
©2018 KPI FEI TU Košice

živé IT projekty





PROGRAM
13:00-13:50 Registrácia

14:00-14:05 Otvorenie podujatia

14:05-16:00 Prezentácie tímových projektov

16:00-16:45 Diskusia pri posteroch

16:45-17:00 Vyhodnotenie

17:00-17:30 Neformálna retrospektíva

PARTNERI





POROTA

Štefan Blicha
GlobalLogic Slovakia s.r.o.

Vladislav Jevčák
Ness KE s.r.o.

Jozef Vojtko
Fpt Slovakia s.r.o.

Martin Džbor
T-Systems Slovakia s.r.o.

Zdenko Krasnay
Siemens Healthcare s.r.o.

SPONZORI
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2 Real-time emotion tracking
Matúš Bombik, Judita Jusková, Patrik Polčan, Erika Buffová, Maroš Lukáč
Mentori: Daniel Kuchta, Ing. Miroslav Michalko PhD.

1. Rozpoznávanie tvárí a

emócií pomocou dronov

2. Web stránka s real-time 

streamom

Ciele projektu

Video 
processing

Storage

Database

YT stream

WEB

Drones

Výsledky projektu

Architektúra riešenia

1. Funkčný prototyp

na detekciu tvárí ľudí

na videu

2. Funkčný prototyp

na rozpoznávanie

emócií

3. Dostupnosť

zapisovania zistených

osôb do databázy

4. Funkčná webová

stránka pre správu

detekcie osôb
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3 Agile Team Dashboard
Ondrej Tarasovič, Martin Knapik, Zuzana Mihályiová, Jozef Hudáček, Štefan Šimko
Vlastník produktu: Impressa – Filip Vozár

Dohodnutie 
meetingu s kolegom

Vypĺňanie daily scrum s pomôckami:
• Toggl (včerajšie úlohy)
• Pivotal Tracker (priradené úlohy)

Backend Frontend

Gitlab API: 
komity daného 

používateľa

PivotaTracker API: 
stav priradených US a 

úloh

Toggl API:
aktuálne spustená 
úloha, záznamy z 

predchádzajúceho dňa

Gravatar API: 
fotka používateľa

Webová aplikácia určená pre agilne tímy, ktorá uľahčí vzájomnú synchronizáciu 
distribuovanému a zmiešanému tímu. Jej úlohou je agregovať dáta z rôznych 
nástrojov a poskytnúť ich na jednom mieste.
C I E L E
1. Uľahčenie vzájomnej spolupráce medzi členmi agilného vývojárskeho tímu
2. Zníženie neželaného vyrušovania medzi kolegami
3. Podpora SCRUM metodológie
4. Analytika produktivity tímu
V Y H O D N OT E N I E  R I E Š E N I A :
1. Možnosť dohodnutia stretnutia
2. Aktuálny status (online/offline/away)
3. Aplikácia sama vyžaduje od používateľa vyplnenie daily scrumu a pre 

retrospektívu ponúka možnosť poznámok (positive/negative/idea tag)
4. Zobrazenie komitov z repozitára, priradených úloh a aktuálne rozrobenej úlohy 

so stráveným časom.

Poznámky pre 
retrospektívu

Zobrazenie informácií o používateľovi 
na jednej karte = možnosť pre team 
leadera kontrolovať stav tímu
V i d í m:
• Kto je online/offline (status circle)
• Na čom aktuálne pracuje (toggl)
• Priradené merge requests (gitlab)
• (ne)vyplnený daily scrum
• Spustený pomodoro časovač
T l a č i d l á :
• Dohodnutie stretnutia
• Včerajšie komity (gitlab)
• Priradená práca (pivotal tracker)
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4 Mobilný elektronický stavebný denník 
Michaela Linková, Slavomír Slovenkai, Šimon Horvát,  
Rudolf Pavel, Patrik Sedlák 
Vlastník produktu: Ing. Ladislav Jurčišin 

Papierovanie je nemoderné, stavbári si 
chcú odpracovaný čas evidovať 
elektronicky.  
Cieľom je navrhnúť webovú aj mobilnú 
aplikáciu, ktorá by stavbárom 
umožňovala evidovať si odpracovaný čas 
pomocou mobilného telefónu a šéfovi 
umožňovala jednoducho pridávať 
projekty a úlohy pre zamestnancov. 

Navrhnuté riešenie funguje ako 
webová aj ako mobilná aplikácia. 
Šéf môže vytvárať projekty  
a v rámci projektov úlohy, 
ktoré je potrebné urobiť.  
Na konci pracovného dňa si 
zamestnanci zapíšu počet 
odpracovaných hodín. Tieto  
údaje vidí majster, a ten ich 
správnosť oznámi šéfovi,  
ktorý ich potvrdí. 

Okrem toho šéf môže vytvárať  
nové kontá zamestnancom, má 

prehľad o výdajoch, sumách, 
ktoré má zamestnancom 

vyplatiť, ale i o vzniknutých 
škodách na stavbe. 

Zamestnanci majú vďaka 
aplikácii prehľad o 

odpracovanom čase, zárobku 
a škodách, ktoré spôsobili. 
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5 Tournament manager

Maroš Kováč, Eduard Karpiel, Peter Szakács, Dominik Šitár, Boris Šoltys
Vlastník produktu: Patrik Magyar, Martin Homoľa

Quick Guide: 
• Sign up
• Join or create your own Team
• Join Tournament with your Team
• Challenge the others

Tourman was created for the competitive people who like sports and 
challenges. Besides responsive UI, intuitive interface, website also 
provides easy team and tournament management including match 
generation. User can easily record the match results. Tourman will 

evaluate the tournament and choose the winner.

Dashboard

Tournament creation, match generation and much more…
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Matej Bobek, Dominik Slivka, Jozef Perháč, Michal Martinko, Jozef Černický
Vlastník produktu : Martin Ducai
 Mentor TUKE : Ing. Anton Baláž PhD.

application
W

Workplace

Popis problému

Identifikácia miesta issues
pomocou QR kódu

Kľúčové vlastnosti

• Zjednodušenie manažmentu 
porúch na pracovisku
• Možnosť kontroly stavu            
porúch
• Nahlasovanie a modifikácia          
porúch
• Upozornenie užívateľa o stave
 poruchy

Room 22

Jednoduché 4 kroky k nahláseniu nefunkčnos� na pracovisku

V pracovnom prostredí sa často vyskytujú
rôzne závady, či už je to zničená stolička 
alebo chýbajúci ovládač dataprojektora. 
Workplace app tento problém rieši 
efek�vnym nahlasovaním závad, ktoré 
sa následne môžu spracovať.



Použitie Bluetooth vysielačov pre 
interaktívnu komunikáciu
Dominik Béla, Barbora Novotná, Peter Šabak, 

Peter Telepčák, Peter Vasiľ 
Vlastník produktu: Denis Valdman
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kráčajte objavujte

spoznávajte
riešenie pre ľudí, ako 

nájsť nové udalosti / akcie

riešenie pre podniky, ako 

ich propagovať
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10 Cappuccino 

Marek Iľko, Boris Hlinka, Matej Krivoňák 

Vlastník produktu: Bibiana Dudasova 

The goal of Capuccino is to provide effective way to organize, create 

and apply for jobs within company. Everyone is able to browse jobs 

that are available at the moment and pick the best one. 

©2018 Katedra počítačov a i for atiky FEI TU Košice 



©2018 Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice

11
Automated Appointment Assistant with AI
Students: Bc. Vincent Horváth, Bc. Ondrej Janitor, Bc. Michael Heiland, 

Bc. Pavla Pichaničová, Bc. Silvia Schmidtová

Project owner:  Ing. Peter Štupák
Mentor (TUKE):   Ing. Csaba Szabó, PhD.

Two solutions

Project Goal
Test the latest voice recognition 
and interaction software to find 
the best call center with virtual 
agent for automated appointment 
settings and other service in 
English and Spanish.

VS

Call me.
Ask me.

Make appointment.

What about voice 
recognition?

+421 800 601 459

Mentors: Ing. Peter Obešter
    Bc. Lukáš Duda
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12 Využitie Force Feedback rukavíc vo virtuálnej 

realite pre zobrazovanie medicínskych dát

Róbert Baláž, Ján Cabadaj, Matej Kvetko, Damián Sedlák

Vlastník produktu: Marián Onder

Aktuálny stav

❖ medicínske dáta sa stále zobrazujú na 

obrazovkách počítačov, kde sa dá s nimi 

pracovať len pomocou štandardných 

vstupných zariadení

❖ tento spôsob manipulácie a zobrazovania sa dá 

vylepšiť s využitím nových technológií

Použité technológie

Architektúra riešenia

LeapMotion
(snímanie rúk)

Virtuálna realita

❖ aplikácia zobrazuje dáta prostredníctvom 

okuliarov pre virtuálnu realitu

❖ ruky sú snímané a prenášané do VR

❖ používateľ má možnosť cítiť dotyk predmetu 

vďaka špeciálne navrhnutej rukavici, ktorej 

diely boli zhotovené pomocou 3D tlače

Oculus Rift
(VR zobrazenie)

Počítač

Rukavice

Sledovanie rúk a 
detekcia dotyku 

Prostredie vo 
virtuálnej realite

Komunikácia s 
rukavicou

Príjem dát 
pomocou WiFi

Riadenie
servo-motorov

Vyhodnotenie a 

možnosti rozšírenia

✓ výhodou tohto riešenia oproti 

iným je minimálna váha a veľkosť, 

a tiež bezdrôtová komunikácia

✓ rukavice sú použiteľné pre virtuálnu, 

rozšírenú a zmiešanú realitu

+ možným zlepšením je iný,

presnejší spôsob snímania rúk

+ ďalším možným rozšírením 

je simulácia dotyku na 

väčšej ploche prsta
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Autonómne auto 

Michal Hanák, Lukáš Guľaša, Daniel Bubanec, Róbert Feču 
Vlastník produktu: GlobalLogic s.r. o. 

Robot floor plan creator 

Mapovanie priestoru 





MQTT

HTTPS

Problém:
Malá kapacita miest firemného parkoviska, strata 10 minút pri 
neúspešnom pokuse o zaparkovanie pri prejazde na alternavne parkovis-
ko.

Riešenie:
Plne responzívny web so štaskami o príjazdoch áut a aj aktuálny počet 
áut na parkovisku.

Architektúra:
     dvojica analógových IR senzorov na každej bráne zaznamenávajúca pre-
jazd áut,
     arduino s ESP2866 pre odosielanie správ na server pomocou MQTT pro-
tokolu,
     spring aplikácia, ktorá beží v Cloud Foundry, prijíma správy a prepočítava 
počet áut na parkovisku s login systémom pre zabezpečenie prístupu.

Vyhodnotenie:
Systém bol inštalovaný na parkovisku spoločnos FPT Košice a prebieha jeho 
testovanie v reálnych podmienkach.
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Fibímeter
Juraj Čarnogurský, Jakub  Matu , Dávid Marcin, 

Jakub Růžička, tefan Ciberaj

Product owner: Edita Antoniaková

Mentor: tefan Korečko

Problem Description

 ©2018 Katedra počítačov a informatiky FEI TU Ko ice

Technologies Used

Development tool for manager positions 

Provides 360 degree feedback, each manager 

has opportunity to receive performance 

feedback from his or her supervisor, peers, 

reporting staff members, coworkers, and 

customers 

Advantages

light-weight and fast user interface 

user friendly 

simple but complex admin interface 

secure and anonymous system,  

impossible to see who evaluated whom 

modular and expansive design 

fully functional application 

ready for deployment 

easy to continue with 

application development 

Conclusion



SKRÁŤTE  SI  ČAS  

PRI  ČÍTANÍ  
NOVÍN!
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Mobi lná  Andro id /  iOS  

ap l i kác ia  využ íva júca

rozš í renú  rea l i t u  v  

ob las t i  nov ín  a  rek lám  

AUGMENTED  REALITY  IN  NEWS  &  ADS  

Patr ícia  Szepesiová,  Bianka  Šimková,  Veronika  Piková,  

Lucia  Patakyová,  Tomáš  Ondrej  

Mentor  UPJŠ  :  Matej  Nikorovič     Mentor  GL  :  Erik  Hric  

Spoločnosť  ulož í  na  

Fi rebase  pr ís lušné  

3D  modely ,  v ideá  

spoločne  s  markermi

Apl ikác ia  po  spusten í  
st iahne  dané  3D  

modely  aktuá lneho  

čís la  časopisu  

Použ ívate ľ  zosníma  

kamerou  fo tograf iu  

alebo  nadpis  

Zobraz í  sa  určený  

model ,k torý  je  možné  

otáčať  a  šká lovať  

Využ i té  technológie :  
Uni ty ,  VoidAR,  
Fi rebase

Podpora  väčš ieho  

množstva  zar iadení  
vďaka  VoidAR

Modely  môžu  byť  vo  

fo rme:  sta t ický  3D  

model ,  animovaný  

3D  model ,  v ideo
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19 Local Vocal - aplikácia mapujúca poruchy a výpadky v 
meste

Bc. Peter Čerešník, Bc. Jakub Červeňák, Bc. Oliver Kováč,                           
Bc. Miroslav Hudák, Bc. Marianna Ondičová  
Vlastník produktu: Ing. Stanislav Mucha

1. Opis problému 2. Architektúra riešenia

3. Vlastnosti riešenia

4. Stav

6. Vyhodnotenie

• aplikácia mapujúca poruchy v meste 
Košice formou hlásení,

• rôzne druhy obmedzení (výpadok 
elektrického prúdu, vody, plynu, 
zmeny  v doprave),

• hlásenie špecifikuje dotknutú časť 
mesta, trvanie a obsahuje opis,

• možnosť pridania a schválenia 
podnetu.

• všeobecný prehľad podnetov,
• manažment podnetov,
• kategorizovateľnosť zvolených podnetov, 
• detailné informácie o podnete – opis, mapa,
• synchronizované používateľom vybrané 

preferencie,
• voliteľné notifikácie. 

• riešenie je pripravené na nasadenie.

Zhrnutie
• splnené požiadavky zadávateľa,
• multiplatformové riešenie: 

• Android, iOS aplikácie pre používateľov,
• web rozhranie pre správcu.

Význam riešenia
• prínos pre kvalitu života v meste,
• nový informačný kanál medzi samosprávou a 

občanom.

Webové rozhranie

5. Obrazovky

Mobilná aplikácia
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20 Smart Blinds

Ivan Vojtko, Ema Rošková, Štefan Labbancz, Igor Marga
Vlastník produktu: Tibor Radačovský

Inteligentná domácnosť 
bez potreby pripojenia 
na internet

Senzory a aktuátory 
komunikujú pomocou 
MQTT s Raspberry Pi3 na 
ktorom beží databáza kde 
sa ukladajú namerane 
dáta.

Webový prehliadač a mobilná aplikácia



©2018 Katedra	počítačov	a	informatiky	FEI	TU	Košice

21 Week reports
Michal	Kuc,	Andrej	Koman,	Norbert	Kica,		Dávid	Gorel,	Ivan	Čík	

Web application provides online mode.
Users has to be authenticated and then
can starts use system. All data from
users is being save per http requests
into mySQL database. Reminder is as
client side, which must run all the time.
Program also contains admin account
for approving and managing accounts.

Architecture

Tools	&	Technologies		

Product Owner:	Karol	Drugda |	Mentor:	Iveta	Zolotová

Future	&	Improvements	
Ø Performance	
Ø Increase	responsibility
Ø Optimalization

Week reports is a system for reporting weekly goals which is based
on web application. System is focused on reporting highlights,
lowlights and activities for next week by employees. Main bearing is
on wasting time of employees and their team leaders, etc. for
creating reports by writing emails, filling same informations e.g.
name of projects, customers and revising reports for mistakes. Our
project save time for employees and whole structure of the work
group. Contains History of all reports ever and Reminder for new
reports.
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25 DualEdu Hiring Game
Samuel Janotka, Matúš Ladomirják, Eduard Puci, Martin Straka, Lukáš Tokarčík
Vlastník produktu: Miroslav Vaško

Start a mighty quest, traverse wide lands, and save our home!

Solve questions from 5 different categories, including General IT, 
Networking, Databases, Windows, and Linux.

We automatically save your result into our 
database, so that we see how well you know 
your IT stuff.

This game also allows us to manage 
all your results, as well as change 
questions, or add new ones.

If you manage to get a good score, we 
will know that you‘re a clever pal, and 
maybe even have a job for you!
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26 Active learning system – Data Storage
Michal Bebko, Vladislav Hovanec, Peter Eštok, Michaela Balíková
Mentor CEAi: Marek Modrý,  Mentor TUKE Ing. Norbert Ádám, PhD.
Vlastník produktu: Marek Modrý

Úlohou bolo vytvoriť dátový modul pre Active Learning System, 
ktorý bude slúžiť pri vývoji nových algoritmov a učení modelov 
strojového učenia

• Vytvorený základný 
stavebný kameň pre 
ďalší rozvoj celej 
platformy Active 
Learning System

• Funkčný prototyp
nasadený v cloude

• Práca s dátami bez znalostí 
databázových príkazov

• Verziovanie dát je jednou z 
najdôležitejších vlastností 
celého projektu

• Validácia typov dát
• Tímová spolupráca – funguje

ako servis, ku ktorému je možný 
vzdialený prístup

• Neobmedzenosť typu dát –
Elasticsearch

• REST API

Problém

Architektúra Prínosy

Stav
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27 Share Office Desk 
Bc. Vladimír Fencák, Bc. Daniel Gecášek, Bc. Jaroslav Foltín, Bc. Erik Chmeľ,  
Bc. Jozef Grejták 
Vlastník produktu: Ing. Pavol Mihok (Fpt Slovakia s.r.o.)  
Mentor:  Ing. Michaela Bačíková, Phd.  

Online systém na rezerváciu pracovných miest vo firme 

Problém 

 Nevyužité firemné priestory 

 Zbytočné platby za prenájom a  

   energie 

 Cestovanie zamestnancov do 

   práce (finančné náklady, stres) 
 
 

Riešenie 

 Online systém na rezerváciu 

   miest 

 Administratívne a používateľské 

   rozhranie 

 Prístup cez webovú aplikáciu 

  
 

Technológie 

Výhody 

 EKO riešenie 

 Jednoduché na používanie 

 Úspora finančných prostriedkov 

   - firma (prenájom + energie), 

   - zamestnanec (doprava) 

 

    
 

Administrátor 

 Spravuje budovy, poschodia,  

   miestnosti 

 Pridáva do systému zamestnancov 

 Vie editovať budovy 

    
 

Zamestnanec 

 Vie si rezervovať pracovné miesta 

 Spravuje si svoje rezervácie     
 



Web application full of all current on-call duties 
with possibility to call respective duty 
by one-click on the screen.

28

©2018 Department of Computers and Informatics FEI TU Košice 

Features: Technologies and tools:

MoDy app
Lýdia Drábiková, Simona Čisárová, Júlia Červenáková, 
Veronika Matejová, Lukáš Ujházy
Product owner: Andrea Hamko
Mentors: Matúš Dudáš, Anton Baláž 
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Rozpoznávanie rýb 
Lukáš Demčák, Lukáš Dráb, Matej Matta, Ján Drozd, Milan Dimun  

Konzultanti : Ing. Martin Porubän, Ing. Martin Lipták 
    Mentor z TUKE : Ing. Sergej Chodarev PhD.  
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POUŽITÉ TECHNOLÓGIE 

4DM 

Začínajúci rybár si dokáže uľahčiť 
námahu pri rozpoznávaní druhu ryby, 

ktorú práve ulovil. Samozrejme za 
predpokladu, že využije aplikáciu 

FishOn... 
 



30
MyHealth 
systém poskytujúci predikciu chorôb pomocou strojového učenia
Andrej Bilec, Vojtech Florko, Marcel Hvozdík, Juraj Jakub, Marcel Nižník

Výber choroby - patrí jej piate miesto v poradí 
príčin smrti na svete podľa WHO.

Pre mnoho pacientov, ktorí potrebujú vyšetrenie kvôli 
podozreniam na chorobu je potrebné riešenie presnej 
predikcie chorôb, napríklad z pohodlia domova.

Vyšetrenie je potrebné vždy vykonať presne na základe 
medicínskych metodík a pre konkrétne choroby meranie 
prístrojmi.

Systém by mal byť jednoduchý a poskytovať možnosť  
presnej predikcie pre dané choroby bez nutnosti návštevy 
lekára.

Predikcia by mala byť vykonaná aj s ohľadom na 
existujúcich pacientov a ich diagnózy/namerané hodnoty.

Najvhodnejším riešením pre jednoduchosť no presnosť pri 
danom probléme je mobilná aplikácia v kombinácii s 
prístrojom pre určenie pravdepodobnosti danej choroby.

CHOCHP je chronické ochorenie, ktoré sa nedá 
úplne vyliečiť. Je však predchádzateľné a liečiteľné.

Ochorenie je charakterizované trvalým obmedzením 
prietoku vzduchu, spojeným so zvýšenou zápalovou 
odpoveďou dýchacích ciest a pľúc na škodliviny.

Postihuje až 10% svetovej populácie.

Vlastník produktu: GlobalLogic s.r.o.     
Mentori: Štefan Blicha, Martin Kolesár  
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Vlastnosti a výhody 
vyvinutého riešenia

CHOCHP
Chronická obštrukčná choroba pľúc

Medicínske zariadenie v mobilnej aplikácii, 
kombinácia odborne zostaveného dotazníka 

a merania a následné vyhodnotenie pomocou 
strojového učenia 

Systém poskytujúci prevenciu pred zdravotnými 
ochoreniami bez nutnosti návštevy doktora

Včasná prevencia a prehľad zdravotného stavu 
klientov, napríklad pre poisťovne

 Zníženie ekonomického problému 
pri nákladoch na liečbu a medicínske úkony

Šetrenie času klienta a odbúranie strachu 
z nemocníc

Odporučenie vyhľadania odborníka v prípade 
kritického stavu

Opis problému a návrh riešenia

Použitie riešenia

Architektúra systému

10%

Namerané dáta

Prehľad
choroby

Vyplnenie 
dotazníka

Uskutočnenie 
merania

Vyhodnotenie 
výsledkov

Mobilná platforma

REST API

Machine learning platforma 
WEKA

Aplikačný server
Databáza
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31 Facebook messenger bot

Eduard Boldižár, Eduard Láhl, Peter Puchala, Tomáš Hrušč, Miroslav Remák
Vlastník produktu: Karol Grülling

Úloha
    Rozšíriť existujúcu Facebook Fanpage a vytvoriť z nej automatizované    
    miesto kontaktu pre uchádzačov o prácu v NESS KDC.

Riešenie
    Ness KDC Recruitment Messenger bot, implementovaný za pomoci Facebook Messenger Platformy,    
    schopný odpovedať na otázky o aktuálnych pracovných pozíciach. Rozpoznáva ľudský jazyk 
    a spracuváva ho na dopyt, ktorý posiela pomocou REST API na zoznam otvorených voľných pozicií. 

Funkcionalita - Recruitment bot dokáže:
     • Rozpoznať anglický/slovenský jazyk a prispôsobiť podľa neho svoje odpovede,
     • odpovedať na otázky ohľadom otvorených pracovných pozícií,
     • vyhľadávať v pozíciach na základe dopytovanej technológie,
     • informovať uchádzača o miestach, kam môže zaslať svoj životopis,
     • navádzať používateľa tak, aby zadával otázky, na ktoré bot dokáže odpovedať.

Architektúra
     • Node.js backend, hostovaný na Heroku, integruje Messenger Chatbot API, ktoré je prepojené 
      s Facebook Fanpage,
     • rozpoznávanie ľudského jazyka pomocou 3rd party API - WIT.AI,
     • získavanie a filtrovanie voľných pracovných pozícii prostredníctvom REST API.

Vyhodnotenie 
    Ness KDC Recruitment bot je nasadený na testovacej fanpage a plne pripravený na prevádzku.      
    Dokáže plnohodnotne reagovať na otázky uchádzačov o prácu, čím odbremeňuje recruitment team. 
    Ostré nasadenie je v príprave.
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Milan Tkáčik, Adam Březina, Dominik Grigľák, Simona Korkobcová
Vedúci práce: Ing. Jakub Kajan

Vizualizácia činnosti genetického algoritmu
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I. Úvod   
Genetické algoritmy sú oblasťou evolučných 

algoritmov. Využívajú princípy genetiky, teda prirodzený 
výber, mutáciu, kríženie a pod. V rámci umelej inteligencie 
je to postup, pri ktorom sa z inicializačnej populácie 
vytvoria takí jedinci, ktorí najlepšie vyhovujú stanoveným 
podmienkam.

II. Úloha    
Úlohou bolo vizualizovať činnosť genetického 

algoritmu, ktorý menil váhy neurónovej siete, pričom sa 
optimalizovala aproximácia matematickej funkcie 
neurónovou sieťou. Jedného jedinca populácie tvorila 
konfigurácia váh neurónovej siete s dopredným šírením, 
ktorej vstupom bol vektor čísel x a výstupom 
predpokladaná funkčná hodnota f (x) pre jednotlivé vstupy 
s ohľadom na zvolený typ funkcie.

III. Algoritmus   
Algoritmus pracuje iteratívne, pričom kroky algoritmu 

sú:
1) Náhodne sa vygeneruje celá populácia.
2) Vypočíta sa fitness jedincov aktuálnej populácie, na 

základe fitness sa vyberú rodičia ruletovým výberom.
3) Každý pár rodičov sa kríži s jedným náhodným  bodom 

zlomu a vytvorí dvoch potomkov.
4) Potomkovia mutujú, pričom sa berie ohľad na zvolenú 

pravdepodobnosť a rozsah mutácie.
5) Pre každého potomka sa vypočíta fitness.
6) Potomkovia sa zmiešajú s predchádzajúcou populáciou a 

vyberie sa polovica najlepších jedincov, ktorí 
reprezentujú novú populáciu.

Algoritmus končí po počte iterácii, ktorý volí užívateľ. 
Fitness jedinca sa vypočítava ako obrátená hodnota sumy 
kvadratickej chyby predpokladaných funkčných hodnôt a 
vypočítaných funkcných hodnôť, resp. čím je funkcia 
presnejšie aproximovaná, tým je fitness jedinca vyššia.

IV. Možnosti aplikácie   
Aplikácia sa spustí stlačením tlačidla "Start". Zobrazí sa 

okno pre voľbu parametrov genetického algoritmu a 
neurónovej siete, kde je možné zvoliť počet neurónov 
skrytej vrstvy, počet iterácii, typ aproximovanej 
matematickej funkcie, veľkosť populácie, pravdepodobnosť 
a rozsah mutácie.

Obr. 1: Voľba parametrov neurónovej siete a genetického 
algoritmu

 

Po navolení parametrov a stlačení tlačidla "Accept" sa 
spustí algoritmus.

Webové rozhranie obsahuje dve záložky. Neural 
network zobrazuje údaje o najlepšom jedincovi. Zobrazené 
sú váhy neurónovej siete, graf predpokladanej a 
vypočítanej funkcie a graf celkovej chyby pre najlepšieho 
jedinca. Farba a hrúbka váhy odpovedá jej absolútnej 
veľkosti a znamienku. Jednotlivé váhy siete je možné 
zobraziť pomocou kurzora.

Obr. 2: Vizualizácia neurónovej siete a chyby
Genetic algorithm zobrazuje 24 jedincov s najlepšou 

fitness, ktorí sú reprezentovaní kruhmi. Čím je kruh väčší a 
modrejší, tým má vyššiu fitness. Po kliknutí na jedného z 
jedincov sa zobrazia jeho váhy v neurónovej sieti. Taktiež je 
možné vidieť v čase meniacu sa priemernú fitness celej 
populácie.

Aplikáciu je možné pozastaviť v ktorejkoľvek iterácii 
stlačením tlačidla "Pause".

Obr. 3: Vizualizácia jedincov aktuálnej populácie

V. Zhrnutie   
Vytvorená aplikácia pri vhodne zvolených paramteroch 

genetického algoritmu aproximuje zvolenú matematickú 
funkciu s veľmi malou chybou. Chybu ovplyvňuje hlavne 
počet iterácii a veľkosť populácie, čím sa zároveň zvyšuje 
výpočtová náročnosť riešenia. 
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34 Talent Search and People Analytics Platform

Členovia tímu: Bc. Kristína Kosťová, Bc. Daniel Tilňák, Bc. Lucia Kravcová, 
Bc. Martin Gajdoščík, Bc. Lukáš Dombrovský
Vlastník produktu: Mgr. Eduard Popovič
Mentor: Ing. Csaba Szabó PhD.

Popis problému :
Pomoc pri riešení 
náborového procesu pre 
spoločnosti a kandidátov. 
Testovanie a vzdelávanie 
kandidáta.

Architektúra :
Webová aplikácia vytvorená 
na platforme Django
frameworku v Pythone. 
Aplikacia komunikuje s 
databázou PostgreSQL.

Vlastnosti riešenia :
• registrácia spoločnosti
• recruitera a kandidáta
• matching na základe skóre 

používateľa
• testovanie a vzdelávanie kandidáta

Stav  riešenia :
Vytvorený prototyp so základnými funkcionalitami 
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一攀砀琀 琀椀洀攀 椀琀 眀椀氀氀 琀一攀砀琀 琀椀洀攀 椀琀 眀椀氀氀 琀爀礀 琀漀 猀甀最最攀猀琀 礀漀甀 愀渀漀琀栀攀爀 挀漀洀戀椀渀愀琀椀漀渀Ⰰ 琀栀愀琀 

礀漀甀 洀椀最栀琀 愀氀猀漀 氀椀欀攀⸀

吀栀攀 愀瀀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀 爀甀渀猀 漀渀 䄀渀搀爀漀椀搀 愀渀搀 椀猀 挀愀瀀愀戀愀戀氀攀 漀昀 眀漀爀欀椀渀最 

漀昀昀氀椀渀攀⸀ 吀栀攀 洀愀椀渀 猀挀爀攀攀渀 挀漀琀愀椀渀猀 昀漀甀爀 猀氀漀琀猀 昀漀爀 椀渀最爀攀搀椀攀渀琀猀Ⰰ 

琀栀愀琀 愀爀攀 攀椀琀栀攀爀 洀愀渀甀愀氀氀礀 挀栀漀猀攀渀 漀爀 爀攀挀漀洀洀攀渀搀攀搀 戀礀 琀栀攀 

愀瀀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀⸀ 吀栀攀 椀渀最爀攀搀椀攀渀琀猀 挀愀渀 戀攀 猀攀氀攀挀琀攀搀 琀漀 ǻ氀琀攀爀 漀甀琀 琀栀攀 

爀攀挀椀瀀攀猀 琀栀愀琀 搀漀 渀漀琀 甀猀攀 琀栀攀洀⸀ 吀栀攀 ǻ氀琀攀爀攀搀 爀攀挀椀瀀攀猀 愀爀攀 

搀椀猀瀀氀愀礀攀搀 椀渀 愀 猀挀爀漀氀氀愀戀氀攀 瘀椀攀眀 戀攀氀漀眀⸀ 

䄀 猀攀氀攀挀琀攀搀 䄀 猀攀氀攀挀琀攀搀 爀攀挀椀瀀攀 眀椀氀氀 戀攀 猀栀漀眀渀 椀渀 搀攀琀愀椀氀 漀渀 愀 渀攀眀 猀挀爀攀攀渀⸀ 

䘀攀攀搀戀愀挀欀 椀猀 栀愀渀搀氀攀搀 琀栀爀漀甀最栀 渀漀琀椀ǻ挀愀琀椀漀渀猀 眀栀椀挀栀 琀愀欀攀 椀渀琀漀 

愀挀挀漀甀渀琀 琀栀攀 琀椀洀攀 爀攀焀甀椀爀攀搀 琀漀 挀漀漀欀 琀栀攀 洀攀愀氀⸀

䄀昀琀攀爀 猀攀氀攀挀琀椀渀最 漀渀攀 漀昀 琀栀攀 椀渀最爀攀搀椀攀渀琀猀Ⰰ 琀栀攀 爀攀猀琀 愀爀攀 ǻ氀氀攀搀 椀渀 戀礀 攀椀琀栀攀爀

愀 猀礀猀琀攀洀 甀猀椀渀最 愀 渀攀甀爀愀氀 渀攀琀眀漀爀欀 琀爀愀椀渀攀搀 漀渀 琀栀攀 甀猀攀爀✀猀 瀀愀猀琀 昀攀攀搀戀愀挀欀

漀爀 愀 猀礀猀琀攀洀 戀愀猀椀渀最 椀琀猀 爀攀挀漀洀洀攀渀搀愀琀椀漀渀猀 漀渀 琀栀攀 渀甀洀戀攀爀猀 漀昀 挀漀洀洀漀渀 

爀攀挀椀瀀攀猀 戀攀琀眀攀攀渀 椀渀最爀攀搀椀攀渀琀猀⸀ 圀栀椀挀栀 漀渀攀 椀猀 甀猀攀搀 椀猀 搀攀挀椀搀攀搀 昀爀漀洀

琀栀攀 欀椀渀搀 漀昀 爀攀挀漀爀搀攀搀 昀攀攀搀戀愀挀欀 愀渀搀 挀甀爀爀攀渀琀氀礀 猀攀氀攀挀琀攀搀 椀渀最爀攀搀椀攀渀琀猀⸀
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36
Public Transport

František Kovaľ | Marek Krištof | Daniel Kunc | Tomáš Kupec |
Matúš Michal Mašlanka

Vlastník produktu: Michal Melich | Konzultant: Peter Feciľak

Problém:

Obrazovky aplikácie:

Zobrazenie mapy s trasou 
jednotlivých liniek a 

zastávok.

Zobrazenie najbližších 
odchodov spojov MHD zo 

zastávky na ktorej sa 
nachádzame.

Princíp fungovania:
Beacon je malé 

energeticky
Každá zastávka je 

vybavená 
beaconom alebonenáročné zariadenie, 

ktoré neustále vysiela 
informácie 

prostredníctvom 
bluetooth.

NFC tagom, ktorý vysiela 
jedinečné ID označujúce 

konkrétnu zastávku.

Zariadenie skenuje dostupné signály beaconov a NFC 
tagov. Pri zaznamenaní niektorého signálu upozorní 
používateľa a zobrazí mu odchody najbližších spojov MHD.

Zobrazenie obľúbených 
zastávok nastavených 

užívateľom.

• Si v cudzom meste?

• Nevieš na akej si zastávke?

• Nevieš ako sa dostať na 
určitú zastávku?

Použité technológie:
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37 Audit Portal 2.0 
Barbora Dvořáková, Maroš Murin, Jakub Palša, Stanislav Palenčár, Jana Paračková     
Mentor: Ing. Anton Baláž, PhD. (TUKE) 
Product owner: Ing. Daniel Lenko (T-Systems) 

Problem description 

• Add new customer 
requirements to an existing 
solution 

• Errors correction 
• Introducing  
    into  
    production 

Solution properties 

• Automatic update of the 
departments list 

• Audits output to Excel 

Advantages 

• Easy to use  
• Customizable  
• User friendly 
• Privileges management  
• Original T-Systems design 

Current status 

• Filtering lists 
of audits or 
findings  

• Remainder 
email    

• The application  
    is ready for  

internal testing and       
then for introduction   
into production  
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