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Výsledky sú satisfakciou.

Pokračujme v tom.

NA ÚVOD

NA ÚVOD
Ako sa u vás, alebo priamo na vás
prejavuje zmena? Aké máte pocity,
keď prichádza niečo nové a neznáme?
Šteklenie v žalúdku je typické, keď
to „nové“ je niekto, kto nás láka, kto
prináša zmenu a tá zmena má veľkú
šancu byť zmenou k lepšiemu. V iných
prípadoch prevláda nervozita, alebo
neistota, či pochybnosti, a u citlivejších
jedincov sa môžu vyskytnúť aj tzv. horúčkové stavy – napr. keď je tou zmenou cestovná výprava do neznámej
destinácie. A často nás zachváti aj adrenalín, keď sa nás telo snaží nadopovať pocitom, že všetko to nové čo príde,
zvládneme. Či už ide o sťahovanie do
nového mesta, neznámu krajinu, alebo
nového frajera.
No niečo takéto môžeme zažívať aj
v práci. Keď sa rozhodneme pustiť do
zmien, ktoré majú priniesť upgrade
fungovania. V DATALANe sme ich odštartovali už pred časom, týkajú sa portfólia aj ľudí a pridáva sa k tomu ešte
aj zmena sídla, takže to budeme mať
ako all inclusive balíček. A keďže každý to má inak – niekto sa zmien zľakne
a rozhodne sa radšej vycúvať, iný pre
istotu drží optimizmus – svoj aj iných –
na uzde, a ďalšieho to nabudí a namotivuje – máme to teraz v tíme AI balíček
aj čo sa prežívania a pocitov týka. Nové
výzvy v práci však majú na rozdiel napr.
od nového partnera jednu výhodu:

v oboch v prípadoch máme – či chceme alebo nie – prirodzené očakávania
a chceme, aby to bolo super. V prípade
nového frajera sa však môžeme aj rozkrájať, no či to bude fungovať (a lepšie,
ako pri tom predchádzajúcom) nezávisí len od nás. V práci to však môžeme
mať vo vlastných rukách. Svojim každodenným nastavením, fungovaním, komunikáciou, spoluprácou s kolegami,
tým ako vnímame svoju úlohu, v tom,
kde vidíme zmysel toho, čo robíme,
a vďaka tomu, že na maximum využijeme svoj potenciál a nápady – sa môžeme reálne pričiniť o to, aby „to“ fakt
bolo lepšie.
Toto presvedčenie spája aj datalancov,
drajvujúcich a realizujúcich zmenu.
Od ľudí, ktorí sa pravidelne stretávali
a svoj osobný čas venovali rozmýšľaniu
nad tým, ako robiť veci efektívne. Cez
ľudí, ktorí v noci, keď „normálny človek“
padol únavou do postele, vydolovali
v sebe energiu rozmýšľať o praktických
stratégiách aj víziách do budúcnosti.
Cez ďalších, ktorí sa nebáli zísť z vyšliapaných chodníčkov, zariskovať, vzdať
sa istôt, ísť proti prúdu – a pridali svoje,
mnoho krát veľmi inšpiratívne a nečakané videnie vecí. Spolu s tými, ktorí si
vo firme už prežili svoje a mohli by sa
na to „vykašlať“, ale neurobia to, pretože nechcú riešiť problémy, ale príležitosti. A tiež veľkú úlohu zohrávajú aj tí,
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ktorým na DATALANe neskutočne záleží – pretože vedia, že sa v datalanských
ľuďoch stále skrýva sila a potenciál.
Stačí len priniesť priestor, aby ho mohli
viac ukázať. Tak aby ste ho videli aj vy.
Na to ani nemusíte prísť k nám (samozrejme, to vždy môžete), ale stačí, že tie
schopnosti odhalíte a oceníte v riešeniach a službách, ktoré vám dodáme
a ktoré budú fungovať, a spĺňať čoraz
vyššie nároky vás a vašich zákazníkov.
A ktovie, potom možno my a aj vy pocítite to príjemné šteklenie v žalúdku
z neznámeho, keď sa spolu budeme
púšťať do niečoho nového, objavného,
inovátorského. Keď nás bude nabíjať nová energia a dá nám odvahu ísť
aj do vecí, ktoré ste si možno doteraz
s DATALANom nespájali, ale verte, že
my na ne máme. A nám pribudne do
zbierky ďalší veľmi príjemný pocit satisfakcie, keď vy poviete, že „Je to ešte
lepšie, ako sme očakávali“. A keďže
naším mottom nielen na rok 2019 je
Spolu, tak nech nás spolu spájajú nielen pozitívne očakávania, ale najmä
dobré výsledky.

Ivana Dorozlo
Marketing Director
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NOVINKY

Univerzita,
ktorá baví celé leto

Aj tento rok deťom priniesol DATALAN možnosť študovať
online a získať diplom absolventa Detskej Univerzity
Komenského Online.
Na prázdninovú online univerzitu sa
každý rok hlásia stovky detí, ktoré lákajú
nielen zaujímavé a netradičné témy
prednášok, ale aj možnosť vidieť a počúvať univerzitného profesora – a rovnako
tomu bolo aj v ročníku 2018. Na štúdium sa prihlásili deti zo všetkých kútov
Slovenska ale aj zo zahraničia, na ktoré
čakali prednášky z rôznych vedných
disciplín, ale aj zaujímavé a praktické
workshopy.

O svoje know-how sa s deckami podelil skúsený datalanský SW architekt
Ján Krausko (na fotke) a zastavil sa na
ňom aj náš CEO Marek Paščák, aby
deckám predstavil možnosti, ktoré
ich čakajú, ak sa v budúcnosti v rámci
kariéry rozhodnú pre IT svet.

DATALAN podporuje
počítačových „Oscarov“

Ocenenie IT osobnosť roka 2018 si
odniesol Gabriel Galgóci, generálny
riaditeľ AT&T Global Network Services
Slovakia. V kategórii IT PROJEKT roka
2018 zvíťazila mobilná aplikácia FaBiS:
Biometrická identifikácia klienta
banky bez fyzickej prítomnosti a víťazom kategórie IT produkt 2018 sa

V dňoch 3. – 5. októbra sa u nás
v DATALANe konal dozorný audit
integrovaného manažérskeho
systému (kvalita, enviro, BOZP,
informačná bezpečnosť, kvalita
služieb IT) podľa príslušných EU
noriem, ktorý bol vykonávaný
renomovanou certifikovanou
spoločnosťou TÜV SÜD. Audit
sme vďaka poctivej práci, úsiliu
a spolupráci všetkých kolegov
úspešne zvládli a overili si, že
naša spoločnosť disponuje funkčným systémom manažérskej kvality, ktorý je dodržiavaný všetkými
našimi zamestnancami.

Nová cesta
od CGM
k DATALANu

Jedným z nich bol aj hravo-vzdelávací IT workshop na tému Povolanie
programátor, ktorý zoznámil deti s obrovskými možnosťami, ktoré ponúka
svet programovania. Jeho cieľom tiež
bolo motivovať deti k záujmu a výberu
tejto zaujímavej profesie. DATALAN
workshop zorganizoval spoločne
s Microsoft Slovakia.

DATALAN podporuje nové a inovatívne prínosy v IT oblasti, aj preto sa stal
partnerom podujatia IT Gala 2018,
ktoré každoročne oceňuje odborné a manažérske úsilie osobností
i firiem pôsobiacich v oblasti IT a telco.
Ocenenia sa udeľovali vo štvrtok 4. októbra 2018 na slávnostnom večere IT
GALA 2018.

Interný audit
sme úspešne
zvládli

stala spoločnosť STEMI s produktom
Komunikačná technológia STEMI, čo
je technológia umožňujúca pomocou
smartfónov okamžitú konzultáciu prípadu infarktu myokardu, vrátane EKG
a cievnej príhody, medzi profesionálnym záchranárom v teréne a lekárom
– špecialistom. Túto tému dokonca
zástupca spoločnosti STEMI odprezentoval aj na našej odbornej konferencii
Moderné zdravotníctvo 2018 v Jasnej.
Titul Najziskovejšia IT firma roka 2017
získala spoločnosť Profesia, spol. s r. o.
Všetkým oceneným gratulujeme
a veríme, že ich úspešné riešenia nás
všetkých budú inšpirovať v budúcom
vývoji inovatívnych riešení.

DATALAN, ktorý už roky patrí
k technologickým lídrom a do
segmentu zdravotníctva priniesla
niekoľko unikátnych a inovatívnych riešení, od 1. septembra
rozširuje svoje portfólio a preberá divíziu Nemocničných informačných systémov spoločnosti
CGM – CompuGroup Medical.
Výsledkom akvizície je významné
rozšírenie zákazníckeho portfólia
DATALANu o takmer 30 zákazníkov v Čechách a na Slovensku.
Vďaka tejto akvizícii môžu teraz
naše skúsenosti a know–how
využívať desiatky zdravotníckych zariadení. Na DATALAN
tak prechádzajú všetky servisné
zmluvy so zákazníkmi a starostlivosť o existujúce kontrakty
podľa zmluvných podmienok.
Sme presvedčení, že spolupráca
s DATALANom bude pre zdravotnícke zariadenia prínosom
a umožní lekárom a pracovníkom
ďalšie bezproblémové a efektívne používanie nemocničného
informačného systému, ale aj
jeho inovovanie a zlepšovanie na
základe potrieb praxe.

NOVINKY

Kolegovia z DQI
súčasťou ambiciózneho
projektu
Zaslúžené
zlato pre tím
eSANITKY
DATALANské riešenie pre
evidenciu dát pacientov
pri zásahoch záchranárov
v teréne – eSANITKA – si
z 20. ročníka Microsoft
Awards odnieslo
zaslúžené zlato.

Tím študentov STU v Bratislave tento
rok v rámci Noci výskumníkov prezentoval svoj prototyp planetárneho
roveru, ktorý má skúmať možnosti 3D
tlače pevných štruktúr z lokálne dostupných materiálov na vesmírnych telesách. Náš spin off DATALAN Quality
Instruments, ktorý sa venuje vývoju
unikátnych priemyselných riešení,
podporil tento ambiciózny projekt
výrobou 6 kolies z materiálu PA12 na
tlačiarni HP Multijet Fusion 4200.

Ocenenie za riešenie, ktoré pomáha
záchranárom pri záchrane života, za
celý tím eSANITKY prevzal náš kolega
Michal Ilavský.
eSANITKA je výnimočný projekt v tom,
že vďaka ergonomicky navrhnutému
dizajnu aplikácie podľa najnovších
štandardov UX poskytuje možnosť
rýchleho zadávania dát pre záchranárov a lekárov priamo v podmienkach
v záchrannej zdravotnej službe. Tak
ušetrí čas strávený pri zapisovaní
dôležitých dát dokumentácie a posádka v ZZS sa môže v cenných minútach
venovať priamo ošetrovaniu pacienta
a záchrane ľudského života.

Prvá 3D tlačiareň na Slovensku
Spoločnosť DATALAN Quality
Instruments, ktorá je datalanským
spin–offom špecializujúcim sa na
unikátne riešenia na mieru zamerané
na kontrolu kvality v procese výroby, v spolupráci s HP Inc. úspešne
nainštaloval prvú HP 3D tlačiareň na
Slovensku. Základom tlače pomocou
HP MJF 4200 je, že tlačiareň vytvára
produkty prostredníctvom tepelného
tavenia plastového prášku nasypaného do mobilných tlačových kontajnerov. Výhodou celého riešenia je to, že
ide o efektívny uzavretý systém, ktorý
sa skladá zo spracovacej stanice a samotnej 3D tlačiarne. „Pokiaľ použijeme

viac tlačových kontajnerov, môžeme
jeden pripravovať, druhý tlačiť a tretí
môže chladnúť. Na tlačiarni sme
schopní vytlačiť výrobky od niekoľkých
milimetrov až po 38 centimetrov so
základnou presnosťou okolo 0,2mm.“
hovorí Martin Balog z DQI. Na rozdiel
od komerčného vstrekovania plastov
do foriem pri 3D tlači nemusíte platiť
a čakať na výrobu formy ale po skončení dizajnu okamžite tlačíte a výrobky
máte k dispozícii hneď a mnohokrát
aj lacnejšie. Tento typ tlače je prvým
krokom ku spusteniu zmien v prístupe k vývoju a výrobe v priemysle na
Slovensku.
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Dušan Gavura
PRACOVALI
SME PRE VÁS
AJ NA SEBE
Mať za sebou úspešný rok je dobrý pocit. No mať ďalšie roky pred sebou je lepší. O tom,
že ani desiatky rokov úspechov ešte nič nezaručujú, vie svoje aj Dušan Gavura, ktorý už
takmer 18 rokov zastrešuje v DATALANe divíziu financie. Otvorený rozhovor prináša nielen
jeho skúsenosti, ale aj pohľad na aktuálne výzvy IT biznisu na Slovensku a tipy, ako zvládnuť
refresh firmy aj v náročnom období.

INTERVIEW

Nová stratégia reflektuje na dynamiku IT
trhu, svetové trendy, potreby zákazníkov
aj náš pohľad na úlohu IT.“

DATALAN je známy svojou
otvorenosťou a aktívnou
komunikáciou – o tom, že
prekonal náročne obdobie, sa
preto všeobecne vie. Vie sa aj, čo
ho spôsobilo a aký je follow up?

Netajíme, že predchádzajúci rok bol
náročný a o to väčšiu hodnotu má, ako
sme to spoločne zvládli. Popri tvrdej
práci pre zákazníkov sme totiž pracovali aj na sebe. Toto obdobie nám
dalo skutočne veľa, nechceme však už
žiť pohľadom do minulosti, ale poučiť
sa a pozerať sa vpred. Faktom totiž je,
že väčší focus na dlhodobú budúcnosť,
absencia dlhodobejšej, globálnejšej
stratégie z pohľadu vývoja a rozvoja firmy, bola jednou z príčin potreby
zmeny.
Do tvorby novej stratégie sme zapojili
mnoho kľúčových ľudí a dnes presne
vystihuje to, ako naše fungovanie, biznis, vzťahy so zákazníkmi aj konkrétne ciele vnímame, zároveň reflektuje
na dynamiku IT trhu, svetové trendy,
potreby zákazníkov aj náš pohľad
na úlohu IT v dnešnej digitálnej ére.
A v rámci nového setupu, tzv. prerodu
DATALANu ju postupne jednotlivými
krokmi napĺňame.

Súčasťou nového setupu je aj
nová organizačná štruktúra
a segmentoví riaditelia,
ktorí sa svojej funkcie ujali 1
decembra. Prečo firma pristúpila
k takémuto kroku, a čo si od
neho sľubuješ?

Cieľom je viac skĺbiť obchodné a realizačné videnie. Prenastaviť fungovanie firmy, zlepšiť komunikáciu v rámci
jednotlivých segmentov a mať zajedno
v spoločnom cieli aj výsledku. Lídri našich kľúčových segmentov – ktorými
je samospráva, štátna správa, zdravotníctvo, financie, telekomunikácie

a priemysel, plus technologické riešenia a služby – samostatne a zároveň
cross segmenty, majú silnejšie zodpovednosti, ale aj kompetencie.
A pod ich vedením firma ešte viac posilní segmentovú orientáciu a znalosť
domén. V segmentoch sme sa dobre
orientovali aj doteraz, ale presnejší
focus a vyladenie kooperácie prinesie
ešte jasnejší benefit aj zákazníkom.

Keď ide o hodnotenie úspechu
firmy, na aké výsledky sa ty
osobne pozeráš?

Vidím zákazníkov, spokojných s dodanými riešeniami, ale vždy otvorených
novým veciam a nápadom. No zároveň
musí mať aj spokojných zamestnancov
– z pohľadu ich profesionálneho uplatnenia, ale aj ocenenia a osobnej, ľudskej spokojnosti. Preto je naším priorit-

Vzhľadom na prebiehajúce zmeny je
výsledok dobrý. Naším prvoradým
cieľom bola stabilizácia a naštartovanie aktivít do nového obdobia. Do
budúcnosti bude pre nás motiváciou
rásť primerane – naša ambícia nie je
kvantita, ale kvalita tzn. focus nie je na
rozsahom veľké projekty, ale v prvom
rade na excelentnosť v realizovaných
riešeniach.
Výsledok zmien, ktoré sme v tomto
roku naštartovali, by mal byť čitateľný
v hospodárstve firmy, no viditeľný musí
byť v prvom rade priamo v praxi našich
zákazníkov.

Čo je potrebné, aby firma aj po
28 rokoch rástla a zlepšovala sa?

Okrem vízií, odvahy a odhodlania ľuďom v tíme nesmie chýbať ani pokora a schopnosť vážiť si každú novú

Našou ambíciou je excelentnosť
v realizovaných riešeniach.“
ným cieľom aj tím ľudí, ktorí sú radi, že
pracujú práve v DATALANe. Z pohľadu
ekonóma však vždy budem klásť dôraz
aj na efektivitu – a tá sa, verím, v novom setupe výrazne zlepší. Napríklad
vďaka lepšej práci s kapacitami, lepšou
analýzou dát, optimalizáciou v praxi,
zlepšením podmienok na požadovaný
výkon, či lepším rozhodovaním o projektoch, do ktorých sa pustíme.

Hospodárskym výsledkom
DATALANu za uplynulý rok
síce bol zisk, ale – považuješ
dosiahnutý výsledok za úspech
v porovnaní s uplynulým
obdobím alebo očakávaniami?

príležitosť. Poskytnúť riešenia, ktoré
skutočne prinášajú efekt zákazníkom –
v súlade so situáciou na trhu, od legislatívnych požiadaviek až po požiadavky
modernej generácie zákazníkov. A tiež
si jednoducho nesmie pripúšťať vek,
a nepozerať sa na to čo má za sebou,
ale pred sebou.

Rast, zisk, podiel na trhu,
expanzia na nové trhy sú
najpopulárnejšie ciele firiem
– čo je cieľ DATALANu
z dlhodobého hľadiska?

My to máme zadefinované ako –
spokojný zákazník. Potvrdzovať si
to priebežne vieme napr. na našich
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INTERVIEW
chceme pokračovať – byť technologickým partnerom, ktorý dokáže ponúkať
zaujímavé služby aj kvalitné produkty,
a zároveň pokryť požiadavku zákazníka unikátnym, na jeho mieru šitým
riešením.
Pribúdajú nám referencie ako internet
vecí v priemysle, open data vo verejnej
správe, smart city v samospráve, elektronizácia v zdravotníctve, digitalizácia
v školstve, v bankingu je to sémantika
a umelá inteligencia, a z tých praktických vecí je to aj nové call centrum,
schopné poskytnúť support nielen
v oblasti infraštruktúry, ale aj softvéru.

Pred 7 rokmi si sa vyjadril, že ak
chce byť DATALAN úspešný, musí
najskôr robiť úspešnými svojich
zákazníkov. Ako to po tomto
období hodnotíš?

Stále platí, že firma je úspešná vtedy,
keď má úspešných zákazníkov, a u nás
v tíme na tom stále pracujeme. Aj aktuálne participujeme na mnohých
dobrých projektoch, ktoré zákazníkom
výrazne zefektívňujú prácu, zlepšujú
biznis, starajú sa o ich bezpečnosť, alebo im zlepšujú pozíciu na trhu.
Či sú naše riešenia reálnym prínosom,
to si vyhodnocujeme prostredníctvom spätnej väzby našich zákazníkov.
Nechceme robiť projekt pre projekt.
V IT sektore nie je vždy všetko ideálne,

odborných podujatiach, kde sa so zákazníkmi delíme o know–how a zároveň získavame spätnú väzbu face2face.
Z dlhodobého hľadiska je cieľom byť
lídrom – čo znamená, že zákazníci
sa na nás budú automaticky obracať
s akoukoľvek IT požiadavkou, budú nás
mať v hlave ako top of mind, keď budú
potrebovať riešiť potrebu, problém, či
už v oblasti integrácie, vývoja alebo security – proste by im mal ako prvý napadnúť DATALAN.
A bude to najmä preto, že už s naším
riešením majú pozitívnu skúsenosť
alebo sa k nim dostane pozitívna

referencia. Čo však musím pridať –
nielen ako finančný riaditeľ, ale aj ako
človek majúci na zreteli aj ocenenie
zásluh ľudí – okrem dobrého renomé
sú ekonomické ukazovatele v prípade
cieľov firmy takisto podstatné.

A ako je na tom DATALAN dnes
z hľadiska portfólia? Začínal
ako dodávateľ hardvéru, a cez
integrátora sa posunul k firme,
ktorá sa čoraz viac sústreďuje na
softvérový vývoj – platí?

Keď sa pozerám reálne na projekty
firmy, tak naozaj poskytovanie služieb
je našou dominantnou oblasťou. Je to
prirodzený vývoj, ale aj niečo, v čom

INTERVIEW

ale zodpovedne môžem povedať, že
nemáme vedomosť, že by sme realizovali niečo, za čo by sme sa aj dnes
nemohli u zákazníka postaviť. Naopak,
som presvedčený, že pre našich zákazníkov sme spoľahlivým partnerom –
DATALAN projekty nielen vždy dotiahne do konca, ale vo výsledku nakoniec
aj naplnia očakávania. A často ešte prinesú niečo navyše.

Konkrétne?

Vyvinuli sme unikátny produkt eGOV
Connector, máme nové riešenie – chatbota, ktoré vieme customizovať presne
na potreby toho–ktorého zákazníka,
vypustili sme appku eSanitka, máme
za sebou úspešnú akvizíciu časti spoločnosti CompuGroup Medical, čo nám
prinieslo viac než 30 zákazníkov z oblasti zdravotníctva, do portfólia sme
pridali európskymi zákazníkmi preverený produkt NIS, ktorý teraz upgradujeme a ako Ordinis v 4.0 sme ho launchovali pred vyše stovkou zákazníkov
na odbornej konferencii, posilnili sme
o novú kompetenciu — oblasť Digital

Security a za pozornosť stojí, že v rámci témy GDPR patríme medzi jednu
z mála firiem na Slovensku, ktoré vedia
svojich zákazníkov analyzovať, a dať do
súladu teoreticky aj prakticky.

Členom predstavenstva
DATALANu si od roku 2002 – ako
na tejto pozícii vnímaš obdobie
pred desiatimi rokmi a dnes?

Vnímam významné napredovanie IT
sektora. Dnes sú tu riešenia a možnosti, o ktorých sa nám ani nesnívalo.
Dokonca ich sami vyhľadávame a prinášame do praxe. Od hardvéru sme
sa posunuli k softvéru, dnes sme doma
v cloude, objavujeme IoT, budúcnosť
vidíme v umelej inteligencii. Mení sa
všetko. Aj my. Zažili sme rôzne veci,
kritické projekty, zlúčenia a akvizície,
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V posledných rokoch sme intenzívne rozprúdili
hľadanie a prinášanie nových možností
a služieb.“
spin off, otvorili sme organizačnú zložku – odštepný závod v Prahe. Firemný
život prinesie vždy niečo nové, čo treba riešiť, občas treba nájsť úplne novú
cestu, rozhodnúť sa v čase s dostupnými znalosťami, k tomu legislatíva, ktorá
nevytvára priestor pre administratívne
zjednodušenie, skôr naopak – nároky
sa zvyšujú aj v tomto smere. Je to dynamickejšie, akčnejšie, a aj preto nás to
stále baví.

Myslím, že áno, z väčšej časti. (úsmev)
Venujeme sa rôznym oblastiam, ide
o aktivity od našej vlastnej wiki platformy cez nové call centrum, akvizíciu nových produktov, jasnú stratégiu
v oblasti investícií do inovácií našich
produktov, až po posilnenie HR. Všetky
nápady a „zlepšováky“ majú človeka,
ktorý je zodpovedný za ich uvedenie
do praxe, priebežne si to vyhodnocujeme, a stav transparentne zdieľame.

Tvoje kompetencie v DATALANe
sa neohraničujú „len“ číslami
– pod palcom máš aj najnovšiu
aktivitu – datalanský akčný
plán D#28, ktorého cieľom je
po 28 rokoch uviesť do praxe
28 konkrétnych opatrení, ktoré
firmu a ľudí reštartujú. Darí sa?

V IT sektore je nevyhnutnosťou
neustále sledovať nové trendy
a možnosti, ktoré prichádzajú
zo sveta. Má aj čisto slovenská
firma ako je DATALAN možnosť
konkurovať v prinášaní nových
služieb a inovácií do praxe
zákazníkov?

Okrem novej energie, ktorú pridávame
do rozbehnutých projektov a posilňovania kompetencií v oblastiach, kde
patríme k lídrom, sme v posledných
rokoch intenzívne rozprúdili práve
hľadanie a prinášanie nových možností a služieb. Intenzívne otvárame
nové témy a testujeme globálne trendy. Vyčlenili sme na to kapacity, prijali
nových šikovných ľudí a v rámci stratégie je toto jedna z priorít, v ktorej nerobíme kompromisy. No hoci sa radi

96 %

našich klientov
by jednoznačne
odporučilo
spoluprácu
s nami

DATALAN
v číslach
200 zamestnancov
1153 zákazníkov
30 593 031 € celkové tržby

INTERVIEW
inšpirujeme novými trendami, považujeme za nutné preklopiť ich a prispôsobovať potrebám nášho trhu a reálnemu životu našich zákazníkov. Znalosť
trendov a inovácie musia byť vždy skĺbené so znalosťou prostredia – a práve
toto naši zákazníci na nás oceňujú.
Nejde len o to, inovovať, ale robiť to
zmysluplne. Aj keď samozrejme, snom
každej technologickej firmy je riešenie,
ktoré by bolo svetovo použiteľné. A my
tiež radi snívame. (úsmev)

A čo globálne ambície?

Odhliadnuc od našej dcérskej spoločnosti DQI, ktorá je prioritne zameraná
na svetové trhy, sa DATALN orientuje primárne na slovenský a aj český
trh – napr. v oblasti zdravotníctva už
posilňujeme vďaka aktuálnej akvizícii
a založeniu organizačnej zložky, ktorou
sme schopní pokryť desiatky českých
zákazníkov.

Veľkou témou dneška sú ľudia
– ich kvalifikovanosť, meniace
sa potreby a najmä nedostatok.
Týka sa to aj IT sektora.
Personálna agenda je v tvojej
kompetencii, ako sa pasuješ
s touto výzvou?

Považujem to za kľúčovú oblasť. A je to
naozaj náročné. Kvalifikovaných ľudí
je nedostatok a zároveň ich očakávania a požiadavky v rámci zamestnania
sa výrazne menia. Zdolanie výziev IT
pracovného trhu vidím ako podmienku ďalšieho napredovania. Podstatná
musí byť motivácia – ľudí by malo pritiahnuť meno firmy, a presvedčiť atmosféra, kultúra, kolegovia a najmä
zaujímavé projekty, na ktorých môže
spolupracovať.

Ako finančný riaditeľ sa
v týždňoch na prelome rokov
vždy okrem ľudí intenzívne
venuješ číslam – ako to vyzerá
pre DATALAN na rok 2019?

Plánujeme investície, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší progres firmy. Týka
sa to napr. technologickej obmeny.
Zároveň sa investície týkajú aj sťahovania a nového sídla firmy. Takže
plány sú, veríme že po reštarte čaká
DATALAN rast, no zároveň musíme byť
realisti.

Výsledky práce nie sú o číslach,
ale o prínosoch.“
Apropo, sťahovanie –
v predstavenstve si si zobral túto
„horúcu tému“ na starosť. Bol
si pripravený na to, čo to všetko
obnáša?

Bol som pripravený a o to viac som
prekvapený. (úsmev) V dávnejšej minulosti sme sa sťahovali tak často, že
sme si mohli založiť dcérsku spoločnosť Sťahovka, a teraz, po dlhom období „nečinnosti“, sme opäť spustili
tento proces – a je to naozaj výzva. Aj
preto, že to nebude len presun, ale
hmatateľné potvrdenie nového setupu
DATALANu.

profil

Dušan Gavura
absolvoval Elektrotechnickú
fakultu STU v Bratislave, Katedru
mikroelektroniky a doplňujúce
pedagogické štúdium,
a v DATALAN-e pracuje od roku
1999, keď najskôr zastával
post výkonného riaditeľa a od
roku 2001 je riaditeľom Divízie
financie, v decembri 2002 sa
ujal postu člena predstavenstva.
Svojou rozvahou a analytickým

Prvý krát sme sa zverili do rúk profesionálnych architektov, zamerali sme sa
na ľudský priestor a kolaboračné zóny,
nový mindset by mal byť teda nielen
mentálny ale aj vizuálny. Citeľná zmena
to bude aj pre datalancov, priestory sú
úplne iné v akých fungovali doteraz, no
verím že sa tam budeme cítiť dobre, že
Einsteinka bude pre nich inšpiratívna.
A rovnako aj pre vás – radi vás v nových
priestoroch privítame.

myslením stabilne vyvažuje
dynamické prostredie IT
sektora. Je otcom dvoch
detí, kondíciu si udržuje
prechádzkami s retrieverkou
Ellie a v spoločnosti vás možno
prekvapí talentom na bowling
aj spev.
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NAJVÄČŠIA SILA

je v správnych ľuďoch
DATALAN naštartoval začiatkom roka transformáciu, ktorej
sprievodným javom je nové portfólio, hĺbková zmena v štruktúre, aj
v nastavení tímov – upgraduje sa to, ako fungujeme, spolupracujeme
a pozeráme sa na veci, či hodnoty. Výsledkom bude lepší DATALAN
tj. lepšie, dostupnejšie a adresnejšie služby pre vás.

Zmena súvisí nielen s vývojom a trendmi na trhu,
ale najmä s datalanskou víziou toho, ako chceme
IT robiť v budúcnosti.“
DATALAN je na trhu už takmer tri desiatky rokov, no to ešte nič nezaručuje.
Práve naopak – pre ľudí, ktorí sa chcú
posúvať vpred, to predstavuje čoraz
väčšie výzvy. Zmenu sme vo firme vnímali ako nevyhnutnú. Ako prezradil
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Marek Paščák, ktorý stál za
odštartovaním a prípravou „nového“,
lepšieho DATALANu.

Dnešnému tímu datalancov, ktorý sa
zmenil, doplnil a zastabilizoval, okrem
vízií, odvahy a odhodlania nechýba ani
pokora, schopnosť vážiť si každú novú
príležitosť a tiež ochota tvrdo pracovať – nielen pre vás, ale aj na sebe.
„Do budúcna je naším spoločným cieľom
prinášať služby s vysokou pridanou hodnotou, a realizovať skutočne prínosné
a zmysluplné projekty. Práve s tým súvisí

aj personálna obmena – nová stratégia
firmy má totiž väčšie nároky na progres.
Len tak sa do reality môže dostať naša
vízia – nie držať krok s dobou, ale naopak – byť o krok vpred,“ prezradil Marek.
Po zmene bude DATALAN flexibilnejší,
dokáže prinášať návrhy modernizácie
a reflektovať súčasné dianie na IT trhu.
Generálny riaditeľ koncom roka predstavil a uviedol do života nových segmentových riaditeľov, ktorí majú „na
starosti“ našu, veríme že spoločnú
budúcnosť, a ktorí v rámci konkrétnych špecifických segmentov zastrešia vedenie ľudí aj vývoj riešení.
Zoznámte sa.
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Jan
BÖJTÖS

TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA
A SLUŽBY

Jan je v DATALANe od roku 2014, keď sa
ujal vedenia oddelenia presales a práve počas jeho pôsobenia sa výrazne
modernizovala ponuka služieb. Okrem
„tradičných“ infraštruktúrnych riešení
rozvíjal oblasti ako virtualizácia, backup
recovery, monitoring databázových aktivít, cloudové služby, a bol to práve
on, kto do DATALANu priniesol tému
Security, alias Digitálna bezpečnosť, či
GDPR, kde náš tím expertov zrealizoval
viacero zaujímavých projektov. Jan si je
istý, že v ponuke bezpečnostných služieb sme naozaj silní. „Napríklad naši

chalani boli v rámci slovenského trhu
medzi prvými, ktorí sa chytili témy dátovej bezpečnosti a zareagovali s konkrétnymi riešeniami,“ prezradil už pred časom. Potvrdením sú však nielen reálne
projekty, či ocenenia technologických
partnerov a prezentácie na odborných
konferenciách, ale aj na trhu bezkonkurenčný rozhľad, ktorý má Janov tím
v aktuálnej téme GDPR. Jan intenzívne
spolupracoval na desiatke bezpečnostných analýz súladu s novým nariadením, ktoré vykonávame u našich zákazníkov cez všetky segmenty. Práve
to bude výzvou aj do budúcnosti: pracovať na riešeniach, ktoré priamo riešia reálne potreby u našich zákazníkov
a byť lídrom v prinášaní unikátnych
inovácií. Medzi také v poslednej dobe
patria naše aktivity v oblasti prediktívnej analytiky, chatbotu, cloudovských
služieb a aj rozvoja nového modelu
poskytovanie služieb MSP. Okrem
toho Jan aktívne participoval na budovaní unikátnej 100 GB chrbticovej siete
SANET (Slovenská akademická dátová
sieť). Stál za etablovaním spoločnosti
Infinera na Slovensku, vďaka ktorej sa
100 GB technológia dostala na náš trh.
„Spoločnosť Infinera si DATALAN vybrala
ako svojho strategického partnera pre
Slovensko, čoho dôkazom je okrem projektu SANET aj truck show nabitá špičkovými technológiami, workshopmi, ktorá

Bratislavu navštívila na naše exkluzívne
pozvanie,“ prezradil Jan.
Odborníci v jeho tíme vďaka takýmto
spoluprácam disponujú know-how na
svetovej úrovni. Pravidelne absolvujú
špecializované školenia, získavajú nové
zručnosti a dokážu poskytnúť expertízu na vysokej úrovni ako jedna z mála
firiem na Slovensku. Vysokú úroveň
potvrdzujú partnerstvá s ďalšími globálnymi lídrami ako IBM, HP, HPE,
Oracle, Cisco, Microsoft, DELL EMC,
Lenovo, Epson a aj spomínaná Infinera.
Jan je však neustále hladný po objavovaní a nových veciach nielen v práci.
V komunite geocachingu, ktorú na
Slovensku spolurozvíjal, je dlhodobo
známy (pod prezývkou Boyt) a okrem
toho vždy baví aj skúšať nové veci,
ktorým sa venuje vo voľnom čase – od
bikingu až po vlastnú vínnu pivnicu.

Roman
JEDINÁK
SAMOSPRÁVA

Úspech je odmena za drinu. O tom je
presvedčený Roman, ktorý je posilou
datalanského tímu symbolicky, od minuloročného sviatku práce. Za jednu
zo svojich najtypickejších vlastností považuje práve pracovitosť, charakterizuje ho veľký drajv a odhodlanie nezastať
na mieste.
Roman do DATALANu priniesol dlhoročné skúsenosti z oblasti verejnej správy – s firmou spolupracoval pri vývoji
projektu DCOM, a práve táto fungujúca
spolupráca ho motivovala, skúsiť to na
našej strane. „Samospráve sa intenzívne
venujem sedem rokov a vstupenkou bola
príprava a realizácia úspešného príbehu
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DCOM, na ktorom sme s DATALANom kooperovali. Aj keď sme fungovali v rámci
konzorcia, vzťahy boli nadštandardné,
pretože na konci dňa je všetko o ľuďoch.“
Spolupráca s ľuďmi Romana baví a napĺňa, rovnako ako možnosť byť súčasťou zaujímavých projektov.
Najmä projekty v samospráve sú podľa
neho behom na dlhú trať. Vďaka nim
človek spozná veľké množstvo zaujímavých príbehov, a prostredníctvom nich
sa dá veľa zmeniť, či dosiahnuť. Beh je
Romanovi blízky aj súkromí – obľubuje
najmä triatlonové disciplíny. A tak ako
aj v športe, aj v práci je podľa neho dôležité reálne prísť do cieľa.

divíziu Zdravotníctvo rozvíjal vďaka
svojim rozsiahlym znalostiam, špecifickému know–how a úprimnej snahe
presadiť firmu ako lídra v oblasti rozvoja moderných riešení pre zdravotníkov, nemocnice či záchranky. Z pozície
Account Manažéra sa veľmi rýchlo prepracoval na Business Unit líder a dnes
má ako Segmentový riaditeľ pred sebou ďalšie veľké ciele.

Dušan
POLÓNY
ZDRAVOTNÍCTVO

Ako hovorí Dušan, ktorý je v datalanskom tíme najmladší – pridal sa k nám
1. augusta 2017 – pre obchod sa človek
musí narodiť. Svojho obchodného ducha rozvíjal v oblasti zdravotníctva a za
rok jeho pôsobenia sa stal DATALAN
rešpektovaným dodávateľom desiatok zdravotníckych zariadení na celom
Slovensku. Na práci považuje za najzaujímavejšie spoznávanie nových ľudí
a hľadanie nových a originálnych riešení. A takým je určite aj náš informačný
systém, ktorý neustále zdokonaľujeme – jeho najnovšiu verziu, Ordinis
4.0 sme predstavili na konferencii
Moderné zdravotníctvo v novembri.
Zdravotníkom však vie Dušan so svojím tímom dnes už ponúknuť aj ďalšie
riešenia a služby: od implementácie
na ezdravie až po mobilnú aplikáciu
eSanitka.
Ako hovorí: „Keď by som mal hodnotiť
mieru digitalizácie slovenských samospráv na stupnici 1 až 5, zvolil by som
číslo približne v strede tejto škály. No už
dnes existujú mestá a obce, ktoré by sa
umiestnili výrazne vyššie. Práve tie môžu
byť ostatným vzorom. Našou úlohou je,
aby sme tým zaostávajúcim pomohli dotiahnuť sa.“
Podariť sa nám to môže nielen vďaka rozvoju samosprávneho portfólia
a intenzívnejšiemu nasadzovaniu online služieb do praxe, ale aj vďaka pochopeniu ľudí z miest a obcí, že elektronizácia bude pre nich vo výsledku
skutočným prínosom. To bude pre
Romana v najbližšom období cieľom
aj satisfakciou.

„Potvrdili sme, že moderné technológie
majú reálny potenciál významne zlepšiť
a zefektívniť liečbu pacienta. Tá môže
vďaka nim byť nielen kvalitnejšia a rýchlejšia, ale aj stáť menej peňazí,“ uviedol
po prezentácii nových riešení. Dušan

Dušan je srdcom východniar a má
rád, keď sa všetko rieši stručne, jasne
a vecne. Keď ho nezamestnáva práca,
venuje sa golfu a lyžovaniu. Ak si s ním
chcete pokecať, mali by ste vedieť, že
nerád komunikuje prostredníctvom
sociálnych sietí – uprednostňuje osobný kontakt. No v zdravotníctve považuje práve využívanie možností, ktoré
poskytujú moderné technológie, za
kľúčové: „V procese reštrukturalizácie,
zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a ako motivátor na prilákanie a udržanie zdravotníckych odborníkov.“

Roman
JAROŠ
ŠTÁTNA SPRÁVA

Roman je v DATALANe už 14 rokov. Za
ten čas si toho vyskúšal naozaj veľa.
Začínal ako programátor a postupne
si prešiel rôznymi pozíciami od návrhára cez team lídra, pár rokov šéfoval
oddeleniu ECM (Enterprise Content
Management), neskôr si vyskúšal aj pozíciu analytika, projektového manažéra
či UX dizajnéra až sa usadil na team
líderskej stoličke pre tím Sociálnej poisťovne, z ktorej ho vytiahla výzva viesť
celý segment štátnej správy.
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„Baví ma objavovať, kam sa dokážem
rozvíjať ja a tiež kam sa dokážu rozvíjať
ľudia okolo mňa. Poznanie toho ako veci,
ľudia a svet fungujú. To, ako sa musíme
vedieť prispôsobiť podmienkam, ktoré
často nedokážeme ovplyvniť a ktoré sa
neustále menia,“ hovorí Roman, ktorý bude pre tento segment aj vďaka
svojim dlhoročným praktickým skúsenostiam a zároveň schopnosti nielen
programovať, ale aj komunikovať, veľkou pridanou hodnotou. Ako hovorí:
„V práci treba vedieť nielen hovoriť, ale
hlavne počúvať,“ – čo sa mu aj darí, a ako
by určite potvrdili aj jeho kolegovia,
Roman funguje aj ako pohlcovač stresu
a rozdávač pozitívnej energie. V prvom
rade je však v komunite cenený ako neskutočný pracant, ktorý dokáže zladiť
potreby praxe s víziami a obzormi, ktoré sa nám všetkým neustále otvárajú
vďaka novým možnostiam moderných
technológií. Roman napr. medzi prvými začal programovať vlastné mobilné
aplikácie, stojí za appkou Mesto v mobile, a v prostredí Sociálnej poisťovne
zavádzal za posledné obdobie viacero
úspešných produktov. Konkrétne za
Automatizáciu agendy a exekučných
konaní si spolu s kolegami odniesol na
DATALAN Award zlatého draka za najlepší projekt v kategórii Výber poroty.
Romana však získava ocenenia aj v súkromí – na súťažiach agility so svojimi
psami, ktoré sú jeho srdcovkou. Okrem
toho vo voľnom čase hrá na gitare
a hlavne – užíva si život.

Zuzana Škodová
PROCHOTSKÁ

FINANCIE, TELEKOMUNIKÁCIE
A PRIEMYSEL

Dôležitým segmentom, v ktorom má
DATALAN dlhoročné skúsenosti a pre
ktorý v poslednom období vyvinul viacero zaujímavých riešení, je aj segment
Financie, telekomunikácie a priemysel.
Aj túto oblasť povedie líder, ktorý by mal
disponovať nielen prehľadom v danom
segmente, ktoré vie skĺbiť so znalosťami
možností technológií a profesionálnymi
schopnosťami. V súčasnosti ešte výber
správneho človeka na správne miesto
prebieha – a zatiaľ tento segment povedie Zuzana Škodová Prochotská, výkonná riaditeľka spoločnosti DATALAN.
„Za svoju kľúčovú úlohu považujem nájdenie správneho človeka, ktorý dá tomuto
segmentu novú tvár a určí dlhodobejšiu
stratégiu – jej výsledkom by mal byť rozvoj u zákazníkov aj v našom portfóliu.“
Segment Financie, telekomunikácie
a priemysel má podľa nás veľký potenciál. Identifikovali sme v ňom priestor
na dlhodobý rast, chceme v ňom otvoriť nové obzory existujúcim zákazníkom
a zároveň osloviť zákazníkov nových,
dopĺňa Zuzana, ktorá sa v IT branži pohybuje už 17 rokov. V DATALANe pôsobí viac než šesť rokov, najdlhšie na
pozícii obchodnej riaditeľky, kde mala
pod palcom biznis a prenášanie vízií

datalanského tímu do konkrétnych zákazníckych projektov. „Mojou ambíciou
je prinášať zákazníkom a trhu zmysluplné
riešenia, pričom jej naplnenie je podmienené vysoko výkonným tímom. Inovatívne
a fungujúce riešenia sú totiž práve o tíme,
od vývojárov, cez analytikov, konzultantov, infraštruktúrnych špecialistov, projektových manažérov až po obchodníkov,
ktorí budú mať v sebe drajv a zanietenie
pre to isté,“ hovorí. Aj sama Zuzana je
akčná, priama, odhodlaná, nebojí sa
púšťať aj na neprebádané cesty, ak je
presvedčená o tom, že to môže zmeniť veci k lepšiemu. V tomto roku sa aj
vďaka svojmu nasadeniu a výsledkom
zhostila výzvy viesť DATALAN ako výkonná riaditeľka – pričom jej úlohou
je aj konsolidácia firemného portfólia
a služieb. Ako je presvedčená, vo firme máme veľké množstvo odborníkov,
ktorí technológiám dokonale rozumejú,
vedia naše spoločné vízie premeniť do
funkčných riešení – a ona zas dokáže
naše svety skĺbiť a presne zákazníkom
vysvetliť, aký prínos pre nich tieto riešenia budú mať. „Preto pracujem práve v IT
branži – vidím ten zmysel, keď technológie
pomáhajú zachraňovať životy, zvyšujú
úroveň vzdelávania, pomáhajú obyvateľom, chránia, či spájajú...“

Toto sú ľudia, ktorí – spolu so svojím tímom – budú pracovať pre vás. Ktorí
vám okrem svojich znalostí a schopností prinášajú hodnoty ako otvorenosť,
korektnosť, férovosť a v neposlednom rade ľudskosť. Vždy nám pôjde o to,
porozumieť vášmu biznisu a potrebám, a spoločnými silami nájsť to najlepšie možné riešenie. V roku nasledujúcom, aj v tých ďalších.
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NAJVÄČŠIE TÉMY
SMART MESTÁ
Moderný, efektívny
a elektronický úrad

Moderné a dostupné
technológie
Elektronizácia samosprávy
Smart City –
Iniciatívy, príležitosti
a financovanie & dostupné
riešenia pre mestá

REFORMOVANÉ
ŠKOLY
Študent až na
prvom mieste

Reforma univerzít
Vzdelávanie
a infraštruktúra
Ako byť atraktívny
pre študentov?

KONFERENCIE

FUNGUJÚCE
EZDRAVIE

Možnosti a nástroje,
ktoré skutočne
pomôžu

DRG – Lepšia kontrola
kvality zdravotnej
starostlivosti je v našich
rukách
Ordinis 4.0 – Nástroj,
s ktorým baví ordinovať
Ezdravie – kľúčový nástroj
informatizácie zdravotníctva

DATALAN patrí k technologickým
lídrom, prinášajúcim fungujúce riešenia
a inovatívne myšlienky do viacerých
dôležitých segmentov – od školstva cez
samosprávu 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 otázkami
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 vyzerali v roku 2018?
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Slovenské univerzity potrebujú

viac myslieť na študentov
Slovenské vysoké školstvo potrebuje zmenu. Študenti požadujú menej učenia sa
naspamäť, firmy by privítali viac kvalifikovaných zamestnancov, akademickému sektoru
zas chýbajú peniaze a kvalita na strane poslucháčov. Ak nedôjde k potrebným zmenám,
Slovensku hrozí, že sa mu nepodarí zastaviť masívny odlev mladých ľudí do zahraničia.
Zhodli sa na tom hostia odbornej konferencie University Day 2018, ktorá sa konala
13. – 14. septembra v Jasnej.
www.universityday.sk
„Ako zamestnávatelia cítime, že je z roka
na rok ťažšie nájsť na trhu potrebných
ľudí. Ako spoločensky zodpovedná firma chceme pomôcť túto situáciu riešiť.
Keďže sme zároveň lídrom v oblasti IT,
našu úlohu vidíme predovšetkým v oblasti zvyšovania efektivity, interaktivity
a atraktivity vysokoškolského štúdia pomocou moderných technológií,“ uviedol
Marek Paščák, generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN, ktorá konferenciu
organizovala.

V ZAHRANIČÍ JE TO LEPŠIE,
HOVORÍ PRIESKUM

Aktuálny stav v slovenskom vysokom
školstve sa prejavuje na významnom

odleve študentov do zahraničia. Na
Slovensku ich za štúdiom do cudziny
odchádza takmer dvojnásobne viac,
než je to bežné v ostatných vyspelých
krajinách. Platí pritom, že mladí ľudia
študujúci za hranicami sú so svojimi
školami výrazne spokojnejší než tí, ktorí ostali doma.
Motiváciu mladých ľudí odísť za vzdelaním do zahraničia monitoruje projekt
To dá rozum, ktorý realizuje mimovládna organizácia MESA10. Hlavným dôvodom ich odchodu je podľa prieskumu, ktorý To dá rozum vykonal medzi
tisíckami študentov doma i v zahraničí, je práve vyššia kvalita a renomé

vysokých škôl v cudzine. Ich poslucháči
oceňujú, že sa menej orientujú na mechanické memorovanie vedomostí,
kladú väčší dôraz na potreby praxe,
riešenie problémov či potreby samotných študentov.
Napríklad, až 84,9 % žiakov zahraničných univerzít uviedlo, že štúdium rozvíja úroveň ich vedomostí vo zvolenom
odbore. Respondenti študujúci na slovenských vysokých školách si to myslia
v 62,5 % prípadov. Významné rozdiely
medzi Slovenskom a zahraničím sú aj
medzi študentami, ktorí sa vzdelávajú
v niektorom z technických odborov.
Kým 65,4 % tých zahraničných tvrdí,

KONFERENCIE
že ich škola učí pracovať v skupine, zo
slovenských si to myslí iba 32,5 %.
Na zahraničných školách rieši v rámci
vzdelávania vyše polovica študentov
technických odborov praktické problémy, na Slovensku je ich necelá tretina.
Podľa prieskumu zaostávame aj v aplikácii teoretických poznatkov do praxe, v partnerskom prístupe k študentom, či v skúsenostiach vyučujúcich
mimo sféry teoretického vzdelávania.
Aj preto iba jedno percento mladých
ľudí študujúcich v zahraničí uvažuje
o tom, že by v štúdiu pokračovalo na
Slovensku. Spomedzi respondentov,
ktorí sa vzdelávajú v niektorom z technických odborov sa za túto možnosť
nevyslovil žiaden.
„Ďalším problémom je, že veľká časť študentov zahraničných vysokých škôl sa po
skončení štúdia už nechce na Slovensko
vrátiť. Problémom z ich pohľadu je vysoká korupcia na Slovensku, nízke mzdy
a nedostatok pracovných príležitostí.
Tí, ktorí sa chcú vrátiť, láka späť vo vyše
80 % prípadov rodina. Ako veľmi pozitívny fakt vnímam to, že významná študentov zo zahraničia by sa vrátila aj preto,
aby pomohli zmeniť Slovensko k lepšiemu,“ povedala Renáta Hall, riaditeľka
projektu To dá rozum a analytička pre
oblasť vysokého školstva a vedy.

VÝVOJ JE (PRÍLIŠ) RÝCHLY

Podľa zástupcov akademického sektora je však problémom predovšetkým
nedostatok zdrojov, ktoré bránia univerzitám v rozvoji. Keďže sú personálne a finančne poddimenzované, nemajú pedagógovia dostatok priestoru
venovať sa študentom individuálne,
trpí aj veda a výskum. Problémom je aj
rastúci objem dát, ktorý ťahá ľudí k povrchnosti a rýchle tempo zmien.
„Nie je možné od pedagógov očakávať,
že budú schopní vždy reagovať na rýchle
tempo zmien. Preto by mali na školy chodiť učiť ľudia z praxe. Nemyslím tým, aby
absolvovali iba jednu prednášku, alebo
hovorili o produkte, ktorý ich spoločnosť
ponúka. Malo by ísť o hlbšie zapojenie sa
do vzdelávania mladých ľudí,“ upozornil
prorektor Univerzity Komenského pre
informačné technológie Doc. RNDr.
Daniel Olejár, PhD.

S tým, že tempo zmien je závratné,
súhlasí aj Marek Paščák z DATALANu.
„Keď som v 90. rokoch chodil na vysokú školu ja, môj diplomový vedúci tvrdil, že umelá inteligencia nikdy nedokáže dve veci: poraziť človeka v hre Go
a šoférovať auto. Dnes vieme, že obe
tieto veci už zvláda,“ upozornil.
Školy sa preto musia novej ére prispôsobiť. Podľa Jozefa Jurkoviča, generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu
a športu, potrebujú byť dnes školy
interaktívnejšie a viac zamerané na
študenta. To sa však nedá dosiahnuť
vo veľkých posluchárňach. „Slovenské
vysoké školstvo potrebuje zmenu, ktorá
nie je iba o peniazoch. Ak sa budeme
tváriť, že žiaden problém neexistuje, žiaden progres sa nám presadiť nepodarí,“
zdôraznil.

TECHNOLÓGIE DOKÁŽU POMÔCŤ

Pomôcť dosiahnuť pozitívnu zmenu
môže aj internetová stránka, ktorú pripravujú autori projektu To dá rozum
v spolupráci s DATALANom. Práve na
nej nájdu odborníci výsledky prieskumu z projektu To dá rozum. Pôjde nielen o názory študentov, ale aj akademikov zo Slovenska i zahraničia. Vďaka
tomu získajú profesionáli i široká verejnosť širokú bázu dát, ktorá môže slúžiť
ako východisko pre pozitívne zmeny na
domácich univerzitách.

Pomocnú ruku môžu podať aj moderné
technológie. Môže ísť napríklad o využívanie chatbota, ktorý dokáže odpovedať
na rôzne otázky študentov administratívneho či procesného charakteru.
Prínosom môže byť analytika dát, monitoring „životného cyklu“ študenta na
škole, či spolupráca súkromného a akademického sektora pri výskume a vývoji.
Možnosti technológií sú dnes už neobmedzenú a ich konkrétne využitie v praxi prišli okrem expertov zo spoločnosti
DATALAN vysvetliť a predviesť aj partneri
odbornej konferencie – spoločnosti IBM,
CISCO, Alef Distribution a EPSON.
Podľa Mareka Paščáka potrebujú súkromné spoločnosti vedieť, čo od nich
vysoké školy potrebujú. Iba tak im dokážu vyjsť v ústrety a zodpovedne sa
podieľať na skvalitnení vzdelávania.
„Konečným cieľom by mali byť kvalitné
školy, vzdelaní študenti a spokojné firmy,
ktoré nebudú mať problém získať dostatok kvalifikovaných zamestnancov,“ dodal Marek Paščák.
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Využívanie analytických nástrojov

52%

Využívanie kolaboračných nástrojov

48%

Komunikácia s využitím chatbota

43%
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Vedia si akademici z univerzít predstaviť využite týchto konkrétnych nástrojov
pre manažment študenta a manažment pedagóga?

Elektronické služby pre študenta:
% hostí

miera záujmu:

áno

nie

máme zavedené

e-Prihláška na štúdium

23%

77%
Elektronická schránka eDesk

81%

19%
Elektronický zápis študenta

29%

Infograﬁka

71%
e-Potvrdenia o návšteve školy

UNIVERSITY DAY 2018

73%

Čo považujú akademici z univerzít v rámci modernizácie slovenského
vzdelávania za skutočnú prioritu?

27%

Elektronické služby pre pedagóga:
% hostí

miera záujmu:

áno

Zmena spôsobu ﬁnancovania univerzít

Prístup k študentom z strany učiteľa
a priblíženie sa k nim

Kvalita ľudských zdrojov, získať kvalitných
učiteľov

Vyššia intenzita zapojenia IKT do EDU
prostredia

Modernizácia a využívanie IT technológií
vo vyučovacom procese

Študent na prvom mieste, treba brať ohľad
na študenta a jeho edukáciu v odbore,
ktorý ho zaujíma

Smart university a reálna implementácia
elektronického vzdelávania

Venovanie zvýšenej pozornosti podpornej
časti školstva

Infraštruktúra a digitalizácia

Účasť na svetových alebo európskych
projektoch

Vrátenie dobrého mena vysokým školám
a zvýšenie ich statusu

Stabilizácia systému a jeho skvalitnenie
už od základných škôl

Zníženie počtu univerzít a zvýšenie
ich kvality

nie

máme zavedené

Integrácia na centrálne registre

50%

11%

39%

Elektronické schvaľovania – dovolenky, cestovné príkazy, rezervácie (áut, prístrojov a iné)

70%

5% 25%

Konsolidovať / integrovať funkcie back ofﬁce tak, aby sa znížili náklady a zjednodušili operácie

78%

11%

11%

Navigácia v rámci priestoru univerzity

65%

15%

20%

Sú pre vzdelávaciu prax akademikov z univerzít zaujímavé aj tieto
inovatívne nástroje?

Ktoré témy komplexnej schémy "Moderná univerzita" najviac zaujali
akademikov z univerzít a chcú sa o nich dozvedieť viac?

% hostí

miera záujmu:

áno

nie

máme zavedené

Identiﬁkácia zariadení a prístupov (BYOD) pre účely výučby

72%
Elektronické služby pre univerzity

62%

Bezpečnosť

57%

Využívanie analytických nástrojov

52%

Využívanie kolaboračných nástrojov

48%

68%

27%

5%

Strojové vzdelávanie / učenie

53%

47%
Vyhodnocovanie a hodnotenie správania sa a progresu študenta

72%

43%

Komunikácia s využitím chatbota

28%
Využívanie virtuálneho agenta na vzdelávanie

6%

22%

Virtuálne online vzdelávanie

76%

Vedia si akademici z univerzít predstaviť využite týchto konkrétnych nástrojov
pre manažment študenta a manažment pedagóga?

Elektronické služby pre študenta:
% hostí

miera záujmu:

áno

nie

5%

19%

Chatbot

56%

38%

6%

V rámci medzinárodnej spolupráce a networkingu univerzít
je pre akademikov z univerzít dôležité:

máme zavedené

% hostí

miera záujmu:

áno

nie

máme zavedené

e-Prihláška na štúdium

23%

77%

Mobilita študentov

62%

Elektronická schránka eDesk

81%

19%
71%

73%

79%

27%

Elektronické služby pre pedagóga:
miera záujmu:

áno

6% 27%
Kolaboračné nástroje pre medziodborový výskum, vývoj a inovácie

e-Potvrdenia o návšteve školy

% hostí

5%

Budovanie platforiem na urýchlenie komunikácie pre networking

67%

Elektronický zápis študenta

29%

33%

nie

máme zavedené

Integrácia na centrálne registre

5% 16%
Vytvorenie jednotných sociálnych sieti pre komunikáciu

72%

28%

Pre fungujúci výskum a vývoj je podľa akademikov z univerzít
nevyhnutné:
% hostí

miera záujmu:

áno

nie

Mobilita študentov
V 67%
rámci medzinárodnej spolupráce
a networkingu
6% univerzít
27%
% hostí
miera záujmu:
áno
nie
máme zavedené
je62%
pre akademikov z univerzít dôležité:
33%
% hostí

79%
67%
62%

miera záujmu:

áno
nie
máme zavedené
Budovanie platforiem
na
urýchlenie
komunikácie pre networking5%
Mobilita
študentov

16%

14%

Virtuálna realita a umelá inteligencia

14%
14%

33%6% 27%

5%

Iné

33%
6% 27%5% 16%

5%

Cloud

Vytvorenie jednotných
sociálnych
sieti pre komunikáciu
Mobilita
študentov
Kolaboračné
nástroje pre
výskum, pre
vývoj
a inovácie
Budovanie platforiem
na medziodborový
urýchlenie komunikácie
networking
28%

72%
62%
79%
67%

Automatizácia interných procesov

5%

Kolaboračné nástroje pre medziodborový výskum, vývoj a inovácie

10%
KONFERENCIE

Budovanie platforiem na urýchlenie komunikácie pre networking
Vytvorenie
jednotných
sociálnych sieti
pre komunikáciu
Kolaboračné
nástroje
pre medziodborový
výskum,
vývoj a inovácie

Udržateľnosť personálnej situácie

67%
6% 27%
72%
79%
5% 16%
Pre
fungujúci výskum a vývoj je podľa akademikov 28%
z univerzít

nevyhnutné:
79%
% 72%
hostí

Vytvorenie jednotných sociálnych sieti pre komunikáciu

miera záujmu:

áno

28%

nie

5% 16%

Plánujú slovenské univerzity v najbližšom období elektronizovať
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Identifikujme slabiny
slovenského vzdelávania
– a spoznajme aj príčiny
Hoci vieme, že domáce univerzity čelia
viacerým problémom, dodnes sme
nemali dostatočne dobre zmapované
príčiny tohto stavu. Ak chceme
neduhy školstva odstrániť, najprv ich
potrebujeme dobre pochopiť, hovorí
šéfka projektu To dá rozum Renáta Hall.
Na konferencii University Day ste
prezentovali výsledky rozsiahleho
prieskumu o vnímaní vysokého
školstva študentmi domácich
a zahraničných škôl. Realizovali
ste ho v rámci projektu „To dá
rozum“. Čo je jeho cieľom?

Náš projekt má pomôcť zmeniť slovenské vysoké školstvo k lepšiemu.
Nechceme iba identifikovať jeho slabé miesta, čomu slúži aj spomínaný
prieskum, no navrhneme aj konkrétne
opatrenia s cieľom posunúť sa v kvalite univerzitného vzdelávania na vyššiu
úroveň. Ak však ideme riešiť slabiny
domácich vysokých škôl, musíme ich
najprv nielen identifikovať, ale spoznať
aj ich príčiny. A práve na to slúži náš
prieskum. Mnoho ľudí si totiž uvedomuje, že niečo nefunguje, no už nevedia, prečo tomu tak je. Príkladom môže
byť odchod mladých ľudí na zahraničné
vysoké školy. Už dlhé roky vieme, že zo
Slovenska odchádzajú v hojnej miere,
no chýbali informácie, prečo k tomu
dochádza. Vďaka nášmu prieskumu
poznáme ich motiváciu a vieme hľadať
riešenia.

Kedy ich plánujete predložiť?

Malo by sa tak udiať v priebehu budúceho roku. Dúfame však, že naše riešenia nebudú jediné. Chceme totiž o tejto
téme rozpútať širšiu diskusiu. Veríme,
že aj ona bude generovať návrhy, ako
slovenským vysokým školám pomôcť.
Dáta, ktoré sme v rámci prieskumov zozbierali a spracovali, preto zverejníme na
internete. Pre tento účel pripravujeme

v spolupráci s DATALANom interaktívnu webstránku. Tá bude slúžiť ako poznatková báza pre všetkých, ktorí budú
chcieť pre slovenské školstvo niečo urobiť. Cielime pri tom nielen na odbornú,
ale aj na laickú verejnosť.

Myslíte si, že „bežní ľudia“
dokážu prísť s relevantnými
návrhmi, ako zlepšiť vysoké školy
na Slovensku?

Ak chceme dosiahnuť pozitívnu zmenu, musíme po nej vytvoriť celospoločenský dopyt. Téma zaostávania slovenských vysokých škôl je dôležitá pre
napredovanie celého štátu, nemôžeme
ju teda riešiť v úzkom kruhu odtrhnutí
od zbytku spoločnosti. Uvedomujeme
si však, že pre presadenie zmien do
praxe potrebujeme aj politickú podporu. Nik z nás síce nie je členom žiadnej
politickej strany, no komunikácii s politikmi sa nevyhneme. Preto budeme
o riešeniach rokovať tak so súčasnou
politickou garnitúrou, ako aj tou, ktorá vzíde z ďalších volieb. Na to je však
potrebný i tlak verejnosti, ktorá dá politikom najavo, že slovenské vysoké školstvo jej nie je ľahostajné.

O zmenách vo vysokoškolskom
vzdelávaní už dlhšie hovoria aj
politici. Vlani bol predstavený
projekt Učiace sa Slovensko, toto
leto prišla s návrhom vyše stovky
opatrení aj súčasná ministerka
školstva. So svojou iniciatívou
tak naskakujete do vlaku, ktorý
sa už rozbehol...

Tento fakt si dobre uvedomujeme. Na
druhej strane, žiadne z doteraz predložených riešení a koncepcií nevychádzali z detailného poznania situácie.
V tomto je náš projekt výnimočný.
Všetci napríklad poznáme štatistiky odchodu študentov do zahraničia, no ani
tím Učiaceho sa Slovenska nepracoval
s presnými príčinami tohto javu.
Podobné je to aj v iných otázkach.
Vieme, že slovenskí pedagógovia pristupujú k študentom málo individuálne, vieme, že zaostávame vo výskume
a vývoji. My sme sa ale pozreli aj na
príčiny týchto vecí. V prieskume sme sa
preto nesústredili iba na názory žiakov
a študentov, pýtali sme sa aj pedagógov a vedcov. A to nielen tých, čo pôsobia u nás, ale aj ľudí v zahraničí. To
doteraz nikto neurobil.
A nielen to – pýtali sme sa ľudí na všetkých úrovniach vzdelávacieho procesu
od škôlky až po univerzitu. Tým sme
získali pohľad na danú problematiku
v rozsahu 360 stupňov. Sme presvedčení, že práve vďaka nášmu projektu
sa kvalita predkladaných riešení zvýši. Doterajšie plány a koncepcie rezortu školstva totiž trpia množstvom
nedostatkov.

Napríklad?

V návrhoch ministerstva školstva sa
často hovorí o fínskom modeli vzdelávania ako o vzore pre nás. Samotné
oparenia, ktoré chce rezort presadiť,
však idú doslova proti tomuto modelu. Chýba ucelená vízia a koncept.
Namiesto toho sa snažíme vyberať si
z rôznych zahraničných modelov „čerešničky“ vo forme vzájomne nekompatibilných opatrení. V praxi teda nebudú
navrhované riešenia fungovať. Navyše,
reforma školstva nie je niečo, čo sa realizuje v roku X a potom máme na ďalšie
desaťročia „pokoj“. Ak ju chceme urobiť
kvalitne, je to nikdy sa nekončiaci proces. Napríklad, v už spomínanom Fínsku
sa zmeny zavádzajú v päťročných intervaloch. Najprv sa pripraví zlepšenie, to
sa otestuje v pilotnom projekte a ak sa
osvedčí, zavedie sa plošne. Následne sa
prijaté zmeny vyhodnotia a hľadajú sa
ďalšie vylepšenia.
VIAC INFO NA WEBE
www.datalan.sk/aktuality
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Vysoké školy sa potrebujú
viac orientovať na študenta
Slovenské univerzity sa nemôžu tváriť,
že im chýbajú iba peniaze a žiadne iné
nedostatky neexistujú. V opačnom
prípade im hrozí čoraz väčší odchod
mladých ľudí do zahraničia, hovorí
Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ
sekcie vysokých škôl na Ministerstve
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Na konferencii University Day
prebehla zaujímavá diskusia
o potrebe reformy slovenského
vysokého školstva. Kým Renáta
Hall z MESA10 prezentovala
výsledky prieskumu medzi
študentami, podľa ktorých
je zmena nutná, zástupcovia
akademického sektora tvrdili, že
problémom sú najmä chýbajúce
zdroje. Vysoké školy ako také
podľa nich zásadne meniť
netreba, len potrebujú viac
peňazí. Ako to vidíte vy?

Vysoké školy zmenu potrebujú.
Netvrdím, že musí ísť nutne o revolúciu, no v mnohých oblastiach je potrebné posunúť sa vpred. Preto pracujeme
na viacerých krokoch, ako situáciu
zlepšiť a na túto tému aj intenzívne
diskutujeme. Aj množstvo občanov,
ktorí uprednostnia štúdium v zahraničí indikuje potrebu zmeny. Financie sú
len jednou časťou riešenia, určite nie
postačujúcou, a mnohé kroky nestoja
na dodatočných financiách.

Tu je argumentom akademikov
jazyková príbuznosť češtiny
a slovenčiny, vďaka ktorej veľa
ľudí študuje práve u našich
západných susedov...

V tom prípade sa môžem spýtať, prečo študenti z Česka nechodia rovnako
masovo študovať k nám. Odpoveď, že
Slováci vedia lepšie česky než Česi slovensky nie je úplne na mieste. Aj nárast
študnetov z Ukrajiny v ostatných rokoch ukazuje, že cielené aktivity vysokých škôl môžu prinášať výsledky.

Ako potom vnímate fakt, že
zástupcovia škôl sa zmenám
bránia?

Tu je dôležité vnímať kontext. Na konferencii University Day vystúpili predovšetkým predstavitelia tých vysokých
škôl, ktoré u nás objektívne patria medzi tie kvalitnejšie. Práve preto sa môžu
ku kritike správať odmietavo. Mnohé
nedostatky, na ktoré poukazujú ľudia
z externého prostredia, sa ich netýkajú buď vôbec, alebo iba v obmedzenej
miere. Ich predstavitelia majú teda pocit, že časť kritiky je neoprávnená, oni
sa totiž s danými problémami nestretávajú. To však neznamená, že tie neexistujú niekde inde.

Zaujímavým faktom je i pohľad
vysokých škôl na študentov.
Zástupcovia univerzít tvrdia,
že ich kvalita klesá a nie je
vhodné, aby vysokoškolské
vzdelanie získal príliš vysoký
podiel populácie. To by malo
byť podľa nich vyhradené iba
tým najschopnejším. Na druhej
strane, sú to práve vysoké školy,
ktoré v mnohých prípadoch
zrušili prijímacie pohovory.
Obrazne povedané, berú takmer
každého. Z prieskumu medzi
študentami pritom vyplynulo,
že tí, ktorí študujú v zahraničí,
vnímajú absenciu prijímačiek
ako problém. Chýba im totiž
konkurencia. Prečo teda
nezaviesť prijímacie pohovory
povinne, čím by sa vyriešil
problém univerzít i študentov?

Nie je rozumné prijímacie pohovory
školám nanútiť. Je na nich, aby si určovali podmienky náboru študentov
sami. Ak by boli prijímačky povinné,
nič by to nemuselo vyriešiť. Mohli by
sa totiž konať iba pro forma, nároky by
boli nízke a tak by týmto sitom prešiel
takmer každý.
Takto môže byť práve prístup škôl
k prijímacím pohovorom pre študentov znamením, do akej miery sa snažia uchádzačov filtrovať, alebo nie. A aj
na základe toho sa potom môžu mladí
ľudia rozhodnúť, kam pôjdu. Aj dnes
môžu školy otvoriť študijné programy, ktoré budú považovať za elitné
a dostať sa na ne bude prestížnou
záležitosťou.

Tým sa dostávame k motivácii
vysokých škôl brať čo najviac
študentov. Sú totiž financované
práve podľa toho, koľko žiakov
majú. A keďže počty mladých
ľudí klesli kvôli demografickému
vývoju, išli by sami proti sebe, ak
by študentov odmietali.

To nie je úplne pravda. Financovanie
vysokých škôl je totiž podielové, nie
„na hlavu“. Ak by napríklad počet študentov každej vysokej školy klesol povedzme na polovicu, dostala by každá
rovnakú sumu peňazí. V prepočte na
študenta by však mali raz toľko.

To by ale musela každá škola
k prijímaniu študentov pristúpiť
rovnako. Ak by škola X prijala
iba polovicu žiakov a škola Y by
zostala na pôvodnom objeme, tá
prvá by na to finančne doplatila...

To je pravda. Tento fakt si dobre uvedomujeme, preto chceme dosiahnuť
zmeny v akreditácii vysokých škôl.
Práve tá ma totiž zabezpečiť, aby nik
nepodliezal pomyslenú kvalitatívnu latku. Školy, ktoré nedokážu vychovávať
kvalitných absolventov, totiž na trh nepatria. V nadväznosti na to pripravujeme aj štúdiu, ktorá povie, aké nástroje
môžeme využívať na lepšie ovplyvňovanie štruktúry absolventov vysokých
škôl na Slovensku tak z pohľadu ich zamerania, ako aj stupňa dosiahnutého
vzdelania.
VIAC INFO NA WEBE
www.datalan.sk/aktuality
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Ako a kedy
moderné technológie

zlepšia život miest, obcí
aj obyvateľov?
Jednoduchšie parkovanie, odbúranie papierovania, vyššia bezpečnosť, či lepšia starostlivosť
o seniorov. To aj mnoho iného dokáže zvládnuť elektronizácia služieb samosprávy. A ako
konkrétne môžu slovenským obciam, aj mestám, a ich obyvateľom zjednodušiť život
moderné technológie, sa dozvedeli hostia odbornej konferencie DATALAN Digitálne mesto,
ktorá sa konala v 25. – 26. septembra v Jasnej.
www.datalandigitalnemesto.sk
„Ak by som mal hodnotiť mieru digitalizácie slovenských samospráv na stupnici
1 až 5, zvolil by som číslo približne v strede tejto škály. No už dnes existujú mestá
a obce, ktoré by sa umiestnili výrazne vyššie. Práve tie môžu byť ostatným vzorom.
Našou úlohou je, aby sme tým zaostávajúcim pomohli dotiahnuť sa,“ povedal
Roman Jedinák, leader pre segment
samosprávy v spoločnosti DATALAN.

BEZ INTERNETU TO NEJDE

Podmienkou pre poskytovanie kvalitných digitálnych služieb je prístup k vysokorýchlostnému internetu. Ako na
konferencii vysvetlil Milan Ištván z občianskeho združenia Partnerstvá pre

prosperitu, Európska únia sa aj preto
snaží, aby do konca roku 2020 mal každý obyvateľ prístup k pripojeniu s rýchlosťou 30 Mbit/s a polovica ľudí až 100
Mbit/s. Aj preto sa dnes na Slovensku
pokrývajú vysokorýchlostným internetom takzvané biele miesta. Do budúcnosti sa počíta aj s mapovaním kvality
pripojenia podľa registra adries.
Kvalitný prístup občanov k internetu pomôže zabezpečiť aj iniciatíva
EÚ s názvom WIFI FOR EU. Vďaka nej
budú môcť stovky slovenských obcí
vybudovať na verejných miestach voľne prístupné hotspoty, ktoré budú
slúžiť nielen ich obyvateľom, ale aj

návštevníkom. O tom, za akých podmienok je možné získať finančnú
podporu na ich zriadenie, informoval
Roman Jedinák.

DCOM NAPREDUJE

Elektronické služby samospráv sa však
rozvíjajú už dnes. Potvrdzuje to aj využívanie informačného systému DCOM.
Práve vďaka nemu vyše 70 % obcí
a miest spĺňa požiadavky, ktoré na ne
kladie zákon o eGovernmente. „Vlani
som na tejto konferencii informoval, že
za osem mesiacov roka 2017 slovenské
samosprávy prostredníctvom DCOM
spracovali približne 150 000 podaní
a rozhodnutí. Za rovnaké obdobie tohto
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roka ich bolo už 1,6 milióna,“ informoval
Adrián Belánik zo združenia DEUS, ktoré DCOM prevádzkuje.
Tento informačný systém sa podľa neho bez závažnejších problémov
vysporiadal aj s ďalšími výzvami.
Implementoval nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR, či slovenský
zákon proti byrokracii. Podľa neho už
mestá a obce nemôžu od 1. septembra
vyžadovať od občanov a podnikateľov
údaje z registrov fyzických a právnických osôb, či výpisy z katastra nehnuteľností. Od 1. januára 2019 k nim pribudnú aj výpisy z registra trestov. Aj
vďaka tomu majú samosprávy o DCOM
veľký záujem. Preto sa pripravuje jeho
rozšírenie nielen na ďalšie obce, ale
v pláne je aj sprístupnenie časti jeho
funkcionalít pre veľké mestá, ktoré využívajú vlastné informačné systémy.

PARKOVANIE MÔŽE BYŤ TIEŽ
SMART

Ďalším projektom, ktorý DEUS pripravuje, je zjednodušenie parkovania pre
ťažko zdravotne postihnutých občanov
(ŤZP). Objem parkovacích miest, ktoré
sú pre nich vyhradené, je obmedzený
a pribúdajú pomalšie než počet ľudí,
ktorí ich využívajú. Navyše, často sú
zneužívané vodičmi, ktorých vozidlá
na nich nemajú čo hľadať. Tí sa neštítia
ani falšovania parkovacích preukazov
ŤZP, čo sťažuje mestskej polícii kontrolnú činnosť. Vďaka projektu DEUSu
však môžu byť parkovacie miesta pre
ŤZP vybavené inteligentnými senzormi a parkovacie preukazy aktívnymi
tokenmi. Zdravotne postihnutí občania získajú aplikáciu, ktorá ich nielenže
odnaviguje na najbližšie voľné vyhradené parkovacie miesto, no zabezpečí,
aby na ňom neparkovali neoprávnené
osoby. „Ak na mieste pre ŤZP zastane
auto bez potrebného oprávnenia, systém
o tom automaticky upovedomí mestskú políciu, ktorá bude priestupok riešiť.
Mestá získajú aj kvalitné dáta o využívaní
vyhradeného parkovania. Tie menej využívané môžu zrušiť, na exponovaných
miestach ich môžu posilniť,“ vysvetlil
Adrián Belánik.
Inteligentné senzory však dokážu parkovanie na vybraných miestach uľahčiť aj dnes. Ako, ukázal Martin Luknič

zo spoločnosti Orange. Vďaka službe
zaparkuj.to si môžu motoristi pozrieť
voľné parkovacie miesta tak v počítači,
ako aj v mobilnom telefóne. K dispozícii je nielen prehľad parkovania, ale aj
online platba zaň. Služba je už dnes dostupná napríklad v Žiari nad Hronom.

JEDNODUCHŠIE PRE ÚRAD,
JEDNODUCHŠIE PRE ĽUDÍ

Digitálne služby mesta však zďaleka
nemusia byť iba o parkovaní. Ľubomír
Lőrincz, starosta obce Santovka, ukázal, ako sa môže samospráva vďaka inteligentným senzorom starať o seniorov v prostredí rodinných domov bez
toho, aby ich presúvala do domovov
dôchodcov. Moderné technológie im

dokážu uľahčiť každodennú agendu,
sledovať ich bezpečnosť a v prípade
potreby privolať odbornú pomoc.
Odborníci z DATALANu ako aj technologickí partneri konferencie, ktorými
boli globálni lídri IBM, HP, HPE, CISCO,
DELL, EPSON, ORANGE, ICE Getaway,
predviedli, ako môže fungovať digitálne zastupiteľstvo, počnúc analýzou
a zjednodušením existujúcich procesov až po elektronické hlasovanie; ako
ťažobný gigant Saudi Aramco Oil nemusel prísť o dáta z 30 tisíc počítačov;
alebo ako oživiť atramentové tlačiarne,
keďže ich tonery, ktoré vytlačia 10 000
strán, sa dnes už dajú dopĺňať z fľaštičiek zmestiacich sa do vrecka pánskeho obleku.
Ďalší spíker z praxe, ktorý prijal pozvanie na konferenciu DATALAN Digitálne
mesto – René Kubiš zo Slovenskej pošty – vysvetlil, ako bude už od novembra fungovať centrálne doručovanie
elektronických úradných dokumentov.
Vďaka nemu štát ročne ušetrí na prevádzkových nákladoch cca 17,3 milióna eur a ďalších 3,8 milióna eur bude
predstavovať ročná úspora tovarov
a služieb.
Hostia Digitálneho mesta sa dozvedeli
i to, ako zefektívniť tlač dokumentov,
nastaviť wi-fi, zbaviť sa problémov
s konfiguráciou a personalizáciou počítačov, zvládnuť nároky na bezpečnosť
IT infraštruktúry a mnoho iného. Ak vás
zaujímajú tieto i ďalšie riešenia, kliknite
na: www.datalandigitalnemesto.sk
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Priority samospráv
v informatizácii Slovenska
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DATALAN
DIGITÁLNE
MESTO
2018

Priority samospráv
v informatizácii Slovenska

Ktorá technológia v súčasnosti zaujíma zástupcov
samospráv najviac?
68%

Služby v digitálnej ére

DATALAN
Priority samospráv
DIGITÁLNE
v informatizácii Slovenska
MESTO
DATALAN
2018
DIGITÁLNE

63%

Smart City v praxi

46%

Využitie dát
Moderné sociálne služby

32%
43%

Bezpečnosť v každej oblasti

61%

Spolupráca verejnej správy

58%

Online komunikácia

MESTO
2018

50%

Mobilita pre úrad aj občana
Moderné technológie a služby
dostupné pre všetkých

Ktorá technológia v súčasnosti zaujíma zástupcov
samospráv najviac?

53%

TOP technologické oblasti záujmu samospráv

Ktorá technológia v súčasnosti zaujíma zástupcov
samospráv najviac?
68%

Služby v digitálnej ére

63%

Smart City v praxi

Bezpečnosť v každej oblasti
Spolupráca verejnej správy
Online komunikácia
Mobilita pre úrad aj občana
Moderné technológie a služby
dostupné pre všetkých

e-government

Korwin

budúcnosť e-služieb

46%

Využitie dát
Moderné sociálne služby

DCOM 2

32%

Služby
v digitálnej ére
43%
61%

Smart City v praxi
58%

63%

Smart City

50%
53%

68%

Čo považujú zástupcovia samospráv za prioritu
rozvoja ich mesta či obce v najbližšom období?

Využitie dát

elektronické služby a ochrana osobných údajov

parkovanie a doprava

46%

infraštruktúra a postupné zavádzanie inovácií

zlepšenie odvozu komunálneho odpadu prostredníctvom IoT
kvalitnejšie a dostupnejšie elektronické služby pre občanov

Moderné sociálne služby
TOP technologické oblasti záujmu samospráv
Bezpečnosť v každej oblasti
DCOM 2

e-government

Korwin
budúcnosť e-služieb
Spolupráca
verejnej správy

Online komunikácia
Čo považujú zástupcovia samospráv za prioritu
rozvoja ich mesta či obce vMobilita
najbližšom
období?
pre úrad
aj občana
Smart City

elektronické služby a ochrana osobných údajov

parkovanie a doprava

Moderné technológie a služby
dostupné pre všetkých

infraštruktúra a postupné zavádzanie inovácií

zlepšenie odvozu komunálneho odpadu prostredníctvom IoT
kvalitnejšie a dostupnejšie elektronické služby pre občanov

dostupnosť internetu a pokrytie obcí online komunikácia s občanmi
web a mobilné služby zjednotenie systémov organizácií mesta
zlepšenie využívania elektrickej energie

dostupnosť internetu a pokrytie obcí online komunikácia s občanmi
web a mobilné služby zjednotenie systémov organizácií mesta

32%

zlepšenie využívania elektrickej energie

43%
61%

Údaje boli získané od účastníkov konferencie DATALAN Digitálne mesto 2018.

58%
50%
53%
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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.
Elektronická komunikácia je
povinná pre všetkých.
eGOV Connector túto povinnosť rieši za vás.
Komunikujte smart.

Viac info
www.datalan.sk/egov
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ROZHOVOR

Pri zavádzaní smart city
riešení potrebujeme
vytvoriť priestor
aj malým a stredným
firmám
V prístupe miest k spolupráci s podnikmi je už dnes
cítiť progres, hovorí Miriam Letašiová, generálna
riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia
a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR.

Ministerstvo hospodárstva má
za sebou úvodnú fázu pilotnej
schémy, ktorou chce podporiť
rozvoj smart city agendy na
Slovensku. Ako dopadla?

pomocou webovej stránky a mobilnej
aplikácie v reálnom čase. Čo môžem
už dnes konštatovať je, že z predložených žiadostí je cítiť progres v prístupe
miest k spolupráci s podnikmi a v mnohých prípadoch tento pokrok smeruje
k efektívnejšiemu riadeniu a rozhodovaniu samospráv. To je znak, že sú na
dobrej ceste, v čom im budeme držať
palce.

S výnimkou Žiliny máme vo forme žiadostí zastúpené všetky krajské mestá,
no pridal sa napríklad aj Senec, Poprad,
Šaľa, Dolný Kubín či Ružomberok.

Hovoríme o pilotnej schéme.
Úlohou pilotov býva overenie
toho, či je daný projekt alebo
koncept využiteľný v praxi. Čo ste
v tomto prípade overovali a aká
by mala byť ďalšia fáza?

K 30. júnu 2018 sme obdržali 23 žiadostí od malých a stredných firiem, ktorým
bola určená, čo považujeme za úspech.
Projekty sa týkali širokej škály miest, od
tých najväčších, až po najmenšie.

Ktorých oblastí sa predložené
projekty týkajú?

Ide najmä o problematiku ako je verejné osvetlenie, využitie dát, doprava,
kvalita životného prostredia či logistika.

Môžete prezradiť o týchto
projektoch viac? Čo konkrétne
chcú zapojené firmy a mestá
riešiť?

Smart City je jeden zo spôsobov, ktorý
dokáže kvalitatívne zlepšiť život všetkých ľudí. Napríklad, prostredníctvom
monitorovania
environmentálnych
veličín ako je teplota, vlhkosť, atmosférický tlak, hluk, či CO2, je možné
sledovať kvalitu životného prostredia.
Namerané hodnoty sa dajú vyhodnotiť a sprostredkovať obyvateľom

Chceme najprv v menšom meradle
zistiť, či dané riešenie dokáže priniesť
želaný a udržateľný výsledok. A to tak
z pohľadu jeho prínosu pre občanov,
ako aj pre samotné mesto. Ak sa koncept osvedčí, môže sa implementovať
aj v ďalších mestách. Konkrétne podmienky podpory následne nastavíme
podľa poznatkov, ktoré získame práve
v tejto pilotnej fáze.

Tento pilot bol určený pre malé
a stredné firmy. Prečo nie aj pre
veľké, keďže i tie nepochybne
majú v ponuke relevantné
riešenia?

Je legitímne vytvárať podmienky na
to, aby riešenia v oblasti smart city

zavádzali tak veľké spoločnosti, malé
a stredné firmy, ale aj startupy. Veľké
firmy majú už len z pozície ich hospodárskej sily na trh najjednoduchší prístup. Nepotrebujú teda podporu ako
ich menší konkurenti. Preto sme sa
zamerali práve na nich a vytvorili im
podmienky na prezentovanie svojich
nápadov a riešení. Úlohou ministerstva hospodárstva je totiž aj podpora
podnikania a konkurencieschopnosti malých a stredných firiem. Týmto
nástrojom tento cieľ plníme. Aj vďaka
nám sa budú môcť realizovať projekty,
ktoré budú mať šancu zaujať aj iných
zákazníkov a to nielen na Slovensku,
ale snáď aj v zahraničí. Tým pomôžeme
nielen mestám, ale aj rozvoju slovenského podnikateľského prostredia.

Miriam Letašiová

Vyštudovala Ekonomickú
univerzitu v Bratislave, odbor
Finančná sústava a peňažníctvo.
Pôsobila vo vlastných
spoločnostiach LAURES & PEMIR
a ART BUSINESS. Svoje vzdelanie
si rozšírila aj na UMB v Banskej
Bystrici, v odbore politológia.
V rokoch 2012-2016 pôsobila
ako vrchná riaditeľka
v Eximbanke. Od roku 2012
je prezidentkou Neziskovej
organizácie Srdce Slovenska.
V súčasnosti pôsobí ako
generálna riaditeľka sekcie
podnikateľského prostredia
a inovácií na Ministerstve
hospodárstva SR.
VIAC INFO NA WEBE
www.datalan.sk/aktuality
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Informačný systém
DCOM narástol za rok
vyše desaťnásobne

Vďaka informačnému systému DCOM
sa elektronické služby samospráv
stali realitou nielen na papieri, ale aj
v každodennej praxi, hovorí Adrián
Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra
elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska (DEUS).

Toto je tretí rozhovor, ktorý
spolu na konferencii DATALAN
Digitálne mesto robíme. Ten prvý
bol v roku 2016, kedy sa obce
a mestá ešte len pripravovali
na plnenie povinností, ktoré
im vyplývajú zo zákona
o eGovernmente. Práve projekt
DEUS-u – Dátové centrum obcí
a miest (DCOM) – im mal v tejto
oblasti výrazne pomôcť. Vlani
sme už mohli rekapitulovať prvý
rok DCOM-u v ostrej prevádzke.
Kam sa tento informačný systém
posunul za ďalší rok?

Uvediem iba pár čísel. Vlani o tomto
čase som hovoril, že DCOM za prvých
osem mesiacov roka spracoval približne 150-tisíc podaní. Dnes môžem povedať, že za rovnaké obdobie ich bolo
1,6 milióna. To znamená, že využitie
nášho informačného systému vzrástlo vyše desaťnásobne. To hovorí za
všetko. Vďaka DCOM-u sa elektronické
služby samospráv stali realitou nielen
na papieri, ale v každodennej praxi.
V konečnom dôsledku to znamená viac
komfortu pre občanov, podnikateľov,
ale aj úradníkov na obecných úradoch.

Keď hovoríme o komforte, ten
sa mal významne zvýšiť aj vďaka
zákonu o boji proti byrokracii.
Podľa neho už nemajú úrady
žiadať od občanov údaje, ktoré
majú sami k dispozícii. Kuvičie
hlasy hovorili, že pre občanov
to síce bude plus, no úradníkom
pribudne práca navyše, pretože

tieto údaje budú musieť sami
zložito hľadať.

Obce, ktoré sú zapojené do DCOM-u,
nemajú s plnením zákona o boji proti
byrokracii žiadne problémy. K potrebným údajom z obchodného a živnostenského registra, z katastra nehnuteľností a registra právnických osôb
sa dostanú automaticky. Od januára
nebudú môcť obce žiadať od občanov
ani výpisy či odpisy z registra trestov.
Tie im tiež zabezpečíme automaticky.
Kto je zapojený v DCOM-e, nemusí nič
manuálne vyhľadávať ani sa pripájať sa
k potrebným registrom cez externý informačný systém.

Čo tí, ktorí DCOM nemajú?

Tu závisí od dodávateľa ich informačného systému. Nechcem sa vyjadrovať
za konkurenciu, no v čase, kedy zákon
vstupoval do platnosti, bol DCOM jediným systémom, ktorý poskytoval integrácie na všetky potrebné registre. Obce
mimo DCOM-u tak museli využívať špecializovaný portál www.oversi.gov.sk,
aby sa k potrebným údajom dostali.

K DCOM-u však nemá prístup
každý, kto chce. Záujem oň je
vyšší, než kapacita systému.
Ani k spomínaným integráciám
na registre sa teda nedostane
každý, kto by ich potreboval
a chcel. Ostatné obce sa preto
môžu cítiť ukrátené. Čo s tým?

Práve preto pripravujeme projekt
DCOM+. Vďaka nemu budú môcť náš
informačný systém využiť aj ďalšie

samosprávy. A nielen to. Pripravujeme
aj sprístupnenie vybraných funkcionalít DCOM-u pre veľké mestá, ktoré
využívajú vlastné robustné informačné systémy. Tie však často zaostávajú
práve v oblasti integrácií na verejné
registre či v možnostiach poskytovať
občanom elektronické služby. My veľkým mestám umožníme, aby si svoje
informačné systémy nechali a od nás si
zobrali iba to, čo potrebujú – komunikačnú nadstavbu smerom k občanom
a externým databázam. Vďaka tomu
sa kvalitné elektronické služby dostanú ešte k väčšiemu množstvu ľudí než
teraz. Do budúcna pripravujeme aj
projekt DCOM 2, ktorého funkcionalita bude ešte bohatšia, než súčasného
informačného systému. Zvládne nielen agendu samotnej obce, ale aj jej
podriadených organizácií. Menovať
všetky novinky a vylepšenia, ktoré
máme v pláne, a nemusia sa dokonca ani týkať DCOM-u, by bolo na dlhé
rozprávanie...

Povedzte teda iba jednu.
Takú, na ktorú sa najviac tešíte.

Finišujeme s projektom parkovania
pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (osoby s ŤZP). Hoci dnes
majú k dispozícii vyhradené parkovacie miesta, nájsť ich nie je vždy jednoduché. Problémom je nielen ich lokalizácia v cudzom prostredí, ale aj časté
zneužívanie vodičmi, ktorých autá na
nich nemajú čo hľadať.
Preto sme pripravili projekt, ktorý
nemá s DCOM-om nič spoločné. Pôjde
o aplikáciu, ktorá pre osoby s ŤZP nájde voľné parkovacie miesto v lokalite,
kam cestuje. Na toto miesto sa bude
môcť nechať odnavigovať. Umožnia to
senzory, ktoré plánujeme na vyhradených parkovacích miestach osadiť. Tie
budú komunikovať s inteligentnými
parkovacími preukazmi, ktoré navrhujeme zaviesť. Tie súčasné sa totiž veľmi
často falšujú. Výsledkom bude, že ak
na danom mieste zaparkuje neoprávnená osoba, o tejto skutočnosti dostane okamžite informáciu mestská polícia. Mesto získa aj kvalitné dáta, vďaka
ktorým bude môcť sieť vyhradených
parkovacích miest optimalizovať.
VIAC INFO NA WEBE
www.datalan.sk/aktuality
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Smart riešenia nie sú len
o „technologických
hračkách“
Slovensko je vidiecka krajina s veľkým počtom
prihraničných regiónov. Z tohto faktu sa musí naučiť
ťažiť, konštatuje Michal Kaliňák, hovorca a tajomník
rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska.
Na konferencii DATALAN Digitálne
mesto ste vystúpili v sekcii smart
city. Keď sa však pozrieme na
problémy, ktoré obyvateľov
slovenských miest a obcí
najčastejšie trápia, ide o rozbité
cesty, problematickú MHD,
nedostatok parkovacích miest, či
nízku kapacitu materských škôlok
a základných škôl. Prečo by mali
ľudí zaujímať výzvy spojené so
smart city, keď musia riešiť takéto
prozaické problémy?

Smart agendu nie je možné vnímať iba
v technologickej rovine. Tá by mala byť
o komplexných, inovatívnych a udržateľných riešeniach, nie o „technologických hračkách“. Ak ste spomenuli
problematiku materských škôlok a základných škôl, práve lepšia práca s dátami môže priniesť lepšie prognózovanie.
To sa následne premietne aj do lepšieho projektovania kapacity školských
zariadení do budúcnosti a efektivity
manažovania vzdelávacieho systému.
To isté platí aj pre oblasť sociálnej politiky. Samospráva sa totiž v týchto oblastiach potrebuje pozerať do budúcnosti v horizonte 5 až 15 rokov. Práve
tu je úloha smart riešení. Vnímať verejné politiky prierezovo a tomu prispôsobovať rozhodovania.

Často sa ale hovorí, že politici
rozmýšľajú iba v horizonte svojho
volebného obdobia...

Ak sa tak deje, je to chybou. Je dôležité
pozerať sa na samosprávu výhľadovo.
Nie všetky veci sa dajú vyriešiť okamžite. Niektoré predstavujú dlhodobý,
prípadne nikdy sa nekončiaci proces.
To platí aj pre smart agendu. Vždy je

možné hľadať prístupy, ako veci riešiť efektívnejšie a kvalitnejšie. Hlavne
s rozvojom technológií, pretože pred
pätnástimi rokmi nám stačil mobilný
telefón na volania a SMS, pred desiatimi už aj na maily a dnes vďaka aplikáciám voláme taxík, objednávame hotel
a platíme za nákup.

Keď hovoríme o slove smart
v komunálnom kontexte,
najčastejšie sa s ním spája slovo
„city“ – teda veľké mesto. Vo
svojom vystúpení na konferencii
ste však upozornili, že Slovensko
je prevažne vidieckou krajinou.
Je preto na mieste v našich
podmienkach vôbec hovoriť
o smart city?

Až 96 percent slovenských samospráv
sú obce, nie mestá, väčšina z nich má
menej ako tritisíc obyvateľov. Preto
nemôžeme smart riešenia vnímať ako
niečo, čo je určené iba pre veľké metropoly. SMART treba vnímať ako filozofiu, nie iba technologické vychytávky.
V podmienkach Slovenska je napríklad
smart, ak sa menšie samosprávy spoja,
aby spoločne vyriešili nejaký problém
na väčšom území než je ich vlastné.
Môže ísť o spoločné verejné obstarávanie energií, údržbu ciest, prevádzku verejného osvetlenia a podobne. Nákup

vo veľkom totiž zlacňuje ceny tovarov
a zvyšuje efektivitu služieb. Vidiecky
ráz osídlenia však nie je jediným špecifikom Slovenska. Tým ďalším je, že sme
pohraničnou prihraničnou krajinou.
Až 36 okresov je prihraničných a žije
v nich 48 percent obyvateľov. To treba
tiež brať do úvahy.

V akom zmysle?

Dôležitá je predovšetkým cezhraničná
spolupráca so susedmi. Stačí sa pozrieť na severovýchodné Slovensko.
Tu evidujeme významnú investičnú
aktivitu tak na báze eurofondov, ako
aj pomocou mimodotačnej spolupráce
našej a poľskej strany. Ak sa pozrieme
na Kysuce, môžeme ukázať prstom na
konkrétne mosty, konkrétne športové
areály, hokejové haly a podobne, ktoré
sa vybudovali práve týmto spôsobom.
Tento prístup je veľmi výrazne cítiť aj na
juhu Slovenska. Samosprávy na územnej periférii svojich štátov majú rovnaké problémy a preto sa ich snažia riešiť
spoločne. Spoločným projektom si dokážu rozložiť ekonomické riziko a získať výhodnejšie finančné príspevky.
Dôležitým faktorom je aj prvok porovnávania. Občania vidia, že niektoré veci
hneď za hranicou fungujú o dosť lepšie
než u nás. Pýtajú sa, prečo je to tak a vytvárajú tým tlak na samosprávu, aby aj
ona riešila problémy efektívnejšie a prípadne sa inšpirovala u susedov.

Nedostáva sa tu potom k slovu
tradičná výhovorka: u susedov
majú viac peňazí?

Niekedy to vôbec nie je výhovorka,
ale smutný fakt. Nedávno sme mali
stretnutie v rámci municipánej V4, kde
sme zistili, že Slovensko je výrazne viac
zošnurované bariérami, ako si to žiada
európska legislatíva. A týka sa to aj financovania. Aj v tom nám pomáha porovnávanie. Vieme, že máme priestor
na odbúranie byrokracie, čo by samosprávam rozviazalo ruky a zlepšilo
možnosti financovania ich investičných
aktivít. Platí teda, že aj porovnávanie sa
je smart, ak sa dokážeme z jeho výsledkov poučiť. Napokon aj v našich mestách a obciach je mnoho riešení, ktoré
sú vhodné na prezentáciu a inšpiráciu
pre ďalšie samosprávy.
VIAC INFO NA WEBE
www.datalan.sk/aktuality

Chatbot

Inteligentný, rýchly, neúnavný a vždy k dispozícii
– online asistent pre vašich zákazníkov

Novinka – umelá inteligencia v slovenskej verzii
pre svetové služby
Zoznámte sa s chatbotom z našej dielne - novým nástrojom, ktorý posunie vaše služby na
vyššiu úroveň. DATALAN pre svojich zákazníkov vyvíja špeciálne riešenie, ktoré môžete aj vy
jednoducho a prakticky využívať v komunikácii s vašimi zákazníkmi. Chatbot v slovenskej verzii
je určený pre finančné inštitúcie, obchody, školy, mestá aj obce, ambulancie a nemocnice, ale aj
verejné inštitúcie a akékoľvek spoločnosti, ktoré poskytujú služby občanom. Chatbot zjednoduší,
sprehľadní aj spríjemní komunikáciu s vašimi zákazníkmi vďaka tomu, že je rýchly, stále dostupný
a komunikuje tak, ako je to pre dnešnú generáciu zákazníkov samozrejmosťou – online kedykoľvek
a odkiaľ koľvek.
Chatbot môžete implementovať do svojich informačných systémov či priamo do sociálnych sietí
a využívať ho ako online operátora, asistenta, či digitálneho priateľa a maskota.
Jadro tohto moderného nástroja, tj. modul umelej inteligencie, dokážu naši experti upravovať,
natrénovať a naučiť presne to, čo vy ako zákazník potrebujete a vyžadujete.
Umelá inteligencia v našom podaní je založená na dôležitých vlastnostiach ako učenie sa z malého
množstva príkladov, generalizácia, postupné učenie sa bez zabúdania a schopnosť aplikovať
znalosti z jednej domény do druhej.

•••
Čo vám chatbot ponúka?
• pomoc - uľahčí a zefektívni vybavenie zákazníckych dopytov
a komunikácie
• dostupnosť – chatbot je tu pre vašich zákazníkov kedykoľvek
na jeden klik
• jednoduchosť – môžete ho využívať priamo na svojom webe,
či sociálnych sieťach
• personalizáciu – chatbota vám upravíme presne podľa vašich
potrieb, štýlu, či predstáv
• prehľad – dáta z komunikácie viete jednoducho zbierať,
analyzovať a archivovať, a na ich základe meniť a zlepšovať
služby pre zákazníkov

•••
V čom je náš chatbot naozaj dobrý?
• Služba dokáže vďaka ľudskej interakcii zlepšovať svoje konverzačné
schopnosti a prispôsobovať sa jazyku vašich zákazníkov
• Chatbot bol vyvinutý špecificky na slovenské podmienky
tj. „naučený“ komunikovať s diakritikou či skloňovaním
• Customizovaná verzia vám podľa skúseností z praxe usporí až 65%
práce zamestnancov v call centrách či online supportoch
• Chatbot je maximálne bezpečný - využíva certifikované
bezpečnostné protokoly a dokáže komunikáciu šifrovať,
a je zároveň v súlade s nariadením GDPR
• Službu môžete využívať on-premise alebo v cloude
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Liečba pacientov
môže byť vďaka IT

kvalitnejšia – aj lacnejšia
Efektívnejšia práca záchranárov, online konzultácie pri podozreniach na
infarkt, využitie internetu vecí pri starostlivosti o seniorov, či umelá inteligencia
v onkológii – aj to boli témy konferencie Moderné zdravotníctvo, ktorá sa konala
22. – 23. novembra v Jasnej. Organizovala ju spoločnosť DATALAN, ktorá predstavila
nové možnosti v rámci modernizácie slovenského zdravotníctva, a zároveň priniesla
platformu na otvorené diskusie o akútnych témach ako je ezdravie či DRG.
Konferencie Moderné zdravotníctvo
sa zúčastnilo vyše 110 hostí a o svoje
know-how a skúsenosti sa s nimi podelilo viac než 30 spíkrov. Hostia podľa
prieskumu, ktorý sa na podujatí realizoval, ocenili najmä možnosť osobných
debát a konzultácií v neformálnom
prostredí a širokú ponuku konkrétnych riešení problémov, ktoré dnešné
zdravotníctvo trápia. „Potvrdili sme, že
moderné technológie majú reálny potenciál významne zlepšiť a zefektívniť liečbu
pacienta. Tá môže vďaka nim byť nielen
kvalitnejšia a rýchlejšia, ale aj stáť menej
peňazí,“ povedal Dušan Polóny, segmentový riaditeľ pre oblasť zdravotníctva zo spoločnosti DATALAN.
Moderné zdravotníctvo aj tento rok
ponúklo okrem priestoru na otvorené
diskusie k veciam, ktorými naše zdravotníctvo žije a dýcha, aj dobre vyskladaný mix prioritných tém, trendov zo
sveta, názorov skúsených odborníkov
a inšpiratívnych príkladov pre naše
zdravotnícke zariadenia – od nemocníc
až po laboratóriá. „Cieľom konferencie
je byť renomovanou platformou a zároveň zdrojom inšpirácie,“ uviedol Ľuboš
Petrík, člen predstavenstva spoločnosti
DATALAN, zodpovedný za rozvoj a inovácie. Spolu s tímom zastrešuje vývoj
nových riešení pre oblasť zdravotníctva, ako aj nedávnu akvizíciu, vďaka
ktorej dnes DATALAN patrí k dôležitým
dodávateľom v zdravotníckej oblasti.
To je aj odpoveď, prečo konferenciu

Moderné zdravotníctvo organizuje IT
firma – práve moderné technológie
môžu byť v dnešnej digitálnej ére veľkým prínosom – v liečbe, vzdelávaní
aj komunikácii. „Aj pri vývoji technológií
sa však zameriavame na to, čo by malo
byť v našom zdravotníctve prvoradé: lepšie liečiť a pomáhať pacientom,“ dodal
Petrík.

EFEKTIVITA, RÝCHLOSŤ
A BEZPEČNOSŤ ROZHODUJÚ

Jedným z praktických riešení, ktoré
dokážu zdravotníkom uľahčiť život, je
projekt eSanitka – prvé mobilné riešenie pre záchranárske zásahy v teréne z dielne DATALANu. Zo zásahov je

potrebné urobiť záznam a práve eSanitka dokáže pri jeho vytváraní výrazne
pomôcť. „Sám som záchranárom, preto
viem, že ručné vypisovanie zložitých formulárov nie je pre zdravotníkov v teréne
vôbec príjemné. Naše mobilné riešenie
túto úlohu významne zjednodušuje,“
priblížil Michal Ilavský, ktorý riešenie
prezentoval. eSanitka funguje v cloude a vďaka nej dokáže záchranár pripraviť požadovaný záznam cez tablet.
Aplikácia ho prevedie celým procesom tvorby dokumentu, od zadania
informácií o výjazde, cez anamnézu
pacienta, jeho vitálne funkcie, až po
zadanie informácií o poskytnutej liečbe. Pomôžu pri tom aj preddefinované
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funkcie, napríklad zoznam liekov, ktorými je sanitka vybavená. Rovnako je
možné vyberať z preddefinovaných
diagnóz a úkonov prostredníctvom ich
kódov, či fulltextového vyhľadávania.

údaje do NCZI a do ezdravia je pripojených vyše 92 % lekární. „Tie sa tak stali
najlepšie zapojeným segmentom, no čísla
výrazne rastú aj v tých ostatných,“ povedal Marián Šimegh.

Pomôcť s administratívou dokáže aj
nemocničný informačný systém od
DATALAN-u, ktorý bližšie predstavil
Dušan Polóny – Ordinis 4.0. Ide o cloudové riešenie spustiteľné aj v okne
webového prehliadača na mobilnom zariadení, napríklad na tablete.
„Najväčšou novinkou nového systému je
podľa nás interaktívna zdravotná karta,
ktorá nanovo definuje, ako by malo vyzerať pohodlné a efektívne užívateľské
rozhranie. Každý riadok v nej je aktívny,
vďaka čomu sa užívateľ dokáže na jeden
klik dostať tam, kam potrebuje,“ vysvetlil Dušan Polóny. Ordinis 4.0 zvláda aj
integrované plánovanie naprieč celým
zdravotníckym zariadením, od celej
ambulancie až po jednotlivé lôžko, definovanie medicínskych postupov či dizajnovanie vlastných dokumentov.

Aj vďaka tomu už počet elektronických
receptov prekročil číslo 35 miliónov
a denne do systému pribudne 55-tisíc vyšetrení a správ. Do budúcnosti
sa systém ezdravie bude ešte rozširovať a vylepšovať sa bude aj jeho
funkcionalita.

Hostia konferencie sa viac dozvedeli aj
aplikácii STEMI, ktorá prináša medicínsku telemetriu do smartfónu. Spája záchranára so špecializovaným nemocničným centrom a pomáha zefektívniť
diagnostiku infarktov. Ako prezradil
Peter Illés zo STEMI Global, za rok ich
aplikácia zrealizovala vyše 7 000 žiadostí o konzultáciu a pomohla znížiť
počet sekundárnych transportov pacientov o vyše 60 %. Aj preto si až 87 %
záchranárov myslí, že STEMI znamená
prínos pre pacienta. Nie náhodou toto
riešenie na tohtoročnom IT Gala zvíťazilo v kategórii IT produkt roka 2018.
Konferencia Moderné zdravotníctvo
však ukázala ešte viac „technických vychytávok“, ktoré posúvajú fungovanie
medicínskych zariadení na vyššiu úroveň – používateľom riešia potreby ako
maximálna bezpečnosť zariadení, či
údajov, alebo zdieľanie medicínskych
dát. Dozvedeli sa tiež, ako sa dá do hodiniek skryť EKG a pomocou internetu
vecí starať o seniorov, aj to, ako môže
umelá inteligencia pomôcť napríklad
pri diagnostikovaní zhubných nádorov.
Na rozdiel od človeka totiž zvláda
pracovať prakticky nonstop a prechádzať celé vzorky skúmaných tkanív.

Pribudne napríklad možnosť objednávať
sa k lekárovi, zavedú sa digitalizované
dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, špecialisti sa cez elektronické
výmenné listy dostanú k vybraným záznamom o pacientovi a mnoho iného.
Vďaka tomu dokáže lekára upozorniť
aj na miktotumory, ktoré človek môže
prehliadnuť.

POTREBUJEME LEPŠIE PROCESY

Zlepšovanie zdravotníctva však nie je
iba o technológiách. Dôležité je aj nastavenie procesov, pravidiel a financovania. Na konferenciu Moderné zdravotníctvo prijal pozvanie ako spíker aj
Martin Smatana z Inštitútu zdravotnej
politiky Ministerstva zdravotníctva SR,
ktorý v exkluzívnej prezentácii poukázal na problémy s hospodárením nemocníc, na prehlbujúci sa nedostatok
zdravotníckeho personálu a lekárov,
či na fakt, že v porovnaní s vyspelými
krajinami je slovenské zdravotníctvo
podkapitalizované.
Zaostávame aj v ďalších medzinárodných porovnaniach a rebríčkoch. Preto
ministerstvo zdravotníctva prijalo viacero opatrení na stabilizáciu situácie
a zlepšenie finančnej kondície sektora.
Vďaka prijatým opatreniam sa už dnes
darí ročne ušetriť vyše sto miliónov eur
a ďalšie projekty sú na ceste.
Príkladom zlepšovania procesov môže
byť aj zavádzanie projektu ezdravie,
ktorý bol spustený od januára tohto
roku. Svedčia o tom čísla, ktoré prezradil Marián Šimegh z Národného centra
zdravotníckych informácií (NCZI). Do
systému je zapojených už vyše 8-tisíc
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, takmer 12-tisíc lekárov zapisuje

Posunúť vpred má slovenské zdravotníctvo aj zavádzanie systému DRG.
Vďaka nemu môže byť vykazovanie
zdravotníckych výkonov objektívnejšie, transparentnejšie a efektívnejšie.
Odborníci od neho očakávajú aj väčší
tlak na kvalitu. Zároveň by mali byť nemocnice lepšie odmeňované za riešenie
zložitých prípadov. Ako priblížil MUDr.
Branislav Vopálenský, hlavný metodik
DRG Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
napríklad liečba človeka s akútnou pankreatitídou môže nemocnicu vyjsť aj na
vyše 25 tisíc eur, no podľa súčasného
systému dostala iba zlomok tejto sumy.
Podľa DRG však odmena môže narásť
aj na 30- tisíc eur. Väčšia spravodlivosť
v odmeňovaní nemocníc by tak mala
tlačiť aj na zvyšovanie kvality.
Ako potvrdil prieskum realizovaný na
konferencii, práve vyššia kvalita zdravotnej starostlivosti a tiež jej dostupnosť pacientom, je pre medicínskych
pracovníkov top prioritou. S tým podľa
nich súvisí aj elektronizácia a modernizácia informačných technológií, ktorá sa umiestnila na druhom mieste.
Keďže konferencia Moderné zdravotníctvo prináša práve v týchto oblastiach množstvo praktických riešení,
takmer 90 % jej tohtoročných hostí sa
jej plánuje zúčastniť aj budúci rok.
Pre viac informácií kliknite na:

www.modernezdravotnictvo.sk
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Technologické inovácie v praxi – 3D tlač, internet
vecí, umelá inteligencia v diagnostike

25%

Mobilné nástroje v teréne

24%

Legislatíva k liekom

24%

KONFERENCIE

42

Ktoré témy sú v slovenskom zdravotníctve akútne a nevenuje sa im
dostatočná pozornosť?

Infograﬁka

MODERNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2018
Ktoré témy konferencie Moderné zdravotníctvo považujú zástupcovia
slovenského zdravotníctva za prioritné a je potrebné sa im hlbšie
venovať?

Personálne otázky, nedostatok zdr. pracovníkov
a ich ohodnotenie

24%

E-zdravie

13%

Dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti

13%

Financovanie zdravotnej starostlivosti

9%

Dlhodobé smerovanie zdravotníctva,
neschopnosť štátu

5%

Zníženie byrokracie v zdravotníctve

4%

Bezpečnosť dát, informačná bezpečnosť

4%

Modernizácia zdravotníctva

4%

Ktoré riešenia a nástroje prezentované na konferencii Moderné
zdravotníctvo najviac zaujali zástupcov slovenského zdravotníctva
a radi by sa o nich dozvedeli viac?
Nemocničný informačný systém ORDINIS 4.0

58%

62%

Smart nástroje pre diagnostiku, monitoring,
výkon zdravotníckych úkonov aj liečbu

44%

DRG – najdôležitejšie novinky

42%

eSanitka – cloudové riešenie
pre záchranárov a lekárov

33%

Kvalita zdravotnej starostlivosti

42%

GDPR nástroje pre každodennú prax

29%

PZS a zdravotné poisťovne – zmeny v zmluvách

33%

Chatbot – komunikačný systém

13%

Bezpečnosť osobných údajov
a nové nariadenie GDPR

31%

3D tlač

11%

Dáta a analytika – zdieľanie a efektívne
využitie informácií

27%

Technologické inovácie v praxi – 3D tlač, internet
vecí, umelá inteligencia v diagnostike

25%

Mobilné nástroje v teréne

24%

Legislatíva k liekom

24%

Modernizácia nemocničných
informačných systémov
Ezdravie – zlepšenia a plány do budúcnosti

69%

Ktoré témy sú v slovenskom zdravotníctve akútne a nevenuje sa im
dostatočná pozornosť?

Aké sú 3 hlavné priority zástupcov zdravotníctva v ich organizácii
v najbližších rokoch?
Kvalitná zdravotná starostlivosť
a služby pre pacientov

25%

Elektronizácia, modernizácia
informačných technológií

22%

Personálne zabezpečenie a jeho stabilizácia

20%

Nový NIS a jeho nasadenie

16%

Personálne otázky, nedostatok zdr. pracovníkov
a ich ohodnotenie

24%

GDPR

13%

E-zdravie

13%

Ekonomická stabilita

12%

Dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti

13%

Ezdravie

9%

9%

Politická stabilita a udržateľnosť

7%

Dlhodobé smerovanie zdravotníctva,
neschopnosť štátu

5%

DRG

7%

Zníženie byrokracie v zdravotníctve

4%

Technické zabezpečenie a rozvoj

5%

Bezpečnosť dát, informačná bezpečnosť

4%

Využitie fondov EÚ

4%

Modernizácia zdravotníctva

4%

Financovanie zdravotnej starostlivosti

Ktoré riešenia a nástroje prezentované na konferencii Moderné
zdravotníctvo najviac zaujali zástupcov slovenského zdravotníctva
a radi by sa o nich dozvedeli viac?
Nemocničný informačný systém ORDINIS 4.0

58%

Smart nástroje pre diagnostiku, monitoring,
výkon zdravotníckych úkonov aj liečbu

Čo podľa zástupcov zdravotníctva môže výrazne zvýšiť atraktívnosť
zdravotníckych zariadení v rámci zamestnávania špičkových odborníkov?
Dostatočné ﬁnančné ohodnotenie

73%

Technologické vybavenie

67%

Možnosť uplatňovať v praxi najnovšie postupy

58%

44%

Eliminácia byrokratického zaťaženia

55%

eSanitka – cloudové riešenie
pre záchranárov a lekárov

33%

Prístup k svetovým inováciám a najnovším
poznatkom a trendom

44%

GDPR nástroje pre každodennú prax

29%

Zdieľanie know-how, spolupracujúci tím

36%

Chatbot – komunikačný systém

13%

3D tlač

11%

Čo je podľa zástupcov zdravotníctva nevyhnutnou podmienkou,
ak chce PZS skvalitniť služby pre pacientov?
Personálne zabezpečenie – kvalita a dostatok odbor-

Možnosť uplatňovať v praxi najnovšie postupy

64%

58%

Eliminácia byrokratického zaťaženia

55%

Prístup k svetovým inováciám a najnovším
poznatkom a trendom

44%

Zdieľanie know-how, spolupracujúci tím

36%

36%
Interaktívne technologické fórum - informácie, formát

55%

45%
Výber diskutérov a odborníkov

35%
KONFERENCIE

65%
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Formát konferencie

71%

Čo je podľa zástupcov zdravotníctva nevyhnutnou podmienkou,
ak chce PZS skvalitniť služby pre pacientov?
Personálne zabezpečenie – kvalita a dostatok odborného personálu a ich adekvátne ﬁnančné ohodnotenie

24%

Dostatok ﬁnancií, ﬁnančné zabezpečenie

20%

Držať krok s inováciami a technológiami,
modernizácia

13%

Komunikácia a ochota meniť veci, motivácia

12%

Zbaviť sa byrokracie, menej administratívy

4%

Kvalita poskytovanej ZS

4%

Spoplatnenie zdravotných služieb

2%

Zdravý management

2%

29%
Úroveň stretnutia v porovnaní s konkurenciou

62%

38%
Ukážky technológií a riešení

51%

45%
Možnosť osobných debát a konzultácií

75%

22%
Organizačné zabezpečenie

16%
Sprievodné aktivity

65%

35%

Zaznamenali zástupcovia zdravotníctva, ktorí sa na konferencii zúčastnili
aj v minulom roku, zvýšenie úrovne po obsahovej a formálnej stránke?

Na ktoré oblasti sa plánujú zástupcovia zdravotníctva v najbližších
rokoch zamerať?
Zjednodušenie nemocničnej agendy,
prehľadné riadenie procesov

64%

Technologické vybavenie oddelení, ambulancií

53%

Využitie mobilných technológií
v každodennej praxi

49%

Využitie dát pre manažérske rozhodovanie

49%

Rýchle spracovanie dát pacientov a ich zdieľanie
v rámci špecializovaných pracovísk

45%

Bezpečnosť dát a monitorovanie
prístupov k dátam

42%

Modernizácia technologickej infraštruktúry
(správa serverov, nákup novej techniky, wiﬁ)

38%

áno, úroveň konferencie stúpa
stagnácia – konferencia je na vysokej
nie, úroveň konferencie sa zhoršila

82%

18%

Mali by účastníci záujem zúčastniť sa na konferencii Moderné zdravotníctvo aj v budúcnosti?
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Údaje boli získané od účastníkov konferencie Moderné zdravotníctvo 2018.

Zaznamenali zástupcovia zdravotníctva, ktorí sa na konferencii zúčastnili
aj v minulom roku, zvýšenie úrovne po obsahovej a formálnej stránke?
% hostí
miera záujmu:
úrovni, ale nepriniesla nič nové
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Osobné komentáre a hodnotenie účastníkov konferencie
Moderné zdravotníctvo 2018:

Ako hodnotia zástupcovia zdravotníctva konferenciu Moderné zdravotníctvo 2018, nakoľko splnila ich očakávania?

45%

neviem sa vyjadriť

88%

HODNOTENIE STRETNUTIA: Ako bolo?
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ROZHOVOR

Peniaze potrebujeme
dostať tam, kde majú vplyv
na zdravie pacientov
Našim cieľom nie je šetriť donekonečna, ale zabezpečiť, aby
sa financie alokovali efektívne, hovorí Martin Smatana, Šéf
Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva SR.

KEĎ SA NA VEREJNOM FÓRE
HOVORÍ O SLOVENSKOM
ZDRAVOTNÍCTVE, ČASTO SA
SPOMÍNAJÚ JEHO PROBLÉMY.
NÍZKA KVALITA, DLHÉ ČAKACIE
LEHOTY PRE PACIENTOV,
RASTÚCE DLHY, NEDOSTATOK
SESTIER, NEDOSTATOK
LEKÁROV... VEREJNOSŤ
MNOHOKRÁT OČAKÁVA, ŽE
TO VŠETKO RIEŠIA (A VYRIEŠIA)
ĽUDIA S MEDICÍNSKYM
VZDELANÍM. NIE ANALYTIK
BEZ TITULU MUDR., AKÝM STE
AJ VY. PREČO SÚ PRÁVE ĽUDIA
AKO VY A ORGANIZÁCIE AKO
INŠTITÚT ZDRAVOTNEJ POLITIKY
POTREBNÉ A AKÁ JE ICH ÚLOHA
V CELOM PROCESE ZLEPŠOVANIA
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NA
SLOVENSKU?

Predstavte si, že ste ministrom zdravotníctva vy. Čelíte obrovskému množstvu úloh, ktoré potrebuje rýchle riešenie s priamym dopadom na zdravie
ľudí, ako aj udržateľnosť celého rezortu. V takejto úlohe je jedno, aké máte
vzdelanie. Potrebujete sa rozhodnúť
efektívne a čo najpresnejšie. A toto je
našou úlohou. Poskytnúť back-office
servis v podobe analýz, dát, pilotných
projektov a štúdií, aby sa vedenie ministerstva vedelo rozhodnúť na základe čo najpresnejších údajov a zvážených možností.

ČO VŠETKO TO OBNÁŠA?

V prípade niektorých projektov sa priamo angažujeme v implementácii, pri
niektorých len pripravujeme vstupné
analýzy. Máme na starosti rozpočtovanie, benchmarking cien, pripravujeme

podklady pre centrálne obstarávanie.
To všetko za pomoci odborných sekcií
ministerstva, čiže lekárov, farmaceutov a hlavných odborníkov. Len spolu
dokážeme pripraviť akúkoľvek analýzu
tak, že má pridanú hodnotu a dá sa
aj realizovať. To, či je minister lekár,
právnik, alebo ekonóm, preto nehrá
úlohu. Každý chápe a interpretuje
vstupy po svojom, našou úlohou je ich
pripraviť tak, aby boli pre vedenie čo
najzrozumiteľnejšie.

PREČO SA ČLOVEK, KTORÝ
ŠTUDOVAL V OXFORDE VRÁTI NA
SLOVENSKO? A ZAMESTNÁ SA VO
VEREJNOM SEKTORE?

Jednalo sa o zhodu náhod. Mal som po
náročnom úraze a môj bývalý profesor
z Londýna robil na projekte pre ministerstvo. Ja som dostal možnosť sa na

ROZHOVOR
tomto projekte z pozície ministerstva
zúčastniť. Rozhodne neľutujem.

V ČOM SPOČÍVA VAŠA
KAŽDODENNÁ PRÁCA VÁS
A VÁŠHO INŠTITÚTU?

Inštitút sa delí na tri časti. Na kolegov,
ktorí sa venujú rozpočtovaniu a cenotvorbe, na analytický tím a na tím, ktorý
má na starosti benchmark cien a prípravu technických špecifikácií. Ťažko sa
preto opisuje štandardný deň, hlavne
so zreteľom toho, že veľa projektov je
veľmi organických a vyžaduje veľkú flexibilitu práce.
Každodenne sa venujeme kontrole
cien nákupov liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a techniky, čo je
práca, ktorej sa venujú traja kolegovia
na plný úväzok. Je to náročná úloha,
nakoľko to vyžaduje pomerne podrobné znalosti veľkého spektra produktov,
ako aj zmysel pre detail.

KTORÉ ÚLOHY POVAŽUJETE ZA
NAJDÔLEŽITEJŠIE?

Okrem už spomínaného benchmarkovania je to aj príprava veľkých investičných projektov, kde ako inštitút pripravujeme CBA analýzy a obhajujeme
projekty až po schválenie na Vláde SR.
Ďalšími sú príprava projektu stratifikácie a nových sietí ambulantných poskytovateľov, ako aj nový systém rozpočtovania a schvaľovanie cenových
opatrení.

NA KONFERENCII MODERNÉ
ZDRAVOTNÍCTVO STE HOVORILI
O ÚSPORÁCH, KTORÉ SA
PODARILO DOSIAHNUŤ. ĽUDIA
PRACUJÚCI V ZDRAVOTNÍCTVE
VŠAK ČASTO HOVORIA, ŽE
ÚSPORY NESTAČIA, SEKTOR
POTREBUJE VIAC PEŇAZÍ. AKO TO
VIDÍTE VY?

Inštitút zdravotnej politiky má od júla
tohto roku na starosti rozpočtovanie
verejných výdavkov, čiže toto je téma,
ktorej sa aktívne venujeme. V zdravotníctve zdrojov nikdy nie je dosť a vieme, že náš rezort má výrazné kapitálové medzery. Podľa odhadov Európskej
investičnej banky, ako aj interných prepočtov, máme kapitálový deficit okolo
4 až 6 miliárd eur. Toto nie je suma, ktorá sa dá v priebehu roka, dvoch, ale ani

dekády, dohnať. Na ministerstve zdravotníctva sme sa k tejto téme postavili
systémovo. Za pomoci kolegov z rezortu financií, konkrétne útvaru hodnoty
za peniaze, sme identifikovali v roku
2016 priestor na zníženie výdavkov,
kde sme v porovnaní s výstupmi, ako
aj okolitými krajinami, výrazne zaostávali. K dnešnému dátumu sme takýmto
spôsobom ušetrili cez 140 miliónov eur
a na rok 2019 máme pripravený ďalší
set opatrení. Našim cieľom nie je „šetriť
donekonečna“, ale zabezpečiť to, aby
sa zdroje alokovali efektívne.

BUDÚ TIETO PENIAZE STAČIŤ?

Vieme, že tieto úspory nepostačia.
Preto sme tento rok pripravili nový
systém rozpočtovania, kde sme vyčíslili potrebu v každej časti rezortu, aby
sme vedeli reálne vyčísliť jeho celkové
finančné nároky. Prečo? Lebo keď sa

kto je

Martin Smatana
Šéf Inštitútu zdravotnej politiky
na Ministerstve zdravotníctva
promoval ako najlepší študent
ročníka na londýnskej Imperial
College v odbore zdravotnícky
manažment. Študoval aj
v Oxforde, neskôr pôsobil v ČR
ako hlavný analytik pre 11
nemocníc v Stredočeskom kraji.
Na Ministerstve zdravotníctva
SR pracuje od roku 2014.

pozrieme historicky na výdavky v rezorte, tak čokoľvek sa doň „naleje“, sa
vždy minie. Výsledky pritom zaostávajú. Kým nie sú výdavky alokované na
oblasti, kde vieme, že majú dopad na
zdravie občanov, tak nám ani MF SR
nedá k dispozícií viac zdrojov. Toto sme
však tento rok odstránili. V priebehu
roka budeme ďalej jednať s rezortom
financií o celkovej potrebe zdrojov, ktoré potrebujeme.

AK BY STE MALI VYMENOVAŤ
NAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY,
KTORÉ STE V TOMTO SMERE
DOSIAHLI VY OSOBNE A AJ
INŠTITÚT AKO TAKÝ, KTORÉ BY
TO BOLI?

Toto sa po dvoch rokoch, čo sme reštartovali inštitút, ťažko hodnotí. Za najväčší úspech považujem to, že po rokoch
sa otvorene komunikuje a pred nikým
nezatvárame dvere. Zverejňujeme
dáta, analýzy, podklady. Projekty vysvetľujeme, zapracovávame spätnú
väzbu, neschovávame sa. Možno to
príde ako niečo samozrejmé, ale v našom rezorte sa jedná o pomerne veľkú
novinku. A preto si to tak vážime.

AKÚ ÚLOHU PRI SKVALITŇOVANÍ
ZDRAVOTNÍCTVA PODĽA
VÁS ZOHRÁVAJÚ MODERNÉ
TECHNOLÓGIE?

Najlepšou odpoveďou na túto otázku
je úspech aplikácie STEMI. Jednoduché
riešenie, ktoré výrazne skrátilo reakčný
čas, a tým aj zlepšilo odvrátiteľné úmrtia a rekonvalescenciu pacientov.
VIAC INFO NA WEBE
www.datalan.sk/aktuality
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ORDINIS 4.0®
Moderný, efektívny a prehľadný nemocničný
informačný systém – nástroj, s ktorým baví ordinovať

eSANITKA
Mobilné riešenie pre evidenciu dát pacientov
pri zásahoch záchranárov v teréne.
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DO POZORNOSTI

GDPR je IN
Rýchle, jednoduché a intuitívne vyhľadávanie osobných
údajov uložených v informačných systémoch zákazníka
a súčasne vykonávanie všetkých náležitosti vyplývajúcich
z legislatívy GDPR? To, a ešte omnoho viac poskytuje
modul GDPRIn, ktorý je však len jednou zo súčastí GDPR
riešení, ktoré DATALAN ponúka svojim zákazníkom.
Modul GDPRIn je aplikácia, ktorá
poskytuje univerzálny frontend pre
funkcionalitu vyžadovanú legislatívou
GDPR. Pomocou nej môžete jednoducho a intuitívne vyhľadávať dotknuté osoby a všetky ich osobné údaje
uložené v informačných systémoch
zákazníka. Ponúka pohodlné používateľské rozhranie pre pasívne aj aktívne
operácie s osobnými údajmi uloženými v rámci ostatných IS zákazníka.
Z jedného miesta ich môžete upravovať, anonymizovať alebo dočasne obmedziť ich spracovávanie, exportovať
v štruktúrovanom formáte – skrátka
vykonávať všetky náležitosti vyplývajúce z legislatívy GDPR. Modul GDPRIn
je však len jednou zo súčastí GDPR riešení pre našich zákazníkov. Poskytuje

používateľské rozhranie a rozhranie
na prepojenie s ostatnými systémami
zákazníka, vrátane IS od iných dodávateľov. Samotná práca s dátami sa vykonáva priamo v réžii príslušných IS, pretože len tie majú svojimi dátami plnú
kontrolu.
Modul GDPRIn priamo nepristupuje
k dátam a osobným údajom v zdrojových systémoch zákazníka. To by
vzhľadom na biznisovú a technologickú rôznorodosť systémov ani nebolo
možné. S dátami pracuje pomocou
služieb implementovaných v zdrojových systémoch na základe jednoduchého rozhrania – GDPRIn SPI, ktoré je
založené na REST službách. Každý systém, ktorý chce využiť modul GDPRIn

implementuje služby rozhrania, a tak
má plnú kontrolu nad všetkými dátami
a operáciami, ktoré sprístupní operátorom modulu GDPRIn. Takto je možné
modul GDPRIn technicky jednoducho
pripojiť aj na systémy iných dodávateľov, čo je zaujímavé pre zákazníkov,
ktorí chcú riešiť problematiku GDPR
nad informačnými systémami od viacerých dodávateľov z jedného miesta.
Modul GDPRIn využívame vo viacerých
našich produktoch a riešeniach.
Tento centrálny integrujúci prvok
sprostredkúvajúci funkcionalitu vyžadovanú legislatívou GDPR pre všetky IS
DATALAN obsahuje:

•
•
•
•
•

grafické používateľské rozhranie
(postavené na frameworku
AngularJS)
administratívnu konzolu
základnú logiku komunikácie
s jednotlivými IS DATALAN
prostredníctvom GDPRIn SPI
auditné logy
definíciu rozhrania pre backend
systémy IS DATALAN (GDPRIn SPI)

Prejdite na digitálnu
výrobu pomocou 3D tlače
Ešte len pre pár mesiacmi sa DATALAN
Quality Instruments podarilo v spolupráci s HP nainštalovať prvú HP 3D
tlačiareň na Slovensku a dnes sa už
veselo púšťajú do zákazkovej výroby,
vďaka čomu zabezpečí hladkú transformáciu na digitálnu výrobu a otvorí
novým produktom dvere do budúcnosti. Spoločnosť DATALAN Quality
Instrument je datalanským spin-offom,
špecializujúcim sa na unikátne riešenia
na mieru zamerané na kontrolu kvality v procese zákazkovej výroby. Služba

je propagovaná pod samostatnou obchodnou značkou H3D, čoho hlavným
dôvodom je ľahké odlíšenie od ostatného portfólia spoločnosti a čitateľná
komunikácia voči klientom.

Základnou technológiou tlače, ktorú
DQI ponúka, je práve HP Multijet Fusion
a aktuálne dostupný materiál na tlač je
PA12 (Nylon), ktorý umožňuje výrobu
funkčných dielov s vysokou presnosťou a detailmi. Vďaka vysokej produktivite a dlhoročným skúsenostiam

H3D.sk

je možné obsluhovať aj zákazníkov
s vysokými požiadavkami na počet
výtlačkov a poradiť všetkým, ktorí sa
s touto technológiou chcú oboznámiť
a postupne ju zaviesť ako štandardnú
súčasť dizajnu a výroby. Digitalizácia je
správny spôsob ako znížiť čas vývoja
a dodania nového produktu na trh, zníženia nákladov na výrobu a celkového
objemu skladových zásob.
Viac info na www.h3d.sk
alebo info@h3d.sk

3D v praxi:
Oživte vývoj a výrobu – srdce firmy

Pretvorte s našimi novými riešeniami vaše procesy výroby a prototypovania.
Zmeny, ktoré vášmu vývoju a výrobe prinesú nové moderné technológie, môžete držať vo vlastných rukách.
DATALAN Quality Instruments, naša dcérska spoločnosť vyvíjajúca riešenia na mieru zamerané na kontrolu kvality v procese
výroby, sa stala oficiálnym predajcom a autorizovaným servisným partnerom HP riešení a produktov pre oblasť 3D tlače.
Objavte s nami nové možnosti výroby pomocou 3D printingu v praxi. Vďaka unikátnym možnostiam technológie
HP Multi Jet Fusion získate celkom nový prístup ku riešeniu svojich požiadaviek, dizajnu vašich produktov a realizácií
vašich procesov.

Pretransformujte vlastnosti súčiastok po jednotlivých
voxeloch a odhaľte budúcnosť s neobmedzenými
možnosťami využitia, materiálov a farieb. Predstavte si
výrobu, v ktorej môžeme vytvárať inteligentné súčiastky
so zabudovanou elektronikou, integrovanou sledovateľnosťou
a inteligenciou. 3D vás už teraz prenesie do budúcej éry
digitálnej výroby.

Viac informácií získate na hp.com/go/3dprinting
Kontaktujte nás: 3d@dqi.sk alebo 02/323 70 000

›

›
Využite potenciál 3D tlače naplno

Revolúcia pre váš biznis
Technológia HP Multi Jet Fusion má jedinečnú schopnosť
vyrábať súčiastky s kontrolovateľnými fyzickými a funkčnými
vlastnosťami v každom bode súčiastky. Vďaka rýchlosti,
kvalite, sile a originálnym funkciám urýchli prijímanie
3D výroby v širokej škále odvetví a oblastí používania.

Data courtesy of Phoenix Children΄s Hospital; Heart of Jemma

Špičková konzistentná kvalita | Prelomová produktivita | Najnižšie náklady na výrobu
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Keď dobré nápady
vedú k výsledkom
DATALAN sa stará o svojich zákazníkov v 9 segmentoch: vzdelávanie,
samospráva, verejná správa, zdravotníctvo, financie, telekomunikácie, obchod a služby, sieťové odvetvie, a priemysel. 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.

Prinášame vám technologické inovácie, ktoré reálne
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.

VEREJNÁ SPRÁVA

VZDELÁVANIE

ZSSK CARGO NA PRESTÍŽNOM
VEĽTRHU

AKADÉMIA OS ORGANIZÁTOROM
ŠPIČKOVEJ KONFERENCIE

Slovenský nákladný železničný prepravca ZSSK Cargo sa v septembri
zúčastnila na veľtrhu Inno-Trans
v Berlíne, kde sa prezentovalo vyše tritisíc spoločností a inštitúcií zo 61 krajín
celého sveta. Berlín ponúkol vyše 400
inovácií z oblasti železničného priemyslu, z toho 146 v premiére.
Na veľtrh zavítalo 160 tisíc návštevníkov. Hlavnými témami tohtoročného
InnoTransu boli elektromobilita, komplexná digitalizácia, kateringové služby
a kariéra v doprave. Slovensko zastupovali na InnoTranse viaceré výrobné
podniky zo železničného sektora. Svoj
stánok na výstavisku mala slovenská
Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel – AVOKOV, kde prezentovala svoje služby aj Železničná spoločnosť Cargo Slovakia.

Významnú medzinárodnú konferenciu New Trends in Signal Processing
2018 zorganizovala v októbri Katedra
elektroniky Akadémie ozbrojených
síl s podporou Československej sekcie IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers), ktorá vytvára
vedeckú platformu pre oblasti elektrotechniky, elektroniky, rádiolokácie,
rádiových mobilných sieti a elektronického prieskumu s dôrazom na spracovanie signálov.
Na podujatí sa zaregistrovalo 72 účastníkov zo Srbska, Poľska, Ukrajiny,
Českej republiky, Brazílie a USA.
Slovensko zastupovali odborníci z vysokých škôl, pracovísk elektrotechnického, elektronického a obranného
priemyslu, zástupcovia MO SR a OS SR,
ktorí sú zapojení do projektov výskumu
a vývoja.

SAMOSPRÁVA
NOVÉ ZÁMKY – MAPOVÝ SYSTÉM
AKO SLUŽBA OBČANOM

Mestský úrad Nové Zámky sprístupnil na svojej webovej stránke oficiálny
mapový informačný systém mesta
s názvom GISPLAN. Prostredníctvom
tohto systému bude občanom a návštevníkom mesta odteraz poskytovať dôležité mapy, mapové podklady
a informácie. K dispozícii je najaktuálnejšia ortofotomapa (letecká snímka)
z roku 2017, ortofotomapa z roku 2004
a 2008. Pre občanov je určite najzaujímavejšou katastrálna mapa mesta –
parcely C a E, druhy pozemkov, parcely
vo vlastníctve mesta, ulice a miestopis
a územné členenie. Katastrálna mapa
síce neslúži a ani nemôže slúžiť na právne účely, má však dôležitý informatívny
charakter. K dispozícii je aj orientačná
rastrová mapa. Z funkcionalít sú dostupné napríklad: pohyb v mape, vypínanie jednotlivých vrstiev a nastavovanie ich priehľadnosti, zoom, meranie
dĺžok a plôch, vyhľadávanie v mape,
identifikácia objektov.
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PRIEMYSEL

FINANCIE

OBCHOD A SLUŽBY

DUSLO ŠAĽA SPUSTILO NOVÚ
VÝROBŇU

OTP BANKA – POISTITE SA NA
CESTY CEZ APKU

PWC SLOVENSKO – LÍDER
V PORADENSTVE NA
SLOVENSKOM TRHU

Spoločnosť Duslo, a.s., člen koncernu
Agrofert, je najväčší výrobca priemyselných hnojív na Slovensku a teraz sa
zaradil medzi európsku špičku. Svoju
výnimočnú pozíciu spoločnosť potvrdila aj vďaka otvoreniu novej výrobne
Čpavok 4. Investícia do jej výstavby
pritom predstavovala 310 miliónov
eur. Aj vďaka najmodernejšej jednotke
Čpavok 4 udrží Duslo, a.s. zamestnanosť a naďalej bude najväčším zamestnávateľom v regióne. Nová výrobňa
čpavku spĺňa najprísnejšie požiadavky
európskej legislatívy. Po jej úplnom
spustení sa zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť pri prevádzkovaní a manipulácii
s vyrobeným čpavkom, pričom sa zlepší vplyv na životné prostredie znížením
emisií a produkcie odpadových vôd.

Plánujete zimnú dovolenku a chcete
sa poistiť? Využite možnosť pohodlne
sa poistiť priamo v mobilnej aplikácii
OTP Banky, ktorú nájdete v ponuke
Mobil bankingu pod názvom Cestovné
poistenie. Poistná zmluva sa uzatvára
a je podpísaná v mobilnej aplikácii, poistné je uhradené priamo cez mobilnú
aplikáciu.
Môžete využiť cestovné poistenie do
Európy alebo celého sveta a vybrať si
z troch úrovní poistného krytia na výber. Rovnako si môžete vybrať, či chcete krátkodobé, alebo celoročné poistenia a naraz môžete zabezpečiť krytie až
pre desať osôb.

TELEKOMUNIKÁCIE
SIEŤOVÉ ODVETVIA

BVS – SMART RIEŠENIE PRE
VODOMERY

Bratislavská vodárenská spoločnosť
v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou Infra Services pripravila novinku. Predstavila „smart“ riešenie plne
automatizovaného odpočtu stavu vodomerov, ktoré klientom ponúka hlbší
a presnejší prehľad o spotrebe vody.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam,
technologickému know-how a materiálnemu vybaveniu patrí spoločnosť
BVS a jej dcérska firma medzi špičku
vo svojom odbore. Vykonáva všetky
servisné a údržbové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti v správe
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,
ako aj výstavbu nových sietí. Poskytuje
taktiež súvisiace odborné poradenstvo
týkajúce sa vodomerov, armatúr, vodovodných šácht či stokových sietí.

ORANGE – NOVÁ SLUŽBA
ZAPARKUJ.TO

Orange v spolupráci so spoločnosťou
Unicorn spustil komerčné riešenie
mestského parkovania ZAPARKUJ.TO.
Riešenie vzniklo v spolupráci so študentmi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a prvým mestom, v ktorom jeho obyvatelia môžu využívať
túto inovatívnu službu parkovania, je
Žiar nad Hronom. Služba ZAPARKUJ.TO
je na adrese www.zaparkuj.to dostupná ako webový portál, ale k dispozícii
je aj ako praktická aplikácia do smartfónu (pre operačný systém Android aj
iOS). Vďaka službe má vodič v reálnom
čase k dispozícii informácie o aktuálnej parkovacej situácii na jednotlivých
mestských parkoviskách, vie si zistiť
obsadenosť konkrétnych miest, podmienky parkovania, ale zároveň môže
parkovné aj priamo uhradiť či už prostredníctvom SMS správy alebo platobnou kartou.

Spoločnosť PwC Slovensko obhájila pozíciu jednotky na trhu a po šiestykrát je
najväčšou poradenskou firmou na slovenskom trhu podľa týždenníka TREND
s tržbami takmer 47 miliónov € za rok
2017.
PwC Slovensko audituje 44 firiem v rebríčku najväčších firiem TREND TOP 200.
Rebríček bol publikovaný v ročenke
TREND TOP 2018, a zostavuje ho každoročne týždenník o ekonomike a podnikaní TREND.

ZDRAVOTNÍCTVO
ANALYTX PRINÁŠA ŠPECIÁLNE
TESTOVANIE

Spoločnosť AnalytX v snahe poskytovať
služby v súlade s najnovšími vedeckými
poznatkami začlenila do ponuky vyšetrení nový parameter, a to stanovenie
hladiny aterogénnej zložky LDL cholesterolu – sLDL cholesterol. Najnovšie
vedecké poznatky totiž dokazujú, že
nie každá zvýšená hladina cholesterolu
ohrozuje zdravie človeka. Veľmi záleží
na zložení jednotlivých častí lipidového
spektra. Doposiaľ sa cholesterol delil
na „dobrý“ – HDL cholesterol a „zlý“ –
LDL cholesterol. Vedci však zistili, že ani
vyššia hladina LDL cholesterolu neznamená vždy vyššie riziko aterosklerózy.
Je však dôležité zistiť, ktoré frakcie LDL
cholesterolu sú u človeka zvýšené, nakoľko ani lieky ovplyvňujúce ich hladinu
nie sú bez vedľajších účinkov. Mnohí
pacienti by v prípade, že je u nich vyššia len istá zložka LDL cholesterolu
nemuseli brať liečbu. Nové testovanie
v AnalytX je tu pre všetkých.
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Ajťáci odporúčajú:

Appky a technické
vychytávky tejto
sezóny

Erich Stark

webdeveloper

Tipy na nástroje vývojárov sú super, ale
nie vždy vyhovujú každému. Tak tento
krát by som dal skôr tipy na vzdelávanie, ktoré využije každý v dnešnom meniacom sa svete.
Minulý rok som objavil aplikáciu
BlinkList, kde sú sumarizované top
knihy z rôznych oblastí buď v textovej
forme alebo čítanej audio nahrávke.
Takto si môžem vypočuť hlavne myšlienky knihy do 15 minút a ak ma veľmi zaujme, tak si ju potom môžem aj
kúpiť.
Ďalšia aplikácia je Medium, čo je vlastne platforma pre blogerov z rôznych
odvetví. Tak tam je možné nájsť rôzne
nove prístupy zo softvérového vývoja alebo aj iné zaujímavé oblasti či už
zdravie, kultúra, design, technológie
alebo osobný rozvoj.

BlinkList

Medium

A posledné je platforma Udemy, kde si
vždy vytipujem nejakú technológiu, čo
by som sa chcel naučiť vo forme video
kurzu, čo sa dá bežne zohnať do 12 €.

Udemy

I keď to nenahradí osobné kurzy, je to
často rýchlejšie na pochopenie, ako
keby som to mal po kúskoch hľadať na
internete.

INSIDER

Michal Noga

systémový technik

Ak by niekto chcel byť nezávislý od
cloudových služieb ale zároveň mu
cloud ako taký a jeho funkcie vyhovujú,
môže si spraviť svoj vlastný. Je možné
ho jednoducho prevádzkovať aj doma.
Ja som si napríklad nasadil Owncloud
– má appky pre iOS, MacOS, Windows,
Android – vie synchronizovať kontakty a dokumenty či ukladať fotky, ktoré
potom môžem poslať napríklad kamošom ako link na môj cloud a oni si ich
vedia pozrieť alebo stiahnuť.

Jediné, čo k tomu potrebujete, je mať
doma internet a nonstop zapnutý PC,
ktorý plní úlohu servera. Je to jednoduchá náhrada za Apple alebo Google
cloud. A najdôležitejšie – je to opensource – teda zadarmo.

Karol Polakovič

marketingový špecialista

Pre lepší time management a správu
projektov je ideálna aplikácia Trello.
Projekty sú v nej zastúpené „nástenkami“, v ktorých je zobrazený zoznam
úloh. Tie sú zoradené v stĺpcoch a je
možné ich jednoducho presúvať
myškou – posun zobrazuje tok od nápadu k realizácii.
Vynikajúcou funkciou v Trelle je, že nástenku projektov môžu vidieť prípadne
spravovať viacerí užívatelia, ktorí na
projekte participujú a napríklad projektový manažér im môže úlohy jednoducho prideľovať priamo v aplikácii.
Jednotlivé úlohy je možné komentovať,
pridávať zoznamy úloh a popisovať ich.
Aplikácia funguje buď vo webovom
prehliadači alebo prostredníctvom
aplikácií. Jeho najväčšou výhodou
oproti ostatným nástrojom z oblasti projektového manažmentu je, že aj
napriek jeho minimalizmu je naozaj
funkčný, jednoducho a mnohostranne

využiteľný. Účet sa dá vytvoriť jednoducho prostredníctvom Google účtu prípadne iným emailovým kontom.
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Smartfón
a jeho
bezpečie
KEDY NÁS
APPKY
SLEDUJÚ?
Smartfóny sú už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Práca, rodina,
zábava. Pomocou nich dokážeme riešiť takmer všetko – od platenia účtov, ovládania
bezpečnosti domu až po navigáciu, hry či iné zábavné aplikácie. Je samozrejmosťou, že je
zapnutá lokalizácia a väčšina appiek má prístup k množstvu informácií, ktoré si v smartfóne
uchovávame. Netreba však zabúdať, že virtuálny svet si treba aj poistiť.

Sociálne siete sú fenoménom dnešnej
doby, komunikujeme, zdieľame, postujeme, sťahujeme... Každá aplikácia však
vyžaduje prístup k rôznym kontám
v našom mobile. Aby sme nezostali nepríjemne prekvapení, treba si hneď na
úvod správne nastaviť ochranu súkromia. A nielen toho, kto z našich sledovateľov či nesledovateľov môže čo na
našej nástenke vidieť.

automaticky. A určovanie polohy je povolené aj v samotných Android zariadeniach, ktoré tieto informácie využívajú na zobrazovanie reklamy a služieb
konkrétnemu používateľovi. Ak si však
stiahnete neoverenú a nebezpečnú
aplikáciu, ktorá si vyžiada prístup k vašej polohe, môžete tieto informácie
odovzdať ďalej a vaša bezpečnosť je
ohrozená.

Netreba zabúdať, že sociálna sieť má
prístup k našim kontaktom, ktoré nám
automaticky prepája, dokáže komunikovať s našou galériou a podobne.

Lokalizácia je úzko spojená aj s používaním Google Maps či rôznych navigačných aplikácií. Veľa ľudí sa rado „checkuje“ na konkrétnom mieste, kam prišli
s priateľmi či rodinou. Počas leta sú sociálne siete plné postov s „checkinom“
v dovolenkových destináciách.

Základom je silné heslo, oplatí sa použiť okrem veľkých, malých písmen a čísel aj špeciálne znaky. Samotná aplikácia vám neraz ukáže aj silu vášho hesla.
Pozornosť treba zvýšiť pri zdieľaní polohy. Keď ju máte zapnutú permanentne,

všetky aplikácie, ktoré k nej majú prístup, ju registrujú, pri vašej fotke na
Facebooku či Instagrame sa zobrazí

Túto polohu však systém vášho smartphonu využíva na to, aby vám ponúkal tipy v okolí, sťahovanie aplikácií,
ktoré sú spojené s lokalitou, kde sa

INŠPIRÁCIE

nachádzate. A samozrejme, ukladá aj
vašu lokalizačnú históriu. Vtedy má
mnoho ľudí doslova pocit, že ich sledujú. Navyše, pripojenie na miestnu sieť
wifi pomôže smartfónu presnejšie vás
lokalizovať.
Aby ste sa takýmto stavom vyhli, lokalizáciu si môžete vypínať a používať ju
len v prípadoch, keď naozaj potrebujete. Rovnako si viete zmazať lokalizačnú
históriu.

HRA CHCE SLEDOVAŤ HOVORY

Väčší pozor treba dávať pri sťahovaní
rôznych hier či appiek, ktoré využívame napríklad na rýchle objednanie
jedla, sledovanie lietadiel či návody na
cvičenie. V Google Play alebo App Store

nájdete naozaj všetko od výmyslu sveta. Ešte predtým než displej smartfónu
začnete plniť ikonkami aplikácií, overte
si vždy, aké prístupy si konkrétny titul
žiada. Určite nie je potrebné, aby hra
mala prístup k vašim hovorom, tam už
nie je niečo v poriadku. Pomôcť určite
môže ochranný antivírový program či
apka, ktorá bude na ostatné downloady dávať pozor. Na výber je množstvo,
od ochrany hovorov až po zachytenie
vírusov.

ALEXA, ECHO I GOOGLE NOW
A HOME – SÚ NAOZAJ ZAPNUTÉ
STÁLE?

Inteligentný osobný asistent alebo
asistent do domácnosti. Vychytávky
od Google i Amazonu si získali aj na
Slovensku
množstvo
priaznivcov.
Google Now vs. Alexa alebo Google
Home vs. Amazon Echo. Môžu poslúžiť ako užitoční a zábavní pomocníci. Okrem nich sa o slovo hlási aj Siri
a Cortana. Hlasom ovládaného asistenta sa môžete opýtať na novinky

zo sveta, aktuálne počasie či nechať
si prehrať skladbu z podporovaných
služieb. Google Home a Amazon Echo
môžu byť mozgom vašej inteligentnej
domácnosti. Vďaka pripojeniu žiaroviek, kamier, zámkov či rôznych elektrospotrebičov môžete svoju domácnosť zautomatizovať.
No podľa mnohých užívateľov obsahujú mikrofóny, ktoré sú stále zapnuté
a odosielajú dáta do svojich centrál.
Viacerí odborníci na IT i rôzne testy
hovoria, že zariadenia sa prepínajú do
pasívneho režimu, keď „nepočúvajú“.
Ak si neželáte, aby Alexa nahrávala
vaše slová, citlivé mikrofóny môžete
vypnúť z prevádzky, pričom sa rozsvieti
LED kruh na červeno. To značí, že nepočúva. Existujú však veľké diskusie,
či je to naozaj tak. Pri výbere a najmä
následnom používaní vianočných darčekov v podobe elektro a technologických vychytávok buďte teda opatrní.
Pre istotu.
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Zimné výlety
za športom
či lahodnými
nápojmi
Zimné obdobie sa nám nezameniteľne spája s vianočnými
sviatkami, snehom, pokojnejšou atmosférou ako
kedykoľvek počas roku, no hlavne s oddychom a časom
stráveným rôznymi aktivitami. Môžete ho využiť naozaj
rôznorodo – inšpirujte sa tipmi našich kolegov, ktoré
vás zavedú na zasnežené svahy, zimný green či za
najobľúbenejšími nápojmi.

Do škôlky i na výcvik
Sú z nich členovia rodín, parťáci na výlety,
najlepší priatelia.

„Pes je inteligentné zviera a dokáže sa
naučiť naozaj množstvo povelov či zručností.“ Mnohí majitelia sa snažia psíka
vycvičiť sami, no často to nefunguje.
Lepšie je zveriť ho odborníkom. Pri
individuálnom či skupinovom výcviku
dokážu psa naučiť základnú poslušnosť a množstvo povelov a zvyklostí,
ktoré si majiteľ želá.

Nezáleží na tom, či má slávny pôvod,
alebo je to oriešok z ulice. Milovníci
psov na ne nedajú dopustiť. „Každý psík
si zaslúži správnu starostlivosť, a keď ho
máte naozaj radi, treba mu dopriať, čo
potrebuje. Venčenie raz za deň či miska
plná granúl nestačí.“ hovorí milovník
psíkov Roman Jaroš, segmentový riaditeľ pre štátnu správu, ktorý má doma
hneď troch.

V dnešnej dobe je tiež možné vybrať si
z množstva psích škôlok, ktoré sú ideálnym riešením pre zaneprázdnených
ľudí či počas dovoleniek ale aj kurzov
a výcvikov, ktoré sadnú práve vášmu
domácemu miláčikovi.
Napríklad aj v Bratislave môžete využiť
dennú škôlku HAF.park, kde sa o vášho
psíka s láskou a odbornosťou postarajú. Každý psík určite ocení aktivity,
ktoré mu zabezpečíte, ale najviac ho
bude tešiť vaša pozornosť a čas strávený s ním napríklad na prechádzke
v prírode.

Lyžiarom
v každom veku
Aktívny relax na lyžiarskych
svahoch je už dlhé roky veľmi
obľúbeným. Náročné pracovné
výkony dokážu poriadne vyčerpať a sily sa najlepšie naberajú
na čerstvom vzduchu. Lyžovanie
je šport pre všetkých od detí
až po seniorov. A začať s ním,
nie je nikdy neskoro. Skvelým
príkladom je aj Ruženka Frisová,
dlhoročný pilier nášho ekonomického oddelenia. „Na lyže som sa
prvýkrát postavila až po 40 vďaka
svojmu vnúčikovi a musím uznať,
že sme naozaj super lyžiarska
dvojka. Nikdy nie je neskoro začať.“
Základom je vybrať si správny
výstroj a nepreceniť svoje sily.
Odborníci v predajniach či v lyžiarskych školách vám veľmi radi
poradia. A na aký svah sa ako začiatočník vybrať? Skúsená inštruktorka odporúča veľké a moderné
strediská. Nájdete v nich mnoho
typov zjazdoviek, školy lyžovania,
požičovne výstroja a komfortné
služby. Budete sa cítiť bezpečnejšie a všetko budete mať poruke.
U nás je to určite Tatranská
Lomnica, Štrbské Pleso, Jasná
sever, ale aj Donovaly. Vyskúšať
môžete aj zahraničie. V Dolnom
Rakúsku je k dispozícii takmer
desiatka stredísk, kde si ako
začínajúci lyžiar prídete na svoje.
A sú len pár kilometrov od nášho
hlavného mesta.

STRETNITE NÁS

Vínko chutí nielen
na vianočných trhoch

Slovensko patrí medzi vinárske krajiny a jeho vína i vinohradnícke oblasti
si určite zaslúžia pozornosť. Preto sa
ani po skončení vianočných trhov nemusíte lúčiť s debatami v príjemnej
atmosfére a hlavne pri pohári dobrého vínka.
Príležitosť na to budete mať už v januári na rôznych podujatiach ako
napríklad Koštovka limbašských vín
v Limbachu alebo Deň svätojurských
pivníc v Svätom Jure len kúsok od hlavného mesta.

Káva na sto spôsobov
Vedecké výskumy hovoria,
žeby ľuďom chutiť nemala,
no napriek tomu ju zbožňujú
milióny ľudí. Káva.

Horký nápoj, bez ktorého si mnohí nevedia predstaviť život. Vychutnávame
si ju doma, v práci, s priateľmi v kaviarni či za volantom. Jedným z jej milovníkov je aj Michal Tkáč, account manager, ktorý na tento životabudič nedá
dopustiť. „Existuje mnoho druhov, typov
prípravy či chutí. Každý má rád tú svoju –
mojim favoritom je však CUBA z kaviarne
a pražiarne Čierna perla. Ak však máte odvahu experimentovať, určite vyskúšajte aj
niečo netypické.“
Cibetková káva je už legendárnym, no
slovenskí nadšenci pre zmenu vyvinuli
bezfarebnú kávu. Je číra, nefarbí zuby
a chutí rovnako skvelo ako tá čierna.
Špecialitou je tiež káva z dreveného uhlia. Zmiešaním so smotanou vznikne zaujímavý nápoj, ktorý má netradične čiernu penu. Máte radi dobré víno i kávu?
Ponúkame vám spojenie týchto dvoch
lahodných chutí. Vínová káva je zvláštna
tým, že zrná sa pražia na víne a výsledkom je spojenie v kyslo-horkej kombinácii. A ešte jedna zaujímavosť. Najsilnejšiu
kávu na svete pripravujú vo Viscous Cafe
v Adelaide. Jedna šálka má silu osemdesiatich, ale s tou naozaj opatrne.

Možno tam stretnete aj nášho kolegu a vášnivého vinára Ľuboša Petríka,
člena predstavenstva pre rozvoj a inovácie, ktorému učarovala krása (nielen) malokarpatských vinohradov a už
niekoľko rokov sa výrobe vína venuje.
Kvalitné víno sa totiž, ako hovorí, rodí
vo vinohrade, preto sa Fitz&Petrík snaží každoročne zveľadiť a rozšíriť svoje
vinice, aby nám mohli prinášať na stôl
vynikajúce víno z vlastných vinohradov.
„Chceme svojim kúskom prispieť k rozvoju vinohradníctva a vrátiť tak malokarpatskému regiónu jeho pôvodný ráz
krásnych vinohradov.“ Určite sa teda
na niektorej z týchto udalostí zastavte
a vychutnajte si pohár kvalitného, voňavého a s láskou vyrobeného vínka.

GOLF aj pod strechou
Tohtoročnú teplú jeseň si určite vychutnali mnohí a nadšení museli byť
aj priaznivci golfu. Vďaka peknému počasiu si mohli na greenoch zahrať ešte
aj v polovici novembra. Ochladenie
a sneh ich síce z mnohých rezortov vyhnal, no golfisti, ktorí tento šport milujú, nebudú zaháľať ani cez zimu. Počas
zimy sa môžete udržovať vo forme vďaka tréningom v hale.

V Bratislave nájdete niekoľko možností,
kde vylepšiť golfovú techniku, postoj či
švih, golfovú halu majú aj od Zoborom
v Nitre, u našich susedov v Rakúsku či
na Morave. Veľká Indoor Golf hala je
v Ostrave, ktorá vám umožní vychutnať
si hru naplno rovnako ako na klasickom

greene. Viacero golfových klubov so zimnou prevádzkou pod strechou nájdete aj
v neďalekej Viedni a jej okolí. Ak si chcete vyskúšať aj niečo iné, navštívte Golf
Indoor Gray Bear Tále – špeciálny simulátor vám umožní nacvičovať na cvičnej
lúke ako aj na viac ako 20 golfových ihriskách sveta, presne premietnutých do
počítačovej grafiky.
Pre milovníka golfu, akým je aj Dušan
Polóny, segmentový riaditeľ pre zdravotníctvo, nie je jednoduché vydržať celú
zimu bez golfu. „Aj keď nie je nad to užiť si
príjemné chvíle hraním golfu v prírode na
čerstvom vzduchu, táto indoor alternatíva
je fajn riešením, aby ste počas zimy neprišli
o svoj vycibrený švih.“
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DUK ONLINE
Univerzita, ktorá
baví celé leto

matematiky, tajomstvá a objavy medicíny, športové zákonitosti, a dozvedeli
sa napríklad aj to, prečo môže byť slnko naším nepriateľom.

Detská univerzita Komenského Online 2018 priniesla deťom
aj tento rok nové vedomosti a spestrila im leto.
Aj tento rok deťom priniesol DATALAN
možnosť študovať online a získať diplom absolventa Detskej Univerzity
Komenského Online. Na prázdninovú
online univerzitu sa každý rok hlásia
stovky detí, ktoré lákajú nielen zaujímavé a netradičné témy prednášok,
ale aj možnosť vidieť a počúvať univerzitného profesora – a rovnako tomu
bolo aj v ročníku 2018.
Na štúdium sa prihlásili deti zo všetkých
kútov Slovenska ale aj zo zahraničia

– stačí im len počítač, internet a chuť
vzdelávať sa. Jedinou podmienkou je
vek od 9 do 14 rokov.
Na deti čakali skutočne zaujímavé, ale
aj zábavné videoprednášky a špičkoví
prednášajúci, ktorí sa s nimi podelili
o svoje bohaté znalosti. Online univerzita totiž predstavuje jedinečnú príležitosť dozvedieť sa jednoduchou online
formou mnoho netušených faktov
z rôznych vedných disciplín – deti spoznali zaujímavosti z histórie, práva, či

Deti si mohli novozískané vedomosti
hneď overiť v online kvízoch a získavať tak za štúdium body. Absolventmi
univerzity a hrdými majiteľmi univerzitného diplomu sa stali tí študenti,
ktorí úspešne absolvovali aspoň 5 z 8
testov. Detskú univerzitu sme aj tento
rok ukončili slávnostnou promóciou
a okrem diplomu si najaktívnejší študent odniesol aj špičkový notebook
od DATALANu, ktorý mu odovzdal náš
CEO Marek Paščák. Okrem titulu si jeden z úspešných absolventov odniesol
od DATALANu krásny darček. Všetkým
úspešným detským študentom srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme na
budúce letné prázdniny.
Štúdium na DUK je bezplatné a každoročne ho organizujeme spolu s partnermi Divadlom Aréna a Univerzitou
Komenského. Prístupné je na webe dukonline.sk počas celých letných prázdnin. Prihlasovanie do ďalšieho ročníka
otvoríme v máji 2019.
Videoprednášky sú stále dostupné na
www.dukonline.sk
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Učíme
programovať
najmladšiu
generáciu
Dnes je nevyhnutné
ovládať aspoň jeden
cudzí jazyk – väčšina z nás
bez problémov spíkuje,
sprechuje, či hablaruje.
No koľkí ovládajú jazyk
programovací? V digitálnej
ére práve jeho znalosť
naberá na dôležitosti.

Náš netradičný vzdelávací IT workshop
na tému Povolanie programátor preto
zoznámil deti s obrovskými možnosťami, ktoré ponúka svet programovania.
Jeho cieľom tiež bolo motivovať deti
k záujmu a výberu tejto zaujímavej
profesie. Workshop sa konal v rámci Detskej univerzity Komenského
a DATALAN ho zorganizoval spoločne
s Microsoft Slovakia. IT workshop trval
dva dni, uskutočnil sa 13. – 14. augusta v priestoroch spoločnosti Microsoft
Slovakia v Bratislave a určený bol deťom vo veku od 9 do 14 rokov.
Programátori, vývojári, kóderi a ITčkari
– profesie, ktoré budú čoraz viac vyhľadávané a oceňované, a už dnes je
ich nedostatok. „Aj preto je potrebné už malým študentom ukázať, čo
všetko programovanie dokáže a že aj
táto profesia môže byť kreatívna, zábavná a zároveň užitočná,“ prezradil
Martin Sukuba, ktorý zastrešuje tému
vzdelávania v spoločnosti DATALAN.

O prínosoch v praxi, ale aj konkrétnych
programovacích jazykoch, či robotoch
a umelej inteligencii deťom rámci IT
workshopu porozprával SW architekt
Ján Krausko z DATALANu. Ako upozornil, programovanie je kreatívne povolanie, ktorá musí človeka baviť – a vtedy
dokáže programátor s počítačom aj
nemožné.
A čím vlastne chce byť dnešná najmladšia študentská generácia? Kedysi to
boli povolania ako smetiar, neskôr kamionista, automechanik či pilot. Tieto
povolania však majú spoločnú jednu
vec a tou je tzv. „osud dinosaurov“.
To znamená, že časom môžu zaniknúť, pretože ich nahradia technológie.
Práve preto je potrebné vedieť technológie nielen využívať, ale dostať sa aj
na „druhú stranu“ – a vedieť ich tvoriť.
Programátori a vývojári majú v rukách
obrovskú moc – spraviť z ničoho niečo.
Aj robot je totiž len kus plastu, kým mu
programátor „nevdýchne dušu“.

Dnešné deti sa navyše dostávajú do
éry, ktorej neoddeliteľnou súčasťou
bude umelá inteligencia (AI), no nielen
v hrách, ale aj v reálnych životoch. Čím
ďalej, tým viac nám bude pomáhať, aj
s AI však treba vedieť narábať. Z tohto
pohľadu je na práci vývojárov zaujímavé práve to, ako prezradil z vlastných
skúseností Ján Krausko, že „všetko,
čo si viete predstaviť, sa v počítači dá
– musíte mu to len vedieť povedať.“
A presne to bolo cieľom workshopu –
naučiť deti komunikovať s počítačom
a dosiahnuť, aby si navzájom rozumeli.
Okrem teoretickej prednášky si deti
mohli aj na vlastnej koži, alebo skôr
prstoch, vyskúšať programovanie
v Minecraft: Education Edition. Kedysi
hra, dnes pomôcka pri vzdelávaní
a rozširovaní znalostí miliónov detí na
celej planéte. Deti sa po celý deň aktívne zapájali do diskusie, kládli zaujímavé otázky a prekvapovali svojimi vedomosťami, ktoré organizátori DATALAN
a Microsoft Slovakia na záver preverili
v online kvíze, vďaka ktorému si víťaz
odniesol domov vlastného robota.
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NÁŠ TIP

KNIHA

SERIÁL

PODUJATIE

Môj svet

Manifest

Toruk
AVATAR

PETER SAGAN
Eastone Books

2018, 330+16 strán

Spoznajte skutočný príbeh
Petra Sagana o ceste
za úspechom. Môj svet
je osobnou výpoveďou
muža, ktorý rozžiaril svet
cyklistiky.
Je mnoho športových legiend, ale je
iba jeden jazdec, ktorému sa podarilo
zdanlivo nemožné – trikrát za sebou
zvíťaziť vo svetovom šampionáte, a tým
je Peter Sagan. Teraz dostanú všetci
jeho fanúšikovia jedinečnú príležitosť
nazrieť do Petrovho sveta a dozvedieť
sa, čo stojí v pozadí jeho úspechov.
Peter vo svojej knihe okrem iného po
prvý raz odhalí detaily svojej prípravy, ktorá ho doviedla k víťazstvám,
ale aj o svojich veľkých sklamaniach.
Kniha Môj svet je
Petrovou osobnou
výpoveďou plnou
emócií a napätia,
ale aj informácií
zo zákulisia športu, ktorú si žiadny
športový nadšenec
nemôže
nechať
ujsť. Peťo je jeden
z najúspešnejších.

2018, USA

Nový seriálový hit valcuje
konkurenciu

CIRQUE DU SOLEIL

Na Slovensko mieri
Cirque du Soleil so šou
inšpirovanou filmom
Avatar!

Manifest hneď na úvod zvalcoval konkurenciu a stal sa najsledovanejšou novinkou televíznej sezóny 2018/2019. Už
prvú epizódu si pozrelo viac ako 10 miliónov divákov. Všetko sa točí okolo záhady letu 828, ktorý odštartoval v roku
2013 na Jamajke, no v New Yorku pristál o 5 a pol roka neskôr.
Z pohľadu posádky lietadla síce ubehlo
len niekoľko hodín sprevádzaných turbulenciami, zvyšok sveta však medzitým trúchlil a pozostalí časom pokračovali vo svojich životoch. Čo sa však
stalo, kde bolo lietadlo celú tú dobu
a hlavne, čo sa stalo s pasažiermi? Aj
napriek tomu, že vyzerajú vyrovnane,
postupne ich ničí akýsi vnútorný hlas,
ktorý ich núti konať dobro v podobe
pomoci s riešením zločinov.

Slovenskí diváci sa spolu s artistami
unikátneho cirkusu ocitnú na dych
vyrážajúcej planéte Pandora a prežijú
tak príbeh Na’vijčanov odohrávajúci sa
tisícky rokov pred udalosťami zachytenými vo filme AVATAR. Publikum zažije
príbehovú odyseu prostredníctvom
nového sveta predstavivosti, objavu
a možnosti. Aplikuje svoj jedinečný štýl
na imaginárny svet Jamesa Camerona
prostredníctvom strhujúceho spojenia prenikavých vizuálov, bábkarstva
a pódiového umenia sprevádzaného
filmovou hudbou a spája tak dve príbuzné umelecké vízie, ktoré podnecujú
predstavivosť. Dej je stelesnená óda na
Na’vijske symbiotické spolužitie s prírodou a ich vierou založenou na základnom vzájomnom prepojení všetkého
živého. Históriu, ktorá sa udiala predtým než prvý človek vkročil na Pandoru
slovenskému publiku Cirque du Soleil
ponúkne počas siedmich predstavení na Zimnom Štadióne Ondreja
Nepelu v Bratislave od 28. februára
do 3. marca 2019.
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HĽADÁME
DO TÍMU
Máme pred sebou nové výzvy, veľ ké
plány, náročné projekty a kopec roboty.
Aby sme to zvládali, potrebujeme posilniť
oddelenia o nových kolegov.
Šikovných ľudí, ktorí budú nielen odborníci
vo svojom odbore, prispejú novými
nápadmi či dlhoročnými skúsenosťami,
no predovšetkým to budú ľudia, s ktorými
nám to bude spolu dobre fungovať.

Aktuálne hľadáme
 Konzultant – Informačné systémy
v zdravotníctve
 Obchodník senior s ťahom na bránku
 Servisný technik
 Kreatívny .NET vývojár
 Senior java developer
 Executive asistent/–ka vedenia
Viete o niekom, alebo máte
sami záujem? Ozvite sa priamo
na personalne@datalan.sk

Všetky aktuálne voľné pozície nájdete na
www.datalan.sk/kariera

Presúvame sa

na vyššiu
úroveň

V novom roku to rozbalíme na novej adrese
– Einsteinova Business Centrum.
Príďte nás navštíviť do
nových priestorov,
kde aj na vás čaká:

•
•
•
•
•

dostupná lokalita s dopravným spojením
blízkosť centra, park a rieka na pár krokov
2 podlažia a priestor s rozlohou 2 100 m2
moderný, funkčný a komfortný interiér
unikátny výhľad z 15 a 16 podlažia

Radi sa s Vami stretneme na novej adrese.

