovne, ale aj

ľudsky, vytvoriť synergiu nápadov a ľudského potenciálu.
Nová doba však zároveň priniesla výraznejšie využívanie
digitálnych a smart technológií, od chatov, firemných
sietí, messenger appiek a cloud úložísk až po videokonferencie a skype talky. „Umelá inteligencia z hľadiska budúcnosti práce a pracovného prostredia však nemusí byť až
taký strašiak, ako sa to dnes javí. Spejeme v každom prípade k nutnosti reedukácie a tvorbe nového pracovného
trhu, čo historicky vždy viedlo k pokroku,“ vysvetľuje workplace konzultantka Kristína Pomothy. Prostredníctvom
projektu Collective pomáha z ľudí robiť lídrov a budovať
produktívnejšie a kreatívnejšie pracovné prostredie. Ako
prezradila aj v rozhovore po portál startitup.sk, verí, že
budúcnosť práce nie je v individualizácii, ale v spolupráci
a efektívnom spojení síl. Kanceláriu by sme však zároveň
mali vnímať ako ako druhú rezidenciu každého človeka,
v ktorej chce pracovať a zároveň byť sám sebou. Práve
preto budú zamestnanci potrebovať možnosť výberu,
ako budú vykonávať svoju prácu. Už dnes viacerí HR
manažéri potvrdzujú, že v štandardných open spacoch
u niektorých zamestnancov dochádza k poklesu výkonnosti, keďže stratili svoj vlastný pracovný priestor a v tom
otvorenom sa mentálne „strácali“. Niektoré spoločnosti,
aj na Slovensku, preto prehodnotili zmenu a vrátili sa
k oddeleným priestorom, resp. inovovanému konceptu,

Podľa štúdie Healthy Offices, ktorú publikovala univerzita v holandskom meste Twente a zúčastnilo sa na nej124
zamestnancov medzinárodnej developerskej spoločnosti CBRE, sa ľuďom darí a podávajú značne lepšie výkony v zdravom pracovnom prostredí. Zdravšie pracoviská vedia taktiež inšpirovať zamestnancov, aby žili
zdravším životným štýlom aj mimo pracovných hodín.
„O fungovaní mozgu vieme čoraz viac a vďaka tomu vieme
viac o produktivite a zdraví v priestore. Dnes vedia vedci
predvídať, kedy človek podáva najlepší výkon a aké atribúty
priestoru prispievajú k tomu, aby naše telo fungovalo čo najbližšie k ideálu. Znamená to, že budeme vedieť lepšie plánovať budovy a interiéry v nich,“ približuje Kristína Pomothy.

a prácu zamestnancom a veľké zmeny sa dajú robiť aj malými investíciami. Klimatizácia či osvetlenie už nemusia byť
riešené centrálne: dnes už je možno nastavovať a ovládať
ich pomocou aplikácií v smartfónoch. A čo tak dať zamestnancom možnosť vytvoriť si aj interiér individuálne a svojpomocne? Popularitu – a nie bezdôvodne – si tiež získavajú tzv. zelené steny, ktoré zlepšujú klímu v miestnosti,
počas horúčav znižujú teplotu a pôsobia upokojujúco.
Podľa štúdie Human spaces: Biofilický dizajn na pracovisku, ktorá skúmala pracovné prostredie 3 600 zamestnancov z 8 krajín regiónu EMEA, 55% ľudí nemá na pracovisku
žiadnu zeleň, 42% zamestnancom chýba denné svetlo,
22% nemá potrebné ticho, aby sa mohli koncentrovať na
prácu, pätine chýba výhľad na vodu, a 15% by uvítalo jasnejšie farby.

Čo to však znamená v praxi?
Štúdia vymedzila päť zásadných zmien, ktoré v spoločnosti zaviedli a mali najväčší dosah na zdravie a efektívnosť:

Zlepšenie
výkonu /
testovanie

Zlepšenie
výkonu /
interview

Cítime
prísun
energie

Máme
pocit
šťastia

Cítime sa
zdravší

VYTVORENIE
PRIRODZENÉHO
PRIESTORU

+ 10 %

+ 10 %

+ 76 %

+ 78 %

+ 65 %

NASTAVENIE
SPRÁVNEHO
OSVETLENIA

+ 12 %

+ 18 %

+ 71 %

+ 76 %

+ 50 %

ZABEZPEČENIE
ZDRAVEJ VÝŽIVY

+ 45 %

+ 20 %

+ 78 %

+ 66 %

+ 52 %

PRIESTOR PRE
PSYCHICKÚ
ROVNOVÁHU

+ 30 %

+ 16 %

+ 66 %

+ 63 %

+ 53 %

MOŽNOSŤ
FYZICKEJ AKTIVITY

+ 12 %

+ 11 %

+ 65 %

+ 36 %

+ 71 %

Zelený, smart, hravý a atraktívny
Týmito pravidlami sa už inšpirovali viaceré slovenské firmy. Niektoré si svoje sídlo vybrali v priestoroch, ktoré zamestnancom umožňujú jednoduchý prístup k zeleni, blízkosť parku sa tak stáva benefitom nielen pri výbere bytu.
Ďalšie majú v ponuke ranné kurzy jogy, či trénera, ktorý
si s vami vybehne po práci zabehať. Iné investovali do
vlastného kuchára alebo donášky zdravej stravy, a mnohé
aktívne spolupracujú s architektmi už pri stavbe priestorov a dohliadajú na výber prírodných materiálov a farieb,
na odhlučnenosť priestorov, dostatočný prísun denného
svetla, alebo možnosť vetrania nielen cez vzduchotechniku. Existuje množstvo faktorov, ktoré spríjemňujú pobyt

„Zelená certifikácia kancelárskych priestorov je síce dôležitým
ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy a kvality použitých materiálov, no zákonite to ešte neznamená, že
takéto kancelárie vytvárajú zdravšie a produktívnejšie pracovné prostredie,“ zdôraznil na seminári Nadácie Pontis
Chris Pottage, Sustainable and Healthy Buildings Officer
britskej pobočky stavebnej spoločnosti. „Do úvahy musíme
brať viac faktorov než len úspory energie. Dôležitejšie je, či sú
dané kancelárie dlhodobo udržateľné a spĺňajú požiadavky
zamestnancov.“ Britský odborník sa podieľal aj na vypracovaní štúdie, ktorú Svetová rada pre zelené budovy vydala
v septembri 2014. Zdravá kancelária musí byť podľa záverov štúdie priestorom, kde je čerstvý vzduch, vizuálna pohoda, správne teplo a kde ľudí nevyrušujú žiadne pachy,
škodlivé látky a hluk.
Inšpiráciou by mala byť aj pre moderné firmy na Slovensku. Mnohé sa aktívne snažia vytvoriť svojim zamestnancom čo najlepšie podmienky a sledujú svetové trendy, iné
už pochopili, že na výber nemajú. A sú aj prvé lastovičky,
ktoré sa rozhodli investovať do tzv. diversed workforce
s viacerými funkčnými zónami, vrátane hravých a kreatívnych, keďže pochopili, že v príjemnom prostredí sa rodia
najlepšie nápady a že keď sa ľudia v práci bavia, profitujú všetci. A samotná firma napríklad aj v tom, že je z nej
atraktívny a žiadaný zamestnávateľ.

Zdroj: fastcompany.com, nadaciapontis.sk, inc.com, bta.climate-kic.org Foto: thrivalnutrition.com, nadaciapontis.sk, consciouslifenews.com, inhabitat.com
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Po stopách zbojníka

Užite si

zimu s našimi tipmi
na netradičné
výlety
Zimné mesiace sú pre mnohých datalancov synonymom víkendov na lyžiach, alebo aspoň
sánkach, tešíme sa na rodinné chatovačky a príležitosť vypadnúť z mesta niekam za snehom.
Zabudnite aj vy na chvíľu na plnenie plánov a
doháňanie odložených úloh, a vyberte sa s nami
po Slovensku – zimný to-do list zahŕňa lyže, psie
záprahy, aj potulky po jaskyniach.

Vyberte sa na snežniciach
krížom cez Malú Fatru

Prázdninová či víkendová lyžovačka potrebuje spestrenie.
Zasnežené svahy v Malej Fatre môžete zdolať aj inak než
na lyžiach. V okolí Terchovej a strediska Vrátna máte príležitosť vyskúšať si to na snežniciach. Pri tomto adrenalínovom spôsobe turistiky vám pomôžu nadšenci z FATRA
SKI: dostanete povinnú výbavu – snežnice a čelovku,
k tomu sprievodcu, a môžete sa vybrať preskúmať trasu,
ktorá vedie mimo zjazdoviek a tak vďaka snežnicovaniu
po turistických chodníkoch uvidíte aj miesta, ktoré by ste
si z lyžiarskeho svahu nestihli obzrieť. „A po dvojhodinovej
prechádzke na snežniciach sa môžeme stretnúť pri horúcom
punči v Panoráme,“ teší sa už teraz Ivana Černáková, naša
riaditeľka divízie softvérových projektov, ktorej si v zime
dobíja baterky najradšej v prírode.
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Chcete sa stať mašérom?
Pod Tatrami všetko možné

Jedno z našich najznámejších lyžiarskych stredísk vám
zas ponúkn poriadnu snežnú divočinu a dávku zábavy. Vo
Fun Parku na Štrbskom Plese si môžete vyskúšať snowtubing, snowbags, snowrafting, či snowball. Na kolese, lopte, vaku, či člne sa môžete spustiť s celou rodinou alebo
partiou kamarátov Ak vás však láka skôr predstava saní
na snehu a chcete zažiť pocit mašéra, nemusíte cestovať
do Škandinávie – stačí tiež do Vysokých Tatier. Inštruktori
vás najskôr zasvätia do tajov tohto netradičného športu.
Dokonca prídu aj so psami čo najbližšie k vášmu hotelu či
penziónu a podľa snehových podmienok si spolu dohodnete trať. Rovnako vás zoznámia s plemenom husky, ktoré je známe nielen vytrvalosťou, ale aj mierumilovnosťou,
a verte, že po pár skúšobných jazdách už budete mať psí
záprah pod palcom. „Uháňať po snežnej pláni s vetrom
opreteky môže byť naozaj nezabudnuteľný zážitok,“ zamýšľa
sa aj náš vedúci servisu Juraj Mackovič, vo firme známy
tým, že v lete dokáže zdolať stovky kilometrov na dvojkolesových tátošoch.

S deckami do hlbín

Počas vianočných sviatkov a zimných prázdnin máte príležitosť poriadne vyvetrať aj deti, ktoré sa vždy potešia niečomu novému. Liptov im okrem zimných športov ponúkne aj atraktívny výlet do hlbín zeme. Stanišovská jaskyňa
– Netopierkovo je ako jediná v regióne otvorená celoročne
a vhodná je aj pre malých bádateľov, pre ktorých bude zaujímavá prechádzka medzi kvapľami a netopiermi veľkým
zážitkom. Druhou možnosťou je Medvedia štôlňa – Permoníkovo. V jedinom sprístupnenom banskom diele na
Liptove sa deti dozvedia všetko o ťažbe zlata. Sprevádzať
ich budú malí permoníci a prejdú sa dlhými chodbami,
ktoré pred mnohými rokmi vyhĺbili hľadači drahých kovov.
„Perfektné najmä pre chalanov,“ súhlasí naša marketingová
riaditeľka Eva Chudíková, ktorá víta každú možnosť zabaviť synov v predškolskom veku. „Dostanú čelovku a môžu sa
vydať za dobrodružstvom.“

Aj južná časť stredného Slovenska ponúka mnohé výnimočné miesta. V Tisovci spoznáte nielen tradičnú kuchyňu, ale aj legendu o zbojníkovi. Odštartujte v sedle Zbojská,
odkiaľ vedú náučné i turistické chodníky, vydajte sa po stopách zbojníka Jakuba Surovca, alebo sa vyberte na koňoch
plemena hucuľ po Huculskej magistrále. „A vynechať by ste
nemali ani zubačkovú železnicu na trase Tisovec – Pohronská
Polhora, národný park Muránska planina a najmä Muránsky
hrad,“ pozýva Miloslav Gregáň, ktorý v DATALANe vedie
novovytvorené oddelenie Inovácií a podpory predaja, no
silný vzťah má aj k histórii a počas ciest po Slovensku rád
relaxuje pri návštevách hradov a zámkov. V okolí pár kilometrov od Salaša Zbojská, kde sa môžete ubytovať, na vás
zase čakajú zbojnícke kúpele i jaskynný saunový svet, a na
svoje si prídete aj na lyžiach – či už v Tisovci na Bánovej, na
Šoltýske, Kokave Línii alebo na Látkach.

Vianoce ako v rozprávke

Záver roka s vianočnými sviatkami je najkrajším obdobím a dočkať sa
ho nevedia najmä deti. Keď už budú mať doma rozbalené darčeky a pomaly sa začnú nudiť, treba ich vziať do rozprávky. Hrad Červený Kameň
hneď po troch sviatočných dňoch ponúkne pre návštevníkov prehliadky
vianočne vyzdobených komnát so scénickým predstavením na motívy
klasickej rozprávky o Popoluške.
Chýbať nebudú ani stredoveké remeselné trhy, kde nielen najmenší
nájdu typické predmety a drobnosti, ktoré patrili k sviatkom pred niekoľkými stovkami rokov.

© foto: chatauhorcik.sk, janskadolina.sk, stolna.sk, zbojska.sk, citylife.sk, adventoura.eu, astur.sk, funpark.sk youtube.com
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DUK ONLINE 2017

Prvá detská online
univerzita na Slovensku
zaujala rekordných
709 študentov
Detská Univerzita Komenského Online, ktorú DATALAN realizuje
už 7. rok v spolupráci s UK a Divadlom Aréna, opäť potvrdila, že
deti majú o štúdium a získavanie nových zaujímavých poznatkov
záujem – najmä keď pri tom môžu používať tablety či mobily.

A čo sa im počas DUK Online najviac páčilo?
„Najlepšie bolo, ako som sa hrnula do učenia cez leto, nikdy som sa neučila cez prázdniny - ale toto bolo najkrajšie leto, aké
som zažila. Som rada, že som mohla študovať na DUK online - ďakujem za všetko!“
Tánička

—

„Dozvedel som sa nové veci napr. o krevetách a na dovolenke pri mori som o tom rozprával kamarátom a rodičom. A veľmi
ma bavila prednáška o zabúdaní - keď na mňa mama kričí som v šoku a všetko zabudnem, čo chcela predtým...“
Janko

—

„Najviac sa mi páčila posledná prednáška o krvi - keďže sa v budúcnosti chcem venovať medicíne. Bavili ma nielen prednášky, ale aj spoznanie profesorov - ľudí, ktorí niečo dosiahli a majú veľa poznatkov, ktoré nám predali ďalej.“
Terezka

—

„Univerzita bola úžasná a naozaj celé leto mi zlepšovala prázdniny. J“
Karolínka
Prostredníctvom unikátneho vzdelávacieho projektu Dukonline.sk sprostredkúvame deťom z celého Slovenska nové
poznatky bezplatne cez internet priamo do detských izieb.
Doteraz s nami úspešne vyštudovalo 800 online študentov
a tento rok sme dosiahli rekord – prihlásilo sa historický najviac, až 709 detí! A to nielen zo Slovenska, ale napr. aj Čiech,
Francúzska, Švajčiarska, Ukrajiny či Ruska. V minulých rokoch
sa prihlásili deti žijúce v Čechách, Francúzsku, či Austrálii.
Výhodou online štúdia je, že je kapacitne a priestorovo
neobmedzené – stačí mať počítač, tablet alebo mobil s internetom a chuť vzdelávať sa. Deti môžu študovať odkiaľkoľvek, zo Slovenska aj zahraničia, z prázdnin u starých rodičov, či priamo z pláže.

Každý týždeň počas celého leta čaká na deti zaujímavé
video, ktorá je záznamom živej prednášky konkrétneho
slovenského profesora – tento rok prednášali odborníci
napr. z VŠMU v Bratislave, Farmaceutickej, Prírodovedeckej aj Filozofickej fakulty UK, ale aj Prírodovedeckej
fakulty Ostravskej univerzity, či Fakulty architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe. Deťom prezentoval aj rektor Univerzity Karlovej v Prahe a bonusom
bola úvodná prednáška profesorky z britského Oxfordu.
Vďaka DATALANu a skutočne zaujímavým, inšpiratívnym, ale aj zábavným a prekvapivým prednáškam deti
využili leto naplno a do školy prišli bohatšie o nové cenné informácie.

—

„Každý týždeň som sa tešila na nové prednášky. Ďakujem za zorganizovanie, je to dobrá možnosť pre deti, ktoré nie sú
z Bratislavy.“
Miška

—

„Z tejto univerzity som mala veľa úžitku, som rada že som aj takto využila prázdniny. Hlavne teraz môžem celú triedu zásobovať informáciami, o ktorých asi ani netušili ;)“
Zuzka

—

„Samotné štúdium bolo veľmi zaujímavé a každá prednáška jedinečná. Veľmi sa mi páči, že prednášky sú zamerané na všeobecný prehľad, „z každého rožka troška“ a každý si tam našiel to svoje. Taktiež je veľmi fajn, že pomocou video záznamu si
vieme predstaviť, ako to vyzerá pri prednáške na vysokej škole a môžeme si vyskúšať aj štúdium univerzitných študentov.“
Radka

—

„Verím, že aj budúci rok sa budem môcť zúčastniť online
univerzity a poteším rodičov, že sa cez leto na počítači venujem aj niečomu rozumnému :)“
Bianka

—

„Letná univerzita ma veľmi bavila a priniesla mi veľa poznatkov. Nič by som nezmenila, je úžasná!“
Michaela

—

„Štúdium mi veľa dalo, dokonca keď som sa chcela dopátrať
niektorých odpovedí, musela som zabrúsiť aj na internet
a tam so našla ďalšie zaujímavosti. Ďakujem vám všetkým
a už sa teším na ďalšie pokračovanie.“
Vaša Karolínka J
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7. ročník DUK ONLINE
ZAUJÍMAVÉ ČÍSLA A FAKTY
709

378

»

prihlásených
študentov

absolventov

»

8

Najpočetnejšie mestá

červených
diplomov

Študenti v krajoch

MT

419

59,10%

290

40,90%

dievčat

chlapcov

74

Najčastejšie meno:
Jakub (24x)
Tomáš (21x)

83

43

145

62

36

Najčastejšie meno:
Ema (14x)
Alexandra (11x)

Prešovský kraj

Žilinský kraj

Trenčiansky kraj
Trnavský
kraj

Košický kraj

Banskobystrický kraj

KE

Bratislavský
kraj

202

64
Nitriansky kraj

BA

DATALAN IT WORKSHOP
- TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI

15

30

Čo dnešné deti zaujíma najviac? Deep web.
Dnešná generácia detí je online a na sociálnych sieťach takmer nonstop. Deti používajú množstvo appkiek,
browsuje po nete a smartfón nepustia z rúk. Sú však pripravené aj na nástrahy, ktoré medzi jednotkami
a nulami číhajú? Na to si posvietili naši experti. Deťom vysvetlili, ako zostať v digitálnom svete v bezpečí.

Zahraničie

143

Najvzdialenejší študenti
Z reakcií detí:
ÚŽASNÁ, ZÁBAVNÁ, ZAUJÍMAVÁ
100% úspešnosť
vo vyplnení
Prednáška č.8
prof. Jozef Bátora, PhD.:

Prečo sme
v Európskej Únii?

Ktorá konkrétna
otázka mala:

Dolný Kubín

S
Vysoká
pri Morave

- najvyššia správnosť odpovedí
Čo je to krv?

Z

V

Snina

J
Komárno

Pán učiteľ na jednotku

- najnižšia správnosť odpovedí
S ktorými troma menami
sa spája klasicizmus?

Najviac detí
vyplnilo
Prednáška č. 1
Prof. Dame Carol Robinson:

Najmenej detí
vyplnilo
Prednáška č. 9
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.:

Prečo včely bodajú?

Deň, v ktorom
sa deti najviac
zapájali

Prečo sa vyšetruje krv?

Časy, v ktorých
deti najviac
vypĺňali
14:00 - 15:00
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Úspešnosť detí v testoch
Prečo včely bodajú?
Prof. Dame Carol Robinson

98,97%

Prečo krevety a morské sasanky žijú spolu?
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

98%

Prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí?
doc. Mária Heinzová, ArtD.

99%

Prečo môžu byť lieky aj škodlivé?
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

99,57%

Prečo nie sú u nás architekti Superstar?
prof. Ing. arch. Ján Stempel

99,23%

Prečo zabúdame?
doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

93,50%

Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?
Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

DATALAN v rámci Detskej Univerzity Komenského organizuje každý rok aj špecializovaný IT workshop a tento rok bola
téma skutočne aktuálna: Cyber Security. Podujatia sa zúčastnilo viac než 170 detí, ktorým sú témy „online, social & digital“
naozaj blízke, preto sa s nadšením zaujímali o všetky prezentované informácie, ukážky, rady a tipy, a našim expertom
kládli množstvo otázok.

100%

Prečo sme v Európskej Únii?
prof. Jozef Bátora, PhD.

95,21%

Prečo sa vyšetruje krv?
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

98,83%

Deti sa dozvedeli, 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 vedia poškodiť vírusy aj ľudia, ak sa v kyberpriestore dostatočne nechránime. „Dnešné deti sa v moderných technológiách vyznajú a sú uvedomelé. Vedia, že je dôležité chrániť
si súkromné profily bezpečným heslom, nezdieľať svoje osobné
údaje, poznajú pojmy ako malvér, či DDoS útok,“ prezradil po
workshope Cyber Security expert Ján Böjtös z DATALANu.
„Musia si však uvedomiť, že čokoľvek na internete zverejnia, ostane to tam navždy, a môže to ovplyvniť ich súkromný, ale aj
budúci profesionálny život.“

Keď vyrastiem, chcem byť hacker

Prekvapilo ho však, ako veľmi sa deti vo veku od 9 do 14
rokov zaujímali o tému deep a dark webu, a aj ich znalosti
v tejto oblasti. Neustále kládli otázku, či je naozaj pravda,

že všetky webstránky, ku ktorým sa môžeme bežne dostať,
tvoria iba 4% a zvyšok je práve deep web. Ako ďalej ukázal
prieskum medzi zúčastnenými deťmi, viac než 2/3 prítomných už má účet na sociálnej sieti ako Facebook, Instagram,
Snapchat, Twitter, či Whatsapp, a takmer 100% z nich si
svoj mobil, počítač alebo tablet chráni heslom, či PIN-om.
Z praktickej ukážky sa dozvedeli, ako zvýšiť kvalitu hesla
a znížiť riziko jeho prelomenia, ako rozoznať falošné webstránky a podvodné e-maily, a ako sa ochrániť pred phishingom. Dostali tiež návod na opatrné a bezpečné používanie
webkamery a verejnej wi-fi siete. „Deťom by sme mali opakovať, že nesmú bezhlavo klikať na rôzne download buttony,
a sťahovať si do počítača rôzne neznáme súbory a programy,
že ani na internete nič nie je zadarmo a za rôznymi atraktívnymi darčekmi, či súťažami sa často skrývajú podvodníci,“ ozrejmuje Ján Böjtös.

Experti v akcii

Po prezentáciách na deti čakali živé ukážky, na ktorých si vyskúšali základy programovania a web developingu, dozvedeli
sa, čo všetko sa ukrýva za vznikom internetovej stránky, akým
spôsobom hackeri nabúravajú profily na sociálnych sieťach,
a zároveň im technológovia z DATALANu predviedli „face recognition“ v praxi. Spoznali tiež moderné zariadenia, vďaka
ktorým „chytajú“ vo svojich mobiloch wi-fi sieť, a úspešne absolvovali aj kurz „cyberštiny“.
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news I podporujeme

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
ROKY
PLNÉ DOBRÝCH NÁPADOV A ĽUDÍ
Podporujeme talenty, nápady a dobrých ľudí.
Na
Slovensku
mnoho
šikovných
ľudí, výnimočných talentov aj dobrých nápadov. V DATALANe im fandíme,
A delíme
samáme
s nimi
o svoj
úspech.
a keďže zároveň veríme, že je dôležité deliť sa o svoj úspech s ostatnými, o tie naše sa delíme už celé roky.
Podporili sme mnoho myšlienok, ktoré prerástli do prospešných projektov, ako aj šikovných ľudí, ktorých odhodlanie
a schopnosti nás všetkých môžu inšpirovať. Zoznámte sa – a spoznajte ich zaujímavé príbehy na

www.dakujemedatalan.sk
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Rozvíjame nové športové nádeje

PROFIL SPOLOČNOSTI DATALAN
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news I naše tipy

Film

7 sestier

ný výkon bol na Emmy Awards 2017 ocenený víťazstvom,
a okrem kategórie hlavná úloha získal seriál ceny aj za vedľajšiu rolu, scenár aj réžiu.

What happened to Monday
USA/Veľká Británia/
Francúzsko/Belgicko, 2017 - 123 min
Réžia: Tommy Wirkola
Hrajú: Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close
Ako bude vyzerať budúcnosť, keď nás ovládnu technológie a zem sa premnoží?
Ak máte radi technologické sci-fi a slabosť pre švédsku herečku známu z trilógie Millennium, akčný thriller s originálnou
zápletkou bude chuťovka presne pre vás. Noomi hrá sedemúlohu identických sestier, ktoré musia pred svetom tajiť svoju
existenciu. Preľudnený svet roku 2073 sa totiž riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa na rodinu. No v jednom byte
sa už tridsať rokov skrýva sedem sestier, ktoré majú jednu
identitu a žijú jeden spoločný oficiálny život. Chodia do školy,
do práce, s kolegami do baru, vzťahy majú iba na jednu noc
a každá opúšťa byt len jeden deň v týždni. Všetko funguje, až
kým sa jedna z nich nevráti domov. Šesť sestier musí opustiť
úkryt a zistiť, čo sa stalo. Aj malá chyba ich však môže stáť život... Podľa prvých recenzií ide o napínavú futuristickú svižnú
a akčne našliapanú novinku, plnú adrenalínu a nečakaných
momentov, s prekvapivým záverom.

Seriál

Príbeh
služobníčky
The Handmaid´s Tale

USA, 2017 - 10×60 min
Hrajú: Elisabeth Moss, Alexis Bledel, Joseph Fiennes a ďalší
Sugestívny a vizuálne výnimočný seriál, ktorý otrasie
vašimi emóciami.
Adaptácia klasického románu spisovateľky Margaret Atwood
vás zavedie do dystopického Gileádu, totalitnej spoločnosti na pôde niekdajších Spojených štátov. Nová republika
má problém s ekologickými katastrofami a stratou ľudskej
plodnosti, a je ovládaná zvráteným fundamentalistickým
režimom. Offred, jedna z posledných plodných žien, slúži v
rodine Veliteľa a ako žena z nízkej kasty je nútená k sexuálnemu otroctvu v rámci posledného zúfalého pokusu znovu
zaľudniť svet. V tejto desivej a militantnej spoločnosti musí
Offred manévrovať medzi krutými vládcami a špiónmi Gileádu s jediným cieľom: prežiť a nájsť svoju dcéru. Výnimoč-
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709

Tim Ferriss/ Jan Melvil publishing – Edícia: Hviezdy
2017 - 692 strán
Stratégie, pravidlá a návyky miliardárov, ikon a najvýkonnejších osobností na svete.
Autor bestsellerov Tim Ferriss dva roky spovedal osobnosti,
ktoré vo svojich oblastiach dosahujú špičkové výkony – od
hollywoodskych hviezd a olympijských víťazov až po legendy
Silicon Valley. Z rozhovorov vydestiloval zbierku praktických
lifehackov, aké nenájdete nikde inde. Vďaka knihe zistíte, aké
psychologické triky používal Arnold Schwarzenegger na rozhodenie svojich súperov, čo vám podľa neurológa a inovátora Adama Gazzaleya zaručí dobrý spánok, ako klásť tie správne otázky podľa spisovateľa a novinára Malcolma Gladwella,
alebo ako prekonať tvorivú krízu tak ako hudobný producent
Rick Rubin.

Koncert

JANE BIRKIN
Bratislava - Istropolis
15. 4. 2018
Jeden večer, dve legendy, francúzske umenie a slovenský orchester
Herečka a speváčka Jane Birkin po boku jedného z najprestížnejších slovenských orchestrov, Capelly Istropolitany, predstaví piesne svojho speváckeho kolegu a životného partnera
Serge Gainsbourga.
Podľa šansonierky je jej aktuálne turné a nový album Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique poctou jednému z najvýraznejších
francúzskych umelcov 20. storočia. Na albume spojila svoje
sily aj s japonským klaviristom, skladateľom a aranžérom Nobuyuki Nakajimom, a výsledkom je prepojenie nadčasových,
sugestívnych skladieb s majestátnym zvukom Montrealského
symfonického orchestra. Jeho úlohu v rámci unikátneho bratislavského koncertu prevezme rozšírená zostava prestížneho
slovenského orchestra Capella Istropolitana.

Aj tento rok priniesol DATALAN deťom
užitočné aj zábavné online štúdium
Deti z celého Slovenska aj zahraničia mali aj tento rok vďaka spoločnosti DATALAN príležitosť získať
diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského.
Na špeciálnej webstránke sme im sprístupnili online prednášky, ktoré im poskytli množstvo
nových a cenných poznatkov z rôznych vedných disciplín. Do 7. ročníka DUKO sa prihlásilo
709 študentov, a po absolvovaní online testov si diplom prevzalo 378 detí. Ako nám prezradili,
štúdium ich naozaj bavilo, prednášky boli inšpiratívne, plné objavných informácií a často ich
pozerala celá rodina.
Viac informácií o štúdiu, zaujímavé fakty, videoprednášky, ako aj infografiku k výsledkom
a reakcie detí nájdete na www.dukonline.sk

Špičkoví
profesori

Zaujímavé
témy

Interaktívne
testy

Bezplatné
štúdium

Jednoduchý
prístup

Najlepší pracujú pre vás
a spoločne realizujeme
úspešné a veľké veci
Aj tento rok oceňujeme najlepších ajťákov, ktorí prinášajú
výborné nápady a špičkovú prácu, ako aj projekty,
ktoré úspešne fungujú vo vašej praxi.

NOMINÁCIE AJŤÁK ROKA
Lenka Mitáková
Konzultant pre projekt DCOM, VÚC, Portály a eFormuláre
Michal Ďungel
Projektový manažér Sociálna poisťovňa
Roman Jaroš
Team Leader pre Sociálnu poisťovňu
Dušan Borgula
Senior Java Developer
Igor Koreň
Team Leader Call Centra
Ján Böjtös
Presales konzultant a CSO, téma GDPR a security

NOMINÁCIE PROJEKT ROKA
Sociálna poisťovňa
Automatizácia agendy a exekučných konaní
Sociálna poisťovňa
Upgrade serverov
Slovenská pošta
Bezpečnostné riešenie Guardium
DCOM
Prepojenie externej registratúry a zapájanie veľ kých miest
eGOV Connector
Efektívne prepojenie zákazníkov s eDeskom
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Digitálna archivácia
FinView
Prehľad a poriadok
DATALAN Call Centrum
Pre infraštruktúru aj softvér 24/7

Viac info na www.datalanaward.sk

INOVÁCIE PRE ŽIVOT

