MAIN STAGE
9:00 - 9:30			

	
VISUAL PROGRAMMING
Peter Širka, Total Avengers

12:00 - 12:30			 OBEDNÁ PRESTÁVKA
		

INTERFACE

Šikovný Node.js open-source nástroj na tvorbu rôznych typov
automatizácií pre rôzny druhy projektov (nie len pre IoT).

		

9:30 - 10:00		 	
RÝCHLOSŤ WEBU: 7 NOVINIEK,
KTORÉ BY VÁM NEMALI UNIKNÚŤ		
Martin Michálek, PageSpeed.cz

 ákladnú optimalizáciu rýchlosti webovej aplikácie už máte za sebou.
Z
Kam sa vydať ďalej? Vývoj technológií umožňuje v prehliadačoch
pracovať natívne – a teda veľmi efektívne – veci, ktoré predtým neboli
možné. Vybral som pre vás niekoľko z nich, ktoré môžete začať hneď
implementovať do produkcie.

		

10:00 - 10:30		

	
“SPRIEVODCA DIZAJNOM REST API”
Miroslav Holec, Nezávislý konzultant a lektor

Pojem REST API je s nami už vyše 20 rokov a napriek tomu mnoho
vývojárov stále nevie, čo si má pod týmto pojmom predstaviť. Poďme si
spoločne demystifikovať túto oblasť, ktorej pôvod siaha až do roku 1993.

12:30 - 13:00			CODECON TALKSHOW – ŽIVOT
FREELANCERA ALEBO PRÁCA PRE FIRMU?
		

13:00 - 13:30			MODERNÉ (CLOUDOVÉ) DÁTOVÉ
INFRAŠTRUKTÚRY: Z NULY HRDINOM
DO JEDNÉHO ROKA
Andrej Baran, Slido

Budeme sa venovať tomu, ako sa nám vďaka rozsiahlemu využívaniu
cloudových technológií, open-source nástrojom, dátovému kontextu
a tímu skvelých ľudí podarilo dostať do bodu, kedy prevádzkujeme ML
(a najmä Natural Language Processing) vo výrobe.

11:10 - 11:30			OPEN SOURCE SOFTWARE VO SVETE IOT
Alexander Kováč, Siemens Advanta

Prehľad aktivít v Siemens IoT, ktorými zasahujeme do IoT. Prečo
používať Open Source Software pri tvorbe komponentov do IoT a čoho
sa vyvarovať?

		

11:30 - 12:00			PREČO A AKO PO ÚSPEŠNOM EXITE
ZAČAŤ NOVÝ STARTUP?
Jozef Kováč, ayanza.com

Praktické insights od Joža, ktorý po Exponea začína nový startup Ayanza
takmer od nuly. Užitočné pre každého, kto chce začať ako tech founder,
alebo chce lepšie porozumieť tech founderom vo firme, kde pôsobí.

14:50 - 15:10			ŠKÁLOVANIE DISTRIBUOVANÝCH ÚLOH
POMOCOU PREFECT.
Lukáš Polák, Ataccama

V Ataccame sme hľadali spôsob, ako nasadiť, spravovať, rozvrhovať
a škálovať úlohy v pythone (napríklad služby na spracovanie dát alebo
na automatickú extrakciu business intelligence). Radi by sme sa s vami
podelili o naše skúsenosti s nástrojmi Prefect a Dask. Pomocou nich
sme boli schopní hladko škálovať naše procesy v prostredí Kubernetes.
V tejto prezentácii porovnáme Prefect s ostatnými populárnymi
frameworkami (jednoduchosť používania, unit testy, observabilitu, …),
ako sme pristúpili k správe prerozdeľovania zdrojov, ale aj o ceste
z vývojového prostredia do produkcie.

13:30 - 14:00			CONTAINER ORCHESTRATION USING
NOMAD - THE BEST KUBERNETES
ALTERNATIVE

Jhonas Wernery, GREENBAUM (https://greenbaum.
cloud/)

"Orchestration of container workloads is a complex topic and using
Kubernetes to solve it can quickly become even more complex and
overwhelming. HashiCorp nomad is a popular, more lightweight
alternative to Kubernetes for orchestrating not only containers, but
also legacy VMs side-by-side. In this talk, we'll see how to deploy
a nomad cluster using modern deployment tools, and deploy and
update a test application."

Praktický pohľad na to, ako používame a prevádzkujeme 4 angular
aplikácie v jednom projekte.

		
		

		

		

Marián Vlčák, Finstat

Zdá sa vám, že je niekedy veľký rozdiel medzi tým, kam Enterprise firma
smeruje a na čom sa v skutočnosti pracuje? Martin predstaví, ako Jira
Align dokáže vyriešiť nezhody pri plánovaní agilného vývoja.

Firebase je cloudová nerelačná databáza, ktorá nám poskytuje možnosti
práce s dátami v reálnom čase pre rôzne servlerless projekty od webov
po mobilné aplikácie. Správne navrhnutý data model nám môže ušetriť
nielen náklady na správu databázy, ale aj výrazne zvýšiť rýchlosť aplikácie
z pohľadu užívateľa. Ukážeme si na praktickom príklade bežeckej
aplikácie sledujúcej polohu bežca v reálnom čase, ako sme náš dátový
model denormalizovali, aké výhody nám tieto zmeny priniesli, a aké
výzvy sme v spojení s takto upraveným modelom riešili z pohľadu
externého backendu a aplikácie.

Výhody, nevýhody a skúsenosti ľudí, ktorí si prešli prácou v korporácii,
aj prerodom freelancera.  

10:30 - 10:50			ANGULAR APLIKÁCIE

Martin Kasík, IXPERTA

Svetlana Margetová, Kompilátor

Peťo Širka, Marek Greško a Róbert Dusík

		

		
10:50 - 11:10			JIRA ALIGN – ĎALŠIA JIRA VO FIRME?

14:30 - 14:50			DENORMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA
FIREBASE MODELU A DATABÁZY

		

14:00 - 14:30			“LET’S HAVE A PENETRATION TEST”
Miroslav Kuco, Siemens Healthineers

Téma je určená primárne pre developerov a team lídrov, ktorí plánujú
alebo už absolvovali proces penetračného testovania ich softvéru.
V rýchlosti sa pozrieme na proces - čo predchádza penetračnému
testovaniu a aj pomocou názorných ukážok nahliadneme do zákulisia
ako penetrační testeri pracujú, a na aké zraniteľnosti sa zameriavajú.
Cieľom prezentácie je ukázať developerom, čo sa s ich aplikáciou deje
počas penetračného testovania, ako etickí hackeri postupujú a pomôcť
developerom zamerať sa na kritické komponenty počas vývoja.

		

15:10 - 15:30			INFRAŠTRUKTÚRA AKO KÓD - BEZPEČNE
A AUTOMATIZOVANE
Marek Mikulčík, Swiss Re
Plne automatické nasadenie a správa bezpečnej
infraštruktúry v Azure pomocou Terraform a Azure Pipelines.

		

15:30 - 15:50			VÝVOJ ROZŠÍRENIA PRE ATLASSIAN
CLOUD OD JAVA KNIŽNÍC PO AWS
LAMBDA FUNKCIE V JAVASCRIPTE
Jozef Kotlár, EEA, part of BiQ Group

		

15:50 - 16:10		 	AKO BUDOVAŤ TEAMY
V TECHNOLOGICKEJ FIRME?

Matej Glasnák a Roman Sekerka, WEZEO

Prezradíme vám naše skúsenosti so zapájaním nových ľudí. Zapojenie
nových členov do tímu práca ešte len začína. Je veľmi dôležité
a potrebné nastaviť očakávania, prehlbovať vzťahy a sledovať silné
a slabé stránky jednotlivca. Povieme si, aké ďalšie prekážky nastávajú
pri rozvíjaní sa členov tímu od úrovne stážistu až po seniora.
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15:50 - 16:10			ROZMÝŠĽAŠ NAD IT FREELANCINGOM?
Monika Balážová (Sr. Recruitment Consultant),
Rudof Vaktor (IT freelancer), TITANS freelancers

Andrej Kozemčák a Andrej Válek, Siemens Advanta

13:00 - 14:00			MEDICAL IMAGING DEEP LEARNING
Ján Jakubčík, Siemens Healthineers

First insights into open source framework for deep learning in
healthcare imaging Monai.io, enabling developing healthcare imaging
training workflows in a native PyTorch paradigm.
		

14:00 - 14:20			HOW TO AI - AKO VYUŽÍVAŤ AI
V MEDICÍNE

Daniel Turan, vNext Software Consulting

Posledné dva roky Daniel intenzívne vyvíjal Blazor intranetové aplikácie
a open source komponenty. S Angular má bohaté skúsenosti, o ktoré
sa rád podelí s ďalšími tech vývojármi.
		
		

13:20 - 13:40			JETPACK COMPOSE

Jetpack compose je moderná sada nástrojov pre používateľské
rozhranie Android, ktorú predstavila spoločnosť Google. Ak používate
React alebo Flutter, pravdepodobne vám bude tento koncept známy
a nájdete v ňom veľa podobností.
		
		

13:40 - 14:00			INFRASTRUCTURE AS A CODE
– V PROSTREDÍ ISP
Jozef Pivarník, Slovanet

Ako sme zjednotili a automatizovali monitorovanie internej infraštruktúry,
ktorá denne generuje stovky miliónov metrík z desiatok tisíc zariadení.

Zdeno Jašek, PosAm

Anotácia Pri implementácii zložitých aplikácií je veľkou výhodou
možnosť udržať zdrojový kód blízko k doméne, čo je hlavným cieľom
DDD. Ukážem priamo v zdrojom kóde v jazyku Java rozdiel medzi
použitím a nepoužitím DDD.

		

14:00 - 14:20 		WEB DEVELOPMENT V ELIXIRE
Oliver Kriška, IdeaX

Elixir je moderný jazyk postavený na veľkej histórií Erlangu a OTP
technológie. Prečo je jeho využitie výhodne pre Web Development
a kto ho vo svete používa? Čo všetko vám uľahčí framework Phoenix
a jeho Phoenix LiveView? To všetko aj s ukážkami kódu sa dozviete na
tejto prezentácii.

		

15:10 - 15:30			ZOZNAM VECÍ, NA KTORÉ TREBA
MYSLIEŤ PRI VÝVOJI CLOUD APLIKÁCIÍ,
A AKO ICH ÚSPEŠNE ZVLÁDNUŤ
Matúš Čongrády, Stacktape

Anotácia Prezentácia bude určená hlavne pre developerov, ktorí sa
chcú zorientovať v oblasti vývoja cloud aplikácií a infraštruktúry.
		

15:30 - 15:50			ROSLYN C# SOURCE GENERATORS
Milan Martiniak, KROS a.s.

“C# Source Generators sú relatívna novinka v .NET ekosystéme. Umožňujú
nám zbaviť sa mechanicky písaného kódu, ktorý sa v projekte často opakuje.
Vysvetlíme si, ako fungujú a povieme si, na ktoré scenáre sú vhodné. Na
reálnom demo príklade ukážeme, ako sa takýto generátor dá vytvoriť.”

		

15:20 - 15:40			SIMPLE AND FLEXIBLE PROTOTYPING
WITH SWIFTUI
Aleksey Potapov, LeoVegas

Tomáš Paronai, GoodRequest

Miroslav Holec, Nezávislý konzultant a lektor

14:50 - 15:10			UKÁŽKA POUŽITIA DOMAIN-DRIVEN
DESIGN V ZDROJOVOM KÓDE

Prezentácia je zameraná na skúsenosti s IoT platformou Thingsboard.
Ako je možné na nej pripraviť PoC pre zákazníkov. Vo vizualizačnom
nástroji spraviť logiku nad prichádzajúcimi dátami, vytvárať alarmy,
notifikácie. Porovnanie aké nástroje na vytváranie “flow” - toku dáta
existujú a aké úskalia tieto nástroje prinášajú, keď treba veci typu
pridanie zariadenia, zmeniť hodnotu alarmu, zmeniť text notifikácie.
Skúsenosti z praxe na projektoch v oblasti Inteligentného verejného
osvetlenia, sledovanie stavu meraných veličín v obchodných reťazcoch.

13:00 - 13:20			BLAZOR – SKÚSENOSTI A POROVNANIE
S ANGULAR/REACT

14:20 - 14:50			REST API V .NETE.

		

15:00 - 15:20			HROMADNÝ PROVISIONING V IOT
Anton Pytel, Makers

		

Platforma .NET 6 ponúka mimoriadne jednoduchý prístup, ako
vytvárať RESTful APIs vrátane podpory automatického generovania
dokuemntácie v Open API.

Power BI na väčších projektoch je nielen o tom, čo použiť, ale aj čo
nepoužiť. Prípadová štúdia z praxe, ako sa buduje Power BI reporting
postavený na rôznych celopodnikových IT a ERP systémoch. Tipy ako
efektívne tvoriť v prostredí neznámych bugov, neznámej budúcnosti,
nedostatku dokumentácie, ale aj o boji s manažmentom a IT-ťákmi.
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Boris Vavrík, Powerful Medical

Čo sme sa naučili za pár rokov práce s AI a ML. Porozprávame, čo
všetko vplýva na výslednú kvalitu celého produktu, tiež o potenciálnych
pasciach, ale aj dobrých zvykoch. Odhalíme čo-to z technológií,
štruktúry kódu, ako aj netradičných dát a prístupu k nim. Všetko
z prostredia diagnostikovania kardiovaskulárnych ochorení pomocou
EKG skenov.

Róbert Ďurec, Bluenumbers a ExpertPowerBI

Sloboda, flexibilita, väčšia kontrola nad životom. Freelancing prešiel
vývojom a dnes ponúka oveľa viac. Ako vyzerá život na projekte očami
freelancera. Dozvieš sa tiež, aký je prechod z TPP na freelance, ako si
vypočítať rate a či môže freelancer vybudovať kariéru.

11:00 - 12:00			MALÝ, MENŠÍ, EMBEDDED - VÝVOJ
FIRMWARE V PROSTREDÍ YOCTO
		

14:40 - 15:00			MICROSOFT POWER BI - TIPY PO TROCH
ROKOCH SKÚSENOSTÍ

		

14:20 - 14:40 		UČIŤ TECHNOLÓGIE BEZ
TECHNOLOGICKÝCH FIRIEM JE AKO
VYMÝŠĽAŤ PRÍBEH BEZ HRDINU
Viktória Jakubovičová, OpenLab

Kvalita vzdelávania sa týka nás všetkých. OpenLab prináša systémovú
zmenu vzdelávania pre najnovšie technológie a soft skilly. Bez aktívnej
spoluúčasti technologických firiem to však nepôjde. Ak sa však tech
firmy zapoja, výsledky študentov budú ohurujúce.

SwiftUI is a brand new framework designed to build user interfaces across
all Apple platforms. Written in Swift, it allows to prototype complete
solutions with less code. This session highlights the application of SwiftUI
on a simple project. The aim is to understand its simplicity and concept.
		

15:40 - 16:00			PREČO ZAKLADÁME NOVÚ IT ŠKOLU?

Grigor Ayrumyan, Co-founder SKYRO n.o. / CEO WEZEO

Dozvieš sa ako bude fungovať prvá stredná škola na Slovensku, ktorá
sa bude venovať primárne vývoju hybridných aplikácií, počítačových
hier s použitím umelej inteligencie. Zároveň ti predstavíme aj pilotný
projekt GameChangers.sk, mobilnú platformu na podporu herných
vývojárov a herných štúdii, ktorý bol podporený aj z Fondu na
podporu umenia.
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