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Tradícia udeľovania prestížnych ocenení IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT
roka pokračuje už jedenásty rok.
Cieľom podujatia je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem
pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť
najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku.
Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 130 osobností a
firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na
základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie
nominácie piatich osobností, piatich firiem a piatich projektov bez určenia poradia, z
ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia na rok 2011. Výsledky
budú vyhlásené 6. októbra 2011 na slávnostnom podujatí IT GALA.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2011 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom
poradí):
Peter Čerešník (generálny riaditeľ, Microsoft Slovakia, s. r. o.)
Milan Dubec (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Azet.sk, a. s.)
Martin Kubala (generálny riaditeľ, Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.)
Richard Marko (generálny riaditeľ, ESET, spol. s r. o.)
Ondrej Smolár (výkonný riaditeľ, SOITRON, a. s.)
V kategórii IT FIRMA roka 2011 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom
poradí):
ESET, spol. s.r.o.
PosAm, spol. s.r.o.
Resco, spol. s.r.o.
Sygic, a.s.
T-Systems Slovakia, s.r.o.

V kategórii IT PROJEKT roka 2011 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom
poradí) nasledujúci riešitelia a ich projekty:
Civitas.sk - Elektronické služby samospráv v cloude
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie jednotného centrálneho riešenia, ktoré na
jednej platforme prostredníctvom portálu civitas.sk združuje samosprávy a
poskytuje elektronické služby samospráv verejnosti. Projekt prihlásila
spoločnosť Centire, s. r. o.

Digitalizovaný podpis
Cieľom projektu je umožniť využívanie technológie podpisového servera a tabletov
pri bežných pobočkových transakciách, automatizovane využívať podpisy získané

1/3

Nominácie na ocenenie IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2011
Tuesday, 02 August 2011 22:21

z podpisových tabletov na účel vytvárania a overovania podpisových vzorov.
Projekt prihlásila spoločnosť Tatra banka, a. s., a PosAm, spol. s r. o.

Elektronický strážca seniorov
Cieľom projektu je umožniť ohrozeným občanom a seniorom viesť plnohodnotnejší
život, pomôcť samosprávam zlepšiť sociálnu službu týmto skupinám občanov aktívne prispievať k ochrane ich zdravia a života. Projekt prihlásila spoločnosť YMS,
a. s.
ZNasichDani.sk
Hlavným cieľom je uľahčiť verejnosti kontrolu tokov peňazí od štátu do súkromného
sektora cez verejné obstarávania. Aplikácia na pár kliknutí ukáže, ktorí ľudia majú
vplyv vo firmách vyhrávajúcich obstarávania, čo pomáha tlaku na transparentnosť.
Projekt prihlásila Aliancia Fair-play, VORSR.sk.

Modernizácia vyučovacieho procesu prostredníctvom multimediálnych IKT
Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti a využiteľnosti IKT v prostredí JLF UK,
zlepšenie rozvoja e-learningu, vytvorenie jednotných podmienok na multimediálnu
výučbu a zvýšenie atraktivity štúdia. Projekt prihlásila spoločnosť GiTy Slovensko, a. s.

O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov
profesijných IT organizácií v zložení: Juraj Sabaka (ITAS), Boris Tytykalo (SITA),
Jozef Šupšák (eFOCUS), Ondrej Macko (PC REVUE), Martin Valášek, Ján Šebo (CTF),
Filip Hanker (Cpress Media) a Martin Drobný (INFOWARE).

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, hodnotila porota z pohľadu prínosu k
technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa aj účasť v
poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní,
osvete a informovaní verejnosti.

V prípade firiem sa hodnotil vývoj unikátnych produktov, uvedenie nových služieb,
vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty, rozvoj nových
trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, spolupráca s akademickou sférou

2/3

Nominácie na ocenenie IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2011
Tuesday, 02 August 2011 22:21

a výskumnými ústavmi či verejnoprospešné projekty. Prihlásené projekty
hodnotila porota z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska originálnosti
riešenia, ako aj podľa referencií projektu. Základom hodnotenia boli výsledky
dosiahnuté v roku 2010, porota však prihliadala aj na vývoj v širšom časovom
horizonte.

Ocenenia IT OSOBNOSŤ a IT FIRMA roka 2011 budú udelené 6. októbra 2011 na
slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity
informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA organizujú
ITAS a Digital Visions, vydavateľ magazínov PC REVUE, INFOWARE a portálu
ITnews.sk.
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