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Oceňovali víťazov IT osobnosť, IT firma a IT projekt 2012 
Bratislava (TASR) - Na spoločenskom večere IT Gala dnes vyhlásili víťazov 
ankety IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2012. Ceny udeľuje 
neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných 
združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. 

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2012 sa víťazom stal Ľudovít Molnár, bývalý dekan Fakulty 
informatiky a informačných technológií STU Bratislava. Jeho meno je späté s bohatou 
vedecko-pedagogickou činnosťou, účasťou na tvorbe viacerých strategických materiálov 
rozvoja vedy a vzdelávania v SR, s členstvom v množstve významných vedeckých 
a odborných výborov, v inštitúciách, vedeckých radách, je aj autorom mnohých učebníc 
a skrípt.  

V kategórii IT FIRMA roka 2012 sa víťazom 
stala spoločnosť s r. o. Softec. Medzi 
unikátne produkty či služby patria napríklad 
riešenie na odhaľovanie podvodov (Fraud 
Management System), vlastné riešenie 
Business Intelligence s názvom Softec 
Invenio, riešenie na podporu komplexnej 
finančnej analýzy klienta a aplikácie na 
podporu riadenia predajných sietí 
maklérskych spoločností. Exportné tržby 
spoločnosti boli výlučne z predaja vlastných služieb, pričom tento vývoz bol s vysokým 
podielom pridanej hodnoty (83 %) na tržbách. 

V kategórii IT PROJEKT roka 2012 ocenenie tento rok nezískal ani jeden projekt. Čestné 
uznanie dostali projekt Informačný systém služieb zamestnanosti od spoločnosti Atos IT 
Solutions and Services, s. r. o., a projekt Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk od spoločnosti 
4people, n. o. 

Tradícia udeľovania týchto prestížnych ocenení pokračuje už dvanásty rok. Cieľom je oceniť 
odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných 
technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty realizované v danom roku. 
Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 150 osobností, firiem 
a projektov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií. 

T Gala je každoročne vyvrcholením podujatia slovenskej komunity informačných technológií 
a telekomunikácií IT Summit organizovaného IT Asociáciou Slovenska (ITAS) 
a špecializovanými časopismi PC REVUE a INFOWARE. 


