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Pracovať pre NATO je veľká prestíž
.juraj Kušnierik
Nie je na Slovensku veľa firiem, ktoré dodávajú služby a technológie pre NATO. Aliter Technologies podpísal priamo s NATO
agentúrami už sedem kontraktov a je tak v súčasnosti jeho najväčším slovenským dodávateľom IT služieb a technológií.

už počas štúdia som si uvedomil, že by bolo dobré pozrieť sa trošku

.ako NATO?

„Začínali sme certifikátmi v oblasti riadenia kvality, ktorými dnes
disponuje každá serióznejšia spoločnosť,“ vysvetľuje Peter Dostál,
keď sa ho pýtame, čo všetko treba urobiť preto, aby firma mohla získať zákazky od Severoatlantickej aliancie. „NATO má vlastnú sériu
.do Kanady a späť
štandardov, ktoré sme tiež potrebovali získať. Keď sme chceli praco„Na to, aby bolo možné legálne vycestovať do Kanady, bolo treba vať na projektoch, ktoré boli v režime utajenia, museli sme získať
absolvovať nejakú prax na Slovensku a získať tak potrebné body do previerky NBÚ, ako aj previerky EÚ a NATO. Museli sme prejsť prískanadského imigračného systému a tak som nastúpil ako vedúci od- nym auditom objektovej aj informačnej bezpečnosti – od zámkov na
delenia IT do spoločnosti Mora Slovakia,“ hovorí pán Dostál, keď sa dverách, trezorov a fólií na oknách až po bezpečnosť počítačov a perho pýtame, ako sa to všetko začalo. „Pracoval som tam dva roky, na- sonálne previerky ľudí, ktorí na týchto projektoch pracujú.“ Viaceré
zbieral som potrebný počet bodov a odišiel som do Kanady. Nemal systémy od Aliteru sú pritom nasadené aj v bojových operáciách.
som tam zabezpečený žiadny back„Nemôžem rozprávať o detailoch, ale
ground, žiadnu rodinu či priateľov. Vymôžem potvrdiť, že naše systémy sa
stúpil som na letisku s dvoma kuframi
dnes používajú v Afganistane. Sú tam
a pomyslel som si: tu ma máte.“ Neuž 4-5 rokov bez toho, aby sme mali jemal problém sa v Kanade uchytiť? „Bodinú záručnú alebo pozáručnú opralo to v roku 1999, teda ešte pred praskvu. Všetky tieto zariadenia sa pritom
nutím IT bubliny a bral som to tak, že
kompletne vyrábajú na Slovensku.“
je akútny nedostatok IT špecialistov,
Zaujímajú ma otázky spoľahlivosti.
čiže požiadavky na IT špecialistov pre„Naše systémy navrhujeme tak, aby nikvyšovali dopyt, takže som išiel do toho
dy nezlyhali. Keďže však ide o technoa zadarilo sa,“ hovorí skromne. V Kalógiu, vylúčiť sa to nedá, a to sa potom
nade najprv pracoval pre telekomunirieši istou redundanciou, teda ak prikačnú spoločnosť, neskôr pre finančmárny komponent zlyhá, sekundárny
né inštitúcie, nejaký čas pracoval v Jamusí zabezpečiť jeho funkcionalitu.“
ponsku a v Južnej Kórei, neskôr si založil
Pracovať pre NATO je podľa Petra Dosvlastnú firmu. „Ako freelancer som pratála veľká prestíž. „Do dnešného dňa
coval pre vládu štátu Ontario najprv
sa nám podarilo zazmluvniť s NATO seako solution architect pre ‚justice clusdem kontraktov. Ide o rôzne IT služby
ter‘, teda pre ministerstvo spravodlia technológie, ale dodávame aj našich
vosti, políciu a podobné inštitúcie, nešpecialistov. Máme človeka v Afganisskôr som bol zodpovedný ako hlavný
tane, aj na základni NATO v Monse.“
architekt za celú architektúru IT riešePýtam sa Petra Dostála, či sa vo svoní pre štátnu správu Ontaria.“
jej firme necíti ako na ostrove v krajiKeď sa Dostálovcom v roku 2005 nane, známej skôr šlendriánstvom a nerodila dcérka, rozhodol sa pre návrat
dodržiavaním dohôd než precíznosťou
na Slovensko. „Chcel som, aby moja
a spoľahlivosťou. „Asi áno, hoci sektor
dcéra vyrastala s rodinou, aby spoznainformačných technológií je na tom
la svojich starých rodičov, sesternice,
trochu lepšie než zvyšok krajiny. Dobratrancov,“ hovorí.
držiavajú sa termíny, je veľká konku„Zavesil som si životopis na Proferencia, postupne rastie kvalita. Je to
siu.sk, dostal som kopu ponúk a jednu
dané aj tým, že veľa ľudí v IT sektore
z nich som prijal. Dva roky som pracomá skúsenosti zo zahraničia.“ Zaujíval pre spoločnosť Corinex Group na Peter Dostál, generálny riaditeľ Aliter Technologies.
mavé je jeho porovnanie s Kanadou.
rozsiahlych projektoch v štátnej spráPrekvapivo konštatuje, že „na Slovensve. Spoznal som zaujímavých ľudí v rezorte obrany, ktorí mali skúse- ku sa viac pracuje.“ Keď sa tomu zdráhame uveriť, ilustruje to príklanosti z pôsobenia v zahraničí – v Bruseli alebo v americkom Norfol- dom: „Keď som robil v kanadskej banke, pracoval som štandardne 8
ku. Rozhodli sme sa skúsiť niečo vlastné. Dali sme dokopy nejaké hodín s tým, že keď som prišiel domov, ešte som hodinku popracoprostriedky a začínali sme v malom trojizbovom bytíku na Záhrad- val. Keď som pracoval v štátnej správe v Kanade, robil som 7 a štvrť
níckej ulici. Keďže bolo jasné, že svojej práci rozumieme, získavali hodiny, lebo to bola pracovná doba a z domu som už nepracoval. Na
sme ďalšie kontakty a nové príležitosti.
Slovensku robím v práci 10, 12 aj 14 hodín, prídem domov a ešte vyAliter Technologies má v súčasnosti tri divízie: divíziu informač- bavujem e-maily.“
no-komunikačných technológií, ktorá sa špecializuje na integráciu
Nielen z rozhovoru s Petrom Dostálom, ale aj z atmosféry v kandátových centier,cloud computingu, kontaktných centier a dátových celáriách jeho firmy a z referencií na webovej stránke nadobudne
sietí, divíziu softvéru a divíziu špeciálnych systémov, určenú na vývoj človek ľahko pocit, že Aliter Technologies už vlastne dosiahli všetko,
dátovej a komunikačnej technológie určenej hlavne pre „silové re- čo sa dá. Majú ešte vôbec nejaký sen? „Chceli by sme mať spoločzorty“, čo v tomto prípade znamená aj zákazky pre NATO.
nosť, ktorej zamestnanci budú hrdí na to, že v nej pracujú.“ l
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von,“ hovorí Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Aliter Technologies v príjemne pôsobiacej zasadačke svojej firmy v jednej z bratislavských kancelárskych budov.
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