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Do projektu od IT Akadémie sme sa rozhodli zapojiť preto, lebo máme 

radi výzvy a taktiež robíme radi “niečo navyše”. Chceli sme sa sústrediť na 
ochranu zdravia a majetku, a preto sme urobili prieskum, v akých sektoroch by 
sme mohli niečo nové vymyslieť. V tom čase sa v médiách často vyskytovali 
správy o únikoch plynu a zistili sme, aké sú tieto úniky nebezpečné. Podarilo sa 
nám teda navrhnúť funkčný systém detekcie úniku plynu. 

 
 

 
Projekt ALPHA je systém detekcie úniku plynu. Jeho úlohou je zisťovať 

prípadné nedostatky, a tým včas upozorniť kompetentné osoby na možné 
hrozby, ktoré vďaka tomu dokážu včas zakročiť.  
Projekt obsahuje :  
 

⚫ AlphaBoxy 
⚫ AlphaSmerovače 
⚫ Cloud 
⚫ Webový klient 
 

 
 
AlphaBoxy, obsahujúce plynové senzory môžu byť umiestnené 

v rezidentských budovách, ako aj v komerčných či priemyselných objektoch. 
Okrem samostatného systému varovania dokážu odosielať vyhodnotené údaje 
do cloudu, z ktorého môžu byť informácie zobrazené prostredníctvom 
webového klienta jednoduchým užívateľským rozhraním. 

 
 

 
Projekt začal víziou, ktorá bola pretavená do anotácie a zaujala 

konzultanta Ing. Lukáša Borovského z firmy Siemens Healthineers. Počas 9 
týždňov sa pod jeho vedením pracovalo na projekte, kde boli úlohy rozdelené 
a riešené paralelne. Začalo sa štúdiom a výberom vhodných platforiem pre 
realizáciu. Neskôr sa pripravovali databázy, infraštruktúra a programový kód, 
neskôr umožňujúci prvý „proof of concept“. Počas práce na frontende a 
backende pre webového klienta bol súčasne vyvíjaný návrh PCB dosky 
AlphaBox. PCB doska bola vyrobená v zahraničí kompletne na základe návrhu 



tímu a počas jej výroby bol vytvorený aj návrh  3D modelu krabičky, do ktorej 
bola následne doska vložená.  

Výstupom projektu je základný funkčný model komunikácie AlphaBoxu, 
AlphaSmerovača, cloudu a webového klienta. Tento systém je prototypom, 
ktorého základy sú vhodné pre ďalší vývoj. 

 
 

 
Plány do budúcnosti v užšom zmysle zahŕňajú fyzickú výrobu 

AlphaSmerovača a implementovanie doplnkových funkcií webového klienta. V 
širšom ponímaní by tento projekt mohol byť po hlbšom testovaní funkčnosti v 
praxi a odstránení prípadných chýb byť pripravený na uvedenie na trh 
vypracovaním marketingového plánu. 

 
 

 
Veríme, že sme odviedli veľký kus práce, pretože - priblížili sme sa k vízii, 

ktorú sme mali pri prihlasovaní sa do projektu. Tento projekt nám priblížil 
teamovú prácu vo firme v praxi. Zároveň sme vďační za nadobudnuté 
vedomosti potrebné na realizáciu projektu. 
 
 
 


