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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.
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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


