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Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby
slovenských akademických a výskumných in-
štitúcií bol ocenený na desiatom ročníku kon-
ferencie ITAPA 2011.

Súťaž Cena ITAPA je určená inštitúciám verej-
nej správy, akademickým inštitúciám a dodá-
vateľom z oblasti informačných a komunikač-
ných technológií. Súťažiaci na konferencii
predstavili projekty, ktoré ponúkajú vhodné
riešenia na modernizáciu verejnej správy s vy-
užitím informačných a komunikačných tech-
nológií. Porota prihliadala na inovatívnosť,
technické riešenia a priamy prínos projektov
pre používateľov.  

V kategórii Nové služby druhé miesto získal
Systém na odhaľovanie plagiátov pre po-
treby slovenských akademických a výs-
kumných inštitúcií, ktorý na základe
poverenia MŠVVaŠ SR zastrešuje Centrum ve-
decko-technických informácií SR. Za najlepší
projekt  vyhlásila porota Centrálny register
zmlúv  na Úrade vlády SR. Cenu získal aj
projekt Cloudové riešenie Digitálne mesto –
mesto na prenájom spoločnosti DATALAN. 

Ocenený projekt antiplagiátorského systému

Cena ITAPA sa udeľovala v ďalších dvoch ka-
tegóriách:

V kategórii Zlepšovanie procesov zvíťazil pro-
jekt Integrovaná operačná sála spoločnosti
GiTY-Slovensko, a. s., na druhom mieste
skončil projekt Elektronizácia územného 
a stavebného konania, s ktorým sa do sú-
ťaže prihlásil Miestny úrad mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto, a cenu získal tiež Projekt
Digitálna galéria – CEDVU, digitalizácia 
a správa digitálneho obsahu (EEA, s. r. o.).

Treťou kategóriou tohtoročnej Ceny ITAPA je
Prípadová štúdia. Prvé miesto získala spoloč-
nosť DATALAN s projektom Virtuálna IT inf-
raštruktúra Žilinskej univerzity. Druhé
miesto obsadil SOMI Systems, a. s., s projek-
tom Kerber Secure Server a tretie miesto 
získal projekt Elektronizácia služieb obča-
nov a činnosti Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto, s ktorým sa
do súťaže prihlásil Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto.

(jk, jn)

Archív internetového archívu

Denník NY Times publikoval príspevok o novej aktivite zakladateľa a prevádzkovateľa internetového
archívu Brewstera Kahleho. Bývalý podnikateľ zo Silicon Valley, ktorý zarobil na predaji svojej spo-
ločnosti Amazon v r. 1999, založil a prevádzkuje internetový archív http://www.archive.org, nezis-
kovú organizáciu určenú na uchovávanie a sprístupňovanie v súčasnosti asi 150 biliónov webových
stránok. Od minulého roku začal uchovávať aj fyzické dokumenty. 
V  budove nachádzajúcej sa v priemyselnej zóne na predmestí Richmondu  plánuje uchovávať naj-
významnejšie diela 20. storočia pre prípad digitálnej katastrofy. Dokumenty sú uchovávané vo
veľkých kontajneroch, každý víkend pribudne 20 000 zväzkov, mnohé z nich sú dary z knižníc 
a univerzít, ktoré fyzické duplikáty z dôvodu nedostatku miesta museli vyradiť.

Brewster Kahle už minul 3 milióny dolárov na nákup a prevádzku repozitára. Inšpiroval sa globál-
nym úložiskom rastlinných semien, ktoré bolo v roku 2008 otvorené na Špicbergoch. V obrovských
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ným garantom výstavy bol doc. akad. soch. Fer-
dinand Chrenka, ktorý vedie Ateliér priemyselného
dizajnu na Katedre dizajnu VŠVU. 
Podľa kurátorky výstavy Mgr. Adriany Čeleďovej
táto výstava prispieva k dialógu vedy a umenia.
Študenti VŠVU sledujú rôzne technologické 

inovácie. Ich prioritou
je nadviazanie štúdia
na realitu. Viaceré
študentské práce vy-
ústili do registrácie
chránených priemysel-
ných vzorov. Ako štu-
denti vybrusujú
materiál do vizuálnej
dokonalosti, učia sa aj
„vybrusovať“ my-
šlienky a znalosti. Vy-
stavené práce boli
výberom projektov,
ktoré ponúkli pohľad
na vynaliezavosť štu-
dentov v priemysel-

nom dizajne. Cieľom výstavy bolo pro-
stredníctvom prác študentov priblížiť návštevní-
kom oblasť transferu technológií a poukázať na
význam využívania procesu ochrany duševného
vlastníctva.

Text a foto: mb

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI
SR) v rámci realizácie projektu Národná infra-
štruktúra pre podporu transferu technológií na
Slovensku – NITT SK usporiadalo v spolupráci 
s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) vý-
stavu pod názvom Duševné vlastníctvo a di-
zajn – križovatka
talentov VŠVU v praxi.
Rozsiahla výstava prác
študentov Katedry di-
zajnu VŠVU v Bratislave,
ktorá sa konala v dňoch
27. februára – 5. apríla
2012, bola prístupná od-
bornej i laickej verej-
nosti v priestoroch CVTI
SR na Lamačskej ceste
8/A v Bratislave. Expo-
náty výstavy boli
umiestnené v multi-
funkčnej miestnosti na
prízemí, vo vstupnej
hale i vo foyer na 1. po-
schodí.
Výstava je súčasťou aktivít zameraných na propa-
gáciu témy transferu technológií a ochrany dušev-
ného vlastníctva, nakoľko dizajn je jeden 
z predmetov duševného vlastníctva a je veľmi
dobrým príkladom transferu technológií. Odbor-

Výstava Duševné vlastníctvo a dizajn 
– križovatka talentov VŠVu v praxi

ľadových halách tu skladujú 740 000 semien rôznych rastlín, ktoré majú tvoriť základ na uchovanie
biodiverzity v  prípade veľkých globálnych kríz.

Internet sa má stať jednou veľkou knižnicou poskytujúcou univerzálny prístup k všetkým vedo-
mostiam. B. Kahle a jeho partneri sa snažia o vytvorenie fyzického archívu, ktorý bude archivovať 
internetový archív http://www.archive.org/post/378330/why-preserve-books-the-new-physical-
archive-of-the-internet-archive.

Repozitár sa má zo súčasných 500 000 zväzkov rozrásť na 10 miliónov. Iniciatíva sa od začiatku
projektu (v júni 2011) stretla s rôznymi reakciami – či je potrebné vytvárať ďalší repozitár kníh,
keď to robí Kongresová knižnica, pochybnosťami, či je potreba znovu digitalizovať fyzické doku-
menty reálna. B. Kahla je presvedčený, že fyzická kópia bude raz potrebná. 

Viac informácií nájdete na: http://blog.archive.org/.

Zdroj:http://www.nytimes.com/2012/03/04/technology/internet-archives-repository-collects-thousands-of-
books.html?_r=1&pagewanted=all


