
88 / ZIMA 2018 / TECHBOX

42 / ZIMA 2018 / TECHBOX40 / LETO 2018 / TECHBOX

168 / JAR 2018 / TECHBOX

Veríme, že sa vám nový TECHBOX tiež páči. Radi by sme vám predstavili Jakuba 

Otčenáša, spoluzakladateľa agentúry Diorama, ktorý navrhol finálnu podobu ča-

sopisu TECHBOX. Chceli sme, aby sme vám priniesli skutočný unikát, preto sme 

oslovili viacero grafikov a ľudí, ktorí sú vo svojom odbore nielen profíci, ale najmä 

nadšenci. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za podporu a obrovskú snahu, ako i ho-

diny času stráveného nad novým časopisom. Jakubov návrh sa nám však páčil 

najviac, presne taký časopis, aký nám navrhol, sme chceli.

Jakub, ty si podklad pre vytvorenie nového layoutu 
časopisu TECHBOX dostal len pár dní pred tým, ako sme 
mali vyhodnotiť finálny víťazný layout. Mal si rovnaké 
zadanie ako všetci ostatní, no najmenej času. Prezraď 
čitateľom, ako vznikol nápad, že to vyskúšaš?

Vzhľadom na čas a veľkosť zadania som sa snažil vychádzať z minimálneho množ-

stva grafických prvkov a stavať na výraznej typografii. Cieľom bolo vytvoriť systém 

pre prácu s textom a obrázkami, nie konkrétny a pevne daný layout. Zdá sa, že 

s týmto prístupom som sa dopracoval k návrhu, ktorý vám v redakcii zaimponoval 

najviac.

Čo bolo pre teba najväčšou výzvou pri tvorbe nového layoutu?

Najväčšou výzvou bol určite čas, za ktorý som mal dať zmysluplnú podobu redizaj-

nu celého časopisu, asi najzásadnejšieho v histórii TECHBOX-u. 

Koľko návrhov layoutu už máš za sebou? Existujú 
na Slovensku tituly, ktoré si navrhol ty?

Ide o môj prvý návrh dizajnu časopisu alebo periodickej publikácie vôbec. Moje 

skúsenosti s editorial dizajnom sa zatiaľ pohybovali na úrovni brožúr a výročných 

správ. Skôr sa venujem návrhu používateľských rozhraní a brandingu. Po tejto skú-

senosti som našiel ďalšie pole, kde mám pred sebou ešte dlhú cestu v zlepšovaní 

sa. Preto moje veľké poďakovanie patrí vášmu grafikovi Michalovi, ktorý dal môjmu 

návrhu aktuálnu grafickú podobu.

V čom je podľa teba nový TECHBOX iný?

Podľa mňa už v samotnom pohľade na technologický časopis. Okrem vyhotovenia 

je dôležitý aj obsah. Ten má čitateľovi priniesť informácie, ktorých hodnota nevy-

prchá po niekoľkých týždňoch. Čo je na technologický magazín veľmi ambiciózny 

cieľ. To oceňujem.

AKO VZNIKAL 
NOVÝ TECHBOX

ROZHOVOR JAKUB OTČENÁŠ / DIORAMA

Autor Roman Calík / Foto Filip Izrael

k	Jakub je autorom predlohy novej 

grafickej podoby nášho magazínu.

Nový TECHBOX, ktorý držíte 
v rukách, sme mali v našich 
hlavách už niekoľko mesiacov. 
Prísť na trh s niečím 
výnimočným, s novými nápadmi, 
ale najmä novým layoutom, 
chcelo odvahu. Mali sme 
ju a práve ste si nalistovali 
posledné stránky časopisu, 
na ktorý sme skutočne hrdí.
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Ako dlho je už mobilná aplikácia VÚB Mobil Banking na trhu?

Na trhu sme už od roku 2014 a postupne sa nám podarilo zmeniť vnímanie 

mobilného bankovníctva u klientov, pričom ich nárast je 180% v prípade pou-

žívateľov internet a mobil bankingu. Začínali sme s menším počtom klientov, 

teda tými, ktorí už ovládali digitálne technológie a postupne sme dosiahli taký 

úspech, že v súčasnosti internet banking využíva každý druhý klient VÚB banky 

a mobil banking každý tretí klient. Približne 45% klientov, ktorí využívajú internet 

banking, využíva pravidelne aj mobilnú aplikáciu.

Kedy podľa vás nastane také obdobie, že ľudia budú pristupovať 
k svojim účtom viac cez mobil banking ako cez internet banking?

Predpokladám, že to bude už v priebehu 16 až 24 mesiacov. Napríklad už len 

samotné prihlásenie do mobilnej aplikácie je rýchlejšie a intuitívnejšie. Navyše, 

služby „on the go“ sú čoraz viac využívané, tento trend je teda nezvratný.

BUDÚCNOSŤ BANKOVÝCH 
APLIKÁCIÍ JE V UĽAHČOVANÍ ŽIVOTA

ROZHOVOR NATÁLIA KRIŠTÍNOVÁ/VÚB BANKA

Autor Roman Calík / Foto Peter Frolo

Banky sa sťahujú do našich 
smartfónov. Jednu z najlepších 
aplikácií pre mobilné 
bankovníctvo má aj VÚB banka. 
Rozprávali sme sa s riaditeľkou 
odboru multichannel VÚB nielen 
o súčasnosti, ale aj o budúcnosti 
mobilných bankových aplikácií, 
najmä však o VÚB Mobil Banking, 
ktorú používajú klienti banky.
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ROZHOVOR RADOSLAV MARKUŠ/ZSE

V ELEKTROMOBILITE 
SME ZARADILI 

VYŠŠIU RÝCHLOSŤ
Autor Roman Calík / Foto ZSE Drive 70 / JESEŇ 2018 / TECHBOX
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ROZHOVOR MILAN ŠLACHTA / BOSCH GROUP

BOSCH NEUSTÁLE 
SLEDUJE TRENDY

Autor Roman Calík  / Foto Števo Porubský

Neexistuje odvetvie, v ktorom by spoločnosť Bosch nemala prsty. Ak 
sa pozriete okolo seba, takmer všade by ste našli produkty či vynálezy 
od Bosch. V Čechách a na Slovensku spoločnosť Robert Bosch re-
prezentuje Milan Šlachta, s ktorým sme sa rozprávali o súčasnosti, ale 
i budúcnosti. V spoločnosti je už viac ako 25 rokov.

ROZHOVORY

BEZPLATNÁ ELEKTRONICKÁ VERZIA



Foto Peter Frolo



EDITORIÁL
Roman Calík šéfredaktor

Od roku 2018 sme kompletne zmenili koncept magazínu TECHBOX a posta-

vili ho na rozhovoroch s úspešnými Slovenkami a Slovákmi, ktorí vo svete 

technológií už čo-to dokázali. Dodnes sú rozsiahle rozhovory nosnou témou 

magazínu a autorom rozhovorov patrí moja obrovská vďaka. Ste skvelí. Keď-

že ich ale vyšlo už niekoľko, rozhodli sme sa ich dať dokopy, na jedno miesto, 

do jedného samostatného PDF magazínu. Zadarmo. Špeciálne vydanie ne-

sie názov TECHBOX ROZHOVORY a obsahuje všetky zaujímavé rozhovory, 

ktoré sa objavili v magazíne TECHBOX počas roka 2018 a 2019.

TECHBOX ROZHOVORY si môžete prečítať v jednom PDF súbore, ktorý je 

možné stiahnuť do smartfónu, čítačky kníh, tabletu či počítača. Užite si ich 

a tešte sa na nové vydania magazínu TECHBOX v roku 2020.
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ROZHOVOR RICHARD MARKO / ESET

SLOVENSKÝ 
ESET CHRÁNI 

CELÝ SVET
Autor Patrik Kimijan / Foto Peter Frolo

Jedna z najznámejších 
slovenských spoločností 
ESET je svetovým výrobcom 
bezpečnostného softvéru 
a lídrom na trhu proaktívnej 
detekcie počítačových hrozieb. 
Aktuálne má ESET zastúpenie 
už vo viac ako 200 krajinách 
sveta a niekoľko rokov za sebou 
patrí ESET podľa rebríčka 
Deloitte Technology Fast 500 
EMEA medzi najrýchlejšie 
rastúce technologické 
spoločnosti v regióne Európy, 
Blízkeho východu a Afriky. 
Generálnym riaditeľom 
spoločnosti ESET je od roku 
2011 Richard Marko, s ktorým 
sme sa rozprávali o minulosti, 
súčasnosti a budúcnosti 
nielen samotného ESETu.

História ESET-u sa začala písať v rokoch 1986 až 1987, kedy nebolo 
úplne bežné, že by ľudia vôbec vedeli, čo je to počítač. Kde vtedy pra-
covali zakladatelia ESET-u páni Trnka a Paško?

Pán Trnka bol v tom čase na univerzite a pán Paško pracoval v štátnom výpočto-

vom stredisku. To, čo ich spájalo, bola záľuba v počítačoch, mali za sebou úvod-

né skúsenosti s prvými PC, takže si vymieňali informácie a boli radi, že sa môžu 

stretnúť s niekým iným, kto má rovnakú záľubu. 

Pán Paško v jednom rozhovore spomínal, že k počítačom sa dostal, 
keď riešil komplikované výpočty tepelnej stability a statiky. Dá sa po-
vedať, že ESET vznikol aj vďaka stavebníctvu?

(smiech) V jeho prípade áno, ale nemyslím si, že je to univerzálne, aj keď naprí-

klad vďaka terajším aktivitám pána Trnku v Trnave a iným našim aktivitám je 

stavebníctva, alebo developmentu okolo ESET-u relatívne dosť. Ale skôr si mys-

lím, že predsa len v tom čase boli počítače novotou, takže bolo menej ľudí, ktorí 

sa nimi vyslovene živili a väčšinou to bolo prepojené s niečím ďalším, či už so 

vzdelávaním, alebo s tým spomínaným stavebníctvom. 

Prvý vírus, ktorý objavili zakladatelia ESET-u, sa volal Vienna. V tom 
čase počítače bežali prevažne na operačnom systéme MS-DOS, inter-
net, ako ho poznáme dnes, neexistoval. Ako sa vtedy šírili vírusy?

Prvé počítačové vírusy si môžeme predstaviť ako krátky veľmi efektívne napí-

saný program, ktorý sa pomocou diskiet prenášal z počítača na počítač. Tie 

prvé vírusy koncom 80. rokov fungovali vďaka tomu, že počítače boli navzájom 

prepojené prostredníctvom ľudí, ktorí si vymieňali diskety. Keď si niekto chcel 

na počítači spustiť program, ktorý si priniesol na diskete od známeho, tak sa 

najskôr spustil vírus. Ten aktívne hľadal ďalšie miesta v počítači, ktoré by mohol 

infikovať. Tak, ako si ľudia diskety vymieňali a niektorí s nimi dokonca cestovali 

po svete, tak sa tieto vírusy šírili.

Aká bola vtedy motivácia tvorcov vírusov? 

Motivácie mohli byť rôzne, ale predpokladám, že prevažovala zvedavosť v oblasti, 

ktorá bola vtedy veľmi novátorská. Stephen Hawking v tom období povedal, že po-

čítačové vírusy by sa mali považovať za formu života, tým pádom mohli mať ľudia 

pri písaní vírusov pocit, že tvoria niečo výnimočné. Na jednej strane boli autori 
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vírusov, ktorí boli zvedaví, či sa im podarí napodobniť vtedajšie známe vírusy, ako 

napríklad Michelangelo, o ktorých čítali niekde v novinách. Na druhej strane mohlo 

ísť aj o menej pozitívne motivácie ľudí, ktorí chceli niekomu zámerne uškodiť.

Keď pred tridsiatimi rokmi vznikol prvý NOD, tak sme tu mali komuniz-
mus, režim, v ktorom bolo súkromné podnikanie zakázané. Ako sa dal 
vtedy predávať softvér? 

O tejto časti histórie môžem hovoriť len z druhej ruky. Páni Trnka a Paško sa 

nepozerali na vývoj svojho antivírového softvéru ako na komerčnú aktivitu. Bolo 

to niečo, čo ich zaujalo a snažili sa vyvinúť aplikáciu, ktorá pomôže iným ľu-

ďom. Prvé verzie svojho programu preto jednoducho dávali k dispozícii zadarmo 

rôznym štátnym podnikom a podobne. To, ako sa hobby postupne menilo na 

skutočné podnikanie, išlo ruka v ruka so zmenou režimu v roku 1989. Najskôr 

fungovali ako živnostníci a potom v roku 1992 založili firmu ESET spolu s pánom 

Hrubým. 

Kedy ste sa Vy po prvýkrát stretli so značkou ESET?

Veľmi pravdepodobne som po prvýkrát značku ESET zaregistroval v rubrike o ví-

rusoch, ktorá v deväťdesiatych rokoch vychádzala v počítačovom magazíne. Už 

vtedy som sa trochu zaujímal o oblasť vírusov a bolo pre mňa veľmi zaujímavé 

zistiť, že na Slovensku existuje firma, ktorá vyvíja svoj vlastný antivírusový sof-

tvér. Priamo s ľuďmi z ESET-u som sa po prvýkrát stretol na konferencii v Nitre. 

Kde je tá hranica medzi tým, že človek, ktorý sa zaujíma o vírusy, ich 
začne písať, alebo začne tvoriť antivírusový softvér? Čo rozhoduje 
o tom, na ktorú stranu sa dostanete? 

Myslím, že to súviselo najmä s príležitosťami, ktoré človek mal. Ja som študo-

val v Košiciach a vôbec som nevedel, že v Bratislave existuje ESET. Vtedy však 

existovala a stále existuje firma Lynx, ktorá distribuovala jeden z veľkých ko-

merčných produktov a oni mali malý tím, ktorý sa venoval výskumu počítačových 

vírusov. Mali malú zbierku vírusov, ktorá obsahovala viaceré zaujímavé kúsky. 

So samotným vírusom som sa prvýkrát stretol vtedy, keď bol môj vlastný počí-

tač infikovaný vírusom Yankee Doodle. Zaujímali ma oblasti ako strojový kód, 

teda tie technické stránky počítačov, ale vírusy som považoval za niečo veľmi 

komplikované a vzdialené. No akonáhle som mal tú vzorku vo vlastnom počítači 

a dokázal som vďaka nej analyzovať kód vírusu, tak to bolo pre mňa ako zjavenie 

– wau, začínam tomu rozumieť a postupne spoznávam, ako to funguje. Yankee 

Doodle bol už naozaj sofistikovaný kúsok kódu.

Pociťovali ste vtedy nejakú formu obdivu 
voči ľuďom, ktorí tie vírusy tvorili?

V tých úvodných fázach svojím spôsobom áno. V dnešnej dobe je to už niečo 

iné, málokedy je tvorba infiltrácií o výnimočnom talente, ktorý prináša nové myš-

lienky. Dnes je to skôr fabrika na malware s deľbou práce, pomaly aj s marke-

tingom a nemám dôvod mať voči tým ľuďom obdiv. Voči tomu, čo robia, vôbec 

nie a voči tomu, ako to robia? Málokedy prinášajú niečo, čo by ma zaujalo. Ak 

mám voči niekomu obdiv, tak sú to ľudia na tej správnej strane vrátane mojich 

ľudí v ESET-e.

Aká bola Vaša prvá pozícia v ESET-e?

Nazval by som to softvérový developer, vývojár. Keď som tam prišiel, ESET bola 

naozaj maličká firma. Boli tu traja zakladatelia, jedna asistentka a pár študentov, 

ktorí začali pracovať na novej generácii nášho produktu a ja som bol jedným 

z nich. 
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Neskôr ste sa podieľali na tvorbe nového jadra NOD-u. Dá sa povedať, 
koľko percent z toho, čo ste vtedy vyvinuli, sa používa dodnes?

Neviem to povedať percentuálne, ale koncepty, ktoré sme vtedy vytvorili, použí-

vame dodnes. Do firmy som prišiel v dobe MS-DOS a novú generáciu produktu 

sme vtedy vyvíjali tiež pre tento operačný systém. Zhruba v roku 1996 sme to 

dotiahli a už o rok neskôr sme začali celý NOD prepisovať na 32-bitovú verziu pre 

Windows. Z tohto kódu sa dajú nájsť fragmenty aj v našom súčasnom produkte 

a čo sa týka konceptov, tak tie sú tam pravdepodobne všetky. 

Vtedy sa vytýčila tá cesta, ktorou pôjde ESET?

Je to tak, vtedy sa nastavili základy. No zároveň je potrebné povedať, že za tých 

ďalších 20 rokov bol urobený obrovský kus práce. 

Dá sa povedať, ako softvér rástol, napríklad 
porovnaním počtu riadkov kódu?

Je to ukazovateľ, ktorý má v rôznych časoch rôzny význam. Predsa len koncom 

90. rokov boli veľké časti kódu písané v assembleri. A jeden riadok kódu v as-

sembleri je niečo iné, ako jeden riadok v C++. Tak isto je to neporovnateľné 

s neskorším obdobím, keď prišli vývojové prostredia pre Windows, ktoré už urči-

tú časť kódu generujú samé. Keď si však dnes zoberieme všetky produkty, ktoré 

vyvíjame a spočítame všetky riadky kódu, tak to bude o niekoľko rádov vyššie, 

ako naše prvé verzie NOD-u. Napríklad ESET Internet Security sa skladá z viac 

než ôsmich miliónov riadkov kódu, tie úvodné verzie mali sto až dvesto tisíc riad-

kov. O veľkosti a komplexnosti vírusových databáz ani nehovoriac.

V roku 2011 nastala v ESET-e veľká generačná výmena, odišli zakla-
datelia a novým šéfom firmy ste sa stali Vy. Dostali ste nejaký čas na 
rozhodnutie?

(zamyslenie) Toho času nebolo veľa a nebolo to ani ideálne obdobie pre mňa, 

ale tak to už chodí. Celá tá myšlienka sa zrealizovala v priebehu pár mesiacov. 

Naša firma prechádzala väčšinu svojej histórie dynamickými zmenami a toto 

bola jedna z nich. Pozícia, ktorá vznikla po roku 2011, dovtedy vlastne neexisto-

vala, ESET nemal jedného globálneho CEO. Existoval ESET v San Diegu, ktorý sa 

venoval najmä obchodnej stránke veci a ESET tu v Bratislave sa zaoberal skôr 

technologickou časťou. Každý z týchto ESET-ov mal svoje vedenie, na čele stáli 

ľudia, ktorí boli spolumajiteľmi firmy, takže sa nedalo jednoznačne povedať, kto 

je komu nadriadený. Hoci vždy sme to chápali tak, že bratislavský ESET je tá 

materská firma. Zmyslom novej pozície bolo spojiť firmu do jednej línie a vytvoriť 

postupne globálnu korporáciu, o čo sa snažíme dodnes. 

Ako prijali manažéri vo firme fakt, že novým CEO bude IT-čkár?

Ja som bol v tom čase na pozícii CTO, čo sa bralo ako jedna z kľúčových pozícií 

pre firmu. Nebolo to teda tak, že som niečo doprogramoval, postavil som sa 

od počítača a išiel som robiť generálneho riaditeľa. Ľudia z technologickej časti 

firmy asi vítali, že ESET bude vedený niekým, kto má technologické zázemie. No 

a tá druhá časť firmy bola zrejme zvedavá, ako sa to vyvinie a či sa to ukáže ako 

dobrý nápad. 

Asi sa to vyvinulo dobre, pretože v roku 2015 ste sa stali v ankete ča-
sopisu TREND  manažérom roka. Čo bolo na tej ceste pre vás najná-
ročnejšie?

Ja sa na to vždy dívam tak, že idem zo dňa na deň. Pravdepodobne to, čo mi po-

mohlo, bolo, že som sám seba nevidel ako programátora, vždy som sa videl skôr 

v roli vývojára, teda ako niekto, kto rozmýšľa nad tým, čo ide vytvoriť. Počítač 

a programovanie sú iba nástroje. Tešili sme sa, keď sme získali prvé ocenenia, 

tešili sme sa, keď sme začali predávať do sveta a všetky tieto veci ma zaujímali. 

Bavilo ma aj to, keď som si mohol niečo sám programovať, ale myslím, že som 

od začiatku chápal, že cesta vpred je o spolupráci s ďalšími šikovnými ľuďmi 

a nikdy som sa nevyhýbal tomu, aby som prevzal zodpovednosť. Či už za vedenie 

tímu, alebo za nejaký projekt. Ale v konečnom dôsledku asi najkomplikovanejšia 

časť pre mňa bolo vydržať tých dvadsať rokov s pozitívnym prístupom k práci 

a udržať si rozumnú kondíciu.

Máte ako šéf ESET-u nejaké pracovné povinnosti, alebo úlohy, ktoré 
naozaj nemáte rád? Je niečo také, čo najradšej odkladáte?

Tak to áno. Myslím si, že v práci CEO je mnoho vecí, ktoré by som najradšej od-

kladal, pokiaľ by sa to dalo. A potom sú tam aj tie dobré, zaujímavé veci. Dôležité 

je mať výdrž, pevné nervy a riešiť ich systematicky. Nie vždy sa to darí. Práca 

CEO má dve strany. Jedna je tá, ktorú ľudia vnímajú na prvý pohľad, teda že CEO 

je niekto, kto môže o čomkoľvek rozhodovať a má plnú kontrolu nad tým, čo sa 

vo firme deje a kto čo robí. Môže prísť s víziou, určovať ciele. V skutočnosti je to 

práca s ľuďmi, je to o schopnosti ich motivovať, vypočuť, povzbudiť a spojiť pre 

spoločný cieľ. Nič hodnotné sa nedosiahne cez príkazy. Potom je tu aj tá druhá 

strana, teda že všetky tie problémy, ktoré nie sú vyriešené na nižších úrovniach, 

skončia postupne až u mňa. Nado mnou však už nie je prakticky žiadna ďalšia 

inštancia, ktorej by som mohol rozhodovanie posunúť. CEO je nositeľom úspe-

chu aj neúspechu.

Ako vyzerá štandardný pracovný deň šéfa ESET-u? 

Niečo ako štandardný deň vlastne neexistuje. V pondelky mávam individuálne 

stretnutia s divíznymi riaditeľmi, v utorky pravidelné stretnutia top manažmentu. 

Preberáme spolu všetky aktuálne témy, kam sme sa posunuli, jednoducho je to 

bežný spôsob, ako sa koordinovať a smerovať k dohodnutým cieľom. Potom sú 

tu viac alebo menej pravidelné stretnutia ku konkrétnym projektom s vybranými 

tímami a mnohé kratšie aj dlhšie stretnutia podľa aktuálnej potreby a problé-

mov. Nemalú časť tvorí príprava materiálov, štúdium, komentovanie a schvaľo-

vanie už pripravených materiálov a návrhov a podpisovanie zmlúv. Veľká časť 

úloh, ktoré vo firme riešime, skončí skôr či neskôr u mňa, preto si potrebujem 

pozrieť súvislosti, kam sme sa dostali, či chcem k tomu ešte niečo dodať. Zna-

mená to prepínanie sa medzi veľmi rôznorodými typmi úloh. Druhá veľká časť 

agendy sú stretnutia s partnermi mimo samotnej firmy, prezentácie a účasť na 

konferenciách doma aj v zahraničí, návšteva zahraničných pobočiek, poskytova-

nie rozhovorov. Je to pomerne veľa cestovania.

Pôsobia aktívne vo firme aj jej pôvodní 
zakladatelia? Aká je dnes ich úloha?

Existuje správna rada majiteľov, čo je najvyšší orgán, ktorý rieši to, čo uzná za 

vhodné. Má najvyššiu právomoc, preto pokiaľ je potrebné urobiť závažnejšie roz-

hodnutia, napríklad keď ideme otvoriť nový office, robíme akvizíciu, alebo niečo 

podobné, tak schvaľovanie takýchto rozhodnutí prichádza na správnu radu. Tá 

sa stretáva raz mesačne a okrem iného schvaľuje rozpočty či plány na ďalšie 

roky, teda jej úlohou je najvyšší dohľad nad tým, čo sa vo firme deje. Ja som aj 

jedným z členov správnej rady, takto je dobre prepojený výkonný manažment 

s pohľadom majiteľov. Niektorí zo spolumajiteľov chodievajú do firmy pravidelne, 

stretávajú sa so zamestnancami a zaujímajú sa o aktuálne dianie. Do bežnej 

činnosti nezasahujú, ale neraz prídu so zaujímavými podnetmi.
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Spomínali ste plány, aké sú tie aktuálne?

Našou víziou je bezpečnejší digitálny svet. V segmente, kde pôsobíme, sme piaty 

na svete, naším cieľom je dostať sa medzi TOP 3. Rozširujeme naše priame za-

stúpenie na kľúčových trhoch, posilňujeme naše vývojové a výskumné kapacity. 

Rozširujeme portfólio produktov o nové riešenia pre veľkých firemných zákazní-

kov a organizácie, ktoré sú primárnym cieľom sofistikovaných útokov v dnešnom 

svete. Rástli sme kontinuálne posledných 20 rokov a v tom chceme pokračovať 

a ďalej posilňovať význam firmy. Máme svoje finančné ciele, nie je to však pre 

nás primárna vec. Chceme byť významnou súčasťou všetkých tých zaujímavých 

vecí, ktoré sa dejú v oblasti cybersecurity, odhaľovať a analyzovať veľké útoky, 

likvidovať botnety a tak ďalej. A ak chceme mať príležitosť byť priamym aktérom 

v takomto výskume, tak si to vyžaduje, aby sme mali aj primeranú komerčnú silu 

a dôveru. Veľmi dôležitým efektom komerčného úspechu je aj to, že nám dovo-

ľuje pritiahnuť do firmy top talenty a získať medzi našich klientov a partnerov 

najväčšie svetové spoločnosti.   

Ako môže vaše plány ovplyvniť fakt, že používatelia postupne prechá-
dzajú od klasických PC k mobilným zariadeniam, kde je ten trh predsa 
len trochu iný?

V rokoch 2000 až 2010 sme zažívali zlaté obdobie. Náš primárny trh, to zname-

ná trh počítačov, na ktorých beží Windows, neustále rástol a povedomie o bez-

pečnosti rástlo spolu s počtom predaných strojov. Bol to taký dvojnásobný efekt. 

Celý náš priemysel prechádzal konjunktúrou a my sme mali obrovské rasty aj 

vďaka tomu, že sme boli maličká spoločnosť, ktorá vtedy ešte len začínala pre-

nikať na zahraničné trhy. Bolo to super obdobie. 

Dnes máme stále kam rásť. Sme síce veľkým výrobcom, ale rozhodne nie na 

takej úrovni, že by sme ovládali 50 percent svetového trhu, takže môžeme zís-

kavať podiel na úkor iných hráčov. Smartfóny a tablety sú pre nás niečo extra, 

pretože počítačov s Windows je síce možno miliarda, no len mobilných zariadení 

s Androidom je na svete okolo dvoch miliárd. Ľudia tak potrebujú bezpečnostné 

riešenie aj pre jedno, aj pre druhé zariadenie, ide to ruka v ruka a čiastočne to 

kompenzuje znížený rast v predajoch produktov pre klasické PC. Vznikajú nové 

segmenty IT bezpečnosti a to je pre nás obrovská príležitosť.

Dá sa porovnať ziskovosť licencií pre štandardné 
počítače s aplikáciami pre mobilné zariadenia?

Cena riešení pre mobilné zariadenia je niekoľkonásobne nižšia, ako cena licen-

cie pre počítač. Z tohto hľadiska je aj náš výnos nižší, a tiež je tam iný distribuč-

ný model. Veľká časť týchto predajov sa realizuje cez Google Play a Google si 

zoberie svoju maržu z každej predanej licencie. Oproti tomu náš tradičný model 

predaja je založený na sieti distribútorov a resellerov, takže sú to dva pomerne 

rozdielne svety, ktoré ale nejdú proti sebe. Ľudia, ktorí majú smartfóny, majú aj 

svoj domáci počítač, predsa len je ešte stále mnoho vecí, ktoré sa na telefónoch 

robia ťažko. Počet zariadení, ktoré potrebujú zákazníci potenciálne chrániť, je 

n V ESET Virus Labe „Houston“ (zľava):  

Patrik Kimijan, Richard Marko, Roman Calík
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viacero, a tým pádom nemalá časť našich predajov domácim používateľom je 

licencia, ktorá zahŕňa aj domáci počítač, aj mobilné zariadenia.  

Je pre vás veľkým problémom, keď Microsoft bundluje k svojmu ope-
račnému systému Windows Defender, teda nejaké to ich bezpečnost-
né riešenie? 

Počas našej histórie Microsoft niekoľkokrát a s rôznym úspechom prišiel s vlast-

nými bezpečnostnými riešeniami, ktoré viac alebo menej agresívne dodával na 

svoj operačný systém. Je to hrozba, určite, no zatiaľ sme sa s tým vždy dokázali 

vysporiadať. Na jednej strane je tu legitímny aspekt, kedy sa Microsoft snaží 

zvyšovať bezpečnosť svojho operačného systému a zamedziť tomu, aby ten zo-

stal nechránený, alebo chránený nejakými pochybnými riešeniami. No na druhej 

strane svoju pozíciu môže využívať na nie celkom férovú súťaž s inými výrobca-

mi, ktorí sú na trhu. Toto je nekonečný dialóg, ktorý roky s Microsoftom vedieme. 

Niekedy sa nám darí viac a niekedy menej. 

Ako veľa úsilia venujete v ESET-e analýze konkurenčných produktov?

Pre nás je dôležité, aby sme vedeli, ako vyzerá naša ponuka v porovnaní s kon-

kurenčnými produktmi, sú na to dedikovaní ľudia, ktorí robia priamo feature 

metrics a porovnania. Aj pri spracovávaní infiltrácií sledujeme, ako konkurencia 

deteguje infiltrácie, aké mená používa a podobne. Častokrát nám niekto napí-

še, že je tu nejaký súbor, ktorý konkurencia nejako identifikuje a my nie, alebo 

naopak. Snažíme sa zistiť, čo to znamená, mnohokrát ide o falošný poplach, 

no niekedy zistíme, že je to skutočná infiltrácia, ktorú potrebujeme doplniť do 

nášho riešenia. 

Čo sa stane od chvíle, kedy vy v ESET-e identifikujete nejakú bezpeč-
nostnú hrozbu, až do toho momentu, kedy sa u mňa v PC zaktualizuje 
databáza a môj počítač je voči danej infiltrácii chránený? Ako v struč-
nosti vyzerá ten proces?

Tento proces má niekoľko vetiev, ako môže fungovať, povedzme si o tých zák-

ladných. Jedna možnosť je automatizovaná, kedy rôznymi spôsobmi získavame 

podozrivé vzorky, tieto idú na automatickú analýzu, na systémy, ktoré nazývame 

replikátory. Tu sa podozrivé vzorky spúšťajú, sleduje sa obraz v pamäti, ako sa 

správajú na systémoch a podobne. Častokrát len na základe tohto vieme iden-

tifikovať, že ide o nový variant nejakej rodiny. Máme na to komplexné systémy, 

ktoré porovnávajú správanie aplikácií ku databáze správaní či už infiltrácií, alebo 

čistých aplikácií.

Na základe takéhoto porovnania sa dajú častokrát urobiť jasné závery, teda na-

príklad že ide o nový variant nejakej rodiny. Potom sa ide do ďalšej fázy proce-

su, kedy sa vytvorí definícia, tá ide na testovanie a následne na naše update 

servery, odkiaľ si to vy stiahnete a máte istotu, že túto infiltráciu budete vedieť 

vo svojom počítači detegovať. Toto je proces, ktorý beží neustále, spracováva 

minimálne desaťtisíce až státisíce vzoriek denne. 

No a potom sú tu časti, ktoré nevieme takto automaticky spracovávať, preto sa 

spracovávajú ručne. Máme na to celé tímy počítačových výskumníkov, ktorí sa 

nešpecializujú na detailné popisy infiltrácií, ale vyslovene sa venujú detekcii, pri-

dávaniu nových generických vzorcov správania nových rodín, ktoré potom slúžia 

aj v už spomínaných automatizovaných procesoch. Takže sú to ľudia, ktorí väč-

šinu dňa strávia tým, že spracovávajú rôzne typy podozrivých vzoriek a vytvárajú 

v poloautomatizovanom procese nové vzorce pre detekciu hrozieb, ktoré sa pri-

dávajú do interných databáz a následne aktualizačného balíčka. Tieto balíčky 

sa potom dostávajú ku klientom prostredníctvom aktualizačných serverov. To sa 

deje niekoľkokrát za deň v niekoľkohodinových intervaloch. Nové hrozby vieme 

blokovať aj prostredníctvom nášho chodového riešenia LiveGrid, ktoré nám do-

voľuje skrátiť reakčnú dobu na rádovo minúty a reagovať tak okamžite na rýchlo 

sa šíriaci škodlivý kód. To sú tri najbežnejšie schémy, ako sa nové detekcie do-

stávajú k vám do PC alebo na mobil. 

Viete povedať, kto sú dnes tvorcovia vírusov?  
Ako je rozdelený ten segment, aké sú ich motivácie? 

Motiváciami tvorcov vírusov sú buď financie, nejaká forma vplyvu, získanie in-

formácií, alebo nejakej inej výhody. Častokrát sú to organizované skupiny, ktoré 

postupne vyvíjajú a vylepšujú svoje riešenia, ktoré sú veľmi univerzálne. Malvéry 

v dnešnej dobe nebývajú veľmi špecifické, vytvorené len na jeden konkrétny 

účel, ale umožňujú robiť takmer hocičo – logovanie klávesnice, zbieranie scre-

enshotov z obrazoviek, zachytenie online formulárov pri internet bankingu, zbie-

ranie private keys z počítača a ľubovoľných iných informácií, ktoré vedia nájsť. 

Tých možností je veľa. Môže to byť určené pre hocikoho z nás, môžu to byť ná-

stroje, ktoré budú klikať na reklamy a takto sa snažiť niečo zarábať, dolovať kryp-

tomeny alebo jednoducho rozposielať spam. Vy môžete byť anonymným cieľom, 

nijako špeciálne sa na vás nezamerajú, ak sa im podarí preniknúť do vášho počí-

tača, tak sa stanete jedným z mnohých, ktorí im nevedomky pomáhajú. Vznikajú 

takzvané botnety s desaťtisícmi počítačov, ktoré potom vedia prenajať niekomu 

inému na konkrétny čas, na rozposlanie určitého množstva spamu a podobne. 

Celý ten biznis model prechádza neustálym vývojom. No a potom sú tu cielené 

útoky, ktoré sú zamerané na konkrétnych ľudí, alebo konkrétne firmy s cieľom 

získať konkrétne informácie, alebo niekoho zdiskreditovať. Máme aj prípady, 

kedy je cieľom poškodiť technologické zariadenia, spôsobiť výpadky kritickej in-

fraštruktúry, napríklad elektrickej siete.

Máte niekedy obavy o svoje dáta v počítači? 

Ja mám vždy obavu o svoje dáta. Nijako neviem zaručiť, že sa nestanem obeťou 

útoku, tomu sa nedá naozaj spoľahlivo zamedziť. V porovnaní s bežnou populá-

ciou som obozretnejší, pretože mnohé tie veci poznám a social engineering triky, 

ktoré zaberú na mnohých ľudí, na mňa fungujú menej. No veľakrát, keď vidím 

výskum nejakého útoku a predstavím si seba na pozícii bežného človeka v tom 

reťazci, tak si viem predstaviť, že aj mňa by mohli pomýliť. Niekedy je naozaj 

takmer nemožné rozpoznať, že sa niečo deje. 

O to dôležitejšie je mať potom k dispozícii nástroje, ktoré nám v prípade útoku 

povedia: Aha, na tomto systéme sa začalo diať niečo nezvyčajné, potrebujeme 

sa na to pozrieť. Takto dokážeme identifikovať útok skôr, ako je schopný napá-

chať nejaké väčšie škody. Ochrana naozaj dôležitých komplexných sietí, ktoré sú 

vystavené cieleným útokom, je práve tá oblasť, ktorej sa teraz naplno venujeme 

a v ktorej vidíme ďalší, pre nás dôležitý krok vpred.  

Máte na notebooku, alebo na smartfóne prelepenú kameru?

Ja nie, ale napríklad náš CTO vždy chodí s nálepkou. Nepovažujem to za zlý ná-

pad. Uvítal by som, keby sa napríklad dal odpojiť mikrofón na počítači.  

ESET má pobočky v mnohých mestách po celom svete a mnohé z nich 
sú objektívne atraktívnejšie pre život aj biznis, ako Bratislava. Bolo 
niekedy pre Vás témou sťahovanie sídla firmy zo Slovenska?

Voľné debaty na túto tému sme viedli, ale nikdy sme to bližšie nerozvinuli. Na-

posledy vtedy, keď sme riešili naše nové budúce sídlo a mali sme určité rozpory 

s niektorými štátnymi inštitúciami. Akonáhle sa objavila správa, že ESET zvažuje 
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stavať svoj nový campus, tak sa nám ozvali ľudia z Rakúska s veľmi zaujímavými 

ponukami. Takže trochu sme o tom rozmýšľali, ale naozaj by sme boli veľmi radi, 

keby sme tu zostali a mohli sa naďalej tešiť z toho, že sme slovenská firma a že 

aj pri takomto nastavení vieme byť úspešní celosvetovo.  

Aký je pomer toho, čo zaplatíte na Slovensku na daniach, voči tomu, 
aký je váš obrat z produktov predaných na Slovensku? 

Zaplatíme na daniach niekoľkonásobne viac, ako vyzbierame zo Slovenska. Ale 

rovnaké by to bolo vo väčšine krajín. 

Ani napriek tomu sťahovanie nie je aktuálnou témou?

Keď máme to šťastie, že vieme predávať na celom svete, tak je normálne, že je 

nejaké miesto, kde tie tržby konsolidujeme. Tým pádom keď normálne platíme 

dane, tak sú vyššie, ako príjmy z danej krajiny. Platí to najmä pre krajinu, ktorá je 

taká malá, ako Slovensko. Mohli by sme hľadať krajiny s nižšou sadzbou dane, 

ale nad tým neuvažujeme.

Skôr som narážal na ten pomer k tomu, čo zaplatíte do štátnej kasy 
a čo dostanete, keď vyjdete na ulicu, keď musíte ísť do nemocnice, 
alebo na úrad.

To je taká filozofická debata. Rovnako však môže premýšľať takmer ktokoľvek 

šikovný tu na Slovensku  - robím tu prácu, ktorá vytvára nejaký výnos, platím tu 

dane a za to dostávam niečo. To niečo je však zo strany štátu menej, ako dosta-

ne typický zamestnanec alebo podnikateľ napríklad v Rakúsku. No ale je to asi 

viac, ako dostáva zamestnanec alebo podnikateľ na Ukrajine… Pochádzame zo 

Slovenska a máme túto krajinu radi.

Nemáte v súčasnosti problém s náborom nových zamestnancov v Bra-
tislave, resp. nových zamestnancov, ktorí pochádzajú zo Slovenska? 
Postrehli ste nejakú zmenu v úrovni absolventov slovenských univer-
zít, odkedy ste CEO?

Máme s tým problém, lebo slovenský trh je malý a firma nášho typu je na Sloven-

sku dosť unikátna. Určitý typ talentu, alebo skúseností sa tu takmer nenachá-

dzajú a tie skúsenosti si musíme sami postupne vytvárať. To je aj dôvod, prečo 

máme vyše 20 pobočiek v zahraničí. Veľká časť sú síce obchodné zastúpenia, 

ale nemalá časť sú aj výskumné a vývojové centrá. Práve v tom je naša motivá-

cia rozšíriť priestor, kde vieme osloviť talenty, aby sme naozaj neboli odkázaní na 

to, či na Slovensku talenty nájdeme, alebo nenájdeme. A keďže naša skúsenosť 

hovorí, že v rozsahu, v akom ich potrebujeme, ich na Slovensku nedokážeme 

nájsť, tak toto nám veľmi pomáha. Kedysi dávnejšie, keď som sa ešte reálne 

zúčastňoval väčšiny prijímacích pohovorov, tak som stretával šikovnejších, aj 

menej šikovných ľudí a mohol som si vytvoriť nejaký obraz o úrovni absolventov. 

Teraz sa však už stretávam najmä s ľuďmi, ktorých sme prijali a to sú kvalitní 

ľudia. Z tohto hľadiska môžem povedať, že stále vieme nájsť aj na Slovensku 

veľa vynikajúcich ľudí, no z toho, čo počúvam od kolegov, tak úroveň absolventov 

klesá a súvisí to asi aj s tým, že mnoho šikovných ľudí odchádza študovať do 

zahraničia, čo sa podpisuje na ponuke, ktorá na trhu je. 

Bol to tiež dôvod, prečo ste svoju vývojovú pobočku otvorili v Brne? 

Určite áno. To bol jeden z dvoch dôvodov, ten druhý bol, že keď sa Avast a AVG 

spojili, tak to vyvolalo dosť veľa pohybov medzi ich zamestnancami, teda špeci-

álne medzi zamestnancami AVG, ktoré malo v Brne svoje vývojové tímy. Bola to 

príležitosť a tú sme využili. 
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Aké vlastnosti, alebo schopnosti očakávate od ľudí, ktorí prídu ku vám 
na pohovor? 

V prvom rade by mali mať aspoň základné zručnosti vo svojej oblasti. Keď sú 

to napríklad vývojári, tak by mali rozumieť základným konceptom. Znie to síce 

veľmi jednoducho, ale už aj za čias, kedy som bol prítomný na pohovoroch, som 

sa stretával s tým, že adepti o zamestnanie častokrát nedokázali vyriešiť ani jed-

noduché úlohy. Šokujúce pre mňa bolo, že išlo o ľudí, ktorí skončili vysoké školy, 

vyštudovali informatiku. Aj preto spolupracujeme s univerzitami, učíme tam či už 

programovanie, alebo reverse engineering a to nám napomáha zvýšiť pravdepo-

dobnosť, aby sa ľudia niečo naučili ešte skôr, než k nám prídu, a tiež vďaka tomu 

dokážeme rozpoznať talenty. 

Pre nás je naozaj dôležité, aby tí ľudia vedeli niečo o oblasti, v ktorej chcú pôso-

biť, aby vedeli logicky spájať súvislosti a prepájať ich na konkrétny prípad, ktorý 

dostanú riešiť na prijímacom pohovore. Ďalším dôležitým aspektom sú osob-

nostné vlastnosti. V ESET-e sme vždy mali nastavené isté hodnoty, chceme ľudí, 

ktorí robia tú prácu preto, lebo ich naozaj baví a je z nich cítiť nadšenie. Chceme 

ľudí, ktorí budú spolupracovať s ostatnými a posilňovať pozitívny spirit v našej 

firme. Tiež by sa nemali báť nových výziev, pretože my tu neustále riešime niečo 

nové. Teraz už síce máme hŕbu rôznych smerníc, ktoré nám život priniesol, ale 

reálne je veľmi veľa vecí, ktoré u nás nie sú nijako zadefinované a očakávame, 

že zamestnanec v tom hľadá pozitívnu príležitosť rozvíjať nové nápady a nejsť 

len podľa existujúcich pravidiel. 

Môže rádový zamestnanec ESET-u prísť so svojím nápadom, alebo 
podnetom priamo za Vami?

Prechádzali sme rôznymi fázami a zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť model, kto-

rý by v tejto oblasti naozaj dobre fungoval. Áno, teoreticky môže za mnou prísť 

ktokoľvek, a nakoniec nemusí ísť ani priamo za mnou. Sú tu šéfovia divízií, je tu 

veľa senior manažérov, ktorí v prípade, že nápad považujú za rozumný, dokážu 

zabezpečiť, aby sa mohol realizovať. Zároveň však platí, že ak si niekto myslí, že 

má dobrý nápad, tak to ešte neznamená, že je to dobrý nápad. Snažíme sa byť 

v tomto smere transparentní, aby zamestnanci vedeli, čo sú naše priority, ako 

sa nám darí, kam smerujeme, kde sú problémy a tým pádom čo sú tie nápady 

a zlepšenia, ktoré môžu pomôcť. 

Snažili ste sa niekedy získať ľudí z tej druhej strany? Ak je niekto geni-
álny hacker a viete sa s ním spojiť, pokúšate sa ho získať?

Nie. Headhunting funguje skôr medzi konkurenčnými firmami navzájom. Z tej 

druhej strany to dobre nefunguje. Po prvé tých ľudí typicky nepoznáme, je veľmi 

zriedkavé, že by sme vedeli niekoho konkrétne identifikovať a za ďalšie, vy ste 

sa to ešte nespýtali, ale skoro pri každom rozhovore sa ma novinári pýtajú, čo 

je pravdy na tom, že si píšete vírusy, aby ste ich potom mohli chytať. (smiech) 

Takže na spoluprácu s ľuďmi z druhej strany si dávame naozaj pozor, pretože to 

je asociácia, ktorá by veľmi narušila dôveru v našu firmu. 

V jednom rozhovore ste povedali, že súčasťou vašej práce je odhado-
vať budúcnosť. Ako dnes odhadujete vplyv umelej inteligencie na ky-
bernetickú bezpečnosť?

Umelá inteligencia je naozaj veľmi zaujímavá téma a teraz je tu opäť vlna, keď sa 

o tom veľa rozpráva. Možno, že tentokrát sa urobil aj relevantný pokrok, zrejme 

aj vďaka posunu vo výkone počítačov, ale aj na strane samotného výskumu. My 

prvky umelej inteligencie využívame od 90. rokov, dnes už máme tím, ktorý sa 
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špecializuje na využívanie neurónových sietí, deep learning algoritmov na identi-

fikáciu infiltrácií. Podiel detekcií, ktoré zachytávame vďaka týmto algoritmom, je 

už teraz relevantný a má rastúcu tendenciu. 

Dokáže dnes využívať umelú inteligenciu na podobnej úrovni, ako 
ESET, aj druhá strana? Ak áno, ako ten súboj môže dopadnúť?

(zamyslenie) Cieľom druhej strany je parazitovať na normálnom svete, oni ho ne-

môžu ovládnuť. Sú ako parazit, ktorý žije vďaka tomu, že tu niekde rozumný a po-

zitívny svet existuje. Ten svet, ktorý vytvára skutočné hodnoty, z ktorých si chcú 

niečo privlastniť. Nemyslím si preto, že sme vo fáze súboja umelých inteligencií, 

úroveň AI takto ďaleko ešte nepokročila, využíva sa skôr na niektoré čiastkové 

problémy. Síce nevieme, nakoľko dnes druhá strana využíva AI, ale myslím si, že 

to bude v malom rozsahu, ak vôbec. Umelá inteligencia zatiaľ skôr pomáha nám. 

Podľa niektorých názorov dosiahneme o 20 až 30 rokov úroveň superinteligen-

cie a vtedy bude všetko inak. Nateraz je to skôr súboj ľudí voči ľuďom. 

Nakoľko reálne je podľa Vás riziko infiltrácií autonómnych vozidiel?

Tie skutočne autonómne vozidlá sú zatiaľ na úrovni uzatvorených výskumov. 

Máme tu skôr poloautonómne autá, teda vozidlá s asistentmi riadenia, na ktoré 

bolo publikovaných už pomerne dosť útokov. Niektoré útoky sú generické, nie-

ktoré si vyžadujú špecifické okolnosti, ale je to jasný náznak toho, že to riziko tu 

máme a je reálne. V podstate každý počítač je potencionálnym cieľom útoku, 

autonómne systémy nie sú výnimkou a nevyhnutne sa cieľom stanú. Avšak tak 

skoro nám po uliciach autonómne vozidlá pravdepodobne jazdiť nebudú a kým 

k tomu príde, tak sa ešte udeje dosť veľa na oboch stranách. Riziko je teda veľ-

ké, ale zároveň si každý uvedomuje, že je to veľmi citlivá oblasť a v konečnom 

dôsledku musí byť úroveň ochrany vysoká. Pred pár rokmi boli popísané niektoré 

veľmi triviálne útoky na inteligentnejšie vozidlá, čo ukázalo, že ich systémy nie 

sú zabezpečené. Ale zlepšuje sa to, na túto skutočnosť nemôžu výrobcovia ne-

reagovať. 

Ďalšou veľkou témou dneška sú konšpirácie a fake news. Viete si 
predstaviť softvérový nástroj, ktorý by dokázal tento problém vyriešiť? 
Vidíte tam nejaký prienik s tým, ako sa bojuje proti vírusom?

Určite sa dá urobiť veľa. Totálne riešenie v podobe centrálneho počítača, ktorý 

by identifikoval všetky fake news a tie by následne zablokoval, by bolo veľmi ná-

ročné zrealizovať. Rovnako, ako je náročné povedať, že toto všetko sú infiltrácie 

a toto ostatné sú legitímne aplikácie. Jednoducho tá čiara medzi tým nie je jas-

ná. Existuje veľa prípadov softvéru, ktorý je pre niekoho infiltráciou a pre iného je 

to isté úplne v poriadku a neprekáža mu, ak má v počítači softvér, ktorý funguje 

ako marketingový nástroj. Rovnako je podľa mňa často ťažké stopercentne po-

vedať, čo je fake news a čo je ten relevantný zdroj. Existujú veci, ktoré sú zjavne 

fake a veci zjavne legitímne. Potom existuje niečo medzi tým. Koniec koncov celý 

bulvár je postavený na domýšľaní reality a hľadaní zdanlivých súvislostí, čím sa 

vytvára atraktívny obsah. Hlavný problém je podľa mňa v tom, že ak chceme 

niečo vyriešiť algoritmicky, tak prvým krokom je zadefinovať, čo je problém a ako 

vyzerá jeho riešenie. A myslím si, že v súboji fake news vs. legitímne informácie 

to nie je jednoduché. Preto aj technické riešenia sú iba pomocné. Dajú sa iden-

tifikovať nejaké modely správania sa webov, ktoré sú legitímne a ktoré naopak 

nie sú. Ako dlho existujú, koľko správ generujú, akým spôsobom ich publikujú 

a podobne. Tieto parametre pomôžu určiť, čo pravdepodobne je a čo už nie je 

legitímne, ale urobiť to finálne rozhodnutie bude ťažšie. 

Používajú mobilné zariadenia a sociálne siete aj Vaše deti?

Samozrejme. Deti dnes už od malička vedia obsluhovať tablety a podobné za-

riadenia, moje deti nie sú v tomto vôbec výnimkou. Ešte nie sú až také veľké, 

takže tie sociálne siete len začínajú vnímať. Je jasné, že by veľmi radi boli na 

Facebooku a všelikde inde, ale snažíme sa ich ešte trochu držať pod kontrolou. 

Využívame aj Parental Control hlavne na regulovanie času, ktorý trávia pri počí-

tači a v rámci možnosti sa s nimi snažíme aj s manželkou diskutovať. Vysvetľu-

jeme im medzi iným aj to, že nie je najmúdrejšie pozerať celý deň do počítača, 

že sú tam aj isté riziká a nie všetko, čo je napísané na internete, je pravda. Nie 

je to úplne ľahké, ale to asi poznajú všetci rodičia. Keď sme sa spýtali nášho 

desaťročného syna, či sa v škole učili niečo o počítačovej bezpečnosti, najskôr 

povedal, že asi nie. Až keď sme mu trochu vysvetlili, o čom to je, tak si spomenul: 

“Jáááj to? Tak to bola tá najnudnejšia hodina, akú sme mali.” (smiech) Takže je 

to zložité. Avšak iná cesta, ako regulovanie času, nie je. Počítač je veľmi návy-

ková záležitosť. Na internete si dnes každý nájde to svoje, čím vie zabiť celé dni 

a nevedie to k ničomu dobrému.

Máte kapelu a rovnako mal kapelu aj Miroslav Trnka. Je tam nejaká 
súvislosť medzi schopnosťou hrať na hudobný nástroj a vyvíjať antiví-
rusový softvér?

(smiech) Tak minimálne v tom zmysle, že pán Trnka hrá na gitare, náš CTO Juraj 

a ja hráme na viacerých nástrojoch, ale napríklad pán Paško nehrá. Pán Trnka 

má stále kapelu a hrávajú na rôznych akciách vrátane našich firemných. Je to 

skôr istá forma relaxu, hobby, ktoré nás baví. A je to typ zábavy, ktorý sa dá 

využiť, keď máme naše firemné akcie a môžeme si trochu zaskákať a zaspievať. 

Tam sa vie realizovať aj pán Paško (smiech).

Máte nejaký hudobný nástroj tu priamo v kancelárii?

Zvykol som tu mávať svoju gitaru, ale momentálne ju mám doma.

Ako okrem hudby ešte zvykne relaxovať šéf ESET-u?

Za starých čias som sa najviac tešil, keď som sa vybral na dlhšie cesty, na me-

siac, na dva do sveta. Teraz s deťmi sme limitovaní školskými prázdninami, ale 

zas to naberá iný rozmer. Povedzme zmysluplnejšie trávenie času s deťmi. Berie-

me ich do hôr, na zaujímavé miesta pozorovať prírodu, sledovať, ako žijú zviera-

tá. Je to iné ako video na YouTube. Rád sledujem pokrok vo vede, najmä fyzike 

a astronómii. Relaxom je pre mňa aj šport, čo súvisí s tým, o čom sme hovorili na 

začiatku rozhovoru, ako sa udržať v kondícii a forme, aby som dokázal prežiť tie 

desiatky rokov v tejto práci. Pre mňa sú obľúbenými športami lyžovanie, futbal 

a gymnastika. Nuž, a aby som nezabudol na svoje korene, tak si programujem 

a vylepšujem svoj inteligentný rodinný dom.
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Veríme, že sa vám nový TECHBOX tiež páči. Radi by sme vám predstavili Jakuba 

Otčenáša, spoluzakladateľa agentúry Diorama, ktorý navrhol finálnu podobu ča-

sopisu TECHBOX. Chceli sme, aby sme vám priniesli skutočný unikát, preto sme 

oslovili viacero grafikov a ľudí, ktorí sú vo svojom odbore nielen profíci, ale najmä 

nadšenci. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za podporu a obrovskú snahu, ako i ho-

diny času stráveného nad novým časopisom. Jakubov návrh sa nám však páčil 

najviac, presne taký časopis, aký nám navrhol, sme chceli.

Jakub, ty si podklad pre vytvorenie nového layoutu 
časopisu TECHBOX dostal len pár dní pred tým, ako sme 
mali vyhodnotiť finálny víťazný layout. Mal si rovnaké 
zadanie ako všetci ostatní, no najmenej času. Prezraď 
čitateľom, ako vznikol nápad, že to vyskúšaš?

Vzhľadom na čas a veľkosť zadania som sa snažil vychádzať z minimálneho množ-

stva grafických prvkov a stavať na výraznej typografii. Cieľom bolo vytvoriť systém 

pre prácu s textom a obrázkami, nie konkrétny a pevne daný layout. Zdá sa, že 

s týmto prístupom som sa dopracoval k návrhu, ktorý vám v redakcii zaimponoval 

najviac.

Čo bolo pre teba najväčšou výzvou pri tvorbe nového layoutu?

Najväčšou výzvou bol určite čas, za ktorý som mal dať zmysluplnú podobu redizaj-

nu celého časopisu, asi najzásadnejšieho v histórii TECHBOX-u. 

Koľko návrhov layoutu už máš za sebou? Existujú 
na Slovensku tituly, ktoré si navrhol ty?

Ide o môj prvý návrh dizajnu časopisu alebo periodickej publikácie vôbec. Moje 

skúsenosti s editorial dizajnom sa zatiaľ pohybovali na úrovni brožúr a výročných 

správ. Skôr sa venujem návrhu používateľských rozhraní a brandingu. Po tejto skú-

senosti som našiel ďalšie pole, kde mám pred sebou ešte dlhú cestu v zlepšovaní 

sa. Preto moje veľké poďakovanie patrí vášmu grafikovi Michalovi, ktorý dal môjmu 

návrhu aktuálnu grafickú podobu.

V čom je podľa teba nový TECHBOX iný?

Podľa mňa už v samotnom pohľade na technologický časopis. Okrem vyhotovenia 

je dôležitý aj obsah. Ten má čitateľovi priniesť informácie, ktorých hodnota nevy-

prchá po niekoľkých týždňoch. Čo je na technologický magazín veľmi ambiciózny 

cieľ. To oceňujem.

AKO VZNIKAL 
NOVÝ TECHBOX

ROZHOVOR JAKUB OTČENÁŠ / DIORAMA

Autor Roman Calík / Foto Filip Izrael

k	Jakub je autorom predlohy novej 

grafickej podoby nášho magazínu.

Nový TECHBOX, ktorý držíte 
v rukách, sme mali v našich 
hlavách už niekoľko mesiacov. 
Prísť na trh s niečím 
výnimočným, s novými nápadmi, 
ale najmä novým layoutom, 
chcelo odvahu. Mali sme 
ju a práve ste si nalistovali 
posledné stránky časopisu, 
na ktorý sme skutočne hrdí.
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Ktorú časť časopisu máš najradšej?

Páči sa mi produktová časť, ktorá prenáša estetiku fashion magazínu a mieša 

editoriálové fotografie s produktovými novinkami. Tiež mám rád témy a rozsiahle 

rozhovory v médiách všeobecne a som rád, že si tento typ obsahu našiel miesto 

aj v TECHBOXe.

Možno by čitateľov zaujímalo, ako sa navrhuje taký layout časopisu. 
Čo je tvojou inšpiráciou, ako hľadáš správne grafické prvky a fonty?

Inšpiráciou v prípade TECHBOXu pre mňa boli technologické magazíny zo zahrani-

čia, no tiež magazíny, ktoré s technológiami nie sú spojené vôbec alebo len okrajo-

vo. Veľkou inšpiráciou boli magazíny zaoberajúce sa dizajnom, módou a kultúrnym 

dianím. Predtým, než sa do čohokoľvek pustím, vytvorím si „moodboard“ a pod-

ľa zadania vyberám tematicky príbuzné inšpirácie, ktoré zozbieram z Behance, 

Tumblr, Instagramu, Pinterestu a Dribbble. Zvolené fonty, grafické prvky a celkové 

rozloženie sú vždy subjektívnou voľbou, takže by som ich neoznačil vyslovene za 

„správne“, ale vždy sa snažím rešpektovať základné princípy grafického dizajnu 

a typografie. Keď si nie som istý, snažím sa pomôcť si odbornou literatúrou. 

Ako dlho sa už venuješ dizajnu a grafike?

Mám 28 rokov a grafický editor som prvýkrát otvoril v 13-tich (bol to Photoshop). 

Kresbe a maľbe som sa začal venovať ešte v predškolskom veku. Relatívne dlho.

Ak sa obzrieš spätne, na čo z tvojej doterajšej 
tvorby (celkovo) si najviac hrdý?

Nedokážem si udržať dlhodobú spokojnosť so žiadnym výsledkom svojej práce. 

Na tento typ vzťahu som zatiaľ akosi nedospel. Zatiaľ mám však radosť z vizuálnej 

identity pre koncept čerpacích staníc TUTO, ktoré nedávno otvorili svoju prvú pre-

vádzku v Modre. Tiež spomeniem obal albumu Luxus Clan od skupiny Modré Hory. 

Rád sa vraciam aj k identite českej značky Queens..

Máš aj projekt, na ktorý by si najradšej zabudol?

Možno všetky, ktoré som nemenoval vyššie.

V Diorame ste už spoločne s kolegami vytvorili množstvo úspečných 
kampaní. Prečo si myslíš, že sa vám darí aj v tak silnej konkurencii?

Myslím si, že stále máme dlhú cestu pred sebou. Ako Diorama fungujeme zatiaľ 

rok, no snažíme sa neflákať, poskytovať expertízu, odviesť vždy kvalitnú prácu 

v kombinácii s dobrým klientským servisom. Tiež sa snažíme čoraz viac zameria-

vať na ľudí v tíme.

Vráťme sa k časopisu. Samotné premiérové vydanie 
TECHBOX jar 2018 sa tvorilo aj s naším interným 
grafikom Michalom. Ako sa ti s ním spolupracovalo?

Michal je super. V DTP je oveľa skúsenejší než ja, navyše je súčasťou vášho tímu 

roky, čo tiež pomohlo vo viacerých ohľadoch. Zatiaľ sa mi vždy osvedčili spoluprá-

ce, v ktorých sa prepája vnútorný insight a pohľad zvonka.

Máš niečo, na čo by si rád špeciálne upozornil 
čitateľov v časopise TECHBOX?

Na TECHBOX ako taký. Veľmi ma teší, že na Slovensku máme časopis, ktorý má sil-

nú redakciu a neustále sa snaží zvyšovať úroveň obsahu i formy. Na druhej strane, 

asi to nemusím hovoriť ľuďom, ktorí už sú jeho čitateľmi.

Jakub ďakujeme, sme veľmi radi, že aj vďaka tebe sme mohli vytvoriť úplne nový 

TECHBOX.
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TESLA ROADSTER
Automobilka Tesla v polovici novembra predstavi-
la nástupcu svojho prvého elektromobilu s ozna-
čením Roadster. z 0 na 100 km/h zrýchli za 1,97 
sekundy, maximálka bude niekde nad 400 km/h 
a 200 kWh batéria zvládne dojazd cez 1 000 km. 
Točivý moment automobilka uvádza na 10 000 
Nm. Namiesto klasického volantu budú majite-
lia točiť malým volantom v štýle F1, na palubovke 
ich nebudú rušiť žiadne budíky, všetko bude cen-
tralizované vo veľkom dotykovom displeji v stre-
dovej konzole. Na trh sa dostane v roku 2020 
a cena presiahne 200 000 dolárov.

VESPA ELETTRICA
Talianske Piaggio budúci rok prinesie na trh plne 
elektrický skúter s logom Vespa. Maximálna rých-
losť bude taká mestská, 50 km/h. Dojazd má byť 
pritom 100 kilometrov a batériu doplna nabijete 
za 4 hodiny aj cez klasickú nabíjačku. Batéria by 
mala vraj vydržať okolo 10 rokov, kým bude po-
trebná jej výmena. Mal by tiež disponovať multi-
mediálnym systémom Vespa Multimedia Platform 
spolu s TFT displejom a možnosťou prepojenia 
so smartfónom. Cena nie je zatiaľ známa. 

PANASONIC LUMIX G9
Panasonic prekvapil na celej čiare. Po špičkovom 
modeli GH5 predstavuje ešte čosi lepšie. v tele no-
vinky je 20,3 Mpx Live MOS snímač bez low-pass 
filtra. Na ostrenie využíva 225-bodový autofókus 
DFD. Jadrom je procesor Venus Engine, ktorý má 
na starosti aj extrémne rýchle snímanie – 20 fps 
v plnom rozlíšení s preostrovaním, alebo až 60 fps 
bez preostrovania. Samozrejmosťou je Ultra HD 
video aj pri 60 fps. Vylepšenia sa dočkal aj stabili-
zátor obrazu Body I.S., ktorý používa aj nový režim 
vysokého rozlíšenia vytvárajúci 80 Mpx (10 368 
x 7 776 px) zábery. Cena novinky zatiaľ nie je zná-
ma.

TESLA SEMI
Okrem Tesla Roadster, ktorý nikto neočakával, sme 
sa dočkali aj ťahača Semi, ktorý s plne elektrickým 
pohonom prejde na jedno nabitie až 800 kilomet-
rov. Nezvyčajne tvarovaná kabína má miesto pre 
vodiča presne v strede, okolo neho sú dva veľké 
displeje. Tesla Semi dokáže odviezť 36 ton tovaru 
a to bezpečne, pretože bude vybavená systémom 
Enhanced Autopilot. Ponúkne i automatické nú-
dzové brzdenie, automatické varovanie pred vybo-
čením z jazdného pruhu apod. Tesla tvrdí, že zvlád-
ne milión kilometrov bez poruchy, dokonca vydrží 
aj čelné sklo. To je totiž pancierové. Ťahač sa na trh 
dostane v roku 2019.

k	Pracovné náhľady zobrazujú navrhovanú podobu 

časopisu TECHBOX. To, ako sa podarilo ideu pretaviť 

do výslednej podoby, práve držíte v rukách.
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ROZHOVOR MICHAL ŠTENCL / SYGIC

ÚŽASNÝ PRÍBEH
O NAVIGÁCII ZO 

SLOVENSKA
Autor Patrik Kimijan / Foto Peter Frolo

V ôsmich začal programovať, 
v dvadsiatich vytvoril vlastný 
operačný systém a o pár rokov 
neskôr založil Sygic, dnes jednu 
z našich najhodnotnejších 
technologických firiem. V detstve 
si zaumienil, že jeho produkty 
raz bude používať miliarda ľudí 
a dnes je s dvesto miliónmi 
stiahnutí aplikácie na najlepšej 
ceste tento cieľ dosiahnuť. 
Michal Štencl nám v exkluzívnom 
rozhovore porozprával o tom, ako 
vznikol a rástol Sygic, o tom, ako 
vidí budúcnosť, ale aj o tom, ako 
sa mu žije na Slovensku.

Sú pre Vás dôležité míľniky v biznise? Spomínate si na to, keď ste do-
siahli prvý milión používateľov?

Nie, pre mňa to absolútne nie je dôležité. Spätne je to zaujímavé, keď sa človek 

začne pozerať na inflection points, na to, ako sa menil trh, čo sa vtedy dialo 

a podobne. O tom by som možno vedel napísať knihu. Čo sa udialo v roku 2008, 

ako sa z obrovských duopolov, ktorými boli mapové spoločnosti, začali stávať fir-

my, ktoré boli pod tlakom, aké strašné chyby vtedy niektoré firmy urobili. To bola 

pre mňa obrovská lekcia. Ja nie som typ človeka, ktorý oslavuje míľniky, lebo 

míľnik je prácou minulosti a dnes už pracujete na budúcnosti. To, čo sa stalo, je 

samozrejmé, lebo sme na tom pracovali pred rokom a nebudem oslavovať to, čo 

sme urobili vtedy. Dnes už sa pozeráte na to, čo má byť urobené v budúcnosti. 

To vás ťahá dopredu.

Keď ste mali trinásť rokov, tak ste vraj chceli vyrobiť produkt, ktorý 
budú používať miliardy ľudí.

Áno. A dodnes to chcem urobiť.

V tejto chvíli má Sygic 200 miliónov unikátnych stiahnutí, to ste na 
dobrej ceste.

To je stále málo. Počet ľudí stále rastie, to je katastrofálne. A rastie rýchlejšie, 

než sme to schopní dobiehať. (úsmev) Ale áno, v trinástich rokoch som chcel 

niečo také urobiť. Bolo to hlavne preto, lebo ma bavilo robiť veci, ktoré boli v tom 

čase z programátorského hľadiska zložité. Preto som sa pustil do tvorby operač-

ného systému, mozgu počítača. Je to niečo také, ako keby ste programovali ne-

urónovú sieť v nejakom robote. Mňa zaujímalo to, ako vdýchnuť neživému život, 

a preto som sa pustil do operačných systémov.

Takže ak miliarda, tak operačný systém. Taká bola vtedy Vaša pred-
stava?

Áno. Lebo som si nevedel predstaviť, čo iné by mohlo byť pre miliardu ľudí. Ope-

račný systém je mozog každého jedného počítača, na ňom je to celé postavené 

a cez neho spúšťate všetky ďalšie aplikácie. Vy v zásade ovládate celé prostre-

die počítača, rozumiete, ako fungujú dvojkové sústavy, ako funguje hardvér, ako 

sa prepája so softvérom. To je neskutočne zaujímavé. 
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Ten operačný systém sa Vám nakoniec podarilo naprogramovať. 

Prvú verziu som urobil, keď som mal sedemnásť, v dvadsiatich som robil Qube, 

takže to prechádzalo rôznymi etapami. V trinástich som začal robiť v Turbo Vi-

sion, čo bolo objektové prostredie na vytvorenie textového rozhrania, mohli ste 

tam mať dialógy a podobne. Bolo to dostupné ako open source, začal som to 

študovať, lebo objektové programovanie ma strašne fascinovalo. V tom čase to 

robil málokto. Začal som uvažovať nad tým, že ak by som to upgradol, tak by som 

mohol namiesto textového vytvoriť grafické rozhranie a vytvoril by som také akoby 

objektové rozhranie. Keď som mal šestnásť alebo sedemnásť rokov, tak som sa 

s tým prihlásil na SOČ-ku (stredoškolská odborná činnosť) do Bratislavy, kde som 

prekvapivo vyhral. Také niečo bola celkom výzva pre mladého chalana, a zároveň 

to bolo objektové programovanie, ktorým sa profesori vtedy ešte len začínali zao-

berať. Keď sa mi podarilo toto, tak som si povedal, že to povýšim a nebudú to len 

knižnice, z ktorých sa dajú robiť programy, ale pôjdem hlbšie a urobím prostre-

die, v ktorom sa programy budú dať spúšťať. Išiel som do tej problematiky hlbšie 

a hlbšie, začalo ma to strašne zaujímať a v sedemnástich som urobil SEAL, ktorý 

som dal ako open source a v dvadsiatich už spomínaný Qube.

So schopnosťami, ktoré ste vtedy mali, ste mohli robiť čokoľvek, mali 
ste ponuky zo Silicon Valley, no zostali ste na Slovensku. Veľakrát ste 
už povedali, že v tom čase ste stretli svoju manželku a zostať bolo 
teda správne rozhodnutie. Ale bolo toto aj obdobie, kedy ste stretli 
ďalšieho, pre Vás dôležitého človeka - Vila Sameliaka?

Ja som mal v živote šťastie, že som mal vždy okolo seba ľudí, ktorí ma dokázali 

podporiť. Či to je môj brat, otec, ktorý mi kupoval najdrahšie knihy o programova-

ní napriek tomu, že sme nemali veľa peňazí a videl vo mne talent. Moja manželka 

a deti, ktoré sa často musia pozerať, ako som mysľou úplne inde. Rovnako to bolo 

aj s Vilom, ktorého som stretol, keď som mal dvadsaťjeden rokov a to mi dalo ta-

kisto veľa. Vilo bol taký môj biznis otec, ktorý ma pozitívne ovplyvnil. Vďaka nemu 

som pochopil veľa vecí v podnikaní. Ak sa mám ohodnotiť, tak v tom čase som 

bol úplne neschopný, možno naivný. Programátorsky som niečo vedel dať, ale to, 

čo som mal v sebe, bolo, že keď som sľúbil, že urobím operačný systém na ich za-

riadenia (Gotive), tak som spával štyri hodiny denne skoro mesiac, len aby som to 

splnil. Dal som mu slovo a chcel som urobiť všetko pre to, aby sa to podarilo. Vte-

dy sme si povedali, poďme skúsiť urobiť niečo spolu. Vilo to spoločne aj s bratom 

Janom podporili. Treba spomenúť aj Kamila, Martina Kališa, Peťa Pecha, Martina 

Hornáčka, Michala Jánoša, Janka Pigoša, Mareka Dovjaka, Ernesta Mikitu, Zden-

ka, Gaba, Veroniku, Sama, Radima, Igora, ktorí sa pridali neskôr a verili nám. 

Ten zoznam by bol dlhý, ale sú to ľudia, ktorí prichádzali medzi prvými, keď sme 

ešte neboli známa firma a dodnes je veľa z nich najdôležitejšou súčasťou a sú 

aj akcionármi. Nejako sme to začali rozbiehať. Najskôr sme robili na operačnom 

systéme. Chceli sme ho portovať a urobiť developerské prostredie, niečo ako Vi-

sual Studio. Jedného dňa prišiel Vilo Sameliak a hovorí: “Počuj, máme problém 

s GPS navigáciou, všetci to chcú robiť len pre consumer segment. Nechcelo by sa 

vám tú navigáciu vytvoriť?” Zauvažoval som nad tým: “GPS navigácia? To vyzerá 

byť dosť náročné, podobne, ako operačný systém. Skúsme to.”

Operačný systém viete urobiť, lebo poznáte Windows, Linux. Ako sa ale 
robí navigácia od nuly? Kúpite si navigáciu TomTom a rozoberiete ju?

Áno. Pozreli sme si TomTom, pozreli sme Destinator, čo bola firma, ktorá bola 

v tom čase veľmi vysoko, pozreli sme sa, ako to robí Navigon, zaujímalo nás, ako 

uvažujú. Išli sme na CeBit, aby sme zistili, kto sú dodávatelia máp a stretli sme 

sa s nimi. Moja angličtina bola vtedy lámaná, ale tváril som sa, že viem rozprá-
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vať. Keď nám mapové firmy ukázali, koľko máme zaplatiť za licencie, tak ja som 

nerozumel značke “K”. Povedali 150K a ja som si myslel, že to bude asi v brit-

ských librách, nejaká skratka z UK asi. No potom mi vysvetlili, že to znamená 

150-tisíc eur. Panebože, ako by sme mohli dať 150-tisíc eur za mapy? O niečo 

neskôr, som počas dovolenky písal do Navtequ, že s nami musia niečo spraviť, 

lebo tých 150-tisíc nie sme schopní zaplatiť. Ale veď to len dáte prísľub, že nám 

v budúcnosti zaplatíte, reagovali oni. No ja som nechcel dať prísľub na niečo, 

o čom som nevedel, či vôbec dosiahneme. Nakoniec sme vyjednali, že radšej 

budeme platiť o 20 % viac, ale bez toho prísľubu. 

V tom čase sme teda platili asi 60 eur za jednu licenciu mapy Európy. Pri týchto 

podmienkach sme museli predávať s vyššou maržou, a preto sme začali našu 

navigáciu ponúkať logistickým firmám. Tým sme to vedeli predať s peknými mar-

žami. Vďaka tomu sme boli schopní platiť takú drahú licenciu za mapy Navtequ. 

Akonáhle sme dosiahli nejaký objem predaných navigačných licencií, tak sme 

prišli za dodávateľmi máp a začali sme vyjednávať lepšie ceny.

Uvažovali ste už vtedy nad tým, že budete svoju navigáciu ponúkať aj 
bežným spotrebiteľom? 

Áno, miliarda používateľov je jedine na consumer markete. No nemôžete ísť na 

consumer market, pokiaľ máte vysoké ceny. Vtedy sme sa pozicionovali ako 

technologická firma v zmysle, že my sa v zásade staráme o technológie a o pre-

daj nech sa stará niekto iný. Keď sme však prišli za nejakým hráčom z consumer 

marketu, tak nám povedal: “My nakupujeme navigáciu aj s mapami za 20 eur 

a vy mi tu dávate len mapy za 30 eur a k tomu chcete ďalších 30 eur za licenciu 

softvéru?” Vtedy sme nechápali, ako to vychádza. Nevedeli sme, ako je mož-

né, že sme s našimi cenami úplne mimo. A bolo to práve kvôli tomu prísľubu. 

Spotrebiteľský trh je o objeme predaných licencií. Dodávateľov máp sťahujete 

s cenami nižšie, pretože im viete dať prísľub, že od nich zoberiete milión licencií 

máp. Vtedy sme sa začali učiť, ako vôbec vyjednávať. Urobili sme tender, kde 

sme povedali, aký záväzok sme schopní dať, začali sme ceny tlačiť dole, a tým 

pádom sme boli schopní ísť na consumer market. 

Koľko ľudí pracovalo na kóde prvej verzie Sygicu?

Takú nie úplne funkčnú verziu sme nakódili asi štyria, na to, aby to bolo úplne 

funkčné, bolo treba asi desať ľudí. Potrebovali sme však urobiť multiplatformové 

jadro, kde zohralo istú úlohu aj to, že som mal skúsenosť s tým, ako fungujú 

operačné systémy. Takže sme naprogramovali úplne univerzálne jadro, ktoré sa 

v našej auto navigácii používa ešte aj dnes. Práve toto multiplatformové jadro 

nám umožnilo veľmi rýchlo adaptovať navigáciu Sygic na rôzne platformy v ob-

dobí, kedy nikto nevedel, ktorá z nich vyhrá. 

Android neexistoval, iOS neexistoval. Bol tam nejaký Symbian, niekto sa tlačil 

s Linuxom. My sme sa snažili túto výhodu využiť, mali sme obchodných part-

nerov, ktorým nikto nevedel dať navigáciu na Linux a my sme to zvládli za dva 

týždne. Podarilo sa nám rozchodiť navigáciu pod Symbianom, vďaka čomu sme 

uzavreli zmluvu s Tele Atlasom (jeden z dvojice dodávateľov máp pre navigácie), 

oni si vymysleli značku McGuider a predávali to na SD karte. Tú stačilo vložiť do 

Nokie a telefón sa zmenil na navigáciu. Neskôr prišiel iPhone. Marek Dovjak sa 

zavrel s iPhonom a za pár týždňov naportoval Sygic na iOS, Zdenko Staňo zase 

na Android. Reálne sme boli schopní s obmedzenými silami, no silami veľmi 

schopných ľudí, transformovať našu navigáciu na iné operačné systémy. 

Prechod na multiplatformový engine bolo teda to rozhodnutie, ktoré 
vám pomohlo veľmi promptne reagovať na potreby trhu?

Ja si myslím, že áno, pretože s malými zdrojmi sme dokázali rýchlo reagovať a ro-

biť šírku. Vtedy bolo veľa operačných systémov a nikto nevedel, ktorý vyhrá. Bol 

tu Windows CE, Windows Mobile, potom bol Linux a jeho rôzne odrody, Symbian, 

Maemo a nakoniec prišli iOS a Android. Nikto vtedy nevedel, ktorým smerom sa 

bude trh vyvíjať. Keby ste si pozreli prieskumy trhu z tej doby, tak to vyzeralo, že 

Symbian bude mať 500 miliónov používateľov, iPhone bude používať 10 milió-

nov ľudí. 

Tušili ste v dobe pred iPhonom, že môže prísť niečo také, ako aplikácie 
a trh bude zrazu fungovať trochu inak?

Tušili, pretože kolega Ernest začal robiť na 3D engine. On predtým robil 3D hry 

a stále nás ťahal do OpenGL, no my sme mu hovorili, že predsa telefóny nemajú 

OpenGL, preto si musíme urobiť vlastný 3D engine. Na to nám Ernest ukázal 

prieskumy trhu, ktoré hovorili, že telefóny budú mať OpenGL. Tak sme začali 

s touto myšlienkou koketovať a vtedy nás oslovila firma 3D Labs, ktorá stála 

za značkou Creative. V tej dobe mali nejaký 3D chip, a tak sme konečne získali 

hardvér, na ktorom sme mohli testovať našu navigáciu s OpenGL. Ľudia z Cre-

ative nám vtedy hovorili, že v budúcnosti sa bude spájať hudba, telefón a počí-

tač. V telefóne budete mať hudbu a aplikácie, takže bude fungovať ako počítač. 

To nám vtedy otvorilo oči. Vďaka ľuďom z Creative sme získali lepšiu predstavu 

o tom, kam sa môže trh uberať. O dva roky neskôr prišiel iPhone.

Spomínate si na ten moment, keď za Vami prišli chalani z firmy a pove-
dali: “Michal, beží nám to na iPhone?”

To bolo super, presne si to pamätám. Ono to totiž bolo tak, že sme kúpili jeden 

iPhone s tým, že sa pokúsime doňho Sygic nejako dostať. V tej dobe sa však 

iPhone na Slovensku ani nedal kúpiť a keď ste v ňom chceli niečo developo-

vať, tak ste ho museli dobre že nie cracknúť. Rozchodiť Sygic na iPhone dostal 

najskôr za úlohu jeden kolega, ktorému sa to ale nepodarilo. No ja som vedel, 

že to musí nejako ísť, lebo náš engine bol portovateľný. Potom si ten iPhone zo-

bral Marek Dovjak, že on to skúsi. O mesiac neskôr sme sedeli v reštaurácii pri 

vtedajšom office, Marek prišiel za mnou a hovorí: “Pozri, takto vyzerá Sygic na 

iPhone.” Ja som si najskôr myslel, že sú to len statické obrázky. Bolo to naozaj 

perfektné. Marek preto dostal aj akcie firmy.

Apple potom začal promovať to, že iPhone dokáže navigovať a na App 
Store bude navigácia od TomTom-u. No tí to v tej chvíli ešte nemali 
hotové, vy však áno.

Ono to bolo ešte zložitejšie. My sme písali do Apple omnoho skôr, že máme 

hotovú navigáciu pre iPhone, či ju môžeme zavesiť na App Store. Odpísali nám, 

že nie, lebo licenčné podmienky sú také, že na iPhone nemôže byť navigácia. No 

my sme im hovorili, že máme priame licencie, nech nám to dovolia. Na to nám 

už neodpovedali, a tak sme skúsili i napriek tomu zavesiť našu aplikáciu na App 

Store, no Apple ju odmietol. S Apple to bolo vždy zložité, niekedy tie výklady sú 

veľmi všeobecné a jeden agent v Apple to povolí a iný zase zamietne. Nikdy ne-

dostanete jasnú odpoveď. Potom prišiel 9. jún 2009, kedy Apple oznámil, že na 

App Store budú dostupné aj navigácie a jednou z nich bude TomTom. V rovnaký 

deň sme Sygic opäť zavesili na App Store, v Apple nám to schválili a boli sme na 

App Store. Za prvú hodinu sme predali zhruba 5 000 licencií, z ktorých sa ani 

jedna nedala stiahnuť z App Store! To bola katastrofa. 
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V hodnoteniach sme mali jednu hviezdičku a recenzie typu - nedá sa stiahnuť, 

podvodníci a podobne. Netušili sme, čo budeme robiť, pretože sme to nemali 

v rukách. Vy aplikáciu odovzdáte Apple a on už ostatné zariadi, dá ju na server, 

na App Store a podobne. Ďalší po nás prišiel s navigačnou aplikáciou Navigon 

a im to normálne fungovalo. Písali sme do Apple, aby chybu opravili, no ich jedi-

ná rada bola, že nevedia, kde je chyba, analyzujú to a ak to chceme rýchlo vyrie-

šiť my, tak môžeme aplikáciu z App Store stiahnuť. Aby sme nezískali zlé PR, tak 

sme ju stiahli. Následne mal Apple chybu opraviť, no aj tak to nešlo. Takto sme 

stratili tri najdôležitejšie mesiace, kedy sme mohli získať najlepšie momentum. 

Ja si osobne myslím, že tým, ako sme sa pokúsili dostať do App Store skôr, ako 

boli navigačné aplikácie oficiálne povolené, tak Apple mal na navigácie nejaký 

blocker. Keď už navigácie povolili, tak ten blocker niekde v ich systéme zostal 

zabudnutý. Inak si to vôbec neviem vysvetliť, ale bolo to dosť nepríjemné.

V roku 2009 ste okrem appky pre iPhone pripravili aj pedestrian na-
vigáciu Sygic Aura. Vtedy však Google spustil turn-by-turn navigáciu 
v Google Maps celkom zadarmo a vaša Aura skončila. 

Hľadali sme vtedy spôsob, ako sa dostať na mainstream market, aby sme vedeli 

ponúknuť čo najnižšiu cenu. Mobilní operátori, ale aj výrobcovia telefónov uvažo-

vali nad tým, že by chceli mať nejakú základnú navigáciu s tým, že autonavigácia 

by sa spoplatňovala. Spolu s Creative Labs sme urobili Sygic Aura, aby sme do-

kázali stiahnuť ceny našich dodávateľov máp čo najnižšie. Dovtedy by operáto-

ri a výrobcovia mobilov museli platiť asi 50 eur za jednu licenciu navigačného 

softvéru, čo by sa im nepodarilo predať. My sme im dokázali dať celosvetovú 

licenciu za 4-5 eur, na čo začali dobre počúvať. Ale áno, vtedy prišiel Google, 

ktorý dal navigáciu celkom zadarmo a o dva mesiace neskôr reagovala Nokia, 

ktorá urobila to isté.

Čo Vás to vtedy naučilo o trhu, na ktorom gigant, ako Google, dokáže 
Váš produkt úplne zlikvidovať?

Toto bola skôr lekcia voči Tele Atlasu. Začalo to tým, že výrobca GPS navigácií 

TomTom sa rozhodol kúpiť Tele Atlas, teda firmu, od ktorej kupoval mapy pre 

svoje navigácie. V tej dobe TomTom generoval 70 % všetkých príjmov Tele Atlasu. 

Ak mám niekomu robiť takmer tri štvrtiny všetkých tržieb, tak to ho radšej budem 

vlastniť. Vymysleli biznis model, prieskum trhu hovoril, ako bude v budúcnos-

ti TomTom rásť. Ich trhová hodnota bola v tej chvíli 5,5 miliardy dolárov, keď 

ohlásili, že kupujú Tele Atlas, tak hodnota vyskočila na 8 miliárd. Všetko krásne 

vychádzalo. Bol rok 2007 a nikto netušil, že za rok príde kríza. Do toho sa ešte 

pridal Garmin, ktorý svojou ponukou zvýšil hodnotu Tele Atlasu len kvôli tomu, 

aby nahneval a vytiahol z peňazí TomTom, teda svojho najväčšieho konkurenta 

na trhu jednoúčelových GPS navigácií. TomTom tak musel nakoniec za TeleAtlas 

zaplatiť 2,7 miliardy. K 2 miliardám, ktoré mali Holanďania vtedy pripravené na 

účte, si tak museli zobrať úver 700 miliónov. 

A vtedy prišla kríza. TomTom takmer skrachoval - trhová hodnota im spadla  

z 8 miliárd na 250 miliónov. V Číne mali naskladnené navigácie, ktoré nechcel 

nikto kupovať a k tomu na krku 700-miliónový úver. Jediné, čo mohli robiť, bolo 

rozmýšľať, kde nájsť hotovosť, aby zachránili firmu. V takejto situácii pristúpili aj 

na to, že predali Googlu licenciu na mapy. Pôvodná myšlienka Googlu bola taká, 

že - my chceme od Tele Atlasu mapy, ktoré dáme naším používateľom zadarmo, 

ale navigácia v nich už bude spoplatnená. Akonáhle však bola podpísaná zmlu-

va, tak Larry Page povedal, že navigácia bude pre všetkých zadarmo. TomTom 
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síce zarobil nejakých 150 miliónov, ale tento krok potiahol trh de facto ešte viac 

dole. Dovtedy všetky mapy pre navigácie vlastnili Navteq a Tele Atlas, po tomto 

obchode sa však váhy úplne premenili, podľa mňa aj chybou TomTom-u, že si 

zobrali úver na Tele Atlas a nešťastne pred krízou. 

Toto bolo obdobie, kedy sa ľudia pomaly začínali preorientovávať na 
navigáciu v mobile, na druhej strane TomTom začal vypredávať svoje 
zásoby takmer bez zisku a klasické PND-čka boli dostupné za šialene 
nízke ceny. Vám táto situácia pomohla, alebo skôr uškodila?

Keby TomTom neurobil chybu a nekupoval by Tele Atlas v roku 2007 za 2,7 mi-

liardy dolárov, ale kúpili by ich až o rok neskôr, kedy tá cena mohla byť päťná-

sobne nižšia, tak by asi nikdy neprišlo k situácii, že Google získa suverénny po-

diel v mobilných navigáciách. Za navigáciu by sa pravdepodobne naďalej platilo 

a my by sme dnes možno mali trhovú hodnotu, ako ESET. Keď Nokia kupovala za  

8 miliárd druhého z duopolu dodávateľov máp pre navigácie, firmu Navteq, tak 

v ich biznis pláne bolo, že navigáciu budú spoplatňovať, to bol ich hlavný cieľ. Ná-

vratnosť mali vypočítanú na štyri roky. Boli to jednoduché finančné vzorce, ale pri-

šlo k tomu, že sa všetko zmenilo a zrazu sa nebojovalo o to, kto viac zarobí, ale kto 

nestratí podiel na trhu s operačnými systémami. Google potreboval získať podiel 

na tomto trhu a navigácia bola najkľúčovejšia aplikácia, tak ju dali zadarmo. Nokia 

nechcela svoj podiel stratiť, tak dala navigáciu tiež zadarmo. Všetko to ale začal 

Tele Atlas, ktorý to vôbec umožnil, lebo inak by Google nemal mať odkiaľ mapy.

Dnes máte 200 miliónov stiahnutí, svetoznámi ste sa stali vďaka apli-
káciám pre iOS a Android. Aký je však skutočný podiel tržieb z auto-
motive/enterprise vs. aplikácie?

My to máme 50:50. Enterprise nám rastie, automotive tiež, v consumer segmen-

te je stále väčší tlak na cenu, preto skúšame robiť rôzne veci zadarmo, alebo 

ako freemium.

Čo najviac ovplyvňuje pozíciu a úspech aplikácie v App Store?

Na App Store je extrémne dôležité, aby ste vedeli, ktorú cieľovú skupinu oslovu-

jete a akým spôsobom ju oslovujete a či to, čo daná cieľová skupina našla, si aj 

nechá nainštalované. Veľa ľudí dáva negatívne hodnotenia kvôli tomu, že je apli-

kácia spoplatnená. My ale vravíme, že toto je najtransparentnejší biznis model, 

pretože viete, za čo platíte. Zadarmo totiž znamená, že za tým musí byť nejaký 

iný spôsob monetizácie. Uri Levine z Waze mi hovoril, že oni dokážu rozoznať, 

kedy sa auto hýbe, aj keď užívateľ nemá zapnutú ich aplikáciu, nemá zapnutú 

navigáciu, ani GPS. Takéto dáta majú veľkú hodnotu a Waze ich poskytoval ďal-

ším firmám. Je to normálny biznis, do ktorého dali investori peniaze a Google 

ich kúpil za 1,3 miliardy dolárov. Aj za tým je samozrejme plán nejako pracovať 

s dátami a speňažiť ich. Bol by som rád, keby ľudia pochopili, že najtransparent-

nejší biznis model je taký, že zaplatím 20 eur a za ne dostanem nejaký produkt. 

Neviem, či sa aspoň 10 % ľudí zmení, no doteraz to vždy vyzeralo tak, že pokiaľ 

bolo niečo zadarmo, tak ľudia boli ochotnejší všetkého sa vzdať a poskytnúť 

dáta nejakej firme.

Takže aj pri aplikáciách sú ľudia citliví na produkty zadarmo?

Je to zaujímavý paradox z behaviorálnej ekonómie. Pôvodná Smithova ekono-

mická teória hovorila, že ľudia sú racionálni a dokážu nájsť správnu cenovú hla-

dinu pre produkty. Vedci však urobili pokus, pri ktorom dali testovacej skupine 

možnosť vybrať si medzi nekvalitnou a kvalitnou čokoládou. Ukázalo sa, že 80 % 

ľudí bolo pri teste ochotných zaplatiť vyššiu cenu za kvalitnejšiu čokoládu. No 

všetko sa zmenilo v momente, kedy bola nekvalitná čokoláda ponúknutá zadar-

mo. Napriek tomu, že dovtedy sa väčšina rozhodovala racionálne, potom sa to 

otočilo a 80 % ľudí si vybralo nekvalitnú čokoládu, aj keď cenový rozdiel voči 

tej kvalitnej zostal rovnaký, len jedna z nich bola zadarmo. Vedci teda zistili, že 

pokiaľ sa rozhodujete medzi dvoma produktmi a za ten lacnejší musíte zaplatiť 

hoci jeden cent, tak sa správate racionálne. Akonáhle je však niečo zadarmo, 

správate sa iracionálne. Moment rizika straty je pre ľudí vysoký.

Je nejaký rozdiel v tom, čo funguje z hľadiska marketingu pre iOS vs. 
Android?

Funguje to viac-menej podobne. iOS trh je viac rozdelený na platené a neplatené 

aplikácie. Mnohí iOS používatelia vyhľadávajú priamo platené aplikácie, lebo si 

povedia - som solventný, chcem si kúpiť aplikáciu a mať pokoj od reklám. Potom 

sú používatelia, ktorí si povedia, že ja za aplikáciu platiť nebudem. Pri Android 

aplikáciách platí ešte oveľa viac, že musíte mať free produkt, tam idú všetci cez 

neplatené aplikácie.

História Sygicu vyzerá tak, ako keby ste boli pripravení na trendy, kto-
ré prichádzali. Najskôr to bol fleet, neskôr PND navigácie a potom mo-
bily. Podľa toho, čo pripravujete teraz, by mali byť tými ďalšími veľkými 
vecami SmartCity a Travel. Je to tak?

Začíname rozmýšľať aj nad enterprise biznisom. Chceme sa viac otvárať, pri-

pravovať nástroje pre developerov, aby sme si veci, ktoré sme vytvorili, nene-

chávali len pre seba. Viete, na začiatku nikdy nie je jasné, kam to pôjde. Môže 

sa vám zdať, že ste pripravený, no každá firma, ktorá chce rásť, musí skúšať 

rôzne smery a zdroje presúvať do toho, ktorý sa ujme. Ľudia môžu byť niekedy 

frustrovaní z toho, že sa všetko stále mení. Aj u nás v Sygicu sa hovorilo - sprav-

me si víziu na desať rokov dopredu a nič nemeňme. To tak nefunguje. Intel bol 

v začiatkoch DRAM-ková spoločnosť (Dynamic Random-Access Memory, typ pa-

mäte s priamym prístupom), avšak keď už sa v tomto segmente nedalo inovovať 

a bolo to len o tom, ako správne zvládnuť procesy, tak vytvoril v rámci firmy malé 

komandá s vlastnou P&L, ktoré sa zaoberali inováciami. Prišli na to, že by mohli 

skúsiť vyrábať programovateľné procesory a spísali si zoznam vecí, v ktorých by 

sa tieto CPU-čka mohli používať. V tom zozname boli semafóry, ale nebol tam 

počítač. Netušili, že také niečo bude existovať. V Inteli si dokázali pripustiť, že 

sú CPU-čková firma až štyri roky po tom, ako sa pre nich stali procesory 5-krát 

väčším biznisom, než DRAM-ky. Všetci manažéri Andyho Groova (CEO Intelu) 

boli DRAM-koví, jedného dňa musel prísť a povedať im – páni, dovidenia. To 

je mentálne strašne náročné. Keď to vidíte v exceli, tak je to každému jasné, 

ale zobudiť sa v jeden deň s tým, že dnes musím zmeniť firmu, to je extrémne 

náročné. Malé komandá pre „next big thing“ má Apple aj Google. Nikdy neviete, 

čo reálne pôjde, preto veľké firmy kupujú start-upy. Ja si nemyslím, že môže byť 

vízia nakreslená na dvadsať rokov dopredu. Jedinou víziou, ktorú môžete mať, 

je sledovať záujmy zákazníka a skúšať nové veci. Tie, na ktoré začne zákazník 

dobre reagovať, potom posilňujete o ľudí z tímov, ktoré bohužiaľ neboli úspešné.

Má aj Sygic takéto komandá?

Jasné, musíte mať atomizované tímy, to je jediná funkčná možnosť. Za každým 

produktom máme tím, pri každom produkte analyzujeme pomer ziskov a nákla-

dov, máme nastavené ciele. Tie tímy, ktoré sa nevedia prehupnúť, musíme zatvá-

rať a naopak posilňovať tie tímy, o produkty ktorých je zo strany zákazníkov silný 

dopyt. Neosekávame náklady, ale presúvame ľudí medzi jednotlivými tímami.
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Aký je v tejto chvíli Váš osobný pocit – bude z hľadiska tržieb pre Sygic 
úspešnejšie SmartCity, alebo Travel?

SmartCity je long-term biznis, ale skôr si myslím, že úspešné budú nástroje, 

ktoré vytvárame. Developerské nástroje, ktoré sa môžu aplikovať v rôznych 

segmentoch ako je verejná doprava, parkovanie, taxi, ridesharing a možno sa 

objavia segmenty, o ktorých ešte nevieme. Chceme mať nástroje, vďaka ktorým 

developeri možno vymyslia niečo nové. Myslíme si, že toto bude úspešná cesta.

S využitím superpočítača ste pre Bratislavu vytvorili model dopravné-
ho zaťaženia ciest vo chvíli, keď by bola pre výstavbu nákupného cen-
tra uzavretá ulica Mlynské Nivy. Ivo Nesrovnal vtedy povedal, že víta 
akúkoľvek aktivitu firiem. Zmenilo sa odvtedy niečo? Spolupracujete 
s magistrátom intenzívnejšie? 

(úsmev) Celá SmartCity téma je veľmi zložitá, lebo je do nej zapojená politika 

a nemôže fungovať čisto komerčne. Testujeme produkt, ktorý voláme sociálna 

navigácia, s ním by sa reálne dokázali vyriešiť zápchy v mestách. Nie tak, že 

presmerujete ľudí z jednej zápchy do druhej, ako sa to deje dnes. Na základe 

dát o tom, kde ľudia pracujú a kde bývajú, ktoré dnes majú mobilní operátori 

k dispozícii, by sme vedeli poskytovať personalizované informácie o tom, kedy 

a ktorou trasou vyraziť, aby ste prišli do práce v požadovanom čase. Takýmto 

spôsobom sa reálne dajú obísť zápchy.

Nie je toto riešenie efektívnejšie pre dopravnú situáciu v meste, než 
pre individuálneho vodiča?

Je to efektívne aj pre individuálneho vodiča, pretože by nikdy nemusel stáť v zá-

pche.

To áno, ale subjektívny pocit môže byť taký, že ma navigácia posiela 
dlhšou trasou.

Môže sa stať, že vás pošle o pár minút dlhšou trasou, ale zároveň vás pošle na 

cestu v inom čase. Dôležitý je nielen faktor smeru jazdy, ale aj čas, kedy vás na-

vigácia pošle na cestu. Niekto by musel vyraziť o 8:00, iný o 8:10, ďalší o 8:15 

a tak ďalej. Tým pádom je cestovanie oveľa ekologickejšie, pretože veľmi veľa 

paliva spálite práve pri rozjazdoch, no hlavne strávite oveľa menej času v aute. 

Problém je, že toto musíte spustiť celoplošne. Ak sociálnu navigáciu bude použí-

vať len 5 % ľudí, tak sa nič nezmení, pretože zápchy vytvorí tých zvyšných 95 %. 

Analyzovali ste aj vplyv mentality obyvateľstva na úspech sociálnej 
navigácie? V Nemecku či v Rakúsku to môže fungovať dobre, ale na 
Slovensku to už môže byť horšie.

Ja si myslím, že to môže fungovať, ak by si všetci povedali, že dnes to vyskúšame. 

Ak sociálnu navigáciu vyskúšajú v jeden deň všetci vodiči a bude to fungovať, 

tak to budú používať aj ďalej. A to, že máte ísť dlhšou trasou, neznamená, že 

pôjdete dvakrát tak dlho. Pri routingových algoritmoch veľakrát platí, že vypo-

čítate trasu a zistíte, že tá druhá je len o jednu sekundu dlhšia. Za tým je totiž 

matematika. Tá síce vyhodnotí, ktorá cesta je najlepšia, ale tá druhá môže byť 

len o pár sekúnd dlhšia. 

Ako bude podľa Vás vyzerať doprava na cestách o 10 rokov? 

Nemyslím si, že penalizácia vstupu do miest je v Európe priechodná. Keď jedné-

ho dňa oznámite, že budete penalizovať podľa párnych a nepárnych čísel ŠPZ-

tiek, tak stratíte voličov. Politici musia rozmýšľať tak, aby ich ľudia volili a nie tak, 

aby strácali hlasy. Asi to pôjde pozitívnou motiváciou. Pozitívna motivácia môže 

byť, že politici budú nejakým spôsobom dávať odmeny, gamifikovať ľudí (použí-

vanie herných prvkov v nehernom prostredí), alebo budú tlačiť na ekologickú 

rovinu veci. My práve pracujeme s jednou spoločnosťou v Kanade, kde chceme 

vytvoriť gamifikačnú aplikáciu. Budú vznikať tímy, tie si zvolia nejakú výzvu a za 

jej plnenie ich tá spoločnosť odmení. Nebude to tak, že keď sa budete správať 

ekologicky, tak zarobíte päť dolárov, ale tak, že spoločne ako tím môžete zarobiť 

50 000 dolárov. A keď tieto peniaze budete môcť venovať napríklad na výstav-

bu ihrísk, tak sa začnete na to inak pozerať. Takže v budúcnosti bude doprava 

v mestách skôr o pozitívnej motivácii a bude to asi aj o autonómnych autách 

a autonómnej verejnej doprave. Asi budú fungovať záchytné parkoviská a potom 

vás v meste budú rozvážať autonómne autobusy na elektrický pohon. Jednak 

kvôli smogu a tiež kvôli tomu, aby mesto nebolo preplnené autami.

Pracuje už Sygic na navigácii pre autonómne vozidlá?

Navigácia pre autonómne vozidlá je veľmi široká téma, pretože tam máte veľa 

rôznych typov senzorov. My skôr pracujeme na optimalizačných algoritmoch, 

aby sme dokázali optimalizovať správnu cestu pre ride-hailing (UBER, Taxify 

a pod.), ride-sharing a rozvoz tovaru v meste. Toto sa nám zdá byť dôležitejšie, 

než samotná navigácia. Navigácia bude rovnaká, ale v autonómnych vozidlách 

bude veľa senzorov, rôzne podporné dáta a informácie. Ale na to, aby ste ušetrili 

palivo, znížili znečistenie ovzdušia aj množstvo vozidiel vo flotilách, na to budú 

potrebné práve optimalizačné algoritmy. Povedia vám, ako má auto ísť, koho má 

zobrať prvého, s akým veľkým kufrom a podobne. 

V jednom staršom rozhovore ste spomínali, že na vysokej škole vás 
naučili, ako riadiť firmu s tisíckami zamestnancov, ale nevedeli ste 
vypísať šek, ani to, ako založiť firmu. Zmenila sa podľa Vás od tých 
čias kvalita našich univerzít?

Myslím si, že školstvo bohužiaľ vždy zaostáva za reálnym dopytom. Potreby oby-

vateľstva sa menia rýchlejšie, ako je školstvo schopné reagovať. Mladí ľudia začí-

najú fungovať inak, rozmýšľajú inak, používajú iné technológie. Podľa mňa jediná 

možnosť, ako by mohlo v budúcnosti školstvo reálne fungovať, je spôsob, akým 

funguje Stanford v USA. Ich učitelia sedia v advisory boardoch firiem a okamžite 

implementujú prípadové štúdie na študentov. Veci sa tak rýchlo menia, že oni 

nemôžu implementovať skúsenosti, ktoré boli aktuálne pred desiatimi rokmi.

To je to, čo by ste chceli robiť v rámci projektu Butterfly Effect?

V rámci projektu Butterfly Effect by sme chceli prepájať ľudí z brandže s ľuďmi, 

ktorí sa chcú tie veci naučiť. Pretože v technológiách, v marketingu, aj v e-com-

merce už dnes nefunguje to, čo fungovalo pred rokom. Podľa mňa nie je nič 

lepšie, ako keď schopní ľudia, ktorí niečo vedia, odovzdávajú skúsenosti ľuďom, 

ktorí majú energiu a chcú sa učiť nové veci. A keď sa do toho ešte pridruží ka-

pitál, tak to je úspech. Na tom je založený úspech Silicon Valley - je tam kapitál, 

ktorý sa prepája s energiou mladých a skúsenosťami starších ľudí.

Čo by bol pre Vás úspech Butterfly Effect-u? Ak by vznikol nový Sygic, 
alebo by stačilo, aby sa ľudia naučili viac ako v bežných školách?

Cieľom Butterfly Effect-u nie je to, aby vznikali start-upy, ale aby sme dokázali 

podporovať ľudí a niečo ich naučiť. Aby potom mohli prísť pracovať do firiem 

alebo si založiť vlastnú firmu. Ale hlavne, aby pridali nejakú hodnotu do spoloč-

nosti. Ja osobne si myslím, že úlohou sociálneho zmýšľania by nemalo byť to, 

že právnik, ktorý zarába 300 eur na hodinu, pôjde niekomu pomáhať okopávať 

záhradku. Takí ľudia prinášajú väčší efekt zaplatením dane. To, čo podľa mňa 

najviac pomáha, je niečo ľudí naučiť. Ak venujete svoj čas mladému človeku 
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firma chce, aby ľudia, ktorí dostanú možnosť získať akcie, boli viac angažovaní, 

aby nerozmýšľali nad vlastnými projektmi, ktorým sa budú potom venovať. Akcie 

nemajú byť len odmena, ale snaha o prepojenie vnútorných vzťahov.

Veci ako peniaze, akcie, vzťahy vo firme sú psychicky veľmi náročné. 
Je niečo také, na čo by ste za tých 14 rokov v Sygicu najradšej zabudli?

Áno. (ticho)

Sú to medziľudské vzťahy?

Áno, áno... Ja som taký typ človeka, ktorý sa nevie na niekoho dlhšie hnevať, ani 

som to nerobil. Ale medziľudské vzťahy, to sú tie veci, ktoré mňa úplne najviac 

ničia. Mal som roky a roky, kedy som rozmýšľal nad tým, čo som urobil zle, čo 

som mal spraviť ináč a nerozmýšľal som vôbec nad tým, aby som budoval firmu. 

Stále som riešil kto s kým, ako a čo. Bol som osemkrát za rok chorý. To bolo zlé.

Vzhľadom na to, kde je Sygic dnes, to vyzerá, že ste našli nejaký recept na to, ako 

tieto medziľudské vzťahy riešiť.

a niečo ho naučíte, tak on ak bude žiť ďalších 50 rokov, tak tú vašu polhodinu, 

ktorú ste sa mu venovali, niekoľko násobne zhodnotí. Tou vašou polhodinou mu 

do života pridáte obrovskú hodnotu a ak to, čo sa on naučí, zase odovzdá, celý 

efekt multiplikujete. 

V Sygicu ste zaviedli systém, ktorý je rozšírený v Silicon Valley, teda že 
zamestnanci dostávajú akcie firmy.

Áno, niektorí ich dostali.

Koľkí ľudia sa stali spolumajiteľmi Sygicu z tohto titulu?

Viac ako desať ľudí dostalo akcie, potom sme zaviedli opčnú schému, pretože 

pri nejakej hodnote už nemôžete dostávať len akcie. Teraz uvažujeme nad tým, 

že dáme zamestnancom možnosť kúpiť si akcie firmy s nejakou zľavou. Menta-

lita na Slovensku nie je úplne taká, ako mentalita v Silicon Valley. Je to možno 

aj kvôli tomu, že ľudia, ktorí zažili kupónovú privatizáciu, majú teraz pocit, že 

každá firma, ktorá má niečo s akciami, vás chce oklamať. Motivácia nie je len 

to, že niekomu dáte niečo zadarmo. Musí to byť správny štýl motivácie. Každá 
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Neviem, či som našiel recept na medziľudské vzťahy. Ja som stále taký istý. Som 

veľmi orientovaný na výsledok, ale zároveň mám veľmi rád ľudí, napriek tomu, 

že to možno nevidia. Keď sa vyskytnú konflikty, tak ma to vnútorne veľmi hne-

vá a som na to veľmi citlivý. Stále nad tým rozmýšľam a potom sa nemôžem 

sústrediť na nič iné. Aj kvôli tomu sa snažím mať v rodine totálnu harmóniu, 

pretože keby som mal doma nejaký problém, tak by som jednoducho nedokázal 

pracovať. Ja mám mozgové hemisféry nastavené tak, že keď sa tá empatická 

začne prebíjať, tak tú druhú úplne zabije. A naopak, keď sa sústredím na nejaký 

problém, vtedy na empatiu zabudnem. Čiže som taký trošku binárny.

Pred desiatimi rokmi ste nám povedali, že keby ste na začiatku vedeli, 
čo všetko obnáša podnikanie a budovanie firmy ako Sygic, tak by ste 
do toho nikdy nešli. Platí to aj dnes? 

Asi áno. Ja milujem robiť produkty. Mojou vášňou je programovanie, to ma veľmi 

bavilo. Dokázal som nespať, len aby som mohol vyriešiť nejaký problém. Nesku-

točne ma bavilo riešiť problém, o ktorom som vedel, že je riešiteľný. Budovať 

firmu je však aj o medziľudských vzťahoch a to sú častokrát neriešiteľné problé-

my. Vždy som hľadal najlepšie možné riešenia, a to sa vo vzťahoch niekedy nedá. 

Niekedy je najlepším možným riešením to, že niekto musí odísť. To sú vektory, 

ktoré nedokážete spočítať. Riešenie týchto vecí ma naozaj ubíjalo, tak asi ako 

každého zakladateľa v rámci produktov. Vždy som uvažoval nad tým, kde som 

urobil chybu, čo som urobil zle, ako to môžem zmeniť. To vás strašne ničí. A po-

tom som prišiel na Stanford, kde nám hovorili, že toto sa deje všetkým. Firma 

narastie do nejakého počtu ľudí, kedy si neuvedomíte, že dnes je ten deň, kedy 

musíte začať fungovať ináč, dnes je ten deň, keď musíte veci inak nastaviť. No 

a odrazu to začne kypieť a vy neviete, ako tú penu zozbierať.

Skúsme to otočiť. Ak by ste mali dnes 20 rokov, Sygic by vymyslel 
niekto iný, čomu by ste sa venovali?

Mňa veľmi zaujíma prepojenie mysle s počítačom a umelá inteligencia, ale ne-

viem či mám na to energiu. Myslím si, že tam bude veľmi veľa nástrah. Stále sa 

zaoberám myšlienkou, ako odhalíme, kedy umelá inteligencia nastala a čo ak 

už nastala. Nebudeme vedieť, že sa to teraz deje, pretože sa to deje paralelne 

s tým, čo žijeme. Asi by bolo dobré vytvoriť nejaký systém, ktorý dokáže odhaliť, 

kedy umelá inteligencia reálne nastane. V podstate len umelá inteligencia môže 

bojovať proti umelej inteligencii.

Mohli ste odísť do Silicon Valley, no zostali ste na Slovensku. Ako sa 
vám tu žije?

Ja by som nikdy nešiel žiť do Kalifornie. Mám rád Európu, mám rád európske 

myslenie. Myslím si, že nie sme takí bi-polárni, ako Američania. Tam sa povie 

zelená a všetci hovoria o zelenej, potom niekto povie, že teraz je moderná modrá 

a všetci hneď vaaau a hovoria o modrej. Toto je v Amerike extrémne. Aj kvôli to-

muto sa mi v Európe veľmi páči. Európa je viac ubitá, bolo tu viac vojen, má viac 

rôznych názorov, je taká širokospektrálna. A Slovensko je podľa mňa nádherná 

krajina. Vždy, keď sa odkiaľkoľvek vrátim na Slovensko, tak si poviem - aká krás-

na zelená krajina. Je tu voda. To sú veci, ktoré si veľa ľudí neuvedomuje, keď 

pôjdete len trošku južnejšie, tak už nemáte vodu. Máme tu čistú pitnú vodu, 

výborné prostredie, dobre sa tu dýcha, nie sú tu také zápchy, ako v Londýne. 

Mne sa tu žije veľmi dobre. 

Ľudia ako Vy majú veľký potenciál zmeniť našu krajinu k lepšiemu. 
Snaží sa o to pán Trnka z ESET-u aj mnohí ďalší. Máte takúto ambíciu?

Zmeniť krajinu? Ja si myslím, že krajina sú ľudia a ľudia sa musia zmeniť sami. 

Môžete o tom rozprávať, ale nikto z nás nie je Mesiáš, aby sa snažil meniť kraji-

nu zhora. Môžeme rozprávať o tom, ako by sa naša krajina mohla zmeniť zdola. 

Štát sme my, štát sú ľudia. Jedna z vecí, ktorú by mali ľudia pochopiť je, že ak 

chcú, aby boli politici schopní a šikovní, tak musia jednoducho takých vyberať 

a zaplatiť ich. Ak budeme politikovi závidieť, že má plat 3 000 eur z našich peňa-

zí, tak tam bude taký, ktorý má pri takom plate iné ambície. V Singapure to podľa 

mňa funguje aj preto, lebo ľudia v politike veľa zarábajú. Keď je niekto morálne 

čistý, schopný a má ambície, tak by mal za to dostať aj zaplatené, a tým pádom 

sa možno veci začnú diať. Ak nedokážeme zmeniť svoj pohľad na to, ako by mal 

fungovať štát, ak nedokážeme zmeniť svoj pohľad na to, že učitelia by mali zará-

bať viac peňazí, lebo im budeme závidieť, tak sa to nezmení. Učitelia učia naše 

deti. Takže ja chcem, aby moje dieťa učil ten najlepší učiteľ s najlepším platom, 

lebo verím, že to bude mať najväčší efekt. Jeden učiteľ naučí za život tisíce detí. 

Tam je v kvalite taký multiplikačný efekt, ako v ničom inom.

Vnímate na úrovni firmy, alebo vy osobne korupciu na Slovensku?

Nechcem sa k týmto korupčným témam vyjadrovať. Korupcia je všade na svete 

a je fajn, že sa o tom rozpráva. Som veľmi hrdý na Slovensko, že ľudia vôbec 

dokážu vytvoriť taký veľký tlak na politiku. Teraz je jedno, či to je ľavá, alebo 

pravá politika, ale už je tu taká silná demokracia. Pri udalostiach, ktoré sa diali 

v posledných mesiacoch, som bol veľmi hrdý na Slovensko. Nie v tom zmysle, 

že kam sme sa to dostali, keď sa tu dejú takéto veci. Ale skôr v zmysle, kam 

sme sa to dostali, že všetky médiá o tom môžu rozprávať. Kedysi sa o takýchto 

veciach nesmelo hovoriť, všetci si to šuškali a nikto nič nepovedal. Keď médiá 

môžu mať takúto silu a všetci o tom môžeme rozprávať, to je pre mňa demokra-

cia. To ostatné príde tiež. Treba sa podporovať a vravieť o nás v tom pozitívnom. 

Veľmi nemám rád, ak niekto povie: my Slováci sme takí, alebo onakí. Nech za-

čne každý od seba, aký je on a čo by mohol urobiť, aby bol lepší. Nečakajme, že 

sa zmenia druhí. Zmeňme seba, inak budeme stále nešťastní, pretože druhých 

ťažko zmeníme.

Zostáva Vám okrem rodiny a práce čas na iné záľuby? Na Instagrame 
@lifeatsygic som Vás videl s gitarou.

Áno, gitara ma baví, len mám trochu problém s chrbtovou platničkou. Pri hre na 

gitaru ste dosť vykrútený a už mi začínala tŕpnuť ruka. Doteraz mi kvôli platničke 

tŕpla noha, no keď mi začala tŕpnuť aj ruka, tak som gitaru zavesil na klinec, lebo 

nechcem, aby to postupovalo takto hore (smiech). Strašne rád som behával... 

no „rád“, keď som išiel behať, tak som to nenávidel, keď som dobehal, tak som 

sa cítil dobre. Ale behanie tiež nie je bohviečo, keď máte problémy s platničkou. 

Teraz sa snažím bicyklovať a plávať.

 Cestujete?

Nerád cestujem lietadlom, lebo tam musím sedieť a dlho to trvá a ja som ne-

dočkavý. Mám rád kratšie cesty a preferujem skôr rodinné dovolenky, spojiť ces-

tovanie s dobrým jedlom, poprechádzať sa, byť trochu na pláži a rozmýšľať nad 

prácou.
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ROZHOVOR RÓBERT SCHOCHMANN/ANIMA TECHNIKA

SLOVENSKÝ 
VYNÁLEZCA 

DOBÝVA SVET 
S HERNÝMI 

DRONMI
Autor Patrik Kimijan / Foto Peter Frolo

Ako malý chlapec sa naučil leptať 
plošné spoje a už na základnej 
škole si dokázal vyrobiť funkčnú 
plošticu. Stenu v kancelárii má 
pokrytú diplomami za víťazstvá 
v podnikateľských a vedeckých 
súťažiach, no skutočnú dieru 
do sveta urobil až jeho prvý 
komerčný projekt – herný dron 
s názvom Drone n Base. Róbert 
Schochmann nám porozprával 
o tom, aké to je rozbiehať 
hardvérový startup s globálnymi 
ambíciami, ako si nájsť v Číne 
spoľahlivého obchodného 
partnera, ale aj to, prečo jeho tím 
nevyrazí už na žiadnu výstavu 
bez poriadnych zásob alobalu.

Čo bola prvá mechanická vec, ktorú si vo svojom živote poskladal? 

Už ako úplne malé dieťa, keď som mal asi meter dvadsať, zaujímali ma huma-

noidné roboty a hrával som sa na to, že si staviam a tvorím vlastného. Odjakživa 

ma fascinovala mechanizácia, umelá inteligencia a predstava, že jedného dňa 

vznikne niečo, čo bude schopné samo vykonávať rôzne činnosti. Už počas zá-

kladnej školy som sa naučil sám si leptať plošné spoje, do malého obchodu 

v Petržalke som si chodil nakupovať rôzne súčiastky, kupoval som si časopis 

Rádioamatér, kde som si hľadal rôzne schémy. Vždy ma fascinovali aj vysielač-

ky, diaľková komunikácia, tak som si ako dieťa vyrobil vlastné vysielačky a na 

základnej škole sa mi podarilo vytvoriť aj malú plošticu na odpočúvanie, ktorá 

sa zmestila do pera. 

To boli moje začiatky, kedy som sa naučil niečo o elektrotechnike, o tom, ako vy-

tvoriť prototyp produktu s nulovým rozpočtom. Mal som len letovačku, voltmeter 

a pomocou úplne základných súčiastok som si vytváral prvé primitívne produkty. 

Neskôr na strednej škole som postavil prvého robota, ktorý sledoval čiaru na 

podlahe a vyhýbal sa prekážkam. To bol môj prvý zložitejší robotický systém, kto-

rý fungoval celkom samostatne. Aj predtým som mal rôzne iné projekty, ale ob-

čas sa mi stalo, že som si pozháňal súčiastky, pozapájal som to, no zamenil som 

plus za mínus, a tak to celé len zadymelo. Počas strednej školy som sa naučil, že 

na tvorbu robotiky je potrebné naučiť sa programovať jednočipové počítače. Toto 

bola pre mňa výzva, lebo nikto v mojom okolí nevedel jednočipáky programovať.
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Ešte počas štúdia si so svojím tímom vyvinul bezpilotné lietadlo do 
súťaže v Austrálii. Aký to bol projekt?

Na vysokej škole ma celkom zaujímala aviatika, preto sme sa uberali týmto sme-

rom. Chceli sme sa niečo naučiť, tak sme začali tvoriť prvé drony. To bolo v čase, 

keď v obchodoch ešte neboli dostupné komerčné drony a existovali len veľmi dra-

hé armádne drony. V Austrálii bola vyhlásená veľká súťaž, kde víťaz mohol získať 

50 000 dolárov, ak sa mu podarí postaviť bezpilotné lietadlo, ktoré dokáže samo 

preletieť územie vytýčené GPS waypointmi, v danej oblasti pomocou infra kame-

ry nájsť zjavne strateného človeka a zhodiť mu pollitrovú fľašu s vodou. Bohužiaľ 

logistika pri tejto súťaži bola natoľko nákladná, že sme sa jej nakoniec nemohli 

zúčastniť, no išli sme do iných súťaží nielen na Slovensku, ale aj v Európe a USA. 

Boli to hlavne univerzitné súťaže, ale svoje výsledky sme prezentovali aj na rôznych 

grantových súťažiach, kde sa nám podarilo povyhrávať zaujímavé finančné ceny, 

vďaka ktorým sme mohli nakupovať súčiastky a stavať ďalšie prototypy lietajúcich 

strojov. Ak by sme počas štúdia nemali takúto pomoc, tak by to bolo celé oveľa 

ťažšie.

V zadaní tej súťaže stálo, že treba nájsť zjavne strateného človeka. Ako 
sa to dá dosiahnuť pomocou bezpilotného lietadla? Ako ho identifikuješ?

V tejto súťaži sa hľadala figurína ľudskej postavy ležiaca na púšti a mala pri sebe 

infra lampu. Jedna z možných detekcií bola, že sa pomocou infravízie hľadal tepelný 

bod. Figurína mala na sebe aj reflexnú vestu, niektoré tímy hľadali pomocou compu-

ter vision nejaký oranžový bod. Hodnotenie bolo nastavené tak, že najviac bodov by 

získal tím, ktorého lietadlo je plne autonómne – samo vzlietne, letí, aj samo prista-

ne. Čo si však spomínam, tak v rokoch, kedy sme sa na túto súťaž v Austrálii chceli 

dostať, sa nikomu nepodarilo postaviť stroj, ktorý by autonómne zvládol všetky body 

zadania.

Ďalším zaujímavým projektom bol modul, ktorý streamoval HD obraz 
z drona do VR okuliarov.

Tento modul bol tiež súčasťou toho projektu pre súťaž v Austrálii. Chceli sme využiť 

možnosť byť vo vizuálnom spojení s bezpilotným lietadlom. Modul je možné umiest-

niť v podstate kamkoľvek, no my sme ho z bezpečnostných dôvodov testovali na au-

tíčku. Kvôli tomuto projektu sme boli medzi prvými podporovateľmi Oculusu, keď bol 

ešte na Kickstarteri.

Tento projekt je už mŕtvy?

Momentálne na ňom vôbec nepracujeme, ale máme niekoľko záujemcov, takže 

možno sa k tomu ešte vrátime. Je zopár firiem, ktoré sa venujú vývoju vlastných 

platforiem, ktoré by potrebovali doplniť o prenos videa. Do masovej produkcie dro-

nov s prenosom videa už nie je šanca sa dostať, tam to už obsadili veľkí hráči ako 

DJI. No v prípade, že je jasné zadanie zo špecifického sektora, kde potrebujú niečo 

na mieru, našou výhodou je, že vieme modul modifikovať a upraviť ho presne podľa 

požiadaviek klienta. Ono to ani nemusí byť určené pre dron, môže ísť o ovládanie 

kolesového, pásového, alebo inšpekčného robota. 

Pri projekte Drone n Base sa táto idea celkom otočila. Keď sa stali drony 
masovo dostupné, každý chcel natáčať a fotiť zo vzduchu, no vaša firma 
vytvorila herný dron bez kamery. Ako vám napadlo, že toto je správna 
cesta?

Povedali sme si - poďme vytvoriť produkt, ktorý budeme môcť predávať, a zároveň 

taký, ktorý bude možné financovať s menšími zdrojmi. Chceli sme urobiť niečo na 

prvý pohľad menej náročné, čo na trhu dovtedy nebolo. V tej dobe boli populárne 



 TECHBOX / JESEŇ 2018 / 43



44 / JESEŇ 2018 / TECHBOX

také maličké helikoptérky na diaľkové ovládanie a nám napadlo, že by sme 

mohli urobiť niečo podobné, ale gamefikovať to. Chceli sme, aby naše dro-

ny boli ovládané smartfónom, aby mali nejaké pozemné stanice, z ktorých 

vytvoríme interaktívnu hraciu plochu, po ktorej sa bude dať lietať, zbierať 

powerup-y, strieľať sa a podobne. Tak vznikla myšlienka Drone n Base.

V NAŠOM LABE SME 
SCHOPNÍ VYLEPTAŤ PLOŠÁK 

A OKAMŽITE HO OSADIŤ 
V PRIEBEHU PÁR HODÍN.

Mal si ty alebo niekto z tímu okrem konštruktérskeho aj nejaké 
hráčske pozadie? 

Nie, vôbec. 

Koľko času prešlo od nápadu po skonštruovanie prvého 
funkčného prototypu? 

Ak si dobre spomínam, tak nám to trvalo asi tri týždne. Nakresliť, vytvoriť 

plošák, vytlačiť komponenty na 3D tlačiarni a poskladať. Prvý prototyp síce 

nemal aplikáciu, ale bol to lietajúci dron. Tak rýchlo sme to dokázali vďaka 

tomu, že sme schopní si v našom labe sami vyleptať plošák. Je to klasic-

ký obojstranný plošný spoj, pomocou fotocesty ho viem rozsvietiť, vyleptať 

v kyseline a pomocou mikrospájkovačky ho okamžite dokážeme osadiť. 

V našom tíme máme veľmi šikovných ľudí, vďaka ktorým dokážeme aj iným 

firmám ponúkať rýchly vývoj produktov. Od nápadu, kedy sa nakreslí sché-

ma, nakreslí sa dizajn rozloženia komponentov, tak za 12 hodín to všetko 

vytlačíme, vyleptáme, vyvŕtame, osadíme a na konci dňa môžeme nahrať 

firmvér do jednočipáku.

Mal prvý prototyp aj base, teda základňovú stanicu?

Nie, bol to iba dron. Nepamätám si už presne, ako dlho vznikal base, ale 

predpokladám, že to netrvalo viac ako 8 týždňov. Base má špeciálne diódy, 

ktoré medzi sebou komunikujú, majú dátovú zbernicu a jedna druhej hovorí, 

čo má vysvietiť. Je tam rovnaký procesor, ako v drone, infračervený prijímač 

a vysielač.

Ako sa ďalej vyvíjal Drone n Base, kým sa dostal do stavu, v akom 
si ho dnes môžeme kúpiť?

Prototyp nevedel strieľať, vedel len lietať. Vyvinuli sme vlastný softvér na 

stabilizáciu, vytvorili sme nadstavby, vďaka ktorým sa funkcionalita rozrástla 

o streľbu, pridali sme ešte jeden procesor, aby to fungovalo rýchlejšie. Stále 

sme sa snažili, aby bol náš dron lepší, prémiovejší, a hlavne lepšie ovláda-

teľný. Každý, s kým sme sa o našom produkte rozprávali, nám hovoril, že ak 

to má byť prémiový produkt s vyššou cenou, tak by mal byť veľmi stabilný, 

mal by mať sonar a rôzne ďalšie veci. Rozdiel medzi základnou doskou prvej 

verzie dronu a tou aktuálnou je, že na prvej doske máme asi desať kľúčových 

komponentov a na tej poslednej až stošesťdesiat. Ďalej sú tam už spomína-

né dva procesory, Bluetooth, je tam transformátor, ktorý vyrába až 30 voltov 

potrebných na budenie ultrazvuku. Vo finále teda vznikol dosť komplikovaný 

štvorvrstvový plošák, ktorý je maličký a je na ňom dosť veľa komponentov.

Menil sa takto zásadne aj base? 

Vývoj základne bol omnoho jednoduchší, keďže to zariadenie nie je také zložité. 

Base je dobrým príkladom toho, ako vývoj hardvéru veľmi úzko súvisí s biznis mode-

lom. Začali sme niečím jednoduchším, no v istej verzii sme mali oveľa viac LED-iek, 

ako má finálny produkt. Aj keď jedna dióda stojí len 11 centov, pochopili sme, že 

nám zrazu rastie cena a že nie je dôležité, aby mal base až tak veľa diód. Keď si 

spočítame daný počet LED-iek, ich osadenie, všetky distribučné a obchodné marže, 

tak nám náklady na jeden produkt vyskočia aj o niekoľko eur. Tiež sme odobrali nabí-

jacie porty, pôvodne sa dali v base nabíjať štyri batérie dronu, vo finálnej verzii už len 

dve. To tiež pomohlo znížiť náklady. Pôvodne mala byť cenníková cena Drone n Base 

250 eur, no museli sme urobiť rôzne takéto kroky, aby sme sa dostali na nižšiu cenu.

Stlačiť cenu a zachovať si vysokú kvalitu je tak trochu oxymoron.

Náš asi najväčší problém je, že sme dron urobili príliš kvalitný na to, aby sme sa do-

kázali dostať na cenu, pri ktorej by sme mohli predávať stovky tisíc kusov, čo bol náš 

pôvodný cieľ. Kvalita nášho produktu je naozaj vysoká, v podstate sa nedá rozbiť či 

zlomiť. V najhoršom prípade sa možno ohne oska motora, ktorá je ľahko vymeniteľ-

ná, no ostatné komponenty nezničíte.

Nie je z biznis hľadiska kontraproduktívne vyrábať dron, ktorý zákazník 
nikdy nerozbije? 

Asi nie. Naším cieľom bolo vyrobiť prémiový produkt, s ktorým bude zákazník spokoj-

ný, aby sme sa nejako odlíšili od lacných čínskych dronov. Nie iba dobre spravenou 

gamefikáciou, ale aj tým, aby mal zákazník pocit, že je to naozaj dobre spravený 

prémiový výrobok. Nechceme zarábať na náhradných dieloch.

Zaujímavé však je, že napriek tomu predávate náhradné diely na 
nezničiteľný dron. 

Na našom webe nájdete informáciu, že ak sa zákazníkovi zlomí čokoľvek z plasto-

vých častí drona, tak mu pošleme náhradný diel zadarmo, ale ľudia si náhradné diely 

aj tak kupujú, aby ich mali k dispozícii, keby niečo. Počas vývoja sme tu u nás drony 

intenzívne testovali a tie plasty vydržali naozaj veľa. Dali sme si záležať na tom, aby 

bol plast dobre zvolený a namiešaný. 

Aký je rozdiel medzi pevnosťou plastu z 3D tlačiarne, na ktorej ste tlačili 
prvé prototypy a tým, čo dostanete zo vstrekolisovej formy pri masovej 
produkcii?

Veľmi veľký. Tá pevnosť plastu zo vstrekolisu je niekoľko desiatok-krát vyššia. Štan-

dardná 3D tlačiareň, ktorá tlačí po vrstvách, nikdy nedosiahne pevnosť monolitické-

ho kusu z formy a veľmi dôležité je práve to presné zloženie plastu. So zložením plas-

tu nám pomohli čínski inžinieri. Tá spolupráca bola tak trochu štýlom pokus-omyl. 

Číňania nám vyrobili prvé vzorky, ktoré nás úplne vystrašili. Vstrekolisové formy pri 

takomto projekte stoja desaťtisíce eur a prvé plasty, ktoré nám z nich dodali, nemali 

ani požadovanú farbu, niektoré časti boli pretlačené, boli tam rôzne chyby. Naozaj 

sme sa zľakli, ale nakoniec našťastie všetko dobre dopadlo. Označili sme im, kde sú 

chyby a oni postupne všetko vylepšili. Ani samotný plast nemal na začiatku úplne 

optimálne vlastnosti, napríklad rezonovali motory, pretože bol príliš mäkký. Muselo 

sa preto meniť jeho zloženie, ale nakoniec sa všetko podarilo vyladiť.

Ako ste hľadali dodávateľov v Číne?

Mali sme tu stážistu, ktorý dostal za úlohu hľadať na internete subdodávateľov na 

vstrekolisové formy, na motorčeky a batérie. Číňania nám posielali vzorky produktov 

a my sme ich testovali. Pre každú časť dronu, ktorú sme chceli vyrábať v Číne, sme 
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mali vo finále vybraných niekoľko dodávateľov. Vycestovali sme teda do Shenzhenu 

a každý deň sme mali dve až tri stretnutia s potencionálnymi dodávateľmi. Primárne 

sme tam boli kvôli plastom. Rozdiel voči Európe nebol len v tom, že Číňania boli 

oveľa lacnejší, ale predovšetkým mali oveľa viac skúseností. Výrobcovia v Európe 

nám tvrdili, že sa niektoré naše súčiastky vyrobiť nedajú, v Číne našli spôsob, ako sa 

to dá. Odsimulovali to v profesionálnych programoch, poradili nám, čo treba upraviť. 

Pracovali veľmi rýchlo, profesionálne a finálny výsledok je veľmi dobrý. Dôležité je 

teda nájsť správneho partnera.

VÝROBCOVIA V EURÓPE NÁM 
TVRDILI, ŽE SA NIEKTORÉ 

NAŠE SÚČIASTKY VYROBIŤ 
NEDAJÚ, V ČÍNE NAŠLI 

SPÔSOB, AKO SA TO DÁ.

Podľa čoho nájdem v Číne správneho partnera?

Podstatné je, ako komunikuje, ako rýchlo odpisuje na maily, akú má úroveň an-

gličtiny, aby to fungovalo. Samozrejme predtým, ako sme poslali do Číny peniaze, 

sme chceli vidieť, či tá fabrika vôbec existuje. Keď sme prvýkrát prišli k nášmu 

dnešnému dodávateľovi plastov, tá fabrika vyzerala ako ruina. Bola tam vybúra-

ná stena, v celej budove mali výpadok elektriny, nefungovala klimatizácia a nikto 

tam nepracoval. Po pár minútach v zasadačke som dal dole kravatu, o niečo 

neskôr som si musel rozopnúť celú košeľu, pretože tam bolo také strašné teplo, 

že pod sebou na stole som mal mláku z vlastného potu. Hoci to na začiatku 

vyzeralo celé podozrivé, ľudia, s ktorými sme jednali, boli seriózni a nakoniec tá 

spolupráca dopadla dobre. Na jednaní u dodávateľa batérií som mal náš dron aj 

puzdro batérie vytlačené na 3D tlačiarni. Keď som im chcel prezentovať, do čoho 

pôjde ich subkomponent, naša batéria spôsobila skrat, začalo sa dymiť, žeravý 

cín z drona vytiekol na masívny drevený stôl a zapiekol sa tam. Nenapadlo mi 

povedať nič lepšie, než „A presne takéto batérie my nechceme“. Dnes nám títo 

Číňania dodávajú naozaj kvalitné batérie, ktoré sú certifikované aj na leteckú 

prepravu.

Výrobný postup je teda taký, že jedna čínska fabrika vám dodá plasty, 
druhá batérie a vy do toho na Slovensku vložíte plošné spoje? 

Plošné spoje nám vyrába slovenská firma a potom priamo u nás brigádnici mon-

tujú z týchto komponentov finálny produkt. Predtým, ako ho zabalíme do krabice, 

každý dron vzlietne a sú otestované všetky jeho senzory.

Drone n Base sa teda finalizuje na Slovensku. Pomáha vám 
v marketingu nálepka Made in Slovakia, alebo Made in Europe?

Keď sme predstavovali Drone n Base na CES v Las Vegas, tak sme zažili pár 

prípadov, kedy sa ľuďom páčila naša prezentácia, no keď sa nakoniec spýtali 

„This is American product?“ a dostali odpoveď „No, this is from Slovakia“, reak-

n	Hráme sa s Drone n Base dronmi (zľava): Roman Calík, Róbert Schochmann, Patrik Kimijan
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cie boli rôzne. Niektorí gratulovali, že na Slovensku vznikol takýto technologicky 

zložitý projekt, no mnohí si očividne mysleli svoje, hoci otvorene nič nepovedali. 

Jeden pán dokonca po nás hodil späť vizitku, ktorú sme mu dali. Mám pocit, že na 

západe nás vnímajú podobne, ako napríklad my Slováci vnímame nejaké produkty 

vyrobené v Poľsku. Označenie Made in Slovakia teda pre nás nie je práve veľkou 

výhodou. Určite je to lepšie, ako Made in China, ale stretávame sa s tým, že keď 

ľudia zistia, že sme Slováci, tak s nami nechcú ďalej obchodovať. 

OZNAČENIE MADE IN 
SLOVAKIA PRE NÁS NIE JE 
PRÁVE VEĽKOU VÝHODOU.

Neuvažoval si nad tým, že by ste presunuli svoje sídlo do inej krajiny?

Určite áno. No v poslednom období začína byť pomoc zo strany štátu a organizácií 

ako Slovak Business Agency (SBA) celkom zaujímavá. Napríklad SBA nám veľmi 

pomohla pri promovaní produktov, z veľkej časti nám pomohli uhradiť náklady na 

rôzne výstavy. To je to, čo je na Slovensku pozitívne. Na druhej strane fakt, že sme 

zo Slovenska, môže byť v biznise blokujúci.

Pravidelne uvažujem nad tým, či je správne rozbiehať takýto biznis priamo na Slo-

vensku, obzvlášť keď nám trh dáva takúto odozvu. Našej kolegyni, ktorá mala 

u nás na starosti obchod, potencionálni obchodní partneri dokonca párkrát polo-

žili telefón hneď po tom, ako povedala, že je zo Slovenska. 

Keď ste mali hotový prvý prototyp, spustili ste crowdfundingovú 
kampaň na Indiegogo, v ktorej ste vyzbierali 24 808 USD, cieľ ste si 
však stanovili na 70K. Čo by si v tej kampani dnes urobil inak?

Získaná suma by bola možno väčšia, ak by sme v tej dobe mali lepšie pokrytie 

médií a ak by sme vtedy vedeli robiť ešte lepší marketing. Je to predsa len o skú-

senostiach. Možno by bolo lepšie investovať trochu viac do marketingu, ale tým, 

že vývoj hardvéru bol pomerne finančne náročný, vznikol problém, ako to všetko 

naraz financovať.

Prečo ste sa rozhodli pre Indiegogo? Zvažovali ste aj Kickstarter?

Zvažovali, na Kickstarteri je dokonca štatisticky väčšia šanca získať viac peňazí, 

ale zverejňujú oveľa menej projektov. Problém je, že Kickstarter vtedy požadoval, 

aby sme mali sídlo, alebo aspoň pobočku v USA, resp. museli by sme mať americ-

ké Social Security Number (číslo sociálneho zabezpečenia – pozn. red.). My sme 

potrebovali kampaň spustiť veľmi rýchlo, v čom je výhodnejšie Indiegogo. Výhodou 

Kickstarteru zas je, že hoci si dôsledne vyberajú projekty, potom ich aj viac pomá-

hajú promovať a prezentovať. V porovnaní s Indiegogo je Kickstarter viac o kvalite, 

nie je to taká masovka.

Keď hovoríš o slabšom marketingu pri Indiegogo kampani, tak neskôr, 
už s finálnym produktom, ste sa zúčastnili výstav ako CES v Las Vegas 
a MWC v Barcelone. Oplatí sa to slovenskému startupu? 

Pre nás to bola úplne nová skúsenosť, nevedeli sme, čo od takýchto akcií môžeme 

čakať. Účasť na CES nás stála niečo cez 30 000 dolárov, s nákladmi nám pomohli 

Slovak-American Foundation a SBA. Úplne presne sa efektivita takéhoto veľtrhu 

nedá vyčísliť. Na základe účasti na CES o nás písali nejaké lokálne médiá a aj 

vďaka tomu sme urobili s českým partnerom kontrakt na dodávku 500 dronov. 

Čiže účasť na CES môže pomôcť predaju aj nepriamo tým, že sa o nás napíše v slo-

venských alebo českých médiách. Návratnosť investície do účasti na takomto pod-

ujatí je dlhodobá záležitosť a dosť závisí aj od produktu a relevantnosti podujatia.

Má účasť na takej veľkej výstave, akou je CES, nejaké nečakané 
špecifiká?

Už len dostať tam stánok a produkty je komplikované. Vystavované drony sme 

prevážali aj vo vlastnej batožine a na colnici nám ich zopár zadržali, lebo nemali 

označenie SAMPLE (vzorka). Väčšej časti nášho tímu sa cestou stratila všetka 

batožina. Nielenže sme si nemali čo obliecť, ale v tých batožinách sme mali aj pár 

dronov, rôzne letáky a propagačné materiály. No a keď sme dokončili stánok a išli 

vyskúšať drony, tak sme zistili, že nekomunikujú na viac ako pol metra. Bolo to tak 

zarušené rôznymi Wi-Fi a Bluetooth signálmi. To bolo zúfalé. Mali sme jet lag, stra-

tené kufre, do toho sme všetci ochoreli, a navyše nám nefungovali drony, a to pár 

hodín pred otvorením CES. Povedali sme si, sme inžinieri, niečo musíme vymyslieť, 

aj keby to bolo akokoľvek bláznivé. Nenecháme to tu predsa padnúť po všetkých 

tých prípravách. Napokon sme išli do obchodu a vykúpili sme všetok alobal, ktorý 

tam mali. Ešte ráno pred otvorením výstavy sme ním obalili steny a strop nášho 

stánku na miestach, kde to návštevníci nemohli vidieť, čím sme dosiahli spojenie 

na tri metre. To nám úplne stačilo na ukážku funkcií našich dronov. Odvtedy nosí-

me alobal všade, kam ideme vystavovať.

V Barcelone s tebou urobil rozhovor štáb BBC. Aký má vplyv na biznis, 
keď je článok o tvojom projekte medzi piatimi najčítanejšími článkami 
na webe BBC.com?

Okamžite, ako o nás pustili článok a krátke video, slečna z vedľajšieho stánku do-

behla a kričala „Hi guys, you are on BBC!“ Vtedy som si uvedomil, že keď to vidí 

prvý človek, ktorý tu vedľa nás skroluje mobil, tak to celosvetovo asi zasiahne cel-

kom dosť ľudí. Neviem presne určiť, aký mal článok na BBC dopad na predaj, ale 

v tej dobe sa nám ozvalo viacero záujemcov o distribúciu Drone n Base. Rozhodne 

je veľmi dôležité dostať sa do významných médií, predaje stúpnu okamžite, keď 

sa objavíte na BBC alebo na inom populárnom webe.

V jednom rozhovore si povedal, že už v momente, kedy uvediete nový 
produkt na trh, musíte myslieť na budúcnosť a rozmýšľať nad tým, čo 
bude tá ďalšia inovácia. Čo je tou budúcnosťou, na ktorú myslíte pri 
Drone n Base dnes?

S Drone n Base máme niekoľko plánov, ktoré zatiaľ nechcem prezrádzať. Máme 

niekoľko nápadov, kam by sme sa mohli posunúť. Hľadáme možnosti, ako finan-

covať marketing, pretože pri tomto produkte nie je tak jasne popísateľný koncový 

klient. Z našich štatistík vyplýva, že je to chlapec/muž vo veku 11 až 30 rokov, 

čo je veľmi veľká skupina. Marketing teda musíme cieliť na veľkú masu ľudí, aby 

sme našli zopár tých, ktorí sú ochotní si náš dron kúpiť. Nad inováciami však treba 

rozmýšľať neustále. Pretože keď uvediete produkt na trh, tak po nejakom čase 

vzniknú kópie a musíte vedieť, čím sa opäť odlíšiť. Po druhé, chceme priniesť na 

trh niečo nové, čím opäť podporíme predaj. 

Keď spomínaš kopírovanie, vznikla už kópia Drone n Base?

Áno, ale zaujímavé je, že skopírovali prvý prototyp, ktorý nebol nikdy nikomu do-

daný. Celý dizajn dronu do detailov prekreslili z videa. Na výstave hračiek v Norim-

bergu bol o tri stánky ďalej od nás Číňan, ktorý predával kópie našich dronov. Keď 

som prišiel za ním, tváril sa, že nerozumie, čo mu hovorím. Ten dron stál 30 eur, 

nemal base a chýbala mu funkcionalita, no dizajn bol skopírovaný jedna k jednej.
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n	Róbert Schochmann ukazuje prvé prototypy hráčskych dronov, plošákov a batérií pre Drone n Base.
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Je Drone n Base patentovo chránený? 

Nie. Patenty sme neriešili. Prvú verziu nám skopírovali, kópiu tejto druhej verzie 

sme zatiaľ nevideli. Gamefikácia a softvér nie sú úplne jednoduché, máme tam 

rozšírenú realitu, kde používame computer vision, za tým je kus know-how. Keď 

sme to ale dokázali vytvoriť my, tak to určite dokáže spraviť aj niekto iný na svete, 

kto do toho investuje prostriedky. Určite to nie je technológia, ktorú by nikto iný 

nevedel spraviť.

DRONE N BASE JE 
INOVATÍVNY, MÁ VEĽMI VEĽA 

NOVÝCH ZAUJÍMAVÝCH 
FUNKCIÍ, ALE VYSVETLIŤ ICH 
ZABERIE MNOHO ČASU A TO 

JE PROBLÉM, S KTORÝM 
BOJUJEME.

Koľko dronov ste doteraz predali?

Je to necelých dvetisíc kusov.

Ste už v čiernych číslach?

Ešte nie, bojujeme s tým, že marketing vyžaduje dosť veľké finančné prostriedky. Na 

predané drony máme síce veľmi dobré ohlasy od našich klientov, no napriek tomu 

sa tento produkt nepredáva jednoducho. Drone n Base je inovatívny, má veľmi veľa 

nových zaujímavých funkcií, ale vysvetliť ich zaberie mnoho času a to je problém, 

s ktorým bojujeme. Pár dronov sme rozposlali youtuberom, jeden z nich natočil vi-

deo, ktoré malo milión videní, no problém je, že v ňom neukázal možnosti a funk-

cie Drone n Base. V podstate s ním len lietal, čo je len zlomok toho, čo náš dron 

dokáže. Ďalší problém bol, že síce nám na web vďaka tomu prišlo veľmi veľa ľudí, 

no väčšinou to boli deti, ktoré keď sa dozvedeli, koľko Drone n Base stojí, zostali 

smutné. Táto spolupráca bola síce zadarmo, no tým, že sme nemali žiadnu kontrolu 

nad obsahom videa, tak v ňom nebolo odprezentované to podstatné, čo Drone n 

Base dokáže. Mnohí youtuberi robia podobné recenzie veľmi rýchlo a povrchne, prí-

de balíček, rozbalia ho, niečo natočia, no nemajú čas si o danom produkte čokoľvek 

naštudovať, a tým pádom nevyužijú a neukážu jeho potenciál naplno.

V ktorých krajinách dnes vidíš najväčší potenciál pre Drone n Base?

Amerika. Tam teraz rokujeme s jedným partnerom, ktorý by nám chcel pomôcť s dis-

tribúciou v USA. Dokonca by sme mu mohli posielať otestované komponenty a tam 

by sa to skladalo. Teda takýto Drone n Base by bol Made in USA. Dnes máme pri 

predaji do USA dva problémy – tým prvým je visačka Made in Slovakia, o to Ame-

ričania nemajú záujem. Druhý problém je drahé poštovné, ak posielame drony zo 

Slovenska.

Prišla niekedy ponuka na exit Drone n Base?

Zopár ponúk bolo, ale tým, že je to novinka, všetci boli dosť opatrní. Napríklad 

Číňania z AEE chceli prebrať výrobu Drone n Base a platiť nám poplatok. Boli 

ponuky aj od slovenských investorov, ale v danom okamihu sme si vybrali tú ťaž-

šiu cestu, ísť zatiaľ bez investora. S investíciou prichádza istota, že sa dá všetko 

jednoduchšie platiť, ale je tu aj riziko, že vašu firmu bude chcieť niekto riadiť iným 
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smerom. Je to celé asi o podmienkach. Ešte za univerzitných čias sme sa stretá-

vali s pomerne arogantnými podnikateľmi, ktorí mali peniaze a dávali nám šiale-

né podmienky, pomaly nám chceli dávať podpisovať bianko zmenky. To nás tro-

chu vystrašilo. Uvažujeme nad tým, že Drone n Base je produkt pre širokú masu 

ľudí a možno by bol úspešnejší, ak by sme zobrali investíciu a odpromovali ho.

Okrem Drone n Base si vymyslel aj projekt smart terčov Trainshot. 
Nie je pre teba zložité riadiť oba projekty súčasne? 

Vývoj Drone n Base je ukončený, riešime už len marketing. Momentálne uvažu-

jeme nad tým, ako ďalej. Trainshot bol spočiatku taký víkendový projekt, venoval 

som sa mu len vo voľnom čase, podnikanie sa z toho stalo len nedávno. Ukázal 

sa ako dosť žiadaný produkt. Výroba Trainshotu nie je príliš náročná na ma-

nažment, keďže ju prevažne outsourcujem. Ukazuje sa, že Trainshotu sa oplatí 

venovať, už teraz nám prináša nejaké peniaze. Hoci sme smart terčov nepredali 

toľko, ako dronov, zisk z nich je vyšší. Je to aj tým, že Trainshot je výrazne jedno-

duchší produkt, než Drone n Base. 

V akej fáze je vývoj Trainshotu? 

Máme ešte veľa nápadov, je na trhu len štyri mesiace. Uvidíme, ako pôjde pre-

daj, zatiaľ sme boli na dvoch výstavách. Výhodou je, že hoci Trainshot jedno-

tiek sa nepredalo až tak veľa, kompenzuje sa to terčami, ktoré sú distribútori 

z väčších krajín schopní objednať v desiatkach tisíc kusov, keďže ide de facto 

o spotrebný materiál. Trainshot je systém, ktorý sa predáva dobre aj vďaka tomu, 

že vzhľadom na svoj segment je veľmi lacný. Elektronická jednotka stojí 150 eur 

a jeden terč štyri eurá. Tiež to nie je pre každého, no strelci, ktorí sa chcú zabaviť 

či zlepšiť, v tom vidia potenciál, tí si to kúpia.

Dá sa povedať, že Trainshot je v tejto chvíli úspešnejší, ako Drone n 
Base?

Určite to ide lepšie. Výhodou je možno aj to, že cieľový trh je ľahšie popísateľný 

a potencionálneho klienta vieme priamo osloviť aj bez veľkých investícií.

Nie je to aj tým, že - zjednodušene povedané - Trainshot je užitočná 
pomôcka, kým Drone n Base je len hračka?

Je to možné. Drone n Base sme vyvíjali tak, aby bol prémiový a odolný, preto je 

aj jeho cena vyššia. No málo ľudí je ochotných zaplatiť vyššiu sumu za hračku. 

Pri elektronických terčoch je po účasti na jednej výstave predaj omnoho väčší.

Nechýba ti tá manuálna práca s plošákmi, frézovaním a podobne, 
keď si teraz CEO?

Manuálna práca mi chýbala hlavne pri vývoji Drone n Base, keďže to bolo pomer-

ne náročné na manažovanie. Kompenzoval som to tým, že som vo voľnom čase 

doma letoval plošáky pre Trainshot. Zo začiatku som to považoval za zábavku, no 

vznikol z toho úspešný projekt.

Mnohé z technológií, ktoré ste s tímom vymysleli, či už autonómne 
lietadlo, Trainshot, a tak trochu aj Drone n Base, by našli uplatnenie 
v armáde. Bol by to pre vás problém? 

Túto otázku sme si v tíme kládli. Veľmi závisí od zadania.

Skutočné zadanie, alebo využitie technológie sa nemusíte nikdy 
dozvedieť...

Akákoľvek technológia môže byť takto zneužitá. Skôr mám na mysli zadanie typu 

– vyrobte dron, ktorý za minútu zabije čo najviac ľudí. Znie to dosť strašidelne 

a do niečoho takého by sme nemali chuť sa pustiť. Trainshot sa síce priamo týka 
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zbraní a streliva, ale využívajú ho bežné strelnice, kam chodia strieľať bežní 

ľudia, hobby strelci, robia sa tam teambuildingy. Naši distribútori Trainshot 

samozrejme ponúkajú aj armádnym zložkám. Nebudeme to však predávať do 

krajín, kde je embargo. Je to športová výcviková pomôcka.

Takže ak by ste dostali veľkú objednávku na Trainshot z krajín ako 
Sudán, alebo Líbia, tak by ste im to nedodali?

Určite nie. Ak je na nejaké krajiny embargo, tak by to bolo aj ilegálne.

Čo si myslíš o nápade doručovať dronmi zásielky?

Určite si to viem predstaviť, no legislatíva zatiaľ neumožňuje lietanie plne au-

tonómnych dronov bez vizuálnej kontroly pilota. Myslím si však, že je to len 

otázka času, kým bude technológia natoľko spoľahlivá, že sa bude môcť zme-

niť aj legislatíva. V budúcnosti bude podľa mňa takéto využitie dronov určite 

možné.

Máš ako človek z biznisu predstavu o nejakom pre laika 
netradičnom využití dronov?

Ľudia, ktorí nás kontaktujú ohľadom vývoja, majú skutočne rôzne nápady. Už 

nás oslovili so všeličím, či už išlo o hasenie dronmi alebo o výškové práce. Ja 

som už videl drony, ktoré na módnej prehliadke nosili šaty. Ľudia vymýšľajú 

všeličo, stále vznikajú nové segmenty, kde si nachádzajú využitie stabilizačné 

systémy dronov, alebo VTOL (Vertical Take-Off and Landing).

V úvode si spomínal, že si veľký fanúšik robotov. Veríš dnes tomu, 
že v budúcnosti sa budú roboty riadiť tromi základnými pravidlami 
robotiky?

Tomu asi úplne neverím, lebo každá technológia býva často zneužitá. Asi sa 

nedá naivne tvrdiť, že roboty budú vždy využívané tak, aby spĺňali tieto záko-

ny. Vždy sa nájde niekto, kto sa to bude snažiť obísť. Rôzne bezpečnostné 

agentúry, ako napríklad DARPA, financujú vývoj humanoidných robotov, ktorí 

už dnes trochu naháňajú strach. Vidieť ten pokrok je však fascinujúce. Vyzerá 

to takmer ako živá vec, no je to určené čisto na vojenské účely.

Mal si v detstve nejakého svojho obľúbeného popkultúrneho 
robota? 

Ja som vyrastal na Terminátorovi. Môj obľúbený bol Terminátor 2, kde sa mi 

páčilo, ako stroj chránil Johna Connora, to ma fascinovalo. On spĺňal prvky 

umelej inteligencie, bol to jeden z filmov, ktorý ma inšpiroval. Wall-E je tiež 

pekná sympatická rozprávka.

Kde vidíš hranicu technologického pokroku? 

Technológie sa dnes síce vyvíjajú obrovským tempom, no keď sa na to po-

zrieme z historického hľadiska, tak ten veľký technologický progres tu nastal 

počas posledných sto rokov. Veľmi tomu pomohla priemyselná revolúcia, ná-

stup využitia fosílnych palív. To všetko veľmi zrýchlilo život, z jednej miliardy 

obyvateľov Zeme máme sedem miliárd. Následne prišli počítače a blížime sa 

k umelej inteligencii. Podľa mňa sme však úplne na začiatku. Mnohí ľudia si 

dnes myslia, ako sme v technológiách ďaleko, no podľa mňa sme v plienkach. 

Môj názor je, že toto všetko, čo vidíme, smartfóny, minimalizácia, to je úplný 

začiatok. Najväčší pokrok bude objavenie umelej inteligencie, ktorá dokáže vy-

riešiť zásadné problémy ľudstva za veľmi krátky čas. Môže to byť veľmi nápo-

mocné, no zároveň mi naháňa strach predstava, čo všetko sa môže stať, keď 

niekto vyvinie umelú inteligenciu so schopnosťami uvažovania.

Myslíš si, že takáto umelá inteligencia bude potrebovať ľudí? 
Rozdiel medzi našou inteligenciou a tou umelou bude obrovský.

Využitie umelej inteligencie by malo byť nastavené tak, aby ju vedel človek ovlá-

dať a v prípade potreby aj vypnúť. Stále to bude stroj vytvorený človekom, ktorý 

síce môže byť ďaleko inteligentnejší a rýchlejší, ale stále by mal byť na báze 

hardvéru, ktorý by sa mal dať ovládať. Keď tá základná štruktúra, na ktorej to 

bude rásť, bude dobre ošetrená, tak by umelá inteligencia mala vedieť veľmi 

dobre slúžiť a nemusela by sa vymknúť spod kontroly. Toto je dôležité. 

Bude jednoduché rozoznať moment, kedy umelá inteligencia 
nastala?

Na to slúži Turingov test, pri ktorom musí človek rozoznať, či komunikuje s ro-

botom alebo s človekom. Umelá inteligencia, ktorá bude podľa mňa míľnikom 

pre ľudstvo, dokáže absolútne univerzálne zodpovedať otázky. To znamená, 

že bude chápať kontext položenej otázky, dokáže ju naštudovať, vyriešiť, za-

nalyzovať a zodpovedať. To, že naučíme nejakú neurónovú sieť, aby sa držala 

jazdných pruhov a aby nezrazila chodca, sú síce prvky umelej inteligencie, ale 

to autonómne auto zatiaľ nedokáže odpovedať na akúkoľvek moju otázku. Za-

tiaľ tam teda nie sme, ale keď takúto umelú inteligenciu dosiahneme, to bude 

najväčší míľnik v dejinách ľudstva. Bude to mať oveľa väčší význam, ako obja-

venie fosílnych palív či jadrovej energie. Toto všetko bude v porovnaní s umelou 

inteligenciou bezvýznamné. 

Ak tento rozhovor číta niekto, kto si myslí, že má skvelý nápad na 
startup, no nevie sa odhodlať k realizácii, čo by si mu poradil? Kde 
začať?

Keď má človek nejakú ideu, nesmie o nej iba rozprávať, ale musí sa do toho 

pustiť. Veľmi dôležité je získať zo svojho okolia spätnú väzbu, či by ľudia mali 

o daný produkt záujem. Spočítať si, čo to môže stáť, akých ľudí zohnať do tímu, 

vedieť vytvoriť kvalitný tím, ktorý dokáže riešiť problémy. Počas každého pro-

jektu prídu úspechy, ale aj neúspechy, človek nevie, čo ho čaká, aké kompli-

kácie sa vyskytnú. Preto je dôležité naučiť sa ich prekonávať a stále ísť ďalej. 

n	Finálny prototyp Drone n Base vytlačený na 3D tlačiarni 

tímom Anima Technika.
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ROZHOVOR KAROL FLAK/ORANGE SLOVENSKO

ORANGE TV JE 
UŽ DOSTUPNÁ 

KDEKOĽVEK NA 
SLOVENSKU

Autor Roman Calík / Foto Števo Porubský

V Orangei bolo v lete poriadne 
horúco. Operátor totiž spustil 
úplne novú stanicu Orange 
Sport a priniesol aj vylepšenú 
službu Orange TV, kde nechýba 
ani možnosť príjmu televízie 
cez satelit či internet. Novinky 
operátora nám bližšie v rozhovore 
predstavil Karol Flak, manažér 
pre televízne služby Orange 
Slovensko.

Počas prázdninového obdobia ste neoddychovali, ale spustili novú 
stanicu Orange Sport a vynovenú službu Orange TV. Ako vznikla 
myšlienka prísť s novým športovým televíznym kanálom?

Je to výsledkom nášho úsilia o zlepšenie Orange TV. To sa naštartovalo, keď 

sme sa s českou O2 dohodli na distribuovaní exkluzívneho športového kanála, 

na ktorom budú všetky prenosy z Ligy majstrov a množstvo ďalšieho prémiového 

obsahu. 

Prečo práve športová televízia?

Vychádzame z trendov a z budúcnosti televízie ako takej. Športový obsah je a zo-

stane pilierom televízneho obsahu – divákov zaujímajú živé zápasy, na ktorých 

sami nemôžu byť prítomní. S týmto prístupom Orange na Slovensku neprišiel 

prvý, je to overený postup, ktorý sa uplatňuje na mnohých iných trhoch.

Na náš trh ste predsa len priniesli niečo nové, a to prístup k takejto 
televízii. 

Našim cieľom bolo sprístupniť obsah, ktorý sme získali, všetkým. Prvou pod-

mienkou, ktorú sme si dali, bolo, aby naša televízia bola dostupná kdekoľvek na 

Slovensku. Druhou dôležitou vecou zase, aby bola televízia pre kohokoľvek, kto 

o ňu prejaví záujem. „Kdekoľvek“, to bola aj pre nás naozaj veľká vec. Doteraz 

budoval Orange televízne služby iba na miestach, kde mal svoje FTTH pokrytie, 

čo je dnes približne štvrtina slovenských domácností. Snaha uspokojiť aj ostat-

ných nás automaticky nasmerovala k satelitnému príjmu, ktorý je na Slovensku 

veľmi populárny. Podľa našich štatistík satelitný príjem využíva viac ako polovica 

slovenských domácností. Navyše ostala nám úloha pokryť aj tých, ktorí nemajú 

ani FTTH, ani si nechcú namontovať satelit, a tak sme priniesli aj tretí spôsob 

distribúcie – Orange TV cez internet.



72 / JESEŇ 2018 / TECHBOX

Je práve možnosť objednať si stanicu Orange Sport cez internet aj 
prostredníctvom SMS správy, dokonca i na jeden deň, unikátna?

Chceli sme, aby si našu stanicu Orange Sport, mohol pozrieť naozaj ktokoľvek 

a mohol si ju najprv vyskúšať, preto sme priniesli služby „Orange TV Šport na deň“ 

a „Orange TV Šport na mesiac“. Nemusíte byť ani našim zákazníkom. Stačí poslať 

SMS správu od ktoréhokoľvek operátora na Slovensku a cez internet môžete sle-

dovať naše vysielanie. Ak chcete vidieť konkrétny zápas, nie je nič jednoduchšie, 

predplatíte si službu vtedy, keď ho chcete sledovať.

Sledovanie stanice Orange Sport cez internet je samozrejme možné 
na mobilných telefónoch, tabletoch a počítačoch. Máte riešenie aj pre 
tých, ktorí chcú využívať služby Orange Šport cez internet, ale chcú si 
program pozrieť na televíznej obrazovke?

Áno, uvedomujeme si, že ľudia chcú pozerať futbalové prenosy na veľkej obrazov-

ke, takže chystáme riešenie, ktoré umožní dostať obsah na veľkú obrazovku po-

mocou externého zariadenia, takzvaného TV sticku. Kto nechce čakať, môže si už 

dnes objednať paušál Orange Sport a prenajať si k nemu náš set-top box Arris VIP 

4302, ktorý funguje aj cez akýkoľvek internet. Toto riešenie však vyžaduje, aby ste 

sa stali zákazníkom Orangeu a objednali si službu na faktúru. Samozrejme, športo-

vé balíky je možné si objednať aj k Orange TV cez optiku či satelit.

Na športovom kanáli Orange Sport ste stavili na Ligu majstrov. Koľko 
zápasov z nej pre zákazníkov odvysielate?

Voľba Ligy majstrov bola pre nás prirodzená a samozrejmá, chceli sme priniesť 

divákom to najlepšie, čo sa dá. Kolektívne športy určite na Slovensku vedú a naj-

sledovanejšou súťažou v rámci futbalu je jednoznačne Liga majstrov. Rozhodli sme 

sa ale obsah doplniť aj ďalšími súťažami, ktoré sú fanúšikom futbalu blízke, ako sú 

slovenská a česká futbalová liga. Ale nebudú chýbať ani iné populárne športy ako 

hokej, basketbal či MMA. Zabezpečiť vysielanie všetkých zápasov Ligy majstrov 

nie je jednoduché. Museli sme zvoliť technické riešenie, ktoré umožňuje odvysie-

lať zápasy, ktoré sa hrajú paralelne. V skupinovej časti sa totiž hrá až 6 zápasov 

naraz. Diváci budú mať možnosť pozrieť si na Orange Sport v priamom prenose až 

štyri zápasy na štyroch paralelných kanáloch a zostávajúce dva zápasy následne zo 

záznamu. Nemali by teda prísť o žiaden zápas naživo alebo zo záznamu.

Budú všetky tieto zápasy komentované? V akom jazyku?

Keďže tento projekt je výsledkom spolupráce s českým operátorom, zápasy budú 

komentované v kombinácii slovenčiny a češtiny. Môžeme ale garantovať, že tie naj-

dôležitejšie zápasy budú komentované v slovenskom jazyku.

Môžem si vysielanie stanice Orange Sport pozrieť aj v zahraničí, alebo 
iba na Slovensku? 

Kanál Orange Sport je distribuovaný na území Slovenskej republiky, určený pre 

slovenského diváka. Je to bežný postup, televízne práva sa totiž kupujú pre určité 

územie. Na druhej strane, podľa nariadení EÚ musí mať zákazník službu, ktorú má 

dostupnú doma, k dispozícii aj v rámci Európskej únie, takže aj počas krátkodobé-

ho pobytu v zahraničí si viete pozrieť našu televíziu.

Vráťme sa späť k službe Orange TV. Je využívanie služby nejako 
podmienené využívaním iných služieb Orangeu? Môžu si ju 
objednať ľudia, ktorí majú zmluvy u iných poskytovateľov mobilných 
a internetových služieb? 

Išlo nám presne o to, aby si našu televíziu mohol pozrieť každý. Samozrejme, že 

využívanie televízie v kombinácii s ostatnými našimi službami je finančne zaují-

mavé a výhodné. Môžete si ale pokojne najprv objednať iba kanál Orange Sport 
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popri televíznej službe, ktorú využívate. O benefity, ktoré vám prináležia, keď si 

objednáte u nás ďalšie služby, určite neprídete.

Už ste spomínali, že jedným z pilierov bolo priniesť službu Orange TV 
každému a kdekoľvek. Preto ste okrem FTTH umožnili prístup aj cez 
satelit či internet. Čo to pre vás, ako operátora, znamenalo?

Ide o prirodzený krok, keďže sme mali záujem o celonárodné pokrytie. Súčasne 

ide o to, ako poskytnúť spolu s LTE na celom území Slovenska konvergentné 

služby. Televíziu vnímame ako jeden zo stavebných prvkov služieb Orangeu. Tie 

sú v podstate tri. Prvým je mobilná komunikácia, druhým sú internetové služby 

a tretím je televízia. Produkty pritom koncipujeme tak, že najväčší benefit získa 

zákazník, ak si zvolí viac našich produktov. Všetko je to o konvergencii. Náš fix-

ný LTE produkt je napríklad kombinovateľný so satelitnou televíznou ponukou. 

Zmysel to pre zákazníka dáva nielen komerčne, ale i technicky. Napríklad pri sa-

motnej montáži používame u koncového zákazníka jednotnú kabeláž pre satelit 

aj fixný internet. Symbióza medzi satelitom a internetom sa tak u nás prejavuje 

aj na takejto fyzickej vrstve, čo uľahčuje montáž a zvyšuje atraktivitu služieb. 

Zásah v domácnosti pri inštalácii našich služieb môže tak byť v niektorých prí-

padoch minimálny.

Koľko ma ako zákazníka bude stáť Orange TV cez satelit, ak doma 
nemám žiadne zariadenie?

Snažíme sa minimalizovať štartovacie náklady pre zákazníkov. Ak si vyberú spo-

jenie satelitu a internetu, alebo aj samostatnú službu Orange TV cez satelit od 

základného balíka vyššie, tak inštalácia je bez poplatku. Čo sa týka koncových 

zariadení, pripravujeme vlastný set-top box. Ak však zákazníci nemajú vlastný 

set-top box, ktorý dokážu využiť, pri inštalácii im pracovníci vedia odporučiť a za-

bezpečiť vhodné koncové zariadenie. Alternatívou je aj CAM modul, ktorý vieme 

poskytnúť zákazníkom za veľmi prijateľných cenových podmienok.

Ak už som zákazníkom konkurencie, čo je podľa vás najväčším 
dôvodom alebo výhodou na prechod k Orangeu?

Najväčšou výhodou je kombinácia služieb. Najviac totiž viete u nás získať, ak si 

zoberiete dve alebo viac služieb. Vtedy dosiahnete benefity, ktoré sú v koneč-

nom dôsledku výhodou v porovnaní s využívaním služieb od viacerých operáto-

rov. Uvedomujeme si, že ide o beh na dlhé trate. Ak chce zákazník napríklad iba 

Orange Sport, môže naďalej využívať svoju existujúcu televíznu službu a zobrať 

si od nás len balík Orange TV Sport cez internet. So set-top boxom alebo bez 

neho. Ak sa presvedčí, že naše služby sú spoľahlivé a kvalitné a prejaví záujem, 

ponúkneme mu komplexné riešenie so všetkými benefitmi kedykoľvek v budúc-

nosti. Vieme, že získať si dôveru zákazníkov na naše nové TV služby bude trvať 

určitý čas i to, že na Slovensku je miera konkurencie v televíznych službách veľ-

mi vysoká.

V súčasnosti poskytujete pri aktivácii Orange TV cez satelit, optiku 
aj internet s viazanosťou na 24-mesiacov aj benefit, ktorým sú 
programy HBO vrátane HBO OD spolu s balíkom Orange Šport na 
tri mesiace bez poplatku. Je nutné túto službu po troch mesiacoch 
deaktivovať, ak ju nechcem používať ďalej?

Áno, služba vyžaduje deaktiváciu zo strany zákazníka, avšak na končiace skú-

šobné obdobie každého zákazníka upozorňujeme viacerými SMS správami.

Neplánujete vylepšiť ponuku služieb Orange TV napríklad 4K alebo 
Full HD obsahom? Prípadne uvítali by sme aj novú stanicu Orangeu 
vysielajúcu vo vyššom rozlíšení.

Chápem, že od spoločnosti Orange sa vždy očakáva, že predbehne trh a prinesie 

niečo nové skôr ako ostatní. V oblasti televízie sme však stavili na postupné 

zdokonaľovanie. Na prevratné zmeny potrebujeme čas, ale určite máme v pláne 

nezaspať na vavrínoch a naše služby neustále zlepšovať.



98 / JESEŇ 2018 / TECHBOX

Ako dlho je už mobilná aplikácia VÚB Mobil Banking na trhu?

Na trhu sme už od roku 2014 a postupne sa nám podarilo zmeniť vnímanie 

mobilného bankovníctva u klientov, pričom ich nárast je 180% v prípade pou-

žívateľov internet a mobil bankingu. Začínali sme s menším počtom klientov, 

teda tými, ktorí už ovládali digitálne technológie a postupne sme dosiahli taký 

úspech, že v súčasnosti internet banking využíva každý druhý klient VÚB banky 

a mobil banking každý tretí klient. Približne 45% klientov, ktorí využívajú internet 

banking, využíva pravidelne aj mobilnú aplikáciu.

Kedy podľa vás nastane také obdobie, že ľudia budú pristupovať 
k svojim účtom viac cez mobil banking ako cez internet banking?

Predpokladám, že to bude už v priebehu 16 až 24 mesiacov. Napríklad už len 

samotné prihlásenie do mobilnej aplikácie je rýchlejšie a intuitívnejšie. Navyše, 

služby „on the go“ sú čoraz viac využívané, tento trend je teda nezvratný.

BUDÚCNOSŤ BANKOVÝCH 
APLIKÁCIÍ JE V UĽAHČOVANÍ ŽIVOTA

ROZHOVOR NATÁLIA KRIŠTÍNOVÁ/VÚB BANKA

Autor Roman Calík / Foto Peter Frolo

Banky sa sťahujú do našich 
smartfónov. Jednu z najlepších 
aplikácií pre mobilné 
bankovníctvo má aj VÚB banka. 
Rozprávali sme sa s riaditeľkou 
odboru multichannel VÚB nielen 
o súčasnosti, ale aj o budúcnosti 
mobilných bankových aplikácií, 
najmä však o VÚB Mobil Banking, 
ktorú používajú klienti banky.
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Keď nás Slovákov porovnáme s inými krajinami, ako sme na tom?

V penetrácii smartfónov na trhu sme na úrovni okolo 90%, mobilné bankovníc-

tvo sa teší len približne polovici používateľov. Je to spôsobené pravdepodobne 

edukáciou. Mnohým ľuďom nie je jasný dôvod, prečo by mali mať bankové služby 

vo svojom telefóne. Na jednej strane je to otázka bezpečnosti, na druhej strane 

by sa banky mali venovať viac edukácii, prečo je dobré a dôležité mať mobilné 

bankovníctvo so sebou. Napríklad v Nórsku, Dánsku a Švédsku je penetrácia 

mobil bankingu až na úrovni 90%, veľmi dobre je na tom Estónsko i Poľsko.

Od čoho závisí, akú funkcionalitu do aplikácie pridáte?

Závisí to od viacerých faktorov. Jedným z nich je klientské vnímanie banky a ich 

potreby. Snažíme sa prinášať produkty, ktoré klientom uľahčia život a tým, že 

to budú mať v mobil bankingu, tak im v podstate dáme možnosť získavať naše 

produkty odkiaľkoľvek 24/7. Ďalším aspektom je trend, kam smeruje digitalizá-

cia a moderné bankovníctvo. Aj toto musíme zohľadňovať. V neposlednom rade 

sú to aj legislatívne nariadenia Slovenskej republiky, ktoré musíme ako banka 

rešpektovať. Musíme dbať na bezpečnosť. 

Na čo ste najviac hrdá, že sa podarilo do aplikácie dostať? 
A ktorú funkcionalitu využívate najčastejšie vy osobne?

Je ťažké povedať, na čo som najviac hrdá. Myslím si, že každá jedna funkciona-

lita, ktorá v aplikácii je a klient ju využíva, nám dáva spätnú väzbu o správnosti 

jej implementácie. Ja najčastejšie odosielam peniaze, či už je to počas obeda 

priateľom alebo ako platba známym, ak sa skladáme na darček. Rada používam 

aj platby cez QR kód, najmä pri faktúrach. Veľmi ma potešilo poistenie na ces-

tách. Toto leto som si počas dovolenky zaplatila poistenie, na ktoré som v zhone 

príprav pozabudla. Bolo to príjemné nehľadať nejaké informácie, len si otvoriť 

aplikáciu a kúpiť si poistenie. Mne sa páči aj to, že sme boli jedna z prvých bánk, 

ktorá ponúkla klientovi možnosť získania úveru priamo cez aplikáciu. Pôžičku 

v želanej výške je tak možné získať bez návštevy pobočky. Aj možnosť sporenia 

mám veľmi rada. A tým, že sa snažíme pomôcť klientom aj s investovaním ich 

financií, tak sa teším aj na novinky v tejto oblasti.

Sú aj funkcionality, ktoré z aplikácie „zmiznú“, lebo sa nevyužívajú?

Áno, určite. Pravidelne monitorujeme funkcionality, ktoré z hľadiska zastaranosti 

alebo malej atraktivity nie sú veľmi využívané. Dôležité je však zohľadniť, kto 

a aký typ klienta funkcie využíva, a či máme náhradné riešenie. Keď sme pre-

chádzali na nový internet banking, boli sme v duálnej fáze, kým všetky funkcio-

nality, vrátane poskytovania služieb aj nevidiacim, neboli správne implemento-

vané do nového prostredia. 

Posledná veľká aktualizácia VÚB Mobil Banking prišla začiatkom 
júna 2018, pričom jednou z nových možností je pridanie fotografie 
do osobného profilu. Čo vedie banku k takejto personalizácii?

Je to najmä zákaznícka skúsenosť. Keď sa dnes pozrieme na top 20 aplikácií 

používaných vo svete, číslo jeden je WhatsApp, číslo dva je Facebook/Messen-

ger a potom je to Instagram a Snapchat. Všetko sú to aplikácie, ktoré sa hrajú 

s fotografiami či filtrami. Je to vec, ktorá klientov veľmi baví. Preto si myslím, že 

aj banka by mala prísť s niečím, čo je v rámci nastavení hravé. Je skvelé, keď 

môžem pridať obľúbenému platobnému partnerovi nejaký obrázok alebo keď si 

šetrím na dovolenku, môžem si pridať fotografiu miesta, o ktorom snívam. Toto 

sú podľa mňa drobné radosti, ktoré síce nie sú dierou do sveta, ale ukazujú iný 

prístup ako sa správať k financiám.

Napriek množstvu inovácií v mobilnej aplikácii máte na 
Obchod Play hodnotenie 3,4, čo je zhruba o celý bod 
menej ako vaši najväčší slovenskí konkurenti. Prečo?

Ja si myslím, že je to spôsobené sčasti tým, že sme prešli veľkým faceliftom, 

ktorý naši klienti vnímajú ako veľkú zmenu. Hodnotenie síce vnímame ako dô-

ležité, ale keď sme sa pozreli detailne na to, čo klientom prekáža, tak je to skôr 

otázka osobných preferencií a estetického cítenia. Myslím si, že ide o vec času, 

veríme totiž, že si klienti na nový vzhľad aplikácie zvyknú. Ide o dizajn skupiny, 

takže bola to aj povinná jazda. To, čomu prikladáme väčší dôraz, sú funkčné 

pripomienky. Tie priamo adresujeme aj smerom k materskej spoločnosti, keď 

vidíme, že na Slovensku je trh inak nastavený.

Počas leta ste vytvorili súťaž, v ktorej klienti mohli rozhodnúť 
o nových funkcionalitách v aplikácii. Vyhrala možnosť výberu 
z bankomatu mobilom. Tá však bola prístupná už vďaka 
aplikácii VÚB Wave2Pay, navyše je známa z konkurenčnej 
aplikácie. Prečo si myslíte, že vyhrala práve táto možnosť?

Toto je cesta, ktorou by sme sa radi priblížili klientovi. Napríklad aj odbreme-

nenie klienta od viacerých aplikácií, ktoré má. Napriek obrovskému množstvu 

nových aplikácií, ktoré denne pribúdajú, bežný človek používa v priemere iba 

9 aplikácií. Chceme, aby našu aplikáciu reálne ľudia používali a neodinštalovali 

si ju. Práve preto ide aj o centralizovanie do jednej aplikácie, navyše si to želajú 

aj naši klienti.

A čo Google Pay pre Android? Prejdete na tento štandard a váš 
VÚB Wave2Pay s možnosťou NFC platieb tiež postupne utlmíte?

Plánujeme spustiť podporu Google Pay. My sme s NFC platbami prišli v roku 

2014, kedy ešte takáto možnosť nebola bežná. Vnímame veľkosť Google aj sú-

časný ošiaľ, a tak pre nás nie je riešenie ponúknuť klientovi len možnosť vedľaj-

šej aplikácie, ale chceme Google Pay naplno integrovať do našej aplikácie aj pre 

kreditné a debetné karty. Takže chceme a plánujeme.

A čo inteligentné hodinky? Na Slovensku iba jediný váš konkurent 
ponúka obmedzené funkcie svojej bankovej aplikácie aj 
pomocou hodiniek. Bolo by skvelé platiť hodinkami, či nie?

Toto sú všetko trendy, ktoré vnímame a radi by sme prinášali našim klientom. In-

teligentné hodinky sú nástroj pre ľudí, ktorí žijú aktívny život. Aj na Slovensku ich 

používa množstvo ľudí. Radi by sme tu však priniesli nejaké komplexnejšie rie-

šenie aj s využitím gamefikácie (získavanie bonusov a výhod formou hry, pozn.

red.). Keď to bude aktuálne, radi vám predstavíme novinky aj v tomto smere.

Kam sa môže ešte aplikácia posunúť? Určite sledujete, čo 
sa deje vo svete. Čo ešte môže banková mobilná aplikácia 
ľuďom priniesť v blízkej či ďalekej budúcnosti?

Možnosti sú široké, už som spomínala možnosť gamefikácie, funkcionality po-

skytované formou hry. Je to atraktívna forma, ktorá prináša aj nových hráčov 

na trh. Bolo by však fajn, keby sme sa zamerali hlavne na zlepšenie zákazníckej 

skúsenosti. Klient má už dnes množstvo funkcií a preto je možnosť prispôsobe-

nia si aplikácie veľmi zaujímavá. Myslím si, že najväčším diferenciátorom sme-

rom do budúcnosti bude, aby základné bankové produkty boli urobené v apliká-

cii „par excellence“.
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ROZHOVOR LUCIA ŠICKOVÁ / PIXEL FEDERATION

VEĽKÍ HRÁČI, 
KTORÍ SA 

NEPRESTÁVAJÚ 
UČIŤ

Autor Patrik Kimijan / Foto Peter Frolo

Spoluzakladateľka nášho 
najúspešnejšieho herného 
štúdia, matka troch detí 
a žena s obrovskou chuťou 
neustále sa učiť. O začiatkoch 
Pixel Federation, ale aj o tom, 
čo všetko nás môžu naučiť 
hry, ako nadchnúť ženy pre 
technológie a aké life hacks 
jej pomáhajú synchronizovať 
náročnú prácu s veľkou rodinou, 
nám v exkluzívnom rozhovore 
porozprávala Lucia Šicková.  

Aké hry máš teraz nainštalované v telefóne?

Ja milujem hry, ktoré majú nejaký dosah, či už sociálny, alebo art hry. Mám tam 

teda takéto, ale milujem aj logické puzzle hry, takých mám v telefóne kopec. Po-

tom tam mám také, ktoré chcem skúšať kvôli tomu, aby som rozumela herným 

mechanikám. A samozrejme mám nainštalované naše hry.

Ktorá je momentálne tvoja najobľúbenejšia?

Dlho ma držali Dots, je to také logické spájanie viacerých guličiek, strašne dlho 

som hrávala Polytopiu, čo je strategická hra podobná hre Civilizácia, ale je urče-

ná pre mobily. Hrávala som aj Valiant Hearts, to je hra o prvej svetovej vojne od 

Ubisoftu. Nestíham sa hrať toľko, koľko by som chcela. Skôr sledujem, čo hráva 

moje najstaršie dieťa a tým sa nechám stiahnuť.

A čo hry od Pixelu?

Mám rada Diggyho (Diggy´s Adventure), je mi asi tak srdcu najbližší, pretože je 

to puzzle adventúrka. Hrala som aj vláčiky (TrainStation), hrám Seaport, teraz 

som hrala mačky (Steam Cats). Tie sa mi veľmi páčia, aj keď ja v nich potrebu-

jem trošku viac, ako len to, že si vycvičím nejakú mačičku a pošlem ju do boja. 

Potrebujem viac mechaník. Ale testujem každú našu hru.

Hrávala si hry aj predtým, ako si sa stretla so Šimonom?

Ja som nikdy nebola hardcore gamer, ani sa za takého nepovažujem. Rada si 

zahrám dobrú hru, ale nie som vášnivý hráč. Moja najväčšia srdcovka je Civilizá-

cia, veľkú nostalgiu mám okolo Troch Vikingov a hier, ktoré sme hrávali s mojím 

bratom, ako Mortal Combat, ktorý sme hrali na našom prvom počítači. Šimon mi 

ukázal svet hier zvnútra a ten sa mi veľmi páčil. Ja som štrukturovaný človek, ale 

napriek tomu mám veľmi rada kreatívu a kreatívnych ľudí. Preto som sa popri 

svojej práci trochu vŕtala aj vo filmovom svete, pomáhala som ako dobrovoľník 
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na festivaloch a robila som nejaké produkcie. Šimon mi ukázal, že v hernom 

priestore sa to všetko krásne spája. Aj tá štruktúra, aj ľudia, aj vzdelávanie a aj 

kreativita.

Ľudia, ktorí založili Pixel Federation, spolu začínali na hre Elveon 
(AAA projekt pre nemeckú firmu). Aká tam bola tvoja úloha?

Elveon bol môj prvý herný projekt. Ako projektový manažér som mala za se-

bou viacero skúseností, pracovala som pre T-com, neskôr som prešla ako junior 

konzultant na projekty Svetovej banky, popritom som pomáhala s nejakými fes-

tivalmi. Nebála som sa technológií, bavilo ma robiť s ľuďmi, vedela som dobre 

koordinovať a čomu som pričuchla najbližšie, bolo tradičné HR (ľudské zdroje). 

So Šimonom aj s Filipom Fischerom sme sa spolu veľa rozprávali o tom, že mož-

no niekto taký, ako som ja, by sa im zišiel. Dohodli sme sa a začala som tam 

pracovať. Hoci nie všetky veci vypálili úplne dobre, bola to aj tak jedna z najúžas-

nejších skúseností. Aj preto, lebo sme sa tam dali všetci dokopy, videli sme, ako 

v rámci herného vývoja veci fungujú. Bola to pre mňa tvrdá škola, veľa  som si 

zažila, a zároveň sme sa tam stretli partia ľudí, ktorí sme si rozumeli a chceli 

sme v budúcnosti vyskúšať niečo spoločné.

ČLOVEK BY SI MAL VECI  
VYSKÚŠAŤ, MAL BY SI VYSKÚŠAŤ 

ROBIŤ VLASTNÝ BIZNIS A POCHOPÍ, 
ŽE NEDÁ SA VŠETKO ROBIŤ 

ČIERNO-BIELO.

Čo bolo tým impulzom, kedy ste si povedali, že založíte Pixel?

Projekt Elveon nebol v dobrom štádiu a v jednom momente sme odtiaľ odišli, 

alebo boli odídení viacerí a rozhodovali sme sa, ako ďalej. Premýšľali sme, či si 

nájsť štandardnú prácu a popritom skúšať rozbiehať niečo vlastné, ale mali sme 

už dosť skúseností na to, aby sme vedeli, že to nebude fungovať, ak budeme 

robiť niečo len na polovicu. Rozhodli sme sa preto založiť si vlastnú firmu a kaž-

dý z nás štyroch do toho išiel s trochu inými očakávaniami. Mňa na vývoji hier 

fascinovali ľudia a už vtedy som videla, že na našom trhu je veľmi slabá ponuka 

služieb týkajúcich sa vzdelávania, HR podpory pre herný priemysel. Mojím záme-

rom už vtedy bolo, aby sme sa venovali vzdelávaniu trošku zo širšia. Jednak si 

budeme vychovávať vlastné talenty, ale aj kultivovať herné prostredie. Chalani 

zas chceli plnohodnotne robiť hry, ale robiť hry stojí veľmi veľa peňazí a nikto 

z nás vtedy veľa peňazí nemal. Preto sme začínali tak, že sme robili kreatívne in-

teraktívne webové riešenia a už vtedy sme urobili aj náš prvý vzdelávací projekt, 

3D animačný kurz.

n Na návšteve v Pixel Federation (zľava):  

Roman Calík, Lucia Šicková, Patrik Kimijan. 



46 / ZIMA 2018 / TECHBOX

Keď ste odchádzali z firmy, kde veľa vecí nefungovalo, tak ste pravde-
podobne mali predstavu o tom, že v tej vlastnej, ktorú si založíte, budú 
veci fungovať inak a lepšie. Zistili ste po čase, že predsa len niečo 
musí fungovať presne tak, ako to bolo v tej starej firme?

Samozrejme. Skúsenosť je neprenosná. Je to rovnaké, ako keď radíte niekomu, 

ako má vychovávať deti, keď ešte nemáte vlastné. To je niečo, čo si musíte zažiť. 

Mnohé veci nefungujú dnes ani nám v Pixeli a určite sú tu ľudia, ktorí hovoria, 

že by to chceli robiť inak. Ja si myslím, že človek by si mal veci vyskúšať, mal by 

si vyskúšať robiť vlastný biznis a pochopí, že nedá sa všetko robiť čierno-bielo. 

Ja sama som až neskôr pri budovaní Pixelu pochopila veľa z tých vecí, ktoré sa 

robili vo firme, odkiaľ sme odišli. Myslím si však, že otvorená komunikácia, zdra-

vý rozum, vzájomná dôvera, rešpekt a výdrž vždy vedú k spoločnému úspechu.

Keď dnes za tebou príde niekto mladý z tímu s tým, 
že poďme robiť niečo vo firme úplne inak, myslíš, že 
dokážeš rozlíšiť naivitu od naozaj dobrých nápadov?

Ja sa vždy snažím počúvať všetky nápady, otázna je potom ich implementácia. 

V Pixeli sme mali veľa ľudí, ktorí chceli robiť veľa zmien. A áno, niektoré zmeny 

by bolo možno lepšie urobiť štýlom, že vymažme všetko a začnime odznova, ale 

v tom štádiu, kde je Pixel dnes, robíme takéto rozhodnutia opatrnejšie. Uvedo-

mujeme si, aké náročné je štartovať niektoré veci od začiatku, aké náročné je 

dostať sa do nejakého bodu a potom sa tam udržať. Niektoré rozhodnutia je preto 

omnoho náročnejšie urobiť dnes, ako keby sme ich robili na začiatku. Ja si myslím, 

že som veľmi naivný človek, pustím sa do hocičoho a potom po ceste riešim veci, 

ktoré prídu. Som však veľký makač, takže aj keď narazím na problém, tak ho vyrie-

šim, ale zároveň viem, že to nie je úplne najideálnejšie. Čiže je to o tom, že sa sna-

žíme hľadať cestu, ako sa zlepšovať, ale bez toho, aby sme to celé úplne rozbili.

MÁME VIAC AKO 200 ĽUDÍ,  
KTORÍ PRE NÁS PRACUJÚ,  
KTORÍ MAJÚ HYPOTÉKY,  

PRETO POTREBUJEME ZARÁBAŤ 
NA TO, ABY SME PREŽILI.

Na začiatku ste vyvinuli štyri hry, no žiadna z nich nemala výrazný 
komerčný úspech. Čo bolo vašou motiváciou nezabaliť to a ísť ďalej?

Na začiatku sme mali investíciu, ktorú sme rozdelili medzi dva projekty. Prvým 

bola online hra,  ktorú sme vyvinuli a práva na jej distribúciu sme predali ne-

meckému vydavateľovi, druhým bol vývoj hry pre Nintendo DS. Na začiatku pri 

nás stál veľmi skúsený človek z herného priemyslu, ktorý nás navigoval týmto 

smerom, a zároveň sme boli všetci nadšenci Nintendo hier, ale bohužiaľ vtedy 

sa ukázalo aj to, že sme nemali dobre prečítaný trh. Neodhadli sme, aký dopad 

na herný priemysel budú mať smartfóny a tablety. V tom čase sa všetko začalo 

konsolidovať smerom k mobilnému trhu a hoci sme vydali kvalitné hry, ktoré 

nemali zlé ratingy, tak tie hry nevedeli na seba zarobiť dostatok peňazí. Mali sme 

šťastie v nešťastí, keď sa nám po roku vrátili práva na distribúciu spomínanej 

online hry. Bolo to v rovnakom období, ako sme začali vyvíjať TrainStation. Dnes 

má tento projekt desať rokov, je plne automatizovaný, čiže nikto sa oň nestará, 

a napriek tomu každý mesiac zarába veľmi pekné peniaze.

Čo bola tá hlavná idea pri vzniku TrainStation? 
Mal niekto z firmy blízko k vlakom? 

Vtedy sme mali dva koncepty. Jedným bola dating hra a tým druhým práve vlaky. 

Šimon mal nostalgiu k transport tycoon hrám, ktoré mal kedysi veľmi rád. Podľa 

mňa sme si vtedy vôbec neuvedomovali, aký potenciál to má. V náš prospech 

hrali dve veci. Prvou bola diera na trhu, keďže Facebook bol v tej dobe zavalený 

rôznymi generickými FarmVille hrami a my sme priniesli kvalitný obsah na re-

latívne prázdnu platformu. Zároveň sme narazili na zaujímavú cieľovú skupinu 

milovníkov vlakov. Každý z nás mal v detstve vláčiky a u mnohých ľudí to zostalo 

ako srdcovka až do dospelosti. My dnes máme najväčšie virtuálne múzeum lo-

komotív, máme veľmi veľa hráčov, ktorí nám posielajú fotky z rôznych vlakových 

staníc s rôznymi lokomotívami. Máme dokonca hráčku, ktorá si dala vytetovať 

naše logo.

Má niekto vo firme vytetované logo Pixelu?

Nie, nikto.

S tým, že cielite na skupinu, v ktorej  budú fanatickí fanúšikovia 
a zberatelia vlakov, ste kalkulovali už pri vzniku TrainStation?

V dobe, keď sa vymýšľal ten projekt, som bola trochu mimo firmy, lebo som už 

mala prvé dieťa. Preto neviem úplne presne povedať, do akej miery mali chalani 

porozumenie ohľadom tohto trhu. Hlavne, my sme mali vtedy 27 až 33 rokov 

a vyrábali sme hry, ktoré nás bavili.

Smerujem k tomu, či pri vzniku TrainStation bola tvrdá 
analytika, alebo to bol punk, že vyskúšame a uvidíme.

Nie, v tom čase to ešte nebola úplne tvrdá analytika. Skôr to, že vyskúšame.

Koľko ľudí robilo na koncepte TrainStation?

Myslím, že koncept navrhovali dvaja, ale to sa ťažko určuje, koľko ľudí do toho 

vstupovalo, lebo kým sme boli malá firma, tak každý robil všetko. 

Koľko ľudí mal vtedy Pixel?

Asi do dvadsať.

Dnes majú vaše najúspešnejšie hry TrainStation a Diggy´s Adventure 
spolu 15 miliónov používateľov. Koľko z toho je aktívnych mesačne?

Diggy, TrainStation a Seaport majú okolo 2 a pol milióna hráčov. Túto metriku 

však až tak veľmi nesledujeme, pre nás je podstatnejšia krátkodobá a dlhodobá 

retencia (udržanie pravidelných hráčov) a iné.

Z ktorých krajín máte najviac hráčov?

Najsilnejšie krajiny sú USA, India a Nemecko.

A koľko ich je zo Slovenska?

Asi 0,73%.

Koľko peňazí musí minúť hráč, aby ste ho označili za „whale“?

Takúto hranicu nemáme presne stanovenú. No hlavne, my sa nestaráme len 

o tých, ktorí veľa platia, našou filozofiou je starať sa o hráčov všeobecne. Hrá-

čom, ktorí platia výrazne viac, dávame nejaký extra servis. Máme hráčov, ktorí 

nechali v našich hrách naozaj veľa peňazí, myslím si, že v niektorých prípadoch 
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sú to aj šesťmiestne sumy. Takým ľuďom sme aj písali, ale oni boli spokojní, 

majú tú hru radi a chcú v nej míňať a nevadí im, keď minú veľa. Ale riešili sme aj 

situácie, kedy dieťa minulo peniaze v hre a my sme ich vrátili späť, lebo rodič bol 

nešťastný, koľko peňazí mu odišlo z karty. Mali sme aj hráča, ktorý bol niekoľ-

kokrát u nás vo firme, minul v hre svoje posledné peniaze a prišla mu exekúcia, 

tak tomu sme tiež vrátili. Rozumieme tomu, že niektorí ľudia milujú naše hry tak, 

že nedokážu kontrolovať, koľko peňazí v nich minú. Snažíme sa s nimi aktívne 

komunikovať, budovať komunity, počúvať ich, rozumieť im.

Vnímate to v Pixeli ako problém, ak ľudia míňajú v hrách nad svoje 
možnosti? Snažíte sa ich nejako edukovať, či aspoň upozorňovať?

To je veľmi ťažká otázka. Máme viac ako 200 ľudí, ktorí pre nás pracujú, ktorí 

majú hypotéky, preto potrebujeme zarábať na to, aby sme prežili. Dobre, gene-

rujeme profit, ale nie je veľmi veľký, skôr rastieme výnosovo. Chceme robiť hry, 

ktoré nás bavia, robiť prácu, ktorá nás baví, prinášať hráčom zábavu. Dlhodobú 

zábavu. Naším záujmom nie je vyžmýkať hráčov z peňazí a poslať ich preč. Vždy 

sa snažíme, aby hráč dostal zrozumiteľnú informáciu o tom, za čo platí, a aby za 

to, čo zaplatí, dostal hodnotu.

Tvoja pozícia v Pixeli je Chief Learning Officer, čo nie 
je úplne bežný post v slovenských technologických 
firmách. Čo si máme pod tým predstaviť?

Asi najbližšie má moja pozícia k HR. Ale ja si nemyslím, že ľudia sú zdroje, ľudia, 

ktorí pre nás pracujú sú zodpovedné, rozumné, dospelé bytosti a tak sa k nim 

máme správať. Ľudí má baviť to, čo robia, majú dostávať výzvy, ktoré sú pre 

nich adekvátne a musí to byť celé nastavené tak, aby mali možnosť sa neustále 

zlepšovať. Mňa veľmi baví učiť sa, preto učenie je to, čo ja vnímam ako najpod-

statnejšiu časť v rámci HR. Takže v Pixeli mám na starosti veci od prijímania 

nových ľudí až po odchody, ale zároveň sa snažím o to, aby mali ľudia u nás dosť 

priestoru na rast, kreativitu a inovácie.

Keď hovoríš o podmienkach na kreativitu, čo je ten benefit, 
či už proces, vybavenie, alebo čokoľvek iné, na ktorý si 
naozaj pyšná, že ho v Pixeli pre svojich ľudí máte?

Dávame obrovský priestor na vzdelávanie. Máme na to dostatočne veľký rozpo-

čet, máme interný knowledge sharing systém, máme systém externého vzdelá-

vania. Ako som spomínala, pred jedenástimi rokmi, keď sme začínali, bol na trhu 

nedostatok vzdelávacích služieb pre herný priemysel, a to sa snažíme meniť. 

Nemáme takú jednu vec, ako napríklad, že v piatok poobede majú všetci voľno, 

skôr máme veľa rôznorodých aktivít. Každý z nášho tímu potrebuje trochu iným 
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spôsobom priestor na kreativitu, každý sa trochu iným spôsobom učí, preto sa 

snažíme ich počúvať a dávať im to, čo potrebujú. V rámci interného vzdelávania 

máme pre každú disciplínu vlastný systém vzdelávania. Grafici si chodia kresliť do 

Kremnice, programátori sa stretávajú pri prezentáciách raz za dva týždne, dizajnéri 

našich hier robia hackathony a podobne.

Funguje to tak, že tieto vzdelávacie aktivity ešte viac zviažu 
vašich ľudí s Pixelom, alebo je to občas aj kontraproduktívne, 
človek sa naučí nové veci a odchádza inde?

Stáva sa nám aj jedno, aj druhé. Naši ľudia oceňujú ten priestor na vzdelávanie, ale 

zároveň sa nájdu aj ľudia, ktorí odídu a skúšajú šťastie niekde inde.

Symbolom skvelého systému vzdelávania je Fínsko a je to 
zároveň krajina, ktorá má vynikajúce herné štúdiá (Rovio, 
Supercell). Je tam nejaká korelácia medzi dobrým systémom 
vzdelávania a schopnosťou vyvíjať úspešné hry?

Ja teraz Fínsko často navštevujem a snažím sa tomu porozumieť. Určite s tým ne-

jako súvisí to, že Fíni si pred tridsiatimi rokmi povedali, že školstvo bude pre nich 

priorita. Teraz, keď s ľuďmi z fínskych herných štúdií intenzívnejšie spolupracujem, 

tak mám pocit, že väčšina zakladateľov tých úspešných herných spoločností vyš-

la z jednej firmy, ktorá kedysi dávno položila vo Fínsku základy herného priemyslu 

a keď táto firma skončila, tak z nej vzniklo viacero nových herných štúdií, ktoré sú 

dnes veľmi úspešné.

Takže je to viac zásluha jednej firmy, než 
kvalitného vzdelávacieho systému?

Fíni veľmi skoro prenášajú veľa zodpovednosti na jedinca. Zodpovednosť za vzdelá-

vanie, za tvorivosť, za to, akým spôsobom komunikuje, nechávajú na človeku, a tým 

pádom sú naučení na celkom iný spôsob práce. Teraz sme boli vo fínskom štúdiu EA 

a tam nám hovorili, že najdôležitejšími parametrami ich úspechu je dobrý produkt 

a dobrá kultúra. Keď som sa opýtala, čo oni vnímajú ako parameter úspechu firem-

nej kultúry, tak reakciou bol úsmev a odpoveď, že túto otázku dostávajú väčšinou 

od ľudí z východnej Európy. My akoby sme trošku zápasili s tým, čo je tá sloboda 

a zodpovednosť, do akej miery byť transparentní, do akej miery zahŕňať ľudí do ve-

denia firmy. To sú veci, ktoré my nemáme zažité, no pre Fínov sú úplne prirodzené, 

pretože ich vzdelávací systém podporuje samostatnosť, zodpovednosť a tvorivosť.

Čo je pre teba dobrý systém vzdelávania?

Je to systém, v ktorom je učiteľ mentor a nie ten vševedúci. Dnes vie Google omno-

ho viac, než ktorýkoľvek učiteľ, ale práve ten učiteľ by mal vedieť, ktorá informácia 

z Googlu je relevantná a vie žiaka navigovať. Dôležité je nebáť sa povedať, že nie-

ktoré veci neviem. Odovzdávať svoje skúsenosti, pomáhať deťom orientovať sa v tej 

obrovskej zmesi informácií a učiť kritickému mysleniu. Neodovzdávať len to, ako 

robiť veci, ale aj to, s kým ich robiť, teda učiť tímovej spolupráci. My ako zamestná-

vatelia sa musíme prispôsobovať trhu, ktorý sa neustále mení. Zmena je už dnes 

konštantou, no ľudia sú stále vychovávaní v systéme, ktorý akoby hovoril, že táto 

autorita vie všetko, to, čo sme si povedali, je presne to, čo máme vedieť. A pritom 

mnohé z tých informácií sú zastaralé už v tej chvíli, kedy ich vytlačia v učebniciach.

Ak by si mala tú kompetenciu, čo by bola prvá drobná 
zmena, ktorú by si urobila v slovenskom školstve?

Ja by som začala od učiteľov. Dať tomu povolaniu váhu a začať od vysokých škôl. 

Ak chce ísť niekto študovať pedagogiku, tak prejde tvrdým výberom. Tam musí ísť 

niekto, kto berie učenie ako svoju misiu, a nielen ako záložný plán, ak ho nezobrali 

na iný odbor. Povolanie učiteľa by malo získať späť svoju vážnosť. Prednedávnom 

som sa rozprávala s Petrom Vesterbackom, ktorý bol viac ako 6 rokov šéfom marke-

tingu Rovia (Angry Birds). On sa veľmi angažuje v rámci celosvetových vzdelávacích 

aktivít a jeden z tých projektov zastrešuje export fínskeho vzdelávacieho systému. 

Spájajú fínskych učiteľov s učiteľmi v iných krajinách, aby odovzdali svojim kolegom 

z iných častí sveta to, akým spôsobom učia vo Fínsku. Asi by som začala týmto.

 Myslíš si, že by sme mali v školách viac využívať moderné 
technológie a zaradiť hry do vyučovacieho procesu?

V rozumnej miere. Nemyslím si, že hry alebo technológie spasia systém vzdeláva-

nia. Ale to, že hry a technológie sú súčasťou našich životov a životov mnohých detí, 

je fakt. Využívať dobré prvky hier nie je zlé. Keď tvoríte hru, tak musíte vytvoriť 

systém, ktorý má nejaké pravidlá. Ich súčasťou je dosiahnutie nejakého cieľa, ten 

dosiahnete tak, že sa postupne zlepšujete a dostávate spätnú väzbu k tomu, ako 

sa zlepšujete. Toto je univerzálne použiteľné. Nastavovanie vzdelávacích cieľov, dá-

vanie konkrétnej adresnej spätnej väzby, zvyšovanie výziev priamo úmerne k tomu, 

ako sa zvyšuje zručnosť študentov. To je ten dobrý prvok hier, ktorý sa dá použiť pri 

vzdelávaní. Potom tu máme obrovské množstvo vzdelávacích hier. Hra Civilizácia 

je už dnes v edukačnej forme. Gándhí za tebou nepríde ako postava, ktorá chce 

zničiť tvoje impérium, ale sú tam naozaj relevantné fakty o tom, kto je Gándhí, ako 

fungoval, prečo a aká bola jeho misia. Hra Valiant Hearts ukazuje, aká bola prvá 

svetová vojna, potom je hra This War of Mine, ktorá zase ukazuje vojnový konflikt 

z pohľadu civilistu. Tých projektov je veľmi veľa a rozumným spôsobom sa dajú do 

vzdelávania implementovať. Žijeme však vo fyzickom svete, ktorý je plný komplex-

ných problémov a rôznorodého kontextu, ktorý potrebujeme porozumieť a pomáhať 

lepšie porozumieť deťom.

JE DÔLEŽITÉ TECHNOLÓGIAM 
ROZUMIEŤ, ALE TO NEZNAMENÁ,  

ŽE ICH MÁME PASÍVNE KONZUMOVAŤ 
CELÝ DEŇ.

Globálny priemer zastúpenia žien vo firmách, ktoré vyvíjajú hry, 
je 22 %. V Pixeli tvoria ženy 20 % zo všetkých zamestnancov.  
Prečo ich nie je viac?

Nechceme robiť žiadne kvótovanie, že teraz musíme mať viac žien, aby sme mali 

väčšiu diverzitu. Ak sa žena prihlási, má záujem a prejde pohovorom, vždy ju radi 

berieme, ale nechceme robiť pozitívnu diskrimináciu. Máme v tíme veľa šikovných 

žien, veľa z nich je grafičiek, alebo pracujú na sociálnych médiách či marketingo-

vých pozíciách. Na technických pozíciách máme tiež dievčatá, ale je ich menej.

Ty si najúspešnejšia žena v slovenskom IT, 
ktoré ženy sú pre teba inšpiráciou?

Lenka Surotchak, ona je pre mňa nekonečná inšpirácia. Lenka riadi organizáciu 

Pontis už 20 rokov a nastavila veľa vecí, ktoré fungujú, je neustále zaangažova-

ná v organizácii a robí veľmi dobré veci. Lenka je zároveň veľmi múdry človek, 

s ktorým sa dá rozprávať na akúkoľvek tému. Zo sveta mám veľmi rada Sheryl 

Sandberg. Momentálne je mojou veľkou inšpiráciou Patty McCord, ktorá spo-
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lu so zakladateľom Netflixu Reedom Hastingsom vytvorila známy Netflix culture 

deck. Veľa o tom píše, veľa o tom rozpráva a je mi veľmi  sympatický spôsob, 

akým manažuje ľudí v technologickej firme. Ona je pre mňa taká najväčšia in-

špirácia zo sveta.

Ktoré sú tie vlastnosti, v ktorých sú v rámci 
technológií ženy lepšie, ako muži?

To je ťažké generalizovať, pretože každý človek prináša niečo iné. Podľa mňa 

ženy kladú väčší dôraz na komunikáciu a emócie, čím tlmia ten veľmi striktne 

biznis orientovaný pohľad, ktorý majú mnohí muži. Ale napríklad Daniel Duran-

ka, ktorý je u nás COO, je jeden z najempatickejších ľudí, akých som v biznise 

stretla. Preto je ťažké takýmto spôsobom generalizovať. Ja si myslím, že je dôle-

žitá diverzita, či už názorová, alebo rodová, ale nemalo by to byť kvótové. Skôr 

preferujem taký rozumný spôsob diverzity, kedy s človekom naozaj prichádza aj 

pridaná hodnota.

Moja dcéra má rok, dcéra nášho šéfredaktora má šesť, čo máme 
robiť, aby sme ich tým správnym spôsobom nadchli pre technológie?

Tiež sa nad tým zamýšľam. Moja dcéra ma štyri a keď má chuť sa hrať, tak jej 

nechám priestor. Abecedu sa naučila tak, že mala nejakú hravú aplikáciu, cez 

ktorú sa naučila spievať písmenká. Čiže dávam jej priestor vtedy, keď oň má 

záujem. Pri spolupráci s iniciatívou Aj Ty v IT som porozumela tomu, že musíme 

s dievčatami začať pracovať skôr, pretože chalani sú prirodzene dravejší za tech-

nológiami. Dievčatá majú v mladšom veku trošku iné záujmy a potom v období 

puberty ich chalani absolútne valcujú. Keď som mala ísť do poroty projektu, 

v ktorom mali dievčatá vytvoriť počítačovú hru, tak som bola skeptická v tom, 

že prečo zase tie dievčatá separujeme od chlapcov. Dajme ich predsa spolu do 

skupín s chalanmi, veď v reálnom prostredí nie sú firmy len pre dievčatá a firmy 

pre chalanov. No a keď tie dievčatá dávali spätnú väzbu, že čo sa im na tom 

projekte najviac páčilo, všetky hovorili: Konečne som mala priestor robiť niečo 

ja. Lebo keď sme v skupinách s chalanmi, tak sa k tomu počítaču ani nedosta-

nem. Tá rada teda je – dávajme dievčatám priestor vtedy, keď oň majú záujem 

a možno im trošičku pomáhajme brániť ich pred tým veľkým tlakom od chalanov.

Ako svojim deťom doma moderujete čas strávený s technológiami? 
Kde je ten balans medzi tým, že chcem, aby sa hrali, lebo sa 
tak môžu niečo naučiť, ale zároveň nechcem, aby to robili príliš 
dlho, pretože fyzický svet je takisto dôležitý a zaujímavý?

Technológie sú dobré a sú dôležité, lebo sú všade okolo nás. Preto je dôleži-

té im rozumieť, ale to neznamená, že ich máme pasívne konzumovať celý deň. 

Naše tri deti majú prístup k technológiám, ale je limitovaný. To znamená, že majú 

k dispozícii nejaký čas, ktorý je viazaný na digitálny obsah, zábavu a potom ak 

ešte potrebujú použiť technológiu na niečo pracovné do školy, tak môžu využiť 

ešte extra čas. Celkovo však majú k technológiám veľmi obmedzený prístup. Pri 

prvom dieťati sme sa naučili používať časovače, teda vizuálne pomôcky, ktoré 

mu pomáhali lepšie uchopiť pre dieťa tak abstraktný pojem ako je čas. Veľmi 

rýchlo sa tak naučil, že nejaká aktivita má svoj začiatok a svoj koniec. A toto 

sme neskôr aplikovali aj na technológie, kde rovnako rýchlo pochopil, že môže 

tráviť čas s technológiami, ale tá aktivita má tiež svoj začiatok a koniec. Lebo aj 

klasické rozprávky ich majú, ale YouTube nie, tam je nekonečný obsah. To isté 

platí o hrách, tiež nemajú koniec, pokiaľ tá hra nie je rýchlo sessionová. Vďaka 

nášmu najstaršiemu dieťaťu sme tak nastavili systém pre to prostredné a aj pre 

to najmladšie dieťa.

Pixel často podporuje rôzne spoločensky prospešné aktivity.  
Čo je pre vás tá hodnota, ktorú vždy radi spojíte so svojou značkou?

Pre nás je kľúčovou hodnotou zlepšovanie systému vzdelávania. V tejto oblas-

ti máme viacero iniciatív, ktoré pomáhajú zlepšiť vzdelávanie na Slovensku. 

Podporujeme projekt Edulienka, čo je inovatívna vzdelávacia skupina určená 

pre deti od 6 rokov. Je to vzdelávacia skupina, ktorú vedú profesionálni peda-

gógovia a zameriavajú sa na kontextové vzdelávanie, individuálny prístup, hod-

notové vzdelávanie. Pomáhali sme Komenského inštitútu, keď vznikal, dlhé 

roky sme pomáhali Vĺčatám (vlcata.sk), ktoré práve hovoria o tom, ako zdravo 

používať hry. Tiež vidíme, že veľa mladých ľudí má záujem študovať, ako vyví-

jať hry, ale nemajú kde, preto sme spolu so Sygicom, Hub-Hubom a LEAFom 

urobili vlastnú vzdelávaciu platformu Butterfly Effect. Spolu so Šimonom ako 

jednotlivci považujeme za dôležitú i transparentnosť tejto krajiny a zlepšovanie 

prostredia. Ocenenie Biela Vrana mi už roky dáva zmysel. Dva krát som za ich 

tím bežala beh Devín-Bratislava a posledný rok som pre nich aj fundraisovala 

peniaze.

ŽIJEM S NAJSÚŤAŽIVEJŠÍM 
ČLOVEKOM NA TEJTO 

PLANÉTE.

Ako sa ti žije na Slovensku?

Slovensko je nádherná krajina. My relatívne veľa cestujeme a vždy sa sem veľ-

mi rada vrátim. Tá rôznorodosť, tá zeleň. Mnohokrát prehliadame krásu, ktorú 

tu máme. Mnohokrát sa skôr zameriavame na zlé veci, ale akoby zabúdame, 

že je tu naozaj veľa vecí, ktoré dobre fungujú. Ja si myslím, že cestovanie je 

extrémne dôležité preto, aby sme niektoré veci dostali do perspektívy, lebo ani 

v tej Kalifornii či Silicon Valley nefunguje všetko dokonalo. Je to o tom, ako sa 

my na to pozeráme. Či sa na problém pozeráme len ako na niečo blokujúce, 

alebo ako na príležitosť niečo zlepšiť a či budeme o problémoch len rozprávať, 

alebo sa ich aj chytíme a budeme sa ich snažiť riešiť. My sme si zvolili tú druhú 

cestu. Pre mňa nie sú takéto rozhovory príjemné, ale myslím si, že je dôležité 

rozprávať o systéme vzdelávania, o tom, cez čo sme prechádzali my ako fir-

ma, ktorá vyrástla vďaka energii všetkých, ktorí v nej kedy pracovali, rozprávať 

o tom, aké je to snažiť sa o rovnováhu a zároveň dokonalosť v práci aj v rodine. 

Keď sme začínali, bol naším vzorom ESET. To, že taká firma vzišla z nášho pro-

stredia, to bolo nesmierne dôležité. A ak by Pixel dokázal rovnako inšpirovať, či 

už nejakú mladú ženu, aby mala odvahu ísť do vlastného biznisu, alebo malú 

firmu, aby sa naštartovala a nebála sa globálneho rozmeru, tak už vtedy to 

dáva zmysel.

Myslíš, že gamifikácia môže pomôcť slovenským mestám 
riešiť problémy s parkovaním alebo dopravnými zápchami?

Chce to zamyslieť sa, ale myslím si, že by sa to dalo. V Pixeli máme ľudí, ktorí 

by sa s tým vedeli vyhrať. My však musíme robiť komerčný produkt, ktorý musí 

fungovať, preto sú naše kapacity na extra projekty veľmi limitované.
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Úspešní ľudia ako ty majú rôzne, pre mnohých netypické 
návyky, vďaka ktorým vedia pracovať efektívnejšie 
alebo kreatívnejšie. Máš také niečo aj ty?

V istom bode som pochopila, že na to, aby som si vyvetrala hlavu a udržala sa 

fit, potrebujem šport. Keďže nechcem, aby to išlo na úkor rodiny alebo práce, tak 

chodievam behať alebo plávať veľmi skoro ráno. To je asi taká moja najväčšia 

úchylka. Všetko ostatné som musela zavesiť na klinec. Milujem filmy a seriály, 

ale mám na ne málo času. Čítam, kde sa dá, počúvam audio knihy, kde sa dá. 

Snažím sa neustále zefektívňovať všetky procesy, som čistý otrok kalendáru. 

Všade chodím pešo, takmer vôbec nepoužívam auto.

Behanie je pre teba primárne psychohygiena, niečo, pri čom 
vypneš hlavu, alebo riešiš aj tempá, časy, zlepšovanie?

Už som aj tam (smiech). Žijem s najsúťaživejším človekom na tejto planéte, ta-

kže ma to trochu stiahlo, ale moje telo to úplne nezvládalo, musela som trošku 

spomaliť, lebo som behala príliš veľa. Teraz po dlhšej pauze už behám hlavne 

preto, lebo ma to baví a menej si sledujem dáta.

Aký si mala čas na Devín – Bratislava (cestný beh 11,6 km)?

Myslím, že môj čistý čas bol tento rok 52 minút. Pred dvomi rokmi som behávala 

rýchlejšie, moje priemerné tempá sa vtedy pohybovali okolo 4:20 min/km.

Aké sú tvoje hacky, alebo nástroje, ktoré ti pomáhajú 
zosynchronizovať veľkú rodinu a pracovný život?

Kalendár. Ten mi diktuje strašne veľa vecí, mám tam všetko, dokonca aj časy, 

kedy mám vyzdvihnúť deti zo školy a zo škôlky. Takže mám kalendár, mám šport 

a mám jednu veľkú odmlku.

To, čomu hovoríte The Grand Escape?

Áno, cez zimné prázdniny chodievame na tri-štyri týždne niekam ďaleko, načer-

pať energiu do ďalšieho roka, aby sme úplne nevyhoreli.

Čo je tvoja vášeň, ktorá ťa dokáže tak nadchnúť, že pri 
nej zabudneš na povinnosti, zabudneš na kalendár?

V tomto som trochu exot, lebo mňa baví to, čo robím. Áno, milujem filmy a mala 

som obdobie, kedy som dokázala veľmi vášnivo rozprávať o filmoch, teraz sa 

však už na to nechytám. Milujem vzdelávanie, naozaj ma baví rozumieť tomu, 

ako a prečo sa učíme. Baví ma sledovať, kam sa vyvíja svet. Ja mám jednu ob-

rovskú výhodu – som extrémne zvedavá. Môžeš ma nechať samú v púšti a ja bu-

dem kopať jamu, kým nenájdem niečo zaujímavé. Vždy si nájdem zmysel v tom, 

čo robím.
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ROZHOVOR PETER GAŽÍK/O2

2 000 000 
ZÁKAZNÍKOV 

SI BERIEM 
NA PLECIA

Autor Roman Calík / Foto Števo Porubský

V O2 je doteraz najdlhšie 
pôsobiacim generálnym 
riaditeľom a úspechy operátora 
zažíva už od roka 2015. Práve 
v polovici septembra pritom 
mobilný operátor O2 dosiahol 
dvojmiliónovú hranicu zákazníkov, 
o čom verejnosť informoval 
osobne pri polnočnom štarte 
predaja nových smartfónov Apple 
iPhone. Ako inak, v nápaditom 
tričku s textom: „2 000 000 
zákazníkov si beriem na tričko“ 
vpredu a „2 000 zákazníkov si 
beriem na plecia“ vzadu.

Pred pár dňami sme sa stretli pri štarte predaja 
nových iPhonov a oznámil si nám, že ste už prekročili 
2 milióny zákazníkov. Čo to pre O2 znamená?

Samozrejme, je to pre nás obrovský míľnik. Príbeh operátora, ktorý začínal „na 

zelenej lúke“ s nula zákazníkmi a za jedenásť rokov ich získal dva milióny, je 

naozaj unikátny aj na európske pomery. Myslím si, že tento počet zákazníkov 

potvrdzuje, že sme relevantným poskytovateľom služieb a že to, čo tých jedenásť 

rokov robíme, robíme správne.

Si na pozícii generálneho riaditeľa O2 už viac ako tri roky. 
Pamätáš si na prvú veľkú úlohu, ktorú si riešil?

Hneď, ako som na túto pozíciu nastúpil, sme riešili to, ako sa postaviť k výstavbe 

našej LTE siete. Tesne pred mojim príchodom totiž prebiehali rokovania o vzá-

jomnom zdieľaní sietí s iným operátorom, tie však nedopadli úspešne a tak sme 

museli začať odznovu a pustiť sa do výstavby siete sami. Je úžasné, že po tri 

a pol rokoch od doby, kedy konkurencia už mala naplno rozbehnutú výstavbu, 

sme dnes z pohľadu pokrytia populácie technológiou LTE jednotka na Slovensku 

s pokrytím viac ako 95% populácie.

Ako vlastne vyzerá tvoj „bežný“ deň?

Asi tak, ako deň každého človeka. Prídete do práce, snažíte sa splniť všetky 

úlohy, ktoré vás čakajú a podľa možností prísť domov v takom čase, aby ste ešte 

stihli stráviť nejaký čas s rodinou. Častokrát pokračujem s prácou doma, a to 

hlavne „v hlave“.  Občas si počas dňa doprajem niečo, čo mi urobí radosť, na-

príklad sa len tak prejsť po firme alebo si dám pauzu v podobe dobrovoľníckej 

činnosti. Keďže na môj stôl padajú vo veľkej miere problémy, ktoré sa inde nepo-

darili vyriešiť, potrebujem aj takéto odľahčenie.
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Na dverách tvojej kancelárie ma prekvapilo 
meno Peter Angažík. Čo to znamená?

Už na strednej škole, keď som bol príliš aktívny a začal som niečo riešiť, tak mi 

hovorili Gažík neangažíkuj sa už toľko. V súčasnosti to však súvisí s tým, že spúš-

ťame druhé kolo nášho zamestnaneckého grantu. Naši zamestnanci podávajú 

rôzne projekty, hlasuje sa za ne a tie najlepšie radi podporíme. No a moje anga-

žovanie sa v rámci týchto aktivít je spôsobom, ako ich motivovať zobrať iniciatívu 

do vlastných rúk a vytvoriť niečo prospešné pre svoje okolie, blízkych či známych. 

Preto Peter Angažík.

Dáta sú dnes témou číslo 1. Vidieť, že aj v O2, napriek 
tomu, že ste dlhodobo za konkurenčnou dvojkou 
operátorov zaostávali. Prečo taký veľký obrat?

Tak, ako sa vyvíjajú potreby zákazníkov, tak sa vyvíja aj firma. Zároveň je nutné 

aj správne načasovanie. To, ako sme sa transformovali, sa odvíjalo od toho, čo 

sme boli schopní spraviť. Nemohli by sme predsa poskytovať štedré dáta bez 

adekvátnej siete. Ak chceme byť lídrom, musíme reagovať na potreby zákazníkov 

a podľa možností ich aj trochu predvídať.

Hoci oficiálne percento pokrytia populácie 4G sieťou O2 
je skutočne vysoké, stále sa nájdu sťažnosti o slabých 
dátach. Aká je vlastne metodika výpočtu pokrytia?

Striktne vzaté, neexistuje jednotná, regulátorom schválená metodika výpočtu 

pokrytia. Štandardne hovoríme o pokrytí populácie, čiže na našom území celko-

vo 95% ľudí môže využívať našu technológiu 4G. Druhá vec je tá, že sieť sa ne-

ustále mení, v danom čase reaguje na objem prevádzky, čiže na to, koľko ľudí ju 

práve využíva. Nikdy sa nedá povedať, že na tomto mieste je 100% signál a inde 

zase nie je, pretože to závisí od viacerých faktorov, okrem iného aj od počasia. 

Kde sú vlastne limity? Oplatí sa vôbec dobudovať sieť 
tak, že pokrytie sa bude približovať k 100%? 

Využijem slová nášho riaditeľa sietí, ktorý hovorí, že sieť nikdy nie je dostavaná. 

Je to taký živý organizmus, ktorý neustále dolaďujeme. Kde sa to skončí, to ne-

viem celkom presne povedať. Sú oblasti, kde pokrytie vyžaduje také investície, 

ktoré sa určite nevrátia. Pre posledných pár stovák zákazníkov totiž potrebujete 

vybudovať niekoľko desiatok stožiarov a antén. Samozrejme, neznamená to, že 

sa tam stanice nikdy nepostavia. V najbližšom roku má O2 veľmi konkrétne plá-

ny na stavbu niekoľko stoviek nových staníc, takže pokrytie pôjde opäť nahor.
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O2 sa venuje aj témam ako je napríklad 17. november. 
Ako to súvisí so službami operátora?

Myslím si, že je dôležité, aby naši zákazníci rozumeli tomu, aká firma sme, aké 

hodnoty vyznávame. Keď sa rozhodujeme pre nejaký produkt, veľa krát nebe-

rieme do úvahy len produkt samotný, ale aj to, aká emócia za ním je. Navyše, 

od začiatku sme pracovali veľmi intenzívne s otázkou férovosti. Snažíme sa ju 

posunúť aj za hranice produktu.

V našej ankete NAY TECHBOX roka, konkrétne v kategórii 
OPERÁTOR roka víťazí O2 už niekoľko rokov za sebou. Čo 
je podľa teba kľúčom k úspechu v ankete, ktorá nedáva 
hlasujúcim žiadne obmedzenia a môžu dať hlas slobodne 
ktorémukoľvek produktu alebo operátorovi?

Zrejme budete musieť rozšíriť dotazník v tejto ankete, pretože to práve najlep-

šie vedia naši zákazníci, ktorí za O2 hlasujú a vďaka ktorým to ocenenie stále 

vyhrávame. 

Aká je budúcnosť v ponuke operátorských služieb? Dát, hovorov 
aj správ je dostatok. Čo bude v najbližších rokoch kľúčovou 
službou, ktorou bude možné prilákať či udržať zákazníka?

Vidíme, že pre zákazníka sú stále kľúčovými hlasové služby. Zároveň je jasné, že 

spotreba dát neustále rastie a bude to tak aj v budúcnosti. Z týchto faktorov sa 

odvinú nové potreby a my na ne budeme čo najlepšie reagovať. 

Minulý rok si nám v rozhovore povedal, že máte v sieti 
vyše 40% smartfónov s podporou 4G LTE. Ako sa zmenil 
ich podiel po roku a po inováciách O2 v sieti 4G LTE?

V súčasnosti máme v báze približne 65% smartfónov, z toho 55% všetkých tele-

fónov je s podporou LTE. 

Pred letom O2 doslova rozdávalo 5 GB dát každému, kto o ne prejavil 
záujem, aj potencionálnym zákazníkom od konkurencie. Bolo 
cieľom ukázať kvalitu vašej siete? Koľko dát celkovo ľudia využili?

Zmyslom spomínanej akcie bolo umožniť našim aj nie-našim zákazníkom zažiť 

a vyskúšať si to, čo sme sa v posledných rokoch snažili pre nich spraviť. Chceli 

sme ich presvedčiť o tom, že to nie je len marketing, ale že sme 4G sieť naozaj 

vybudovali a že je kvalitná. Cieľom bolo, aby čo najviac „dátovali“, čo sa aj napl-

nilo a nám to navyše pomohlo si otestovať technickú pripravenosť našej siete na 

budúcnosť, kedy spotreba dát bude len a len narastať.

Aktuálnou akciou je výrazné navýšenie dát pre Zlatý a Platinový 
O2 Paušál. Ak ľudia využijú aj bonus na zariadenie, majú 10 až 
25 GB dát v rámci paušálu. To je naozaj veľa. Spôsobilo to možno 
očakávaný ošiaľ prechodu zákazníkov na tieto vyššie paušály?

Vyzerá to tak, že náš zámer presvedčiť zákazníkov, že sa na našu sieť môžu spo-

ľahnúť, vyšiel. Zlatý a Platinový paušál sa od uvedenia na trh predávajú naozaj 

slušne. Dôkazom je možno aj to, že konkurenčný operátor zareagoval na túto 

našu ponuku.

A čo bude s dátami pri Modrom a Striebornom O2 Paušále? 
Nie je 100 až 500 MB na dnešnú dobu už málo? 

Dnes má u nás väčšina zákazníkov práve Modrý a Strieborný paušál. Pri nich 

sme nezvyšovali objem dát, pretože väčšina zákazníkov je s týmito paušálmi 

spokojná s takými, aké sú. Dáta nie sú zadarmo, do sietí sme za posledného tri 

a pol roka investovali viac ako 110 miliónov eur. Tým, ktorí potrebujú viac dát, 

sme to umožnili vo vyšších paušáloch, ale nebolo by racionálne ich pridať všade.

V súčasnosti operátori na Slovensku vsadili na televíziu. Ako 
je na tom O2, čo nové môžeme očakávať pri službe O2 TV? 

Do tohto segmentu sme vstúpili v roku 2017 po tom, ako sme 10 rokov fungovali 

výlučne ako mobilný operátor. Takže samozrejme sme v inej pozícii ako naši kon-

kurenti, ktorí na trhu fungovali skôr. Na druhej strane, naša technológia, ktorou 

realizujeme internet do domácností, je pomerne unikátna. Máme totiž dostatok 

frekvencií vo frekvenčných pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz a sme schopní obslúžiť 

zákazníkov aj v lokalitách, kde dnes nemajú alternatívu v rovnakej kvalite. Ne-

chceme sa bezhlavo pustiť do súťaže s poskytovateľmi, ktorí sú schopní poskyto-

vať tieto služby pomocou fyzickej infraštruktúry. Prinášame, a aj v budúcom roku 

prinesieme, inovácie aj v tomto smere.

Začne aj O2 zvýhodňovať ponuky v rámci rodiny? Napríklad 
ak si zákazník od vás zoberie druhý či tretí paušál, 
televíziu, získal by dodatočné bonusy alebo zľavy.

Principiálne sa snažíme tvoriť ponuky tak, aby boli atraktívne také, aké sú. Nej-

deme smerom zväzovania ponúk v rodine či komunite. Myslíme si, že tie dôvody 

v tomto smere už dávno pominuli, množstvo ponúk máme neobmedzených a na-

vyše sme vyzývateľom aj v oblasti dát.
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ROZHOVOR EMIL HURAJ/NAY

REŠTART NAY 
ZLATÉ PIESKY 

PO 20 ROKOCH
Autor Roman Calík / Foto Marek Šimunek

V NAY začal pracovať už počas 
externého štúdia na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave. 
Emil Huraj sa veľmi rýchlo 
vypracoval z asistenta nákupu 
na produktového manažéra. 
Dnes, po 18-tich rokoch v NAY, 
je úspešným obchodným 
a marketingovým riaditeľom, 
ktorý stál aj za veľkou zmenou 
veľkoplošnej predajne NAY Zlaté 
Piesky. Pozrite sa, čo všetko sa 
zmenilo za 20 rokov od jej prvého 
otvorenia.

NAY oslavuje 20 rokov otvorenia svojej veľkoplošnej 
predajne na Zlatých Pieskoch. Kedy presne 
otvorila svoje brány prvým zákazníkom? 

Táto predajňa bola otvorená v novembri roku 1998. Avšak spoločnosť NAY fun-

govala už predtým, a to od roku 1991. Predajňu sme už vtedy mali na Obchodnej 

ulici, Philips centrum na Dunajskej, atď. No v tomto období mali predajne tak do 

500 m2. Predajňa NAY na Tuhovskej bola v tom čase najväčšia veľkometrážna 

predajňa v Bratislave, ak nie aj na celom Slovensku a v strednej Európe. Okolo 

nebolo nič, len polia, ani obchvat Bratislavy ešte nebol vybudovaný, a napriek 

tomu bola táto predajňa veľmi úspešná.

Čím boli Zlaté Piesky v tom čase výnimočné?

Napriek tomu, že, ako som spomínal, v okolí vtedy ešte nič nebolo, táto lokalita 

mala jednu veľkú výhodu. Bola to prvá budova pri vstupe do hlavného mesta.

8. novembra 2018 svoje brány otvorila kompletne vynovená 
predajňa NAY Zlaté Piesky. Kedy vznikla myšlienka zmeny 
do súčasnej podoby a ako dlho príprava trvala?

Myšlienka vznikla asi pred rokom, vo februári 2018 sme mali už konkrétne plány 

a samotná realizácia trvala približne štyri mesiace. Pritom sme predajňu neza-

tvorili ani na jeden deň, pracovali sme po etapách, vždy sme uzavreli len určitú 

časť. Ospravedlňujeme sa niektorým zákazníkom, ktorí počas týchto prác naku-

povali, za znížený komfort. No sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť nový vchod, 

nové priestory, a zväčšiť ju o 200 m2. Dnes majú zákazníci k dispozícii plochu 

až 2 900 m2.

Zlaté Piesky priniesli viacero inovácií, napríklad aj elektronické 
cenovky. Dokonca také, ktoré blikajú na požiadanie 
zákazníka, čím ukážu konkrétne produkty. Koľko ich je na 
predajni a kedy sa dostanú aj na iné predajné plochy?

Nové elektronické cenovky nie sú na celom sortimente, pretože ide o obrovskú 

investíciu. V tejto predajni ich máme niekoľko tisíc. Na televízoroch sú špeciál-

ne cenovky, ktoré sú súčasťou displeja, to znamená, že na displeji sa ukazuje 

vrstva, ktorá zobrazuje cenu. Tento typ cenoviek plánujeme uplatniť aj na disp-
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leje mobilných telefónov. Ďalšie elektronické cenovky máme na malých spotre-

bičoch, bielej technike, notebookoch. A ako ste spomínali, nechýbajú špeciálne 

navigačné cenovky, hlavne na mobilnom príslušenstve, ktoré vedia navigovať 

zákazníka k pultu, ktorý potrebuje. Tieto cenovky sa určite dostanú aj do ďalších 

predajní, i keď nie na všetky produkty. Chce to čas, pretože, ako každá novinka, 

i táto je na začiatku pomerne nákladná. 

Absolútnou novinkou je NAY SMART HOME zóna 
s funkčným moderným „bytom“ plným technologických 
vychytávok. Prečo práve inteligentná domácnosť?

NAY SMART HOME sme vytvorili preto, lebo sme chceli umožniť ľuďom pochopiť, 

čo vlastne smart home znamená. Dnes je to veľká téma, všetci o nej hovoria, 

snažia sa tieto technológie ponúkať, ale sú to veci, ktoré sa veľmi ťažko predá-

vajú „z regálu“. Zákazník vidí krabičku, ktorej obsahu nie veľmi rozumie. Mnohí 

ľudia si nevedia predstaviť, čo presne pre nich smart home môže znamenať.  Že 

nejde o nejaký jeden gombík, ktorý stlačím a spraví všetko, ale že keď sa techno-

lógie pospájajú, dajú sa využiť v celom dome. A čo je podstatné, chceme zákaz-

níkom ukázať, že v inteligentnej domácnosti vôbec nie je nutné ťahať množstvo 

káblov. Väčšina z týchto zariadení funguje na Wi-Fi.

Chcú vôbec ľudia inteligenciu do domácnosti? 
Chcú si doslova vidieť do chladničky?

Myslím si, že trend inteligentnej domácnosti bude jednoznačne pokračovať. Vidí-

me to na tom, ako ľudia čoraz viac používajú telefóny a aplikácie, sledujú si na 

nich svoje zdravie, športové aktivity, spánok a podobne. Rovnako budú chcieť 

mať prehľad o svojej domácnosti, o spotrebe energií a podobne. S tým, ako budú 

technológie smart home čoraz dostupnejšie, budú určite aj vo veľkej miere prí-

tomné v našich domácnostiach. Je to o pomere užitočnosti technológie a ceny, 

napríklad taký záplavový senzor. Keď si predstavíte, akej škode a akým staros-

tiam dokáže zabrániť tým, že automaticky zastaví prívod vody v kúpeľni, možno si 

poviete, že tá investícia stojí za to. Od tejto zóny neočakávame, že zákazníci budú 

zrazu húfne nakupovať smart home produkty, skôr ich chceme v tomto smere 

edukovať a inšpirovať. Predajne by mali podľa nás slúžiť aj na tento účel.

Pri predstavení nového konceptu predajne nás 
zaujal rozprávajúci humanoidný robot Pepper, bude 
raz v predajni vítať zákazníkov humanoid?

Verím, že áno. Zatiaľ je to hudba budúcnosti, ale zrejme raz nastane čas, kedy 

vás bude schopný obslúžiť robot. Ešte skôr budú pravdepodobne využívané tzv. 

chatboty, napríklad v call centrách by mali zvládnuť nejaké základné otázky od 

zákazníkov.

Teraz, pri vstupe do predajne, nemožno prehliadnuť elektrický 
automobil. Začal oficiálne NAY predávať elektroautá? Ako 
sa pozeráte na budúcnosť spojenú s elektromobilitou?

Elektromobilitu určite podporujeme. Zatiaľ sa veľmi dobre predávajú elektrické 

kolobežky, ale aj elektrické bicykle a hoverboardy. Vynovenú predajňu sme roz-

šírili aj o elektrické skútre, čoskoro nám prídu elektrické motorky a máme prvé 

elektrické auto. Keďže žijeme elektronikou, chceme byť prítomní aj v tomto seg-

mente a vnímame ho ako obrovský potenciál. Napríklad keď sa prejdem starým 

mestom, vidím obrovský počet elektrických kolobežiek v porovnaní s obdobím 

trebárs pred dvomi rokmi. Je to jednoduché a praktické. Dúfam, že sa nám poda-

rí, aby v dohľadnej budúcnosti bola pri každej predajni NAY aj nabíjacia stanica 

pre elektromobily.

Ukázali ste aj úplne novú aplikáciu s množstvom 
funkcionalít. Napríklad je možné skenovať cenovky 
a dozvedieť sa viac informácií o produkte, či produkty 
porovnať. Je toto možné aj na iných predajniach?

Táto aplikácia je momentálne dostupná len pre operačný systém Android, ale 

čoskoro bude funkčná aj na iOS. Dá sa používať v každej našej predajni, stačí 

naskenovať EAN kód produktu a pozrieť si o ňom rozšírené informácie. Predsa 

len, na cenovku sa zmestí len zopár informácií a v čase „návalu“ zákazníkov ne-

musíte čakať na obsluhu, aby ste sa dozvedeli viac o produkte.

Cez aplikáciu sa dá tovar dokonca priamo zakúpiť 
a namiesto pokladne si ho vyzdvihnúť na odbernom 
mieste. Koho zaujme táto inovácia?

Je to pravda. U nás môže zákazník zaplatiť za tovar priamo v aplikácii cez Google 

Pay. Túto službu poskytujeme ako prví na Slovensku, čo sa týka obchodníkov. 

Zaplatiť je však možné aj pri platobnom automate, prípadne aj hotovosťou pri 

osobnom odbere. Funguje to podobne, ako klasická rezervácia cez internet, kto-

rú si robíte z domu, akurát je to rýchlejšie. Pre nás to znamená, že musíme tieto 

objednávky nachystať prednostne, do pár minút, kým zákazník príde na výdajné 

miesto.  

Novinkou sú aj platobné automaty, myslíte si, že ľudia ich 
budú využívať radšej ako platbu na klasickej pokladni?

Nechceme zákazníkom vnucovať ani jednu z možností. Niekto preferuje kontakt 

s personálom, niekto sa radšej obslúži sám a týmto ľuďom dávame už aj takúto 

možnosť. Platba cez platobný automat  je výhodou pre ľudí, ktorí sa nepotrebujú 



 TECHBOX / ZIMA 2018 / 117

poradiť, vedia presne, čo prišli kúpiť, majú o produkte všetko naštudované. Keď 

už dáme zákazníkom takúto možnosť, prečo to nedotiahnuť do konca a nene-

chať ho, aby svoj nákup samostatne aj dokončil? Je to pre neho časovo efektív-

nejšie. Prípadne ak tovar, ktorý si zákazník vyhliadol, nie je priamo na predajni, 

nemusí čakať na personál, naskenuje si čiarový kód a tovar mu bude vydaný bez 

toho, aby vyškolený personál, ktorý má v prvom rade radiť zákazníkom, musel 

opúšťať predajnú plochu. Zákazník šetrí čas a predavač nemusí ísť do skladu 

a môže sa tak venovať ďalšiemu zákazníkovi.

Novinkou je aj balíkomat. Funguje naozaj NONSTOP?

Balíkomat je síce vnútri v budove, ale je dostupný v ktoromkoľvek čase. Zákazník 

dostane PIN kód, pomocou ktorého si otvorí dvere. Počas otváracích hodín, čiže 

od 9.00 do 20.00 hod., má zákazník tovar vložený v balíkomate do hodiny, teda 

pokiaľ ide o tovar, ktorý sa do neho vmestí. Čoskoro bude možné tovar, ktorý je 

objednaný do 13.00 a nenachádza sa v sklade na predajni, ale v centrálnom 

sklade, doručiť do balíkomatu alebo na osobný odber o 17.00 hod. Popoludní.

Balíkomat by sa určite hodil aj ďalších väčších 
mestách. Ktoré pribudnú najbližšie?

Balíkomaty budú pribúdať v tých mestách, kde je vysoká frekvencia ľudí. Určite 

to bude Prešov, tam je naša predajňa v blízkosti dopravného uzlu. V budúcom 

roku chceme určite spustiť prevádzku exteriérových aj interiérových balíkomatov 

vo väčšom.

Čo hovoríte na koncept „drive in“, ktorý využíva váš konkurent?

Zatiaľ o takomto spôsobe výdaja neuvažujeme. Myslím si, že je úplne postačujú-

ce naše výdajné miesto, ktoré je autom dobre dostupné, s dobrým parkovaním, 

pár krokov od predajne. Navyše, personál zákazníkovi pomôže s naložením ná-

kupu do auta.

Ako vidíte budúcnosť kamenných obchodov pri narastajúcom 
trende online nákupov? Je vôbec priestor, dajme tomu v najbližších 
piatich rokoch, na takéto obrovské predajné plochy?

Na túto otázku sa nás pýtali už pred desať a viac rokmi a odvtedy sa nám podari-

lo zlepšiť náš trhový podiel. Ja si myslím, že ľudia stále chcú chodiť do obchodov, 

potrebujú si produkty pozrieť a „ohmatať“. Chcú sa inšpirovať, alebo sa chcú 

presvedčiť napríklad, ako rôzne reproduktory naozaj hrajú, a podobne. Napríklad 

taká IKEA – má síce aj online predaj, ale je plná ľudí 7 dní v týždni. Kamenný 

obchod bude žiť a ich sieť budeme rozširovať, ale na druhej strane áno, musíme 

im poskytnúť aj výber online kúpy. Preto sme zvolili výdajné miesto, ktoré je od-

delené, kde môže zákazník zaparkovať, vojsť, zobrať si tovar a odísť. Musí to byť 

jednoduché a rýchle. Problém budú mať skôr tie obchody, ktoré si nepostavia 

„vstupnú bránu“ v podobe internetu. Väčšina nákupov dnes totiž začína na inter-

nete. No viac ako polovica online objednávok končí na predajni. Hoci kuriérske 

služby tiež veľmi pokročili, ľudia si stále radi sami určia čas, kedy si môžu pro-

dukt vyzdvihnúť. Preto je balíkomat dostupný bez obmedzenia.
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ROZHOVOR RADOSLAV MARKUŠ/ZSE

V ELEKTROMOBILITE 
SME ZARADILI 

VYŠŠIU RÝCHLOSŤ
Autor Roman Calík / Foto ZSE Drive
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20. november 2018 bol pre Slovensko 
veľký deň. Západoslovenská energetika 
odhalila na diaľnici R1, v lokalite Budča, prvú 
ultra rýchlu nabíjaciu stanicu s možnosťou 
nabíjania elektromobilov s výkonom až 350 
kW. O tom, ako je Slovensko pripravené na 
budúcnosť elektromobility, ale aj o novej UFC 
nabíjacej stanici, či projekte ZSE Drive, sme sa 
rozprávali s Radoslavom Markušom, Head of 
e-mobility v ZSE.

V lokalite Budča sme boli svedkami veľkolepého odhalenia prvej 
nabíjacej stanice Ultra-Fast s možnosťou nabíjania výkonom až 
350 kW. Čo to pre elektromobilitu na Slovensku znamená?

Je to preradenie rýchlosti elektromobility z pohľadu napredovania z 1.0 na 2.0, 

kde sa dostávame do úplne inej dimenzie. Z nášho pohľadu, z pohľadu typu 

infraštruktúry, a z pohľadu kvality poskytovanej služby, ide o rýchlosť nabíjania. 

Mali sme možnosť vidieť reálne autá, elektromobily, ktoré naozaj prichádzajú 

na trh a nie sú už len sľubmi, o ktorých čítame v novinách v zmysle: plánuje-

me, pripravujeme, atď. Tieto zmeny sa dejú v našej krajine v tesnom závese za 

západoeurópskymi krajinami. Navyše, Slovensko je „automotive“ krajina, veď 

slovenské národné hospodárstvo je extrémne závislé na automobilovom biznise 

a myslím si, že všetci, ktorí sa pohybujeme v tejto oblasti, by sme sa mali snažiť, 

aby tu fungoval aj o 50 rokov. Musíme sa vyvíjať a posúvať smerom k inovač-

ným krajinám a nie ku krajinám, ktoré fungujú len ako montážna dielňa.

Dnes však ešte nie sú elektromobily na takýto výkon nabíjania 
pripravené. Najvyšším výkonom 150 kW bude možné nabíjať 
napríklad Audi e-tron. Kedy môžeme očakávať produkčný 
automobil, ktorý by využil túto UFC stanicu naplno?

Toto je skôr otázka na výrobcov automobilov, ale z verejne dostupných informá-

cií je známe to, že rok 2019 by mal byť prelomovým. V roku 2018 tu už máme 

Jaguar I-PACE, Audi e-tron prichádza budúci rok, takisto aj ďalšie elektrické autá 

od iných značiek. V budúcom roku by sme sa mali dočkať aj prvého sériovo 

vyrábaného auta s možným nabíjaním 350 kW. Ide o Porsche Taycan, ktoré už 

je koncipované na novom koncepte 800 voltových batérií. To je ďalší míľnik 

v automobilovom sektore, autá budú prechádzať zo 400 voltových batérií na 

800 voltové, ktoré im umožnia rýchle 350 kW nabíjanie a ďaleko menšie opot-

rebovanie batérií.

Hlavný odkaz, prečo je táto stanica v Budči takým dôležitým míľnikom je to, že 

ide o infraštruktúru budúcnosti. Tento postup je príkladom toho, ako by mali 

veci fungovať. Veľa krát sa to robí opačne, napríklad spustí sa bike sharing, 

keď nie sú cyklotrasy. My sme nechceli čakať a povedať: „Ukážte nám najprv 

tie autá, ktoré už sa používajú, potom my spustíme výstavbu infraštruktúry“. 

Nechceli sme začať stavať, až keď to bude komerčne zaujímavé. Nie, práve 

naopak, my chceme ísť prinajmenšom ruka v ruke s automobilkami, prípadne 

dokonca pripraviť infraštruktúru ešte skôr, aby sme trošku motivovali ľudí na 

kúpu elektrických vozidiel. Aby sa mohli spoľahnúť, že krajina je na tieto au-

tomobily pripravená, že dokáže elektromobily „vstrebať“, aby sa mohli hladko 

a bez problémov pohybovať po Slovensku a aj mimo Slovenska skrz roamingové 

kontrakty a prepojenie s ďalšími hráčmi na trhu, ktorí sú vybavení takouto in-

fraštruktúrou.

Koľko vlastne stojí vybudovanie ultra rýchlej 
nabíjacej stanice, aká je v Budči?

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej komisie, a to až do výšky 85%, 

avšak sú tam určité limity, ktoré musia byť dodržané, takže mnohé z nadštan-

dardných položiek boli hradené z našich investičných prostriedkov. Pre pred-

stavu, budovanie ultra rýchlych nabíjacích staníc je mnohonásobne finančne 

náročnejšie ako budovanie rýchlonabíjacích staníc, ktoré dnes na Slovensku 

máme, s maximálnym výkonom do 50 kW. Všeobecne môžem povedať, že vý-

stavba klasickej rýchlonabíjacej stanice stojí niekoľko desiatok tisíc eur, no pri 

UFC stanici sa bavíme o sume niekoľko sto tisíc eur na jednu lokalitu. UFC nabí-

jacích staníc sa na Slovensku vybuduje v rámci projektu NEXT-E celkovo sedem.

Zabezpečiť nabíjaciu stanicu s výkonom až 350 kW si určite 
vyžiadalo aj dodatočné zásahy do elektrickej siete. Čo všetko 
ste museli urobiť pre to, aby v Budči takáto stanica bola? 

Ako ste si iste všimli, stanica sa skladá z viacerých komponentov: stojanu, ktorý 

má vnútri chladené káble, takže ide tam o upgrade celej tejto technológie. Ďalej 

je to energetický kabinet, ktorý tvorí veľkú silovú energetiku pre výdajný stojan. 

Dôležitou súčasťou je tiež chladiaca jednotka a posledným dôležitým a finanč-

ne náročným prvkom je trafo stanica. Budovať budeme rovnakú nabíjaciu sta-

nicu aj na opačnej strane, Budča – Sever. Keďže na našich diaľniciach máme 

prístup k odpočívadlám len z jedného smeru, musíme stanice stavať dvojmo. Tu 

bude potrebné vybudovať novú trafo stanicu slúžiacu pre obidve strany. To zna-

mená, že budeme musieť podkopať diaľnicu a previesť popod ňu káble, čo je 

finančne veľmi náročné. Určite sa pri výstavbe siete nabíjacích staníc budeme 

stretávať s lokalitami, ktoré nedisponujú dostatočnou kapacitou pre UFC nabí-

jaciu stanicu, pretože tu už ide o naozaj vysoké výkony. Budča bola strategicky 

vybrané miesto nielen z toho pohľadu, že je v strede Slovenska, ale aj preto, 

lebo kapacita tam bola postačujúca aspoň na 150 kW k dispozícii už dnes. 
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Na čerpacej stanici Slovnaft Budča je k dispozícii jeden 
nabíjací stojan s možnosťou nabíjať dva elektromobily 
naraz. Pripravujú sa aj ďalšie stojany na tomto mieste?

Našou snahou je, minimálne na diaľniciach a rýchlostných cestách, vybudovať tzv. 

ZSE Hub-y, to znamená viacero stojanov pohromade, aby šanca vodičov obslúžiť 

sa na jednom mieste bola čo najväčšia – niečo podobné, ako majú dnešné čerpa-

cie stanice. Konkrétne v Budči máme strategickú dohodu o spolupráci so spoloč-

nosťou Slovnaft, kde zatiaľ počet nabíjacích stojanov je 2 plus 2, to znamená, že 

k existujúcemu stojanu pribudne ešte jeden stojan a môžem prezradiť, že Slovnaft 

bude ešte na tej istej lokalite budovať svoju vlastnú 50 kW rýchlonabíjaciu stanicu. 

Všetko záleží od každej jednej lokality a od možností, ktoré daná lokalita ponúka. 

Pokiaľ bude ochota a zároveň penetrácia elektromobilov, určite sa sieť nabíjacích 

staníc bude rozširovať a tieto stojany budú časom aj na niektorých miestach, kde 

sú dnes stojany s benzínom a naftou.

Rozhodne vítame umiestnenie nabíjačiek v priestoroch 
čerpacej stanice, kde vodič elektromobilu dostane plný 
servis vrátane možnosti využitia toaliet či občerstvenia. 
Budete aj ďalšie nabíjacie stanice, nielen v rámci projektu 
NEXT-E, budovať práve na čerpacích staniciach?

Áno, presne toto je jednou z priorít výberu výhodnej a správnej lokality. Samozrej-

me, do úvahy berieme počet a frekvenciu áut v danej lokalite, ale pre vybudovanie 

stojanov sa snažíme vyberať sociálne vyspelých partnerov, s ktorými je možné spo-

lupracovať a kde je možné takúto infraštruktúru poskytovať.

ZSE DRIVE PONÚKA NOVÝ 
ŠTANDARD INTELIGENTNÉHO 
NABÍJANIA ELEKTROMOBILOV  

UŽ DNES.

Takže vaše stanice nebudú vyslovene iba na 
čerpacích staniciach Slovnaft?

Určite nie len na nich. Slovnaft je partnerom pre NEXT-E projekt. V tomto projekte 

sa budeme snažiť primárne vyberať lokality Slovnaftu, a to hlavne z energetického 

pohľadu. V prípade, že nebude spĺňať energetické nároky, budeme musieť ísť aj do 

iných lokalít. Keď si pozriete našu aplikáciu, kde sú všetky dnes prevádzkované 

verejne prístupné nabíjacie stanice, tak zistíte, že väčšina z nich je mimo skupi-

ny Slovnaft. Napríklad máme strategické partnerstvo so spoločnosťou McDonald, 

spolupracujeme s nákupnými centrami. Tie sú príkladom určitej win-win situácie, 

pretože my takto umožníme zákazníkovi zmysluplne vyplniť čas čakania tým, že si 

niečo vybaví a zároveň je spokojný aj obchodník.

Ako je na tom z pohľadu infraštruktúry pre 
elektromobilitu od ZSE východné Slovensko?

Na východnom Slovensku máme viacero nabíjacích staníc, napríklad v Košiciach 

či Prešove. Sieť budeme postupne rozširovať, určite aj s technológiou ultra rýchlych 

nabíjacích staníc v podobe vlastných ZSE Hub-ov. Budeme ich budovať pod vlast-

nou značkou a budú veľmi jednoznačne rozpoznateľné. Chceme sa identifikovať 

kompletným, vlastným riešením mobility, a to aj v lokalitách, kde možno nie sú 

vybudované sociálne služby, ale nájdeme tam spoločný prienik energetiky a trans-

portu, kde by používatelia uvítali, aby tam boli aj ďalšie služby. 

Koľko plánujete v rámci e-mobility ZSE vybudovať nabíjacích staníc 
na Slovensku do konca roka 2019? A koľko ich už máte dnes?

Dnes máme 29 rýchlonabíjacích staníc. Do konca roka 2018 sa chceme priblížiť 

k číslu 50 a v budúcom roku chceme pridať ďalších 50.

Kto má prístup a možnosť nabíjať na nabíjacích staniciach ZSE? 

Asi ako jediní v súčasnosti umožňujeme nabíjať úplne každému, či už je zákazník 

registrovaný u nás v systéme, alebo nie je. Registrovaný je ten, ktorý má s nami 

zmluvný vzťah a dostane RFID kartu – pomocou nej sa v danej lokalite autentifi-

kuje. Takýto zákazník má predplatený niektorý z programov z hľadiska objemu na-

bíjania, samozrejme, čím vyšší program, tým má efektívnejšiu cenu a viac výhod. 

Keďže našou filozofiou je všetko zjednodušiť a stransparentniť, aj tento zmluvný 

vzťah je jednoduchý, nie ste ničím viazaný, môžete ho kedykoľvek zmeniť. Avšak 

myslíme aj na zákazníkov, ktorí dnes nie sú registrovaní, náhodne sa objavia na 

nejakom mieste a potrebujú si auto nabiť. Títo môžu použiť akúkoľvek kreditnú 

alebo debetnú kartu. Aj tu sme sa snažili o maximálne jednoduché použitie, to 

znamená, že cez tri „kliky“ sa dostanete k spusteniu nabíjania, aj keď nie ste re-

gistrovaný zákazník. Ak ste registrovaný, je to ešte jednoduchšie – naša aplikácia 

slúži aj na to, že si cez ňu spustíte nabíjanie pomocou QR kódu, čiže nemusíte mať 

so sebou ani RFID kartu. 

Ide o spoplatnenú službu?

Službu nabíjania sme spoplatnili v polovici septembra 2018, kedy sme prešli z tes-

tovacieho módu do komerčného módu. K tomuto dátumu sme dobudovali všetky 

potrebné systémové prvky k tomu, aby sme uviedli na trh najkomplexnejšiu službu 

pre používateľov elektrických vozidiel. Túto službu sme sa snažili koncipovať čo 

najtransparentnejšie. Totiž vo svete sa využívajú rôzne spôsoby spoplatnenia pou-

žitia nabíjacích staníc – cena za kW, za minúty, prípadne aj jednorazový poplatok 

za jedno nabíjanie. Niekde sa využívajú aj flat programy, čiže zaplatíte mesačný 

poplatok a nabíjate koľko a kedy chcete. My sme sa rozhodli využiť kombináciu 

kWh a minút. Všetky podmienky a ceny zákazníci nájdu na www.zsedrive.sk. Náš 

zákazník zaplatí za to, koľko kWh je batéria jeho auta schopná prijať a koľko v da-

nom čase potrebuje dobiť. Myslím si, že takto je to transparentné. Je totiž rozdiel 

medzi jednosmerným DC nabíjaním a striedavým AC nabíjaním, ktoré sa veľmi líšia 

rýchlosťou. V rámci nabíjania sme vymedzili časy, do ktorých by sa v rámci poplat-

ku malo auto nabiť, a to je v prípade DC nabíjania 1 hodina. V prípade AC nabíjania 

sú to 3 hodiny. Akonáhle by tam zákazník ostal dlhšie, potom je to kombinácia kWh 

a minút. Chceme totiž, aby sa po tomto čase uvoľnilo miesto pre ďalšieho zákazní-

ka. Nechceme, aby zákazníci tieto miesta blokovali a využívali ich na parkovanie.

Koľko času potrebujem, kým môžem využívať služby po registrácii? 

Do programu sa registrujete online, takže v podstate od toho momentu viete fun-

govať vrámci svojho balíka. Uvítací balíček s kartou vám príde do troch dní, ale 

pomocou aplikácie viete svoje predplatené služby využívať už skôr. 

K dispozícii máte aj mobilnú aplikáciu ZSE Drive. Podľa 
popisu vie aplikácia poskytnúť používateľom aj informáciu 
o obsadenosti nabíjacích staníc ZSE. Sú tieto informácie 
skutočne online a je možné sa na ne spoľahnúť?

V budúcnosti bude táto aplikácia úplne nosná pri používaní našich služieb. Okrem 

samotných služieb a balíkov tam zákazník nájde všetky stanice, miesta záujmu 

v okolí, ako aj novinky, ktoré prinášame zákazníkom, napríklad najnovšie spus-

tené nabíjacie stanice. Máte v nej históriu nabíjania, prehľad spotreby, ceny za 
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nabíjanie, parkovanie, rezervácie. Hneď na začiatku si zákazník vytvorí svoj profil, 

kde si okrem iného uloží typ auta, ktoré používa a aplikácia sama vyhodnotí, aké 

má jeho auto konektory. Na základe toho mu vie automaticky vyhľadať možnosti, 

kam ísť auto nabíjať. Veľkou výhodou aplikácie je aj to, že v nej zákazník nájde 

online v danom čase dôležité informácie, napríklad ktorá stanica je obsadená, 

ktorá stanica má technickú poruchu. Informácie sa obnovujú v intervale niekoľ-

kých sekúnd, takže sú vždy naozaj aktuálne.

Akú novú funkcionalitu plánujete pridať do 
aplikácie ZSE Drive v najbližšom období?

Jedna z vecí, na ktorých práve pracujeme, je systém rezervácií. Zákazník si bude 

môcť na najbližších 45 minút stanicu rezervovať. V tom čase nebude prístupná ni-

komu inému. V prípade, že sa tam do daného času nedostaví, bude, samozrejme, 

penalizovaný za to, že blokoval stanicu, ktorú mohol zatiaľ využívať niekto iný. Je to 

však dobrá služba pre ľudí, ktorí si v danej chvíli potrebujú byť istí, že na tej-ktorej 

stanici pre nich bude stojan voľný. Snažíme sa budovať viaceré výdajné stojany 

na jednom mieste práve preto, aby šanca, že si zákazník elektromobil nabije, bola 

maximálna. Ďalej môžem prezradiť, že pripravujeme verziu aplikácie ZSE Drive aj 

pre Apple CarPlay a Android Auto, aby sa vodič nemusel stále pozerať do mobilné-

ho telefónu, ale mal informácie priamo na palubnej doske. Spomeniem ešte jednu 

vychytávku, ktorú pripravujeme, a tou je komunikačná platforma. Napríklad, bu-

dete sa blížiť k Budči, no v aplikácii vidíte, že tam práve niekto nabíja svoje auto, 

a tak ho anonymne oslovíte a spýtate sa, ako dlho ešte na tejto stanici pobudne.

Koľko je aktuálne registrovaných používateľov vašich nabíjacích staníc?

Na Slovensku máme dnes celkovo takmer tisíc elektrických áut a niekoľko tisíc 

plug-in hybridných vozidiel, tieto však využívajú nabíjacie stanice skôr sporadicky. 

V našom systéme máme k dnešnému dňu registrovaných okolo 500 používateľov.

Prezradíte nám, koľko kWh už odobrali používatelia na vašich 
nabíjacích staniciach pre svoje elektromobily doteraz? 

Za posledných 12 mesiacov dodali cez našu nabíjaciu infraštruktúru do elektric-

kých áut objem 200 MWh, čo zhruba zodpovedá na jazdu približne 1,25 milióna 

kilometrov. Z hľadiska ekológie sa ušetrilo približne 200 ton CO2.

Aký je váš osobný názor na elektromobily 
a ich prínos pre budúcnosť dopravy?

Keby sme tomu neverili, nerobili by sme to. V dnešnej dobe je elektromobilita 

najvyspelejšia reálna alternatívna technológia, ktorá je už strategicky zasade-

ná vo všetkých automobilových koncernoch. Tento trend je z nášho pohľadu 

absolútne jednoznačný, má exponenciálny rast aj čo sa týka inovácií, čiže aký 

dojazd elektrické autá dokážu dosiahnuť, akou rýchlosťou sa dokážu nabíjať, 

ale aj ako začínajú vyzerať a nakoľko začínajú byť autonómnymi. Myslím si, že 

v porovnaní s elektromobilmi neexistuje momentálne nič vhodnejšie a pohodl-

nejšie do mestskej prevádzky. Pokiaľ nie ste vyslovene logistická spoločnosť, 

ktorá potrebuje rýchlo jazdiť dlhé vzdialenosti, tak už tie dnešné dojazdy elek-

tromobilov bežnému človeku naozaj postačia, veď málokto prejde viac než 500 

kilometrov bez nejakej prestávky. Jednoznačne bude elektrina v najbližších de-

siatkach rokov rozhodujúca v tom, aké autá budú vychádzať z výrobných liniek.

ZSE HUBY BUDÚ V BUDÚCNOSTI 
PREDSTAVOVAŤ NOVÚ FORMU 

MOBILITY S NAJMODERNEJŠÍMI 
TECHNOLÓGIAMI A SLUŽBAMI 

ORIENTOVANÝMI NA ZÁKAZNÍKA.

n Slávnostné otvorenie UFC nabíjacej stanice na diaľnici R1, v lokalite Budča. Zľava: Amit Yudan - Ardan, Marián Rusko - Člen predstavenstva ZSE,  

Helmut Morsi - DG Move, Radoslav Markuš - Head of e-mobility ZSE.
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ROZHOVOR PAVOL LANČARIČ / ORANGE SLOVENSKO

VEĽKÝ ŠÉF 
EŠTE 

NEODCHÁDZA 
Autor Patrik Kimijan / Foto Peter Frolo

Keď sa stal šéfom mobilného 
operátora, mal len 36 rokov, 
firma mala okolo dvesto 
zamestnancov a mobilnému 
telefónu sa vtedy ľudovo vravelo 
Eurotel. Dnes je o dvadsať 
rokov starší a v Orangei šéfuje 
viac ako 1 100 ľuďom, s ktorými 
sa mu podarilo napísať jeden 
z najúspešnejších biznis príbehov 
našej krajiny. Pavol Lančarič 
nám v exkluzívnom rozhovore 
porozprával o svojich začiatkoch 
v telco biznise, o konkurencii, 
o budúcnosti, ale aj o tom, prečo 
za 22 rokov neprijal žiadnu inú 
pracovnú ponuku. 

Aká prvá spomienka sa vám dnes vybaví, keď sa povie Globtel?

O osem dní to bude 22 rokov, odkedy som prišiel do firmy. Vtedy sme sedeli na 

Prievozskej, prišiel som na obchodný úsek, ktorého som sa stal novým riadite-

ľom a ako som chodil po tom open space, v ktorom sedelo kopec ľudí, tak všetci 

mali sklonené hlavy. Písali niečo na počítačoch a sotva zbadali, že niekto prišiel. 

Z toho som bol strašne zmätený – všetci len písali. Vravím si, veď toto je obchod-

ný úsek, tu by to malo nejako žiť. Vtedy som si dal svoj prvý cieľ, že ľudia na ob-

chodnom úseku by mohli zdvihnúť hlavy. Toto bol určite môj prvý vnem v Globteli.

Predtým, ako ste nastúpili do Globtelu, ste šéfovali vydavateľstvu, 
ešte predtým spoločnosti Tchibo. Ako ste sa dostali k mobilnému ope-
rátorovi?

Malo to niekoľko krokov. Najskôr ma oslovili, len ja som na to nejako nereflek-

toval. Veľký impulz pre mňa prišiel v období, keď som pracoval v Brne (pre vy-

davateľstvo Rheinische Post, pozn.red.). Jeden večer som odchádzal na večeru 

s Nemcami a zazvonil mi telefón. Volala manželka, ktorá bola doma s dvomi ma-

lými deťmi, že má 40°C teplotu, aby som prišiel domov. Povedal som jej, nech 

volá pohotovosť a ponáhľal som sa za ňou. Keď som prišiel, pohotovosť akurát 

odchádzala, tak som ešte utekal s receptom pre lieky do lekárne pod Manderlu. 

A to bol ten moment, kedy som vážne začal rozmýšľať nad tým, že to takto ďalej 

nepôjde. Alebo sa presťahujeme do Čiech, alebo sa vrátim na Slovensko. A na-

koniec som sa rozhodol, že sa vrátim na Slovensko.

A vtedy ste prijali ponuku Globtelu?

Tak.

Po dvoch rokoch vo firme ste sa stali generálnym riaditeľom. Museli 
vás dlho presviedčať, aby ste túto pozíciu zobrali?

Áno. Najskôr dosť dlho, aby som do firmy vôbec nastúpil a potom aj dosť kom-

plikovane, aby som zobral pozíciu „generála“. Ja som sa v tej chvíli na to necítil. 

Nastúpil som koncom februára 1997 ako obchodný riaditeľ a tú ponuku som 

dostal koncom leta 1998. Na to som im povedal, že to bude komplikácia. Bruno 

Duthoit ma zobral do Paríža, tam ma nechali sedieť na chodbe, kým sa radili. 

Potom ma zavolali dnu a povedali, že je pre nich prekvapujúce, že odmietam 

takú ponuku. Tak som im musel vysvetliť, že ja tú ponuku neodmietam, ale ne-
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môžem ju zobrať takto zo dňa na deň. Ja som bol v tom období ponorený až po 

uši v obchodníckej a marketingovej agende, nemal som najmenšiu šancu oboz-

námiť sa s ostatnými vecami. Vtedy som im povedal, že sa cítim veľmi poctený, 

ale potrebujem ešte chvíľu času. Odvtedy až do konca apríla nasledujúceho roku 

som dostal možnosť zoznámiť sa s vecami, ktoré som potreboval vedieť.

Viackrát ste spomínali, že začiatky v Globteli boli veľmi ťažké, hlavne 
čo sa týka pracovného nasadenia. Je ešte niečo, na čo by ste z tých 
rokov najradšej zabudli?

Ani nie. Ja ani na to veľké nasadenie nespomínam v zlom. Boli sme oveľa mlad-

ší, vedeli sme to ľahšie zvládať a tá atmosféra vo firme bola taká... až elektrizu-

júca. Myslím, že sme mali veľmi dobrého generálneho riaditeľa, pretože Bruno 

Duthoit dokázal vytvoriť tím, ktorý postupne dospel do bodu, kedy sa dokázal 

sám motivovať. Ale samozrejme, boli aj ťažké chvíle, treba pripomenúť, že to boli 

roky 97-98. Bola tu iná vláda, mali sme tým pádom aj iné zastúpenie v orgá-

noch spoločnosti, niektoré veci boli trochu problematické. Ale nič z toho by som 

nechcel vytesniť z pamäte, lebo sú to veľmi pekné spomienky a ešte dodnes je 

vo firme veľa ľudí, ktorí si tieto hrdinské časy pamätajú.

Keď ste spomínali tú motiváciu, funguje to aj dnes v takejto veľkej 
firme? Máte pocit, že vaši ľudia sa sami vedia dostatočne motivovať?

Ako hovoria Nemci – „jein“. Aj áno, aj nie. Ako kedy, ako kde, ako kto. Treba si 

uvedomiť, že tí ľudia sú o pätnásť, dvadsať rokov starší. Tí, ktorí boli vtedy mladí 

a bezdetní, sú dnes matky a otcovia rodín. Čiže majú aj inú motiváciu. Bývajú 

situácie, kedy tá namotivovanosť prichádza veľmi spontánne. Vynikajúci príklad 

bol minulý rok, kedy sme jednak v rekordnom čase dokázali spustiť telku „se 

vším všudy“ a kedy sme po dlhých rokoch pauzy dokázali rozbehnúť nové pokry-

tie optiky. Teda áno, ešte stále sú situácie, kedy tá firma dokáže byť porovnateľ-

ne dynamická a duchom mladá, ako pred dvadsiatimi rokmi.

TELEFÓN ZA KORUNU SOM 
NEVYMYSLEL JA, ALE BEATA 

HLAVČÁKOVÁ. KEĎ S TÝM 
NÁPADOM PRIŠLA, TAK SOM  

NA ŇU POZERAL AKO TELIATKO  
NA NOVÉ VRÁTA.

Vraj máte odložený prvý biznis plán z tých čias. Keď sa doň dnes po-
zriete, čo je to, čo ste vôbec neodhadli, alebo neočakávali, že príde?

Predovšetkým, ja som ho nepísal. Ten biznis plán bol napísaný v čase, keď sa 

tvorilo konzorcium Slovtel, ktoré sa pri vstupe na trh premenovalo na Globtel. 

Keď som ten plán prvýkrát videl, tak sa mi zdal príliš ambiciózny a príliš optimis-

tický. No a potom po roku-dvoch sa mi zdal strašne pesimistický (úsmev). Tým 

chcem povedať len toľko, že ja som nikdy predtým nielenže v telekomunikačnom 

biznise nerobil, ale ani som nemal telekomunikačné vzdelanie a rovnako na tom 

bola aj drvivá väčšina našich ľudí. My sme sa učili za pochodu. To bolo iné.

Prelomovou ideou boli korunové telefóny. Tento nápad vznikol priamo 
v Globteli, alebo to bola stratégia z Paríža?

Musím začať trocha zoširoka. Licencia nám umožňovala počas prvých dvanás-

tich mesiacov komerčnej prevádzky dotovať zariadenia len dva mesiace. My sme 

začali s komerčnou prevádzkou 15. januára 1997, ja som prišiel šesť týždňov 
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po tom. Vtedajší EuroTel urobil prvú veľkú akciu niekedy v máji, kedy si ľudia 

mohli po prvýkrát v histórii kúpiť telefóny za extrémne nízke ceny. My sme vtedy 

telefóny nedotovali, čo sa ukázalo ako veľmi dobré rozhodnutie. Našu prvú do-

táciu sme spustili až 17. novembra 1997. Čiže bez dvoch dní to bolo presne dva 

mesiace pred koncom prvého roku komerčnej prevádzky. Vďaka tomu chytíme 

vianočné a novoročné obdobie, teda výsledky by mohli byť dobré. A tá akcia sa 

tak aj volala - P.F. 1998 (SK). Čiže telefón plus aktivácia stáli 1998 slovenských 

korún, čo bola vtedy veľmi, veľmi dobrá cena. 

EuroTelu skončil prvý rok komerčnej prevádzky 10. februára 1998. Čakalo sa, či 

budeme, alebo nebudeme ďalej dotovať, akcionári boli nastavení na to, že by to 

nemusel byť dotovaný trh, s čím som ja principiálne nesúhlasil. Začal som sa pri-

pravovať na to, že čo ak EuroTel predsa len začne s ďalšou dotáciou. No a začal. 

Bola to však už úplne iná úroveň, lebo predávali telefón za 99 korún. Išiel som 

na dovolenku, ale mal som pripravenú dohodu s Ericssonom, že keby bolo treba, 

tak to vieme veľmi rýchlo spustiť. Vrátil som sa a začal som pripravovať Jarnú 

mobilizáciu. To bol ten korunový telefón. Telefón za korunu som nevymyslel ja, 

ale naša vtedajšia marketingová manažérka Beata Hlavčáková. Keď s tým nápa-

dom prišla za mnou, tak som na ňu pozeral ako teliatko na nové vráta a ona mi 

hovorí: “Paľko, ale to je jedno. Aký je v tom rozdiel? Aspoň to bude sila.” Netrvalo 

mi dlhšie ako tri minúty, aby som pochopil, že toto je ono. Bolo však treba pre-

svedčiť aj akcionárov. Tí nakoniec súhlasili.

KEĎ SOM VEČER CHODIEVAL NA 
AKTIVAČNÉ ODDELENIE, TAK TAM 
BOLI DOSLOVA HORY FAXOVÉHO 

PAPIERA. KEBY POHĽADY  
VRAŽDILI, TAK UŽ DÁVNO VONIAM 

KYTIČKY ODSPODU.

Bol tento Ericsson GA628 najúspešnejší dotovaný telefón, alebo bolo 
niečo ešte úspešnejšie?

Nikdy nebolo nič úspešnejšie, ako Jarná mobilizácia. Treba si uvedomiť, aká to 

bola doba. Vtedy sme dokázali ohúriť tým, že sme zákazníkom dávali telefón za 

korunu. Jeden konkrétny telefón. Dnes v našom portfóliu paralelne predávame 

toľko dotovaných zariadení, že presné číslo vám ani neviem z hlavy povedať. 

Rôzne pamäte, rôzne farby, rôzne značky. Vtedy to bol jeden telefón a národ 

sa išiel za ním zblázniť. Boli to pionierske časy, a to sa už samozrejme nedá 

zopakovať. 

Mimochodom, aký bol váš prvý mobilný telefón?

Bol to Ericsson, ale typ vám nepoviem, to by som klamal. 

A aký používate dnes?

Teraz používam už dlhšiu dobu Samsung, predtým som mal pomerne dlhú dobu 

Nokiu. Viete, ja nie som veľmi technický typ, to, čo potrebujem z telefónu dostať, 

to dostanem. Nikdy som nemal nejaký extra vzťah k najnovším vychytávkam, ja 

telefón používam profesionálne. Telefón potrebujem na hlas, na správy a hlavne 

na dáta. Veľa však používam tablet, laptop som nemal so sebou mimo kancelá-

rie možno osem rokov, ak nie viac. 

Čo hovoríte na rozkladacie displeje, pomocou ktorých si z telefónu 
ľahko vytvoríte tablet?

Zatiaľ som o tom len čítal, ešte som žiaden reálne fyzicky nevidel. Myslím si, 

že to bude na trhu v krátkej dobe a môže to pomôcť. S tou mojou kombináciou 

telefónu a tabletu som však veľmi spokojný, akurát ma štve, že nikto nevyrába 

12-palcové tablety.

Keď prišli prvé úspechy Globtelu, mnohí hovorili, že duopolu sa robí 
biznis ľahko. Bolo to tak? Robil sa biznis ľahšie ako dnes?

Bolo to iné. Že by to bolo výrazne ľahšie, to sa nedá povedať. Treba si uvedomiť, 

že nám sa podaril pomerne husársky kúsok. Na trh sme prišli v situácii, kedy tu 

bol EuroTel s NMT-čkom už päť a pol roka. Mobilnému telefónu sa hovorilo Euro-

tel, podobne ako kopírke sa hovorilo Xerox a instantnej káve Nescafe. EuroTel bol 

aj polovičnou dcérou Slovenských telekomunikácií a oni mali v rukách množstvo 

výhod. Dostať sa na ich úroveň, prípadne ich predbehnúť, to bolo dosť ťažké. Po-

trebujete postaviť sieť, dosiahnuť nejakú kvalitu, potrebujete vybudovať distribuč-

nú sieť, potrebujete zvládnuť fakturačný systém. Veľmi veľa vecí sa muselo udiať 

za pochodu. V tých prvých obdobiach sme neboli zďaleka tak technologicky vyba-

vení, ako sme dnes a keď som večer chodieval na aktivačné oddelenie, tak tam 

boli doslova hory faxového papiera. Pre tých ľudí som bol zosobnením komerčné-

ho úspechu a keby pohľady vraždili, tak už dávno voniam kytičky odspodu. Vtedy 

neboli žiadne maily, faxovalo sa na katastrofických linkách. Keď spojenie padlo, 

tak sa musel celý fax posielať od začiatku. Brigádnici to potom celé triedili, aby 

z dvadsaťstranového faxu urobili sedem strán, ktoré boli potrebné na aktiváciu. 

V tej dobe sme sa borili jednak s oveľa skúsenejšou konkurenciou, ale aj s tým, 

že tá firma nebola tam, kde je dnes. Áno, podarilo sa nám niekam dostať, budo-

vať siete ďalšej generácie, už sme sa cítili silnejší, a potom prišiel tretí hráč. Veľmi 

agresívny tretí hráč. Bolo sa s tým treba vyrovnať a nebolo to ľahké. 

Majoritným akcionárom konkurenčného EuroTelu bol v roku 1999 
štát. Vnímali ste to ako výhodu alebo skôr nevýhodu? 

Nemám pocit, že by nám boli hádzané polená pod nohy. Keď to tak vo finále 

zhodnotím, tak to bola možno skôr nevýhoda pre nich. Mne sa tá firma javila 

zvonka dosť dlhé obdobie menej dynamická, ako my. Keď prišiel nemecký akci-

onár, tak sa to všetko zmenilo a dostalo sa to na inú úroveň.

Ako hodnotíte nástup tretieho operátora?

Keď nastúpili, tak sme to cítili skôr komunikačne. Komerčne a finančne až tak 

nie. Im trval nábeh tak rok, rok a pol, možno dva. Potom to bolo cítiť veľmi. Sa-

mozrejme, že sme sa museli prispôsobiť aj my, pretože na tomto trhu hrá cena 

extrémnu rolu. Oni veľmi dlho nemali čo iné ponúknuť, len cenu, ale robili to veľ-

mi šikovne. Myslím si, že sme to nakoniec dokázali celkom slušne ustáť. Sú na 

trhu dvanásť rokov a dnes je situácia taká, že my máme okolo 40 % trhu, keď ho-

voríme o objeme, O2 sa dotiahlo na úroveň Telekomu, čiže sú na úrovni 27-28 % 

a tie zvyšné drobné percentá má Štvorka. Teda ako prvý hráč sme si dokázali 

udržať odstup a dovolím si povedať, že aj veľmi slušnú mieru ziskovosti. 

Môžete povedať, či za tých dvanásť rokov urobilo O2 nejaké rozhod-
nutie alebo strategický krok, pri ktorom ste si povedali, že toto urobili 
fakt dobre?

Ponuka O2 Fér bola na tú dobu dosť nadčasová, dokázala osloviť veľmi veľa ľudí a aj 

nám tým pádom spôsobila problémy. Urobili maximum možného. Že boli niekedy 

možno trošku za čiarou, to je iná otázka. Ale celkovo vzaté – toto  urobili veľmi dobre. 
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Keď som pred dvadsiatimi rokmi vstúpil do predajne Globtelu, tak mi 
to prostredie zo všetkého najviac pripomínalo pobočku banky. Dnes 
väčšina vašich predajní vyzerá viac ako obývačka než obchod. Už len 
tento fakt naznačuje, ako veľmi sa zmenili požiadavky retailových zá-
kazníkov. V čom sú dnes vaši zákazníci iní v porovnaní s tými spred 
dvadsiatich rokov?

Ak vám globtelácka predajňa pripomínala banku, tak to bolo možno aj tým, ako 

sa v tej dobe postupovalo. Boli to úplné začiatky a veci boli drahé. Prepojovacie 

poplatky boli drahé. Ceny služieb boli pomerne vysoké. Roaming? Škoda hovoriť. 

My sme vždy boli postpaidový operátor, teda sme primárne hľadali zákazníkov 

na zmluvy. To znamená, že my vás úverujeme plus-mínus sedem týždňov. Píše sa 

rok 1998, sme ešte malá firma a vstupujeme do oveľa väčšieho rizika ako dnes. 

Bola to situácia, kedy neexistoval register neplatiacich zákazníkov, preto sme 

boli oveľa prísnejší a dôslednejší v preverovaní, lebo to bolo nevyhnutné. Neskôr 

sa všetky veci, ktoré som vymenoval, zmenili a mobilný telefón už nebolo dob-

rodružstvo alebo frajerina, ale absolútna nevyhnutnosť. Z toho entuziastického 

zákazníka prvých rokov sa postupom času stále viac a viac stával fajnšmeker. 

A to už bolo iné. Vďaka tým ľuďom sme sa postavili na nohy, veci nám idú a tak 

sa tu už nemusíme hrať na policajného vyšetrovateľa, skúsme byť starostlivý 

operátor. Inými slovami, menil sa prístup, lebo sa menil trh. V jednotlivých vl-

nách sa toto odzrkadľovalo aj v tom, akým spôsobom sa menila podoba a úloha 

retailu, call centra a všetkého ostatného. Dnes chceme, aby sa v našej predajni 

zákazník cítil ako doma, aby to prostredie bolo čo najviac dôveryhodné, aby to 

tam vyzeralo ako v obývačke alebo v pracovni. Ale chceme aj to, aby sa predajca 

k zákazníkovi správal viac ako poradca než predajca, aby zosobňoval to, kde sa 

tá firma medzičasom dostala. 

Niekde som čítal bonmot, že mobilní operátori by mali postaviť sochy 
pánom, ktorí zadefinovali SMS štandard, pretože vďaka nim zarobili 
veľké peniaze. Zarobili ste veľa vďaka SMS-kám? 

Vďaka SMS-kám sme zarobili pomerne veľké peniaze, ale či to boli až tak straš-

ne veľké peniaze, to neviem. V časoch, keď neboli dáta, bol najpodstatnejší hlas. 

Postupom času však SMS-ky išli dole, no ešte stále existujú a sú signifikantné. 

Koľko zarábajú SMS-ky dnes? 

Úprimne – neviem, ale myslím si, že je to z celkového obratu hlboko pod 5 %. 

Samozrejme dáta to celé rolujú. Dnes máme obrovskú spotrebu na aplikáciách 

ako WhatsApp, Viber a podobných. Teda nielen SMS-ky sú nahrádzané dátovou 

službou, ale do veľkej miery aj hlas. To nie je niečo, čomu by sme sa chceli brá-

niť. Jednak nie je ako a jednak je to život, technologický pokrok a my musíme 

hľadať všetky možné spôsoby, ako sa tomu čo najlepšie priblížiť. Dnes máme 

hlas cez 4G, teda VoLTE, máme hlas cez Wi-Fi. Všetkému sa treba prispôsobiť. 

Najvýraznejšou reguláciou v poslednom období bolo zrušenie roamin-
gových poplatkov. Vy ste kritizovali spôsob, akým to bolo riešené. Čo 
Vám prekážalo?

Tá odpoveď musí mať dve časti. To, že sa radikálnym spôsobom znížili roamin-

gové poplatky, nie je samo o sebe niečo, čo by som kritizoval. Táto regulácia sa 

týka primárne Európskej únie a ak má mať Európska únia nejaké hodnoty, tak 

musia byť aj hmatateľné. A toto je hmatateľná vec, kdekoľvek v Únii som ako 

doma. Toto je super, toto nebudeme kritizovať. Potom je tu druhá stránka veci. 

Zákazník za roamingové hovory svojmu operátorovi neplatí navyše nič, pokiaľ 

opakovane nepresiahne určitú hodnotu. No ale my operátorovi v Chorvátsku, 

v Nemecku, alebo kdekoľvek inde veselo platíme. Niektoré dlhodobé trendy sa 

n	V kancelárii generálneho riaditeľa Orangeu (zľava): Patrik Kimijan, Pavol Lančarič, Roman Calík.
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nedajú zmeniť. Zo Slovenska odchádza dočasne do zahraničia oveľa viac ľudí, 

než koľko ich zo zahraničia prichádza k nám. To znamená, že my tlačíme penia-

ze, lebo importujeme služby. Situácia dnes je taká, že peniaze primárne tečú zo 

severovýchodu na juhozápad. Neviem, či toto zodpovedá európskej myšlienke, 

lebo reálne chudobnejšie štáty posielajú viac peňazí tým bohatším. 

Ako by sa to dalo riešiť?

Napríklad tým, že sa mohli veľkoobchodné ceny medzi operátormi znížiť oveľa ra-

dikálnejšie. Keď už prišlo k politickému rozhodnutiu zrušiť roamingové poplatky, 

tak fajn, ale malo sa to dotiahnuť. Ono sa to stále viac a viac dostáva do rozum-

ných hraníc, lebo tie ceny klesajú. Pravda je však taká, že zrušenie roamingových 

poplatkov neznamenalo len výpadok príjmov, ale prinieslo aj seriózne negatívne 

nákladové saldo.

AJ SME SA VEĽAKRÁT POHÁDALI 
A ÁNO, AJ SOM BÚCHAL DO STOLA, 
AJ SOM KRIČAL. KEBY SA TO MALO 

OPAKOVAŤ, TAK TO ROVNAKO 
UROBÍM ZNOVA.

Kedysi existovala legenda, že ste svoju úlohu vo firme brali ako one 
man show? Ako toto vzniklo? 

Neviem celkom presne. Ani neviem, aký to má základ, lebo čo som si ja vedomý, 

tak to one man show nikdy nebola. Ja som sa vždy snažil, aby tu boli vytvorené 

seriózne komisie a úrovne štruktúry riadenia, a to aj v časoch, keď to od nás 

ešte nevyžadovala materská skupina. V drvivej väčšine prípadov som volil ko-

lektívne rozhodovanie aj vtedy, keď som o danej veci mohol rozhodnúť sám. A to 

z jednoduchého dôvodu. Viete, ja sa nebojím, ale na druhej strane si myslím, že 

chyba sa oveľa ľahšie urobí, než sa napráva. Našiel som tu ľudí, s ktorými som 

dokázal nájsť spoločnú reč, aj sme sa veľakrát pohádali a áno, aj som búchal do 

stola, aj som kričal. Keby sa to malo opakovať, tak to rovnako urobím znova. Ale 

dôležité je, že to, k čomu sme dospeli, sa nakoniec urobilo. Myslím si, že to, že 

Orange nebola moja one man show, sa ukáže aj vtedy, keď už nebudem generál-

ny riaditeľ, lebo budete vidieť, že to normálne pôjde ďalej.

Dokážete dnes nájsť do firmy dostatok kvalitných ľudí zo slovenských 
škôl? Je to jednoduchšie, ako na začiatku?

Je to ťažšie. Nie preto, že by tí ľudia neboli, ale preto, že tých záujemcov o nich je 

oveľa viac. Keď som začínal, tak sme mali na jednu pozíciu aj desať či pätnásť 

kandidátov. Jeden lepší ako druhý. Keď som si jedného vybral, tak mi zostali 

v zálohe ďalší pre iné pozície. Teraz je to oveľa ťažšie. Veľa ľudí je v zahraničí 

a dopyt po vysokokvalifikovanej pracovnej sile je veľký.  

Aké sú vlastnosti, ktoré by mal mať dobrý obchodník, ktorý chce pre 
vás pracovať?

Obchodník musí mať slušnú úroveň kreativity a disciplíny. Mal by byť schopný 

čo najlepšie a najslušnejšie komunikovať so zákazníkom, ale kdesi v zadnom 

mozgu by mal byť zároveň schopný aj počítať. Nie je žiadne tajomstvo, že robíme 

obchod pre peniaze. Toto nie je charita, máme reálnych akcionárov, ktorí chcú, 

aby sme získali čo najviac zákazníkov čo najvyššej bonity. A tiež chcú, aby sme 

na toto celé míňali čo najmenej peňazí, aby nám zostalo čo najviac bokom. Ob-

chodník teda musí rozmýšľať nad tým, ako sa dostať do štrbinky medzi týmito 

dvoma veľkými skalami, aby vo výsledku mal zákazník pocit, že je to preňho 

atraktívne, ale aj aby to dávalo nejaký ekonomický zmysel. 

Z pozície šéfa firmy odchádzate po dvadsiatich rokoch. Čo budete ro-
biť ďalej?   

Zostávam ďalej vo firme. Mal by som pôsobiť v dozornej rade a Jean-Marc 

Vignolles (Chief Operating Officer) mi navrhol, aby som pomohol európskej divízii 

v niektorých veciach, ktoré sa týkajú našich stredoeurópskych a východoeuróp-

skych operácií. Dohodnuté máme všeobecné rámce, zatiaľ to podpíšeme na dva 

roky a potom uvidíme, ako ďalej. Jednoducho nebol čas dostať sa do detailov. Ja 

som síce oznámil, že 30. apríla odovzdávam agendu svojmu nasledovníkovi, ale 

ja ešte robím, ako keby sa nechumelilo. 

Minulý rok ste spustili športový TV kanál Orange Sport a exkluzívne 
ste získali prenosy futbalovej Ligy majstrov. Prečo je práve šport podľa 
vás kľúčovým obsahom pre Pay TV? 

Špičkový šport je najdrahším obsahom a nebol by ním, keby oň nebol záujem. 

Úplne všade sú zaň ľudia ochotní zaplatiť veľmi veľké peniaze. Najskôr operátori 

TV staníc a potom ich zákazníci. Ale nie je to len šport, my sme investovali aj do 

ďalšieho obsahu. Rozšírili sme HBO, kúpili sme ďalšie stanice. No ukázalo sa, že 

šport je asi najsilnejšia vec.  

V minulosti vlastnil práva na Ligu majstrov Telekom a o nejakej 
možnej spolupráci sa s vami nechceli ani rozprávať, no O2 sa s vami 
dohodlo. Zaujímalo by ma, aký je rozdiel v tých konkurenčných vzťa-
hoch.

Je to svojím spôsobom prirodzené. Teraz dedukujem – podľa mňa si Telekom 

dlho myslel, že my do toho jednoducho nepôjdeme, keďže naša sila na fixnom 

trhu je nepomerne menšia ako tá ich. A ak do toho pôjdeme, tak spôsobom, kto-

rý by pre nich nebol zaujímavý. Pravdepodobne to tak bolo, lebo tak sa správali. 

O2 má „dcéru“ na Slovensku, ktorá je však oveľa menšia a videli, že pre nich 

bude lepšie získať československú licenciu na prenosy Ligy majstrov, než se-

parátne pre každú krajinu zvlášť. Preto potrebovali nejakého partnera na Slo-

vensku. Telekom asi neprichádzal do úvahy, keďže je to ich veľký konkurent aj 

v Česku, a tak sme sa s nimi nejakým spôsobom dohodli my. Bol to dosť drahý 

krok, ale asi bol potrebný na to, aby sme si dokázali povedať, že pretláčanie 

sa nie je do budúcnosti ten najlepší spôsob fungovania. Lebo ľady sa začínajú 

troška hýbať a ja verím, že postupom času dokážeme aj s Telekomom či inými 

operátormi nájsť spoločnú reč. 

Na trhu je len veľmi málo hráčov, ktorí budú schopní do týchto vecí spoločne in-

vestovať. To bude zároveň znamenať, že budú rozhodujúcimi hráčmi v distribúcii 

televíznych služieb. Bude sa menej hrať na exkluzívnu stránku veci, ale viac na 

to, že som jeden z mála tých, ktorí dokážu poskytnúť komplexný obsah, ale aj 

komplexnú nadstavbu služieb za ním. Takých nebude na Slovensku veľa, bolo by 

aj prekvapením, keby áno, veď toto je malá krajina.

Na Slovensku má Orange dnes približne 2 400 BTS, ako výrazne bude 
toto číslo rásť pri budovaní 5G siete? 

Hlavne si musíme povedať, kedy sa tu reálne začne robiť 5G. Zatiaľ budú voľné 

len 700 MHz frekvencie a na tom sa nedá robiť skutočné 5G. Tam chýba to, 

čomu hovoríme tri a polka, teda frekvencie medzi 3400 a 3800 MHz. K týmto 

frekvenciám nemajú prístup dvaja najväčší hráči a pokiaľ sa niečo nestane, tak 
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ho do roku 2025 ani mať nebudú. Teda nad 5G na Slovensku dnes visí veľmi 

veľký otáznik. Je dosť ťažké povedať, koľko staníc bude mať 5G. Pozrite sa, 3G 

nemalo pokrytie na úrovni 2G, ale 4G ho už takmer dosahuje a určite ho bude 

mať. Z hľadiska dátovej prevádzky je dnes 4G absolútne dominantné. Keďže 

som 5G ešte nikdy nevyskúšal, tak si neviem predstaviť, ako rýchlo to pôjde, 

ale pravdepodobne ten rozdiel nebude taký výrazný, ako bol pri prechode z 3G 

na 4G. Prvými oblasťami s pokrytím 5G pravdepodobne budú husto zastavané 

časti, športové štadióny, nákupné centrá a diaľnice. To preto, aby 5G mohlo pod-

porovať aj autonómne autá. Či bude mať 5G také veľké pokrytie ako 4G, na to 

si budeme musieť chvíľku počkať. Dnes na tú otázku nedokážem odpovedať. 

Keď sa niekedy podarí na Slovensku spustiť 5G, ako dlho od tej chvíle 
budete udržiavať staršie generácie sietí? Máte na to už nejakú stra-
tégiu?   

Vypínanie 3G je otázka veľmi krátkeho času, lebo nebude absolútne žiaden dô-

vod na samostatnú existenciu. Frekvencie, ktoré dnes používame na 3G, spriah-

neme do 4G, čím získame vyššie rýchlosti vďaka širšiemu pásmu. Takže z toho, 

čo máme dnes, zostane 2G a 4G. 2G bude slúžiť pre bázický hlas, základná 

služba, možno na M2M, na všetko ostatné bude 4G a 5G bude nadstavba. 

Vyzerá to tak, že základným elementom pre technológie budúcnosti 
sú práve dáta. Aké príležitosti pre firmu vidíte v technológiách budúc-
nosti ako sú IoT alebo autonómna doprava? 

Veľmi veľké a veľmi významné. My sa tomu naozaj poctivo venujeme a vidíme, 

že nábeh IoT je pomalší, ako sa čakalo pred tromi – štyrmi rokmi. Ale zdá sa, 

že tento alebo budúci rok by mali byť zlomové. IoT nie je norma, je to spôsob, 

ako vyhovieť individuálnej, ale podľa možnosti opakujúcej sa požiadavke klien-

ta. Riadenie osvetlenia, odpadového hospodárstva alebo dopravy, to potrebuje 

prakticky každé mesto. Sú služby, pre ktoré sa dá nastaviť šablóna a s drobnými 

úpravami sa to dá predávať rovnako v Žarnovici ako v Novom Meste nad Váhom. 

Ľudia pomaly prichádzajú na to, že IoT je dobrá investícia a že im to pomôže. 

Je to rovnaké ako cloud, ktorý je dnes v Amerike štandardom a u nás sa len 

rozbieha. 

Ak sa pozrieme do vzdialenejšej budúcnosti, viete si predstaviť Oran-
ge ako poskytovateľa Car as a Service služby, čo je jedna z častých 
vízií budúcnosti dopravy?

Pokojne si to viem predstaviť, lebo tam podľa mňa platí to, čo v minulosti platilo 

pri iných veciach – to, čo sa zdalo na prvý pohľad nepredstaviteľné, sa za rok-

dva stalo absolútnym štandardom. Každopádne, autonómne autá nie sú otáz-

kou pre Orange na Slovensku, pretože spustiť riešenie, ktoré bude fungovať na 

Slovensku, ktorého žiaden bod nie je od hraníc vzdialený viac ako 150 km, nie 

je bohviečo. Lebo keď tie hranice prekročíte, tak to riešenie bude nepoužiteľné. 

Tam sa naozaj musí nájsť štandard, ktorý bude fungovať všeobecne.

Podľa mnohých odborníkov je pred nami najturbulentnejšia etapa ľud-
skej histórie, technológie sa budú meniť rýchlejšie ako kedykoľvek 
doteraz. Čo sa však podľa vás v komunikačných technológiách nezme-
ní ani o desať rokov? 

Ak dnes voláte cez 2G alebo cez dáta na 4G VoLTE, Voice over Wifi či cez Whats-

App, tak veľmi veľké rozdiely nepociťujete. No stále je to hlas. Komunikácia by 

mala predsa len slúžiť na to, aby približovala ľudí, ktorí sú od seba vzdialení. 

Keď si zoberiem, koľko z času stráveného na mobile alebo tablete dnes komuni-

kujem zo strojom, teda sledujem videá, čítam správy a podobne, a porovnám to 
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s časom, ktorý pretelefonujem, tak pravdepodobne už výrazne viac času trávim 

komunikáciou človek – stroj. Ale komunikačné technológie boli postavené na 

komunikáciu človeka s človekom. Hoci spôsob, akým komunikujeme, sa bude 

technologicky meniť, stále to bude debata človeka s človekom.

Keď sme pri tých strojoch, aký je Váš názor na umelú inteligenciu? 
Prikláňate sa viac k názoru, že to bude pre nás hrozba alebo naopak, 
príležitosť? 

Ja si myslím, že to je obrovská príležitosť, ktorá dokáže veľmi veľa vecí zlacniť, 

zdokonaliť a zrýchliť. Hrozbou môže byť AI vtedy, ak s ňou budeme narábať po-

dobne, ako s jadrovými zbraňami. Všetko sa dá zneužiť, ale prečo sa toho od 

začiatku báť?

V MINULOSTI SME MUSELI  
ZAPLATIŤ OBROVSKÉ PROSTRIEDKY 

ZA ODPOČÚVACIE ZARIADENIA, 
KTORÉ SME NESMELI POUŽÍVAŤ 

A NAKONIEC ANI VLASTNIŤ.

Bude Orange pri budovaní 5G siete používať technológie Huawei?

Naša rádiová sieť je Alcatel-Lucent, ktorý sa postupne mení na Nokiu. Väčšina 

technológií, ktoré používame v pozadí, sú od firmy Nokia alebo iných európskych 

hráčov. 

Tou otázkou som smeroval k bezpečnostnej kauze, ktorej dnes  
Huawei čelí.

Áno, rozumiem. V tejto chvíli je to riziko preto, lebo nevieme, ako tá kauza skončí. 

Ona by sa, samozrejme, dotkla oboch strán, lebo Huawei predáva technológie 

množstvu operátorov, a to aj západoeurópskym a americkým, ktorí keby ich ne-

mohli používať, majú veľký problém. Huawei tiež predáva obrovské množstvo 

telefónov. Mimochodom, beží na nich Android, ktorý dodáva Google, čo nie je 

čínska firma. Situáciu, samozrejme, pozorne sledujeme, keďže bezpečnosť je 

jednou z našich priorít. Vo všeobecnosti si však myslím, že akékoľvek zníženie 

konkurencie nie je dobré pre nikoho a môže to spomaliť nástup 5G vo svete.

V jednom rozhovore ste povedali, že firma vašej veľkosti sa nemá ako 
efektívne brániť, ak o nej niekto šíri nepravdy. Šírenie hoaxov a fake 
news je zásadný problém dnešnej doby. Ako sa podľa vás dá proti 
tomu bojovať?

S týmto my ťažko vieme bojovať, to je skôr na vás, novinároch. Dôležité je, aby 

médiá dokázali takéto veci odhaľovať, aby dokázali vytvoriť obsah, ktorý bude 

kvalitnejší, zaujímavejší a dôveryhodnejší ako hlúposti, ktoré sa šíria svetom. 

Hoaxy fungujú, lebo ľudia sa snažia hľadať niečo, čo by im viac vyhovovalo, než 

trpká pravda. Nemyslím si však, že sa to dá nejako jednoducho odstrihnúť, skôr 

je to trpezlivá mravenčia robota, ako ľuďom vysvetľovať – nebláznite, to je takto 

a nie inak.    

Pred niekoľkými rokmi boli operátori povinní uchovávať tzv. prevádz-
kové údaje, teda pol roka až rok ste museli uchovávať dáta o akejkoľ-
vek komunikácii svojich zákazníkov. Aké objemy dát to mesačne boli? 

Bolo to viac ako 20 TB. Je to približné číslo, pretože sa v danom období menilo. 

Išlo o uchovávanie prevádzkových údajov, nie obsahu samotnej komunikácie.
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Znamenalo pre vás zabezpečenie takejto požiadavky štátu relevantné 
náklady?

Samozrejme. Týkalo sa to nielen ukladania dát, ale aj odpočúvania. V minulosti 

sme museli zaplatiť obrovské prostriedky za odpočúvacie zariadenia, ktoré sme 

nesmeli používať a nakoniec ani vlastniť. Teda sme boli prinútení kúpiť niečo, 

čo sme potom „za korunu“ predali niekomu inému. A ani sme neboli celkom 

schopní posúdiť, či sme to kúpili správne, pretože tieto technológie boli ďaleko 

od našej expertízy. Keby sme sa v tom aj vyznali, tak v situácii, kedy tú škatuľu 

nemôžeme ani otvoriť, by nám to bolo nanič. 

Aké dáta uchovávate dnes?

Sú to údaje, ktoré sme oprávnení uchovávať pre svoje vlastné prevádzkové po-

treby, ako je vyúčtovanie služieb, riešenie reklamácií a zákazníckych sťažností, 

zisťovanie podvodných konaní a podobne. Samotné uchovávanie dát nie je prob-

lém, problémom je, čo sa s nimi robí.  

SOM SKÔR KLASIK,  
MÁM RÁD TROCHU STARŠIU 

HUDBU. MOJA NAJOBĽÚBENEJŠIA 
KAPELA BOLA A ASI AJ ZOSTANE 

BEE GEES.

Akú najzaujímavejšiu ponuku ste dostali počas svojho pôsobenia 
v Orange?

Dostal som jednu veľmi, veľmi zaujímavú ponuku v Česku a jednu veľmi, veľmi 

zaujímavú v Rakúsku. Obe boli z brandže, viac nepoviem. Ale ja som chcel zostať 

v tejto firme.

Čo to pre vás znamená, byť v tejto firme?

Bez pár dní som tu už 22 rokov, čiže ja už tu veľmi veľa ľudí nevnímam len ako 

kolegov, ale aj ako kamarátov, ako ľudí, s ktorými som prešiel veľký kus života. 

Ja som veľmi rád, že sa mi podarilo robiť v takejto spoločnosti, na takejto pozícii, 

s takýmito ľuďmi, a ešte k tomu doma na Slovensku. Nemôžem sa sťažovať, to 

by bolo rúhanie. Mal som aj nejaké ponuky od konkurencie. Neviem si to dosť 

dobre predstaviť, ako by som mohol po rokoch budovania tejto firmy s týmito 

ľuďmi zrazu preskočiť z kvietka na kvietok. Nechcem sa hrať na moralistu, ale 

mne by toto asi nešlo.  

Ako sa vám žije na Slovensku?

Toto je moja vlasť, mám tu rodinu, kamarátov, hovorí sa tu jazykom, v ktorom 

som vyrástol, hoci ja som schopný komunikovať aj inak. Toto je doma, je to nad 

všetko ostatné. Vedel by som si však predstaviť, že by som existoval aj niekde 

inde a nakoniec ma ešte niečo také možno postretne.

Vaša firemná nadácia vznikla v roku 1998, teda v dobe, kedy mali 
firmy celkom iné problémy, než riešiť filantropiu. Ako vznikol ten 
nápad?

Začali sme v roku 1997 na zelenej lúke, firma bola v obrovskej strate. O rok ne-

skôr sme začali tú mašinu roztáčať, no ešte sme nemali za sebou dynamo, ktoré 

by generovalo príjmy tak, aby sme tie obrovské náklady spojené s dotovanými 

zariadeniami vedeli kompenzovať. Rok 1998 bol preto rokom najväčšej straty 

a my sme sa vtedy s Andreou Cocherovou vybrali na predstavenstvo s návrhom 

vytvoriť Konto Globtel. Mnohí členovia predstavenstva sa na nás dívali, akoby 

sme spadli z Marsu. Hovorili sme im: „Dobre, my sme teraz v strate, ale sami 

vidíte, ako tá firma rastie a o pár rokov bude generovať veľké peniaze, preto by 

mala ukázať, že nejakým spôsobom budeme schopní vracať časť toho úspe-

chu späť ľuďom.” Dnes to už nie je Konto Globtel, ale Nadácia Orange a tento 

rok budeme mať dvadsať rokov. Jediná firemná nadácia, ktorá je na Slovensku 

známejšia, je Nadácia Markíza, ale s nimi sa nemôžeme porovnávať, pretože 

ani zďaleka nemáme ich komunikačné možnosti. Je to náhoda? No nie je. Je to 

preto, lebo to robíme dlhé roky poctivo a nerobíme to kvôli reklame.

Máte nejaký lifehack, niečo, čo vám pomáha zvládať pracovné nasa-
denie? 

Ja si žijem svoj normálny život, snažím sa vypadnúť mimo mesta vždy, keď je to 

trochu možné, snažím sa udržať si víkendy pre seba, pretože cez týždeň nemám 

čas na nič iné, som tu od rána do večera. 

Dnes žijeme v dobe, kedy chce byť každý teenager influencer, každý 
chce mať vplyv. Považujete sa vy osobne za vplyvného človeka?

Ako kde. Mám pocit, že vo firme mám nejaký vplyv, ktorý nie je len formálny, nie 

je daný len mojou pozíciou. Aj mimo firmy sú skupiny ľudí, ktorých zaujíma môj 

názor. Boli a sú to aj ľudia z politiky. Nerobím to iniciatívne, ale keď sa ma opýta-

jú a viem k tej téme niečo povedať, tak sa vyjadrím. Za influencera, v takom tom 

celospoločenskom význame, sa ale určite nepovažujem. 

Okrem mnohých iných aktivít je Orange aj partnerom festivalu Poho-
da. Chodíte na Pohodu?

Bol som tam viackrát, ale vždy len cez prípravné práce, nikdy som nebol na sa-

motnom festivale. Rád by som to tento rok prvýkrát zmenil. 

Akú hudbu počúvate?

Som skôr klasik, mám rád to, čo sa už dnes dá označiť za trochu staršiu hud-

bu. Moja najobľúbenejšia kapela bola a asi aj zostane Bee Gees. Mám celkom 

slušný sluch, mám rád aj nové veci, ale preto, že sú dobré, nie preto, že sú nové.  

Kam idete, keď chcete mať pokoj od ľudí, mailov a telefónov?

Máme chalupu na Motyčkách, to je medzi Starými Horami a Donovalmi. Sú to 

dve hodiny cesty autom, ale je to úplne iný svet a aj trochu iní ľudia. Nikdy sme 

sa tam nestretli s nejakou závisťou alebo niečím podobným. To je naozaj super 

miesto.

Má tam Orange pokrytie?

Má. Dokonca 4G (smiech). 
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Si naozaj zberateľom telefónov Nokia, a to vyslovene nových? 

Áno, zbieram len nové telefóny. Musím ešte upresniť, že nezbieram ani tzv. 

swap-y. To sú telefóny, ktoré sa vrátili po reklamácii, Nokia ich opravila, vyme-

nila na nich množstvo vecí, takže sú tiež ako nové. Je to vlastne nepoškodený, 

nový telefón, ale nemá krabičku ani žiadne ďalšie príslušenstvo. Takéto mám 

len štyri, ale skôr sa im vyhýbam, nie je to to pravé. Telefóny, ktoré zbieram, sú 

v nepoužitom stave, v originálnom balení a s príslušenstvom. Na displeji majú 

fóliu a ideálne je, keď je aj nabíjačka nepoužitá. Mojich zberateľských kusov sa 

dotýkam výlučne v rukavičkách, prezerám ich pod lupou, vidím každú chybičku.

Vidím, že tie balenia otváraš. Nemajú väčšiu 
hodnotu, keď sú zaplombované?

Držať zaplombované telefóny mi nedáva zmysel. Predsa sa musím pozrieť, čo 

je v krabičke zabalené. Jednému môjmu kamarátovi – zberateľovi sa napríklad 

stalo, že kúpil zaplombovaný mobil a vnútri bol falzifikát. Napodobenín je na trhu 

približne dve tretiny, hlavne v kategórii nepoužívaných.

Prečo zbieraš len nové, nepoužité telefóny?

Najprv som zbieral použité Nokie. Bol som vtedy ešte študent, takže samozrej-

me, že financie boli veľmi obmedzené. Postupne som si vyberal telefóny v čoraz 

lepšom stave, no keďže som nenormálny pedant, prešiel som dosť rýchlo na 

nové. Asi je to nejaká moja obsesia, ale hnevalo ma, že tie mobily nie sú nové, 

nebavilo ma sa na ne pozerať.

Ako si so zberateľstvom začal?

Dávnejšie som dostal Nokiu 7110, potom som ju niekam zapatrošil a úplne na 

ňu zabudol. Pred asi 5-6 rokmi som u otca na firme otvoril šuplík a objavil ju tam. 

Vtedy to celé začalo, presne sa pamätám na ten pocit, ako som si povedal, že 

tieto telefóny chcem zbierať. Najprv som sa ale rozhodol, že budem zbierať len 

sériu -110. Niektoré z nich sa zháňajú veľmi ťažko, napríklad 2110 alebo 6110.

Nenapadlo ti zbierať aj iné značky?

Ani nie. Ostatné značky starších mobilov ako Siemens, Ericsson a podobne mi 

akosi nikdy nič nehovorili. Vždy som používal telefóny Nokia, dokonca aj teraz 

používam Nokiu 1208. Jednoducho ma oslovuje ich dizajn a možno je to aj mi-

nulosť značky, ktorú som do istej miery zažil.

DIAGNÓZA: 
ZBERATEĽ NOKIÍ 

ROZHOVOR ROBERT MELICHER / NEWNOKIACOLLECTION

Autor Roman Calík / Foto Števo Porubský

Čo zbierate vy? Robert sa 
rozhodol pre zbieranie starých 
telefónov Nokia. Na tom by 
nebolo nič zvláštne, ak by to 
neboli telefóny v stave úplne 
nových! Áno, čítate dobre, Robert 
Melicher z Bratislavy zbiera 
modely Nokia, ktoré mnohí z vás 
určite v minulosti používali často 
ako top high-endové kúsky. Má 
ich už viac ako 300 a všetky sú 
nové, nepoužité, s kompletným 
príslušenstvom a v pôvodných 
obaloch. Zaspomínajte si s nami 
na časy, kedy Nokia kraľovala trhu 
telefónov.



82 / JAR 2019 / TECHBOX

Ktorý kúsok bol tvojim prvým nepoužitým?

Na úplne prvý si nespomínam, ale spomínam si na prvý taký významnejší z no-

vých telefónov, v tej dobe môj najdrahší. Bol to komunikátor Nokia 9000. Vylici-

toval som ho vtedy za viac ako 500 Eur, pričom vo finále tej dražby som bol ja 

a poľské Múzeum techniky.

Potom to už išlo asi raketovým tempom...

Práveže nie. Išlo by, keby som mal sponzora alebo neobmedzený rozpočet, lenže ja 

som stále musel riešiť cashflow a rátať, čo si môžem dovoliť a čo nie. Aj to je relatív-

ne, pretože kľúčové je, samozrejme, tie telefóny nájsť, a to je zároveň aj to najťažšie.

Vieš vôbec, koľko modelov Nokia celkovo 
vyrobila a koľko z nich už vlastníš?

To presne neviem, je to ťažké zistiť. Informácie sa rôznia, ale prikláňam sa 

k tomu, že ich bolo približne 470. Nokia telefóny sa vyrábali v Číne, Fínsku, 

Maďarsku, ale aj v Mexiku, Indii, Rumunsku, Nemecku, USA a v Kórei. Existujú 

modely len pre ázijský trh, len pre európsky, ale separátne aj pre americký trh. 

Aj preto je ťažké rozlíšiť, čo je samostatný model a čo už nie. Napríklad v USA 

ponúkali operátori aj svoje modely Nokia, ale okrem unikátneho čísla modelu 

sa nijako zásadne nelíšili, napríklad Nokia 6650 a 6651. Momentálne mám 

v zbierke 326 kusov (pozn. red. – v čase uzávierky k 6. marcu 2019).

Aký je cenový rozdiel medzi použitým a novým telefónom?

Obrovský. Napríklad Nokia N95 použitá, s kompletným balením a veľmi zacho-

valá, stojí cca. 80 eur, závisí to aj od toho, kde ju kupujete. Každopádne do 100 

dolárov sa dá vmestiť. Nová, nepoužitá, vyjde na 500 dolárov. 

Ktorý je tvoj najdrahší telefón? 

Určite Nokia 8800 Carbon Arte, tá ma stála viac ako tisíc eur. Sú ale aj oveľa 

drahšie, také, ktoré si svoju cenu nielen zachovali, ale je aj niekoľkonásobne 

vyššia. Sú to ale všetko telefóny Arte. S nimi je to však ťažké, pretože sú veľmi 

často „fejkové“.

Máš medzi telefónmi aj nejaké „srdcovky“?

Nokia 8110 a aj 6110, ktorej je veľmi málo. Všeobecne mám obľúbené modely 

najmä podľa toho, ako veľmi sú raritné. Momentálne sa teším na model Nokia 

N92, zatiaľ ju mám iba použitú. Tá sa mi proste páči a keďže bola len na ázij-

skom trhu, nie je jednoduché ju získať. Mám už kúpenú letenku na Filipíny, tak 

snáď sa mi to podarí.

Znamená to, že za telefónmi aj cestuješ?

Pár krát som takto vycestoval, ale skôr je to tak, že keď niekam cestujem súk-

romne, využijem to. Napríklad nedávno som si prešiel Vietnam na motorke. Keď 

som si kúpil letenku, hneď som e-malom kontaktoval zberateľa vo Vietname 

a dopadlo to tak, že som mu tam niesol 3 telefóny. Žiaľ, odtiaľ som si práve 

žiadne nepriniesol, pretože tam je to samý falzifikát.

Tento tvoj koníček je dosť drahý. Máš predstavu, 
koľko si už do telefónov investoval?

Neviem a radšej to ani nechcem vedieť.

Nie je ti ľúto, že Nokia ako značka upadla?

Áno, je to škoda. Každopádne, novodobé smartfóny by som aj tak nezbieral, veď 

sú všetky rovnaké. Dlho som smartfón ani nemal, ale zistil som, že som s ním 
n	Do zbierky patria aj málo známe a preto veľmi cenné digitálne 

náhrdelníky Nokia. 

n	V zbierke nechýba ani legenda, Nokia 3310, táto je nepoužitá 

a vyrobená priamo vo Fínsku.

n	Špička ľadovca zbierky, ktorú tvorí viac ako 300 úplne nových 

telefónov Nokia
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rýchlejší, efektívnejší, môžem pracovať kdekoľvek, takže som si ho zaobstaral. 

Teraz mám piaty v poradí, niektoré mi vydržali funkčné iba jeden mesiac. Mám 

aj smart hodinky Nokia, jedny v zbierke, jedny na ruke, tie sú dnes už celkom 

slušná rarita.

Nokia vyrábala aj iné veci, vlastníš aj niečo iné ako telefóny?

Zopár sa ich nájde. Napríklad kazetový prehrávač, videokazeta a samozrejme, 

mám veľa príslušenstva Nokia, možno aj viac kusov, než telefónov. Ako inak, 

všetko nové.

Máš zbierku – čo s ňou? Máš nejaký zámer, ako ju využiť?

Chcem túto zbierku zdigitalizovať a vytvoriť virtuálne múzeum Nokia. Myslím si, 

že tento koncept bude v budúcnosti bežný. Napadlo mi to možno aj preto, lebo 

som na digitalizácii už pracoval a zároveň mi to príde ako najlepší spôsob, ako 

túto zbierku dostať k všetkým ľuďom, ktorých to zaujíma. Virtuálna realita umož-

ní modely si poprezerať a určite v budúcnosti aj pomocou virtuálnych rukavíc si 

predmet „chytiť“ do rúk, pootáčať, ohmatať.

Ak by ste sa chceli pozrieť na Robertovu zbierku, nájdete 
ju na stránke www.newnokiacollection.com.

n	Vedeli ste, že Nokia vyrábala aj magnetofónové prehrávače?

n	Robert s telefónmi zaobchádza doslova v rukavičkách, hlavne s tými 

veľmi cennými, ako táto Nokia 9110.
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ROZHOVOR JÁN LUNTER ML. / INNOVATRICS

NAJLEPŠIA 
BIOMETRIA 

SVETA VZNIKÁ 
NA SLOVENSKU 

Autor Patrik Kimijan / Foto Peter Frolo

Keď ešte ako študent uspel 
v medzinárodnej súťaži so svojim 
algoritmom na rozpoznávanie 
odtlačkov prstov, tak okamžite 
dostal lukratívnu pracovnú 
ponuku, no namiesto dobrého 
zamestnania sa rozhodol 
založiť vlastnú firmu. Odvtedy 
uplynulo 15 rokov a dnes patrí 
jeho Innovatrics medzi svetovú 
špičku v oblasti biometrie. Ján 
Lunter ml. nám v exkluzívnom 
rozhovore porozprával o ceste 
od študentského startupu k firme 
s globálnym dosahom, o tom, 
ako biometria pomáha zlepšovať 
medziľudské vzťahy v Afrike, 
ale aj o tom, prečo považuje za 
výhodnejšie rásť bez investorov. 

Príbeh vašej firmy začal v Paríži, kde ste študovali rozpoznávanie ob-
razu. Prečo ste si vybrali práve túto oblasť a prečo práve toto mesto?

Išlo to dosť prirodzene. Študoval som v Banskej Bystrici na bilingválnom gym-

náziu J.G. Tajovského a prírodovedné predmety tu boli vo francúzskom jazyku. 

Môj profesor matematiky ma presvedčil, aby som išiel na rovnakú školu, kde 

študoval aj on. Mal som cieľ ísť študovať do zahraničia, a zároveň som mal veľmi 

blízko k algoritmom. Na Slovensku je veľmi dobrá iniciatíva - Korešpondenčný 

seminár z programovania, ktorý organizujú študenti MFF UK pre stredoškolákov. 

A práve to ma ešte viac nakoplo k teoretickej informatike a algoritmike. Vo Fran-

cúzsku som viac študoval matematiku a fyziku, ale vždy som mal blízko k počí-

tačom a chcel som sa k tomu vrátiť. Rozpoznávanie obrazu bol práve taký pekný 

mix  matematiky, sčasti fyziky a programovania. To ma bavilo.

A potom sa vám dostal do rúk skener odtlačkov prstov...

Áno, na škole sme mali skener. Keď som ho prvýkrát skúšal, tak som mal asi 

vlhký prst, a preto nerozoznal môj odtlačok. Začal som sa s tým hrať. Ako výstup 

som dostal obrázok v rozlíšení 300 x 300 pixlov. Vtedy som ešte nevedel veľa 

o spracovaní obrazu, v podstate som sa k tomu týmto dostal.

„Videl som, ako vyzerajú fotografie odtlačkov prstov a uvedomil som 
si, že počítač tieto snímky nevyhodnotí ako jednotky a nuly a nepo-
skytne jednoznačnú informáciu.” povedali ste v jednom rozhovore. 
Ako vtedy počítače identifikovali odtlačky?

V tej dobe sa obraz spracovával úplne inak. Dnes sa už na všetko používajú neu-

rónové siete, predtým ľudia viac rozumeli tomu, čo počítač vlastne robí, používali 

sa rôzne matematické transformácie a podobne. Odtlačok prsta nie je pre člo-

veka taká jednoznačná informácia, ako text. Dva reťazce textu sa dajú porovnať 

znak po znaku a je veľmi jednoduché prísť s postupom, ktorý vám povie, či máte 
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rovnaký text. Pri odtlačku prsta, alebo fotke tváre to nie je také jednoduché, 

pretože fotografia sa bude vždy na niektorých miestach líšiť. Ak niekde silnejšie 

pritlačím prst, tak tá plocha bude tmavšia, alebo ak otočím prst o 90°, tak od-

tlačok vyzerá úplne inak. Človek si to vie v hlave automaticky otočiť, ale počítač 

nie. Všetky tieto postupy ho treba naučiť. 

Váš vtedy len školský projekt uspel na súťaži v Taliansku a kanadská 
firma vám ponúkla prácu. Namiesto toho ste im vy ponúkli, že si môžu 
kúpiť licenciu na váš softvér a získali ste tak prvú zákazku. Prečo ste 
sa rozhodli pre vlastné podnikanie, namiesto komfortného zamestna-
nia vo veľkej firme?

Tú súťaž organizovala univerzita v Bologni a prihlásil som sa so svojím riešením 

ako nezávislý vývojár. V závislosti od kategórie som sa umiestnil od prvého do 

tretieho miesta, teda naozaj na popredných priečkach. To mi dodalo sebadôveru, 

že moje riešenie vie byť konkurencieschopné aj v porovnaní s tými najlepšími 

firmami, ktoré v tejto oblasti existujú. Videl som, že moja technológia je dobrá 

a chcel som s tým niečo skúsiť. Keď to spätne hodnotím, tak začať podnikať bolo 

pre mňa relatívne prirodzené rozhodnutie, keďže som doma zažil vznik našej 

rodinnej firmy, ktorá vyrástla z garáže až na firmu so sto ľuďmi. Preto som sa 

podnikania neobával. Cieľom väčšiny mojich spolužiakov bolo zamestnať sa vo 

veľkej firme, mať tam dobrý plat, dobré postavenie, ale mňa to veľmi nelákalo. 

Možno to bolo aj tým, že podnikanie máme v rodine, môj otec podniká, svojím 

spôsobom podnikal aj starý otec, aj keď to bolo za komunizmu obmedzené. 

Svoju firmu ste založili vo Francúzsku s dvomi spoločníkmi, z ktorých 
jeden bol profesor z vašej univerzity. Je tam bežné, že sa pedagógovia 
stávajú spoločníkmi v študentských startupoch?

Bola to skôr výnimka. Profesor bol už na sklonku kariéry a hľadal niečo, čomu by 

sa ešte mohol venovať. 

Ten z firmy odišiel, keď ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko. Stálo za to 
vracať sa domov aj za cenu, že stratíte špičkového odborníka?

Vo firme sme boli dvaja mladí chalani a jeden starší profesor. Pomerne rýchlo 

sme zistili, že to trochu ináč vnímame a spôsobovalo to isté problémy. Akoby 

sme išli rôznymi rýchlosťami, kým my mladí sme makali 16 hodín denne, tak 

profesor menej. Videli sme, že to pôvodné nastavenie nie úplne fungovalo, aj to 

bol jeden z dôvodov, prečo sme našu spoluprácu prehodnotili, vrátili sme sa na 

Slovensko a zostali sme dvaja spoločníci.

Prvými naozaj veľkými zákazkami pre Innovatrics boli projekty pre vlá-
dy v rôznych rozvojových krajinách. Ako sa tam využíval váš softvér?

Dosť veľa projektov sme robili s jednou juhoafrickou firmou. My sme im dodávali 

technológiu a oni ju potom používali pri rôznych projektoch ako vydávanie ob-

čianskych a vodičských preukazov, alebo aj pri voľbách. Rozvojové krajiny často 

ani nevedia, koľko majú obyvateľov, nemajú ich nijako identifikovaných, preto pri 

registrácii obyvateľov počas volieb používajú odtlačky prstov. Vďaka tomu vedia 

zabezpečiť, že jeden človek nebude zaregistrovaný viackrát a nebude môcť viac-

krát voliť. V afrických krajinách majú voľby veľmi veľkú vážnosť, preto je dôležité 

proces registrácie obyvateľov správne poňať. Predpokladám, že u nás asi nie je 

problém vygenerovať zoznam voličov na základe dát, ktorými disponujú štátne 

inštitúcie, v afrických krajinách také niečo neexistuje, preto je práve biometria 

dobrým spôsobom, ako dodať dôveru k tým dátam.
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Pri máloktorom procese je motivácia ovplyvňovať výsledok väčšia, ako 
pri voľbách. Stretli ste sa s tým, že by chceli nejako obísť váš systém? 

Nestretli sme sa s takým niečím. Naša technológia je len jednou z viacerých vecí 

a to, že sa niekde pri voľbách používajú odtlačky prstov, ešte neznamená, že tie 

voľby sú korektné. Je tam asi viac možností, ako voľby ovplyvniť. Odtlačky prstov 

sa nepoužívajú v deň volieb, ale zbierajú sa vopred, preto je stále dôležité, aby 

tam boli nejakí pozorovatelia. Ak aj vznikali nejaké problémy, tak to bolo v dô-

sledku dezorganizácie obyvateľov. V Afrike sa často stávalo, že keď sa v nejakej 

lokalite registrovali obyvatelia, tak sa zapojili aj tí, ktorí tam boli len na návšteve. 

Niečo sa tam dialo, tak sa prišli pozrieť a nechali si zaregistrovať aj svoje od-

tlačky prstov. Toto sa stávalo častejšie, než to, že by sa niekto zámerne snažil 

zaregistrovať do volieb viackrát. 

BOLI SME AJ PRI TOM, KEĎ 
PREZIDENT GHANY POUŽIL NAŠE 
ZARIADENIE, KTORÉ VZNIKLO VO 

VLKANOVEJ. 

Zúčastňovali ste sa osobne registrácie obyvateľov v rozvojových kraji-
nách, kde používali vašu technológiu?

Prvý projekt, kde sme boli naozaj fyzicky pri tom, bol v Ghane. Tam sa náš sys-

tém použil pri tvorbe pasov, spolupracovali sme s veľkou lokálnou tlačiarňou, 

ktorá tlačila pasy. Našu technológiu si kúpili, aby svojim pasom dodali dôvery-

hodnosť, aby ich čo najlepšie akceptoval okolitý svet. Vďaka biometrickým dá-

tam sú pasy zabezpečené a nie je také jednoduché dosiahnuť to, aby mal niekto 

na jedno meno viac pasov. Vtedy sme boli naozaj blízko celého procesu, radili 

sme im a boli sme aj pri tom, keď prezident Ghany použil naše zariadenie, ktoré 

vzniklo vo Vlkanovej. Bola to taká kovová skrinka, ktorá obsahovala dva skenery 

odtlačkov prstov pri sebe, trochu improvizácia, ale výborne to poslúžilo v daných 

podmienkach. 

Stávalo sa vám, že ste pri nasadení priamo v teréne prišli na to, že 
vaše riešenie funguje trochu inak, ako ste si pôvodne predstavovali 
a plánovali?

Človek dostane vždy veľa nápadov, keď vidí použitie svojej technológie v praxi. Ja  

mám veľmi rád, keď môžem ísť za klientom, aby som videl, ako našu technológiu 

používa. Často sa mi však stáva, že ma začne hnevať ako je to ešte neefektívne. 

Ani nie samotná technológia rozpoznávania odtlačkov, ale skôr spôsob akým 

sa naša technológia používa. Ako firma rástla, tak sa posúvala od úzko špecia-

lizovanej technológie ku komplexnejším riešeniam. Keď sme potom videli, ako 

tieto riešenia používajú naši partneri, tak sme prišli na to, že častokrát opakujú 

podobný druh chýb. Preto sme im začali ešte viac pomáhať, začali sme pravi-

delne robiť tréningy pre našich partnerov. To sme dovtedy nerobili, pretože sme 

predpokladali, že naši partneri budú vedieť technológiu od nás používať. 

Pre nás bola biometria jednoduchá vec, no neskôr sme si uvedomili, že je to 

pomerne zložitá doména, ktorá súvisí so štatistikou, s matematikou, s chybo-

vosťou. Biometria nefunguje na 100 % a vyskytujú sa pri nej dva druhy chýb -  

false accept a false reject. Falošná akceptácia spôsobuje napríklad to, že otvo-

rím dvere a dám prístup niekomu, kto by ho dostať nemal a falošné odmietnutie 

zase naopak odmietne poskytnúť prístup niekomu, kto je v systéme regulérne 

zaregistrovaný. Napríklad pri tom spomínanom vydávaní pasov tieto chyby môžu 

spôsobiť to, že niekomu nie je možné vydať pas, pretože je zle nastavený biomet-

rický systém a myslí si, že sa daný človek s niekým veľmi podobá. To sú veľmi 

nepríjemné chyby, ktoré dôveru biometrického systému veľmi znižujú, preto je 

dôležité všetko správne nastaviť. 

Robíte to aj dnes, že ste fyzicky prítomný pri nasadzovaní svojich tech-
nológií? 

Veľmi často sme prítomní pri nasadení, v niektorých krajinách máme nonstop 

svojich ľudí a zabezpečujeme podporu. Náš systém používa napríklad Saudská 

Arábia pri kontrole hraníc. V čase, keď idú pútnici do Mekky, tak počet ľudí pre-

chádzajúcich cez hranice enormne narastie a náš systém musí fungovať nepre-

tržite. Stačí krátky, päťminútový výpadok a rady ľudí na hranici nepredstaviteľne 

narastajú, preto tam máme nonstop svojho človeka. Ale na druhej strane je veľa 

projektov, ktorých sa zúčastňujeme cez systémových integrátorov. Vtedy do toho 

až tak nevidíme a know-how máme len sprostredkovane. Nedávno sme organi-

zovali svoju prvú konferenciu Biocon, kde sme pozvali našich partnerov a navzá-

jom sme si odovzdávali know-how. Bolo zaujímavé vidieť, ako človek z Panamy 

radí človeku z Indonézie, ako by mohol vylepšiť svoj systém. 

V NEJAKEJ FORME JE NÁŠ 
SYSTÉM ASI V KAŽDEJ KRAJINE NA 

SVETE. NÁŠ NAJVÄČŠÍ PROJEKT 
JE INDONÉZIA, KDE MÁME 180 
MILIÓNOV REGISTROVANÝCH 

OBYVATEĽOV. 

V koľkých krajinách máte aktuálne nasadený svoj softvér?

V nejakej forme je náš systém asi v každej krajine na svete. Napríklad v Číne 

spolupracujeme s výrobcom technológie na otváranie dverí, ktorý používa vý-

hradne náš softvér a svoje produkty predáva do celého sveta. Potom je dosť kra-

jín, kde sme robili väčšie projekty a zaregistrovali sme milióny ľudí. Náš najväčší 

projekt je Indonézia, kde máme 180 miliónov registrovaných obyvateľov. 

Ako je to s dátami? Máte k nim prístup?

Tie dáta sú veľmi citlivé. Nikdy preto nejdú do žiadneho cloudu, je to zväčša 

uložené v privátnej sieti mimo internetu a dáta vlastní vláda danej krajiny. Často 

fungujeme takým spôsobom, že náš softvér ani len  neukladá pôvodné obrazové 

dáta, ale len ich digitálne modely - šablóny, takzvané templaty. Dostaneme prí-

stup do nejakej databázy, nad ňou pracujeme, ale oni to kontrolujú. To sú naozaj 

veľmi citlivé záležitosti. 

Kto niekedy cestoval do USA, ten si už prešiel procesom snímania od-
tlačkov a je to pomerne nepríjemný úkon. Je z hľadiska rozpoznávania 
obrazu problém, keď je človek nervózny a potia sa mu ruky? 

Dokonca aj počasie vie zohrať istú rolu. V začiatkoch biometrie boli napríklad 

suché prsty vážnou výzvou pre mnoho skenerov. Ak mal niekto suchý prst, tak 

musel veľmi silno tlačiť, aby tam niečo bolo vidno. Rovnako problém je, aj keď 

priame slnko svieti na skener odtlačkov. Ale záleží od technológie, sú optické 

skenery, kapacitné skenery, v smartfónoch sa niekedy používajú ultrazvukové 



 TECHBOX / LETO 2019 / 53

skenery. Tých možností je veľa a každá má nejaké slabiny. Niekedy to vie byť až 

úsmevné. Pri registrácii obyvateľov v Guinei mali miestni v jednej lokalite poveru, 

podľa ktorej keď je niekto s niekým pohádaný, tak sa mení na ducha. A duchovia 

nemajú odtlačky. Tým ľuďom, ktorých skener nezaregistroval, hovoril operátor, 

že sú určite  s niekým pohádaní. Nech idú domov, uzmieria sa a skúsia registrá-

ciu na ďalší deň. A ono to fungovalo. Pretože keď prišli na ďalší deň, tak bolo tro-

chu iné počasie a už to zrazu išlo a všetci boli spokojní. Takto biometria prispela 

k zlepšeniu medziľudských vzťahov. Tá variabilita odtlačkov je naozaj neuveriteľ-

ná, mohli by sme spomenúť kožné choroby, alebo ľudí, ktorí jednoducho nemajú 

žiadne odtlačky. Napríklad veľa ľudí má veľmi pekne definované papilárne línie, 

až tak, že sa dajú obkresliť ceruzkou, ale videl som také prsty, kde to jednoducho 

nie je. V tej chvíli sa matematický model, ktorý sa orientuje podľa papilárnych 

línií, nemá o čo oprieť a celé to funguje výrazne horšie. 

Používate odtlačok prsta na odomykanie telefónu, alebo na prístup ku 
cloudovým službám?

Používam ho na prístup k rôznym záležitostiam. Asi viac kvôli komfortu, než kvôli 

bezpečnosti. Viem, že ľudia zameraní na bezpečnosť majú často výhrady k po-

užitiu odtlačkov. Na druhej strane získať niekoho odtlačok nie je veľmi zložité. 

Je to niečo podobné, ako fotografia tváre. Môžete ju nájsť na internete, alebo 

človeka odfotiť, ani o tom nemusí vedieť, preto považovať dnes fotografiu za sú-

kromnú informáciu je  nereálne. To isté platí o odtlačku prsta.

V tomto kontexte sa nedávno stala zaujímavá vec. Jan Krissler, ne-
mecký hacker s prezývkou Starbug, na konferencii Chaos Computer 
Club získal odtlačky prstov nemeckej ministerky obrany len tak, že 
na tlačovke odfotil jej prsty. Je reálne možné použiť takto získané bio-
metrické dáta?

Áno je. Chce to naozaj dobrý zoom a dobré svetelné podmienky. Dnes existu-

jú skenery, ktoré dokážu z niekoľkých metrov odfotiť vašu dúhovku a podobná 

technológia sa dá použiť aj na odtlačky. Fotografovanie odtlačkov sa pri štan-

dardných riešeniach v praxi nepoužíva, pretože ľuďom klasický skener nepre-

káža. Navyše priloženie prsta na skener môže byť vnímané aj ako gesto poskyt-

nutia súhlasu. Ale asi by sa dal skonštruovať skener, na ktorý z dvoch metrov 

zamávate a on rozpozná vaše odtlačky. Teda verím tomu, že to ide tak, ako to 

urobil nemecký hacker, a preto odtlačok prsta nemožno považovať za nejaký 

súkromný údaj.  

Svoje portfólio ste rozšírili o face recognition. Dá sa nejako jednodu-
cho vysvetliť technologický rozdiel medzi rozpoznávaním odtlačkov 
a snímaním tvárí? 

Základný rozdiel je v tom, že tváre dokáže rozpoznať aj iný človek, odtlačky rozpo-

zná len špecialista. Veľký rozdiel je aj v použiteľnosti, pretože skener na odtlačky 

je pomerne vzácna vec, no skener na tváre, teda kamera, stojí 1-2 doláre a je 

ich veľa.  

n Priamo v sídle Innovatrics (zľava): Roman Calík, Ján Lunter ml., Patrik Kimijan
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Akú presnosť viete dosiahnuť pri rozpoznávaní tváre?

V rozpoznávaní tvárí sa technológia veľmi posunula. Keď sme v roku 2004 začí-

nali, tak tváre boli modalita, ktorá sa skúmala, ale nikto to nebral veľmi vážne, 

pretože chybovosť sa pohybovala v desiatkach percent. To znamená, že 20 per-

cent ľudí by muselo použiť kľúč namiesto toho, aby im systém otvoril dvere. Ta-

kisto by hrozilo, že tie dvere otvorí aj niekomu cudziemu len preto, lebo sa trochu 

podobá na majiteľa. Preto to bolo nepoužiteľné. No s nástupom neurónových 

sietí a deep learningu sa za posledných päť rokov presnosť rozpoznávania tvárí 

asi 20-násobne zlepšila. Dnes tie najlepšie systémy prekonávajú v rozpoznávaní 

tvárí schopnosti človeka. Povedzme, že väčšina z nás je schopná pomerne bez-

pečne rozpoznať jedného človeka z tisíc bez toho, aby hrozila zámena. Rovnako 

už dnes dokáže fungovať aj softvér. Stále však majú na presnosť rozpoznávania 

vplyv také faktory, ako je vzdialenosť, kvalita kamery, alebo svetlo. Akonáhle je 

k dispozícii kvalitný záber, tak presnosť rozpoznávania tváre je podobná, ako 

presnosť pri rozpoznávaní odtlačku prsta. Vďaka tomu dokážem spoľahlivo roz-

poznať jedného človeka z tisíc.  

V apríli ste zvíťazili v teste americkej vládnej agentúry pre normy 
a technológie (NIST) v kategórii Wild images. Vedeli by ste tento vý-
sledok prirovnať k nejakej športovej súťaži, aby sme mali lepšiu pred-
stavu, aký významný úspech to je?

Pre tvárovú biometriu je to olympiáda. Počet zúčastnených bol 50-60, takže je to 

veľmi exotický šport, kde súťaží málo tímov.   

Čo presne znamená kategória Wild images?

Ide o fotografie, ktoré nie sú veľmi kontrolované. Môže tam byť selfíčko, kedy 

je tvár zachytená z bočnej strany, môžu tam byť zábery vytvorené z väčšej diaľ-

ky, boli tam napríklad zábery lyžiarov s helmou. Je to veľmi náročná kategória. 

Rozpoznávanie je omnoho náročnejšie, ako pri štandardnej kvalite, čo sú fotky 

vytvorené podľa normy pre pasové fotografie. 

Začínali ste s odtlačkami prstov, dnes viete pomerne spoľahlivo roz-
poznávať tváre. Aká ďalšia oblasť biometrie sa v dohľadnej dobe po-
dobne rozšíri?

Pri smartfónoch to smeruje k tomu, že telefón overuje vašu identitu bez toho, aby 

ste o tom vedeli. Niekedy vás požiada o PIN kód, lebo už dlho nevidel váš odtla-

čok prsta. Trend je taký, že toto všetko sa bude diať na pozadí a skener odtlačkov 

bude po celej ploche displeja. Tým, ako budete prirodzene používať telefón, tak 

jeho systém bude overovať, či ste to vy. Keď na displeji rozpozná iný prst, ktorý 

predtým nevidel, tak sa telefón zablokuje. Bude to teda posun k multimodálnej 

biometrii, kde sa kombinuje viacero modalít, kde sa môžu sledovať aj také veci, 

ako spôsob, ktorým držíte mobilný telefón a keď ho uchopíte nejako inak, tak 

to bude vyhodnotené ako podozrivé a bude od vás žiadať nejaký identifikátor.  

Vďaka množstvu rôznych senzorov v smartfónoch bude možné analyzovať naprí-

klad aj spôsob vašej chôdze. Keď pohybové senzory vyhodnotia, že telefón zrazu 

zrýchlil, tak to môže znamenať, že vám ho niekto vytrhol z ruky a uteká preč. Na-

priek tomu, že ste ho nestihli zablokovať, tak sa zablokuje sám. Celé to smeruje 

ku veľkému komfortu, vaša identita bude neustále overovaná, len o tom vôbec 

nebudete vedieť. Spolu s vyšším komfortom tak získame aj vyššiu bezpečnosť. 

Je to podobné, ako s tvárovou biometriou. Keď dnes prechádzate letiskom, tak 

neviete, koľkokrát bola vaša identita skontrolovaná tvárovou biometriou. 

Používa sa dnes už bežne tvárová biometria na letiskách? 

Áno. Nemajú to všetky letiská, ale mnohé áno. Sú tam nejaké kontrolné body, 

kde vás zosníma kamera a porovná vás so zoznamom hľadaných osôb naprí-

klad. Bez toho, aby ste o tom vedeli. 

Pre americkú armádu ste dodávali systém na identifikáciu osôb v teré-
ne. Čo všetko dokáže a ako funguje?

Je to dedikované zariadenie podobné smartfónu, dokáže zosnímať fotku, alebo 

prst. V praxi sú v jednom zariadení uložené údaje desiatok tisíc osôb. Armády 

dnes už nefungujú tak, že niekam prídu, niečo dobyjú a koniec. Dané územia aj 

istú dobu spravujú a bojujú proti terorizmu. Ak sa niekde objaví podozrivý človek, 

tak jednoducho pomocou tohto zariadenia ho viem zaregistrovať a overiť, či sa 

ten istý človek neobjavil niekde inde, pri nejakej inej základni a viem si tak vy-

hodnotiť riziko, ktoré daná osoba predstavuje. 

Z TVÁRE VIEME ROZPOZNAŤ 
ČI JE TO MUŽ, ALEBO 
ŽENA S ROVNAKOU 

PRAVDEPODOBNOSŤOU,  
AKO KEĎ SA TO SNAŽÍ ROZLÍŠIŤ 

ČLOVEK. VIEME ODHADNÚŤ  
AJ VEK. 

Softvér iFace ste predstavili ako revolúciu v biometrii tváre. Čo dnes 
dokážete z ľudskej tváre prečítať?

Venujeme sa hlavne rozpoznávaniu tvárí. Teda dokážeme zistiť, či ste to vy, alebo 

či ste to vy podľa vašej desať rokov starej fotky. To je ten prípad, keď si pomo-

cou tvárovej biometrie otvárate účet v banke, no máte pár rokov starý občiansky 

preukaz. Ten systém musí vedieť predvídať, ako sa bude vaša podoba meniť. Ďa-

lej vieme vyhodnotiť, či sa pozeráte do kamery, nájsť osemnásť identifikačných 

bodov na tvári, ako sú kútiky očí, úst, špičku nosa, koreň nosa, polohu zreničky.

Viete rozlíšiť pohlavie?

Áno, vieme určiť, či je to muž, alebo žena s rovnakou pravdepodobnosťou, ako 

keď sa to snaží rozlíšiť človek. Vieme odhadnúť aj vek. 

V Brne máte vývojové centrum, ktoré sa zaoberá aj umelou inteligen-
ciou, vy sám ste tento odbor študovali.  V čom konkrétne vám AI po-
máha pri biometrii? 

V dobe, keď som študoval, sa umelá inteligencia volala machine learning. Pri 

rozpoznávaní nepoužívame presné štatistické metódy, ktoré by boli založené na 

presnom vzorci, kde na konci dostanem odpoveď áno, alebo nie. Používajú sa 

soft metódy, ktoré využívajú rôzne pravdepodobnostné modely a tie dokážu roz-

hodnúť, či ide, alebo nejde o nejakého človeka. 

Keď dnes používate pri rozpoznávaní tvárí umelú inteligenciu, viete, čo 
všetko vplýva na jej rozhodnutie, alebo aké aspekty majú váhu?

Parametrov neurónovej siete sú desiatky miliónov, teda máme desiatky miliónov 

váh, ktoré sa vyhodnocujú. Keď vaša fotka postupne prechádza cez neurónovú 

sieť, tak jej prvé vrstvy vidia len nejaké obrysy a výrazné body, hlbšie vrstvy ne-

urónovej siete sú citlivé na regióny ako oko, ústa, nos a finálne vrstvy sa budú 
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silno aktivovať, keď to budete práve vy a nie niekto iný. Existujú metódy, ktoré 

vedia rozpoznať, ktorá vrstva neurónovej siete na čo reaguje, vďaka čomu ju 

vieme spätne rozpitvať. Je to veľmi zaujímavé aj z pohľadu hľadania chýb, aby 

sme vedeli nájsť slepé miesta danej siete. Neurónovú sieť viem podrobiť testom, 

pomocou ktorých zistím jej slabiny a následne ju dokážem upraviť, zmeniť jej 

architektúru, dodať jej viac dát, aby dokázala rozoznať veci, ktoré boli dovtedy 

pre ňu neviditeľné. Boli prípady, že systémy rozpoznávania tváre nerozpoznávali 

černochov. Častokrát to bolo len preto, lebo v databázach, ktoré neurónová sieť 

využívala na učenie, bola zastúpená primárne indoeurópska rasa. Keď zistím 

takéto slepé miesto, tak neurónovú sieť viem doučiť. 

Je AI podľa vás pre ľudstvo hrozba, alebo príležitosť?

Umelá inteligencia je dnes široký pojem, ktorý sa používa rôznymi spôsobmi. 

Je ťažké sa vôbec zhodnúť v tom, čo je umelá inteligencia a čo už nie je. Skoro 

všetko už dnes má v sebe umelú inteligenciu, pritom častokrát sú to pomerne 

jednoduché neurónové siete. Teda nie je to taká umelá inteligencia, ktorá by 

prešla Turingovým testom. Aj náš algoritmus používa nejakú formu umelej inteli-

gencie, nemyslím si však, že by čokoľvek zmohol v teste inteligencie. Vie rozpo-

znávať tváre a to je všetko. Ak by sme hovorili o všeobecnej umelej inteligencii, 

tak si myslím, že to bude niečo, čo nás posunie ďalej. Predovšetkým bude to 

úplne iná inteligencia, ako tá ľudská. Človek je veľmi obmedzený tým, aké vstupy 

a aké senzory vlastne má a na čo je citlivý. Je neuveriteľné, ako je to nastave-

né, napríklad v rozpoznávaní obrazu je človek veľmi silný, ale málokto z nás vie 

nejako spontánne derivovať, alebo počítať v zlomku sekundy nejaké zložitejšie 

matematické vzorce. Počítač to však zvláda prirodzene, lebo je tak nastavený 

a sú preňho ťažké iné úkony, ktoré naopak človek zvláda. Neurónové siete túto 

priepasť trochu zmenšujú, ale stále vnímame veci inak, ako počítače. Preto si 

myslím, že tieto inteligencie budú dosť rozdielne a mohli by sa dobre dopĺňať.  

Je pre vás osobne dôležité, ako a kým je využívaná vaša technológia?

Riešime to tak, že sú niektoré domény, ktorým sa vyhýbame a nechceme v nich 

byť, lebo mne ani ľuďom vo firme to nie je sympatické. Myslíme si, že je to cez 

hranu. Napríklad sa nesnažíme vyvinúť orwellovský systém, ktorý by zbieral dáta 

zo stoviek kamier, porovnával ich a neustále by človeka v rámci mesta identifiko-

val. Toto je už pre mňa veľký zásah do súkromia. Sústredíme sa na oblasti, kde 

biometria podnecuje dôveru, zlepšuje veci, ktoré nefungujú a zvyšuje komfort. 

Pretože odblokovanie smartfónu, alebo odomykanie dverí odtlačkom prsta je 

predovšetkým o komforte. 

Existuje dnes technológia, pomocou ktorej by bolo možné napríklad 
nasnímať s použitím dronu dav počas demonštrácií a identifikovať 
ľudí, ktorí sa tam nachádzajú? 

Myslím si, že je to reálne dosť veľký problém. Predovšetkým dron sníma ľudí 

z výšky, teda nevidím človeka profilovo. Navyše, keď si uvedomíte, že staticky 

umiestnený teleskopický objektív má dnes problém kvalitne nasnímať tvár člo-

veka na vzdialenosť väčšiu ako 200-300 metrov, tak ten dron by musel lietať 

ľuďom priamo pred tvárami. Stačil by jeden kameň a dolietal by. Takéto riešenie 

je ešte stále trochu sci-fi. Podobne ako scény z filmov, kde pomocou záberov 

z družice rozpoznajú človeka. Na toto si ešte počkáme.
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Keď sme pri tých scénach z filmov, hrozí podľa vás v dohľadnej budúc-
nosti, že bude možné identifikovať ľudí v reálnom čase tak, ako pre-
chádzajú verejným priestorom?

Ak tých kamier bude veľa a systém v pozadí si bude vedieť odovzdávať jednot-

livých ľudí, tak to pôjde. V Číne je toto realitou už dnes, oni takýto systém majú 

a Číňanom sa to dokonca páči.

Tu už hovoríme o totálnej kontrole ľudí. Vy nemáte obavy z toho, čo 
môže biometria v budúcnosti priniesť?

Takéto plošné použitie biometrie dáva do rúk nové možnosti. Dnes existujú po-

dobné systémy na monitorovanie EČ áut. Keď zadá americký policajt do systému 

EČ auta, tak uvidí, kde sa kedy nachádzalo. S tvárami to zatiaľ takto nemajú, 

ale asi si vie každý predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Je to však regulované. 

Záznamy EČ musia po nejakej dobe vymazať, každý prístup do systému je za-

znamenaný. Preto bude záležať od konkrétnej krajiny, akým spôsobom to celé 

nastaví. 

Niekde som čítal, že ľudstvo príde o slobodu pre svoju túžbu po kom-
forte a nie pre snahu o kontrolu ľudí. 

Asi áno. Je to paradox, ale keby ste pred pätnástimi rokmi povedali, že ľudia 

budú dobrovoľne dávať fotografie svojho súkromia na internet, tak by tomu má-

lokto veril. A dnes to robíme. Dobrovoľne sme sa zriekli súkromia a niečo iné 

považujeme za dôležitejšie. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako to funguje 

v Číne, v niektorých mestách majú systém, ktorý rozpoznáva ľudí pohybujúcich 

sa po ulici. Keď prezentovali jeho možnosti, tak na veľkých monitoroch zobra-

zovali fotografie náhodne rozpoznaných osôb spolu s ich menom. U nás by boli 

ľudia z toho asi dosť vydesení, ale keď sa Číňania videli na monitoroch, tak za-

čali tlieskať, že aký dobrý systém. Biometria prináša veľa pozitívneho, ale áno, 

existujú aj hrozby a treba o nich uvažovať a skúmať ich. Zaujímavé však je, že 

prípadov zneužitia biometrie veľa nie je. Počul som o prípade, že v Japonsku vraj 

niekomu odsekli prst a vybrali peniaze z jeho účtu. Na druhej strane sú banko-

maty nastavené tak, že vám vydajú len nejakú obmedzenú sumu a keby sa to 

dialo príliš často, tak tam viem dať skener, ktorý rozpozná, či je ten prst živý. 

Viem s tým problémom teda bojovať, ale možno to ani nie je potrebné, pretože 

to, čo odtlačkom prsta chránim, nemá takú hodnotu, aby sa oplatilo sekať prsty. 

Dnes sa skôr deje to, že sa často používajú riešenia, ktoré nie sú dobre nasta-

vené a napríklad polícia niekoho obviní na základe toho, že ho softvér označil 

za potencionálneho páchateľa. V skutočnosti prišlo k chybe, pretože systém zle 

vyhodnotil jeho podobu. Čo je samozrejme veľmi nepríjemné pre daného človeka 

a je dôležité, aby sa biometrické systémy mýlili v čo najmenšej možnej miere. 

Možno bude časom certifikácia, ktorá potvrdí, že tento systém sa nemýli.

Dnes neexistuje certifikácia biometrických systémov?

Existuje americký inštitút štandardov a technológií (NIST), ktorý robí benchmar-

ky a testy backend  technológií. Ale certifikácie finálnej aplikácie, ktorú by po 

nasadení niekto otestoval a potvrdil, že daný algoritmus nebude odmietať ľudí, 

ktorých by nemal odmietať, že rasovo nediskriminuje, že nerobí falošné popla-

chy, tak také niečo neexistuje. Veľa vecí v biometrii ešte neexistuje. Napríklad ja 

ako autor algoritmu by som vedel spraviť samého seba neviditeľným pre veľké 

množstvo kamier. Otázne je, ako dokážem, či som také niečo neurobil a kto to 

overí. Zamýšľal som sa nad tým, ako by sa dalo niečo takéto odhaliť a nie je 

to vôbec jednoduché. Možno budú v budúcnosti vznikať firmy ako ESET, ktoré 

namiesto vírusov budú hľadať v biometrických systémoch výskyt úmyselných 
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aj neúmyselných závad. Na druhej strane, bezpečnostní experti berú biometriu 

s rezervou, čo je dobre. Je to viac o komforte a pokiaľ už ide o niečo významnej-

šie, tak sa okrem biometrie použije aj nejaký token, alebo iná forma verifikácie. 

Používa sa váš softvér aj v čítačkách odtlačkov prstov v smartfónoch?

V smartfónoch nie. Teraz máme zaujímavý pilotný projekt v Japonsku, kde sa 

náš softvér používa priamo v platobnej karte. Tá karta obsahuje čítačku odtlač-

kov a procesor. Namiesto PIN kódu tak pri platení priložíte prst na kartu. Je tu 

použitý podobný softvér, aký sa používa v smartfónoch. 

SVOJE SÍDLO BUDEME STAVAŤ 
V BLÍZKOSTI ŽELEZNIČNEJ STANICE 

A CHCEME, ABY SA TAM DALO 
ĽAHKO DOSTAŤ NA BICYKLI, ABY 

BOLI V OKOLÍ BEŽECKÉ CHODNÍKY, 
ABY ČLOVEK NEPOTREBOVAL 

AUTO. 

V jednom rozhovore ste spomínali, že procesy, ktoré fungovali pri 20 
ľuďoch vo firme, už nefungujú, keď ich je sto. Darí sa vám zvládať rast?

Myslím si, že áno, našli sme spôsob, ako sa zorganizovať a zostať stále relatívne 

efektívni. 

Nemáte problém nájsť na Slovensku dostatok kvalitných ľudí?

Nehľadáme už iba na Slovensku, aj kvôli tomu máme pobočku v Čechách. Sa-

mozrejme je to vždy výzva nájsť dobrých ľudí, udržať a vychovávať ich. Robíme 

na tom.

Je to dnes náročnejšie, ako pred rokmi, keď ste začínali?

Dnes máme pomerne silný brand. Mladí ľudia nás poznajú a vedia, že robíme 

riešenia na svetovej úrovni. Keď môžem svojou činnosťou prispieť k celosvetovej 

zmene a viem, že to, čo spravím, bude mať užívateľov na celom svete, tak to je 

celkom dobrá motivácia. 

Vaša firma zatiaľ rastie bez investorov, za akých okolností si viete 
predstaviť vstup investora?

Nám vyhovuje organický rast. Možno aj kvôli tomu, že je to zvládnuteľnejšie, než 

keby sme z roka na rok narástli na dvojnásobok. Myslím, že veľa vecí by vtedy 

fungovalo inak a mohol by to byť problém. Nám to takto vyhovuje a preto ani 

nehľadáme investora. Skôr by som povedal, že sme veľmi konzervatívni, čo sa 

rastu týka. Nesnažíme sa rásť príliš rýchlo, nejdeme do mnohých odvetví. Mali 

sme záujemcov, ale my tu chceme byť dlhodobo a je pre nás zaujímavé robiť 

technológiu na svetovej úrovni zo Slovenska. 

V Bratislave sú k dispozícii tisíce metrov štvorcových kancelárskych 
priestorov, vy ste sa však rozhodli postaviť si vlastné sídlo. Prečo?

Aj to je dôkaz, že tu chceme byť dlhodobo. Chceli by sme, aby pri nás vzniklo aj 

technologické centrum pre menšie firmy, s ktorými budeme vedieť spolupraco-

vať. Myslíme si, že z dlhodobého hľadiska nám to zabezpečí schopnosť inovovať 

a byť na špičkovej úrovni. Svoje sídlo budeme stavať v blízkosti železničnej stani-

ce Vinohrady v Bratislave a chceme, aby sa tam dalo ľahko dostať na bicykli, aby 

boli v okolí bežecké chodníky, aby človek nepotreboval auto. 

Vy sám ste mali pomerne nevšedný spôsob dochádzania. Ešte stále 
behávate do práce?

Nie výhradne, ale dosť často. 

Ako to máte ďaleko?

Ja si musím tú trasu predlžovať, aby to bolo aspoň 10 kilometrov. 

Je jasné, že ste práci vo svojej firmy úplne oddaný. Je nejaký proces, 
alebo povinnosť, ktorá vás najviac otravuje, ktorú robíte vyslovene ne-
rád?

Nemám rád neefektívne stretnutia, lebo to vie zabrať veľa času. Hnevá ma, že 

dnes neexistuje dobré riešenie pre meeting na diaľku, pri ktorom by som mal po-

cit, že som sa s daným človekom naozaj stretol. Kvôli polhodinovému stretnutiu 

musím dnes cestovať do Paríža, alebo do Guinei. Nerád sa podpisujem. Elektro-

nický podpis ešte nie je veľmi zaužívaný a ja jednoducho tie zmluvy musím pod-

pisovať manuálne. Vo všeobecnosti nemám rád úkony, ktoré by sa dali vyriešiť 

modernejšie. 

MNE VYHOVUJE TO, ŽE BRATISLAVA 
JE MALÉ MESTO. Z BRATISLAVY 

SA DÁ DOBRE VYPADNÚŤ A DÁ SA 
DO NEJ POMERNE DOBRE VRÁTIŤ.

Vaše technológie sú svetovou špičkou v kontrole a overovaní exakt-
ných dát. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako by mohol vyzerať ná-
stroj na detekciu a odhaľovanie hoaxov a fake news? 

Páči sa mi, že považujete odtlačok a tvár za exaktné dáta (smiech). Určite si mys-

lím, že by to šlo. Gro nášho know-how je rozpoznávanie obrazu a všetko, čo s tým 

súvisí. Nájsť v obraze niečo, interpretovať, čo sa tam nachádza a nejakým spô-

sobom to spracovať. Text sú trošku iné dáta. Tiež nie sú štruktúrované, podobne 

ako obraz. Z väčšieho nadhľadu to spolu súvisí, súvisí to s umelou inteligenciou 

a verím tomu, že sa dá vyvinúť takýto systém. Mne sa v tejto oblasti páči projekt 

Demagog.sk, čo je systém, ktorý overuje pravdivosť výrokov politikov. Jeho spo-

luzakladateľom je môj brat. Toto sa určite dá zautomatizovať. Keď si zoberieme, 

že umelá inteligencia Watson od IBM vyhrala televízny kvíz Jeopardy, tak myslím, 

že podobný systém by určite dokázal porovnať overené fakty s tým, čo bolo pove-

dané a hľadať súvislosti, alebo konflikty. Verím tomu, že to ide a je to len otázka 

času, kedy sa to vyrieši.

Váš príbeh je trochu iný, ako pri väčšine slovenských firiem. Začínali 
ste podnikať v zahraničí a potom ste sa vrátili na Slovensko. Ako sa 
vám tu žije? 

Je to asi viac o osobných preferenciách, ako o objektívnych záležitostiach. Mne 

vyhovuje to, že Bratislava je malé mesto. Z Bratislavy sa dá dobre vypadnúť a dá 

sa do nej pomerne dobre vrátiť. Keď chcete vypadnúť z Paríža, tak trvá dve ho-

diny, len kým sa dostanete do nejakej rozumnej vzdialenosti a rovnako dlho, keď 

sa vraciate. Pre mňa je to dobrý balance.

Čo robíte, keď potrebujete vypadnúť, nielen z mesta, ale aj od práce?

Vo všeobecnosti mám rád outdoorové aktivity, v zime lyže, skialp, vybehnúť na 

chatu. 
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Prvý veľký projekt, na ktorom ste spolupracovali, bol pre 
Jaguar Land Rover. Ako ste sa k I-PACE dostali?

Ako to väčšinou býva, v takej „internej súťaži“ som spravil pár návrhov, ktoré sa 

páčili manažmentu a odvtedy mi ten projekt ”prischol”.

Takáto skúsenosť Vás istotne posunula vpred. Ako veľmi? 

Šanca pracovať na takýchto veľkých projektoch v podstate hneď od začiatku 

kariéry je úžasná. Vďaka tej zodpovednosti a dôvere to človek berie 10-krát váž-

nejšie a snaží sa napredovať míľovými krokmi, aby dobehol profesionálov. Takže 

tá krivka učenia a získania vedomostí, ako čo funguje a ako sa čo robí, rapídne 

rastie. Mať na konci toho celého sériové auto, zároveň aj s konceptom, je z pro-

fesionálneho hľadiska neskutočné plus. Som za túto príležitosť veľmi vďačný.

I-PACE získal niekoľko prestížnych ocenení… 

Je fantastické, že aj verejnosť uznala prácu, ktorú sme do tohto projektu vložili.

Zmenila práca na I-PACE Váš pohľad na dizajn áut?

Uvedomil som si, že to je neskutočne komplikovaný produkt. Každý ťahá a snaží 

sa vymakať ten svoj kúsok k celému dielu.

Vnímate navrhovanie teraz už po skúsenostiach inak?

Určite. Keď vyjde nové auto, tak si človek uvedomí, koľko stoviek hodín práce za 

tým všetkým je.

V jednom rozhovore ste povedali, že kresliť autá ste začali 
už na strednej škole. Nepremýšľali ste niekedy, že by 
ste sa venovali niečomu inému, ako dizajnu áut?

Rozmýšľal som nad zubarinou. Celá moja rodina sú lekári, preto som nechcel ísť 

mimo tento odbor. Myslel som, že pri zubarine budem modelovať aspoň zuby.

Nakoniec ste ale študovali v zahraničí. 

Nechcel som už ďalší rok na škole riešiť chémiu. Zo srandy som doma povedal, 

že odchádzam a už to ďalší rok nedám. Slovo dalo slovo, odišiel som, no a v pod-

state som sa odvtedy nevrátil. Asi je to smutné, no pochopil som, že vonku mám 

zatiaľ viac možností v tom, čo chcem robiť.

ZÁŽITKOVÝ DIZAJNÉR 
ZO SLOVENSKA

ROZHOVOR TOMÁŠ OMASTA / VOLVO

Autor Juraj Recký / Foto archív Tomáš Omasta

Ak by poslúchal rodičov, dnes je 
z neho zubár. Nechcelo sa mu 
však trápiť sa s chémiou a presne 
vedel, že to, čo ho baví, je dizajn 
áut. Tomáš Omasta sa tak vybral 
do sveta. A dobre spravil. Jeho 
prvou zastávkou bol projekt 
I-PACE, dnes pre Volvo pracuje 
na Polestar 2.
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Teda ak by ste zostali doma, nie ste tam, kde ste?

Je mi ľúto, že nie som doma, ale vybral som si túto cestu a doma sa, bohužiaľ, 

na dizajn áut veľmi nezameriavame.

Aktuálne pôsobíte v tíme, ktorý pracuje na Polestar 2.  
Akú pozíciu v rámci tímu zastávate?

Špecializujem sa na strategický zážitkový dizajn, teda experience design.

Čo to presne znamená?

Je to všetko od rôznych stratégií, ekosystémov, vizuálov, vízií, logiky funkcií, až po 

hmotné zážitky s vozidlom.

Je to HMI? Rozumiem správne?

Human Machine Interface je preložené ako rozhranie medzi človekom a strojom. 

Je to odbor, ktorý sa v poslednej dobe veľmi rozrástol a siaha už mimo obrazo-

viek, ako to možno bolo pár rokov dozadu. Ide o zážitkový dizajn, ktorý je medzi 

vami a vozidlom. 

Teda nielen v rámci interiéru?

Ide o interiér i exteriér auta. HMI je nesmierne dôležitou časťou od prvých ná-

vrhov až po predaj. Je to to, čo dáva autu život. Je to ten prvý dojem, že všetko 

funguje a vy sa cítite dobre a sebavedomo pri ovládaní a interakcii s autom. Či 

už ste za volantom, alebo doma na pohovke, keď ste v spojení s autom cez apli-

káciu v telefóne. Svet je digitálny a prepojený a autá musia byť tiež. Náš tím pra-

cuje v podstate na všetkom, kde má používateľ niečo „zažiť“. Je to od svetelných 

animácií, cez atmosféru, digitálne zážitky, až po komunikáciu s vozidlom, alebo 

ergonomiku úplne všetko.  

n Koncept modelu 360C, na ktorom 

Tomáš Omasta spolupracoval.



 TECHBOX / LETO 2019 / 149

Doteraz ste spolupracovali len na elektromobiloch. Vrhli by 
ste sa aj na automobil s klasickým spaľovacím motorom?

Snažím sa sústrediť na EV. Samozrejme som ale robil aj na spaľovacích autách. 

Nie je to segment, ktorý sa zrazu zastavil. Keď ide o projekty, tak som tam, kde 

ma treba. Ale áno, EV je v práci taká moja srdcovka.

Je z pohľadu profesionálneho dizajnéra potrebný rozdielny prístup 
v navrhovaní dizajnu pre elektromobil a pre klasický automobil?

Toto je dobrá otázka. Záleží na tom, ako to dizajnéri pojmú. Niektorí to berú len 

ako zmenu pohonu, iní to vidia ako UFO technológiu a preto tomu aj prispôsobia 

dizajn. Je to tak dobre, pretože to dáva zákazníkom možnosť vybrať si, na čo sa 

sami cítia. 

Ak sa bavíme o elektromobilite, nedá sa obísť Tesla. Ako 
vnímate ich dizajn? Zopár používateľov priznalo, že interiér 
nepôsobí až tak prémiovo, akoby sa očakávalo. 

To je na tom celom krásne, že žijeme v dobe, kedy si môžeme vyberať z veľkého 

množstva možností. Aj keď pri EV tých možností ešte až tak veľa nie je, ale kaž-

dým rokom ponuka stúpa. Každý má právo na názor a následne na výber toho, 

čo sa mu páči. Každý robíme to, čo najlepšie vieme.

Vaša obľúbená technologická spoločnosť, 
ktorej dizajn sa vám obzvlášť páči?

Tých je veľa. Pokiaľ majú super UX, krásny produktový dizajn a dajú si záležať na 

jednoduchosti používania ich produktu, tak majú moju náklonnosť.

Máte vytýčenú ďalšiu métu? Prípadne vytipovanú 
značku, s ktorou by ste chceli spolupracovať?

Zatiaľ som spokojný. Rozbiehame nové veci, tak je to tu pre mňa stále zaujímavé. 

Ako profesionál sa chcem zlepšovať a ísť dopredu. Pokiaľ mi to je umožnené, tak 

je všetko v poriadku.

Na Polestar “jednotke” ste nespolupracovali. Vnímate to 
z kreatívneho hľadiska ako výhodu, alebo bolo pre Vás 
komplikovanejšie sa začleniť do kreatívneho procesu?

Vôbec. Pokiaľ sú hodnoty a vízie značky dobre odkomunikované, viem sa s nimi 

stotožniť a pracovať na ďalšom projekte v súlade s nimi.

Ak by ste mali Polestar 2 charakterizovať svojimi slovami, prípadne 
ho odlíšiť od iných podobných projektov, čo by ste povedali?

Konečne auto, ktoré je systémovo „up to date“ a je poskladané tak, ako sa patrí. 

Technologicky napred, čisté línie a založené na bezpečnosti.

Je minimalizovanie interiéru, resp. ovládacích prvkov prirodzenou 
evolúciou, alebo je to skôr o akejsi vízii dizajnérov?

Čím menej zbytočne rušivých prvkov v aute je, tým je bezpečnejšie na ovláda-

nie. Popravde, ovládacích prvkov v aute stále pribúda, len ubúdajú gombíky na 

ovládanie. Riešením je intuitívne UX a inteligencia systémov. Ako povedal Da 

Vinci: „Jednoduchosť je nekonečná dokonalosť, dokonalosť je nekonečná jed-

noduchosť.“

Nedá mi nespýtať sa, prečo má Polestar 2 kľučky, 
keď automobilky od nich upúšťajú?

Kľučky, kľučky, večný problém… Mnoho faktorov má vplyv na to, čo bude a čo 

nebude v aute. Napríklad rozpočet, dodávatelia, objem výroby, technické rieše-

nie, tzv. „packaging“, či sa zmestia do vnútra dverí… Je toho dosť, prečo niečo 

ide a niečo do produkcie nejde.

A čo zadné svetlá na celú šírku automobilu? Je to trend, 
či prvok, ktorý bude štandardným riešením?

Pracujeme na tom, aby sa naše svetlá stali ikonou. Spojené zadné svetlá sú aj 

trend, ale aj branding. Taktiež to vizuálne pomáha natiahnuť auto do šírky a vy-

tvára pocit, že auto je mohutnejšie.

Škandinávsky štýl v automobilovom dizajne 
je veľmi populárny. Čím to je?

Celkovo je škandinávsky štýl veľmi populárny, nielen v automobilovom priemys-

le. Je to super, lebo tým pádom sme v tom lídri. 
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ROZHOVOR DANIEL ŠTRAUCH/GOGOMANTV

CHCEM BYŤ 
VIAC ZA 

KAMEROU, NEŽ 
PRED ŇOU

Autor Patrik Kimijan / Foto Peter Frolo

Party boy zbesilo tancujúci v hre 
Minecraft. Tak vyzeralo prvé 
video, ktoré zavesil na YouTube, 
keď mal pätnásť. O necelé 
štyri roky mal už jeho kanál 
GoGoManTV milión odberateľov 
a pre jednu generáciu Slovákov 
a Čechov sa stal super hviezdou. 
Náš najúspešnejší youtuber 
Daniel Štrauch a.k.a. Gogo 
nám v prekvapivo otvorenom 
rozhovore porozprával o svojich 
začiatkoch, o popularite, o tom, 
ako sa menia jeho fanúšikovia, 
ale aj o tom, prečo ho už nikto 
nedonúti točiť päť videí týždenne 
a čo by robil, ak by si mohol 
vybrať druhý život.

V decembri to bude 8 rokov, odkedy si postol na YouTube svoje prvé 
video. Koľko ľudí dnes odoberá tvoj kanál?

Pred pár rokmi som sa na štatistiky pozeral tak štyridsaťkrát za deň. Mal som 

zlozvyk refreshovať SocialBlade (štatistický nástroj pre soc. siete, pozn. red.) vo 

vrecku, lebo to rástlo v tisícoch odberateľov denne. Dnes je rast pomalší, lebo 

už ani nepridávam obsah denne tak, ako som to robil vtedy, preto ani nepoznám 

presné číslo. Ale tipujem, že je to okolo 1,82 milióna. 

Naučil si sa za tie roky nejakú stručnú a jasnú definíciu toho,  
čím sa vlastne živíš? Vysvetli mojej 70-ročnej mame jednou vetou, čo 
je to youtuber.

Je to človek, ktorý tvorí videá zo svojho každodenného života, alebo sa venuje 

nejakým témam. Tie videá si sám natočí, spracuje, postrihá a zavesí na YouTube 

kanál. Niečo ako tím online televízie v jednom človeku.

YouTube vznikol, keď si mal 9 rokov, všeobecne populárnym sa stal 
o pár rokov neskôr. Sledoval si vôbec niekedy televíziu?

Ako úplne malý som pozeral detské rozprávky, ale nikdy som nebol televízny 

fanúšik. Keď, tak som pozerával s tatinom detektívky, ale on mi vyberal obsah. 

Nikdy to teda nebolo tak, že by som celý deň sedel pred telkou. Ale tým, že som 

mal moderného strýka, ktorý veľa hrával počítačové hry, tak som sa k YouTube 

dostal už v jedenástich. Odvtedy bolo mojím snom živiť sa tak, ako tí Američania, 

ktorí robili obsah pre YouTube už okolo roku 2007. To sa mi naozaj páčilo, tak 

som začal chodiť na herecký krúžok a postupne som začal robiť to isté.

Herecký krúžok? Bola za tým aj vyššia ambícia, než YouTube videá?

Vždy ma priťahoval film a divadlo. Na dramatický krúžok som chodil ešte pred-

tým, než som si uvedomil, že ma baví byť viac za kamerou, než pred ňou. Okrem 

artikulácie, gestikulácie a podobných techník som sa tam naučil aj strihať. Dra-

matický krúžok sa totiž časom pretransformoval na mediálny, kúpili nám počítače 
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a učili nás robiť v Adobe Premiere. Tam som dostal dôležité základy. Najvýraznejší 

impulz, ktorý ma naštartoval k tomu, aby som začal robiť videá, bolo to, že som 

dostal foťák od tatina. Preto moja tvorba už od začiatku vyzerala ako-tak profe-

sionálne, lebo som vo svojej detskej izbe používal jeho profesionálnu techniku.

Začínal si s let´s play. Prečo niekoho baví sledovať,  
ako iný človek hrá hru? 

Je to, ako keby sedel vedľa teba kamarát a prechádzali by ste si hru spolu. Mňa 

samého to veľmi bavilo. Ako jedenásťročný som hodiny sedel a sledoval strýka, 

ako hrá Diablo online. Tým, že ja som tú hru nevedel prejsť tak dobre, ako on 

a ešte k tomu dával aj svoj zábavný komentár, tak to bolo pre mňa lepšie, ako 

keby som si pozrel film.  

Čo bolo pre teba najťažšie, keď si sa po prvýkrát 
posadil pred kameru?

Rozprávať. Ľudia si často myslia, že natočiť sa, ako rozprávam dvadsať minút 

o nejakej téme, je jednoduché. Ale keď už tam sedíš a pozeráš sa do čočky ka-

mery, tak je to naozaj zvláštny pocit. Bolo ťažké dosiahnuť, aby môj prejav pôso-

bil prirodzene, aby som to neprehrával. Zo začiatku to bolo riadne bláznivé. Ale 

na druhej strane, ľudí bavilo presne to, že moje vlogy boli spontánne a tiež, že 

som tie videá dával dokopy iným spôsobom, ako všetci ostatní. V tej dobe naši 

youtuberi svoje videá veľmi nestrihali. Zavesili tam dvadsaťminútové rozprávanie 

na jeden záber a to nikoho nebavilo sledovať.

SLEDUJE MA 55% ČECHOV  
A 45% SLOVÁKOV. JE TO 

SPÔSOBENÉ TÝM, ŽE KEĎ SOM 
ZAČÍNAL, TAK BOLO PÄŤDESIAT 
ČESKÝCH YOUTUBEROV A JA.

Čo ťa motivovalo k tomu, aby si neskôr ľuďom  
ukázal aj svoju tvár a súkromie?

Na YouTube sú tzv. špeciály, teda bolo vo zvyku za určité dosiahnuté hranice 

urobiť niečo iné, než to, na čo sú tvoji fanúšikovia zvyknutí. Po dosiahnutí 400 

odberateľov som sa preto rozhodol ukázať na kamere svoju tvár a ľuďom sa to 

zdalo ešte viac funny, než moje let´s play. “Toto ti svedčí ešte viac, než hry, aj sa 

k tomu ksichtíš, robíš blbosti, vieš to dobre postrihať,” také boli reakcie mojich 

fanúšikov. A vtedy moje odbery začali rásť omnoho rýchlejšie a ľudia chceli odo 

mňa viac takéhoto obsahu.

Kto sú dnes tvoji odberatelia?  
Mení sa ich štruktúra priamoúmerne tomu, ako starneš?

Často sa mi dnes prihovárajú moji rovesníci, alebo ľudia o rok či dva mladší, 

než ja. To sú tí, ktorí ma začali sledovať vo svojich pätnástich, zostarli spolu so 

mnou a má to pre nich nostalgickú hodnotu. Som časť ich detstva. Niekto mal 

Večerníčka, niekto mal Goga. Je to psycho, ale naozaj sa to dá takto povedať, 

pretože celú jednu generáciu som takto podchytil. A potom sú mladší fanúšiko-

via, štrnásť a menej. Tí chcú odo mňa hlavne hry. Dospelí zas správy, informačné 

a cestovateľské videá, teda obsah, z ktorého sa niečo zaujímavé dozvedia. Moja 

cieľovka je strašne široká. To je aj dôvod, prečo nemá každé moje video milión 

pozretí, hoci mám cez 1,8 milióna odberateľov. Každého zaujíma niečo iné.
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Vieš aj percentuálne rozlíšiť, koľko je medzi tvojimi odberateľmi 
teenagerov a koľko dospelých?

YouTube demografia nie je autentická, pretože deti sa tam registrujú ako 18+, 

aby videli všetok obsah. Celkom presnú demografiu má však Instagram a tam 

u mňa prevláda veková skupina 18 – 25 rokov. Čo je zaujímavé, tak ma sleduje 

55% Čechov a 45% Slovákov. Je to spôsobené tým, že keď som začínal, tak bolo 

päťdesiat českých youtuberov a ja. Českí fanúšikovia ma spoznali cez kolaborá-

cie vo videách s českými youtubermi a doteraz ma sledujú. Keď som v Prahe, 

tak ma tam ľudia zastavujú asi desaťkrát častejšie, ako v Bratislave.

PRERAZIŤ DNES JE 
NIEKOĽKONÁSOBNE ŤAŽŠIE, AKO 

KEĎ SOM ZAČÍNAL JA. MUSÍŠ 
UROBIŤ NIEČO, ČO TU EŠTE 

NEBOLO, NEJAKÝM SPÔSOBOM 
VYSTÚPIŤ Z DAVU, LEBO INAK 

NEZAUJMEŠ.

Čítal som, že hardcore fanúšikovia ponúkali tvojim kamarátom 
peniaze za to, aby povedali, kde bývaš. Bolo to naozaj takéto 
šialenstvo?

Najviac som tieto veci zažíval, keď som mal pätnásť, alebo šestnásť rokov. Vtedy 

som bol aj vekovo najbližšie k tým, ktorí ma sledovali a z mojich videí mohli mať 

dojem, že mi nič nevadí a že som rovnako bláznivý aj v realite. Raz ma jeden 

chalan čakal osem hodín pred garážou, inokedy tam stáli mladí hokejisti z Lip-

tovského Mikuláša, ktorí mali po zápase a čakať na mňa niekoľko hodín bol ich 

jediný program v Bratislave. Alebo raz ma fanúšikovia prenasledovali v autobuse 

cestou zo školy. Vtedy to bolo veľmi trúfalé, dnes už nezažívam nič podobné. Ja 

to však beriem ako súčasť mojej práce. Keď už som verejne známy a živí ma to, 

tak nemôžem byť šokovaný, že ma niekto spozná. Nikdy nie som na svojich fa-

núšikov nepríjemný, snažím sa vždy usmievať, aj keď je ten človek drzý a možno 

si to ani neuvedomuje. Popularita mi dala viac, ako zobrala, preto som s tým 

úplne v pohode.

Koľko telefónnych čísel si vymenil, odkedy si youtuber?

Mám asi 400 blokovaných kontaktov, ale číslo mám od začiatku rovnaké. Musíš 

sa naučiť správne dvíhať telefón a hneď blokovať číslo, keď počuješ, že je to zlé.

Ktorá firma ako prvá pochopila tvoj potenciál a zaplatila ti za promo?

Od začiatku spolupracujem s Asusom, čo bolo pre mňa veľmi dôležité, lebo vďa-

ka nim som mal prvú hernú výbavu. Potom sa dal so mnou dokopy Xbox, čo som 

bol veľmi rád, lebo sme mohli robiť súťaže a eventy pre mojich fans. Aj Fanta je 

so mnou veľmi dlho. Bol to môj obľúbený drink, je tam moja obľúbená oranžová 

farba, tu všetko perfektne sadlo.

Pri 400 odberateľoch let´s play videí si ako bonus natočil vlog, 
pri milióne odberateľov vlogu bol song, čo chystáš na 2 milióny?

Možno to jedného dňa bude, ale teraz to rastie tak pomaly, že naozaj neviem, či 

sa k tým dvom miliónom dostanem. Ak hej, tak to by už muselo byť niečo veľké, 

nejaký kratší film, alebo niečo podobné. Musí to byť iný formát, než to, čo som 

robil doteraz, pretože ten špeciál je vždy niečo také, čo tu ešte nebolo.
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Aký hardvér a softvér používa najúspešnejší slovenský youtuber?  
Čím točíš a na čom to striháš?

Na strihanie treba výkonný hardvér, takže mám najnovšiu Nvidia grafiku, teraz 

to bude GTX2080TI. Točiť som začínal na digitálnych zrkadlovkách Canon a vte-

dy sa ma všetci pýtali, že ako to, že mám na videách také rozmazané pozadie. 

No preto, lebo som používal objektívy a zrkadlovku. Neskôr som prešiel na mi-

rrorless kamery, ktoré majú omnoho lepšiu citlivosť na svetlo, sú k nim dobré 

objektívy, točí to do 4K. Dnes používam Sony Alfa a všetci v mojom tíme majú 

to isté. Preto aj keď používame viacero obrazov, tak si to vieme farebne zladiť, 

lebo kamery majú rovnaké profily. Zo softvéru používam najviac Adobe Premier, 

Adobe After Effects, Audacity a veľa používam Photoshop, v ktorom si dorábam 

PNG-čka a rôzne srandy do mojich videí. Ak by však niekto z čitateľov chcel robiť 

youtube videá a používa Mac, tak by som mu odporučil Final Cut, je to výborný 

strihací softvér. Je jednoduchší, rýchlejší, intuitívnejší a menej náročný na hard-

vér, než Premiere.

Máš formát, ktorý sa volá Hashtag a má v priemere asi 10 minút. 
Koľko trvá príprava scenáru, koľko to točíš a koľko trvá 
postprodukcia? 

Som veľmi rád, že si sa spýtal na tento formát, pretože mi na ňom veľmi záleží. 

No posledného pol roka som z neho dosť frustrovaný, lebo má slabšie odozvy, 

ako iné videá. Keď uploadnem hru, ktorú mi trvá natočiť dvadsať minút a zostri-

hať dve hodiny, tak má tristotisíc pozretí ako nič. Stačí dať do náhľadu kozy a fun-

guje to. Alebo ak dám video o našom súkromí, do náhľadu dám, že sa rozchá-

dzame s Luckou, má to pol milióna za jeden deň. Keď pripravujeme Hashtag, tak 

pripraviť scenár nám trvá povedzme tri hodiny, točíme ho dve hodiny a striháme 

dva večery. Vo výsledku máme päť až desaťminútové video, ktoré má ledva sto-

tisíc pozretí. Verím však, že Hashtag má veľký potenciál, pretože na slovenskom 

YouTube takúto news show nerobí nikto s výnimkou Refresheru.

PO TOĽKÝCH ROKOCH NA 
YOUTUBE A INSTAGRAME MÁM 

UŽ AVERZIU VOČI SVOJMU 
TELEFÓNU, KEĎ NEMUSÍM,  

TAK HO ANI NEMÁM  
PRI SEBE.

Hovoríš, že máš strihačov, niekto ti pomáha so scenárom,  
koľko ľudí vlastne dnes pracuje na tvojich videách?

Päť. Mám dvoch strihačov, mám manažéra, ten filtruje ponuky na spolupráce 

a posiela mi len tie zaujímavé. Potom mám babu, ktorá mi stráži účtovníctvo 

a eshop a so scenármi mi občas pomáha kamarát Tomáš. Thats it, to sme my. 

Veľa detí považuje to, čo robíš ty, za dream job. Je to naozaj tak?

Už to tak podľa mňa nie je. Ešte pred tromi rokmi chceli byť mnohé deti youtu-

bermi, ale ten hype už opadá, dnes si už viac uvedomujú reálnu stránku tohto 

biznisu. Už videli pohľad do zákulisia, vidia, že trh je presýtený a keď chceš dnes 

preraziť, tak je to niekoľkonásobne ťažšie, ako keď som začínal ja. Dnes musíš 

urobiť niečo, čo tu ešte nebolo, nejakým spôsobom vystúpiť z davu, lebo inak 

nezaujmeš.

Vedie to k tomu, že vznikajú stále väčšie šialenosti, až hlúposti,  
alebo vzniká kvalitnejší obsah?

Čo sa týka sledovanosti, tak to vyhrávajú blbosti, ktoré majú dobrý náhľad, dobrý 

názov a sú niečím šokujúce, alebo bulvárne. Viac idú videá s dĺžkou dve-tri minúty, 

kde sa v prvých 30 sekundách stane niečo tak zaujímavé, že to dopozeráš celé. 

Ale zároveň vznikajú aj formáty pre dospelých ľudí od dospelých ľudí. Je tu Sajfa, 

jeho manželka začala niečo robiť, začalo vznikať veľa podcastov, ktoré vychádzajú 

aj ako show na YouTube. Ja sám som veľkým fanúšikom podcastov.

Daj svoje najobľúbenejšie.

Počúvam Dobré ráno od SME, počúvam podcasty Denníka N, môj manažér ma 

namotal na slovenský podcast o NBA, volá sa to Marek Toth podcast. Ale počúvam 

aj hudobné podcasty od mojich obľúbených DJ-ov ako Don Diablo, Oliver Heldens, 

Nora En Pure a jej Purified Radio. Tí dávajú každý týždeň hodinový set najlepšej 

elektronickej hudby. Veľmi zaujímavý je H3 Podcast, ktorý robí americký youtuber 

a často má ako hostí hollywoodske celebrity. Dnes sú podcasty veľmi trendy a trh 

je presýtený, musíš si vybrať niečo, čo ťa zaujíma, lebo sa nedá počúvať všetko.

Sajfu si spomenul ako príklad úspešného youtubera, ktorý vie osloviť 
dospelých. Je pravda, že si mu v začiatkoch pomáhal?

Ja som ho do toho doslova dostal, vôbec sa za to nehanbím. Sajfovi napadlo, že 

by mohol niečo robiť s YouTubom vtedy, keď sme my s Expl0m (druhý najúspeš-

nejší slovenský youtuber, pozn. red.) mali akciu v bratislavskom nákupnom centre. 

Bol to launch Windows 10 a pritiahli sme tam davy ľudí. Sajfa tú akciu modero-

val a hovoril, že je to šialené a niečo podobné vraj zažil naposledy pri SuperStar. 

Potom som ho oslovil, či spolu nespravíme nejakú showku, no na to prišlo Fun 

Rádio s ponukou, že oni môžu robiť v offline reklamu na môj YouTube kanál a ja 

im na oplátku budem pomáhať s produkciou jednej show. Tá show sa volala Level 

Lama a vymyslel som ju podľa vzoru amerického moderátora Conana O´Briena. 

Pôvodný koncept bol taký, že Sajfa má byť ten, kto nevie hrať hry a predstavujeme 

ho mladšej generácii. Dnes je to už viac talkshow, kde je samotné hranie minorit-

né, ale práve vďaka gamingu ukáže Sajfa svojich hostí v uvoľnenejšej atmosfére. 

A robí to dobre.

Vieš si predstaviť, že takých tvorcov, ako Sajfa, ktorí cielia na staršie 
publikum, vznikne v dohľadnej dobe viac?

Ja som čakal, že už dnes ich bude viac. Akoby ešte nenaskočili na tú vlnu. Neviem, 

či je to tou reputáciou YouTube ako platformy, kde točia decká pre decká, ale keď 

sa pozrieme na scénu v USA, UK, alebo v Nemecku, tak tam je pre dospelých kopa 

obsahu na vysokej úrovni. Dôvodom, prečo to u nás nefunguje, môže byť fakt, že 

robiť YouTube s finančnou návratnosťou nie je na Slovensku možné bez sponzorov 

a obrovských čísel. Ak by som mal ja vyžiť len z toho, čo zarobím priamo na YouTu-

be, tak nevyžijem. Ja žijem vďaka sponzorom a sponzorským dealom, YouTube mi 

zarobí len na pokrytie časti nákladov. To je trošku demotivujúce.

Občas točíš s frajerkou, ktorá je tiež youtuberka, vo svojich videách si 
mal svojho malého brata, fanúšikom si ukázal svoj byt. Kde je hranica 
súkromia, za ktorú by si nikdy nešiel?

Všetky videá s mojím bratom majú cez milión pozretí, to má jednoducho obrovský 

úspech. Je to autentické, je to zlaté, je tam sám sebou a funguje to. Ale hlavne 

jeho to veľmi baví a sám sa pýta, kedy budeme zase točiť. Mamina to však stopla 

a ja to plne rešpektujem. Nebol by problém, že ľudia na ulici spoznávajú mňa, ale 

rovnako začali spoznávať aj Maxa. Keď išiel  bráško do detského kútika v nákup-
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n U Goga v legendárnom štúdiu GoGoManTV (zľava): Roman Calík, Gogo (Daniel Štrauch), Patrik Kimijan

nom centre, tak sa tam s ním fotilo pätnásť detí. Pokračovalo to dokonca aj po 

tom, ako sa presťahovali do Rakúska, kde ich Slováci čakali pred domom. Teraz 

sa už blíži do školského veku a nechcel som, aby to bol brat Goga, ale aby to bol 

Max, aby som mu týmto nepokazil kamarátstva. Takže môj brat je teraz tá hranica, 

kam už nepôjdem, aj keď by som rád. A čo sa týka nášho súkromia, tak ja už som 

na YouTube aj Instagrame zdieľal takmer všetko. No čím som starší, tým viac sa 

snažím oddeľovať sociálne siete od mojej dennej reality. Toto leto som sa od toho 

trochu odrezal a začal som žiť život normálneho človeka a veľmi ma to bavilo. Po 

toľkých rokoch na YouTube a Instagrame mám už averziu voči svojmu telefónu, 

keď nemusím, tak ho ani nemám pri sebe. A keď raz budeme mať dieťa, rád by 

som mu zachoval úplné súkromie. Veľmi zaujímavo to robí Casey Neistat, jeho 

dcéra sa občas objavuje vo videách, ale nikdy jej nie je vidno tvár. Fanúšikovia 

vidia, že dieťa existuje, že je happy, ale zároveň ho tým nepripravuje o súkromie.

Robíš si detailnú analytiku dát? Sleduješ nálady followerov a snažíš 
sa im vyhovieť, alebo si ideš svoje?

Teraz už menej, ale pred tromi rokmi som sa sledovaniu nálad fanúšikov veno-

val až tak, že som psychicky z toho nebol ok. Prvé roky ma dokázali komentáre 

pod videami vyviesť z miery, všetko som si bral k srdcu a prispôsoboval som sa 

divákom až priveľmi. Chcel som vyhovieť všetkým. V komentároch písali, že dlho 

nebol Minecraft, tak som mal pocit, že ho musím ísť rýchlo natočiť. Naozaj to so 

mnou mávalo. Teraz zdieľam len to, čo ja sám chcem. 

Fenomén úspechu youtuberov raz jedna psychologička vysvetlila tým, 
že úspešné vlogy fungujú preto, lebo do nich youtuberi dajú vtipnú 
vec, ale aj prekvapivú či nechutnú, a to v rýchlych sledoch. Súhlasíš? 

Súhlasím. Videá, ktoré majú veľkú sledovanosť, majú aj všetky tieto faktory. Fun-

guje to však najmä pri mladšom publiku, pri dospelých už vôbec.

Akceptujú fanúšikovia, keď otváraš vážnejšie témy? Vyzýval si 
mladých, aby išli voliť, v Hashtagu riešiš až geopolitické témy.  
Sú s tým mladí ok?

Ľudia nad osemnásť sú za takéto témy vďační a sledujú to radšej, ako nejaké su-

per zábavné videá, no decká to vôbec nezaujíma. Tu sa to láme. Mladší sa chcú 

zabaviť a odreagovať, nechcú pozerať od Goga zas niečo vedomostné. Tí starší 

sú za vážnejšie témy veľmi radi. Moja generácia už vníma istú spoločenskú zod-

povednosť, zaujímajú sa o ekológiu, ale aj o politiku či iné vážne veci. Mám pocit, 

že v tomto to ide správnym smerom. 

Smeroval som k tomu, či je aj pre teba dôležité, aby mali tvoji 
fanúšikovia podobné hodnoty, ako ty? 

Čím som starší a čím som viac sám sebou, tým viac chcem, aby ma sledovali 

ľudia s podobnými hodnotami. S tým však klesá moja sledovanosť. Keď chceš 

byť mainstream, tak musíš byť univerzálnejší, cieliť na široko, musíš byť za každú 

srandu. S pribúdajúcim vekom pochopíš, že je lepšie mať menej, no kvalitnejších 

odberateľov. A dnes sú pre mňa kvalitnejšie videnia viac, ako množstvo. 
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Funguje to rovnako aj u tvojich partnerov?  
Zaujíma ich, akých bonitných máš odberateľov?

Keď si robíme po kampaniach case studies, tak vždy doteraz boli štatistiky per-

fektné, značky zo spolupráce so mnou zatiaľ vždy získali viac, ako keby rovnaký 

objem peňazí dali do iných typov reklamy. A to aj vtedy, keď niektoré čísla kam-

paní boli menšie, ale brand awareness bol stále vyšší. Stále to funguje.

Tvoje prvé videá som nedokázal dopozerať, nové Hashtagy mi už ale 
prišli dosť zaujímavé. Chcel by si dnes osloviť starších odberateľov 
s väčšou kúpnou silou, alebo stále cieliš hlavne na teenagerov?

Chcel by som aj aj.    

Dá sa to? 

Podľa mňa sa to dá, len sa tomu musím venovať 24/7. Opäť sa dostať do mind-

setu, že keď nestrihám YouTube, tak premýšľam nad YouTubom. Posledný rok bol 

naozaj pekný, dal som si väčšie voľno a nastavil si hodnoty tak, aby som bol viac 

s rodinou a kamarátmi, aby som si oddýchol. Teraz sa chcem do toho opäť oprieť. 

Ale presne, ako si povedal, chcem sa venovať šoukám pre starších, lebo je pre 

mňa dôležité mať odberateľov, ktorí rozmýšľajú a majú kúpnu silu. No zároveň 

tam mám obrovskú skupinu, ktorú by som odrezal, ak by som robil len obsah pre 

dospelých a potom by mi vyčítali, že som sa vy... na tých, s ktorými som začínal.

KEBY SOM SI MOHOL VYBRAŤ 
DRUHÝ ŽIVOT, TAK PREDÁM BYTY, 

PREDÁM AUTÁ A IDEM DO 
NEW YORKU ŠTUDOVAŤ FILM.

Koľko videí by si musel týždenne postnúť,  
aby boli fanúšikovia spokojní?

Štyri a boli by mega spokojní. Tri hry a jedno vážnejšie video. To by bol fulltime 

job, pri takomto tempe by mi nezostal čas na stretávanie sa s partnermi, ani na 

kamošov, rodinu či takéto rozhovory.

V roku 2017 si hovoril, že makáš na YouTube kanáli v angličtine.

Úplne som od toho upustil bohužiaľ, aj keď je to môj sen. Môj život je dnes nejako 

nastavený a zviazaný s tým, čo ma živí. Musel by som nechať doma všetky spolu-

práce, všetko hodiť za seba a s čistou hlavou by som sa venoval len anglickému 

kanálu. To by bol môj sen. Keby som si mohol vybrať druhý život, tak predám byty, 

predám autá a idem do New Yorku študovať film a budem o tom robiť vlogy. 

Ako funguje sledovanosť na YouTube?  
Prichádza ten najväčší peak okamžite po uploadnutí,  
alebo relevantné videnia pribúdajú aj neskôr?

Povedal by som, že prvé hodiny sú veľmi kľúčové. YouTube algoritmus sa mení 

každým rokom, teraz je veľmi dôležité, koľko ľudí klikne na video za prvých pár 

hodín, či sú to vracajúci sa ľudia, alebo aj noví, a tiež či vydržia sledovať video 

aspoň prvú minútu, alebo hneď odídu. Toto sú faktory, ktoré sú veľmi dôležité. 

Zaujímavé je, že ľudia sa stále vracajú k mojim starým videám, preto aj keď nevy-

tvorím nič nové, aj tak vygenerujem milióny videní mesačne. K starému obsahu 

sa vracajú nielen tí, ktorí na ňom vyrastali, ale aj noví fanúšikovia, ktorí ma ob-

javili dnes, si pozerajú herné videá z mojich začiatkov. Staré videá beriem ako 

svoje portfólio, preto ich nemažem, aj keď si ich už radšej nepúšťam (smiech).
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Za čo sú YouTube videá demonetizované? 

Dnes už skoro za všetko, YouTube je veľmi prísny. Top jedna je copyrightový zvuk 

a top dva je sexuálny obsah. Stačia úplné náznaky, nemusí byť ani odhalená 

bradavka, stačí aj hudobný podmaz so vzdychaním. YouTube teraz tlačí politicky 

korektné hodnoty, preto demonetizujú aj videá s akýmkoľvek náznakom nená-

visti, alebo rasistických narážok. 

Vedia algoritmy rozoznať nenávisť, vulgarizmy,  
alebo rasizmus aj slovenčine?

Podľa mňa nie. Ale stačí, aby ti také video traja užívatelia flagli (označili vlajoč-

kou) a už sa na to musí niekto z YouTube manuálne pozrieť.

Stopli tebe niekedy nejaké video?

Nedávno mi jedno video označili ako 18+. To som ale čakal, no stalo sa tak, až 

keď ma ľudia flagli. To video som síce neoznačil natvrdo ako 18+, lebo som sa 

nechcel pripraviť o videnia. Ale dal som to do názvu, do popisu, a dokonca aj 

v prvých desiatich sekundách som na to verbálne upozornil. 

Takže si urobil všetko preto, aby si tie deti prilákal.

Áno, malo to ten efekt (smiech). Ale nebola to žiadna prasačina, bol to taký 

dospelácky The Sims.

Čo bude na YouTube najzásadnejší trend budúceho roka?

Neviem to vôbec odhadnúť. Teraz je taká rýchla doba, že podľa mňa sa niečo 

udeje a ten trend bude reakciou na túto udalosť.

Vieš o tom, že na YouTube existuje slovenský kanál,  
ktorý má viac odberateľov, ako ty? Peter PlutaX má 2,4 milióna 
odberateľov a tvorí piano tutoriály.

To je super. Viem si predstaviť, aký má z toho príjem a prajem mu to. A toto 

je spôsob, ako v roku 2019 zarábať na YouTube a nestratiť pri tom súkromie. 

Poznám Čecha, ktorý iba skladá LEGO (BrickBuilder) a má pozretia v miliónoch. 

Kontaktoval ma jeden Slovák, ktorý robí veci z dreva a má na tom státisíce po-

zretí. How to videá fičia. Títo ľudia zarobia aj desaťkrát toľko, ako ja, lebo ich 

sledujú ľudia z celého sveta. Toto je The Dream, žiješ na Slovensku a zarábaš 

americké peniaze.

Ako vnímaš umelú inteligenciu?  
Je to podľa teba hrozba, alebo príležitosť?

Je to obrovská príležitosť, umelá inteligencia dokáže ľudstvo posunúť dopredu 

nepredstaviteľným spôsobom. Ale dôležité je, aby nám to neprerástlo cez hlavu, 

musíme mať nejaký ultimate red switch, ktorým to budeme vedieť celé vypnúť. 

Dnes už fungujú prvé AI účty a CGM models na Instagrame. 
Neobávaš sa, že umelá inteligencia môže jedného dňa začať 
produkovať úspešný obsah a uploadovať ho šialeným tempom?  
Nie že štyri videá týždenne.

Na to už budeme mať ďalší AI tool, ktorý bude blokovať automaticky genero-

vané videá umelej inteligencie, aby nás to neutláčalo (smiech). Už sme počuli 

skladbu, ktorú vytvorila umelá inteligencia. Mne sa síce nepáčila, ale je nepred-

staviteľné, že také niečo vôbec vznikne. Mnohé povolania, ktoré aj ja ešte dnes 

považujem za moderné, ako strihač, alebo grafik, budú po nástupe AI automa-

tizované.

Ako chceš, aby ťa ľudia vnímali?  
Ako influencera, gamera, tvorcu, rock star...? 

Ťažká otázka (ticho). Momentálne je asi najaktuálnejší pojem influencer. Ale 

tiež by som chcel byť film maker, jedného dňa možno režisér. Viac ako tvárička 

pred kamerou by som chcel byť niekto, kto vytvára veci, ktoré ľudí bavia. 

Jedna z najbanálnejších otázok, aké sa v rozhovoroch vyskytujú, je, 
že čo by si zmenil, keby si mal obrovskú moc. Ty tú moc naozaj máš, 
preto je vhodnejšia otázka, čo sa ti podarilo zmeniť, alebo na čo sa ti 
podarilo aspoň poukázať? 

Super projekt sme robili s Vladkou Ledeckou a Rytmusom, kedy ľudia rozho-

dovali, či darujú auto slušnej rómskej rodine, alebo ho nechajú rozbiť. Vtedy 

sme pred veľa ľuďmi otvorili otázku rasizmu. V mnohých videách som sa snažil 

vzbudiť záujem mladých o politiku. Bohvie, či som to nejako ovplyvnil a neviem, 

ako to zistíme. Často som mladým hovoril, aby chodili von a hrali sa s kamošmi 

a nesedeli len pred počítačom. Ale čím viac kážem, tým menej to je pre tie 

decká atraktívne. 

V knihe okrem iného píšeš: “Skúste si takto sadnúť pred kameru 
a zaujímavo, pútavo nonstop rozprávať bez pripraveného scenára.”  
Kedy si naposledy točil vlog bez pripraveného scenára?

Tak som začínal, všetky videá boli bez scenára. Chcel som to urobiť znova a naj-

bližšie som k tomu mal toto leto po návrate z dovolenky, kedy som mal v hlave 

milión zážitkov. Také spontánne dobrodružstvá by pôsobili super autenticky. Ak 

by som to spravil, bolo by to super, lebo to ľudia chcú. 

NIKTO MA UŽ NEDONÚTI 
VYDAŤ PÄŤ VIDEÍ TÝŽDENNE, 

NEBUDEM OTROKOM 
SVOJHO YOUTUBU. ŽIVOT  

JE NA TO PRÍLIŠ  
KRÁTKY.

Keby si mal dnes začať, ako by vyzerali tvoje videá?

Ak by som mal začať a byť úspešný, tak robím asi niečo také, ako Naked 

Bananas. To by som ale musel mať menej rokov a iné záujmy. Ale funguje to, 

pretože sú to krátke, úderné a vtipné veci. 

Medzi tvojimi TOP 20 videami je len jedno z roku 2019. Prečo?

Posledné dva roky som prestal robiť veci, ktoré fungovali a začal som robiť to, 

čo ma bavilo viac. Radšej som si urobil Hashtag, radšej som natočil Gogo Jobs, 

ktorý sme robili týždeň, investoval som do toho 2 000 EUR a zarobilo to stovku. 

Všetko bolo stratové, ale ja som sa s tým viac stotožňoval. 

Kto bude ďalší GoGo?

Neviem, či trend youtuberov zotrvá, budú iné sociálne siete. Dnes už vzťah you-

tubera a diváka nie je taký, aký som mal ja, keď som začínal. Dnes deti sledu-

jú svojich dvadsať obľúbených youtuberov, ale žiadneho už nemajú ako svojho 

Goga, Jirku, Gamera a podobné stálice, ktoré vyrastali so mnou. 
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V roku 2013 si v jednom rozhovore na otázku, či sú youtuberi 
dlhodobý fenomén, odpovedal, že by si bol šťastný, ak by si mohol 
robiť YouTube videá aspoň 5 rokov. Teraz ťaháš šiesty. Ako by si na 
rovnakú otázku odpovedal dnes? 

(ticho) Chcel by som to posunúť niekam ďalej. YouTube budem robiť dovtedy, po-

kiaľ to nejako pôjde a budem tomu dávať toľko energie, koľko uznám za vhodné, 

aby to nevplývalo na moje psychické zdravie. Nikto ma už nedonúti vydať päť 

videí týždenne, nebudem otrokom svojho YouTubu. Život je na to príliš krátky. 

Chcel by som urobiť niečo iné a podporiť to svojím YouTubom. 

To niečo iné by mal byť film?

To niečo iné by mal byť film.  

Študoval si fotografiu, fotením si si aj privyrábal.  
Vieš si predstaviť, že by si začal opäť fotiť?

Nie. Venoval by som sa filmu. Ja by som bol spokojný, aj keby som o päť rokov 

držal statív nejakému super filmárovi. Nemusím mať plat 80 000 eur. Ak by som 

vyžil, tak by som bol kľudne aj kameraman, svetlič, zvukár, hocičo. Len keby som 

bol súčasťou nejakého pekného projektu. 

L.A. JE HNUSNÉ MESTO, ALE 
DÝCHA SLOBODOU. JAZDÍŠ 
PO VENICE BEACH, OKOLO 
TEBA SKATERI A POD TÝM 

KRÁSNYM KOLOTOČOM 
Z GTA-ČKA SI DÁŠ HOTDOG. 
TO JE PRE MŇA SPOJENIE 

SO SLOBODOU.

Youtuber Selassie raz povedal: “Keď budem mať päťdesiat, budem už 
na Bahamách ležať v hojdacej sieti.” Aké máš plány ty?

Tieto hodnoty sú mi veľmi vzdialené. Hádam budem stále niečo aktívne robiť, 

lebo inak zakapem. Celý život je o tom, aby si sa hral, spoznával nové veci a robil 

stále niečo iné. Akonáhle tvoje dni vyzerajú rovnako, tak ubiehajú rýchlejšie a za-

padneš do stereotypu. Ideálne ani nebyť na Slovensku, ale ja sám sa očividne 

bojím urobiť väčší skok, aj keď o tom dokola rozprávam. 

Ako sa ti žije na Slovensku?

Žije sa nám tu všetkým nad pomery. Bodka. 

Poviem ti meno a ty mi povieš prvé, čo ti napadne. Matej Slažanský.

Dredy.

Šimon Šicko.

Šikovný biznisman.

Matej Cifra.

Moderátor, dnes youtuber.

Zuzana Plačková.

Svoja kategória.

Na čo míňaš najviac peňazí?

To je otázka, ktorú som si mal položiť tiež. Na benzín. Posledné mesiace rozhod-

ne na benzín. 

Aké je tvoje najobľúbenejšie mesto?  
Keď ti niekto zavolá - GoGo baľ sa, za hodinu letíme, 
čo za mesto to musí byť, aby si povedal - jasné, idem?

Amsterdam je top jedna, za posledných pár rokov som tam bol deväťkrát. Tie 

ďalšie top sú pre mňa New York, L.A. a Tokyo.

Všetkému rozumiem, ale prečo L.A.? 

Je to hnusné mesto, ale dýcha slobodou. Prenajmeš si Mustanga, jazdíš po 

Venice Beach, čo je pre mňa to najslobodnejšie miesto na svete, okolo teba 

skateri, prejdeš sa po pláži, piesok medzi prstami a pod tým krásnym koloto-

čom z GTA-čka si dáš hotdog. To je pre mňa spojenie so slobodou, s Amerikou 

a popkultúrou, ktorú si ja idem. Jeden výlet do L.A. som obetoval tomu, že sme 

spolu s Jirkom Králom hľadali lokality z hry Grand Theft Auto. Vyzerali fakt ako 

zväčšenina v realite.  

To, čo tvoríš, je pre bežných ľudí prokrastinácia.  
Ako prokrastinuje youtuber?

Netflix. Alibisticky si nahováram, že to je inšpirácia do môjho filmárskeho života. 

Všetko, čo tam objavím, je tak pekne spracované, že idem odpadnúť. 

Čo si tam objavil v poslednej dobe?

Teraz sme s Lucy dopozerali najnovšiu sériu Handmaid‘s Tale a posledný diel bol 

par excellence. Elisabeth Moss hrá hlavnú rolu, to si pozrite. Mr. Robot je geniál-

ny seriál, ktorý nám ukazuje obraz doby a toho, akí sme v technologickom svete 

zraniteľní. Čo všetko sa dá z našich telefónov vytiahnuť a aké je dôležité mať 

nejakú kybernetickú ochranu. Brooklyn Nine-Nine je najlepšia komédia dnešnej 

doby, kto mal rád Priateľov, ten nech si to pozrie. Milujem stand-upy, ktoré sú na 

Netflixe a najlepší je podľa mňa Dave Chappelle.

Hovoríš, že by si sa chcel v budúcnosti venovať filmu. Čo by 
si mi odporučil, ak by si mi chcel ukázať, ako sa robí dobrá 
kinematografia?

Napríklad Vlk z Wallstreet, Martin Scorsese to spravil brutálne. Som však veľkým 

fanúšikom Tarantina, mám pozreté všetky jeho filmy. Z umeleckého hľadiska ma 

v poslednej dobe najviac dostalo jeho The Hateful Eight (Osem hrozných), ale 

úplne všetko, čo má film mať, nájdete v Pulp Fiction. Je to akčné, pohodové, má 

to drive, je to vtipné aj dramatické.

Čo robíš, keď chceš mať od všetkých úplný pokoj?

Mobil do vedľajšej izby a na ticho + Netflix + frajerka + jedlo.

Nad počítačom máš poličku s knihami. Čo čítaš?

Vždy, keď sa mi niečo podarí prečítať, tak sa tým vystatujem v Hashtagu. Naj-

viac ma bavia biografie a trošku aj motivačná literatúra. Storočný starček, ktorý 

vyliezol z okna a zmizol je moja obľúbená kniha. Životné príbehy s nadsázkou, 

to ma baví.
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DEVELOPER, 
KTORÝ CHÁPE 

PRIESTORY 
BUDÚCNOSTI

ROZHOVOR 
TOMÁŠ MELIŠKO/HB REAVIS

Autor Roman Calík / Foto Juraj Recký, archív HB Reavis

V predchádzajúcom vydaní 
TECHBOX magazínu sme vám 
predstavili kancelárie budúcnosti, 
ktoré na Nových Nivách 
vybudoval HB Reavis. Aby sme 
vám pozadie tejto myšlienky ešte 
viac priblížili, porozprávali sme sa 
o nich s Head of Symbiosy  
v HB Reavis, Tomášom Meliškom.

Kedy vznikla myšlienka nových priestorov HB Reavis?

Zhruba 4 roky dozadu, keď bývalý CEO Pavel Trnka prišiel s víziou transformovať 

firmu z klasického developera na workplace solutions providera. Ako prvé vznikla 

konzultačná služba Origameo. Následne co-workingová platforma HubHub a ino-

vačné centrá. Začali sme tiež poskytovať rozšírený súbor služieb pre budovy. Dnes 

už máme vlastnú značku More, kde vytvárame komunitný život v budovách. Zistili 

sme, že v rámci našich aktivít je veľká príležitosť pracovať s dátami. Aby sme všetko 

toto vedeli robiť čo najlepšie a stále sa zlepšovali, potrebovali sme mať čo najviac 

dát. Tak vznikla myšlienka smart building platformy. Všetky tieto služby vychádzajú 

z firemnej stratégie Workspace as a Service, čo je koncept funkčného pracovného 

prostredia, ktoré pomáha vytvárať efektívnu spoluprácu, podporuje rast produktivity 

a spokojnosť používateľov. 

Bolo potrebné ísť do nových priestorov, nestačilo prebudovať pôvodné?

Chceli sme kancelárie, ktoré budú spájať všetky aktuálne trendy a zároveň budú 

výstavnou skriňou toho, ako môže takýto produkt fungovať. S prvotnou myšlienkou 

sme začali pred asi dva a pol rokom. Spísali sme si, čo chceme dosiahnuť a vedeli, 

že nový priestor bude epicentrom inovácií v Bratislave. 
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To bol hlavný cieľ?

Áno, vytvoriť v rámci novovznikajúcej zóny Nové Nivy epicentrum inovácií pre co- 

workingovú platformu a inovačný platforming. Tiež mať eventové priestory a záro-

veň mať HB Reavis blízko týchto inovácií. Preto sme fyzicky prepojení s HubHub. 

Druhou myšlienkou bolo spraviť priestor, ktorý zodpovedá tomu, že my ako firma 

sme za posledné roky narástli z regionálnej na medzinárodnú a aktuálne patríme 

medzi TOP 3 európskych developerov. Slovenská centrála začína obsluhovať aj iné 

krajiny, sídli tu aj naša centrála. Tiež sme chceli pre ľudí vytvoriť čo najzdravší pra-

covný priestor.

Čo bolo najväčšou výzvou pri budovaní 
a nasadzovaní nových technológií?

Asi manažment zmeny. Vytvárali sme priestor, ktorý je úplne iný oproti tomu, čo 

sme mali predtým. Mali sme veľmi reprezentatívnu lobby, no kancelárie, ktoré boli 

klasikou pre štyroch až šiestich ľudí. Vízia spojiť ľudí, ktorí tvoria hodnoty, do neja-

kých Homebasov, bola jedna zo zmien. Zmenila sa aj ergonómia. Pracovníci mali 

veľa papiera, dlhé stoly. S tým sme museli pracovať. Ďalšou vecou boli najnovšie 

technológie, ktoré sme chceli. Niektoré veci pribúdali do rozbehnutého vlaku a mu-

seli sme tak viackrát otvárať projekt, prepracovávať ho, ťahať novú kabeláž, atď.

n Inteligentné zasadačky umožňujú ovládanie tabletmi, 

kde nechýba možnosť objednať si nápoje.
n Počas dňa je zamestnancom HB Reavis 

k dispozícii viacero inšpiratívnych zón.

Na čo ste najviac hrdý z toho, čo sa vám podarilo zrealizovať?

Napriek tomu, že sme išli do o 10 % menších priestorov a zároveň sme narástli, do-

kázali sme priestor na jedného človeka efektívnejšie zužitkovať tým, že sme vytvorili 

zdieľanú infraštruktúru. Predtým mali niektoré oddelenia svoje zasadačky. Teraz se-

nior manažment nemá ani vlastné stoly. Dali sme priestory do používania všetkým. 

Takto mohla vzniknúť napríklad hudobná a relaxačná miestnosť alebo knižnica. Vy-

ťažili sme z metra štvorcového to, čo firma skutočne potrebuje.

Využívate dokonca aj lokalizáciu ľudí v priestore. Aký je jej cieľ?

Má tri úrovne využitia. V reálnom čase máme dáta o tom, ako ľudia využívajú priestor. 

Vieme tým prispôsobiť zabudované systémy. Napríklad predchladiť miestnosť, dať jej 

viac vzduchu. Pracujeme na tom, aby sa tieto zmeny diali podľa profilov ľudí auto-

maticky. Lokalizácia je tiež dôležitá pri evakuácii. Druhý aspekt je, že vieme zbierať 

dáta o tom, prečo a ako ľudia využívajú priestor. Vieme tak aktivovať zóny, ktoré nie 

sú využívané. Zároveň vieme predikovať. Napríklad vieme, že ľudia najviac využívajú 

priestor, kam si vedia priniesť vlastné jedlo, a to hlavne v pondelky a utorky. To zna-

mená, že v tieto dni tam musíme mať najviac stoličiek. Na zvyšok týždňa priestor 

prerobíme na brainstormingové miesto. Tretím benefitom je, že dokážeme pochopiť, 

ako organizácia funguje a vieme flexibilne reagovať.
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n Na totemoch alebo aj na veľkej dotykovej obrazovke si môžete zobraziť 3D 

model priestorov HB Reavis, vrátane lokalizácie ľudí v priestore v reálnom čase. 

Pri vstupe využívate biometriu tváre.  
Kde vidíte silné a slabé stránky tohto riešenia?

Chceli sme dosiahnuť to, aby sme mali čo najbezpečnejší a zároveň bezbariérový 

prístup, teda bez turniketu. Otvoriť turniket rozpoznávaním tváre je super ľahké.  

Avšak, potrebujeme nadstavbu systému, aby sme dosiahli požadovanú bez-

pečnosť. Vo vývoji nám v tomto zväzuje ruky GDPR, ktoré je nastavené veľmi 

prísne.

Ako funguje ovládanie zasadačiek cez tablety,  
ktoré sme tu videli?

V zasadačkách sú senzory, ktoré počítajú tepelné body. Podľa nich poznáme 

obsadenosť miestnosti. Tablet nie je len tablet, je to tvár aj mozog budovy, kto-

rú sme si spravili my sami. Položili sme si otázku, čo potrebujú ľudia, aby mali 

najlepší zážitok zo stretnutí. Potrebujú správne dáta o rezerváciách, potrebujú si 

rezerváciu predĺžiť, upraviť prostredie v miestnosti. Tablet tiež informuje o stave 

prostredia. Ovládate ním svetlo, tienenie alebo teplotu. Zaujímavé sú tiež mož-

nosti nahlásiť poruchu alebo si objednať nápoje.

Ak by vás oslovil zákazník s vybudovaním kancelárií 
budúcnosti podobných vašim, postavíte mu ich?

Naše kancelárie slúžia ako showroom. V Londýne máme technologickú dvojičku. 

Je menšia, no technologicky je tam všetko to, čo máme tu. Naše zistenia testuje-

me aj na iných kultúrach. Vďaka Origameo vieme spraviť technologickú stratégiu 

alebo stratégiu priestoru na základe toho, čo vy ako firma potrebujete mať vo 

vašej DNA na ďalších 5 rokov. To znamená, byť viacej inovatívny, viac spolupra-

covať, prepájať oddelenia alebo podporiť well-being. Projektov, kde sme firmy 

dostali z veľmi klasických kancelárií do novších a lepších, sme spravili viacero.

Je podmienkou realizácie takéhoto projektu,  
že sa musí robiť v budove, ktorú ste postavili?

Zamýšľame sa nad tým, že by sme tieto služby rozšírili aj mimo nami postavené 

budovy, no záleží aj od klienta. Vidíme, že je tam veľký priestor pomôcť. To, že 

je niekto v cudzej budove, neznamená, že to dlhodobo nemôže byť náš klient. 

Zameriavame sa na dlhodobé partnerstvá. Môže to byť aj technologický projekt, 

čím firme ukážeme, o čom HB Reavis ako celok je.

Aké percento vašich zamestnancov  
s lokalizáciou súhlasilo? 

Na úrovní oddelení sme v systéme všetci. Keďže robíme vlastný produkt, legisla-

tíva nám to umožňuje. Zaujímavé je, že na to, aby ľudia mohli vidieť svoj vlastný 

profil, kontrolovať si, s ktorým oddelením majú najväčšiu interakciu, dalo súhlas 

78 % ľudí. Noví ľudia dávajú súhlas automaticky. Sme na úrovni 90 %. Zároveň, 

doteraz sme nemali jedinú situáciu, kedy by boli dáta zneužité.

Použili ste doteraz nazbierané dáta už  
aj na reálnu úpravu priestoru?

Povedali sme si, že potrebujeme aspoň pol roka, aktuálne začíname vyhodno-

covať prvé dáta. Vieme, ktoré oddelenia navzájom najviac interagujú, koľko trvá 

bežný míting, tiež to, že máme 30 % mítingov dlhších ako štyri hodiny. Lídrom 

tímov dokážeme dať balík informácií o tom, ktorá zóna je vyložene na agilný 

projektový manažment. Tiež sme identifikovali zónu organizovaného chaosu. 

Najskôr bola určená na projektovú prácu a pre zahraničných kolegov. Nebola 

však využívaná. Zmenili sme tento priestor na meetingovku a prezentačnú zónu, 

ktorá je prispôsobiteľná veľkosťou. Okamžite tento priestor začal fungovať tak, 

že do týždňa sú tam 2 – 3 väčšie stretnutia.
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ROZHOVOR NIKOLA BOŽINOVSKI/BIS AUDIO

BIS AUDIO JE 
O ZNAČKÁCH, 

KTORÉ MÁM RÁD
Autor Roman Calík / Foto Juraj Recký

Ak patríte k nadšencom kvalitnej 
hudby, nemôžete nepoznať 
stálicu na slovenskom trhu, 
spoločnosť BIS audio, ktorá 
tento rok oslavuje 20 rokov. 
High-end audio a video značky, 
obrovský showroom v Bratislave, 
najväčšie výstavné priestory 
na Audio Video Kino, to je BIS 
audio. Rozprávali sme sa so 
zakladateľom spoločnosti Nikolom 
Božinovskim nielen o tom, aké 
boli začiatky, ale aj čo sa zmenilo 
vo svete audia a čo nás čaká 
v blízkej budúcnosti.

V lete ste oslávili 20 rokov BIS audio, predpokladali ste pri 
zakladaní spoločnosti, že dosiahnete takýto významný míľnik?

Definitívne nie. Nezakladal som BIS audio s cieľom, že tu budeme 20, alebo 30 

rokov. Jednoducho prišiel ten správny moment, aby som sa venoval tomu, čo ma 

baví. Láska k audiu sa u mňa objavila už počas študentských čias. Bolo to však 

najskôr z tej technickej stránky, študoval som dokonca aj elektrotechniku. Naj-

skôr som s audiom obchodoval v Macedónsku, no žil som na Slovensku. Hi-Fi svet 

v Macedónsku bol však na nízkej úrovni, tak som založil BIS audio na Slovensku, 

kde sa o túto oblasť ľudia zaujímali viac. A je len dobre, že sme tu už 20 rokov.

Aké boli začiatky? S ktorou značkou, resp. značkami ste 
začali a ktoré pretrvali od úplného začiatku až dodnes?

Začali sme so značkami, ktoré boli v našom portfóliu už v Macedónsku. V prvom 

rade je to Bowers & Wilkins, potom Marantz a pripojili sme aj AudioQuest. Tieto 

značky robíme do dnešného dňa, napríklad v prípade Marantz sme najstarším 

distribútorom v Európe. A nemôžem zabudnúť ani na McIntosh. Postupne sme 

portfólio rozširovali, napríklad dlho distribuujeme aj značku Rotel.

Dnes je BIS audio známe najmä vďaka veľkým showroomom nielen 
v Bratislave, ktoré sú viac, ako len predajnými priestormi. Inšpirovali 
ste sa, alebo to bol váš nápad vytvoriť takéto výnimočné miesto?

Ja veľmi rád cestujem a spoznávam nové mestá. V každom meste sa pritom sna-

žím navštíviť nejakú predajňu. Dnes, v dobe internetu, je ich žiaľ už menej. Vedel 

som, že pekný priestor je pre naše produkty potrebný. V Bratislave nemôžeme 

chýbať a keď sa naskytla možnosť získať priestor vedľa Polusu, v tej dobe prvého 

nákupného centra v hlavnom meste, neváhali sme. Sme tu už od roku 2000. Naj-

skôr sme mali okolo 300 metrov štvorcových, no neskôr sme showroom rozšírili 

na 550 m2. Nie je to pre Hi-Fi štandardné, väčšinou podobné firmy majú menšie 

priestory, ale zvládame to.
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Je to vôbec ekonomicky zvládnuteľné uživiť takýto priestor? 
Predsa len sa tu nestriedajú stovky zákazníkov denne.

V prvom rade nám pomáha, že priestor v Bratislave je náš. Berieme to ako krok 

vpred, ukázali sme, že audio môže mať aj takúto podobu. Že predajňa môže zaujať 

dizajnovými priestormi, navyše aj manželky našich zákazníkov sa u nás cítia dobre.

Pozývate si aj významné osobnosti, zástupcov značiek, ktorí 
pripravujú rôzne prezentácie. Budete v tomto trende pokračovať?

Určite áno. Aj tento rok chceme realizovať rôzne akcie pre našich zákazníkov a part-

nerov. Tento rok začíname v Banskej Bystrici, potom nasledujú Košice v čase mara-

tónu a rok zavŕšime veľkou akciou v Bratislave, kde oslávime aj 20 rokov.

Čo považujete za kľúčovú výhodu vašej spoločnosti oproti konkurencii?

Určite to, že sme obchod zdvihli na vyššiu úroveň v zmysle prezentácie výrobkov aj 

poskytovaných služieb. Napríklad naši zamestnanci majú vzťah k svojej práci, majú 

ju radi a nevidia všetko len cez peniaze. Máme viac ľudí, a tým pádom máme viac 

odborníkov pre konkrétne oblasti.

A čo krízový rok 2009? Postihol aj vás? Ako ste zareagovali?

Kríza vypukla v Amerike už v roku 2008, čo sme registrovali, preto sme vedeli, čo 

očakávať. U nás však bol zaujímavý efekt aj kvôli nástupu eura. Veľa ľudí chcelo 

minúť hotovosť do konca roka 2008, nárast našich predajov tak bol obrovský. O to 

väčší bol pád tržieb v roku 2009. No boli sme na to pripravení, takže sme to zvládli 

dobre. Obrat z roku 2008 sme však už opäť prekonali.

Ste nielen predajcom, ale najmä distribútorom. Ktorú z distribuovaných 
audio značiek považujete historicky za najúspešnejšiu a prečo?

Dobre ste si všimli, že sme najmä distribútor, no zároveň aj predajca. V západných 

krajinách to tak nefunguje, no v malých krajinách, ako je Slovensko, je dealerov 

málo, preto si produkty predávame aj sami. Čo sa týka najúspešnejšej značky 

u nás, tak je to Bowers & Wilkins. Táto značka má stabilný vývoj, kvalitné a široké 

portfólio. Navyše modernizuje v správnom čase.

Záujem kupujúcich sa určite mení, v čom je najväčší rozdiel, 
ak porovnáte typického zákazníka dnes a pred 20 rokmi?

Nemusíme sa pozerať ani 20 rokov dozadu. Predtým bol typický zákazník taký, 

ktorý kúpil zosilňovač, CD prehrávač a reproduktory. Postupne prišlo domáce kino, 

DVD a Blu-ray. Dnes typický zákazník streamuje a používa Bluetooth, svoj telefón 

či tablet. Je stále menej a menej klasických zákazníkov, ktorí sa držia nosičov, ako 

sú CD.

A reagujú výrobcovia dostatočne rýchlo na požiadavky trhu?

Väčšinou áno. Ak by nereagovali, je to pre nich veľký problém. Ak nechytíte správny 

moment nastupujúceho trendu, reflektuje sa to na predaji a úspešnosti. Teší ma, 

že s trendmi dokážu ísť aj také značky, ako sú Bowers & Wilkins či McIntosh.

Ako sa Vy, hudobný fajnšmeker, pozeráte na 
streamovanie? Vnímate tam kvalitatívny rozdiel?

Niektoré formáty sú dokonca kvalitnejšie, ako zvuk z CD prehrávača. Pri streamo-

vaní však ide o pohodu. Stačí zobrať tablet, spustiť TIDAL a vypočujete si kedy-

koľvek, čokoľvek chcete. Ale aj pri audiu to funguje ako pri varení. Ak sa niekoho 

opýtate, koho kuchyňa je najlepšia, odpovie – mamina kuchyňa. Prečo? Lebo na 

nej vyrástol. Ak niekto vyrastá s analógom, bude pre neho najlepší. Analóg má svo-

ju prirodzenosť, ale aj svoje chybičky. Napríklad zaujímavým fenoménom je, že sa 

vracia predaj kotúčových magnetofónov. Hlavný rozdiel je teda dnes analóg, alebo 

digitál. A čo sa týka CD, definitívnym víťazom je streamovanie, ktoré sa neustále 

kvalitatívne zlepšuje. CD zastalo, obmedzujú ho pevné normy.

O čo majú ľudia dnes najväčší záujem?

V našom segmente sa najviac predávajú receivery. Sú to síce receivery pre domáce 

kino, ale veľa ľudí ich používa na klasické stereo. Samozrejme ľudia majú veľký 

záujem aj o reproduktory, v našom portfóliu máme minimálne päť kvalitných výrob-

cov reproduktorov. A potom sú to produkty s Bluetooth.

Keď chcem mať doma dobrú audio zostavu, čo 
by malo byť pri výbere najdôležitejšie?

Dôležitý je pre každého zákazníka pomer ceny a kvality. Ak si vo svojom rozpočte kú-

pite zostavu, kde si doma sadnete a budete spokojný s posluchom, kúpili ste dobre 

a my sme dobre poradili. Každý výrobca sa pritom snaží udržať svoju líniu zvuku, čo 

sa týka elektroniky, aj reproduktorov. Až v najvyšších sférach sa výrobcovia najviac 

približujú, zvuk je tu už špičkový. Neexistuje však presné pravidlo. Poviem vám to 

na príklade kúpy auta. Ak si chcete kúpiť auto za 100 000 eur, rozhodujete sa 

pravdepodobne medzi Mercedes-Benz, Audi či BMW. Kvalitatívne sú tie autá veľmi 

blízke. V Hi-Fi ak poviete, že chcete zostavu za 100 000, kľudne nemusíte dostať 

nič. Neznamená, že keď si kúpite super zosilňovač, super receiver či káble, že to 

všetko bude spolu komunikovať perfektne. V autách je to podstatne jednoduchšie.

A čo je dôležitejšie, dbať na kvalitu reproduktorov, 
alebo zosilňovača/receivera?

Zásadnou otázkou je miestnosť, to je kľúčový element. Ak viem, kde zostavu 

umiestnim, aké fyzicky majú byť reproduktory, som na najlepšej ceste kúpiť dobre. 

Napríklad zosilňovač musí mať veľkú rezervu.

Aký najdrahší set ste predali na Slovensku? Máme 
tu aj nejaké exkluzívne zariadenia?

Presné sumy vám nepoviem. Ale medzi najdrahšie zostavy patria reproduktory 

Bowers & Wilkins Nautilus, s ktorými sa väčšinou predáva aj veľmi drahá elek-

tronika. V reproduktoroch je totiž aktívna výhybka, a tak potrebujete štyri stereo, 

alebo osem koncových zosilňovačov. Takúto zostavu predáme približne raz za 2 

roky. Predali sme však už aj bedne s cenou 250 000 eur. Exkluzívne kúsky sa 

u nás nájdu tiež, napríklad sme predali  niekoľko kusov limitovanej 500 ks edície 

zosilňovačov McIntosh.

Keby ste si dnes mali vybrať, že zostanete len pri troch 
značkách, ktoré budete ponúkať, ktoré by to boli?

Určite McIntosh, Bowers & Wilkins a Marantz. Verím im, veril som im a ukázalo sa, 

že sú to dobré značky. U nás však nepredávame jedinú značku, ktorú nemám rád.

A čo zahraničie? Chcete zopakovať úspech aj mimo Slovenska?

My už máme aktivity aj mimo Slovenska. Máme distribúciu rôznych značiek 

v Chorvátsku, Slovinsku, Macedónsku aj v Srbsku. Vlastné predajne tam nemáme, 

sme distribútormi a podporujeme našich dealerov.

Na crowdfundingovom portáli mala nedávno úspech gramoplatňa 
s nahratým tichom. Aký je váš názor na platňu s tichom?

Prečo môže byť takáto platňa úspešná? Možno preto, že ľudia nemajú dosť času 

a peňazí, aby odišli niekde, kde je naozajstné ticho. Vrátil som sa teraz z Toskán-

ska, kde tri kilometre široko ďaleko nebolo nič. Bolo tam extrémne ticho, je to 

zvláštny pocit.
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Na výstave Audio Video Kino ste mali každý rok 
najväčší priestor, tento rok však výstava nebude. Sú 
vôbec takéto výstavy na Slovensku potrebné?

Určite áno, sú veľmi potrebné. Preto sme ich aj podporovali. Ľudia by sa nemali na 

všetko pozerať len cez peniaze. Aby sa dobre predávalo, aby bolo komu predávať, je 

potrebné podporiť aj edukáciu. Je dobré, ak ľudia dostanú aspoň raz do roka šancu 

vidieť a počuť niečo nové, niečo, čo si možno nevedia kúpiť. Opäť uvediem príklad, 

ak kúpime Messiho či Ronalda, ešte stále nebudeme mať super futbalový tím. Ten 

treba vybudovať od detí, a rovnako je to aj pri hudbe a technike. Výstava je jeden 

z najjednoduchších spôsobov, ako to urobiť. My sme sa vždy snažili priniesť na vý-

stavu niečo nové, aby ľudia videli, čo sa deje vo svete audia a kam smeruje. Výsta-

va by určite mala byť. Kedysi stačilo prísť na výstavu, dať 20 % zľavu a predali ste. 

Toto už nefunguje 10 rokov. My na výstave prezentujeme, vysvetľujeme a učíme.

BIS audio je, dá sa povedať, aj rodinná firma. Ako ste 
prerozdelili úlohy a kto bude vaším nástupcom?

Každá malá firma je vlastne rodinná firma. Mne pomáha od založenia spoločnosti 

aj manželka. Môj syn Bojan má na starosti marketing už viac ako 6 rokov. Pracuje 

pre nás už aj moja dcéra. Biznis tak pravdepodobne preberú práve moje deti.

Čo sa podľa vás vo svete audio-video zmení v budúcnosti najviac?

To je veľmi ťažko povedať. Určite bude pokračovať streaming. Myslím si, že prežije 

aj analóg a pre malú skupinu ľudí bude stále atraktívny. Audio má totiž dva trendy. 

Počúvanie hudby kdekoľvek, preto sa darí slúchadlám a prenosným prehrávačom. 

Druhým je relaxácia, vtedy si radi zapnete gramofón.

Čo je pre vás relaxačné počúvanie hudby?

Relaxačné počúvanie hudby pre mňa znamená počúvať hudbu a pritom si čítať, 

alebo robiť niečo iné. Nemalo by to byť len tak, že sedíte, počúvate a pozeráte do 

prázdna.

A iný relax okrem hudby?

Často cestujem. Kedysi som hral hádzanú, prvú ligu. Mám rád kolektívne športy, 

je tam zábava.

Aké máte audio vo vašom aute? Ste spokojný?

Toto je dosť nepríjemná otázka. Vo svojom aute mám audio anglického výrobcu 

Meridian, spoločnosť, ktorú som nikdy nerobil a nemáme ju vo svojom portfóliu. 

Som však so zvukom spokojný. Predtým som mal v aute Bowers & Wilkins, ten si 

však do Range Roveru, ktorý sa mi zapáčil, neobjednáte.
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ROZHOVOR TOMÁŠ BRNGÁL/VIRTUAL MEDICINE

KOMBINÁCIA 
VIRTUÁLNEJ 

A ROZŠÍRENEJ 
REALITY JE 

BUDÚCNOSŤ!
Autor Patrik Kimijan / Foto Peter Frolo

Ako študent medicíny túžil po 
technológii, vďaka ktorej by videl 
cez vlastnú kožu svoje svaly, 
cievy, nervy a keď prvýkrát 
v živote vyskúšal virtuálnu realitu, 
tak mu bolo okamžite jasné, 
že toto je ono. O tom, aké to je 
rozbiehať startup na intrákovej 
izbe, a zároveň študovať 
medicínu, o tom, ako tancovanie 
v Lúčnici môže pomôcť pri 
podnikaní, ale aj o tom, ako vidí 
budúcnosť virtuálnej reality, alebo 
z ktorých hoaxov ho ide rozdrapiť, 
nám v exkluzívnom rozhovore 
porozprával zakladateľ a CEO 
Virtual Medicine Tomáš Brngál.

Sledoval si ako dieťa rozprávku Bol raz jeden život?

Jasné, jasné. Je to skvelá inšpirácia k tomu, čo robíme. 

Pýtam sa na to preto, lebo vaša aplikácia mi zo všetkého najviac pripo-
mína práve tento seriál. Čo všetko dnes Human Anatomy VR dokáže?

Náš produkt je edukačná platforma, ktorá vo virtuálnej realite zobrazuje anató-

miu človeka. Rozdiel medzi našim produktom a rozprávkou Bol raz jeden život je 

v tom, že oni tam dávajú aj fyziologické a patologické veci. Ako fungujú krvinky, ako 

cestujú cievami, máš tam bacila, čo je tá patológia a je to robené hravou formou. 

A presne to by malo byť aj cieľom našej edukačnej platformy. My máme v tejto chvíli 

len anatómiu, to je morfologická veda - toto je sval, takto sa volá, takto je zásobený 

krvou. Do budúcna by sme sa chceli dostať na mikroskopickú úroveň, teda z akých 

buniek sa sval skladá a chceme ísť ešte hlbšie, teda ako bunky svalu fungujú.

Je možné používať vašu appku aj na diagnostiku?

Pre tento účel by sme chceli založiť samostatnú divíziu v rámci našej firmy. Human 

Anatomy VR je hlavne edukačný produkt, no chceli by sme pomocou tejto techno-

lógie riešiť aj diagnostické veci. Nemôžem o tom ešte príliš hovoriť, ale projekt je 

už v prípravnom štádiu.  

Ak to spustíte, bude možné vo virtuálnej realite simulovať 
priebeh konkrétneho ochorenia? Napríklad ak dostaneš 
chrípku, tak uvidíš, aké procesy sa v tele spúšťajú?

To stále nie je diagnostika, ale edukatívna vec. Mimoriadne dôležitá edukatívna 

vec, pretože to, ako i pri liečbe pacient dodržuje pokyny lekára, závisí hlavne od 

toho, či mu verí. A verí mu väčšinou až vtedy, ak chápe, čo sa deje. Ľudia sa podľa 
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mňa prirodzene boja vecí, ktorým nerozumejú.  V dnešnej dobe si ľudia vyfabulo-

vali, že farma firmy sú zlé a chcú im liekmi ublížiť, ale pritom vôbec nerozumejú 

tomu, ako liek funguje a čo presne robí. Ak im však ukážeš účinky lieku názorne 

a pútavo, tak to pochopia. Takto by mala vyzerať budúcnosť v zdravotníctve, no 

realita je, hlavne u nás na Slovensku, úplne iná. Ak má lekár na pacienta desať 

minút, tak to je katastrofálne málo a reálne mu nemá kedy prezentovať fungova-

nie a účinky liekov. Ale predstav si, že počas čakania v čakárni by ti sestrička dala 

VR headset, kde by si videl svoju diagnózu a to, ako nasadená liečba v tele pôsobí. 

Môže virtuálna realita pri štúdiu medicíny celkom nahradiť pitevňu? 

Momentálne nie, lebo ty potrebuješ aj dotyk s ľudským telom. Virtuálna realita 

rieši ten najväčší problém - keď ide medik pitvať, tak častokrát nevie, na čo sa 

v ľudskom tele práve pozerá. No keď máš možnosť pozrieť si to vo VR, kde jedno-

ducho odkrývaš jednotlivé vrstvy, okamžite vieš, čo sa ako volá, - aháá teraz som 

odstránil biceps. Jednoducho vďaka VR vieš, čo robíš. 

Dá sa to robiť aj súčasne, teda že v pitevni máš 
headset s VR, a zároveň režeš ľudské telo?

Jasné, úplne bez problémov. Nové standalone headsety nepotrebujú žiaden kábel, 

žiaden počítač a vďaka tomu tak môžeš fungovať aj priamo v pitevni. Kombinácia 

VR a pitevne je dokonca ideálny scenár. 

STÁLE SOM SNÍVAL 
O TECHNOLÓGII, VĎAKA KTOREJ 

BY SOM VIDEL CEZ VLASTNÚ 
KOŽU SVOJE SVALY, CIEVY, 

NERVY.

Ako si sa ty prvýkrát dostal k virtuálnej realite?

Moja bývalá priateľka študovala psychológiu na Filozofickej fakulte a jej spolužiak 

Kubo Remiar robil výskum pomocou virtuálnej reality. Kubo bol totálny geek, kúpil 

si na Kickstarteri prvý Oculus Rift DK1 a práve uňho som si po prvýkrát vyskúšal 

virtuálnu realitu. Mal tam húsenkovú dráhu a také tie prvé VR veci, ktoré k tomu 

boli. V momente, ako som si dal dole headset, tak som hneď pochopil, že toto je 

ten nástroj, o ktorom som sníval. Presne toto by som uvítal, keď som sa učil ana-

tómiu. Ja som si totiž normálne kreslil priemet ciev a iných vecí, aby som to lepšie 

chápal. To je však AR, technológia rozšírenej reality. Mimochodom, dnes už máme 

proof of concept pre Hololens, pozeráš sa na vlastnú ruku a vidíš tam priemet. Cie-

ľom je, aby to fungovalo tak, že sa pozrieš cez Hololens na živého človeka a vidíš 

priemet orgánov, kostí, svalov.

Neplánujete vyvinúť takú verziu, že by sa iba šaty dali dole? 
Sedíš na prvom rande na káve, nasadíš Hololens… chápeš.

(smiech) Toto keď vymyslíš, tak si miliardár. To budú chcieť všetci. 

Keď ste začali vyvíjať Human Anatomy VR, tak si spojil dva dosť 
rozdielne svety – medicínu a IT. Narazili tvoje predstavy o tom, ako by 
appka mala fungovať, na nejaké technologické limity?

Jasné, ešte stále na nich narážame. Moja prvá predstava o tom, čo chcem robiť, 

bola rozšírená realita, pozrieš na vlastnú ruku, vidíš svaly, kosti a podobne. To bol 

prvý limit, AR vtedy nebola tak ďaleko, ako virtuálna realita. Povedal som si - su-
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per, urobíme to vo virtuálnej realite, tá má totiž tiež zaujímavé výhody. V AR nikdy 

neurobíš nič také, ako je náš ANT mód, kedy sa akoby zmenšíš na veľkosť mravca 

a pozeráš si ľudské telo zvnútra. Ďalšou veľkou výhodou je, že pri používaní VR si 

úplne odseparovaný od okolitého prostredia. Nič ťa nevyrušuje, si totálne fokuso-

vaný na to, čo robíš. Keď sme pred piatimi rokmi začínali, tak ani VR nebola tak 

ďaleko, ako dnes, vtedy neexistovali žiadne ovládače, úplne inak sa interagovalo 

s virtuálnym prostredím, pretože si jednoducho nemal ako uchopiť veci. Keď sme 

mali prvé demo, tak si hovorím, super, chytím tamtú kosť. No nebol senzor, nebol 

pozičný tracking, nemohol som nič chytiť a to bol ten technologický limit. Odvtedy 

uplynulo len pár rokov, no technológie pre VR narástli exponenciálne. Keď vyšiel 

Oculus Go, tak sme boli nadšení. Standalone headset, nepotrebuješ comp, káble, 

nič. Úplne easy pre koncového užívateľa, dáš si na hlavu a ideš. Len rok na to vyšiel 

Oculus Quest, ktorý je o ďalších X levelov lepší, lebo má pozičný tracking. A teraz 

pred dvomi týždňami Zuckerberg (Oculus patrí Facebooku, pozn. red.) predstavil 

softvérový update na Oculus Quest, vďaka ktorému môžeš zahodiť ovládač a budú 

ti stačiť vlastné ruky. Ďalší brutálny skok. Je to presne to isté, čo hovoril aj Steve 

Jobs - Aký stylus? Váš prst je najlepší stylus. Tento stylus máš stále so sebou. A rov-

naké je to aj s ovládačmi pre VR. Keď vidíme, ako technologickí giganti investujú 

do virtuálnej reality a ako sa tá posúva dopredu, tak tomu brutálne veríme. Pred-

nedávnom ohlásil Apple, že pripravuje AR headset a niekde som čítal, že z hľadiska 

plánovaných tržieb považuje Apple AR technológiu za náhradu iPhonu. Samsung 

mal zas proof of concept AR šošoviek, ktoré čerpajú energiu z tepla oka, nasadíš 

si šošovku a máš rozšírené videnie. Technologickí giganti sa pozerajú desať rokov 

dopredu a všetky tieto high tech veci, na ktorých my dnes pracujeme, raz budú 

štandardom. Rovnako, ako sa už dnes nikto nečuduje nad tým, že instantne vieš 

streamovať video z telefónu. Máš vlastný live prenos, teda niečo, čo kedysi boli 

schopné zabezpečiť len televízie s nákladiakmi extrémne drahej techniky.

DNES SI MYSLÍM, ŽE KOMERČNÝ 
ÚSPECH BUDE MAŤ SKÔR 

KOMBINÁCIA AR A VR. NEMÔŽEŠ 
MAŤ CELÝ DEŇ NA HLAVE VR 

HEADSET, NEMÔŽEŠ BYŤ STÁLE 
ODTRHNUTÝ OD REALITY.

Vo svojom TEDx talku si spomínal, že po prvom zážitku s VR si chodil 
pomedzi ľudí a hovoril si si, že oni vlastne ešte ani netušia, že tu je 
technológia, ktorá im úplne zmení život. Odvtedy prešlo 5 rokov a VR 
sa v segmente spotrebnej elektroniky zásadne nepresadila.  
V čom vidíš problém?

Problém je taký, že aby bol nejaký headset mainstreamový, tak musí byť menší, 

lacnejší a dnes si myslím, že komerčný úspech bude mať skôr kombinácia AR 

a VR. Vieš, ty nemôžeš mať celý deň na hlave VR headset, nemôžeš byť stále od-

trhnutý od reality. Dokonalé by bolo mať rozšírenú realitu, ktorá ti nahradí smart-

fón, teda všetky informácie máš v zornom poli pred očami. A potom, keď si sadneš 

do autobusu, alebo vlaku, tak si jedným klikom zatmavíš sklá headsetu a máš 

z toho virtuálnu realitu. VR je totiž ideálna na špecifické využitie, na zábavu, hry, 

vzdelávanie, filmy, porno, teda aktivity, pri ktorých musíš byť odstrihnutý od reality. 

Masívnemu rozšíreniu VR, alebo AR môže veľmi pomôcť, ak Apple vydá svoj head-

set, oni majú obrovskú marketingovú a trendsetterskú silu.
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Aké najúžasnejšie využitie VR si doteraz videl?

Mňa fascinuje to, že hocičo, čo si vieš predstaviť, môžeš vo VR zažiť. Či je to pre-

let slnečnou sústavou, simulácia operácie človeka, rozoberanie auta. Častokrát 

sa vďaka VR dostaneš na miesta, kam by si sa inak nikdy nedostal. Mnoho ľudí 

by chcelo vidieť operačnú sálu, ale ako sa tam dostať? Na tej technológií je úžas-

né, že ťa vie teleportovať hocikam. Ľudia budú môcť vďaka VR zažiť veci, ktoré 

by v realite nikdy nezažili. Vďaka VR budú môcť cestovať po svete aj ľudia, ktorí 

by si to inak nemohli z finančných, alebo zdravotných dôvodov dovoliť. Obrov-

ským problémom v našej spoločnosti je, že ľudia, ktorí nemali toľko šťastia, aby 

mohli cestovať, vnímajú svet cez veľmi zúženú perspektívu, nevidia ho taký, ako 

naozaj je. Na základe takto zúženého vnímania sa potom rozhodujú napríklad 

aj pri voľbách. Ak by mohli cestovať aspoň cez VR, tak by sa ich obzory mohli 

zásadným spôsobom rozšíriť. Už dnes je dostupné Google Earth vo VR, to je taká 

bomba! Prechádzaš sa po Manhattane a potom klik a si na Mt. Evereste, klik 

a si v Bratislave. Aj deti môžeš vďaka VR učiť geografiu úplne inak, ako doteraz, 

môžu ľahšie pochopiť, že svet je skutočne veľký.

Čo musí človek obetovať, aby mohol ako dvadsaťdva 
ročný spojiť štúdium medicíny s vývojom vlastnej 
technológie a rozbiehaním vlastného startupu?

Ja som ako 16-ročný začal tancovať v Lúčnici. Žiješ súborový život, cestuješ, si 

v kolektíve, mali sme svoje diskotéky a svoje párty. Vďaka tomu, že som v Lúčni-

ci začínal tak skoro, stihol som si naplniť svoje ambície, a hlavne som v mladom 

veku veľa zažil. Keď som bol potom na výške, tak mi tie párty a študentský život 

až tak veľmi nechýbali. Aj vďaka tomu som sa potom mohol lepšie fokusovať. 

Lebo všetko toto musíš obetovať, ak chceš popri medicíne rozbiehať startup.

AK BY NIEKTO NAOZAJ VEĽKÝ, 
AKO FACEBOOK, ALEBO 

SAMSUNG NALIAL DO NAŠEJ 
FIRMY 100 MILIÓNOV, TAK 

ZRAZU BY TU MOHLO MAKAŤ 
TRISTO ĽUDÍ NA TOM, ABY NÁŠ 
PRODUKT BOL AKO BOL RAZ 

JEDEN ŽIVOT.

Aký bol tvoj technologický skill ako študenta medicíny?

Mňa technológie fascinovali, ale programovať som nevedel, v tom som mal vý-

razný blok. Kubovi Remiarovi, u ktorého som prvýkrát vyskúšal VR, pomáhal 

s programovaním Miloš Svrček. Išiel som za ním a hovorím mu, pozri, dnes sa 

medici učia anatómiu takto, no predstav si, že by sa to mohli učiť s pomocou VR. 

On sa pre tú ideu nadchol rovnako, ako ja, začali sme spolu vyvíjať Human Ana-

tomy VR a dnes je mojím spoločníkom vo firme. Začínali sme na jeho intrákovej 

izbe, kam som za ním vždy po škole chodil a makali sme.

Ako vysoko na tvojom rebríčku motivácie 
bol vtedy komerčný úspech? 

Takto sme vtedy vôbec nerozmýšľali. Ja som riešil problém, ktorý ma reálne trá-

pil, že prečo sa musíme anatómiu učiť takto, keď sa to dá aj inak. My sme spo-

čiatku ani nemali žiadnu právnu formu, len sme na intrákovej izbe kódili appku, 

ktorá vyrieši môj problém.

Nemali tvoji rodičia výhrady k tomu, keď sa ich 
syn namiesto lekára stal podnikateľom? 

Ja mám veľké šťastie na to, akých mám rodičov, lebo sú veľmi chápaví a podporujú 

ma. No zároveň ma od malička učili tomu, že ja sám som zodpovedný za svoj život, 

ako si ho zariadim, tak sa budem mať. Ovplyvnil ma aj detský folklórny súbor, neskôr 

na výške som mal skvelú priateľku. Všetko so všetkým akoby súviselo. Keď moji ro-

dičia videli, že si plním svoje povinnosti, videli, že som sa nevykašlal na školu, učím 

sa a robím skúšky, tak startup brali ako moje hobby. Keď som im ukázal, na čom ro-

bíme, tak tiež verili tej technológii. Podľa mňa je podpora od rodičov veľmi dôležitá.

Tebe osobne nechýba medicína?

To je dobrá otázka. Páčilo sa mi, keď sme na škole asistovali na operačkách, že sme 

niečo zašili, podržali háky, odsávali. Bola to veľmi zaujímavá práca. A dokonca mi 

to pomohlo aj v biznis zmýšľaní. Keď som bol v rámci školy doobeda na operačke, 

tak tam veľakrát išlo o život a riešili sa naozaj veľmi vážne problémy. Potom som 

poobede prišiel do firmy a zrazu som sa na tie biznis veci dokázal pozerať celkom 

inak. Medicína ti dá obrovskú pokoru, aj keď je niekto najlepší chirurg na svete, aj 

tak nikdy nie je stopercentným pánom situácie. Vždy sa môže niečo skomplikovať 

a pochopíš, že nie si úplný frajer. Medicína mi dávala taký dobrý mix hodnôt a toto 

mi dnes trošku chýba. Keď som dnes príliš fokusovaný na biznis, tak si spomeniem 

na tie operačky a pripomeniem si, že veď predsa v biznise nejde o život, problémy, 

ktoré tu riešime, nie sú nezvratné. Nezvratné je, len keď niekto zomrie.

Aký najväčší fail si v biznise zažil? Alebo na čo by si najradšej zabudol? 

(ticho) Našťastie sme v rámci firmy žiadny veľký fail nemali. Ale mal som skvelú 

priateľku, päť a pol ročný vzťah, no keď som sa začal naplno venovať firme, tak som 

jej už nemohol venovať toľko času, koľko by chcela a rozišla sa so mnou. Pre mňa 

to bola životná partnerka, ktorú som si chcel raz zobrať za ženu. Toto som stratil.

To je dosť.

Hej… Úspech nie je nikdy zadarmo.

Vieš si predstaviť, že by si firmu predal? 
Dostal si už niekedy takú ponuku?

Zatiaľ som takú ponuku nedostal. Vieš, predaj závisí aj od podmienok, za akých to 

predáš. Ak by niekto naozaj veľký, ako Facebook, alebo Samsung nalial do našej 

firmy 100 miliónov, tak zrazu by tu mohlo makať tristo ľudí na tom, aby náš produkt 

bol ako Bol raz jeden život. Vtedy by som sa nad predajom naozaj zamyslel, pretože 

takýto deal by priniesol väčší benefit pre firmu, pre náš tím, aj pre celú spoločnosť. 

Koľko ľudí dnes robí vo Virtual Medicine?

Máme 15 vývojárov na full time a ešte máme sedem ľudí, ktorí nám pomáhajú 

s testovaním. 

Pre aké pozície je najnáročnejšie nájsť ľudí?

Určite sú to vývojári seniori, ktorí majú skúsenosť s touto technológiou. Nájsť skú-

seného človeka, ktorý ti osobnostne sadne do tímu, pochopí našu víziu aj startu-

pový lifestyle, to je podľa mňa ťažké.

Je dôležité, aby mali vaši programátori a 3D 
animátori základné znalosti anatómie?

Nie. Máme tu Tunga, ktorý je medik, chodí k nám MUDr. Halgaš, ktorý je neurochi-

rurg, ten nám veľmi pomáhal s anatómiou mozgu. Máme k dispozícii anatomické 

atlasy, naši 3D animátori sú umelci, oni to vedia prekresliť do 3D. Samozrejme 
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vymodelovať napríklad 3D cievy nie je ľahké. Naši ľudia sú však nadaní a dokážu 

to. Ja ich za to obrovsky obdivujem. Náš úspech je tímový, sami dvaja s Milošom 

by sme nikdy nič takéto nedokázali. Máme tu multidisciplinárny tím, v ktorom ak 

by chýbala čo len jedna časť, tak to nefunguje tak dobre.

Kedy si si uvedomil, že to, na čom makáte, by 
mohlo mať aj komerčný úspech?

My sme si v jednom momente uvedomili, že ako študáci to sami nedokážeme ro-

biť, zistili sme, že potrebujeme mať v tíme rôzne špecializácie. A na to potrebuješ 

financie. Tak sme založili občianske združenie a ja som písal maily firmám. V tej 

chvíli sme už mali funkčné demo, bola to dolná končatina s cievami. Keď priš-

lo k stretnutiu s potenciálnymi investormi, tak už sme im mali čo ukázať. Presne 

sme im vedeli povedať, na čom pracujeme a čo by sme potrebovali, aby sme sa 

posunuli ďalej. Na začiatku nás viaceré firmy podporili pro bono. Neskôr nás jeden 

z partnerov, Svet zdravia, začal volať na rôzne konferencie, kde sme náš produkt 

prezentovali ich lekárom a dostávali sme veľmi pozitívny feedback, veľmi sa im 

to páčilo. Keď sme sa rozprávali o tom, čo všetko by sme potrebovali, aby sme 

sa dostali na ďalší level, tak z toho vzišlo, že to je už väčšia investícia, ktorú nám 

nikto nedá pro bono. Založili sme firmu a Svet zdravia sa stal našim investorom. 

Pre nás bolo extrémne dôležité, že to boli smart money. Svet zdravia má lekárov, 

majú CT-čka, majú MR-ká a to je presne to, čo sme potrebovali na rozvoj. Investícii 

však predchádzala analýza toho, aký komerčný potenciál má náš produkt. Analy-

zovala sa veľkosť trhu, robila sa projekcia, kam by ten trh mal smerovať, koľko je 

na svete študentov medicíny (1,2 milióna). Len na Lekársku fakultu v Bratislave 

príde každý rok 350 slovenských a 250 zahraničných študentov, ktorí sa musia 

učiť anatómiu. Teda trh určite je.

n Chlapci a virtuálna realita (zľava): Roman Calík, Tomáš Brngál, Patrik Kimijan

MY MÁME ANT MODE, KEDY SA 
ZMENŠÍŠ NA VEĽKOSŤ MRAVCA 

A MÔŽEŠ SA ĽUBOVOĽNE 
POHYBOVAŤ V MALÝCH 

ANATOMICKÝCH PRIESTOROCH 
ĽUDSKÉHO TELA.
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Na čom je postavený váš B2C model, za čo si 
používatelia v aplikácii doplácajú?

Máme dva modely pre koncových používateľov. Prvým je freemium, kedy si stiah-

neš aplikáciu, ktorá zadarmo obsahuje celú kostru a potom si môžeš dokupovať 

jednotlivé systémy ľudského tela. Našou cieľovou skupinou nie sú len medici, ale 

aj všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí musia poznať ľudské telo na určitom leveli, 

teda aj maséri, zdravotné sestry, rehabilitační pracovníci, asistenti. Napríklad 

maséra zaujíma kostra a svaly. Kostru si stiahne zadarmo, svaly si dokúpi. Ale 

ak chce, tak si môže kúpiť aj cievy, nervy, alebo aj všetky systémy ľudského tela. 

Priemerná cena kompletnej verzie je 39 EUR za lifetime licenciu. Pre porovnanie, 

papierový anatomický atlas stojí 150 EUR a ešte potrebuješ trojdielnu učebnicu 

anatómie, ktorej každý diel stojí asi 40 EUR. Študent medicíny tak musí zaplatiť 

za papierové učebnice anatómie takmer 300 EUR. 

Hodnotenie vašej aplikácie na Google Play sa pohybuje 
okolo 3,5 hviezdičky, podobne to je na platforme 
Oculus. Čo užívatelia najčastejšie kritizujú?

V našom prípade musíš rozlišovať medzi špecifickými/profesionálnymi užívateľ-

mi, ako sú medici, alebo doktori a bežnými užívateľmi. Tí prví rozumejú, o čo 

ide a dávajú nám 5 hviezdičiek, tí druhí zväčša očakávajú Bol raz jeden život, 

ale nerozumejú tomu, že naša aplikácia je špecifická vec, ktorá slúži na výuč-

bu anatómie. Hodnotenia sa líšia aj medzi complete verziou a freemium, rozdiel 

v hodnotení vidíme aj v závislosti od typu zariadenia, ktoré používatelia používa-

jú. Z hodnotení bežných používateľov vyslovene vyplýva, že na to, aby sme mali 

5- hviezdičkové hodnotenie, tak by musela aplikácia fungovať ako Bol raz jeden 

život. Bežné hodnotenie - srdce nebije, kedy bude biť? Klik - 2 hviezdičky. Ty im 

ale nevysvetlíš, že je tam 7 800 anatomických modelov. 

USER INTERFACE SA 
V BUDÚCNOSTI BUDE OVLÁDAŤ 

MYŠLIENKAMI, LEBO TO JE 
NAJEFEKTÍVNEJŠIA CESTA.

V čom sa líši appka, ktorú si stiahnem do mobilu, od 
toho riešenia, ktoré dodávate univerzitám?

Tam je veľký rozdiel. Platforma Anatomy Explorer, ktorá je určená pre univerzity, 

má multiuser multiplatformovú podporu. To znamená, že profesor si nasadí he-

adset a dáva študentom prednášku vo virtuálnej realite. Funguje to na lokálnej 

Wi-Fi, ale aj na diaľku, takže študenti môžu byť kľudne aj doma. Je tam teacher 

mód, v ktorom všetci študenti vidia očami profesora. Totiž, problém počas pitvy 

je ten, že dobrý výhľad na to, čo vlastne robí profesor, majú možno dvaja-traja 

študenti, ostatní, ktorí sú ďalej, už nevidia skoro nič. Keď ale všetci študenti 

zrazu vidia presne to isté, čo profesor, tak to je brutálna vec. Platforma pre uni-

verzity sa od aplikácie pre smartfóny líši aj náročnosťou vývoja.

Kto je vašou konkurenciou? Máte vôbec nejakú?

Jasné, máme, je to austrálska firma 3D Organon.

V čom ste lepší?

My máme Ant mode, kedy sa zmenšíš na veľkosť mravca a môžeš sa ľubovoľne 

pohybovať v malých anatomických priestoroch ľudského tela. To oni nemajú. Tiež 

máme Slice mode, čo je rezanie vo všetkých uhloch, to tiež nemajú.

Čo majú lepšie oni? 

V anatómii máš rôzne priestory, ktoré skúmaš zvlášť. U nich si môžeš zapnúť 

priamo tento priestor. Nemusíš si to odseparovať, orezať, ale len klikneš na kon-

krétny priestor a ideš. Toto vnímam ako dobrú vec, ktorú my zatiaľ nemáme.

V jednom rozhovore si spomenul, že možno dôležitejšie, 
ako peniaze, je, že máte vďaka svojmu partnerovi možnosť 
získať CT a MRI skeny. Čo s nimi viete robiť?

Pripravujeme takú vec, že lekár si bude môcť uploadnúť reálne MRI, alebo CT 

skeny pacienta do anatomického modelu. Následne môže lekár pacientovi uká-

zať, že napríklad normálna veľkosť pečene je takáto, vy ju máte trikrát väčšiu, 

všetko vo virtuálnej realite. To je brutálna vec. 

Záujem o vašu platformu prejavili aj ľudia z britského 
National Health Services, no nikde som sa nedozvedel, či 
vás niekedy oslovili ohľadom spolupráce zo slovenského 
ministerstva školstva, alebo zdravotníctva?

Vyhrali sme jednu súťaž a boli sme aj na ministerstve. Pán minister si dal na 

hlavu headset, vyskúšal si náš produkt, poklepal nás po ramene, že výborne 

chalani, super to vyzerá a tam to zhaslo. Je to smutné, ale treba to pomenovať 

tak, ako to je.

Ak by si nerozbehol Virtual Medicine, bol by si ochotný 
pracovať v podmienkach slovenského zdravotníctva?

Na túto otázku sa mi ťažko odpovedá. Môj kamarát z Lúčnice, ktorý tiež vyštu-

doval medicínu, išiel po škole robiť ortopéda do Nemecka. Predstavoval som si, 

že v tom čase by som postupoval podobne, ale po čase by som sa určite chcel 

vrátiť späť na Slovensko. Podľa mňa je dôležité, aby sa šikovným ľuďom vytvorili 

kvalitné podmienky. Im nejde len o peniaze, pre nich sú dôležitými faktormi hlav-

ne pracovné prostredie, leadership, teda či im ich nadriadený vytvorí priestor 

odborne rásť a až potom peniaze.

Dnes už máte okrem Virtual Medicine rozbehnutý aj 
svoj spin-off Virtual Everything, čím sa zaoberá? 

Virtual Everything pomáha firmám tým, že pre nich vytvára rôzne produkty vo 

virtuálnej realite. Napríklad VR tréningy pre automobilky, ktoré šetria náklady pri 

školení a trénovaní zamestnancov. Vo virtuálnej realite sa totiž nepoškodzujú re-

álne súčiastky, nemusí sa zastaviť linka a ľudia sa vďaka VR rýchlejšie učia. Vir-

tuálnu realitu využívajú firmy aj v HR, prípadne v marketingu. Ak dnes prídeš na 

významný kongres, kto tam nemá virtuálnu realitu, tak ten je považovaný za úpl-

ného outsidera. VR je skvelý nástroj, ako vyriešiť konkrétne špecifické problémy.

Máš nejaké lifehacky, ktoré ti pomáhajú byť efektívnejším?

Super na našom office je, že tu máme bazén. Keď už je toho veľa, tak sa švac-

nem do bazéna a to ma úplne refreshne. Veľmi rád mám brainstormingy s ľuďmi 

z nášho tímu, kedy každý pridáva svoj jedinečný pohľad, to je obrovský lifehack. 

Ešte počas školy mi veľmi pomáhala Lúčnica. Skúškové na medicíne bolo jedno 

z najťažších období. Keď už som bol totálne preučený a nervózny, tak som išiel 

na tréning. Tam kamoši, ktorí riešia úplne iné veci, do toho hudba, začne sa tan-

covať. Mne to tak vyčistilo hlavu, že som prišiel domov a ešte som sa mohol učiť. 

Neexistuje, že by som bol bez Lúčnice taký efektívny. Ľudia sa často čudujú, ako 

som zvládal medicínu, firmu aj Lúčnicu. Pre mňa je dôležitá kalokagatia, teda 

aby som bol intelektuálne, fyzicky aj osobnostne vyťažený. 
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Zaujímaš sa o biohacking (životospráva, strava, smart drugs)? 
Čo si o biohackingu, ako doktor medicíny, myslíš?

Vyslovene, že by som dával nejaké smart drugs, to nie. Myslím na výživu, je to mimo-

riadne dôležitá vec, súhlasím s tým, že moje telo je môj chrám, hoci je to klišé. Keď 

svojmu telu nedávaš dobrú výživu, nestaráš sa oňho, tak nemôžeš podávať taký 

výkon. Ale neexperimentujem na sebe, snažím sa skôr vnímať reakcie svojho tela, 

než si čítať, ako to majú druhí. 

Aký je tvoj názor na Neuralink?

Brutalita. Ale na to, aby takáto vec bola v populácii akceptovaná, bude treba poč-

kať na obmenu generácií. Ľudia sú ešte stále konzervatívni a ešte pre nich nie je 

prirodzené implantovať do svojho tela senzory, chipy a podobne. Ale viem si bez 

problémov predstaviť, že ďalšie generácie s tým budú fungovať. User interface sa 

v budúcnosti bude ovládať myšlienkami, lebo to je najefektívnejšia cesta.

Chcel by si to vyskúšať?

Určite áno.  

Čo si myslíš o AI? Súhlasíš s Elonom Muskom, že je to veľká 
hrozba, alebo si naopak myslíš, že je to príležitosť?

Oboje. Je to podobné, ako atómová energia, ktorá vie byť obrovskou hrozbou aj 

obrovským benefitom. Keď bude AI správne nastavená, tak vie neuveriteľným spô-

sobom posunúť ľudstvo dopredu a vyriešiť obrovské problémy ľudstva. Všetci chcú 

vyvinúť liek na rakovinu, pri tom rakovina je nepredstaviteľne komplikovaná vec, 

už len koľko rôznych typov nádorových receptorov existuje. Neviem, či je v kapacite 

ľudského mozgu brať do úvahy toľko faktorov a premenných, ktoré spolu súvisia. AI 

sa však na to dokáže pozrieť úplne inak.

Veríš tomu, že AI môže nájsť liek na rakovinu?

Definitívne. Zároveň si však uvedomujem, že AI je obrovská hrozba a pokiaľ sa 

správne nenastavia pravidlá, tak my sme z pohľadu umelej inteligencie poddruh. 

Dôležité je, aby sa umelá inteligencia dobre otestovala v regulovanom prostredí, kde 

sa ešte bude dať vypnúť.

KEĎ POČUJEM, ŽE ĽUDIA 
NECHCÚ OČKOVAŤ DETI, TAK  

MA IDE ROZDRAPIŤ.

Odpájaš sa niekedy od technológií, dávaš si niečo ako digitálny detox?

Jasné. Niekedy, keď to tak cítim, tak dávam telefón na letový režim, idem na bicykel, 

alebo si idem zaplávať. Človek by mal vnímať sám seba, keď už vyslovene cítim, že 

je toho veľa, tak vypínam technológie a idem robiť niečo iné.

Čo čítaš, alebo pozeráš?  

Čo sa týka stratégie a leadershipu, tak milujem Sun-c‘ - Umenie vojny. Nielen jeho fi-

lozofický originál, ale aj rôzne verzie pre manažérov, kde je Umenie vojny aplikované 

na príklady z biznisu. Sun-c‘ dokáže do krátkeho textu zhrnúť veľa pravdy. Teraz čí-

tam knihu Ako funguje Google od Erika Schmidta. Na YouTube mám najradšej kanál 

Kurzgesagt, kde veľmi zaujímavým spôsobom vysvetľujú fungovanie veľmi zložitých 

vecí, či už kvantové počítače, jadrovú fúziu, ale aj rôzne iné problémy. Na Netflixe sa 

mi páčia Explained, tam sa tiež  pozerajú na rôzne problémy z rôznych uhlov. 

Máš ako lekár nejaký “obľúbený” hoax?

Tých je veľa, ale ja keď počujem, že ľudia nechcú očkovať deti, tak ma ide roz-

drapiť. Tu sa niekoľko generácií lekárov snažilo dosiahnuť, aby bola kolektívna 

imunita na nejakom leveli a prestali deti zomierať. A potom si nejakí šarlatáni vy-

myslia úplnú blbosť a stačí, že s tým zmanipulujú aj menšiu časť populácie a tá 

kolektívnu imunitu zničí. To je fuck-up.

Je nejaké motto, alebo múdrosť, ktorou sa riadiš?

Mne sa veľmi páči, čo všetko dokázal urobiť Štefánik vo svojom, bohužiaľ krát-

kom, živote. Bol astronóm, pilot, generál francúzskej armády, štátnik, Českoslo-

vensko by podľa mňa bez neho nevzniklo. A on mal motto: Veriť, pracovať, milovať. 

Toto je pre mňa veľmi inšpiratívne.
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ROZHOVOR MARTIN OHRADZANSKÝ, NAY

NÁŠ BIZNIS JE 
HRA, KTORÚ 

CHCEME HRAŤ 
NEKONEČNE

Autor Roman Calík  / Foto Števo Porubský

Stále najväčší podiel v predaji 
spotrebnej elektroniky si na 
Slovensku drží spoločnosť NAY, 
ktorú ešte v 90. rokoch minulého 
storočia založili Peter Zálešák 
a Ján Tomáš. V roku 2012 zverili 
vedenie spoločnosti do rúk 
Martina Ohradzanského, ktorý 
viedol spoločnosť Panasonic 
Slovakia či pôsobil vo vedení 
Microsoft Slovakia. Martin si získal 
priazeň nielen majiteľov, ale aj 
stovák zamestnancov a úspešne 
šéfuje spoločnosti NAY dodnes. 
Ako sa mu to podarilo a kam 
smeruje NAY? 

Do NAY ste nastúpili na pozíciu CEO v roku 2012. Prišli 
ste z Microsoftu, čo bolo pre vás najväčšou výzvou?

Celú moju kariéru som bol vlastne v IT oblasti. Do NAY som prišiel v čase, kedy 

firma prechádzala ťažkým obdobím. Najťažšie bolo získať si dôveru zamestnan-

cov, pretože môj príchod bol pre nich veľkou zmenou. Bez dôvery v takejto veľkej 

firme nespravíte nič. Ľudia musia ísť za vami a samozrejme vy musíte plniť sľuby, 

ktoré im dáte. A keď niečo nevyjde, musíte im vysvetliť, prečo sa veci udiali tak, 

ako sa udiali. 

Podarilo sa? Získali ste si dôveru?

Približne po dvoch mesiacoch vo firme som si bol pozrieť niektoré predajne a zistil 

som kopec problémov, ktoré zamestnanci pociťovali. Dozvedel som sa dôležitú 

vec, a to, že vedenie pravidelne nekomunikovalo s radovými zamestnancami. Za-

mestnanci nevedeli, aká je vlastne stratégia firmy, čo sa vo firme deje a prečo. 

Rozprával som sa s nimi a zistil som, že si myslia, že firma ich klame na výplatách. 

A tak som dostal nápad, že musíme zamestnancov zhromaždiť na jedno miesto, 

kde im vedenie vysvetlí, akú máme víziu a čo sa vo firme odohráva. A toto je 

zaujímavý príbeh. 

Na prvé takéto stretnutie, kde bolo okolo 500 zamestnancov, sme si pozvali aj 

Partičku. Vystúpil som na pódium v obleku a nudným hlasom som povedal zú-

častneným, že im potrebujem prezentovať grafy o tom, ako sa nám nedarí a čo 

musíme zlepšiť. Do toho sa  objavil na obrovskej obrazovke za mnou na pódium 

Lukáš Latinák z Partičky s tým, že nech si nechám grafy pre seba, že tie nikoho 

nezaujímajú. Myslím, že to bolo celkom vtipné a získali sme si pozornosť. Vyzval 

som ich, aby sme sa bavili o všetkom, čo ich trápi. A na projekcii sa objavilo. 

„Myslíme si, že firma nás klame na výplatách“. Myslím si, že vtedy sa to prelomilo 

a získal som si ich dôveru. A mám pocit, že dodnes ju mám. Keď idem po chodbe, 

zamestnanci vedia, že ma môžu zastaviť a povedať mi, aký majú problém. Sna-

žím sa byť pri nich a rozumieť im. 
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Stretávate sa so zamestnancami takto vo veľkom aj dnes?

Áno, tieto mítingy máme dodnes. Na tom nedávnom som sa snažil zamestnan-

com ukázať, kam sme sa za sedem rokov, čo som tu, dostali. Samozrejme, je 

to v prvom rade ich zásluha, ja som len človek, ktorý sa ich snaží zorganizovať, 

ale tie výsledky sú hlavne ich. Posledných sedem rokov sme úspešní, rastieme 

v zisku, v obrate, v podiele na trhu. Lenže aby to tak bolo naďalej, ľudí treba mo-

tivovať. Náš biznis by som prirovnal k hre. Sú hry, ktoré majú svoj začiatok a ko-

niec, napríklad futbalový zápas. Jeden tím vyhrá, pravidlá sú dané. Iné „hry“, 

naopak, nemajú jasný začiatok a koniec: manželstvo, priateľstvo, ale aj podni-

kanie a biznis. Do tejto „hry“ nevstupujete s tým, že idete vyhrať, ale s tým, že 

chcete hrať a chcete to hrať nekonečne. Nechcete vypadnúť z hry, pretože viete, 

že akonáhle z nej vypadnete, nahradí vás niekto iný. Mentálne sa treba nastaviť 

tak, že budem robiť pre to toľko, koľko bude treba. Nie je to hra, ktorá začína 

a končí. Môžu sa počas nej veľakrát zmeniť pravidlá, hráči či ciele. A najvyšším 

cieľom v tejto hre je zostať hrať. Neustále vysvetľujeme zamestnancom našu ví-

ziu, naše hodnoty a čo sa od nich očakáva smerom k zákazníkom. Taktiež naše 

tri piliere: férovosť k zákazníkovi a iným zamestnancom, jednoduchosť a vášeň 

pre techniku. 

Na čo ste najviac hrdý, odkedy ste vo vedení spoločnosti?

Som hrdý na dve veci. Po prvé je to otvorený vzťah so zamestnancami. Myslím 

si, že som nastavil istú kultúru otvorenosti, čiže nikto sa nemusí báť vyjadriť 

svoj názor. Druhá moja satisfakcia je český Electro World, ktorý, keď sme ho 

prebrali pred štyrmi rokmi, bol 15 rokov sústavne v strate 4-5 miliónov eur. No 

nám sa podarilo ho do štyroch rokov „otočiť“ do zisku – minulý rok sme prvýkrát 

zaknihovali zisk, na čo sa s údivom pozerali aj banky a finančné inštitúcie. Sa-

mozrejme sme v tejto spoločnosti museli urobiť množstvo zmien a pritom brať 

do úvahy tak trochu špecifické vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, kde cítiť istú 

rivalitu. Tento rok sme mali firemnú párty, kde za mnou prišiel zamestnanec 

Electro World-u a povedal: „Pane řediteli, já jsem tak rád, že dělám pod váma.“ 

Myslím si, že títo ľudia pochopili, že zmeny boli nutné a sú hrdí na to, kam sa 

firma dostala. To je pre mňa úžasný pocit. 

A naopak, čo by ste dnes urobili inak?

Človek sa stále učí. Napríklad dnes by som možno na to išiel trochu inak pri 

vývoji niektorých aplikácií, a to hlavne po technickej stránke. Nápady v tejto ob-

lasti máme dobré, trh poznáme a vieme, čo zákazníci chcú, ale technicky sme 

sa museli niekedy pri vývoji vrátiť o krok späť. Tu vnímam ešte isté rezervy. 

NAY ovláda takmer štvrtinu trhu, stále ste jednotkou v predaji  
spotrebnej elektroniky. Aké sú najväčšie výhody a nevýhody  
takejto silnej pozície?

Výhodou je to, že čím ste väčší, tým ste silnejší vo vyjednávaní s dodávateľmi. 

Ďalej je dobré, že máme aj predajne, aj internetový obchod, a teda vieme po-

kryť všetky kanály, ktoré môže zákazník preferovať. Môže si prísť pre tovar na 

predajňu, objednať si ho cez balíkomat, alebo si ho nechá doručiť kuriérom. 

Nevýhodou je to, že ak chcete urobiť nejaké zmeny, musíte ich urobiť precízne. 

Stojí vás veľa času, aby ste ich dôkladne navrhli, ale aj otestovali, pretože každá 

malá chybička sa v takejto veľkej firme extrémne znásobí. 
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NAY funguje s konceptom predajní NAY Elektrodom, prvá 
bola predstavená už v roku 1998. Koľko máte dnes na 
Slovensku predajní a koľko celkovo m2 predajnej plochy? 

Dnes sa už nesnažíme robiť veľké predajne. Približne 1200-1500 m2 je dnes opti-

málna veľkosť predajne na to, aby v nej bol vystavený dostatok tovaru, a zároveň 

bola ekonomicky efektívna. V súčasnosti máme 36 predajní a máme ešte pár 

miest na Slovensku, ktoré by sme radi pokryli. 

Ako sa pozeráte na online predaj? Ohrozí existenciu niektorých 
kamenných predajní NAY Elektrodom? Aký je dnes podiel 
online objednávok na predaji v NAY Elektrodomoch?

Ja vidím budúcnosť v spomínanom koncepte „omnichannel“. Mnohé internetové 

obchody si zakladajú showroom, pretože chcú byť bližšie k zákazníkovi, my sa 

zase, naopak, snažíme zlepšovať internetový obchod. Podľa mňa je ideálne byť 

schopný obslúžiť zákazníka formou, aká najlepšie vyhovuje jemu. Samozrejme, 

dnes takmer všetko začína na internete, ale zákazníci si nakoniec sami vyberú 

službu, akou chcú mať tovar doručený. Na druhej strane, Slovensko je v rámci 

Európskej únie v prvej trojke krajín s najväčším podielom internetového predaja. 

Samozrejme, rastie podiel objednávok cez internet a cez mobilné telefóny. Je 

množstvo ľudí, ktorí si tovar objednajú cez internet a prídu si ho vyzdvihnúť na 

predajňu. Takýchto objednávok je dnes 12-18 %. Ale aj tie nákupy, ktoré sa usku-

točnia v predajniach bez internetovej objednávky, často začínajú na webe. O tom 

svedčí, že počet návštev na internete je v bežný mesiac viac ako 1,5 milióna, čo je 

oveľa  viac ako v predajniach. Zákazník si vyberie na internete a príde do predaj-

ne. Nemyslím si, že má zmysel striktne deliť objednávky na online a offline akoby 

to boli oddelené svety. Cesty ako urobiť nákup sú rôzne a zákazníci ich hore dole 

kombinujú. Ako nákup prebehne záleží od nálady, počasia, veľkosti tovaru, dňa 

v týždni a podstatné je mať dobre pokryté všetky spôsoby. 

Váš vernostný program NAY Extra klub má státisíce 
členov. Čo považujete za najväčšiu výhodu programu a čo 
by ste v ňom ešte radi videli v blízkej budúcnosti?

Veľkou výhodou je, že naša služba zákazníkovi nekončí predajom. Používame 

inteligentný softvér na to, že ak si kúpite nejaký produkt, po určitom čase vám 

vieme poslať personalizovanú ponuku na niečo súvisiace. Napríklad, kúpite si 

vysávač a po niekoľkých mesiacoch vám príde ponuka presne pre vás, kde vás 

upozorníme napríklad na výhodné sáčky do vysávača, pretože tie pôvodné sa 

vám už pravdepodobne minuli. Mailom napríklad upozorníme zákazníka na kon-

čiacu sa záruku produktu, ktorý si u nás kúpil.  

Celkovo NAY ponúka množstvo služieb, nie je to len o predaji 
tovaru. Ktorú z vašich služieb máte najradšej a prečo?

Ja osobne mám rád služby, ktoré mi umožňujú časovú flexibilitu. Napríklad posky-

tujeme službu, vďaka ktorej si zvolíte závozové okno a my vám dokážeme dodať 

tovar vo vami stanovenom čase. 

Český trh a akvizícia Electro World je úspechom NAY. 
Ako sa vám podarilo dostať Electro World do kladných 
čísel za pomerne rýchle obdobie od kúpy?

Prvou vecou bolo opäť získať si dôveru našich českých kolegov. Viete, keď príde 

slovenská firma do Prahy, nie je to jednoduché. Nemohli sme prísť a rozdávať ro-

zumy, povedať takto a takto sa to robí. Museli sme ukázať, ako sa robia veci u nás. 

Kompletne sme zmenili cenovú politiku, ale aj marketingovú stratégiu. Electro Wor-
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ld staval svoj podiel na trhu na veľmi nízkych cenách. Tým, že išiel pod ceny, 

neustále vyrábal stratu. My sme im ukázali, že v NAY to robíme inak a že nemô-

žeme vyrábať stratu, lebo to by znamenalo, že nikto z nich nebude mať jedného 

dňa prácu. Zmenili sme aj obchodnú politiku, to znamená, že nepredávame len 

produkty v krabiciach, ale sústredime sa stále viac na služby. A vďaka službám 

sme aj začali profitovať. Využili sme to, že značka Electro World už bola v Česku 

známa, ponechali sme tiež logo, ale snažili sme sa, aby ponúkala aj nejakú pri-

danú hodnotu. Nepreniesli sme však všetky služby z nášho trhu, pretože český 

zákazník je iný. 

Máte chuť zopakovať podobný úspech aj v ďalšej krajine 
mimo Slovenska? Budete expandovať v zahraničí? 

Pôsobeniu v zahraničí sa nebránime. Závisí to od príležitostí a od vôle partnera 

v tej-ktorej krajine. Nie je to našou prioritou, ale ak by išlo o expanziu, ktorá by 

bola ekonomicky efektívna a dávala by zmysel, išli by sme do toho. 

Automobilky sa zúčastňujú autosalónov, kde si bežní ľudia 
na jednom mieste pozrú takmer kompletnú ponuku na trhu 
s množstvom noviniek. Veľká výstava spotrebnej elektroniky na 
Slovensku neexistuje (najbližšie IFA Berlín). Mala by zmysel? 
Išli by ste do takejto akcie trebárs aj ako organizátor?

Je to zaujímavá myšlienka. Práve som sa vrátil z európskeho mítingu medziná-

rodnej skupiny Expert International, kde kolegovia z Francúzska prezentovali ta-

kúto víkendovú, veľmi úspešnú akciu, ktorú zorganizovali. Bolo by dobré spraviť 

niečo také aj u nás. Slovensko je však malý trh, na takúto akciu potrebujete 

aj podporu obchodných partnerov, takže v našich podmienkach to nie je úplne 

jednoduché. Je tu však určite priestor pre podobné výstavy, ale možno s viac 

zacieleným fokusom. Ak to mám prirovnať autosalónu, tak bez kamiónov a trak-

torov, len s osobnými automobilmi. Minulý rok sme boli jedným z partnerov po-

dobnej novej výstavy IXPO v Bratislave, ktorá sa sústredila najmä na gaming, 

smart technológie a nové technológie vo všeobecnosti. Úroveň a atmosféra tejto 

akcie, ako aj odozva u návštevníkov, bola vynikajúca. Myslím si, že to je jedna 

z najkvalitnejších výstav elektroniky v strednej Európe.

Aká je budúcnosť NAY? Dočkáme sa aj robotických predajcov  
v štýle Peppera?

Robotizácia je určite silný trend. Momentálne plánujeme automatizovať časť 

skladu. Tam nám robotizácia pomôže dodať tovar zákazníkovi v čo najkratšom 

čase. Na predajniach to nie je až také dôležité. Tam zákazník stále uprednostňu-

je osobný kontakt so skutočným predajcom a osobný rozhovor. 

NAY má vo svojom portfóliu aj niektoré produkty mimo čiernej 
a bielej techniky, ako napríklad záhradnú techniku, alebo 
elektronické kolobežky. Niektoré obchody s elektronikou, najmä 
tie internetové, úspešne rozširujú svoj sortiment napríklad 
o hračky a iný tovar. Začnete predávať napríklad Lego?

Samozrejme, vývoj ide dopredu a my náš sortiment neustále rozširujeme o nové 

produkty. Avšak nechceme ísť tým smerom, že budeme predávať takmer všet-

ko. Radšej sa sústredíme na kvalitné služby v rámci toho, na čo sa primárne 

orientujeme. 

Je známe, že kladiete veľký dôraz na to, aby sa vaši zamestnanci 
dobre vyznali v tom, čo predávajú. Ako sa vám to darí docieliť?

Čo sa týka školení k novým produktom, využívame technológiu e-learning. Keď 

dodávateľ príde s novým produktom, musí nám k nemu poskytnúť potrebné 

informácie. Ide o rôzne podklady, na základe ktorých vytvoríme vlastné video 

na účely školenia. Tie si zamestnanec naštuduje a musí prejsť testom. Každý 

zamestnanec má prihlasovacie meno, pod ktorým test spraví a čo je výhodou, 

spraví ho vtedy, kedy mu to vyhovuje – do určitého termínu. Oproti klasickým 

školeniam je tento systém časovo veľmi efektívny. Zamestnanci nemusia nikam 

cestovať, majú viac času venovať sa tomu, za čo sú odmeňovaní a čo ich moti-

vuje – predaju. 

Ako relaxuje CEO NAY? Čo rád robíte vo voľnom čase?

Milujem záhradu. Mám traktor, rád kosím trávu, rúbem drevo, okopávam. Pri 

manuálnej práci si človek vyčistí hlavu, má pohyb, je na čerstvom vzduchu – to 

je pre mňa ideálny relax.
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ROZHOVOR MILAN ŠLACHTA / BOSCH GROUP

BOSCH NEUSTÁLE 
SLEDUJE TRENDY

Autor Roman Calík  / Foto Števo Porubský

Neexistuje odvetvie, v ktorom by spoločnosť Bosch nemala prsty. Ak 
sa pozriete okolo seba, takmer všade by ste našli produkty či vynálezy 
od Bosch. V Čechách a na Slovensku spoločnosť Robert Bosch re-
prezentuje Milan Šlachta, s ktorým sme sa rozprávali o súčasnosti, ale 
i budúcnosti. V spoločnosti je už viac ako 25 rokov.
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Sedíme v novo zrekonštruovanej budove Bosch v Bratislave, 
ktorá vyzerá veľmi moderne. Aké technológie tu máte?

Máte pravdu, túto budovu sme skutočne práve kompletne zrekonštruovali 

a naplno pripravili na 21. storočie. Je tu riadiaci systém celej budovy, ktorým 

dokážeme monitorovať pohyb v budove, osvetlenie, výťah, teplotu v kancelári-

ách či ovládať klimatizáciu. Dokážeme napríklad počítať automobily, ktoré prej-

dú popred budovu vďaka našim inteligentným kamerám. Som skutočne hrdý, 

že sa nám toto podarilo.

Bosch má za sebou bohatú históriu. Ak sa obzriete do minulosti, 
na čo ste najviac hrdý na globálnej a na lokálnej úrovni?

Osobne ma teší, že už 25 rokov pracujem pre spoločnosť, ktorú na trhu vidieť. 

A tým nemyslím len oblasť automotive, ale aj množstvo ďalších oblastí na trhu, 

ako napríklad elektrické náradie, priemyslová automatizácia, tepelná techni-

ka či oblasť IoT a umelej inteligencie, ktorá sa stáva jednou z našich hlavných 

domén. Vo väčšine oblastí sme lídrom. Na lokálnej úrovni by som mohol ako 

príklad uviesť Českú republiku a závody Bosch v Jihlave a Českých Budějovi-

ciach, kde sme významným zamestnávateľom. Práve v Českých Budějoviciach 

sme koncom septembra tohto roka otvorili nové vývojové a technologické cen-

trum, ktoré slúži až pre 600 vývojárov a technických pracovníkov. Centrum sa 

zameriava na aplikovaný vývoj automobilových komponentov pre zákazníkov 

Bosch na celom svete. Ak sa vrátim k automotive, tak tu som hrdý na to, že sme 

technológiu dieselových motorov dokázali dostať na súčasnú úroveň. Podľa 

štúdií aj v roku 2030 budú spaľovacie motory stále tvoriť až 75  % motorizácií 

nových automobilov.

Je podľa vás elektromobilita budúcnosť?

Určite je elektromobilita významným technologickým míľnikom. Aj my v Bosch 

sledujeme trendy v elektromobilite a k nej prispôsobujeme aj vlastný vývoj. Už 

dnes dodávame výkonnú elektroniku, ktorá riadi spotrebu energie a vďaka 

nej dokážeme napríklad predlžovať životnosť batérií. Bosch totiž spája batérie 

z elektromobilov s cloudom a výrazne zlepšuje výkon a životnosť týchto batérií. 

Inteligentné softvérové funkcie na cloude neustále analyzujú stav batérie a pri-

jímajú opatrenia proti starnutiu článkov. Takto dokážeme znížiť opotrebovanie 

najdrahšej súčasti elektromobilu až o 20 percent. Rozhodujúcu úlohu pri tom 

zohrávajú dáta o vozidle a jeho okolí v reálnom čase. Cloudové služby využívajú 

tieto údaje na optimalizáciu každého nabíjania a poskytujú vodičom priamo na 

displeji na mieru šité tipy, ktoré sa týkajú šetrenia batérie. Nemyslím si však, 

že zostaneme len pri batériových elektromobiloch. V hre sú určite aj vodíkové 

palivové články, žiaľ súčasná infraštruktúra im nepraje. V Čechách máme len 

jednu vodíkovú čerpaciu stanicu, na Slovensku nie je žiadna. Budúcnosť určite 

bude patriť pestrejšej mobilite, jednoducho budú vedľa seba jazdiť automobi-

ly s moderným spaľovacím pohonom, s batériami či s vodíkovými palivovými 

článkami. Zaujímavou témou sú aj syntetické palivá.

Dočkáme sa aj plne elektrického automobilu len z dielne Bosch?

Takéto ambície nemáme, pokiaľ viem.

Investovali ste obrovské prostriedky do továrne na výrobu 
polovodičov v Drážďanoch, ktorú spustíte v roku 2020. V čom 
sú lepšie automobilové polovodiče z karbidu kremíka?

Harald Kröger, člen predstavenstva spoločnosti Bosch, počas tlačovej konfe-

rencie v Drážďanoch verejnosti vysvetlil, že vďaka polovodičom z karbidu kre-

míka majú elektromotory viac energie. Pre motoristov to znamená predĺženie 

dojazdovej vzdialenosti o 6 percent. V budúcnosti budú čipy vyrobené z tohto 

mimoriadneho materiálu udávať tempo vo výkonovej elektronike – veliteľskom 

centre pre elektrické a hybridné vozidlá. V porovnaní s doteraz používanými 

kremíkovými čipmi majú polovodiče SiC lepšiu elektrickú vodivosť. To umožňu-

je vyššie spínacie frekvencie, a zároveň je zaistené, že sa rozptýli oveľa menej 

energie vo forme tepla. Vďaka týmto polovodičom by mali byť aj elektromobily 

lacnejšie.

A čo autonómne automobily?  
S Mercedes-Benz ste ukázali autonómne parkovanie.  
Dostanú sa vôbec autonómne automobily raz aj do miest?

To, či sa autonómne automobily dostanú raz do miest, nezáleží len od techno-

lógií, ale aj od legislatív v jednotlivých krajinách, ktoré by chceli v budúcnosti 

presadzovať tento spôsob dopravy. Spoločnosť Bosch aj v tomto smere napre-

duje rýchlo. Dôkazom toho je práve povolenie nemeckých úradov na autonóm-

ne parkovanie v parkovacích domoch. Aktuálne už evidujeme záujem veľkých 

firiem o spoluprácu. Ja si viem predstaviť autonómnu mobilitu obmedzenú 

napríklad na oblasť letísk, alebo vybraných štvrtí, kde by mohla plniť funkciu 

autonómnej lokálnej prepravy.

Aký je váš názor na umelú inteligenciu v automobiloch? 

Určite pozitívny. Umelá inteligencia už teraz zohráva dôležitú úlohu v automo-

bilovom priemysle. Len na autosalóne vo Frankfurte tento rok Bosch predsta-

vil niekoľko revolučných technológií, ktoré sú založené na umelej inteligencii. 

A práve v týchto projektoch si uvedomíte, akí inteligentní sú ľudia, kde aj menej 

skúsený vodič dokáže rozpoznať, či osoba stojí, alebo má záujem prejsť cez 

cestu. Výhoda umelej inteligencie je zase v tom, že keď sa to naučí jedno auto, 

viete tento softvér multiplikovať do ostatných automobilov. Budú sa tak učiť 

všetky a budú sa neustále zlepšovať.

V roku 2018 ste celosvetovo predali 38 miliónov produktov 
s možnosťou pripojenia k internetu. Čo všetko vieme dnes využívať 
v rámci IoT od Bosch?

To, čo všetko sa dá využívať v rámci IoT v domácnosti, skvele opisuje naša 

kampaň s názvom LikeABosch. V rámci IoT dokážu mať používatelia prepojenú 

takmer celú domácnosť, táto konektivita tu už je. Smartfónom tak môžete ovlá-
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dať domáce spotrebiče v kuchyni, zistiť, či vám niečo nechýba v chladničke, 

alebo prednastaviť rúru, či dokonca na diaľku si zapnúť kávovar a vybrať si 

kávu, ktorú máte radi. Okrem toho je samozrejme možné na diaľku regulovať 

teplotu v domoch, alebo bytoch. Ak máte záhradku, pokosíte si ju bez toho, 

aby ste vystrčili päty z domu, pretože naša kosačka na trávu Bosch Indego to 

urobí za vás. Naša platforma je dokonca otvorená, takže je možné k nej pripo-

jiť aj zariadenia iných výrobcov.

Ako je v súčasnosti riešená bezpečnosť IoT zariadení? 
Čo by bolo potrebné urobiť, aby boli inteligentné 
domácnosti a podniky ešte viac chránené?

V Bosch máme najvyššie štandardy zabezpečenia. Používame špičkové ši-

frovacie technológie a pravidelne žiadame nezávislých odborníkov, aby naše 

systémy dôkladne testovali. Naše domáce spotrebiče disponujú systémom 

Home Connect. Na servery Home Connect sa ukladajú len základné dáta. 

Komunikácia je zároveň možná len cez šifrované siete. Ďalšie zabezpečenie 

aplikácie Home Connect predstavujú bezpečnostné certifikáty, firewall na ser-

veroch a ochrana heslom.

Minulý rok ste oslávili 25 rokov pôsobenia na Slovensku. 
Ktorej divízii Bosch sa u nás najviac darí?

Slovensko je známe ako automobilová krajina, vyrába sa tu najviac automo-

bilov na obyvateľa. Samozrejme je aj u nás najväčší obrat z divízií automotive. 

Sme výrobca a dodávateľ viacerých komponentov pre automobilky pôsobiace 

na Slovensku. V rámci Robert Bosch Bratislava pôsobí najväčším podielom 

zase divízia Termotechnika. Darí sa však i ostatným divíziám Bosch na Sloven-

sku - Power Tools (elektrické ručné náradie), Building Technologies (zabezpe-

čovacie systémy, ozvučenie budov) a ďalším.

Mali sme možnosť nahliadnuť aj do servisného strediska Bosch 
v Mikulove. Prekvapil nás cieľ vrátiť zákazníkom opravený 
prístroj maximálne do 5 dní. Nie je to veľmi šibeničný termín?

Áno, tento termín sa šibeničný zdať môže, ale vo väčšine prípadov sa nám 

podarí termín piatich pracovných dní dodržať. Pre zákazníkov je dôležité mať 

svoj pracovný nástroj opäť funkčný čo najskôr.

Bosch chce byť do roku 2020 kompletne CO2 neutrálny. 
Splníte tento cieľ aj v Čechách a na Slovensku?

Stratégia samozrejme platí celosvetovo. To znamená, že viac ako 400 závodov 

Bosch na celom svete, od vývoja, cez výrobu, až po administratívne budovy, za 

sebou nebude zanechávať žiadnu uhlíkovú stopu vrátane Česka a Slovenska. 

Neutralita znamená, že budeme kompenzovať našu súčasnú uhlíkovú stopu, 

a zároveň budeme hľadať riešenia, ako CO2 eliminovať. Na tieto ciele je ce-

losvetovo vyčlenených v nasledujúcich desiatich rokoch jedna miliarda eur. 

V prvej fáze sme sa zaviazali, že budeme nakupovať energiu z obnoviteľných 

zdrojov. Na znižovaní CO2 pracujeme dlhodobo, máme realizované projekty 

výmeny osvetlenia, používame najnovšie technológie vo výrobných procesoch 

s minimálnou energetickou náročnosťou. Používame čistiace prostriedky, 

ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu (napríklad vodnú paru). Vyradené 

stroje ďalej recyklujeme a rovnako sa podieľame na projektoch vysádzania 

stromov a využitia dažďových vôd. 
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ROZHOVOR ROBERT HATALA / MERCEDES-BENZ SLOVAKIA

BUDEME MAŤ 
ELEKTROMOBIL 

V KAŽDEJ 
KATEGÓRII

Autor Roman Calík  / Foto Števo Porubský

V Mercedes-Benz pôsobí Robert 
Hatala už od roku 2005 a vie 
o každom aute výrobcu, ktoré sa 
na Slovensku aktuálne predáva. 
Z pozície vedúceho predaja 
osobných motorových vozidiel 
spoločnosti Mercedes-Benz 
Slovakia vníma zmeny, ktoré 
prináša elektromobilita. Boli sme 
zvedaví nielen na elektrifikáciu 
modelov, ale aj na to, za čo si 
najradšej priplácate pri kúpe 
nového auta.

Mercedes-Benz prišiel v tomto roku so svojím prvým čisto 
elektrickým modelom pod značkou EQ. Prečo je váš prvý EQ 
elektromobil (model EQC) práve z kategórie SUV a nie malé mestské 
auto, napríklad odvodené od Triedy A?

EQC síce prichádza ako prvý model pod značkou EQ, ale nie je prvým čisto elek-

trickým modelom v našej ponuke. Už máme za sebou dve generácie plne elektric-

kého modelu Mercedes-Benz Triedy B, pričom tá predchádzajúca sa predávala 

aj na Slovensku. Máme v portfóliu aj značku smart, kde je aktuálne v ponuke už 

tretia generácia čisto elektrických automobilov. Dokonca smart je prvou značkou 

na svete, ktorá prešla z klasických spaľovacích motorov kompletne iba na čisto 

elektrický pohon. Trendom je, že celá Európa i svet preferuje SUV modely. Práve 

preto je uvedenie modelu EQC, do istej miery odvodeného od GLC, prirodzeným 

vývojom a reakciou na dopyt trhu. Veľkosťou zapadá presne do požiadaviek zá-

kazníkov a i cena je vzhľadom na plne elektrický pohon akceptovateľná.

V redakcii TECHBOX sme z EQC nadšení. Považujeme ho v súčasnosti za 
najlepší prémiový elektromobil. Prekvapila nás práve aj cena, spomedzi 
priamych konkurentov vychádza najvýhodnejšie, ako je to možné?

Za priamu konkurenciu EQC považujem najmä Audi e-tron. Tento model je však 

rozmerovo väčší, zrejme preto i cena je  vyššia. My sme mali záujem dodať do-

stupnú elektromobilitu, preto sme hľadali cenu, ktorú budú zákazníci akceptovať. 

Ide o priekopnícku technológiu, ktorá sa len rozbieha a zarobiť by na seba mala až 

v budúcnosti. Navyše, dnes nie je dostupná iná technológia, ktorá by efektívnejšie 

dokázala zabezpečiť limity CO2 na celú flotilu modelov jednotlivých výrobcov.

Ak by ste mali uviesť tri dôvody, prečo už dnes presadnúť do 
elektromobilu, ktoré by to boli?

V prvom rade by som povedal, že elektromobil nie je zatiaľ pre každého. Teraz 

nemyslím len z pohľadu ceny, ale skôr z riešenia celkovej mobility. Ak niekto žije 

najmä v meste a s autom mimo mesta ani nepotrebuje vyjsť, aj smart je veľmi 

dobrým riešením. Ak hovoríme o obchodnom cestujúcom, ktorý jazdí dlhé trasy 
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a tisíce kilometrov za mesiac, tak v súčasnosti elektromobil nebude pre neho 

ideálnym riešením. Elektromobil je skvelá alternatíva do mesta a bežné jazdenie. 

Elektrické auto je tiché, agilné, má vysokú účinnosť a nevytvára priame emisie na 

mieste, kde sa používa. Množstvo ľudí si začína uvedomovať svoj dopad na život-

né prostredie. Pre ľudí je už prirodzené recyklovať, elektromobil reálne pomôže 

k čistejšiemu vzduchu v mestách. Napríklad v prípade EQC môže byť výhodou aj 

ranné „štartovanie“. Ak by ste mali Mercedes-AMG asi by ste susedov skoro ráno 

zobudili (smiech), s EQC nikto nevie, kedy odchádzate.

Akí zákazníci viac reagujú na elektrický pohon?  
Mladšie alebo staršie ročníky?

Povedal by som aj – aj. Tí starší si viac uvedomujú svoj dopad na životné prostre-

die, pre mladých je to zase viac trendy. Keď si pozriete bežné vybavenie mladé-

ho človeka, skoro všetko je na elektrinu – telefón, notebook, tablet, kolobežka... 

S elektrinou sú naučení žiť, napríklad aj také žalúzie na dome môžu byť elektrické.

Kedy môžeme očakávať ďalšie plne elektrifikované modely vo vašej 
ponuke? Ktorá kategória vozidiel bude zastúpená najbližšie?

Ja by som sa rád najskôr pozrel ešte na ďalšie vozidlá, napríklad plug-in hybridy, 

ktoré majú batériu a okrem elektromotora aj klasický motor. Plug-in hybridný pohon 

máme už takmer v každej kategórii modelov, najnovšie aj v Triede A a v Triede B. 

Alebo tzv. EQ Boost modely, ktoré majú 48V elektroinštaláciu a malý elektromo-

tor, ktorý pomáha autám pri rozbehu či akcelerácii. Elektrina hrá rolu v takmer 

v každom vozidle, ktoré vyrábame. Čo sa týka plne elektrifikovaných modelov, 

v blízkej dobe by sme sa mali dočkať elektrických modelov v kategórii kompaktov. 

Do budúcna budeme mať elektromobil v každej kategórii, aj pri najväčších SUV.

Dočkáme sa aj plne elektrického modelu Mercedes-AMG?

Elektrina bude hrať výraznú rolu v AMG. Bude však odlišná od toho, ako sme 

zvyknutí. Napríklad plug-in hybrid v klasickom aute rieši dojazd na elektrinu, čo 

je jeho primárna úloha. Pri AMG bude priorita dynamika či zrýchlenie. Aj plug-in 

hybrid Mercedes-AMG bude schopný plne elektrickej jazdy, avšak dojazd bude 

kratší. No do budúcnosti nevylučujem ani AMG s čisto elektrickým pohonom.

Aký model Mercedes-Benz používate vy?

Aktuálne striedam dva automobily. Jazdím na Mercedes-Benz E 400 d a Mercedes- 

Benz EQC. Ale mám rád aj Mercedes-Benz Triedy V, práve tento model bude, mi-

mochodom, budúci rok taktiež dostupný aj v plne elektrickej verzii.

Dotácia na elektromobily sa vyhla modelom v cene nad 50 000 eur, 
čiže aj EQC. Je toto podľa vás správny prístup zo strany MH SR?

Každá dotačná politika je určitým zásahom do trhového prostredia. Navyše, keď 

sa pridávajú takéto obmedzenia, nie veľmi to pomáha samotnému rozbehu. Pred-

sa len miera adaptácie noviniek je vyššia u ľudí s vyšším príjmom. Našťastie, 

zákazníkom so záujmom o elektrické auto s dotáciou máme čo ponúknuť, stačí 

si vybrať niektorý z modelov smart. Zaujímavá je aj podpora plug-in hybridných 

modelov, tých máme v portfóliu množstvo a časť z nich sa do limitu zmestí.

Ak si človek pozrie ponuku modelov Mercedes-Benz, sú ich 
k dispozícii desiatky, navyše máte aj modely AMG a po novom EQ.  
Je vôbec takáto široká ponuka potrebná?

Ak by sme z našej ponuky niečo nepredávali, tak by to z nej vypadlo. Je to skôr na-

opak, modely pribúdajú a ponuka sa rozširuje. Ak si dobre pamätám, naposledy 
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Mercedes-Benz je lídrom v technologických inováciách. 
Presviedčame sa o tom aj v testoch vašich modelov, ani v EQC 
nechýbal inteligentný systém pre automatické preradenie jazdného 
pruhu, prispôsobovanie rýchlosti dopravným značkám či terénu. 
Ktoré z technológií považujete za najviac prínosné a ktoré si vy 
osobne užívate najradšej?

Reálne najviac využívam distančný radar, a to aj v meste. Najvyššiu hodnotu 

z asistenčných systémov má pre mňa aktívny monitoring mŕtveho uhla. Už pár-

krát mi zachránil kožu, najmä pri pripájaní sa na diaľnici autá nemusíte vidieť, 

takýto systém vás doslova stiahne späť a nedovolí vám odbočiť ak to nie je bez-

pečné. Momentálne sa mi však veľmi páči vychytávka, ktorú ponúka aj EQC. Ak 

totiž zastanete na semaforoch prvý, niekedy nemusíte na semafor vidieť. Auto-

maticky sa vám však zapne predná kamera a na displeji semafor vidíte. Tým, 

že je kamera širokouhlá, dokáže zabrať bočný semafor aj keby vedľa vás stálo 

nákladné auto. Je to drobnosť, ale pomáha mi to.

V západných krajinách vznikajú organizácie proti vozidlám kategórie 
SUV. Považujú ich za menej bezpečné pre posádku a nebezpečnejšie 
pre chodcov. Sú podľa vás ich obavy opodstatnené?  
Ovplyvnia ponuku Mercedes-Benz?

Výrobcom čiastočne komplikuje prácu to, že ľudia chcú SUV. Sme totiž zviazaní 

CO2 emisiami. SUV sú väčšie, majú vyššiu spotrebu a tým aj väčšie emisie. SUV 

však nie je výmysel automobiliek, ide totiž o ponuku a dopyt. Aktuálne tak vznika-

jú protichodné požiadavky. Ľudia by chceli ekonomicky účinné auto, ale malo by 

byť veľké a ťažké. Výrobcovia netlačia ľudí, aby si kupovali SUV, ľudia chcú SUV.

sme vyradili model CLS Shooting Brake. Všetko závisí od zákazníkov a dokonca 

aj od trhu. V Ázii, ak by sme nemali sedany Triedy C alebo Triedy E, tak by sme 

nepredávali. Keďže vyrábame celosvetovo, ponuka je skutočne bohatá.

Ktorý model si kupujú Slováci najviac? Ktorý Mercedes-Benz bol naj-
predávanejším v roku 2018 a ktorý sa drží na prvej priečke tento rok?

Každý rok je to iné, a to aj preto, že automobily sa nachádzajú v rôznych fázach 

svojho životného cyklu. Najväčší predaj modelu je väčšinou druhý až tretí rok po 

jeho uvedení. U nás je dlhodobo bestsellerom Mercedes-Benz GLC SUV. Veľmi 

úspešná je aj Trieda A, najmä vo verzii hatchback. 

Akí sú Slováci zákazníci? Čo ich odlišuje od iných krajín,  
kde má Mercedes-Benz svoje zastúpenie?

U nás je relatívne vysoké zastúpenie dieselových motorov. Ak si to porovnáme na-

príklad s Nemeckom či Maďarskom, tam je vyšší podiel benzínových modelov. Je 

to možno také očakávanie u zákazníkov, že diesel sa neskôr výhodnejšie predá. 

Za čo si vaši zákazníci najradšej priplatia pri kúpe svojho automobilu 
Mercedes-Benz?

V zásade sú to dve veci, za ktoré si naši zákazníci najčastejšie priplácajú. Prvou 

je automat. Dnes predávame skoro všetky modely len s automatickou prevodov-

kou. Ak máme na sklade auto s manuálnou prevodovkou, ťažšie sa naň hľadá 

zákazník. Druhou sú LED svetlá z vyšších radov. Svetlá okrem iného dosť zásadne 

menia vizuál auta, čo môže to byť jeden z dôvodov.
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