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Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“ 2016 

 

 

Bratislava, štvrtok 13. októbra 2016 – Na spoločenskom večere IT GALA sa v stredu 12. 10. 

2016 odovzdávali prestížne ocenenia IT osobnosť, IT firma, IT produkt a IT projekt roka 2016, 

ako aj ocenenie Najziskovejšia IT firma roka 2015.  Ceny udeľuje neformálne združenie 

slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a 

telekomunikácií. Tradícia udeľovania týchto prestížnych ocenení pokračuje už šestnásty rok. 

Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti 

informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, 

realizované v danom roku.  Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 

200 osobností, firiem, produktov a projektov z oblasti informačných technológií a 

telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila 

užšie nominácie troch osobností, troch firiem, troch produktov a troch projektov bez určenia 

poradia.  

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2016 sa víťazom stala Mária Bieliková, profesorka, dekanka 

FIIT STU v Bratislave. Profesorka Bieliková posúva výskum do tém, ktoré sú blízke IT 

priemyslu na Slovensku, a prepája výskum s priemyslom. Vedie Výskumné centrum 

používateľského zážitku a interakcie, zriadila na fakulte Centrum priemyselného výskumu, 

vedie úspešnú výskumnú skupinu PeWe, známu aj v zahraničí. Je členkou správnej rady 

Výskumného centra EK, členkou viacerých profesijných organizácií, vedeckých a odborných 

výborov, redakčnej rady prestížnych vedeckých časopisov. 

V kategórii IT FIRMA roka 2016 sa víťazom stala spoločnosť Sygic, a. s.  

Aplikácie Sygicu sú distribuované prostredníctvom globálnych distribučných kanálov Google 

Play a Apple App Store individuálnym používateľom po celom svete. Sygic má druhú 

najúspešnejšiu aplikáciu v kategórii Navigácia na celom svete so 150 miliónmi používateľov. 

A má aj prvú navigáciu na svete s MirrorLink certifikáciou pre Connected Car Consortium. 

Sygic dodáva softvér aj pre firemných zákazníkov v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. 
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V kategórii IT PROJEKT roka 2016 ocenenie získal projekt Slovenská akademická dátová 

sieť SANET, ktorého úlohou je pripojenie univerzít, pracovísk SAV, výskumných ústavov, 

knižníc, univerzitných nemocníc, niektorých štátnych inštitúcií, miest a aj stredných 

a základných škôl na optickú infraštruktúru s prenosovou rýchlosťou minimálne 1/10 Gbit/s, 

pripojenie do európskej vysokorýchlostnej dátovej siete pre vedu, výskum a vzdelávanie 

GEANT rýchlosťou 20 Gbit/s a do siete internet rýchlosťou 60 Gbit/s. Projekt prihlásilo 

Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete SANET. 

V kategórii IT PRODUKT roka 2016 sa víťazom stal produkt MyPicture. MyPicture 

predstavuje cloudové riešenie, ktoré umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu/kategorizáciu 

účastníkov podujatia prostredníctvom technológie rozpoznávania tváre. Produkt prihlásila 

spoločnosť Innovatrics, s. r. o. 

O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT 

organizácií v zložení: Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (pcrevue.sk), Ján Šebo (CTF), 

Mário Lelovský (ITAS), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS.sk), Filip Hanker 

(Živé.sk) a Martin Drobný (PC REVUE).  

Tento rok pribudla nová kategória s názvom „Najziskovejšia IT firma roka“.  Jej 

vyhlasovateľom je Across Private Investment, partnermi kategórie sú spoločnosti FinStat a 

Digital Visions (PC REVUE). Firmy sa hodnotia z hľadiska výšky EBITDA, návratnosti 

vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Titul „Najziskovejšia IT 

firma roka 2015“ získala spoločnosť Sygic a. s., ktorá dosiahla 370 z celkového možného počtu 

400 bodov. Na druhom mieste skončila spoločnosť ESET, spol. s r. o., s 368 bodmi a na treťom 

mieste spoločnosť RESCO spol. s r. o., s celkovým počtom 349 bodov. 

Ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2016 ako 

aj  Najziskovejšia IT firma roka 2015 boli udelené 12. októbra 2016 na slávnostnom večere IT 

GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií 

IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu PC REVUE a portálu pcrevue.sk.   

 

Ďalšie informácie:  

Martin Drobný, mdrobny@dvnet.sk  
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