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NA ÚVOD

INOVÁCIE PRE ŽIVOT

Doba sa mení.
Náš drajv ostáva.
Už 30 rokov nás motivuje vidieť
možnosti moderných technológií
ožívať v praxi.
A každý deň nás teší,
ak to zažívame

NA ÚVOD

Rozhovory so zaujímavými osobnosťami,
ktoré sa v niečom špičkovo vyznajú alebo
sú plní nadšenia pre nejakú tému, dokážu byť obrovskou inšpiráciou. Dnes stačí
kliknúť a môžete si online prečítať, vypočuť, alebo pozrieť rozhovor s našou či
zahraničnou osobnosťou z oblasti, ktorá
vás zaujíma alebo je vám blízka. Aktuálne
médiami prirodzene rezonujú témy súvisiace s pandémiou a medzi najčítanejšie
patria rozhovory s politikmi. No skúsili ste
už niekedy len tak siahnuť po magazíne...

...a začítať sa do diskusie na tému, ktorá išla doteraz mimo vás? Alebo si kliknúť
na nadpis, ktorý by ste bežne prescrollovali? Často sa k nám práve takto dostanú
informácie, ktoré sú nielen zaujímavé, ale

najmä rozširujúce obzory a otvárajúce
nám nové pohľady. A ak sú respondenti vo svojej téme naozaj doma a zároveň
majú v sebe túžbu sa o svoje poznatky
podeliť, dokážu zmeniť čítanie či počúvanie na dobrodružnú cestu – akoby sa
človek reálne plavil neznámymi vodami a
objavoval nové, dychberúce obzory. Takto
som sa napr. dozvedela, kedy bolo u nás
po prvýkrát transplantované srdce, prečo
majú Mongoli Slovákov radi, alebo že mikrovýrazy, ktoré nedokážeme ovládať vôľou,
prichádzajú automaticky zhruba 0,2 sekundy po podnete. Okrem iného už viem,
čo v počítačovej hre znamená skin, alebo
prečo je cieľom EÚ dosiahnuť stav uhlíkovej
neutrality.
Pre mňa osobne dokážu byť takéto roz-

DOBRÝ TIP
Nekonečný online katalóg

www.datalan.sk/30rokov

Ak vám rozhovory nestačia a radi sa ponoríte do poriadne hlbokého príbehu, isto
ste štamgastom v kníhkupectve. V lete, na
dovolenkách a pri vode, sa spotreba kníh
ešte zvyšuje, no aj tu môžete byť eko a recyklovať. Dnešné verejné knižnice sú zásobené bohato. Osobne mám skúsenosti
s bratislavskou, v ktorej sú zásoby nielen
pravidelne updatované, ale požičať si
môžete aj eknihy a klasické knihy si jednoducho vyhľadáte a rezervujete online a

doviezť vám ich môže cyklokuriér. Online
katalóg je user friendly, stačí pár klikov a
množstvo zaujímavej literatúry je vám
plne k dispozícii.
Aktuálne dávam do pozornosti knihy od
cestovateľa Martina Navrátila, vhodné
práve na leto – môžu vás inšpirovať, robiť spoločnosť pri vašom cestovaní, alebo
uniesť do diaľok, ak sa vám tento rok cestovať okolo sveta nepodarí...
Príjemné čítanie ešte raz!
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hovory dokonca až inšpiráciou či motiváciou nielen k akademickému zamysleniu,
ale aj praktickej zmene. Môžeme inak
pristupovať k vzťahom, prostrediu okolo
nás, práci, a podvedome sa vzdelávať a
rozvíjať bez toho aby sme sa o to účelovo
snažili.
Aj v aktuálnom čísle nášho magazínu
vám prinášame mnoho rozhovorov – s
ľuďmi, ktorí nás zaujali, s ktorými sme za
posledných pár mesiacov spolupracovali
a aj tými, ktorí sú už dlhoročnou, alebo sa
nedávno stali čerstvou posilou nášho tímu.
Keď som nový výtlačok držala v rukách, cítila som tú energiu informácií, o ktoré sme
sa s vami chceli podeliť. Urobte nám autorom radosť a prečítajte si aspoň niektorý
z rozhovorov, reportáž alebo prípadovku.
Dočítate sa napríklad, že Slovensko, často
vnímané v digitalizácii na chvoste Európy,
je v niečom predsa len popredu – overenie
identity voči banke biometriou v aplikácii
alebo hlasom počas telefonovania totiž v
zahraničí nie je vôbec bežné. Dozviete sa
tiež, ako môže Youtube pomáhať vo výučbe, prečo sa dostáva do popredia pojem
reziliencia ale aj to, aké systémy využíva
slovenský portál OverSi alebo ako si prenajať „bezpečáka“. Ako bonus sa dozviete,
ako nášho CEO inšpiruje výhľad z okna, a
nechýba ani moja srdcovka – téma Zelenáči. Ako byť eko cez leto? Jednoducho –
nalistujte si dvojstranu 44 - 45.
Príjemné čítanie!

Ivana Dorozlo
Marketing Director
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Aktuálne zo sveta IT
Vznikne nové centrum EÚ
pre kybernetickú bezpečnosť

•
•
•
•
•
•
•

Organizácie na Slovensku sú od začiatku roka 2021 najčastejšie vystavené útokom z botnetov
Do prvej päťky útokov sa od januára s až dramatickým vplyvom a zásahom prebojoval ransomvér
Najčastejším typom malvéru na Slovensku je spyware Agenttesla, zasiahol 5 % organizácií
Medzi najčastejšie malvéry na Slovensku patria bankové trojany a trojany na vzdialené ovládanie
92 % škodlivých súborov bolo na Slovensku doručených mailom
Najčastejším typom škodlivých súborov doručených e-mailom je .exe (60,9 %)
Najrozšírenejším spôsobom zneužitia zraniteľnosti je vzdialené spustenie kódu, zasahuje 60 % organizácií

RADA EÚ PRIJALA NARIADENIE, KTORÉ MÁ UMOŽNIŤ ZRIADENIE CENTRA KOMPETENCIÍ V OBLASTI
KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI SO SÍDLOM V BUKUREŠTI.

Cloudové riešenia vám otvoria
dvere do sveta budúcnosti

Pôjde o prvú pracovnú agentúru EÚ
sídliacu na území Rumunska. Nový orgán bude mať na starosti investície do
výskumu, technológií a priemyselného
rozvoja s cieľom posilniť bezpečnosť
internetu a iných kľúčových sieťových
a informačných systémov. Bude úzko
spolupracovať s Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a tiež so
sieťou národných koordinačných centier
určených členskými štátmi EÚ.

50 % mobilných zariadení
je zraniteľná malvérom
Celosvetovo vlastní mobilné zariadenie
viac ako 3,5 miliardy používateľov. Pri
ich používaní na prácu z domu a poklese
„disciplíny v kybernetickej bezpečnosti“
46 % organizácií potvrdilo, že v roku
2020 si najmenej jeden ich zamestnanec
stiahol škodlivú mobilnú aplikáciu.
Ohrozil tak nielen seba, ale aj firemnú
sieť či dáta.
Výskumný tím Check Point Research vo
svojej správe Mobile Security Report
2021 potvrdzuje, že rok 2020 priniesol
explóziu útokov na mobilné zariadenia.
Nezabúdajte preto na pravidelné
aktualizácie, inštaláciu aplikácii len z

oficiálnych obchodov a ostražitosť pri
využívaní verejných Wi-Fi sietí.

•
•
•
•

97 % organizácií čelilo v roku 2020
mobilným
hrozbám
vedených
rôznymi vektormi
46 % organizácií potvrdilo, že
najmenej jeden zamestnanec si
stiahol škodlivú mobilnú aplikáciu
najmenej 40 % mobilných zariadení na
svete je zraniteľných kybernetickými
útokmi
phishing tvoril 52 % útokov na mobilné
zariadenia

Na Slovensku je najviac kybernetických útokov vedených cez botnet, od januára agresívnejšie útočí ransomvér a čoraz častejšie sme cieľom organizovanej kybernetickej kriminality. Od začiatku roka 2021 je každá organizácia na Slovensku vystavená útokom priemerne 473-krát týždenne, čo znamená, že v polročnom porovnaní sa počet útokov zvýšil takmer o 50 %.

Firmy pochopili, že cloud je nielen forma riešenia softvéru a infraštruktúry, ale
aj celkového chodu spoločností, ktorý je
dnes nevyhnutný na maximalizáciu efektivity fungovania. Výhody cloudu, ako je
flexibilita, nízke náklady na obslužné činnosti, udržanie kroku s najnovšími trendmi či bezpečnosť, sa nezmenili. Zmenil sa
celkový rozmer cloudu. Dnes je to komplexná služba, ktorá umožňuje podniku
prejsť zo sveta, v ktorom tradičné softvéry
bežali na vlastnom hardvéri, do digitálne-

ho sveta, v ktorom firmy všetky tieto aspekty využívajú ako službu.
To im prináša obrovské úspory nákladov,
hlavne im to však sprístupňuje digitálne
technológie, akými sú umelá inteligencia
či strojové učenie, ktoré umožňujú transformáciu celého podnikania a prechod
na inteligentný podnik budúcnosti. Bez
využitia cloud computingu by mnohé z
týchto vyspelých nástrojov boli pre väčšinu firiem nedostupné.

Open source ako budúcnosť softvéru?
Jeden z najrozsiahlejších prieskumov
open source technológií v podnikovom
prostredí 2021 State of Enterprise Open
Source Report priniesol zaujímavé zistenia – patrí medzi ne, že hlavnou oblasťou využitia open source sú digitálne
transformácie, podnikový open source
je motorom pre inovácie, bezpečnosť je
dôležitou pridanou hodnotou podniko-

vého open source rovnako ako je dôležité zapojenie dodávateľov do open
source komunít.
Viac ako polovica (54 %) opýtaných považuje za dôležitú oblasť využitia podnikového open source (OS) digitálne transformácie. Toto číslo za posledné dva roky
vzrástlo o 11 bodov, pričom podobného
hodnotenie teraz dosahujú aj ďalšie

príbuzné kategórie ako vývoj aplikácií a
DevOps. Pre digitálne transformácie je
toto obdobie vôbec rušné. Modernizácia infraštruktúry zostáva najdôležitejšou
oblasťou, kde sa využíva podnikový open
source vo väčšine geografických oblastí.
Ak uvážime, že korene open source často
siahajú k modernizácii infraštruktúry, nie
je to prekvapivé.

Svetu kraľujú „Big Data“. Do roku
2025 ich má byť až o 530 % viac
Využívanie a spracovanie tzv. Big Data (veľkých dát) je čoraz častejšou praxou
množstva firiem. Ide o súbory údajov, ktoré sú príliš veľké alebo zložité na to, aby ich
bolo možné zvládnuť tradičným aplikačným softvérom na spracovanie údajov. Sú
potrebné nové technológie, napríklad umelá inteligencia.
Faktom je, že digitalizácia a naše každodenné využívanie elektronických zariadení
prinášajú stále väčšie množstvo údajov. Podľa odhadov Európskej komisie by mohol
globálny objem údajov vzrásť do roku 2025 až o 530 % v porovnaní s rokom 2018.

Zdroje: zive.aktuality.sk, trend.sk

Organizácie na SR sú vystavené útokom priemerne
473-krát týždenne
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Vedec roka: Podporujeme špičkovú
vedu na Slovensku

DATALAN Award: Už 10. - krát sme ocenili
tých najlepších

Rok 2020 spôsobil, že veda a vedci sa
vo väčšej miere dostávajú do pozornosti
verejnosti a ukázal, koľko špičkových, zanietených vedcov na Slovensku máme.
V DATALANe už dlhodobo podporujeme

V rámci internej súťaže DATALAN Award každoročne oceňujeme najlepších datalancov,
projekty aj kolegov, ktorí svojou prácou a
nasadením prekračujú hranice a posúvajú

aktivitu Vedec roka, ktorá robí osvetu o
výsledkoch ich práce. Už 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov,
technológov a mladých výskumníkov zo
všetkých oblastí vedy a techniky sa usku-

točnil 29. 6. Tento rok bol naozaj úspešný
- na ocenenie prišlo 84 nominácii.
Vedcom roka 2020 sa stal RNDr. Imrich
Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie, SAV.

DUK Online 2021:
Doprajte deťom zmysluplné leto
DATALAN už dlhodobo podporuje moderné vzdelávanie, preto sme aj tento rok priniesli možnosť zabaviť sa a súčasne naučiť množstvo
nových a zaujímavých informácií. Partnerom Detskej univerzity Komenského Online sme už 11. rok. Aktuálny ročník 2021 sa bude konať
formou live streamu (a v obmedzenom množstve aj prezenčne) a študovať môže ktokoľvek odkiaľkoľvek – stačí na to len počítač a chuť
vzdelávať sa. Každú stredu počas júla a augusta si deti vypočujú prednášku vysokoškolského profesora, vyplnia test a na záver leta sa
stanú absolventmi letnej univerzity. Okrem toho pre deti chystáme v rámci DUK aj zaujímavý workshop o IoT: Internet vecí nie je od veci.
Viac informácií o DUK Online 2021 nájdete na www.dukonline.sk

TREND TOP v IT: Elektronická
komunikácia na prvom mieste
TREND TOP v Infotechnológiách pravidelne prináša prehľad výkonnosti slovenského
IT, konkrétne príklady digitalizácie, analýzu
štátneho IT aj horúce trendy pre Slovensko.
DATALAN ako líder v digitálnych riešeniach
pre verejnú správu v TTvIT po prvýkrát predstavuje víziu Moderného úradu - funkčné

naše spoločné projekty a riešenia vpred. Víťazov hlasovania sme spoznali 18. februára
a tentokrát netradične - na prvom datalanskom online evente. S víťazkami DATALAN

Award 2020 v kategórii Datalanec roka sa
môžete bližšie zoznámiť v rozhovore, ktorý
vám prinášame na str. 28.

Rok 2020 bol pre nás všetkých výnimočný – pre DATALAN ešte o to
viac, že sme oslávili 30 rokov fungovania. Posunuli sme ďalej naše
riešenia a služby pre zákazníkov, s ambíciou byť pre vás voľbou
č. 1 v akejkoľvek situácii, ktorú aktuálna digitálna doba prináša.
Dôležité však pre nás je neustále posúvať k lepšiemu aj fungovanie, procesy a medziľudské vzťahy v rámci firmy. K tomu nám
pomáha aj úprimná a otvorená spätná väzba našich zamestnancov, ktorí sa podelili o svoj názor, komentár a hodnotenie v zamestnaneckom prieskume spokojnosti. Vyjadriť sa mohli k značke
DATALAN, stratégii, kvalite našich riešení a služieb, ale aj prístupu kolegov a nadriadených, ako aj k vzájomnej komunikácii a atmosfére vo firme. Podľa interného prieskumu spokojnosti by takmer 84 % respondentov odporučilo prácu v DATALANe. Aj v súčasnej
situácii realizujeme mnoho zákazníckych projektov, na ktorých je čo robiť - a pridať sa môžu noví kolegovia. Aktuálne otvorené
pozície nájdete vždy na webe www.datalan.sk/kariera/

90 % datalancov
spája svoju budúcnosť s firmou

Výročná správa 2020

riešenia, ktoré posunú vašu každodennú
prácu, kontakt s občanmi a firmami a vzájomnú komunikáciu na úroveň, ktorú v roku
2021 už automaticky očakávate. Vyvinuté so
skúsenosťami, otestované vysokými nárokmi. Bezpečnosť a agilnosť je samozrejmosťou. Úplne nový UX s pridanou hodnotou.

Každoročne vám prinášame osobný pohľad na témy, ktoré hýbali uplynulým rokom. Rok 2020 bol pre nás výnimočný a náročný
súčasne. DATALAN oslávil 30. výročie, prišla celosvetová pandémia a tento rok sa pre nás stal zlomovým. V našej Výročnej správe
sa dozviete, aké inovácie sme priniesli na slovenský trh, ktorí zákazníci by vám odporučili spoluprácu s nami a čo považujeme za
najdôležitejšie momenty v našej modernej histórii. Zoznámite sa tiež s top projektami, za ktorými stojí náš tím. Výročnú správu
DATALANu nájdete na datalan.sk/o-spolocnosti/vyrocne-spravy

Girls Day 2021: Podporujeme ženy v IT
IT has no gender. Preto sme sa aj tento rok rozhodli podporiť aktivity Aj Ty v IT, ktoré o. i. každoročne - štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci prostredníctvom Girl´s Day umožní dievčatám nahliadnuť do dynamicky sa rozvíjajúceho sveta IT a moderných technológií a na vlastné
oči posúdiť možné budúce kariérne uplatnenie v sektore. Aj v DATALANe máme mnoho žien s veľkým potenciálom , ktorý rozvíjajú na
technických pozíciách a svojou prácou, nasadením a jedinečným pohľadom dokazujú, že ženy a IT k sebe jednoducho patria.

mID: Komunikácia s obcou online cez mobil
S obcami sa dá od novembra komunikovať
aj cez mobil a bez elektronického občianskeho preukazu. Združenie DEUS v spolupráci s konzorciom dodávateľov PosAm a
DATALAN spúšťa mobilnú aplikáciu mID.
Všetko potrebné si budú môcť občania aj
firmy vybaviť na svojom obecnom úrade

online cez mobil. A nebudú na to potrebovať ani elektronický občiansky preukaz a
čítačku kariet. Projekt, ktorého cieľom je výrazné zjednodušenie elektronickej komunikácie občana a inštitúcie z oblasti verejnej
správy alebo privátnej sféry, dokonca získal
aj cenu Rádia Slovenska na ITAPA 2020.

SME ONLINE – BUĎTE ONLINE S NAMI
Najnovšie správy z nášho života nájdete na webe
a sociálnych sieťach. Sledujte nás a buďte v obraze!
www.datalan.sk

linkedin.com/company/datalan
facebook.com/datalan
flickr.com/datalan
youtube.com/datalansk

9

10

KOMENTÁR CEO

KOMENTÁR CEO

Marek Paščák:

Budúcnosť IT firiem:
investícia do vzdelávania
zákazníkov
Aktuálna pandemická situácia síce ukázala význam a vyzdvihla potrebu fungujúcej digitalizácie. Zároveň však priniesla
nové neistoty a ešte viac otvorila nožnice
medzi tými, ktorí majú na digitálnu transformáciu prostriedky aj know-how a firmami, inštitúciami či zamestnancami,
ktorí v téme tápu. Kedysi sa sústredili
firmy na investície do ľudí a ich vzdelania, dnes sa však ukazuje ako zásadná
investícia do zákazníkov.
V uplynulom roku DATALAN predstavil nový
koncept služieb pre digitálnu dobu, v ktorom sa dodávateľ mení na partnera. Dôvod zmeny je jednoznačný. „Ak chceme,
aby prechod do digitálnej doby nastal
nielen v ambíciách a plánoch, ale aj v reálnej praxi, mali by sme poznať možnosti
moderných technológií. Musíme ich vedieť
používať a zároveň byť schopní reagovať
flexibilne a adaptovať sa na zmeny a vývoj,
ktorý je vo svete IT veľmi rýchly,“ hovorí generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák,
ktorý je v čele firmy už viac než dekádu a
za túto dobu ju previedol mnohými výzvami. „Vezmite si len sociálne siete, či aplikácie
a softvér v mobilných telefónoch, ako dynamicky sa funkcionality menia a ako nás
nútia učiť sa nové veci. Aj pandémia ukázala, že využívanie technologických nástrojov naplno má svoje prínosy a v biznise je
zdrojom konkurenčnej výhody.“ Držať krok
so zmenami nevnímajme ako povinnosť,
ale príležitosť. Vo firemnom prostredí je to
ešte dôležitejšie – ak máte cieľ a úlohu, potrebujete mať povedomie, ako vám v tom
technológie môžu pomôcť. Lebo bez nich to
už nepôjde.

TECHNOLOGICKÁ EDUKÁCIA
AKO ÚLOHA IT FIRIEM?
CEO IT firmy, ktorá je na slovenskom trhu
už viac než 30 rokov je presvedčený, že
zodpovedná edukácia má význam pre
všetkých. IT firmy môžu fungovať ako part-

neri svojich zákazníkov. V DATALANE to tak
funguje už dlhšiu dobu - zakladáme si na
osobnej komunikácii, kedy hovoríme nie o
dodávkach a projektoch pre zákazníkov,
ale o ich fungovaní, biznis cieľoch, a o tom,
čo by chceli dosiahnuť v blízkej či vzdialenej
budúcnosti. Úlohou firmy či inštitúcie je mať
jasnú stratégiu, identifikované konkrétne
želané výsledky – či už je to podiel na trhu,
zníženie výrobných nákladov alebo zvýšenie počtu online manažovaných pacientov.
A IT firmy by tu mali byť na to, aby odborne poradili a hľadali optimálne riešenia,
ako tieto výsledky dosiahnuť. Elektronizovať
agendu, integrovať systémy, automatizovať
procesy, monitorovať na diaľku, spravovať
dáta z jedného rozhrania, preniesť procesy
do online prostredia, zabezpečiť prístupy,
vyvinúť mobilné rozhranie služieb? Riešenie nájdeme v spoločnej diskusii. O tom je
partnerstvo. No v koncepte edukovaného
zákazníka tomu DATALAN dodáva nový
rozmer.
Tento prístup sa od tradičného biznisu líši
v jednej zásadnej veci: zákazníci reálne
porozumejú obsahu, vedia odpovedať na
otázky čo aj prečo, a vďaka tomu sú pre
odborníkov z IT firmy v diskusii erudovanými sparring partnermi, ktorí sa nerozhodujú len na základe toho, čo niekde počuli, čo
má konkurencia, alebo čo je najlacnejšie.
Pre nich aj pre rozvoj, aj trhu a spoločnosti,
je zásadné vedieť objektívne vyhodnocovať
a prijímať kvalifikované rozhodnutie. A to
nepôjde bez edukácie zo strany expertov,
ktorí sú v témach doma, neustále sa vzdelávajú a majú prehľad v trendoch, a najmä
záujem sa o toto know-how podeliť.

ZDIEĽANIE KNOW-HOW:
AKO NA TO
Delenie sa o svoje know-how bola doteraz
oblasť, v ktorej sa firmy vždy držali skrátka.
Vyzerá to, akoby sa DATALAN rozhodol ísť
proti prúdu. „Rozhodli sme sa najmä aktívne prispieť k pozitívnym zmenám,“ vysvet-

ľuje Marek Paščák. DATALAN experti prišli
už v minulosti s viacerými prelomovými
návrhmi, ktoré zákazníkovi priniesli jednoznačné výhody. Konkrétne napr. závod
na výrobu hliníka, kde sme už pred 10-timi
rokmi vyvinuli aplikáciu pre zefektívnenie
výroby. Z nedávnej doby je to flexibilný návrh a implementácia OČR elektronických
formulárov pre Sociálnu poisťovňu. Za
zmienku stojí aj modernizácia prostredia
ZVJS. Práve v tejto štátnej inštitúcii sme ako
prví v reálnej implementácii použili nový
moderný DOTVVM framework, čím sme
chceli zároveň zákazníkovi ukázať cestu,
ktorou by sme sa spoločne mohli vydať pri
ďalšom rozvoji informačných systémov. A
možné to bolo práve vďaka edukácii a postupu – vysvetlenie, porozumenie, rozhodnutie, rozvoj. „Ako sme na naše riešenia
prišli, ako to funguje a ako sme to celé dali
dokopy v praxi, to je, samozrejme, cenné
know-how, ktoré je zdrojom našej konkurenčnej výhody a to prezrádzať nebudeme,“ dopĺňa s úsmevom CEO DATALANu.
Cieľom vzdelávania je najmä rozšírenie
obzorov a inšpirácia k zmene myslenia. Aj
vďaka tomu už dnes napr. naši zákazníci
vedia, že klasické robustné „enterprise“
riešenia sú v praxi náročné na prevádzku,
málo flexibilné a cenovo náročné, a sami
hľadajú jednoduchšie cesty, kde je prioritou funkčnosť a pridaná hodnota.
Otázka na mieste: Nie je to pre IT dodávateľov kontraproduktívne? A odpoveď?
Práve naopak. DATALAN sa ako firma považuje za súčasť spoločnosti, s tou vymoženosťou, že ako experti na digitalizáciu
máme v rukách šancu viesť vývoj dobrým
smerom, urýchliť ho a zefektívniť. A navyše, spolu so zákazníkom sa rozvíjame a
modernizujeme aj my. Je pre nás výzvou
zamyslieť sa hlbšie a ponúknuť niečo, čo
by obstálo aj vo väčšej konkurencii, nielen
v podmienkach slovenského trhu. Aj preto
sa nebránime riešeniam s využitím open
source technológií, vo verejnej či komerčnej sfére, ale napr. aj v zdravotníctve. Vo
finále dokáže dynamický rozvoj otvárať
pre nás ako firmu nové biznis príležitosti.

VZDELÁVAJTE SA S NAMI
Aktívne vzdelávanie sme rozbehli už pred
pandémiou, najmä formou workshopov a
konferencií, kde sme účastníkom umožnili
získať cenné poznatky z rôznych oblastí a
zároveň mali možnosť bezplatných kon-

vorí, stačí zavolať a posádka vyrazí. Pridanou hodnotou, ktorú zákazník ocení spolu
s rýchlosťou, sú kvalitné a transparentné
služby, prístup k najmodernejším technológiám vďaka globálnym partnerstvám,
široká škála riešení na jednom mieste a
sieť certifikovaných expertov.

„Zoznámte sa so službami, ktoré skutočne zefektívnia
váš biznis – kliknite na kc.datalan.sk“

zultácií s našimi expertmi. Takto fungovali
podujatia University Day, Digitálne mesto
či Moderné zdravotníctvo. Počas pandémie sme sa aj my museli preklopiť do online formy, čo nám zároveň ukázalo novú
cestu. O sériu webinárov k téme Kybernetickej bezpečnosti bol obrovský záujem a
aktuálne štartujeme letný kurz. Zastrešujú
to experti z našej novej divízie Kompetenčné centrum, ktorá sa zameriava na operatívne služby priamo pre akútne potreby
zákazníkov.
Čím ďalej tým väčšia časť nášho podnikania sa deje v online priestore. Okrem
rýchlej dostupnosti služieb, prepojenia zariadení či online komunikácie však s digitalizáciou prichádza aj množstvo útokov, výpadkov služieb a následnej straty cenných
dát. Preto dnes firmy potrebujú rýchly zásah odborníkov. To ako firma realizujeme
prostredníctvom Kompetenčného centra,
ktoré sme otvorili s cieľom ešte rýchlejšieho
a efektívnejšieho zásahu vtedy a tam, kde
to aktuálne zákazník potrebuje. Ako sa ho-

PRE KOHO JE VZDELÁVANIE
URČENÉ A ČO SA DOZVIETE?

Aké technológie existujú a aký problém
riešia, čo dokážu urobiť a ako to môže
zmeniť konkrétnu prax napr. na univerzite, v banke, v ambulancii či na miestnom
úrade. Takéto informácie sú na prvý pohľad dostupné a zrejmé, no realita je z
našich skúseností skôr taká, že pretlak
možností spôsobuje chaos a informačná
preťaženosť vedie k nesprávnym alebo
odkladaným rozhodnutiam. Preto sú naše
webináre venované konkrétnym témam v
závislosti od priorít skupiny zákazníkov, a
tiež ich obsah a formu prezentácie prispôsobujeme „divákom“. Každý potrebuje vysvetliť niečo iné a inak. Ako plus však vidím
najmä to, že teóriu vieme hneď aj previesť
do praxe. Návrhy a riešenia ponúkame
prostredníctvom Kompetenčného centra
„as a service“, tzn. na prenájom. Vieme tak
nahradiť vo firmách chýbajúcu expertízu
a technológie. Súčasný dynamický rozvoj IT ich vyžaduje, no zákazníci častokrát
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KOMENTÁR CEO
nemajú potrebné technológie ani personál – v tom im vieme pomôcť a zariadime
všetko za nich. Nemusia svoj čas a financie
investovať do nových technológii či zamestnancov, získavať nové know-how, či
sledovať neustále sa meniacu legislatívu.

KONCEPT AS A SERVICE
As a service nie je nová téma, DATALAN
ju však prináša do oblastí, ktoré sú nové
- napr. v ponuke „prenájmu“ bezpečnostného manažéra patrí na Slovensku medzi prvých. V oblasti outsourcingu je v súčasnosti na trhu dostatočná ponuka, no aj
tu je dobré pozerať na doplnkové faktory,
ako je schopnosť backupu a krízových riešení či partnerstvá s globálnymi značkami.
Jednoducho, ak si prenajmete službu od
niekoho, kto má renomé, skúsenosti, a najmä tím expertov, ktorí sa vedia zastúpiť, v
praxi uvidíte rozdiel.

VZDELÁVANIE PRE PRAX
IT edukácii sa venujú aj kurzy u zamestnávateľov, a semináre priamo na školách, ktorých ambíciou je priniesť do škôl
skúsenosti z praxe. Naše aktivity sa s tým
dopĺňajú. A s tým, že školy by mali vzdelávať pre prax a reagovať na potreby doby,
sa stotožňujeme. „Moderné vzdelávanie
považujem aj osobne za základ modernej
spoločnosti a ako firma investujeme do
jeho skvalitnenia dlhodobo, či už formou
partnerstiev alebo technologického rozvoja,“ prezrádza Marek Paščák. Zavádzali
sme inovatívne technológie na Technickej
univerzite vo Zvolene, kde majú s ich využitím – konkrétne napr. Virtuálnej jaskyne,
výborné výsledky. Na STU v Bratislave sme
spustili cloudové centrum, pre vedeckú komunitu sme inštalovali sieť SANET s cieľom
zintenzívniť medzinárodnú kooperáciu a
v SAV sme inštalovali prvý slovenský superpočítač. Boli sme tiež partnerom pro-
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jektu To dá rozum, ktorého ambíciou bolo
spraviť slovenské školstvo kvalitnejším a
konkurencieschopným. Dlhodobo tiež
podporujeme projekt Vedec roka a nedávno sme tiež v našej verejnej výzve DATALAN podporuje odovzdali cenu autorke
projektu Dejepis inak, ktorá sa tiež pozerá
na edukáciu novým pohľadom a snaží sa
prinášať poznatky verejnosti modernou a
prístupnou cestou.

vzťahov boli a zostanú inovácie prirodzenou súčasťou datalanskej práce, v novom
oddelení pod vedením skúseného odborníka na informatizáciu sa zameriame na
prepájanie možností a trendov s praxou,
čiže vznikla taká datalanská katedra aplikovaného výskumu, dopĺňa Romana s
úsmevom Marek Paščák.

KEDY UVIDÍME PROGRES
V REALITE?

Inovácie a progresívnosť sa v povedomí
verejnosti viac spájajú s mladou generáciu a startupmi, než firmou, ktorá je na
trhu viac než 30 rokov. Ako DATALAN „prekonáva“ tento hendikep? Ten je podľa CEO
spoločnosti jedine nastavenie mysle. Ak sa
na veci a procesy, zadania a technologické problémy pozeráte ako na výzvu, ktorú
chcete zdolať inak a lepšie ako naposledy,
je úplne jedno, koľko rokov ste v branži.
Naopak, skúsenosti môžu byť výhodou,
pretože vidíte rozdiel medzi uleteným nápadom a užitočnou inováciou – práve tie
nás posúvajú vpred. Inovovať podľa mňa
neznamená vymeniť modrú guľu za zelenú kocku, alebo konkrétnejšie z praxe
– previesť papiere do digitálnej podoby,
ale schopnosť pozrieť sa na situáciu úplne inak. Osobne je typ človek s otvorenou
mysľou, rád sa stále učí, počúva, sleduje
svet okolo nás a každý deň prichádza do
práce s presvedčením, že sa veci dajú urobiť lepšie než včera. Osobnosti a technológovia určitého typu priťahujú k sebe rovnako nastavených a vďaka tomu dokážete
byť v biznise stabilným lídrom a nositeľom
inovácií zároveň.

O potrebe technologickej modernizácie
hovoria firmy aj štát už pár rokov, no zatiaľ
to stále nemá očakávané výsledky. Pandémia nás donútila posunúť sa skokovo
dopredu a zároveň ukázala, aké fatálne
následky môže mať, ak sa o veciach len
hovorí, ale reálne sa neriešia. Potvrdila, že vývoj nezastavíme, pripravení však
musíme byť všetci, pretože spoločnosť je
len tak silná – alebo moderná, ako je jej
najslabší článok. Mantrou firiem sú aj inovácie, v branži rezonujú pojmy ako umelá
inteligencia, IoT, strojové učenie. Stále sa
však zdá, akoby tieto možnosti dnešným
firmám neboli reálne dostupné alebo
relevantné. Tu je dôležité uvedomiť si, že
inovácie sú proces, na seba nadväzujúci
a v podstate nikdy nekončiaci. Nestačí len
niečo vymyslieť, dodať a zapnúť gombík.
Vývoj je prirodzený aj inovácie pomáhajú tento proces urýchliť, zefektívniť alebo
zatraktívniť. „V rámci DATALANu sme sa po
30 rokoch naberania skúseností rozhodli
nielen intenzívnejšie sa o ne podeliť, ale
zároveň sme dali dokopy aj samostatný
tím, ktorý sa bude môcť nezávislejšie venovať vývoju trhu a trendom,“ predstavuje
novú aktivitu Roman Jaroš, ktorý inovačný
tím v rámci DATALANu zastrešuje. S technológiami má už desiatky rokov praktických skúseností a pod jeho vedením sa
realizovalo mnoho unikátnych projektov
vo verejnej správe. V rámci zákazníckych

„Prečo aj vzdelávanie musí byť smart, ako inteligencia hýbe svetom a čo podľa slovenských učiteľov
naozaj potrebujú naše školy a študenti? Aj o tom bola
diskusia odborníkov, ktorú si môžete pozrieť či vypočuť na www.datalan.sk/podporuje“

VŠETKO JE V HLAVE

„30 rokov na trhu,
stovky zákazníkov,
desiatky unikátnych
riešení, ocenených
aj za hranicami, 220
zamestnancov a
2 poschodia. Viac
zaujímavých faktov, ktoré ste o firme
DATALAN nevedeli, nájdete na www.
datalan.sk/30rokov“

DIGITÁLNE POZNATKY
POMÁHAJÚ AJ DEŤOM
Výzvou sú aj potreby a nároky novej, najmladšej generácie, ktorá nechce o týchto
témach hovoriť, ale ich reálne používať v
každodennom živote. Aj v tomto smere je
však dôležitá edukácia, tak aby sme ich
naučili rozlišovať prínosy a negatívne vplyvy, a rozumieť nebezpečenstvám či hroz-

„Otvorená pre všetky deti – dozvedia sa napríklad
aj to, Prečo by sme mali byť diplomatickí aj v živote?,
Prečo a ako vzniklo a zaniklo Československo?, alebo
Prečo je akademická sloboda taká dôležitá? Registrácia je otvorená na www.dukonline.sk“

bám, ktoré sa spájajú nie s využívaním, ale
zneužívaním technológií. A edukovať treba
už od najútlejšieho veku. Aj preto DATALAN
dlhodobo podporuje Detskú univerzitu
Komenského, v rámci ktorej realizuje DUK
online a ako IT partner organizuje vlastný
technologický workshop venovaný aktuálnym IT témam. Deti sa tak dostanú bezplatne k množstvu zaujímavých poznatkov
jednoducho na jeden klik.

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI
ONLINE OBMEDZUJE
ZODPOVEDNOSŤ
Tú majú IT firmy vo svojich rukách - etika
a morálny kompas by mal byť súčasťou
dobrého programátora rovnako ako expertíza v doméne. Vývoj nových technológií má totiž dopad nielen na biznis, prácu
a fungovanie v bežnom živote, ale reálne

aj na náš osobný život, zdravie, či už fyzické alebo psychické, bezpečie a slobodu.
„Pre nás je takéto uvažovanie samozrejmosťou,“ zhodujú sa Jaroš a Paščák.
„Biznis aj vzťahy vo firme máme postavené na jasných a transparentných hodnotách, ktoré sú pre nás dôležité a vnútorne prirodzené.“ Po rokoch v branži môžu
obaja potvrdiť, že tá zodpovednosť dokáže ľudí meniť k lepšiemu. V DATALANe je
pre manažment aj zamestnancov motiváciou. Firmu založila partia nadšencov do
IT, ktorí proste chceli robiť to, čo ich bavilo
a v čom boli dobrí. Tento drajv nás neopustil, zároveň však pribudla ambícia participovať na zlepšení prostredia, v ktorom
pracujeme a žijeme. S tým súvisí aj naša
iniciatíva Zelenáči, ako aj výber spoluprác,
do ktorých sa púšťame. „Z okna kancelárie
každý deň pozerám na novostavby ateliéru Zaha Hadid, ktorá chcela vždy hľadať
niečo nové, posúvať limity architektúry. To
je pre mňa inšpiráciou,“ zveril sa Marek
Paščák na záver. „Zároveň vidím bratislavský hrad, ako symbol krajiny, ktorá má na
to byť dôležitým bodom v mape Európy. A
to je pre mňa ako človeka na čele IT firmy
záväzkom.“
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DATALAN Kompetenčné
centrum je otvorené!
Čím ďalej tým väčšia časť nášho podnikania sa deje v online priestore.
Okrem rýchlej dostupnosti služieb, prepojenia zariadení či online
komunikácie však s digitalizáciou prichádza aj množstvo útokov,
výpadkov služieb a následnej straty toho najcennejšieho – vašich dát.
Preto dnes firmy potrebujú rýchly zásah odborníkov.
Kvalitné, efektívne a transparentné služby, sieť certifikovaných expertov,
moderné technológie a široká škála riešení na jednom mieste. Aj to vám
prináša DATALAN Kompetenčné centrum, ktoré sme „otvorili“, s cieľom
ešte rýchlejšieho a efektívnejšieho zásahu vtedy a tam, kde to aktuálne
potrebujete. Odštartovali sme 15. marca a dnes už máme na konte desiatky
poskytnutých služieb u zákazníkov.

Digitalizácia priniesla potrebu
bezpečnosti a IT služieb na prenájom
DKC vám pomôže s ochranou dát a zariadení, so súladom s bezpečnostnou
legislatívou či inovačným poskytovaním riešení ako služba, no poskytne vám aj
bezplatné webináre a online konzultácie, aktuálne v oblasti bezpečnostných výziev, ktoré sú s digitalizáciou spojené. DATALAN Kompetenčné centrum je platforma na ponúkanie komplexných služieb – od implementačných služieb cez
servisné služby až po riešenia s plným prebratím starostlivosti a zodpovednosti za definovanú doménu u zákazníka. Hlavnými témami centra sú bezpečnosť a riešenia ako služba „as a service“.
Za akčnou jednotkou, ktorá vám bude efektívne pomáhať v nasadení prioritných riešení a operatívnych služieb, stojí Jan
Böjtös, riaditeľ segmentu Technologické riešenia a služby v DATALANe.
V jednotlivých segmentoch, v ktorých DATALAN ponúka svoje služby, máme dlhoročných zákazníkov, vďaka čomu dokonale
poznáme ich špecifické prostredie či informačné systémy, ktoré sú mnohokrát z našej dielne. Máme dostatok informácií o
ich fungovaní, ale tiež potrebách či požiadavkách. Či už ide o samosprávy, nemocnice, úrady, rôzne inštitúcie alebo školy.
Naši experti disponujú silným know-how, ktoré vieme práve takýmto spôsobom využiť v praxi a našim súčasným i budúcim
zákazníkom chceme byť viac „po ruke“. Myšlienka DATALAN Kompetenčného centra (DKC) vznikla približne pred rokom.
Odvtedy sme tvrdo pracovali na tom, aby sme zákazníkom priniesli balík riešení, vďaka ktorému môžu zveriť starostlivosť
o bezpečnosť, systémy či zariadenia do našich rúk. Aby sme im priniesli maximálnu možnú hodnotu a ešte niečo navyše,
čo u konkurencie nenájdu.

Bezpečnosť by mala
byť TOP témou všetkých organizácií
DATALAN patrí medzi firmy, ktoré vedia
svojich zákazníkov analyzovať a dať do
súladu teoreticky aj prakticky, v priebehu pár týždňov, a to aj vďaka špecializovanému tímu bezpečnostných odborníkov, ktorí sa venujú len tejto téme.
Keď vstúpili do platnosti ZoKB a ZoITVS,
DATALAN dokázal rýchlo zareagovať na
požiadavky zákona a využiť dlhoročné
skúsenosti a zručnosti z oblasti kyberbezpečnosti, rozšíriť ich o legislatívnu
problematiku a vyskladať pre zákazníkov balík riešení, vďaka ktorým môžu
zveriť starostlivosť o kyberbezpečnosť
svojho prostredia do našich rúk.

„as a service“ riešenia nahrádzajú chýbajúcu expertízu a
technológie
Riešenia, ktoré ponúkame „as a service“, teda ako službu, nahrádzajú vo
firmách chýbajúcu expertízu a technológie. Súčasný dynamický rozvoj IT

ich vyžaduje, no zákazníci častokrát
nemajú potrebné technológie ani personál – v tom im vieme pomôcť a zariadime všetko za nich. Nemusia svoj
čas a financie investovať do nových
technológii či zamestnancov, získavať
nové know-how a sledovať neustále
sa meniacu legislatívu. Zákazník platí
za využívanie služby, za licencie, HW
či SW neplatí. V rámci služby poskytujeme okrem HW, SW a licencií aj implementáciu, prevádzku či dynamické
rozširovanie riešení.

Prečo DKC?
DATALAN disponuje širokou škálou
kompetencií a riešení. Máme expertov, ktorí sú kompetentní a schopní
plniť požiadavky našich zákazníkov. V
preklade: dokážeme svoju expertízu
pretaviť do efektívnych riešení a zároveň ju rozvíjať podľa požiadaviek trhu
a dynamicky sa meniacich trendov.
Zároveň máme ako firma partnerstvá s globálnymi IT značkami, vďaka
čomu majú naši zákazníci priamy prístup k svetovým trendom a najnovším
možnostiam.

Služby DKC ponúka
zákazníkom riešenia
v mnohých oblastiach
DATALAN Kompetenčné centrum poskytuje zákazníkom kvalitné, efektívne
a transparentné služby v 6 oblastiach.
Sú nimi Poskytovanie riešení formou
„as a Service“ – teda riešenia, ktoré
ponúkame zákazníkom ako službu.
Ďalej je to Súlad s bezpečnostnou
legislatívou (GDPR, ZoKB či ZoITVS),
Bezpečnostné riešenia – či už ide o
ochranu dát, aplikácii, koncových zariadení alebo sieťovú bezpečnosť, IKT
servisné služby, ktoré zahŕňajú serverové technológie, koncové zariadenia, sieťové technológie, ukladanie a
zálohovanie dát alebo kolaboračné
riešenia, Softvérovo definovaná infraštruktúra kam patrí virtualizácia,
kontajnerizácia a cloud a v neposlednom rade je to Vzdelávanie.

Kliknite na kc.datalan.sk a zistite viac
o tom, ako ochrániť svoju organizáciu
a zefektívniť svoj biznis
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TOP TREND

NAJČASTEJŠIE TYPY ÚTOKOV

KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOSŤ O RIZIKÁCH
ÚNIKU DÁT AJ
LEGISLATÍVE

•

Čoraz častejšie stretávame s reálnymi prípadmi, kedy dochádza k úniku citlivých dát
a útočník následne žiada vysoké výkupné,
alebo poškodením dát vyradí organizáciu
z prevádzky. Takmer 50 % Slovákov si aj
napriek tomu myslí, že sú v bezpečí.

ČO JE TO KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOSŤ

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) popisuje kybernetickú bezpečnosť ako proces
zahŕňajúci procesy, postupy, technologické a personálne zabezpečenie ochrany
systémov, sietí a zariadení pred hrozbami
v kybernetickom priestore. Je to aj stav
pripravenosti na odhaľovanie útokov,
riešenie kybernetických bezpečnostných
incidentov a minimalizáciu následkov po
incidente. Cieľom kybernetickej bezpečnosti je udržať dáta, informácie, systémy
a zariadenia v bezpečí pred možnými
únikmi, krádežou, znehodnotením či iným
výpadkom.

TÝKA SA NÁS KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOSŤ ?

Potreba hovoriť o hrozbách v digitálnom
priestore vyplýva predovšetkým z obrovského nezáujmu verejnosti o túto tému. V
nedávnom prieskume spoločnosti Alison
Slovakia uvádza takmer 50 % slovenskej
populácie využívajúcej internet a digitálne
komunikačné prostriedky, že kybernetická
bezpečnosť sa ich netýka.
Kybernetický priestor nemá hranice a deje
sa v ňom veľká časť osobného i pracovného života každého z nás. Neriešenie prípadných hrozieb a zraniteľností môže mať
vážny dosah. Spoločnosti nemajú dostatok
odborného personálu, často sa stretávame aj s podceňovaním témy kybernetickej

bezpečnosti a požiadavkám vyplývajúcim
z legislatívy. Keď k tomu prirátame ešte
nízke povedomie o bezpečnosti, vzniká
obrovský problém.

SPOLOČNOSTI HROZBÁM
A ÚNIKU DÁT NEVENUJÚ
DOSTATOČNÚ POZORNOSŤ

Väčšina firiem, ktorých obchodná činnosť
nie je primárne zameraná na IT sféru,
má pomerne zložitú situáciu a je pre nich
náročné sledovať trendy, legislatívu a
súčasné trendy kybernetickej bezpečnosti
v takej miere, ako si to dnešná digitálna
doba vyžaduje.
Spoločnosti zároveň nevykladajú na IT
vybavenie dostatok prostriedkov a ich systémy sú prevádzkované na zastaraných
a neaktualizovaných zariadeniach. V minulosti možno stačilo na ochranu firemnej
IT infraštruktúry zabezpečenie vnútornej
siete firewallom a na všetky koncové
zariadenia nainštalovať antivírus. Toto
však dnes už neplatí, firmy prechádzajú
na moderné aplikácie a cloudové riešenia
umožňujúce pracovať odkiaľkoľvek.

PANDÉMIA PRINIESLA
ZÁSADNÚ ZMENU

Uplynulý rok v zamení pandémie priniesol mnohým firmám jednu z najzásadnejších výziev a zmien, ktoré spoločnosti
boli nútené realizovať v rekordne krátkom
čase, oproti minulosti. S tým úzko súvisí
aj presun zamestnancov do domáceho

•

prostredia a práca formou „home office“.
Na základe legislatívnych nariadení a
pokynov pandemickej komisie sa zo dňa
na deň práca z domu stala núteným
štandardom, aby zamestnanci mohli
vôbec pracovať. Reálny stav ukázal, že
firmy a inštitúcie neboli na takúto situáciu
pripravené a jedinou cestou boli núdzové, kritické riešenia, často aj za cenu
nižšej IT bezpečnosti.

LEGISLATÍVA PRINÁŠA NOVÉ
PRÁVOMOCI PRE NBÚ

V súčasnosti sú organizácie nútené venovať sa oblasti bezpečnosti oveľa viac
– tlačí na ne zvyšujúca sa digitalizácia
prinášajúca vyššie riziko potenciálnych
útokov, ale aj nová legislatíva. Európska únia a jednotlivé krajiny sprísňujú
a zavádzajú nové legislatívne normy
najmä z dôvodu ochrany údajov svojich
občanov. Slovenská republika prijala
v roku 2018 do platnosti dva zákony
upravujúce základné práva a povinnosti
pre ochranu informačných aktív a práv
klientov a subjektov. Sú nimi Zákon o
kybernetickej bezpečnosti č.69/2018 Z. z.
a Zákon o informačných technológiách
vo verejnej správe č.95/2019 Z. z.. Okrem
spomenutých, nesmieme zabudnúť na
najdôležitejšie citlivé dáta – osobné
údaje, nakladanie s nimi reguluje Zákon
o ochrane osobných údajov č.18/2018
Z. z., resp. nariadenie EU č. 2016/679,
známe aj ako „GDPR“.

Ústredný orgán štátnej správy pre
oblasť bezpečnosti je Národný Bezpečnostný Úrad. Pre oblasť kybernetickej
bezpečnosti bol vytvorený samostatný
útvar Národné centrum kybernetickej
bezpečnosti SK-CERT. NBÚ prostredníctvom tohto útvaru zabezpečuje národné
a strategické aktivity v oblasti riadenia
kybernetickej bezpečnosti, analýzy
hrozieb ale aj koordinácie riešenia bezpečnostných incidentov na celonárodnej
úrovni.
Do platnosti by mala byť onedlho
prijatá novela zákona o kybernetickej
bezpečnosti, ktorá má značne posilniť
postavenie a právomoci NBÚ v oblasti
predchádzania a riešenia bezpečnostných incidentov. Na základe tejto novely
by NBÚ v budúcnosti mohol reagovať
na existujúce hrozby a všetky škodlivé
aktivity či škodlivý obsah zablokovať.

•

DDoS je jeden z najstarších typov útoku,
zameraný na znefunkčnenie verejne dostupných služieb či internetových stránok.
Priebeh útoku je pomerne jednoduchý.
Server, kde beží služba je vystavený
obrovskému počtu požiadaviek, čím
dochádza k jeho preťaženiu, zrúteniu
a následnej nedostupnosti služieb.
Príkladom môže byť odstavenie stránok
napr. počas volieb alebo aj nedávne
problémy NCZI, keď pri snahe množstva
občanov, ktorí sa chceli prihlásiť na očkovanie, došlo k zlyhaniu prevádzkovanej
služby, a teda jej nedostupnosti. V tomto
prípade nemuselo ísť nevyhnutne o
cielený útok, avšak je takmer dokonalým
príkladom ako DDoS útoky prebiehajú.
Phishing je typ útoku, kedy sa útočník
snaží získať citlivé údaje priamo od
používateľa prostredníctvom dôveryhodne pôsobiacej nástrahy. Vo väčšine
prípadov ide o falošné emaily, SMS
správy, telefonáty, falošné web stránky
alebo príspevky na sociálnych sieťach
vydávajúce sa za reálne existujúce
služby. Obeť tak odovzdá útočníkovi
svoje citlivé údaje v mylnej domnienke,
že zadáva svoje údaje pre prihlásenie k
reálnej službe. Získané dáta sú najčastejšie prihlasovacie údaje k digitálnym
službám a údaje o platobných kartách.
Ransomvér je druh škodlivého softvéru,
ktorý po preniknutí do počítača zašifruje
a uzamkne dáta nachádzajúce sa v
zariadení, prípadne v sieti, kde sa zariadenie nachádza. Za opätovné sprístupnenie dát útočníci požadujú zaplatenie
výkupného, najčastejšie prostredníctvom kryptomien, aby útočníka nebolo
možné vystopovať. Pomerne novým
prístupom je tzv. „dvojité vydieranie“,
kedy je ransomvérový útok kombinovaný s krádežou citlivých dát.

DATALAN Kompetenčné centrum
VYUŽITE VÝHODY OSOBNÉHO PRÍSTUPU

Rýchlejšie služby, dostupnejšie technológie, špecializované know-how a aktuálne informácie – to sú
hlavné výhody, ktoré vám prináša DATALAN Kompetenčné centrum. Založili sme ho v roku 2020 s cieľom
byť vám ešte viac poruke, vtedy keď to potrebujete.
Tím operatívcov a vysokokvalifikovaných certifikovaných expertov DKC priamo reaguje na dynamické

Podľa správy NBÚ o kybernetickej bezpečnosti na Slovensku za rok 2020 budú
práve ransomvérové útoky v najbližších
rokoch predstavovať jednu z najväčších
kybernetických hrozieb nielen pre obchodné spoločnosti a organizácie, ale aj
pre individuálne osoby.

TREND NA TRHU JE VYUŽITIE
EXTERNÝCH EXPERTOV
A „AS A SERVICE“ RIEŠENIA

Pandémia a presun procesov do online
prostredia zvýšila dôležitosť celej IT infraštruktúry jednotlivých spoločností. Otázka
digitalizácie služieb a interných procesov
vo firmách tak dostáva výrazne vyššiu
prioritu, než tomu bolo v minulosti. Organizáciám však chýba know-how, technické vybavenie, ale aj aj interní experti na
digitálnu bezpečnosť.
Mnoho spoločností preto siaha po
praktickom riešení a využívajú služby
„as a service“, čo znamená delegovanie
starostlivosti o IT bezpečnosť na expertov
externých spoločností. Výhodou je úspora
financií, kapacít, času a vedomie, že
kybernetická bezpečnosť je plne v rukách
skúsených odborníkov, ktorí vás od tejto
povinnosti odbremenia, využijú na to tie
najlepšie technológie. Nemusíte riešiť, aké
technológie bude potrebné aplikovať,
nemusíte investovať do vlastného bezpečnostného technika. Jednoducho zveríte
ochranu svojho IT do rúk špecialistom,
ktorí disponujú know-how, skúsenosťami
a dokážu sledovať zmeny v legislatíve a
vo vývoji témy kyberbezpečnosti v rámci
globálneho aj domáceho trhu.

— René Pavlo,
Bezpečnostný expert
DATALAN

potreby trhu a okamžite zasahuje podľa aktuálnych priorít zákazníka. Kladie aj na vás digitalizácia,
prudký rozvoj technológií a neustály rast legislatívnych či iných požiadaviek elektronizácie čoraz väčšie
nároky? Sme tu pre vás. Poskytneme vám konzultáciu, návrh riešenia, priamu službu, či odborníka
na prenájom. DKC kombinuje 30 rokov rozsiahlych
skúseností spoločnosti DATALAN a zároveň schopnosť
špecializovaného tímu mať prehľad o tom, čo sa
deje tu a teraz a akčne konať.

kc.datalan.sk
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

Matej Ftáčnik:

Za kvalitu
slovenských
tech-riešení
sa nemusíme
vo svete hanbiť

„Podnikateľ, aj keby začal
robiť biznis s dvoma kamarátmi na internáte, sa nemá
báť postaviť firmu, ktorá
bude úspešná aj globálne. Aj
zo Slovenska sa to dá,“ hovorí
Matej Ftáčnik, spoluzakladateľ spoločnosti Vacuumlabs.
Tá ponúka služby predovšetkým fintechovým klientom od
USA až po Japonsko.

OKREM ZVÝŠENIA OCHRANY SPOTREBITEĽA SA OD EURÓPSKEJ DIREKTÍVY ZNÁMEJ POD SKRATKOU PSD2
OČAKÁVALO, ŽE OTVORÍ DVERE TRETÍM STRANÁM, VRÁTANE STARTUPOVÝCH FINTECHOV, NA TRH OVLÁDANÝ
VEĽKÝMI BANKAMI. NA SLOVENSKU
PLATÍ OD 13. JANUÁRA 2018, K REVOLÚCII VŠAK NEDOŠLO. ALEBO SME SI
JU IBA NEVŠIMLI?
Pravdou je, že obrovské zmeny, ktoré
by smernica PSD2 na trh priniesla,
sa na Slovensku neudiali. To sa môže
zdať v rozpore s očakávaniami, ktoré
jej zavedeniu do praxe predchádzali.
V rokoch 2016 či 2017 sa v branži
diskutovalo o tom, že PSD2 má potenciál
preniesť trh do éry open bankingu,
budú sa budovať otvorené rozhrania
pre programovanie aplikácií (API),
ktoré umožnia poskytovanie rôznych
finančných služieb tretími stranami za
využitia moderných IT technológií. Dnes
máme rok 2021 a zatiaľ sa tak nestalo.

nie. V zahraničí sme už svedkami vzniku
špecializovaných spoločností, ktoré sa
orientujú na integráciu rôznych bankových API do univerzálneho rozhrania. A
to ponúkajú ako službu spoločnostiam,
ktoré vyvíjajú konkrétne riešenia a služby pre koncových zákazníkov. Vďaka
tomu existuje biznis model, ktorý dokáže zaplatiť vývoj a prevádzku rôznych

konektorov pre rôzne banky a eliminuje
potrebu duplicitných riešení. U nás ešte
takáto platforma k dispozícii nie je.

PREČO?
Príčinu je potrebné hľadať v podobe
regulácie, s ktorou Európska únia prišla
a v tom, ako ju jednotlivé banky implementovali. Direktíva PSD2 síce nariadila
„banky otvoriť“, sprístupniť tretím stranám API, ale už nepovedala, ako presne majú tieto rozhrania vyzerať. Výsledkom je, že každá banka má vlastné API,
univerzálne k dispozícii nie je. Ak chce
teda niektorý z fintechov ponúknuť
službu s využitím ponúknutých rozhraní, musí pre každú banku vyvinúť extra
konektor. A to si pýta čas i peniaze. Nie
každý ich má, čo platí najmä pre startupy. Na jednej strane sú vysoké náklady, na tej druhej pomerne úzka skupina

Myslím, že agregátor bankových API je
reálny aj u nás. Vyvinúť a nasadiť podobné riešenie nie je až také drahé,
ako by sa mohlo zdať. Nemusíme byť
odkázaní iba na lokálnych hráčov, pomôcť môžu globálni. Ak niekto dokázal vytvoriť stovky konektorov na rôzne
API, doprogramovať ďalších desať by
už preňho nemal byť zásadný problém. Implementácia takéhoto riešenia
sa môže pohybovať v nízkych stovkách
tisíc eur. To je suma, ktorá je návratná
aj na malom trhu, akým je Slovensko.
Preto som optimista a verím, že spoločnosť, ktorá to zvládne, sa skôr či neskôr
ukáže aj u nás.

„Slovenský zákazník si neuvedomuje,
na akej vysokej úrovni sú naše
bankové služby.“

MÔŽEME TEDA NA FINTECHOVÚ REVOLÚCIU A NOVÉ SLUŽBY Z NEJ VYPLÝVAJÚCE V BANKOVNÍCTVE ZABUDNÚŤ?
Netreba byť prehnaný pesimista, keďže aj pre danú situáciu existuje rieše-

AK ODHLIADNEME OD OPEN BANKINGU, AKÉ SÚ NA SLOVENSKU BANKOVÉ
SLUŽBY V POROVNANÍ SO ZAHRANIČÍM?

„Nie každý „uletený nápad“ je možné považovať
za inováciu.“

JE REÁLNE, ŽE SA JEJ DOŽIJEME AJ NA
SLOVENSKU, KTORÉHO BANKOVÝ TRH
JE NIELEN MALÝ, ALE AJ FRAGMENTOVANÝ?

klientov, ktorých môžu osloviť na malom
trhu, ako je ten slovenský.

duktu, ktorého vývoju by sme sa chceli
venovať „od základu“.

VY VO VACUUMLABS TAKÚTO AMBÍCIU NEMÁTE?
Nie, toto nie je typ služieb, na ktorý sa
orientujeme. Agregátor API je potrebná utilita, ktorej vývoj a nasadzovanie
už badáme aj v okolitých krajinách. Ak
by niektorá z týchto spoločností chcela
prísť na slovenský trh a takýto nástroj
ponúknuť, môžeme jej pomôcť s jeho
implementáciou. Ale nie je to typ pro-

Slovenský zákazník si neuvedomuje, na
akej vysokej úrovni sú. Odporúčam skúsiť si otvoriť účet vo Veľkej Británii, prípadne v USA a zistíte, čo to znamená
mať zlú zákaznícku skúsenosť. Overenie
identity voči banke biometriou v aplikácii, alebo hlasom počas telefonovania,
nie je v zahraničí vôbec bežné. A to sa
týka aj iných služieb. Nielenže sa nemáme za čo hanbiť, práve naopak, pre zahraničné trhy môžeme byť inšpiráciou.
Napríklad, nie náhodou Tatra banka
získala niekoľkokrát ocenenie najinovatívnejšia banka sveta.
RASTIE S TÝMITO TECHNOLÓGIAMI AJ
KLIENT? NAPRÍKLAD, ČISTO DIGITÁLNE BANKY AKOBY SA NA SLOVENSKU
DOSTÁVALI DO ÚZADIA...
Nemyslím, že by dopyt po digitálnom
bankovaní neexistoval, alebo by klesal. Ak
došlo k odchodu online banky zo slovenského trhu, dôvodom bola skôr politika
skupiny, ktorá tu už mala priveľa dcér. To,
že pre digitálne banky je tu priestor, potvrdzuje napríklad 365.bank, ktorá vznikla ako brand Poštovej banky. Dokázala
tak osloviť úplne inú klientelu, než bola
tá tradičná, na ktorú sa zameriavala jej
matka. Navyše, vysokú mieru digitalizácie už ponúkajú aj tradičné banky. Tieto
služby od nich zákazníci vyžadujú a to, že
pri niektorých produktoch stále preferujú
osobný kontakt, je úplne prirodzené.
KEĎ SA NA TO POZRIEME Z OPAČNEJ
STRANY, ČÍM SA MÔŽEME INŠPIROVAŤ MY?
Je to napríklad koncept „buy now, pay
later“. U nás k dispozícii ešte nie je, v
Česku už áno prostredníctvom aplikácie Twisto. Vďaka tejto službe si môžete tovar kúpiť okamžite a zaplatíte zaň
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neskôr. Ďalším trendom sú prívetivejšie
bankové produkty pre podnikateľov,
dnes napríklad na Slovensku nik neponúka špecifické účty pre živnostníkov a
malé firmy, čo je obrovská cieľová skupina. Treťou témou, ktorá je pre Slovensko aktuálna, je salary financing. Prečo
má človek čakať na výplatu do druhého
týždňa v mesiaci, keď ho môže predfinancovať banka? Ak má klient stabilného zamestnávateľa a nehrozí mu výpoveď, nepredstavuje pre banku zásadné
kreditné riziko. Peniaze mu môže požičať vopred za zvýhodnený úrok.
OD KOHO MÁ VYJSŤ PRI ZAVÁDZANÍ
INOVATÍVNYCH PRODUKTOV PRVOTNÝ IMPULZ? OD BANKY, JEJ KLIENTOV,
ALEBO TECHNOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, KTORÁ OBOM POVIE: VĎAKA
MOJIM RIEŠENIAM JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ AJ TAKÚTO SLUŽBU...
Je to mix všetkého spomenutého. Inovačný nápad môže prísť zhora, ako sa
stalo pri už spomínanej Poštovej banke
a jej dcére 365.bank. Môže za ním byť

podľa mňa budúcnosť. Stačí si uvedomiť,
že len cieľová skupina Daylight-u je 30
miliónov ľudí, čo je dvojnásobok populácie Česka a Slovenska dokopy. A vďaka
platformám banking as a service dokážete priniesť na trh banku, ktorej prevádzkové náklady sú iba zlomkom v porovnaní s tradičným finančným domom.
Ak by som mal spomenúť inovácie mimo
segmentu fintech, bola by to kalkulačka uhlíkovej stopy, ktorú sme spravili pre
Doconomy vo Švédsku. Tá na základe
vášho nákupného koša dokáže určiť,
koľko CO2 sa kvôli vášmu spotrebiteľskému správaniu dostane do ovzdušia.
DO FINANČNÉHO SEKTORA NEPATRIA
IBA BANKY, ALE AJ POISŤOVNE. KDE JE
POTENCIÁL MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ V ICH PRÍPADE?
Napríklad v nositeľných zariadeniach.
Vďaka nim môže poisťovňa poznať, ako
sa staviate k svojmu zdraviu a v akej ste
kondícii. Zistí, že behávate a máte zdravý tep. Môžete tak dostať lepšiu cenu
poistky. V neživotnom poistení zas môžu

„Nielenže sa nemáme za čo hanbiť,
práve naopak, pre zahraničné trhy môžeme byť
inšpiráciou.“
aj technologický startup. Príkladom je
už spomínané české Twisto, ktoré odkúpil austrálsky fintech ZIP. A dopyt môže
prísť aj zdola, od klientov a vychádzať z
ich potrieb a požiadaviek, na ktoré doterajšie služby bánk nereflektujú.
MÁTE V PORTFÓLIU TAKÚTO INOVÁCIU, KTORÁ VYŠLA A STE NA ŇU HRDÍ?
Je ich viacero. V segmente fintechu je
to digitálna banka pre LGBT komunitu v USA s názvom Daylight. Prostredníctvom nej sa človek z LGBT komunity
dostane k finančným produktom, ktoré
tradičné banky neponúkajú. Prípadne
sú to služby, ktoré síce k dispozícii sú, no
nepamätajú na špecifiká tejto cieľovej
skupiny. Napríklad, v klasickej banke je
v USA problém získať hypotéku pre pár
rovnakého pohlavia, náročné je našetriť na náhradné rodičovstvo a podobne.
Na tieto fakty banka Daylight reaguje.
Tento prístup je aplikovateľný nielen pri
LGBT komunite, ale aj pri iných. Komunitné bankovníctvo postavené na virtuálnych platformách, ktoré využívajú
princíp banking as a service, má preto

nájsť úlohu sofistikované skóringové modely, vďaka ktorým je klientom možné
ponúknuť férovejšie ceny poistenia. Aj
v tejto oblasti sme aktívni a pracujeme
na produktoch, ktoré chceme segmentu
poisťovníctva ponúknuť. No potrebujeme na to silného partnera, ktorý v segmente pôsobí a dôverne ho pozná.
PRED NIEKOĽKÝMI ROKMI PANOVALA
NA TRHU PREDSTAVA, ŽE BUDÚCNOSŤ
PATRÍ STARTUPOM A SILNÍ TRADIČNÍ
PARTNERI PRI ROZBIEHANÍ NOVÝCH
SLUŽIEB POTREBNÍ NEBUDÚ. A NA
NICH A ICH TECHNOLÓGIÁCH MAL
STÁŤ AJ ROZMACH OPEN BANKINGU.
BOLA TÁTO PREDSTAVA NAIVNÁ?
Ja som úlohu startupov takto nevnímal, a
to ani v otázke praktickej implementácie
PSD2 a open API. Ak má štátna regulácia
pomôcť startupom, tak v oblasti skvalitňovania podnikateľského prostredia, trhu
práce a kvality života. Legislatíva má
umožniť, aby u nás zostávali talenty, prichádzali nové, rozvíjali sa tu a dokázali
podnikať.

Regulácia, ani v oblasti fintechov, nemá
byť šitá na mieru startupov. Je preto dobré, že „startup ošiaľ“ v uplynulom období
opadol. Môžeme sa tak viac rozprávať o
obsahu podnikania a ponúkaných službách. Pretože nie každý „uletený nápad“
je možné považovať za inováciu.
ZNAMENÁ TO, ŽE ÉRA STARTUPOV
POMINULA?
Nie, startupy sú stále dôležité, ale ich
úlohu netreba preháňať. A je dobré sa
pozerať aj na to, čo prichádza po nich.
Trhu pomáha, že dospel do štádia, kedy
už aj my na Slovensku máme príklady
úspešných exitov zo startupových projektov ako bolo Slido či Exponea. Ľudia,
ktorí takéto spoločnosti založili a výhodne predali, môžu pomáhať ďalším
firmám z pozície anjelských investorov,
konzultantov, či zakladať nové firmy. Aj
vďaka tomu sa môže spomaliť či zastaviť odlev talentov do zahraničia a zlepšiť pozícia slovenského IT na globálnom
trhu. Pretože doteraz bolo bežné, že ak
chcel niekto ponúkať svoje služby aj v
zahraničí, tak zo Slovenska odišiel.

AJ VY STE SLOVENSKÁ FIRMA, KTORÁ
PÔSOBÍ GLOBÁLNE. PREČO STE SA
NEPRESŤAHOVALI DO ZAHRANIČIA?
Čím viac cestujem, tým viac sa mi Slovensko páči. Aj napriek problémom,
ktoré tu máme, sa nám tu nežije zle.
Nemali by sme sa teda sústrediť na to,
ako zo Slovenska utiecť, dôležité je to
dobré premieňať na ešte lepšie. Sme
bezpečná, kvalitná a rozumná krajina
a na tom treba stavať.
Okrem toho, máme tu kvalitných ľudí, s
ktorými sa dá pracovať a robiť globálny
biznis. Keďže som časť svojho detstva
strávil v USA, baví ma fungovať v oboch
týchto svetoch a prepájať to, čo je v nich
dobré. A keďže som aj vyštudovaný informatik, baví ma prepájať svet biznisu
a IT. A to sa dá robiť aj zo Slovenska.
AK MÁ DOMÁCA IT FIRMA AMBÍCIE
PRERAZIŤ AJ V ZAHRANIČÍ, NAPRÍKLAD
V OBLASTI FINTECHU, AKO BY MALA
POSTUPOVAŤ? PONÚKAŤ RIEŠENIA
OVERENÉ DOMA AJ NA GLOBÁLNOM
TRHU, ALEBO TEN DOMÁCI MÔŽE

SKÚSIŤ VYNECHAŤ A ROVNO SA SÚSTREDIŤ NA ZAHRANIČIE?
Záleží na tom, o ktorý trh má záujem. Ak
je to B2B, vtedy si môže riešenie pripraviť
na Slovensku a na domácom trhu ho aj
ponúkať. Potom toto riešenie môže predávať i v zahraničí. Potreby korporátnych
klientov sú totiž podobné bez ohľadu na
štát a aj komunikácia s nimi sa zásadne nelíši. Ak však chce spoločnosť osloviť
koncových zákazníkov, situácia je diametrálne odlišná. Každý klient je totiž iný
a treba ho podrobne poznať. Nemôžete
očakávať, že so službou vyvinutou v slovenských podmienkach pre slovenských
zákazníkov uspejete automaticky povedzme vo Francúzsku. S vysokou pravdepodobnosťou neuspejete ani u našich
priamych susedov. Každý sme totiž iný.
A to platí tak pre oblasť fintechu, ako aj
všeobecne. Robiť dobrý B2C biznis zo
Slovenska na zahraničných trhoch preto
zvládlo iba málo našich firiem. Príkladov
nie je veľa, z ostatného obdobia mi napadá najmä Dedoles či GymBeam.
SPOMENULI STE, ŽE PO DOSIAHNUTÍ
ÚSPECHU V ZAHRANIČÍ, MNOHÍ MAJITELIA FIRIEM SVOJ PODIEL PREDAJÚ A
POSUNÚ SA INAM. VÁŠ POSTOJ K VACUUMLABS JE AKÝ? BUDETE PREDÁVAŤ, ALEBO VYTRVÁTE?

výpomocou Vacuumlabs. Ale na predaj
nie sme. Neviem si predstaviť, že by som
robil niečo iné, než robím teraz. Som
presvedčený, že podnikateľ, hoc aj by
začal robiť biznis s dvoma kamarátmi

„Na malom trhu platí
dvojnásobne pravidlo: ak si jediný, kto
môže niečo zmeniť,
tak sa musíš do toho
pustiť.“
na internáte, sa nemá báť postaviť firmu, ktorá bude úspešná aj globálne.
Aj zo Slovenska sa to dá. Pretože cieľ
ponúkať produkty a služby, ktoré reálne zlepšia kvalitu ľudí v tomto regióne,
za to stojí. A týka sa to nielen nás, ale aj
ďalších slovenských IT firiem. Pretože na
malom trhu platí dvojnásobne pravidlo:
ak si jediný, kto môže niečo zmeniť, tak
sa musíš do toho pustiť.

Predávať neplánujem. To neznamená,
že neskúšame nič nové. Investujeme
do startupov, zakladáme spin-offy, ktoré fungujú pod ochrannou strechou a s

Kto je
Matej
Ftáčnik

CEO slovenskej spoločnosti Vacuumlabs, ktorá vytvára digitálne produkty na mieru v oblasti finančných
technológií. Je aj jej spoluzakladateľom. Vyštudovaný informatik (na FMFI
UK v Bratislave) je nielen EY Technologickým podnikateľom roka 2019,
ale aj víťazom StartupAwards.sk 2011
so spoločnosťou Nicereply.com. Založil aj jeden z prvých coworkingov
na Slovensku - The Spot.
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Technologické trendy
ako funkčné riešenia
v praxi
AKO INTERNET VECÍ DOHLIADA NA BEZPEČNOSŤ
V PRIEMYSELNOM ZÁVODE

FINANCIE EFEKTÍVNEJŠIE: VYTVORILI SME PLNE
AUTOMATIZOVANÝ DENNÝ REPORTING

Bezpečnosť na prvom mieste. Zákazník zo sektora priemyselnej výroby sa dlhodobo zameriava na minimalizáciu
prevádzkových rizík neustálym zlepšovaním, využitím automatizácie a robotizácie procesov. V spolupráci s DATALANom uvádza do praxe inovácie, medzi ktoré sa aktuálne
zaradil moderný monitorovací systém, založený na využití
infraštruktúry priemyselného Internetu vecí (IoT).

Relevantné dáta v správnom čase pomáhajú prijímať
strategické rozhodnutia v každej sfére. V komerčnom sektore je však aktuálny a kvalitný biznis report poskytujúci
prehľad o priebežnom dosahovaní stanovených obchodných cieľov nevyhnutným základom pre správne rozhodnutia každý deň. Ako získať plne automatizovaný denný
reporting a uľahčiť si prácu?

Monitoringom kľúčových prvkov výrobného závodu sa
zvýšila bezpečnosť a eliminovali neočakávané výpadky vo
výrobe. Výrobný závod zákazníka je do veľkej miery závislý
od dodávok elektrickej energie. Práve preto sa fabrika
snaží modernizovať výrobu a zavádzať do prevádzky
inovatívne riešenia. Tie im pomáhajú znižovať prevádzkové náklady a minimalizovať nepredvídateľné odstávky vo
výrobe.
Pilotný projekt „Budovanie LoRaWan“ s využitím priemyselnej
IoT infraštruktúry realizoval DATALAN na základe predchádzajúcej dlhodobej spolupráce. Hlavným cieľom projektu
bolo zvýšiť celkovú bezpečnosť výrobného procesu využitím
aktívneho monitoringu kľúčových výrobných zariadení. Sekundárne projekt prináša aj možnosť predikovať a minimalizovať neočakávané výpadky vo výrobe. Stručne sa projekt
dá popísať ako optimalizácia výrobných procesov s využitím
smart moderných technológií – priemyselného Internetu vecí.
Vo výrobnom areáli zákazníka sme vytvorili privátnu
LoRaWAN sieť s množstvom senzorov a snímačov rozmiestnených v celom priestore závodu. Dáta z monitorovaných
prvkov a zariadení výrobného závodu sú v reálnom čase
odosielané na LoRaWan network server a následne prevedené do MS Azure. Komplexné údaje tak vytvárajú dlhodobú
štatistiku o stave zariadení a môžu byť ďalej analyzované.
Jednotlivé meracie zariadenia sa skladajú zo senzorovej časti, riadiaceho CPU a komunikačnej časti vrátane napájania.
Dáta získané monitoringom reportujú stav životného cyklu
výrobných zariadení a pridružených výrobných zariadení.
Pomáhajú tak zákazníkovi rozhodovať sa v čase, pripraviť sa
na potrebné servisné zásahy, varujú ho pred možnými hrozbami a narušením kontinuity výrobného procesu.
Hlavným prínosom riešenia je komplexný prehľad o aktuálnom stave výrobných zariadení. Zákazník tak dokáže predvídať prípadné riziká výrobného cyklu a vopred sa pripraviť
na nevyhnutné servisné úkony, či plánovať výmenu opotrebených zariadení s minimálnym dopadom na prevádzku
závodu.

Projekt „Connect Release 2020“ sme v DATALANe realizovali
v rámci dlhodobej spolupráce so zákazníkom z finančnej
sféry. Potrebné zmeny štruktúry a funkcionality pravidelných reportov sme mu nasadili ako súčasť pravidelnej
aktualizácie nami dodávaných systémov. Hlavnou časťou
projektu bola pravidelná modernizácia systému výkazov o
podnikaní, ktoré náš zákazník zasiela materskej spoločnosti.
Aktualizácia pre tento rok bola výnimočná tým, že okrem
pravidelnej úpravy štruktúry, obsahu a významu dát dvoch
mesačných reportov (IFRS a AWARE), vyžadovala aj vytvorenie nového systému plne automatizovaného denného
reportu.
Hlavnou požiadavkou bola progresívna úprava obsahu a štruktúry reportovaných dát. Hlavné zmeny sa týkali
najmä prispôsobenia formy reportovaných dát potrebám
materskej spoločnosti, ale aj Európskej centrálnej banky.
Paralelným cieľom druhej časti bolo zavedenie automatického denného reportingu nevyžadujúceho manuálny zásah
koncového používateľa.
Pravidelný mesačný report je spúšťaný manuálne počas
pracovnej doby, dvakrát mesačne, prvý krát ako IFRS dávka
(pred finančnou uzávierkou) a následne ako AWARE dávka
(po finančnej uzávierke). Aktuálny mesačný report obsahuje
500 vzájomne previazaných údajových polí.
Požiadavka nového reportu na dennej báze znamenala
pre vývojárov spoločnosti DATALAN vytvorenie samostatného, plne automatizovaného procesu. Navrhnuté riešenie
funguje úplne autonómne, spúšťa sa každý pracovný deň
v nočných hodinách a obsahuje 131 údajových polí, nutne
nezávislých od mesačnej uzávierky.
Zaujímavým špecifikom projektu bolo vzájomné prepojenie
manuálnych a plne automatizovaných procesov do jednotného používateľského rozhrania. Riešenie tak zákazníkovi umožňuje v prehľadnom rozhraní sledovať stav práve
realizovanej dávky (delivery).

NOVÝ FEDERÁLNY INTRANET
SPOJIL DVE KRAJINY
Pre viac ako 12 500 zamestnancov
dvoch krajín sme po mesiacoch práce
spustili jeden spoločný federálny intranet. Základnom projektu bolo zjednotiť
intranet pre zamestnancov oboch krajín,
tzn. vytvoriť jednu spoločnú platformu
pre vzájomné zdieľanie informácií a
súčasne integrovať aj sociálnu platformu
Workplace z dielne spoločnosti Facebook. Za prvý deň zamestnanci navštívili
nový intranet viac ako 21 000 krát.
DATALAN vytvoril pre zákazníka jednu
platformu združujúcu komunikáciu a dáta
všetkých zamestnancov na jednom mieste. Okrem komunikácie môžu vytvárať
skupiny pracujúce na rôznych projektoch
a vzájomne si zdieľať všetky informácie
potrebné k práci.
Zákazník vyžadoval moderný intranet s
využitím aktuálnych technológií s pripomienkou, aby boli zmeny uskutočniteľné
administrátorom CMS, prípadne jednoduchou zmenou kódu bez nutnosti
nasadenia do aplikačného servera. Preto
sme použili kombináciu Liferay CMS ako
úložiska pre obsah a pomocné texty,
pričom zobrazovanie má na starosti
JavaScript aplikácia využívajúca údaje z
CMS publikované do formátu JSON.
Nový federálny intranet je postavený na
vyhľadávaní – pre toto vyhľadávanie je
použitý SOLR s doplnenou slovenčinou,
nakonfigurovanou češtinou. Boli realizované prispôsobenia priamo na mieru pre
riešenie federálneho intranetu. Ďalším
z prínosov dodaného riešenia je ľahšia
cesta k interným aplikáciám firmy, ku
ktorým sa teraz zamestnanci dostanú
jednoducho použitím skratiek alebo vďaka skvalitnenému vyhľadávaniu. Dôležitou
súčasťou je aj posielanie predvolených
notifikácií.
Použité riešenie integráciou s Workplace
umožňuje prístup všetkým zamestnan-

com, ktorí sa môžu spolupodieľať na
tvorbe obsahu, samozrejmosťou je proces
schvaľovania príspevkov od zamestnancov. Dodané riešenie podporuje personalizovateľnosť, ďalším prínosom pre
používateľov zákazníka je zmena pohľadu
na informácie. Nový intranet je plne
funkčný aj na mobilných zariadeniach,
preto sa zákazník rozhodol zrušiť tlačené
médiá vo firme. V súčasnosti so zákazníkom pracujeme na ďalších vylepšeniach a
rozšíreniach aktuálnych možností.

STARÁME SA O KYBERNETICKÚ
BEZPEČNOSŤ SLOVENSKÝCH
MIEST A OBCÍ
Únik, zničenie či zneužitie dát je dnes
témou, ktorá sa týka nás všetkých – od
jednotlivcov, cez menšie i veľké firmy,
organizácie, až po úrady a samosprávy. Dochádza k nim čoraz častejšie aj v
slovenských podmienkach, preto by sme
téme kybernetickej bezpečnosti mali
venovať dostatočnú pozornosť. Už viac
ako 30 mestám a obciam sme pomohli
splniť požiadavky zákona, ich legislatívnu povinnosť a súčasne ochrániť dáta,
systémy a zariadenia rýchlo, jednoducho
a bez veľkých investícií.
Bezpečnostná legislatíva určuje samosprávam normy ako vytvoriť a udržiavať bezpečné prostredie samosprávy,
zamestnancov aj občanov. DATALAN im
preto ponúkol riešenia na zabezpečenie

súladu s uvedenými legislatívnymi zmenami, a to z pohľadu metodiky i technologických riešení.
Samospráva ako poskytovateľ základnej
služby má zákonnú povinnosť zabezpečiť
súlad so zákonmi ZoKB a ITVS a udržiavať
ho na kontinuálnej báze. Vďaka našim
službám si vyše 30 miest a obcí veľmi
rýchlo a efektívne túto zákonnú povinnosť
splnilo, čím sa vyhli sankciám a na kontinuálnej báze im zabezpečíme udržiavanie súladu bez toho, aby na to museli
vynakladať vlastné kapacitné zdroje.
Patria medzi ne napríklad bratislavské
mestské časti Dúbravka a Lamač, mestá
Galanta, Krompachy, Vrbové, Hurbanovo,
Trenčianske Teplice či Námestovo ale aj
obce Rohožník, Mojmírovce, Zlaté Klasy a
mnoho ďalších.
Projekt Kybernetická bezpečnosť v samospráve sme odštartovali s cieľom poskytnúť zákazníkom komplexné zastrešenie
povinností, ktoré im ako prevádzkovateľovi
základnej služby vyplývajú z bezpečnostnej legislatívy. DATALAN dokázal rýchlo
zareagovať na požiadavky zákona a
využiť dlhoročné skúsenosti a zručnosti
z oblasti kyberbezpečnosti, rozšíriť ich o
legislatívnu problematiku a vyskladať pre
zákazníkov balík riešení, vďaka ktorým
môžu zveriť starostlivosť o kyberbezpečnosť svojho prostredia do našich rúk.

SPRACOVANIE PANDEMICKÝCH
OČR RÝCHLO A JEDNODUCHO
POMOCOU E-FORMULÁROV
Mnohé úrady aj napriek postupujúcej digitalizácii ešte stále riešia svoju agendu
v papierovej forme, čo sa začiatkom roka
2020 stalo mimoriadne problematickým.
V snahe zabrániť šíreniu koronavírusu
bolo potrebné v čo najväčšej možnej
miere obmedziť fyzický kontakt a prejsť
do online prostredia. Z dôvodu rastúcej
pandémie sa dramaticky zvýšil počet
ľudí žiadajúcich o OČR – pandemické
ošetrovné. Sociálna poisťovňa v rýchlej
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reakcii na túto situáciu využila možnosti
moderných technológií.
Do vypuknutia pandémie sa riešili žiadosti
o OČR len tlačivami, čo však prinášalo
veľký nápor na pracovníkov poisťovne,
nakoľko sa vyžadovalo manuálne spracovanie a vyskytovala sa chybovosť pri
evidencii. Po naštartovaní projektu sme
si ako primárny cieľ dali práve rýchlejšie
zvládnutie náporu žiadostí o OČR a tým
zefektívnenie celého procesu. Projekt sme
rozbehli analýzou formulárov a návrhom
ich aplikácie v IT prostredí klienta. Za
týmto účelom sme zrealizovali potrebné rozšírenia v e IT prostredí klienta. Za
týmto účelom sme zrealizovali potrebné
rozšírenia v eForm module, keďže spracovanie agendy OČR a čestných vyhlásení
je v kompetencii jednotlivých pobočiek a
nevyhnutnou sa stala potreba presúvania
spracovania agendy medzi nimi.
Spolu s prácami na samotných formulároch sme tiež pristúpili k redizajnu portálu
https://eformulare.socpoist.sk/ tak, aby
portál a jeho služby bol zosúladené s jednotným dizajn manuálom elektronických
služieb ID-SK.
Elektronická žiadosť cez e-formuláre prináša mnoho výhod poisťovni aj občanom.
Vyplnenie žiadosti online chráni zdravie,
šetrí čas a súčasne urýchľuje vybavenie
dávky. Žiadatelia nemusia nikam chodiť,
všetko vybavia jednoducho z domu.
Bez potreby eID
V rámci projektu bolo potrebné zareagovať aj na fakt, že občanov aktívne
využívajúcich eDesk schránky je stále
málo. Preto sme s partnermi projektu a
vytvorili obdobné elektronické formuláre aj v doméne vicepremier.sk, kde sa
počas trvania krízového stavu nevyžaduje
prihlásenie prostredníctvom eID kariet,
pred zaslaním formulárov sa občan overí
v prvom kroku prostredníctvom SMS
správy, až následne sa jeho identita overí
v Sociálnej poisťovni. Úlohou DATALANu
bolo zabezpečiť bezpečný prenos týchto
formulárov prostredníctvom služby CSRU
tak, aby formuláre mohli byť ďalej spracované rovnakým spôsobom ako priamo
na portáli eformulare.socpoist.sk.

SOFTVÉROVÝ UPDATE
VO FINANČNEJ INŠTITÚCII
Desiatky používateľov softvéru v kancelárii i teréne, stovky zákazníkov, ktorým je
potrebné poskytnúť služby ešte rýchlejšie
a efektívnejšie, a najmä požiadavka automatizácie a lepšieho prehľadu a práce
s dátami – to boli dôvody, ktoré nášho
zákazníka, špecialistu na financovanie
osobných vozidiel, doviedli k potrebe
modernizácie viacerých softvérových
nástrojov.

Dôležitou úlohou projektu bolo zároveň
zvýšiť úroveň bezpečnosti a podpory dodávateľov a zosúladiť sa s požiadavkami
v rámci skupiny. Update sme realizovali
modernizáciou aplikácií JAVA na verziu 1.8,
JBoss na verziu EAP 7, Oracle na verziu 12
R2 a Linux na aktuálnu verziu, priamo na
produkčných serveroch zákazníka: AM,
Dealer, Inbox, Netfin, Connect, FD-Proxy.
V rámci nasadenia týchto updateov boli
vykonané aj potrebné implementačné
práce na aplikáciách tak, aby bola zabezpečená ich plná funkčnosť.
V rámci Update-u JBoss bolo tiež potrebné meniť aplikačné závislosti. Každý JBoss
vyžadoval iné dependencie, nové releasy
upravených aplikácií, prenesenie konfigurácií na nové JBoss-y, test nasadenia, aj
test funkčnosti.
Po úspešnom ukončení updatu softvéru v
testovacom prostredí boli rovnaké updaty
realizované aj na serveroch v produkčnom prostredí.
Riešenie prinieslo zákazníkovi aktuálne a
podporované a bezpečné verzie. Uľah-

čuje mu údržbu a prevádzku systému, a
vytvára kvalitný priestor na ďalší vývoj. „So
zákazníkom spolupracujeme dlhodobo,“
hovorí Rastislav Bajtoš, riaditeľ segmentu
Financie, telekomunikácie a priemysel v
spoločnosti DATALAN. „Sme jeho partnerom pri komplexnom zastrešení a rozvoji
informačného systému, ktorý beží na
tejto infraštruktúre a systémovej platforme. Aj vďaka takémuto špecifickému
projektu má zákazník dostupnejšiu cestu
k pravidelnému systémovému a bezpečnostnému upgradu celej sofvérovej
infraštruktúry.“
Z pohľadu DATALANu ako dodávateľ bol
projekt zaujímavou výzvou – išlo o veľký
technologický skok, unikátnu realizáciu na
mieru, a náročná bola tiež koordinácia
medzi zákazníkom a inými dodávateľmi.
Komplexný projekt sme realizovali od roku
2018 do roku 2021. Ako zásadné plus tohto
riešenia vidíme aj minimalizáciu dopadov
na produkčnú prevádzku a elimináciu
obmedzení ďalšieho vývoja.

OČKOVANIE ONLINE –
REGISTRÁCIA RÝCHLO
A EFEKTÍVNE
Aktuálnou výzvou samospráv na Slovensku je očkovacia stratégia. Vzhľadom na
akútnu potrebu zaočkovania čo najširšej
populácie v čo najkratšom čase hľadajú
samosprávy spôsob, ako túto operáciu
promptne a zodpovedne realizovať.
DATALAN pre zákazníka Trnavský samosprávny kraj navrhol funkčný spôsob, ako
obyvateľom kraja sprístupniť registráciu
na očkovanie v pozícii náhradníkov.
Portál www.cakarentt.sk bol spustený koncom marca a umožňuje záujemcom, ktorí
patria do skupín definovaných vyhláškou
MZ SR, prihlásiť sa. V závislosti od počtu
voľných miest im bude ponúknutá možnosť
nechať sa zaočkovať v jednom z troch
veľkokapacitných očkovacích centier prevádzkovaných Trnavskou župou. DATALAN
pre TTSK pripravoval celý portál vrátane
grafického návrhu, tj. backend aj frontend, spolu s optimalizáciou pre mobilné
zariadenia.
Riešenie bolo pripravené v rámci intenzívneho projektu v priebehu jedného týždňa.
Vývojári spoločnosti DATALAN zároveň
spracúvajú dáta v administračnej časti a
pripravujú exporty pre ďalšie potrebné
spracovania, napr. priamu komunikáciu
župy so záujemcami. Súčasťou riešenia je
aj email server a sms brána, kde DATALAN zabezpečuje integráciu a obsluhu.
„Portál ČakáreňTT je ukážkou toho, ako
môžu technológie v praxi pomáhať –
rýchlo, jednoducho, bez veľkých investícií,
reagujúc na reálne potreby,“ uviedla Lenka
Mitáková, tímlíder oddelenia Stratégie pre
samosprávy v spoločnosti DATALAN.
Ako počas oficiálneho spustenia portálu
potvrdila župa, cieľom je promptne informovať záujemcov o očkovanie o dostupnej
možnosti, ak sa do očkovacieho centra
nedostavia osoby, ktoré boli zaregistrované
cez centrálny objednávací systém alebo sa
na očkovanie v daný deň prihlásilo menej
ľudí, než je k dispozícii vakcín.
Portál je prehľadný, intuitívny, responzívny,
navrhnutý v súlade s pravidlami UX a jednotným dizajn manuálom elektronických
služieb Slovenska. Súčasťou sú základné
informácie k očkovaniu ako aj čestné
vyhlásenia a dokumenty k informáciám
o GDPR. Po odoslaní formulára je občan
obdrží notifikačný email s privátnym PIN
prístupovým kódom a základnými informáciami o priebehu očkovania. Samozrejmosťou je najvyšší bezpečnostný štandard.
Administrácia portálu je riešená prostredníctvom backoffice LF, kde sa nachádzajú
viaceré typy exportov – pre potreby evidencie v rámci spisu v registratúre, pre IS
Medicom, ako aj export pre NCZI.

Cloud Pak for Data

Zhromažďujte, organizujte, analyzujte a využívajte údaje a umelú inteligenciu vo vašom podnikaní cez
jednoduché rozhranie.
IBM® Cloud Pak for Data je cloudové natívne riešenie, pomocou ktorého vám umožníme rýchlu a efektívnu
prácu s dátami. Prostredníctvom neho sa môžete pripojiť k vašim údajom, spravovať ich, vyhľadať a použiť na
analýzu. Slúži ako jednotné rozhranie pre všetkých používateľov.
Dáta sú palivom digitálnej transformácie založenej na umelej inteligencii.
Cloud Pak for Data podporuje produktivitu tým, že vám umožní vyhľadať existujúce údaje alebo požiadať o
prístup k údajom. Vďaka moderným nástrojom, ktoré zjednodušujú analýzu a odstraňujú bariéry spolupráce,
môžete tráviť menej času hľadaním údajov a viac času ich efektívnym využívaním.
S Cloud Pak for Data nemusíte nasadzovať množstvo rôznorodých systémov a následne ich prepájať.
Stačí vám jeden - a s jeho nasadením vám radi pomôžeme.

Ste pripravení na umelú inteligenciu?

5 krokov, ktoré potrebujete na vašej ceste k umelej inteligencii (AI)

Modernizujte

Zbierajte

Organizujte

pripravte svoje dáta na svet AI
a hybridných multi-cloudov

zjednodušte a sprístupnite
svoje dáta

vytvorte analytický základ
pripravený na podnikanie

Rozšírenie AI vytvorí

Analyzujte

Začleňte

vytvorte a prevádzkujte
umelú inteligenciu s dôverou
a transparentnosťou

prevádzkujte umelú inteligenciu
v celom podnikaní

bilión $
obchodnej hodnoty v roku 2021*
(* Gartner, INC. Aug 2019)

Aj vás zaujalo riešenie Cloud Pak or Data?
Kontaktujte nás. Na kvalifikované a operatívne riešenie Vašich potrieb
sme otvorili špecializované DATALAN Kompetenčné centrum:
dkc@datalan.sk. Naši experti vám s nasadením IBM riešení radi pomôžu.
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AKÉ OPATRENIA A ZMENY STE PRI
NÁSTUPE PANDÉMIE NA SLOVENSKU
RIEŠILI AKO PRVÉ?
KL: Firma reagovala veľmi flexibilne
- bol vytvorený krízový štáb, vďaka
ktorému boli zamestnanci pravidelne
informovaní o prevádzkových a
ekonomických opatreniach. U všetkých,
ktorým povaha práce dovoľovala, sa
zmenil režim práce takmer zo dňa na
deň na iba home office. Zamestnanci
boli vyzývaní k zodpovednosti, k
prevencii založenej na dodržiavaní
hygienických opatrení a používaní
ochranných pracovných pomôcok,
ktoré im boli zabezpečené.
PERSONALISTI BOLI ČASTO NÁRAZNÍKOM REAKCIÍ ĽUDÍ NA SITUÁCIU, V
KTOREJ SA NIKDY PREDTÝM NEOCITLI.
AKÉ BOLI VAŠE SKÚSENOSTI?

JE NEVYHNUTNÉ
UVEDOMIŤ SI,
KDE SÚ NAŠE
HRANICE

Pandemická doba preverila firmy aj v personálnej oblasti. Schopnosť rýchlo reagovať, zorientovať sa v
neustále sa meniacich pravidlách a vybalansovať nutnosť vytvorenia bezpečného prostredia pre ľudí a
zároveň efektívneho modelu fungovania firmy bola u personalistov na nezaplatenie. Vysoké tempo i nároky
boli kladené aj na HR oddelenia v IT firmách, od ktorých zákazníci očakávali okamžitú reakciu a pomoc
s prechodom do digitálneho prostredia, pričom sa museli digitalizovať aj samotné personálne procesy a
komunikácia – čo bola občas nadľudská misia. Ako to zvládlo Personálne oddelenie v DATALANe, ktorý
patrí medzi lídrov v inovatívnych IT riešeniach na slovenskom trhu? A čo sú podľa personálnych odborníčok
najdôležitejšie zmeny, na ktoré by sa mali firmy v post-pandemickom období pripraviť? Prečítajte si rozhovor
s Kristínou Laukovou a Jaroslavou Kubincovou, HR Business Partnerkami v spoločnosti DATALAN.

JK: Pre nás všetkých to bola výzva.
Ľudia boli prirodzene nervóznejší, a aj
preto sme sa snažili najmä zachovať
pokoj a rozvahu, zorientovať sa v často
meniacich sa legislatívnych opatreniach
a nastaviť firemné opatrenia tak, aby
sme zachovali flexibilitu pre čo možno
najväčší počet zamestnancov. Vo
všeobecnosti si myslím, že sme napriek
situácii boli ako tím súdržnejší a snažili
sa vzájomne si pomôcť prekonať toto
obdobie bez strát.
HR
ODDELENIAM
PRIBUDLI
V
SÚVISLOSTI S KORONAKRÍZOU AJ NOVÉ
KOMPETENCIE. ČO SA VO VAŠEJ PRÁCI
ZMENILO NAJVÝRAZNEJŠIE?
KL: Najvýraznejší bol nápor otázok od
zamestnancov na životné a pracovné
situácie, v ktorých sa odrazu ocitli, čo
si vyžadovalo vyznať sa v množstve
informácií, často zmätočných. Naša
pozornosť smerovala aj na psychické
zdravie zamestnancov. V spolupráci s
marketingom sme vydali infobrožúru
10 pravidiel ako pracovať efektívne a
komfortne na home office.
PRÁVE HOME OFFICE BOL V HR SEGMENTE TÉMOU ROKA. ČO SÚ PODĽA
VÁS TRENDY A REÁLNE VÍZIE FUNGOVANIA?
JK: Tak ako aj na iné opatrenia, aj
na tému HO majú zamestnanci
rôzne názory. Niektorým to vyhovuje
viac, iným menej. Trend smerujúci k
zdieľaným officom je v dnešnej dobe
bežný a pravdepodobne nezvrátiteľný.

Dôležité je aj tento trend zvládnuť tak,
aby zamestnanci mali dostatok času a
možností sa s ním vyrovnať. Primárne nie
z dôvodu sledovania úspory nákladov,
ale HO nám počas pandémie ukázal, že
práca sa zefektívňuje a HO môže mať
pozitívny vplyv na work-life balance.
INTENZÍVNE STE SA VENOVALI AJ MOTIVÁCII ZAMESTNANCOV, TAK AKÚTNEJ - KRÁTKODOBEJ, AKO AJ DLHODOBEJ. V ČOM JE PODĽA VÁS KĽÚČ?
KL: Jednotné know-how na motivovaných zamestnancov neexistuje. Čo je
motiváciou pre jedného, nemusí byť pre
druhého, a preto okrem toho, že má
firma motivačný systém, je potrebné
pracovať aj s individuálnou motiváciou
každého jedného zamestnanca. Alfou
a omegou je aktívna práca manažéra
s ľuďmi, ktorý dokáže využiť potenciál
(kvality) každého jedného člena tímu
a tým upevňovať ich sebadôveru. Mal
by vedieť ľudí rozvíjať, poskytovať im

DIENCIE V RECEPTE NA FUNGUJÚCI A
VÝSLEDKY PRINÁŠAJÚCI PRACOVNÝ
TÍM?
KL: Ingredienciami sú kvalifikovaní
ľudia, ktorí majú spoločný cieľ, ich
vzájomné vzťahy postavené na dôvere
a otvorenej komunikácii, tímová
spolupráca,
zdieľanie
vedomostí
a vzájomná podpora pri riešení
problémov. Veľmi závisí od lídra ako
dokáže ingrediencie zladiť a dotiahnuť
recept do požadovaného výsledku.
PERSONÁLNE ODDELENIA VO FIRMÁCH BOLI ČASTO NÚTENÉ FUNGOVAŤ AJ AKO PSYCHOLOGICKÁ
PORADŇA. S ČÍM ZA HR KOLEGAMI
PRICHÁDZAJÚ ĽUDIA NAJČASTEJŠIE?
JK: Táto téma nesúvisí primárne s
pandémiou a osobne nevnímam nárast
alebo pokles práce psychologickej
poradne. Z dlhodobých skúseností
môžem uviesť, že zamestnanci vždy

Výsledky práce manažéra a tímlídra prinesú ovocie
v podobe výkonných a lojálnych zamestnancov,
ktorých práca baví a baví ich to aj spolu navzájom.
pravidelnú spätnú väzbu a zisťovať
ich vnútorné a vonkajšie motívy, resp.
motivačné bariéry. Výsledky práce
manažéra a tímlídra reálne prinesú
ovocie v podobe výkonných a lojálnych
zamestnancov, ktorých práca baví a
baví ich to aj spolu navzájom.
MOTIVOVAŤ MOŽNO IBA SPOKOJNÝCH ZAMESTNANCOV. A AKO JE TO
SO SPOKOJNOSŤOU V DATALANE?
KL: Vo firme sme zrealizovali prieskumu
medzi zamestnancami, aby sme v
náročnom období získali prehľad o ich
potrebách, názoroch a celkovej nálade
vo firme. Prieskum ukázal, že viac
než 91 % je spokojných a približne
rovnaký počet spája svoju budúcnosť s DATALANom. Vyše 83 % by
dokonca odporučilo prácu vo firme a
81 % datalancom záleží na budúcnosti
firmy a chcú sa na nej spolupodieľať.
Tieto
výsledky
nás
mimoriadne
potešili, ako aj vysoká spätná väzba a
zapojenie sa do prieskumu. Potvrdilo
sa, že v DATALANe je to predovšetkým
o ľuďoch, tímoch a spoločnej motivácii.
ČO SÚ PODĽA VÁS HLAVNÉ INGRE-

uvítajú možnosť vyrozprávať sa z
niektorých pálčivých tém a problémov
medziľudských vzťahov.
AKÉ ZMENY NA SLOVENSKOM TRHU
VNÍMATE V TÉME STAROSTLIVOSTI O
ZDRAVIE ZAMESTNANCA, ČI UŽ FYZICKÉ ALEBO PSYCHICKÉ?
JK: Aj naša spoločnosť sa snažila
zareagovať
na
novovzniknutú
situáciu. Okrem iného sme napríklad
ponúkli zamestnancom využiť služby
psychológa. Neevidujeme však žiadny
zvýšený záujem. Ponúk z oblasti
starostlivosti o zdravie je na trhu síce
viac, snažia sa vyťažiť marketingovo
z danej situácie, ale benefit pre
zamestnanca ide častokrát bokom.
MNOHÉ FIRMY SA NEVYHLI ANI PREPÚŠŤANIU. ČO JE VAŠE ODPORÚČANIE, NA BEZPROBLÉMOVÉ ZVLÁDNUTIE TEJTO „VÝZVY“?
KL: Ukončenie pracovného pomeru so
zamestnancom je vždy veľmi náročné
na prípravu manažéra a predikciu
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možných
scenárov
správania
prepúšťaného zamestnanca vzhľadom
na jeho osobnosť.
Koronakríza
zasiahla
aj
nás.
Zamerali sme sa na hľadanie
spôsobov ako prepúšťaniu predísť
prijatím ekonomických opatrení na
optimalizáciu nákladov, nariadením
prekážok práci a využitím štátnej
pomoci.

aj s prihliadaním kandidátov na povesť
firmy.
DÔLEŽITÁ TÉMA WORK-LIFE BALANCE. POTVRDILA PRAX NEJAKÉ KONKRÉTNE FUNGUJÚCE PRAVIDLÁ?
JK: Moje odporúčanie: ak sa cítiš
unavený, tak si aktívne oddýchni. Je
nevyhnutné si individuálne uvedomiť,
kde sú hranice a vedieť narábať s
aktívnym oddychom.

MÁTE TIP, AKO ÚSPEŠNE PRENIESŤ
PERSONÁLNU - OSOBNÚ KOMUNIKÁCIU DO ONLINE PROSTREDIA?

DO BUDÚCNOSTI BUDE PRE FIRMY
ČORAZ DÔLEŽITEJŠIE ZÍSKAŤ A UDRŽAŤ SI RENOMÉ ATRAKTÍVNEHO ZAMESTNÁVATEĽA. ČO HO PODĽA VÁS
DEFINUJE?

JK: Zapnúť si kameru? :)
ČO VO FIRME NAJVIAC POMÁHA ZOSOBNENIU DIŠTANČNÉHO KONTAKTU?
KL: Komunikačné technológie. Za
posledný rok sa stali neodmysliteľnou
súčasťou nášho života, pracovného
i súkromného. Vďaka nim môžeme
plnohodnotne pracovať, počuť a
vidieť sa, ako keby sme boli spolu v
kancelárii. Viaceré tímy sa dokonca
stretli aj neformálne online po práci
pri pivku či vínku :)
Myslím si, že veľmi dobrú odozvu mali
aj firemné akcie, ktoré sa z prezenčných
stali, dúfajme iba pre tento rok,
onlinovými - ako Kick off, DATALAN
Award, Portfólio seminár, alebo
aj osobno-onlineová komunikácia
výsledkov
zamestnaneckého
prieskumu spokojnosti.
PANDEMICKÁ KRÍZA PREVERILA A
UKÁZALA LÍDROV. AKÝ BY MAL BYŤ LÍDER 2021, AK SA ZAMERIAME NA NUTNOSŤ FLEXIBILNÉHO REAGOVANIA
A PRISPÔSOBENIA SA MENIACIM SA
PODMIENKAM?
KL: V otázke je odpoveď. Koronakríza
potvrdila, že tí, ktorí sa nezľaknú, dokážu
flexibilne reagovať na situáciu na trhu,
vyťažiť z daných podmienok, sú víťazmi.
Kým ostatní vyčkávali čo sa bude diať,
oni/my sme ďalej plánovali, investovali,
inovovali, ponúkali a predávali.
DO POPREDIA SA DOSTÁVA AJ POJEM

KL: Spokojní zamestnanci, ktorí sa
stotožňujú s víziou spoločnosti, majú
vžité jej hodnoty a prirodzene tvoria
jedinečnú firemnú kultúru. Mohla
by som menovať faktory, ktoré
ovplyvňujú atraktivitu zamestnávateľa
ako konkurencieschopné benefity a
pracovné podmienky, vzdelávanie
a
možnosti
kariérneho
rozvoja,
sofistikované riešenia, spoločensky
zodpovedné správanie... Avšak bez
toho, aby bol zamestnávateľ atraktívny
REZILIENCIA, AKO KĽÚČ K PSYCHICKEJ
ODOLNOSTI A VÝKONNOSTI. PODĽA
PRIESKUMOV MÁ AŽ 40 % PODIEL NA
ÚSPECHU ČLOVEKA. AKO TO HODNOTÍTE NA ZÁKLADE VAŠICH SKÚSENOSTÍ Z PRAXE?
JK: Ak opomeniem, že ide o nový
buzzword v HR manažmente, tak
potom áno, psychické zdravie a
mentálna vyrovnanosť jednotlivca,
jeho húževnatosť a proaktivita sú
nevyhnutným predpokladom k vyššej
pracovnej výkonnosti a možnej miery
zaťaženia zamestnanca.
V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU SA MENÍ
CELÝ PRACOVNÝ TRH – PO AKÝCH
ZRUČNOSTIACH JE AKTUÁLNE NAJVÄČŠÍ DOPYT, ČO NÁM NAJVIAC POMÔŽE V KARIÉRE V POST-PANDEMIC-

Koronakríza potvrdila, že tí, ktorí sa nezľaknú,
dokážu flexibilne reagovať na situáciu na trhu,
vyťažiť z daných podmienok, sú víťazmi.

KEJ ÉRE? AKÉ NÁROKY SÚ KLADENÉ NA
ROZVOJ ZAMESTNANCA A AKÍ ĽUDIA
POSILNIA FIRMU V ČASE KRÍZY?
JK: Pandémia určite výrazne urýchlila
digitalizáciu pracovných procesov a
do popredia sa dostávajú aj zručnosti
práce s rozličnými aplikáciami (z
excelu, wordu a ppt prechádzame
k Sharepointu, BI, Microsoft 365...).
Spolupráca a kolaborácia cez web sa
posunula úplne inam, je dynamickejšia,
pracuje sa súbežne. Firmu určite
posunú ľudia, ktorí chápu tieto nové
platformy a pozitívne, s otvorenou
mysľou, prijímajú aktualizácie a ich
možnosti.
Z OPAČNÉHO POHĽADU – S AKÝMI NAJČASTEJŠÍMI POŽIADAVKAMI
DNEŠNEJ GENERÁCIE KANDIDÁTOV SA
PRI ICH VÝBERE STRETÁVATE?
KL: V našich IT kruhoch je pre
kandidátov rozhodujúca náplň práce,
finančné
ohodnotenie,
zaujímavé
projekty a technológie. Pri rozhodovaní
významne zaváži aj fakt, čo sa môže
kandidát v danej roli naučiť, pracovné
prostredie a flexibilita. Stretávame sa

pre svojich už zamestnancov, ktorí šíria
dobré meno firmy, to nebude efektívne
a uveriteľné.
VÝVOJ UKAZUJE, ŽE TREND DLHODOBÝCH PRACOVNÝCH POMEROV
VYCHÁDZA Z MÓDY. ZAMESTNANCI
STRIEDAJÚ POZÍCIE ČORAZ ČASTEJŠIE
A FLUKTUÁCIA SA STÁVA PRÁZDNYM
POJMOM. AKO PREDIKUJETE SITUÁCIU V IT SEKTORE V NAJBLIŽŠÍCH ROKOCH?
JK: Bohužiaľ, tento trend existuje a je
veľmi nepravdepodobné, že by ho
niečo v najbližších rokoch zvrátilo.
Napriek tomu si myslím, že by to

zamestnancov je výrazne nižšia.
ŽIADANÝMI SA STÁVAJÚ ČIASTOČNÉ
ÚVÄZKY A HYBRIDNÝ MODEL PRÁCE.
MÔŽE AKCEPTÁCIA TOHTO TRENDU
PRINIESŤ ZAMESTNÁVATEĽOM KONKRÉTNE VÝHODY?
KL: Pandémia definitívne presvedčila
zamestnávateľov, že práca z domu
je rovnako efektívna a naštartovala v
mnohých firmách, vrátane DATALANu,
transformačný proces. Kombinácia
práce z officu a home officu bude
novým normálom. Výhodou pre firmy
bude predovšetkým optimalizácia
nákladov bez potreby zníženia počtu

Je nevyhnutné si individuálne uvedomiť,
kde sú hranice a vedieť narábať
s aktívnym oddychom.

spoločnosť nemala podporovať a
mala by sa snažiť udržať si kľúčových
zamestnancov vo firme, pretože
obvykle efektivita novonastúpených

zamestnancov. Pre zamestnancov budú
novodobé kancelárie skôr miestom pre
socializáciu, vzájomnú inšpiráciu a
generovanie nápadov. Nezabúdajme
ani
na
benefit
každodenného
dochádzania.
ABY BOLI PRACOVNÍCI PRODUKTÍVNEJŠÍ, TESTUJE A ODPORÚČA SA
4-DENNÝ PRACOVNÝ TÝŽDEŇ. ČO VY
NA TO?
JK: Myslím si, že táto úvaha má svoje
opodstatnenie. Ale nemyslím, že v
dohľadnej dobe a určite nie skôr ako by
bol 4-denný pracovný týždeň lokálne
inštitucionalizovaný, má šancu na
úspech.
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Som pripravená využiť akúkoľvek
z mojich zručností a vedomostí,
získaných v minulosti ako aj priebežne,
v komunikácii so zákazníkmi aj priamo
pri realizácii projektov tak, aby výsledok
slúžil ku cti všetkých zúčastnených.

Silvia Schwarczová:

PANDÉMIA POSTIHLA VŠETKY SEGMENTY BIZNISU. AKO TIETO DOPADY HODNOTÍŠ Z POHĽADU IT FIRMY,
KTORÁ MÁ DIGITALIZÁCIU AKO JEDNU
Z HLAVNÝCH NÁPLNÍ ČINNOSTI?

Digitalizáciou
by sme ako
krajina dokázali
ušetriť roky
práce

Slovenskej verejnej správe pomáhajú s digitalizáciu IT spoločnosti a
experti so špičkovým know-how, ktorí dokážu flexibilne reagovať na
meniace sa potreby trhu a očakávania používateľov nástrojov štátu,
tzn. občanov, obyvateľov, ale aj pacientov či študentov a vedcov. Jednou
zo spoločností, ktoré chcú k napredovaniu štátu aktívne prispieť, je aj
DATALAN. V apríli posilnila o novú riaditeľku segmentu Štátna správa.
Silvia Schwarczová prináša rozsiahle skúsenosti z branže a najmä svieži
pohľad na to, ako IT pre štát robiť. Čo by malo byť podľa nej hlavnou
ambíciou v modernizácii a prechode na Slovensko 2.0?
S RIADENÍM TÍMOV A PROJEKTOV MÁŠ DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI, PREŠLA SI VIACERÝMI POZÍCIAMI V OBLASTI IT A NA KONTE MÁŠ
ÚSPECHY ZALOŽENÉ NA PROZÁKAZNÍCKOM PRÍSTUPE, KRITICKOM
MYSLENÍ A PRIORITIZÁCII VÝSLEDKU. AKO TIETO ZRUČNOSTI VYUŽIJEŠ V PRÁCI PRE ŠTÁT?
V dnešnej dobe je veľmi dôležité mať myseľ otvorenú inovatívnym
myšlienkam, ktoré môžu spoločnosti uľahčiť bežný život. Verím, že štátne
inštitúcie uvažujú rovnako a sú prístupné diskusii s technologickými
lídrami. Najdôležitejšie z môjho pohľadu je pochopenie zákazníka a
jeho potrieb. Pričom zákazník, resp. koncový používateľ je v mnohých
prípadoch práve občan a štátne inštitúcie by mali byť realizátormi
pozitívnych zmien s dopadom na občana.
Hoci sa v rámci elektronizácie štátnej správy na Slovensku zrealizovalo
veľa úspešných projektov, stále ešte máme pred sebou dlhú cestu, počas
ktorej je potrebné prinášať efektívne a dlhodobo udržateľné riešenia.

Pandémia ukázala každému, kde sa
nachádzame a kde máme medzery.
Bohužiaľ alebo našťastie? Odpoveď je
závislá od uhla pohľadu. Osobne som
pozitívne ladený človek, preto hovorím „našťastie“. Situácia nám otvorila
oči v mnohých smeroch a vytrhla nás
zo zabehaných koľají. Z jedného dňa
na druhý museli deti ovládať technológie, ktoré im boli dovtedy cudzie, zamestnanci prešli z osobných
stretnutí na online meetingy a bolo
nutné asap digitalizovať množstvo
procesov. Z pohľadu IT firmy a digitalizácie som nadmieru spokojná s prispôsobením sa firiem, ľudí a spoločnosti týmto okolnostiam. Veľa firiem
bolo technologicky pripravených, ale
v menšej miere využívali potenciál
týchto technológií. Na druhej strane
boli firmy, ktoré boli pomalšie v digitalizácií a pandémia urýchlila ich rozhodnutia.

Pandémia ukázala, ako veľmi
štát zlyháva v informatizácii
krajiny, elektronickej komunikácii či kvalite dát. Digitálna
transformácia však nie je len
téma, o ktorej sa posledných
pár mesiacov hovorí čoraz
hlasnejšie. Je to zároveň
jeden z pilierov slovenského
plánu obnovy a priorita
Európskej únie. O tom, aké
má Slovensko reálne šance
na e-rozvoj, sme sa zhovárali so Silviou Schwarczovou,
riaditeľkou pre segment
Štátna správa v spoločnosti
DATALAN.

DÔLEŽITOU ÚLOHOU LÍDRA V IT FIRME JE MOTIVÁCIA ŠIKOVNÝCH ĽUDÍ A
SCHOPNOSŤ VYŤAŽIŤ Z ICH KNOWHOW MAXIMUM. ČO SÚ TVOJE ODPORÚČANIA Z PRAXE?
Ľudia sú najväčšou devízou akejkoľvek
firmy. Z vlastnej skúsenosti viem, že
keď ľudom dáte dôveru v ich schopnosti a vtiahnete ich do riešenia zložitých i menej komplikovaných úloh,
radi sa budú na riešeniach podieľať
a vo veľa prípadoch ich aj drajvovať.
Najviac sa mi v praxi osvedčilo, keď
som ľuďom ukázala, že v tom nie sú
sami. Boli projekty, ktoré si vyžadovali
aj fyzickú aj mentálnu podporu tímu.
Vtedy neváham a kľudne idem s vyhrnutými rukávmi do skladu robiť rollout
dodávok pre zákazníka. Samozrejme,
je nevyhnutné ľudí podporovať v ďalšom vzdelávaní a na druhej strane im
ukázať, že ako líder dokážete načúvať
aj ich potrebám.

V DYNAMICKOM SEKTORE IT JE DÔLEŽITÉ ZVOLIŤ SPRÁVNE PRIORITY. KTORÉ SÚ TO V OBLASTI INFORMATIZÁCIE
ŠTÁTU?
V oblasti informatizácie štátu sú definované priority už niekoľko rokov. Cieľom
je elektronizácia verejnej správy pre
všetky subjekty spoločenského života –
občanov, podnikateľov, verejnú správu

Kybernetická bezpečnosť je dnes všeobecnou témou v každej sfére, nielen
štátnej. Každopádne opatrenia pre dodržiavanie kybernetickej bezpečnosti
sú definované zákonmi. S pribúdajúcou elektronizáciou štátnej správy je
dôležité ešte viac dbať na bezpečnosť
– od informácií cez prístupy a procesy
až po hardvérové vybavenie, ako aj na
bezpečnosť webových aplikácií a citli-

„V dnešnej dobe je veľmi dôležité mať myseľ otvorenú
inovatívnym myšlienkam, ktoré môžu spoločnosti
uľahčiť bežný život.“
a ostatnú verejnosť. Eliminovanie papierových procesných úkonov, prechod
na elektronickú formu komunikácie so
spracovaním elektronických dokumentov a využitím dostupných dát naprieč
rezortami zabezpečí efektivitu a zníženie byrokratickej záťaže v štáte.
DATALAN PARTICIPOVAL NA PROJEKTOCH, KTORÉ MAJÚ AMBÍCIU ZNÍŽIŤ
ŠTÁTNU BYROKRACIU, ZJEDNODUŠIŤ
PRÁCU MIESTNYCH ÚRADOV, ZVÝŠIŤ
TRANSPARENTNOSŤ A EFEKTIVITU NA
INŠTITÚCIÁCH AKO SÚ SÚDY ČI PROKURATÚRA A URÝCHLIŤ KOMUNIKÁCIU OBČANA SO ŠTÁTOM. ZÁROVEŇ
SME INICIOVALI VYUŽITIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ V TÉMACH AKO
PANDEMICKÁ OČR ČI DIGITALIZÁCIA
ROKOVANÍ A ZASADNUTÍ. KDE EŠTE
VIDÍŠ PRÍNOSY A PRIESTOR NA ROZVOJ?
Spravili sme veľký kus práce, no viac
toho máme pred sebou. Oblastí, kde
vieme využiť náš potenciál, je veľa. V
samospráve je to napr. orientácia na
SmartCity riešenia a v oblasti štátnej
správy pokračovanie projektov praktickej informatizácie spoločnosti. Každý
rok sú novelizované zákony, ktoré majú
vplyv na riadenie procesov, avšak veľakrát výkonný orgán nie je pripravený
okamžite naplniť cieľ zníženia byrokratickej záťaže. V takýchto prípadoch sme
pripravení pružne reagovať.
AKTUÁLNE JE DÔLEŽITOU TÉMOU AJ
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ. NA ČO
BY SA MAL ŠTÁTNY SEKTOR ZAMERAŤ
V TEJTO OBLASTI?

vých dát. Ideálny spôsob riadenia kybernetickej bezpečnosti je proaktívny
prístup formou zisťovania zraniteľnosti
a penetračnými testami s aplikovaním
aktuálnej legislatívy.
ÚSPEŠNÁ INFORMATIZÁCIA ŠTÁTU JE
AJ O KVALITNEJ PRÁCI S DÁTAMI A ICH
PREPOJENÍ (VIĎ JEDENKRÁT A DOSŤ).
KDE TO PODĽA TEBA ZLYHÁVA A AKO
TO ZLEPŠIŤ?
Dobrý príklad realizácie v praxi je portál OVER.SI (prevádzkovateľ MIRRI),
ktorý rieši princíp „jedenkrát a dosť“ pre
väčšinu orgánov verejnej moci, ktoré
jeho prostredníctvom získavajú niektoré
informácie od ostatných orgánov verejnej moci, pokiaľ na to majú právny základ. Legislatíva sa neustále prispôsobuje
moderným potrebám človeka súčasnosti rovnako, ako sa uvádzajú do praxe
nové technológie aj princípy spolupráce
– integrácie nevynímajúc.
Portál OVER.SI používa na spojenie so
zdrojovými ISVS centrály systém: Informačný systém Centrálny systém referenčných údajov (prevádzkovaný MIRRI). Podľa platných právnych predpisov
sa v súčasnosti musí tento informačný
systém použiť pri budovaní integrácií ako medzistupeň komunikácie medzi dvoma ISVS. Rovnako aj integrácie,
ktoré boli vybudované pred vznikom IS
CSRU medzi dvoma ISVS napriamo, by
mali byť dnes migrované do stavu, kde
sa IS CSRU používa ako komunikačný
medzičlánok. Túto zákonnú povinnosť
je však v praxi možné dosiahnuť len za
spolupráce prevádzkovateľa IS CSRU
(MIRRI) ktorá nateraz nevyčlenila finančné prostriedky. Preto integrácie na
Slovensku nateraz prešľapujú na mieste.
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V AKOM HORIZONTE BUDÚ PODĽA
TEBA AJ V SLOVENSKOM PUBLIC SEKTORE REZONOVAŤ POJMY AKO AUTOMATIZÁCIA, OPEN DATA, VIRTUÁLNA
REALITA, CHATBOT ČI UMELÁ INTELIGENCIA?
Svojim spôsobom v istej miere tieto
pojmy rezonujú už dnes. Samozrejme,
aplikovaniu napríklad umelej inteligencie predchádza ešte veľa projektov, ako
napríklad transformácia alebo optimalizácia procesov, dostupnosť dát alebo
pripravenosť infraštruktúry (senzory,
výpočtový výkon a pod.) Téma chatbotov by nemusela byť až tak vzdialená,
keďže už dnes sú veľmi využívaným
prostriedkom na komunikáciu so zákazníkom v súkromnom sektore. Verím,
že aj štát bude v budúcnosti využívať
takéto technológie na komunikáciu s
cieľom zvýšenia efektivity výkonu verejnej správy.
PRI INŠPIRÁCII ZO ZAHRANIČIA SA V
TÉME INFORMATIZÁCIA ČASTO SPOMÍNALO ESTÓNSKO. AKÉ ZAHRANIČNÉ SKÚSENOSTI SÚ VZOROM ČI INŠPIRÁCIOU PRE TEBA?
Krásnym príkladom pozitívnej, aj keď
nie osobnej skúsenosti, je zvládnutie
očkovania v Arabských Emirátoch a
následného vydania „očkovacieho preukazu“ formou mobilnej aplikácie. Jednoduché a hlavne kdekoľvek dostupné.
Estónsko je, samozrejme, unikátom
a lídrom v digitálnej transformácii.
99 %-ná dostupnosť verejných služieb s
dôvetkom, že, bohužiaľ, kvôli svadbe či
rozvodu, je stále nutné ísť na úrad, mi
vždy vyčarí úsmev na tvári. Verím, že aj
Slovensko sa raz bude môcť pochváliť
štatistikou, koľko rokov práce sme digitalizáciou ušetrili.
V ROKU 2020 SA V BRANŽI ČASTO
SKLOŇOVALA TÉMA ŠTÁTNEJ ÍTEČKÁRSKEJ FIRMY. PODĽA SLOV CEO
DATALANU BY ÚLOHOU ŠTÁTNEJ IT
FIRMY BY MALO BYŤ DEFINOVANIE
PRIORÍT V OBLASTI INFORMATIZÁCIE,
NASTAVOVANIE PROCESY, KREOVANIE
ODBORNÝCH ZADANÍ PRE EFEKTÍVNU
SPOLUPRÁCU S DODÁVATEĽOM PRI
TVORBE RIEŠENÍ PRE VEREJNÚ SPRÁVU. AKO HODNOTÍŠ SPOLUPRÁCU A
FUNGOVANIE PO TAKMER ROKU OD
JEJ VZNIKU?
Osobnú skúsenosť v rámci spolupráce
so štátnou IT spoločnosťou nemám a je
ťažké hodnotiť ich fungovanie po pár
mesiacoch od jej vzniku. Vo všeobec-

nosti sa prikláňam k názoru, že štát ako
taký by sa mal zamerať na jeho hlavný
výkon. Štátna IT spoločnosť môže plniť
funkciu odborného garanta pri realizácii priorít v oblasti informatizácie spoločnosti. Určite by nemalo byť úlohou
takejto inštitúcie samotný vývoj aplikácií
alebo systémov.
Na IT firmy sú v súčasnej dobe intenzívneho prechodu na digitálnu formu
fungovania kladené čoraz vyššie nároky – na modernosť riešení, rozsah
funkcionalít a flexibilitu zmien či rýchlosť nasadenia nástrojov. Čo je kľúčom
k zvládnutiu zväčšujúcich sa očakávaní?
Vedieť udržiavať krok s novinkami, trendami a hlavne s požiadavkami trhu –
jednoducho je potrebné „mať prehľad“.
Samotné pochopenie požiadavky v
spojení so schopnosťou rýchlo zareagovať na technologickej úrovni je predispozíciou naplnenia očakávaní.
DATALAN JE NIELEN STABILNÝ POSKYTOVATEĽ IT SLUŽIEB, ALE NAJMÄ SILNÝ
TÍM S VIAC NEŽ 220 ZAMESTNANCAMI. PODĽA NEDÁVNEHO PRIESKUMU
V SPOLOČNOSTI 90 % Z NICH SPÁJA
SVOJU BUDÚCNOSŤ S FIRMOU. AKÝ
JE PODĽA TEBA RECEPT NA LOJALITU
IT ODBORNÍKOV A ZAMESTNANCOV
VŠEOBECNE?

Spokojnosť zamestnancov je pre
úspech spoločnosti zásadná. Zabezpečenie lojality zamestnancov vyžaduje
zmes viacerých prístupov. Zo skúsenosti
viem, že ak zamestnanca vtiahnete do
života spoločnosti a dáte mu možnosť
podieľať sa na jej budovaní, má väčší
potenciál byť lojálnym. Je veľmi dôležité, aby na pracovisku vládla pohodová
a pozitívna atmosféra, práca dávala
ľuďom zmysel, mali priestor na rast,
možnosť vzdelávať sa a ich úspechy
boli ocenené. Dodržanie konkurencieschopných mzdových podmienok je
tak isto súčasťou tejto zmesi. Motivujúce
pre zamestnancov sú aj novinky v odmeňovaní, benefitoch, zamestnanecké
akcie či eventy.
FIRMY ČAKÁ TRANSFORMÁCIA A
VSTUP DO NOVEJ ÉRY, KTORÁ BUDE
CHARAKTERISTICKÁ
NUTNOSŤOU
PRUŽNE REAGOVAŤ NA POŽIADAVKY,
AKTÍVNE A TRANSPARENTNE KOMUNIKOVAŤ A MENIŤ SA V ČASE. ČO JE
ÚLOHOU MANAŽMENTU V TAKOMTO
PROSTREDÍ?
V úvode je potrebné povedať, že vstup
do éry digitalizácie a transformácia samotná je prirodzeným vývojom systému. Firmy reagujú na tento vývoj v zásade automaticky. Dôležitými úlohami
manažmentu pre podporu transformá-

cie je byť otvorený zmenám, mať jasnú
dlhodobú víziu, digitalizáciu vnímať ako
rozumnú investíciu, dokázať rozpoznať
a oceniť talentovaných zamestnancov,
ktorí budú mať dosť energie, inšpirácie
a pochopenia pre digitálne iniciatívy.
NA DRUHEJ STRANE SA KLADIE DÔRAZ
AJ NA WORK-LIFE BALANCE ČI DOKONCA LIFE BALANCE, KDE JE PRÁCA
POVAŽOVANÁ „IBA“ ZA SÚČASŤ ŽIVOTA, KTOREJ SÚ OSTATNÉ NAŠE AKTIVITY ROVNOCENNÉ. AKO VNÍMAŠ
TENTO TREND A VIDÍŠ REÁLNE NAPR.
MOŽNOSŤ 4-DENNÉHO PRACOVNÉHO TÝŽDŇA?
Určite si to predstaviť viem. V niektorých
krajinách a spoločnostiach je tento re-

užívania pracovného času.
PRI NÁSTUPE SKÚSENÝCH ĽUDÍ DO
MANAŽMENTU FIRMY SÚ VÍZIE A
PREDSTAVY KONFRONTOVANÉ S REALITOU. ČÍM ŤA POZITÍVNE PREKVAPIL
DATALAN PO PRVÝCH MESIACOCH?
DATALAN vnímam na trhu už od samého začiatku mojej kariéry v IT segmente. V minulosti sme spolupracovali na
partnerskej úrovni. Dnes mám príležitosť spoznávať spoločnosť zvnútra a za
tých pár týždňov viem určite povedať,
že sa mi páči kombinácia systematického prístupu a entuziazmu, ktorá tu
panuje. Je to správna chémia dovnútra
aj navonok a verím, že naši zákazníci to
vnímajú rovnako.

„Najdôležitejšie z môjho pohľadu je pochopenie
zákazníka a jeho potrieb.“
žim už zavedený. Z výsledkov vyplynulo,
že zavedením 4-dňového pracovného
týždňa sa produktivita zvýšila o 40 %.
Znie to až neuveriteľne, ale v prípade
Microsoft Japan to nie je až tak nereálne. Každopádne takáto zmena by si
vyžadovala absolútne zefektívnenie vy-

DATALANSKOU SILNOU STRÁNKOU
JE OSOBNÝ PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOM,
ZALOŽENÝ NA POČÚVANÍ, ANALÝZE A
INDIVIDUÁLNYCH ODPORÚČANIACH,
PRIČOM ZA DÔLEŽITÉ POVAŽUJEME
AJ OSVETU A EDUKÁCIU ZÁKAZNÍKOV.
AKÁ ĎALŠIA PRIDANÁ HODNOTA BY
MALA BYŤ V STRATÉGII IT FIRMY, AK
MÁ AMBÍCIU STAŤ SA PRE ZÁKAZNÍKOV ALTERNATÍVOU Č.1?
Technologická rozhľadenosť a zameranie sa na úspech projektov na strane
zákazníka paralelne s pomenovanými spôsobmi prístupu k zákazníkovi sú
dôležitým faktorom, aby sa spoločnosť stala dôveryhodným partnerom.
Akonáhle si firma získa takýto status
u zákazníka, je to predispozíciou, že
sa zákazník obráti práve na takéhoto
partnera. Vybudovanú dôveru si však
treba vážiť a snažiť sa ju udržať, a za
tým je veľa systematickej práce.
PANDEMICKÝ TRH ZNAMENAL AJ NEDOSTATOK ŠIKOVNÝCH ĽUDÍ. AKO ICH
PODĽA TEBA MÔŽU FIRMY „PRILÁKAŤ“
A AKÉ ZRUČNOSTI ČI SCHOPNOSTI
OSOBNE NAJVIAC OCEŇUJEŠ?
Situácia s nedostatkom šikovných ľudí
je široko spektrálnejšia a netýka sa
výhradne obdobia pandémie. Veľa

schopných ľudí odchádza za prácou do
zahraničia alebo sú dlhodobo etablovaní vo firmách, ktoré im dokážu naplniť ich potreby. Základom pre získanie
kvalitného človeka z trhu je dokázať
mu poskytnúť víziu, stabilitu, prívetivé
pracovné prostredie, správne ohodnotenie, ktoré je konkurencieschopné na
trhu a dať priestor na sebarealizáciu s
poskytnutím možnosti osobnostného aj
pracovného rastu. Na ľuďoch oceňujem
otvorenosť, zápal pre spoločnú vec, súdržnosť, inovatívnosť a najmä lojalitu.
AKO FIRMA JE DATALAN ZNÁMA AJ
VĎAKA MNOŽSTVU CSR AKTIVÍT – PRI
PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA FIRMY
SME REALIZOVALI PROJEKT DATALAN.SK/PODPORUJE, SPUSTILI SME
INICIATÍVU ZELENÁČI, PRE ZELENŠÍ A
UDRŽATEĽNÝ SVET, NO NAŠOU SRDCOVKOU ZOSTÁVA AJ PODPORA MODERNIZÁCIE VZDELÁVANIA. AKÁ JE V
TOMTO ÚLOHA LÍDROV TRHU?
Schopnosť posunúť to najlepšie zo seba
ďalej do sveta. Budovať ďalšie generácie, učiť ich, smerovať a podporovať.
Dnes sú top témy – udržateľnosť, zníženie celkovej záťaže planéty, ekológia,
rôznorodosť. S ohľadom na tieto témy
a smerovanie technologických lídrov
sme ako firma súčasťou modelovania
a podporovania spoločnosti. Postupne
pridávame aktivity aj do vnútra spoločnosti a podporujeme zdravšiu planétu
priamo vlastným pričinením.
PROAKTÍVNI A INICIATÍVNI JEDNOTLIVCI DOKÁŽU SVOJÍM ZANIETENÍM
MENIŤ BUDÚCNOSŤ. AKO BY SI CHCELA TY SAMA OVPLYVNIŤ TO, KEDY PRÍDE A AKO BUDE VYZERAŤ SLOVENSKO
2.0?
Téma Slovensko 2.0 je otázkou stanovených priorít vlády národným programom reforiem. Tieto priority sa už
niekoľko rokov sústredia na témy vzdelávania, zdravotníctva, hospodárstva a
trhu práce. Je veľmi dôležité, aby k týmto prioritám bol následne definovaný aj
akčný plán. Z pozície, ktorú zastávam,
by som rada podporila tieto reformy v
oblastiach, akými sú inovácie a digitalizácia s priamym dopadom na občana,
ktoré budú viesť k spokojnejšiemu životu
a na druhej strane zabezpečia aj vyššiu
efektivitu výkonu verejnej správy.
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HPE GreenLake

Výhody cloudu priamo vo vašej IT infraštruktúre
HPE GreenLake je maximálne škálovateľná technológia typu
IT „as a service“, ktorá prenáša výhody cloudu priamo
do IT infraštruktúry vašej firmy.
Platíte len za to, čo používate
Výhodný pay-per-use platobný model môžete použiť vo vašej firemnej
infraštruktúre. Vďaka meraniu spotreby a plánovaniu kapacity budete platiť
len za to, čo skutočne využívate. Naviac, naši experti dokážu vďaka analýze
firemnej spotreby odhadnúť, koľko kapacity budete potrebovať v
budúcnosti.

166 %
návratnosť investície
do 6 mesiacov
Podľa štúdie spoločnosti
Forrester sa firmám investícia do
technológie HPE GreenLake vráti
priemerne do 6 mesiacov a so
166 % návratnosťou investície.

Ovládacie rozhranie HPE GreenLake Central vám ponúka zjednotený prehľad
o všetkých vašich IT operáciách a pomocou cloudových natívnych
ovládacích prvkov podporuje monitoring a manažment vašej internej
infraštruktúry, ako aj správu dát, sledovanie spotreby, nákladov, výkonu,
dátovej bezpečnosti a mnoho ďalších prvkov.

Vďaka riešeniam HPE GreenLake sa podarilo:

Spoločnosť DATALAN disponuje tímom skúsených pracovníkov, poskytujúcich komplexné služby v oblasti
konzultácie, návrhu riešenia, jeho implementácie, post-implementačnej podpory, ako aj servisného pokrytia.
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zároveň víťazky ceny Učiteľ Slovenska
2020, to zvládlo len 15 až 20 percent
škôl. Výzvou bolo nielen zabezpečiť
potrebnú techniku, ale na jej používanie pripraviť aj deti. Najmä tie
menšie mali problém s obsluhou
počítačov a bola potrebná asistencia
rodičov.
Situácia na školách sa zásadne líšila
v prvej a druhej vlne pandémie. Kým
na jar 2020 boli postavené pred
výzvy, ktoré ich zaskočili a prekvapili,
na druhú vlnu sa už dokázali pripraviť v predstihu. „Na začiatku sme boli
nútení improvizovať, neskôr sme už
dokázali online vyučovanie plánovať
a pripravovať vopred. Prispôsobovali
sme ho aj veku detí, kedy tie menšie
mali menej hodín než staršie. A do
úvahy sme brali aj situáciu rodičov,
ktorých tiež pandémia zasiahla a
museli pracovať z domu. Druhú vlnu
sme očakávali a pripravovali sa na
ňu už od augusta,“ prezradila Iveta
Barková.

Digitalizácia školstva
nie je len o technológiách,
bez ľudí to nepôjde
Zo dňa na deň prejsť na online vzdelávanie – to bola zásadná výzva, ktorú priniesol slovenským školám,
učiteľom aj žiakom, rok 2020. Pandémia negatívne zasiahla vzdelávacie procesy a komunikáciu, no zároveň
priniesla príležitosť - naučiť sa nové zručnosti a to sa týkalo tak okrem učiteľov a žiakov aj rodičov a celej
verejnej správy, ktorá do procesu vzdelávania vstupuje. Hoci situácia bola vážna, v budúcnosti z nej môžeme
ťažiť. Aj to zaznelo vo verejnej diskusii Smart vzdelávanie: Ako inteligencia hýbe svetom, ktorú organizovala
spoločnosť DATALAN.

Protiepidemické opatrenia tvrdo zasiahli nielen svet firiem, ale každú zložku spoločnosti, školy nevynímajúc. Nutnosť obmedzovať
osobný kontakt na minimum spôsobil ich zatváranie a „uväznil“ žiakov doma. Zaužívané postupy nebolo zrazu možné použiť.
„Nielen školstvo, ale celá slovenská spoločnosť nebola pripravená na pandémiu a zmenu v spôsobe fungovania, ktorú priniesla.
Týkalo sa to každého, aj firiem či samospráv. Prechod do online prostredia bol náhly, na čo neboli mnohí pripravení nielen technicky, ale ani personálne,“ povedal CEO DATALAN-u Marek Paščák, ktorý online diskusiu Smart vzdelávanie otváral. Konala sa 3.
júna v Novej Cvernovke, a svoje poznatky z praxe aj inšpiráciu pre branžu predstavilo viacero zaujímavých spíkrov.

POMÔCŤ MÔŽE AJ YOUTUBE

MNOHÍ ZOSTALI ZASKOČENÍ
Po vypuknutí pandémie prudko stúpol dopyt predovšetkým po kolaboračných technológiách, od hardvéru,
cez softvér, licencie až po školenia.
„Počítače sa vypredali doslova zo
dňa na deň, na trhu chýbal dostatok
potrebného vybavenia. Som rád,
že v tejto situácii podali pomocnú
ruku aj technologické firmy a mnohé
riešenia, napríklad licencie, poskytli
školám zadarmo,“ ocenil prístup súkromného sektora Marek Paščák.
Napriek tomu, zvládnuť vzniknutú
situáciu nebolo ľahké. Podľa Ivety
Barkovej, riaditeľky a učiteľky na
súkromnej základnej škole v Senci a

V tejto situácii boli pre menšie deti
veľkou pomocou aj neoficiálne
vzdelávacie projekty, ktoré mohli
nájsť v online priestore. Jedným z
najvýznamnejších je YouTube kanál
Dejepis Inak, ktorý prevádzkuje Sandra Sviteková. Vyštudovaná učiteľka
filozofie a histórie sa prostredníctvom neho snaží predstaviť vybrané
aspekty dejín prístupnou formou
najmä deťom, ktoré ešte navštevujú
základnú školu. Jej videá majú vyše
11 miliónov zhliadnutí a ako učebný materiál ich využívajú aj mnohí
učitelia dejepisu. „Bola by som rada,
ak by sa v školskom prostredí slúžili
aj ako podklad na diskusiu a neboli prezentované iba pasívne. To
je aj mojim cieľom: nielen vzbudiť
záujem o dejiny, ale prispieť aj k
rozvoju kritického myslenia. Práve
vďaka poznaniu histórie môžu ľudia
lepšie chápať dianie v súčasnosti,
nachádzať príčinné súvislosti a nebyť
ľahkým terčom hoaxov,“ vysvetlila
Sandra.
O tom, že jej YouTube kanál nachádza odozvu, svedčia nielen počty
jeho videní, ale i fakt, že sa stala
finalistkou súťaže Forbes 30 pod
30 a vyhrala aj hlasovanie v rámci
projektu DATALAN Podporuje. Ním

si DATALAN pripomenul svoje 30.
výročie a umožnil širokej verejnosti
určiť, komu poskytne svoju podporu.
V projekte bolo predstavených 30
inšpiratívnych organizácií, iniciatív, či
jednotlivcov, ktorí pomáhajú zlepšovať každodenný život ľudí na Slovensku. O výsledku projektu rozhodlo
5 110 hlasov, z ktorých Dejepis Inak
dostal 1 330. Sandra Sviteková vďaka
tomu od DATALANu získala nielen
finančnú pomoc 1 330 eur (za každý
hlas jedno), ale aj nový počítač či
profesionálny mikrofón pre nahrávanie YouTube relácií.
A práve diskusia Smart vzdelávanie
bola vyvrcholením projektu DATALAN Podporuje. Ambíciou spoločnosti, ktorá si dlhodobo udržiava
pozíciu lídra v oblasti technologických inovácií, je prenášať inovácie
priamo do života a spolu s partnermi
hľadať prienik, ako využiť možnosti
moderného globálneho sveta IT v
slovenských podmienkach a posunúť
krajinu vpred.

ONLINE SA DAJÚ ZVLÁDNUŤ
AJ ŠTÁTNICE
Vzdelávanie v pandémii nebolo
výzvou len pre základné či stredné školy. Potrápili sa aj tie vysoké.
A to napriek tomu, že ich študenti
majú s modernými technológiami
bohaté skúsenosti a sú zvyknutí aj
na samoštúdium. „Digitálne zručnosti učiteľov i študentov nie sú na
rovnakej úrovni, čo je nutné brať do
úvahy aj na vysokých školách. Treba
pamätať aj na fakt, že vzdelávací
obsah by mal byť pri online vyučovaní spracovaný rovnakou formou. Nie
je vhodné, aby každý vyučujúci improvizoval rozličným spôsobom, čím
by vzdelávanie strácalo na kvalite.
Preto sme jednotným spôsobom do
online prostredia previedli trojciferný počet predmetov. Dokázali sme
ťažiť z toho, že online formát a obsah
výučby sme pripravovali už dlhšie
a investovali doň približne desať
rokov,“ vysvetlil v diskusii ďalší spíker
- Ľuboš Cibák, kvestor Vysokej školy
ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave (VŠEM).
Tá patrí medzi prvé, ktoré na Slovensku zaviedli online štátnice. Vďaka
niekoľkomesačnej príprave nimi bez
technických problémov prešlo vyše
500 študentov. Vytvorené boli špe-
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cializované online skúšobné priestory
vo viacerých lokalitách na Slovensku,
ktoré boli na mieru prispôsobené potrebám štátnic. „V konečnom
dôsledku tak boli študenti pod lepšou
kontrolou, než v prípade tradičného
formátu skúšok. Takéto štátnice si
napriek tomu pochvaľovali. Tvrdili,
že čiastočne opadol stres zo skúšobnej komisie. Digitálne skúšanie však
bolo výzvou aj pre školu, keďže sme
museli zabezpečiť nielen priestory a
technológie, ale aj online losovanie
otázok či porady komisie,“ priblížil
Ľuboš Cibák. Podľa neho tak bolo
obdobie pandémie a formát digitálnej výučby často väčšou výzvou pre
vyučujúcich, než pre študentov.
Učitelia však mohli počas pandémie získavať aj pomoc z externého
prostredia. A to napríklad prostredníctvom aplikácie Učko. Tú vytvoril
Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Digital League. Pedagógom
poskytuje priamo v mobile informácie o uverejňovaných rozhodnutiach
či usmerneniach. A dozvedia sa v
nej aj o plánovaných a realizovaných webinároch. To všetko podľa
toho, na akom type školy učia a aký

obsah môže byť pre nich relevantný a zaujímavý. „Učiteľom sa prostredníctvom aktivít Digital League
snažíme pomôcť, aby digitalizácia
nebola pre nich strašiakom, ale
vítaným pomocníkom. Do úvahy pri
tom musíme brať aj špecifiká jednotlivých škôl. Iná je pozícia základnej
školy a iná konzervatória, ktoré musí
riešiť aj praktickú výučbu na hudobný nástroj,“ vysvetlil Radovan Šalitroš,
spoluzakladateľ Digital League.

NÁVRAT DO STARÝCH KOĽAJÍ
NEHROZÍ
Napriek rôznym ťažkostiam a výzvam
môžu školy nakoniec z pandémie
profitovať. Zručnosti, ktoré sa počas
nej naučili, budú totiž využívať aj po
jej skončení. „Kvôli pandémii som zistila, že hoci digitalizácia nie je mojou
doménou, dokážem ju využiť pre lepšie fungovanie školy aj v budúcnosti.
Naučili sme sa využiť nielen nové
technológie, ale aj väčšej flexibilite
pri určovaní obsahu učiva. Cieľom je
hybridizácia vyučovania, kedy sa z

oboch svetov – digitálneho i tradičného – vezmú tie najlepšie prvky s
cieľom podporovať nielen vzdelanie,
ale aj kreativitu detí. Preto, ak si niekto myslí, že po pandémii sa všetko
vráti do starých koľají, je na veľkom
omyle,“ zdôraznila Iveta Barková.
Podľa Ľuboša Cibáka sú podobné
skúsenosti aj na VŠEM. Škola identifikovala viaceré oblasti, pri ktorých
môže v budúcnosti fungovať online
formou. Ide napríklad o konzultácie
k záverečným prácam, či rozšírenie
prezenčnej formy štúdia aj o online
kanál, čím bude prístupnejšia širšiemu okruhu študentov.
Budúcnosťou je aj interdisciplinárny
prístup, v ktorom by sa vzdelávanie netýkalo iba úzko vymedzených
vzdelávacích predmetov. Iveta
Barková napríklad upozornila, že
základné školy majú v dnešnej
situácii problém nájsť fyzikárov a
matematikov. Riešením by bolo,
ak by sa učitelia venovali nie takto
úzko zameraným predmetom, ale
napríklad prírodným vedám aj so
vzájomnými súvislosťami medzi nimi.
S tým súhlasí i Sandra Sviteková. „Pri
mojich videách sa mi neraz stáva, že

otázky divákov presahujú dejepisný
rozmer témy. Napríklad, keď sa venujem stavbe pyramíd, ľudí nezaujíma až tak to, kto a v akom roku
ich prikázal postaviť, ale aj otázky
ich konštrukcie, dopravy kameňa a
podobne. Preto je dobré, ak učiteľ
vie odpovedať aj na takéto dopyty a
vysvetliť tému v súvislostiach,“ priblížila Sandra.

VZDELÁVANIE POTREBUJE
KOMPLEXNÚ ZMENU
Budúcnosť vzdelávania by teda mala
byť nielen o prepájaní technológií,
ale aj o zmene prístupu k vzdelávaniu. Používaná metodika a didaktika
by sa mala prispôsobiť novej dobe a
možnostiam, ktoré ponúka. „Nie je to
iba o technológiách, ale aj o ľuďoch
a ich prístupe. Dôležité je spracovanie a podanie obsahu. Nemá zmysel
nakupovať interaktívne tabule, ak ich
budeme používať iba ako obrazovky,“ uviedla príklad Iveta Barková.
Navyše, podľa Radovana Šalitroša
nie je možné digitalizovať za každú
cenu všetko a všade. Treba si pri jej
zavádzaní určiť priority a sústrediť sa
iba na tie oblasti, kde má potenciál.
Hostia diskusie sa v tomto kontexte zhodli i na tom, že s digitálnym
obsahom je nutné učiť ľudí pracovať.
Podporovať v nich kritické myslenie,
schopnosť vyhodnocovať informácie a prichádzať k vlastným faktami
podloženým záverom. V tejto úlohe
by mohla byť nápomocná aj mediálna výchova.
„Pandémia nám ukázala, že digitalizácia vzdelávania nie je iba o
technológiách, ale predovšetkým o
ľuďoch. O ich zručnostiach, prístupe
a motivácii s nimi efektívne pracovať. Potvrdila, že kompletný presun do online sveta nie je želaným
scenárom, deti potrebujú aj osobný
kontakt, krúžky, šport a sociálne
interakcie zoči voči. Z oboch svetov si
však potrebujeme vziať to najlepšie
a skĺbiť to do jedného celku. Iba tak
dokážeme vyťažiť maximum z toho,
čo nás pandémia naučila,“ uzavrel
Marek Paščák.

Diskusia o smart vzdelávaní bola vyvrcholením projektu DATALAN podporuje, v ktorom
verejnosť svojimi hlasmi rozhodla o víťazstve Sandry Svitekovej z Dejepis Inak.
CEO DATALANu Marek Pašák jej odovzdal cenu.

Zaujíma vás, čo ďalšie
odznelo v diskusii?
Pozrite si záznam bezplatne
na www.datalan.sk/podporuje
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AKÁ JE AMBÍCIA DEJEPISU INAK?
VZBUDIŤ ZÁUJEM O HISTÓRIU, ZABAVIŤ, ALEBO SUPLOVAŤ TO, ČO SA ŽIACI
NEDOZVEDIA V ŠKOLE?
Mojím primárnym cieľom je popularizovať spoločenské vedy a prebúdzať
u ľudí záujem a lásku k histórii. Ukázať
im, že vďaka nej lepšie rozumieme javom a svetu okolo seba, vieme pochopiť identitu krajín a národov. Keďže je
história plná príbehov, tak vďaka nej
vieme prežiť viacero životov namiesto
jedného. Ideálny stav je, vedieť si z nich
aj vziať niečo do svojich životných skúseností.

História je mapa,
ktorá nám ukazuje, kam
máme práve namierené

HISTÓRIU, PRÍPADNE DEJEPIS, MNOHÍ
POVAŽUJÚ ZA „NEPRAKTICKÝ“ PREDMET, KTORÝ JE IM V KAŽDODENNOM
ŽIVOTE ZBYTOČNÝ. AKO BY STE IM
VYSVETLILI, ŽE SA MÝLIA?
Ja to rada vysvetľujem na takom prirovnaní. Všetci žijeme v prítomnosti a zároveň sa „vezieme“ do budúcnosti. História je ako taká mapa v kastlíku auta,
v ktorom sa vezieme. Vďaka nej zistíme
kam presne máme namierené a čo sa
nám po ceste môže pritrafiť. Poskytuje
nám šancu zbystrieť, keď vidíme podobné vzorce z minulosti v aktuálnom
dianí. Najčastejšie vtedy, keď spoločnosť ide zliezť na nebezpečnú cestičku.
Ponúka nám ponaučenia a cenné životné skúsenosti.
AK BY STE MALI UROBIŤ PODOBNÝ
KANÁL VENOVANÝ INÉMU „ŠKOLSKÉMU PREDMETU“, KTORÝ BY TO BOL? A
KTORÝ ANI NÁHODOU NIE A PREČO?

K základnej gramotnosti, k
písaniu, čítaniu a počítaniu,
musíme nevyhnutne pribaľovať aj schopnosť vedieť sa
orientovať na internete. Mali
by sme sa stať pomocníkmi
našich žiakov a detí a pomáhať im už odmalička odlišovať
pravdu od nepravdy, hovorí
Sandra Sviteková, ktorá stojí
za YouTube kanálom Dejepis
Inak.

STE AUTORKOU YOUTUBE KANÁLU DEJEPIS INAK. AKO BY STE SA
DEFINOVALI: STE YOUTUBERKA, INFLUENCERKA, ONLINE UČITEĽKA,
PRÍPADNE NIEKTO INÝ?
Som vyštudovaná učiteľka, ktorá nepôsobí na akademickej pôde, ale
pútavou formou vysvetľuje rôzne témy na sociálnych sieťach. Svoju
identitu momentálne vnímam bližšie k youtuberke a influencerke.
KEDY A PREČO VÁM NAPADLO: UROBÍM SI YOUTUBE KANÁL?
Nápad prišiel ešte v roku 2016 a youtube kanál som založila čerstvo po
magisterských štátniciach. Pokračovala som na doktorandské štúdium s
témou Elektronické médiá vo výučbe dejepisu a youtubeový kanál mal
spočiatku poslúžiť ako testovacie prostredie pre potreby mojej dizertačnej práce. Keď som odišla za prácou do Rakúska, zanechala PhD.
štúdium, kanál bolo to jediné, čo mi zostalo. A keďže učenie, dejepis a
rozprávanie príbehov boli vždy mojím koníčkom, popri práci v inej oblasti som si to kompenzovala.

Úprimne povedané, história je pre mňa
matka všetkých predmetov. Často zabúdame, že nepokrýva iba dejiny ľudstva, ale aj tzv. Veľké dejiny. Od samotného počiatku vesmíru - od Veľkého
tresku až po súčasnosť. A vďaka tomu
je veľmi interdisciplinárna. Úplne prirodzene v nej vieme premostiť ku každému predmetu. Pri vzniku prvých hviezd
a planét si vieme odskočiť do fyziky, astronómie, chémie, geológie... pri vzniku
života do biológie, chémie alebo paleontológie. Stále viac si uvedomujem,
že história je o prepájaní vedomostí.
Prepájaní rôznych disciplín tak aby
sme medzi nimi videli synergie a celý
ten príbeh dával zmysel. Preto by som
nikdy nechcela robiť kanál venovaný
inému predmetu :) Bolo by to zbytočné,
pretože história dokáže spájať vedomosti zo všetkých odborov.

HOCI MÁTE POTREBNÉ VZDELANIE,
UČITEĽKOU STE SA NESTALI. AK BY STE
ŇOU PREDSALEN BOLI, AKO BY VYZERALI VAŠE HODINY? ČO BY NA NICH
ZOSTALO Z TÝCH TRADIČNÝCH, ČO
BY BOLO ÚPLNE INÉ?
Keď sa nad tým zamyslíme, moje videá
sú tiež „tradičné“. Diváci nasajú fakty a
zapamätajú si ich a preto spĺňajú iba
výkladovú časť hodiny. To by som samozrejme v určitom percentuálnom
zastúpení na hodine ponechala, pretože pre akýkoľvek typ poznávania je
zapamätávanie faktov kľúčové. Z hľadiska vzdelávacích cieľov je však potrebné postúpiť aj na ďalší schodík. Vedieť vedomosti aplikovať, analyzovať a
hodnotiť. Ideálom je vedieť formulovať
vlastné postoje a názory, vytvárať niečo
nové a nielen papagájovať namemorované telefónne zoznamy. A preto by
som sa snažila na hodine nájsť priestor
aj na aktivity, pri ktorých je človek nútený aplikovať nadobudnuté poznatky.
Prepájať udalosti do väčšieho obrazu,
nachádzať korelácie medzi javmi v
prítomnosti a v minulosti. Mohli by to
byť rolové hry, práca s filmom, videom.
Zo všetkého najradšej interpretujem
históriu cez obrazové pramene, maľby, dobové karikatúry alebo aj propagandistické plagáty. Dá sa na to ísť aj
cez prácu s textom a trénovať čitateľskú gramotnosť. Aj počítačové alebo
stolové hry môžu byť úžasnou cestou.
V nich je jedinec postavený pred situácie, ktoré sa udiali alebo môžu udiať,
rozhoduje sa a získava zážitky. V hrách
nadobúdame súcit, ale i komplexnejšie porozumenie. Umožňujú nám robiť
chyby v prostredí bez rizika a na základe prežitia niektorých historických
okamihov a situácii si vieme historické
momenty lepšie zvnútorniť a to je pri

budovaní historickej pamäti naozaj dôležité.
AK HOVORÍME O MODERNÝCH TECHNOLÓGIÁCH, KAM PATRIA AJ SOCIÁLNE SIETE, YOUTUBE A POD., ČASTO SA
SPOMÍNA, ŽE V MLADÝCH ĽUĎOCH
BRZDIA AŽ ZABÍJAJÚ KREATIVITU A
SCHOPNOSŤ KRITICKÉHO MYSLENIA.
S ROZVOJOM SOCIÁLNYCH SIETÍ PRIŠIEL AJ ROZMACH KONŠPIRAČNÝCH
TEÓRIÍ, HOAXOV, Z DÔB ZÁKOPOVÝCH, BLESKOVÝCH ČI STUDENÝCH
VOJEN SME SA PRESUNULI DO ÉRY
VOJEN HYBRIDNÝCH. TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ AKOBY PREDBEHOL VÝVOJ
SPOLOČNOSTI A JEJ SCHOPNOSŤ SA
NAŇ ADAPTOVAŤ. ČO JE Z VÁŠHO POHĽADU POTREBNÉ, ABY SME SA VYMANILI Z TOHO POVESTNÉHO „DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN“?
Ja si ani nemyslím, že sa niekedy táto
situácia s online prostredím zmení. A
preto si musíme čím skôr uvedomiť, a
teraz nemyslím iba učiteľov, ale aj rodičov, mladých ľudí a štátne inštitúcie,
že sociálne siete a internet nie sú iba
zdrojom zábavy, ale hlavne informácii. Musíme čoraz viac vysvetlovať a
ukazovať, že informácie si nás dokážu
nájsť aj samy na základe lajknutých
stránok a profilov. Že existuje niečo
také ako algoritmus a že k tej základnej
gramotnosti, k písaniu, čítaniu a počítaniu musíme nevyhnutne pribaľovať
aj schopnosť vedieť sa orientovať na
internete a účinne sa brániť pred jeho
hrozbami. Mali by sme sa stať pomocníkmi našich žiakov a detí a pomáhať
im už odmalička odlišovať pravdu od
nepravdy. Vedieť im poskytnúť oporu v
našich skúsenostiach a vedomostiach,
ktoré si musíme neustále aktualizovať.

Kto je
Sandra
Sviteková

Autorka YouTube kanála Dejepis
Inak, ktorý mal v čase písania tohto
rozhovoru vyše 160 tisíc odberateľov a videá na ňom uverejnené
prekročili hranicu 11 miliónov videní. Vyštudovaná učiteľka histórie a
filozofie, finalistka súťaže Forbes
30 pod 30 a víťazka výzvy DATALAN
podporuje.
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Ako byť EKO
aj počas leta?

PREČO A AKO BYŤ EKO
AJ NA VÝLETE?

Jedlo na výlet si kúpime zabalené v plastových obaloch, k tomu nápoje v jednorazových fľašiach.
Natrieme sa opaľovacím krémom plným chemikálii, ktoré neprospievajú nám ani prírode. Pri
pobyte v prírode sa nezaobídeme bez repelentov, ktoré na tom nie sú o nič lepšie. A, samozrejme, na výlet sa vyberieme autom alebo na dovolenku lietadlom. Na prvý pohľad bežný scenár,
no pre naše životné prostredie hotová katastrofa. Ako byť aj počas leta viac eko a ohľaduplnejší
k prírode aj k samým sebe?

AKO SA OPAĽOVAŤ S OHĽADOM
NA ZDRAVIE NÁS AJ PRÍRODY?

rakovina kože. Preto je dôležité vedieť si vybrať
taký, ktorý nás ochráni a súčasne nebude škodiť
prírode ani našej pokožke.

Priamoúmerne s počtom teplých a slnečných dní
stúpa aj spotreba opaľovacích krémov. Vedeli ste,
že opaľovacie krémy ničia oceány a koraly v nich?
Podľa štúdie U.S. Journal Archives of Environmental Contamination and Toxicology, v oceáne
skončí 4 000 až 6 000 ton opaľovacieho krému.
Chemické filtre z krémov spomaľujú rast mladých koralov a poškodzujú tie zrelé, čo vedie k
ich blednutiu a odumieraniu a následnému úhynu živočíchov tvoriacich koralové útesy. Hlavným
problémom je oxybenzon, ktorý slúži ako blokátor UV žiarenia.
Používanie opaľovacieho krému však nemožno
podceňovať, pretože dlhodobé vystavovanie pokožky priamemu slnku má množstvo nepriaznivých dôsledkov ako starnutie pokožky, pigmentové škvrny ale aj tvorba kožného edému či

STOP KOMÁROM
AJ KLIEŠŤOM!
Každoročne, aj vzhľadom na zmenu klímy, pribúda množstvo otravných komárov. Večerné posedenie pri jazere môže
byť veľmi nepríjemné a bolestivé, ak sa
nevyzbrojíme poriadne silným a účinným repelentom. Chemické postreky
na komáre však prinášajú okrem mnohých výhod aj množstvo negatív, najmä
pre prírodu. Preto je lepšie siahnuť po
domácich osvedčených prípravkoch,
ktoré na rozdiel od tých z obchodov
neobsahujú chémiu a vyhnete sa nežia-

Pri výbere by sme si mali dávať pozor na zložky ako Oxybenzone, Octinoxate, Homosalate,
Octisalate či Octocrylene, ktoré sú považované
za toxické látky narúšajúce pokožku. Samozrejme, existujú bezpečné a testované opaľovacie
krémy od rôznych známych značiek. Minerálne
opaľovacie krémy fungujú na báze fyzického
blokovania ultrafialového žiarenia za pomoci
minerálnych látok –
oxidu zinočnatého
alebo titaničitého.
Na rozdiel
od chemických,
minerálny
opaľovací
krém funguje ihneď po aplikácii. Kým chemické krémy ultrafialové žiarenie absorbujú, tie minerálne ho
fyzicky blokujú a odrážajú, čím lepšie chránia
nás, a svojim zložením aj životné prostredie.

ducim alergickým reakciám. Keďže koža
je náš najväčší orgán, táto chémia sa dostáva aj do nášho tela.
Čo pomáha proti komárom?
•
Lúh z klinčekov a liehu
•
Zmes rastlinného oleja, levandule,
klinčekov, eukalyptu a citronely
Prírodné odpudzovače
•
Muškáty, aksamietnica, levanduľa a
medovka umiestnené v okne
•
Rozkrojená limeta so zapichnutými
klinčekmi
•
Valeriána, eukalyptus, pelargónia,
aníz, tymián, mäta, gáfor, céder,

vavrín a levanduľa
Čo pomáha proti kliešťom?
•
Lúh z listov rozmarínu a filtrovanej
vody a lyžicou vínneho octu
•
Zmes oleja, pár kvapiek levandule
a citrónu
•
Olej s pár kvapkami oleja eukalyptu
(prípadne olej citronely)
•
Vývar z olúpaných citrusových plodov
•
Esenciálne oleje – eukalyptus, rozmarín, spearmint, majorán, bazalka, citronela, levanduľa, klinčeky

Správať sa ekologicky doma je mnohokrát jednoduchšie, ako keď sme
napríklad v prírode a naše možnosti
sú obmedzené. Pri najbližšej turistike
alebo akomkoľvek výlete sa skúste
okrem iného zamyslieť aj nad svojim okolím. Ako si užiť príjemný deň
vonku bez využitia plastov? Začína sa
to prípravou ešte doma. Namiesto
jedla a pitia v jednorazových obaloch
si pripravte vlastné – zdravšie a v
eko-balení. Použite voskové obrúsky,
dózičky na jedlo alebo fľašky na opakované použitie. Ak vám počas výletu
v prírode vznikne nejaký odpad, hoďte ho do koša – samozrejme, ak tam
nejaký je. Ešte lepšie je odložiť si
odpad späť do batoha a po príchode ho vyseparovať. Okrem
toho môžeme všetci priložiť
ruku k dielu a počas prechádzky zdvihnúť plastovú fľašu pohodenú v prírode alebo obal od
keksíka. Zoberte si z domu vrecko, kam budete hádzať odpad a pri
prvom smetnom koši ho vyhoďte.
Viete, ako dlho sa v prírode rozkladá cigaretový ohorok, plastový pohár alebo ohryzok z jablka?
Priemerný Slovák ročne vyprodukuje
takmer 400 kg komunálneho odpadu,
často však končí aj na zemi. Odhodené ohorky od cigariet, žuvačky, šupky
z ovocia alebo aj plechovky. Ako dlho
trvá prírode vysporiadať sa s týmto
odpadom, ktorý jej zanechávame?
Banánová šupka alebo ohryzok z
jablka sa rozkladá 2 – 8 týždňov. Nie
je správne odhadzovať ich v prírode,
stále je to však bio odpad, ktorý sa
rozloží. Horšie je to už s cigaretovými
filtrami, ktoré až dve tretiny fajčiarov
hádžu na zem. V prírode sa rozkladajú 1 – 5 rokov. Podobný problém je aj
so žuvačkami, tie sa však rozkladajú
až neuveriteľné pol storočie. Niektoré
odpadky po nás nedokážu odpratať
ani ďalšie generácie. Nehádžme ich
preto na zem ale do koša. A, samozrejme, keď už nedokážeme predísť
vzniku odpadu, aspoň ho správne
separujme. Plastová taška sa rozkladá aj 20 rokov, plastová fľaša až 450,

plechovke to môže trvať aj 200 rokov
a sklenej fľaši (sklo je mimochodom
jediný materiál, ktorá je možné donekonečna recyklovať) až tisícky rokov.

AJ CESTOVAŤ SA DÁ
UDRŽATEĽNEJŠIE
Aj v rámci dopravy vieme spraviť
veľa pre životné prostredie. Pokiaľ to
vzdialenosť dovolí, prejdite sa peši,
na dlhšie vzdialenosti v rámci mesta alebo mimo neho využite bicykel.
Spravíte tak veľa nielen pre životné
prostredie, ale aj pre vlastné zdravie.
V teplom počasí je to na bicykli oveľa
príjemnejšie než v aute či autobuse,
tiež neporovnateľne zdravšie. Bicyklovanie milujú aj deti,
takže s batohom
na chrbte môžete pokojne
absolvovať
nákup aj celodenný výlet.
Kedy ste naposledy cestovali vlakom? Železničná doprava
je ekologickejšia ako
cestovanie autom, okrem toho je pohodlná a pre deti môže byť aj veľkým
zážitkom a ďalším bodom programu.
Máte v ňom viac priestoru, nemusíte
sa sústrediť na šoférovanie, môžete si
vychutnať obed v jedálenskom vozni
a súčasne sledovať krajinu naokolo.
A čo lietadlá? Aj napriek tomu, že lietadlá predstavujú bezpečný, pohodlný a rýchly spôsob prepravy, emisie
skleníkových plynov z medzinárodnej
leteckej dopravy sa trvale zvyšujú.
Podľa štúdie na ScienceDirect spôsobí ekologická stopa jednej osoby, ktorá absolvuje diaľkový let, také znečistenie ako motorista za dva mesiace.
Netvrdíme, že by sme mali ísť do extrémov a nelietať vôbec. Riešením je
využívať aj iné, ekologickejšie formy
dopravy, vyberať si skôr priame lety,
pretože najviac emisií vzniká práve
pri vzlietnutí a pristávaní. Letecké
spoločnosti sa zas snažia zlepšovať
motory a dizajn lietadiel, inovujú svoje flotily, ktoré sú palivovo úspornejšie.
Najdôležitejšie je zanechať každé
miesto v rovnakom, alebo ešte lepšom stave, akým bolo pred tým.
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Atómové návyky
James Clear

ČÍTANIE
MALÉ ZMENY - POZORUHODNÉ VÝSLEDKY
Atómové návyky ponúkajú jednoduchý
a overený spôsob, ako si vybudovať
dobré návyky a zbaviť sa zlých. Ako
pomocou malých zmien dosiahnuť pozoruhodné výsledky.
Svoje návyky nezmeníte jedným veľkým predsavzatím, ale pomocou
drobných, vytrvalých krokov. Zlepšite
sa len o 1 % denne a dokážete čokoľvek.

aby sme ňou šetrili. Riešenie spočíva
v systéme. James Clear vás zoznámi
so štyrmi behaviorálnymi zmenami
a pomôže vám nastaviť si prostredie
tak, aby vám ľudská prirodzenosť nie
len neprekážala, ale priamo hrala do
kariet.

Detská Univerzita Komenského
Online 2021

Našou najhlbšou motiváciou je pohodlnosť a lenivosť. Energia je vzácna
a evolúcia naše mozgy nastavila tak,

Letné piatky
pred SND
31. 7. – 28. 8. 2021

OŽIVME SPOLU NÁMESTIE PRED SND

Každý piatok sa vám predstavia rôzne divadelné zoskupenia, individuálni
tvorcovia aj performeri z rôznych častí
Slovenska. Môžete sa tešiť na ponuku
činoherných, performatívnych, tanečných i hudobných predstavení a koncertov.

Koncerty
na Šimák Zámku
8. 8. – 10. 10. 2021

7. JÚL – 30. AUGUST

PODUJATIE
Slovenské národné divadlo v letnom
období otvára svoj netradičný divadelný priestor pred novou budovou, kde
prináša projekt Letné piatky.

DOPRAJTE SVOJIM DEŤOM
ZMYSLUPLNÉ LETO

Okrem piatkov bude námestie SND
patriť aj detským predstaveniam v prvú
a poslednú augustovú nedeľu (2. a
30. augusta). Viac informácií o letných
piatkoch nájdete na snd.sk/letne-piatky-program

KAŽDÚ STREDU

www.dukonline.sk

HUDBA
ZÁMOCKÁ ATMOSFÉRA A ZVUČNÉ MENÁ HUDOBNEJ SCÉNY
Na nádvorí 800 ročného zámku v Pezinku si môžete počas leta vychutnať
koncerty toho najlepšieho zo slovenskej
aj českej pop scény.
Zámocká atmosféra v kombinácii so
zvučnými menami ako Cigánski diabli,
Lenka Filipová, Desmod, David Koller,
No Name, Vašo Patejdl so sláčikovým
kvintetom, Olympic, Richard Müller,
Adam Ďurica, Vidiek či Peter Lipa budú
na nezaplatenie.

zámku z 13. storočia, no pred samotným koncertom môžete prísť na prehliadku zámku, Galérie umeleckého
skla, Pálffyho expozícii a múzea.

Čo deti čaká?
8 inšpiratívnych prednášok od vysokoškolských profesorov, stovky online spolužiakov,
parádne workshopy a hlavne - kopec zábavy a vedomostí počas celého leta pokojne aj z pláže či záhrady starej mamy.
Online univerzitu je možné študovať odkiaľkoľvek.
Štúdium je bezplatné, jedinou podmienkou je počítač, internet a vek od 9 do 14 rokov.
Registrácia je pre deti otvorená do 16. júla 2021.

Koncerty sa uskutočnia na nádvorí

R e k l a m n á

a g e n t ú r a

www.duk.sk

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,
nám to bude spolu dobre fungovať.

Aktuálne hľadáme
 IT obchodník (senior)
 Projektový manažér (senior)
 Marketingový manažér
 Servisný technik
 Linux Admin
 Konzultant – Nemocničný informačný systém
 Medior/Senior JAVA programátor
pre segment ZDR

Viete o niekom, alebo máte
sami záujem? Ozvite sa priamo
na personalne@datalan.sk

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

