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Čo je to IoT



Senzory a aktivátory



Konektivita a brány



Platformy a aplikácie



Interakcia medzi inteligentnými

zariadeniami (senzory a aktivátory) a 

včasné spracovanie dát a vhodná

reakcia na vzniknutú situáciu 

umožňuje vzniknúť novému druhu 

inteligentných systémov.

IoT – nové príležitosti



Príklady z praxe
aj zo Slovenska ...



 Spotreba energie

 Riadenie spotreby 

energií a vody

 Automatizácia prvkov 

domácnosti

Inteligentná domácnosť



 Zbieranie dát o 

životnom prostredí 

(vzduch, hluk, …)

 Vizualizácia stavu 

životného prostredia

 Výstraha pri limitných 

hodnotách

Monitorovanie životného prostredia
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 Analyzovanie správania 

zákazníka v predajni a jej 

okolí

 Generovanie real-time 

udalostí pre obsluhu 

predajne

 Zbieranie metrík o predaji 

a správaní zákazníka

Maloobchod



 Smart Agriculture

 Smart Cities

 Smart Water

 Smart Animal Farming 

 Smart Metering

 Logistics

 Security & 

Emergencies

 Industrial Control 

Smart oblasti (ďalšie príklady)



Kto je líder?

Do ktorého segmentu

patrí téma IoT?

IoT a jeho smerovanie

Kto je líder v IoT?

Do ktorého segmentu

téma IoT patrí?



Kde sú peniaze?

 Ako financovať IoT 

projekty?

 Kde a ako generovať

nové tržby?

Aký projekt?

 Ako nájsť vhodnú 

implementáciu?

 Ako navrhnúť dobré 

riešenie?

IoT a základné otázky



Kde sú peniaze?
Kde sú zdroje

 Vlastné zdroje

 Venture capital a Startup incubator

 Crowdsourcing (Kickstarter)

Kde hľadať návratnosť

1. Optimalizácia existujúcich 
procesov (spoločnosti správy 
assetov)

2. Základné procesy a faktory 
ovplyvňujúce výkon

3. Nové spôsoby narúšajúce aktuálne 
podmienky

Aký projekt?

 Identifikácia a používanie 

vzorov riešení a príkladov
 Ktoré časti IoT sú v mojom 

vlastníctve a ktoré môžem 
použiť z externých zdrojov?

 Rozmýšlať mimo 
existujúcich hraníc ... 

 poskytovanie dát (cena, 
potreba)

 poskytovanie IoT siete

IoT a základné otázky



1. Komunikujte

(lokálne, globálne)

2. Hľadajte 

(príklady z praxe)

3. Experimentujte

(prototypy a iterácie)

Ako začať?



Ďakujem 

za pozornosť


