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11 Library	of	Knowledge
Bc.	Dominik	Juhás,	Bc.	Štefan	Holent,	Bc.	Viktor	Kopčík,	Bc.	Miroslav	Verčimák
Vlastník	produktu:	Mgr.	Miroslav	Vaško

Veľké	množstvo	študijných	materiálov	spôsobuje	
informačný	chaos

Problém

Technológie

Riešenie
• Obohatenie	dokumentov	o	metadáta
• Dynamické	vyhľadávanie
• Komunikácia	so	serverom	- REST	API
• JWT	Autentifikácia
• Možnosť	písania	blogov	a	komentovania
• Dynamické	pridávanie	ďalších	atribútov	

vyhľadávania

Stav	projektu
Funkčný	prototyp,	pripravený	na	nasadenie

Webová	aplikácia Mobilná	aplikácia
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12 Vývoj prostredia pre zber informácií zo SmartMetrov  
na báze LoRa technológie 

Bc. Jakub Maják, Bc. Lukáš Cocuľa, Bc. Filip Kudla, Bc. Dominik Matta 
Vlastník produktu: Ing. Peter Feciľak, PhD.  

Systém umožňuje vizualizáciu hodnôt nameraných elektromerom prostredníctvom mobilnej alebo webovej 
aplikácie. Na základe analýzy spotreby elektrickej energie poskytuje informácie o cenách spotrebovanej 
energie, odhad ročnej spotreby, ako aj o možnosti optimalizácie prechodom k inému dodávateľovi.   
Šetrí tak planétu, ako aj peňaženky zákazníkov! 

1. Serverové aplikácie  (Bc. Dominik Matta) 

2. Android aplikácia  (Bc. Lukáš Cocuľa) 

3. iOS aplikácia  (Bc. Jakub Maják) 

4. Webová aplikácia  (Bc. Filip Kudla) 

Naša implementácia: 

Systém umožňuje: 
 jednoduché spravovanie viacerých elektromerov 
 zobrazenie aktuálnych a spätných hodnôt spotreby 
 informovanie o cenách u jednotlivých dodávateľov 
 vypočítanie najvýhodnejšieho dodávateľa  na mieru 
 predpoklad spotreby elektrickej energie 

Buďte Green! Majte svoju spotrebu pod kontrolou! 

 upozorňovať o dennej spotrebe 
 upozorňovať o prekročení určeného limitu spotreby 

Mobilné aplikácie navyše dokážu: 
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15 Book a pool car
Peter Eštok, Jakub Pollák, Matúš Verčimák, Kristián Dobrovič
Vlastník produktu: Daniel Ban
Mentor: Dominik Lakatoš Katedra: KPI

Používateľské rozhranie:
 Prehľad dostupnosti áut
 Možnosť rezervácie
 Formulár pre vrátenie auta
 História požičaných áut

Úvodná obrazovka s 
možnosťou výberu času, cieľa 

a účelu cesty. 

Dostupná pre 
používateľské aj admin 

rozhranie.

Zoznam dostupných áut podľa zadaných kritérií 
S možnosťou rezervácie.

Zoznam všetkých áut spravovaný adminom. Možnosť 
pridania či odoberania áut + zapisovanie možných závad.

Aplikácia je jednoduchá na používanie a poskytuje tiež prepojenie so systémom microsoft 
outlook – posielanie meeting requestov pri rezervácií auta.

Vzhľadom na nedostatok reálnych dát o autách a zamestnancoch firmy aplikácia ešte nie je v 
stave nasadenia do bežného používania.

Book a pool car je webová aplikácia, ktorá 
slúži na uľahčenie procesu požičiavania áut.

Je určená pre zamesntancov firmy 
T-systems. 

Admin rozhranie:
 Spravovanie databázy áut
 Zaznamenanie možných závad auta
 Zmena údajov o aute
 Dostupné aj funkcie pre používateľa

Použité technológie
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16 Smart mirror 
Diana Zarembová, Maroš Babiš, Radoslav Hreško, Kamil Kartáč 
Vlastník produktu: Rastislav Klimza 
Konzultant KPI: Norbert Ádám 
 

Úloha: Vytvoriť aplikáciu, ktorá  
              užívateľovi ukáže ako  
              vyzerá vo vybraných 
 okuliaroch. 

Vlastnosti:  
-Aplikácia je v stave  
  funkčného prototypu 
-Používateľ si vie vybrať rôzne druhy  
  okuliarov a takisto ich farbu 
-Fotku vo vybraných okuliaroch je 
  možné poslať na mail či facebook 
-Šetrí čas 

Použitie:  Použiteľná pre optiky aj pre zákazníkov. Majiteľ optiky ju môže použiť na nahratie 
                  okuliarov zo svojej ponuky a zákazník si môže okuliare vybrať doma.  

Architektúra:  

Android - platforma, slúžiaca  
na vývoj mobilných aplikácií 

OpenCV – multiplatformová knižnica  
na spracovanie obrazu v reálnom čase. 
 



Opis problému2

Microsoft HoloLens

- infraštruktúra pre komunikáciu medzi 
medicínskym zariadením a MS Hololens

- zobrazenie 2D RTG skenu

- možnosť rozšírenia o 3D projekciu

Doplnenie funkcionality komponentu 
pre vykresľovanie  RTG / CT / MAMO 
snímkov. Snímok, ktorý sa vykresľuje 
lekárovi spracujeme a pomocou W IFI 
odošleme do zariadenia Hololens. 

DoplneníDoplnením komponentu, ktorý sa stará 
o vykresľovanie týchto snímkov sme 
zároveň vytvorili moznost stremovania 
obrazu z počítača priamo na zariadení 
Hololens.

3
  Architektúra riešenia3

Možnosti rozšírenia4
Do budúcnosti možnosť využitia pri 
napríklad interaktívnych vizitách. 
Kde lekár má priamo pri pacientovi 
prístupnú celu jeho anamnézu. Vie 
si pozrieť jeho vstupné CT snímky a 
aktuálny stav pacienta.

Microsoft HoloLens1
Microsoft sa rozhodol ísť do virtuálnej reality 
iným smerom a zvolil holografické projektovanie. 
Microsoft HoloLens, známy medzi vývojármi tiež 
ako Projekt Baraboo, je mix virtuálnej reality a 
rozšírenej reality.

Použité technlógie
Pre komunikáciu sme použili WCF 
framework od Microsoftu. 
Na prenos RAW  dát RTG 
obrázku používame 
kombináciu NET-TCP 
a HTTP protokolov.
Prenos dát 
prebieha prebieha 
cez W I-FI. 

5



18
Tomáš Géza, Katarína Modráková, Patrik Pančišin, Mar�n Sekerák
Vlastník produktu: Július Hudák, Kris�án Kuchár, Marek Furimský
Mentor: Anton Baláž

New productivity tool

©2017 Katedra počítačov a informa�ky FEI TU Košice

Nesprávnym rozde-
lením práce sa znižuje 

produktivita a v konečnom 
dôsledku zisky podniku. 

New Productivity tool je synonymom 
pre meranie efektivity práce v reálnom 

čase. Je to odpoveď na otázku ohľadom 
ľudských zdrojov. Náš produkt zaznamenáva 
použitie pracovných nástrojov a aplikácií na 
zamestnaneckých zariadeniach a vyhod-
nocuje ich, čoho výsledkom sú okamžité 
štatistiky vyťaženosti zamestnancov dostupné 
vo webovej aplikácií. 

Webová aplikácia vytvorená spring boot 
softvérovým rámcom ponúka rozhranie pre 
programovanie aplikácií. To sa využíva pre ap-
likácie zavedené u zamestnancov a aj pre webovú 
aplikáciu samotnú. Zobrazovanie dát vykonáva inter-
aktívny rámec Vue.js.

Aplikáciu sme úspešne zaviedli do testovacej prevádzky. 
Využíva najmodernejšie technológie a nie len preto sa môže 

využívať v reálnej prevádzke.

Technológia softvéru

Využitie a stav projektu

.com

jkovacik

mnovak
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19 Vizualizačná interaktívna platforma pre súťaže v 
programovaní

Tomáš Kulcsár, Richard Krištóf, Jozef Telehanič, Marek Nagy
Vlastník produktu: Ing. Dominik Lakatoš, PhD.

Vyhodnotenie riešenia:
•Účelom tejto webovej aplikácie je vyhľadávať 
projekty na Gite, ktoré si následne môžeme 
stiahnuť a pridať k dostupným arénam.
•Vytvorené rozhrania pre administrátora a 
študentov
•Spravovanie dostupných arén a registrovaných 
študentov
•Vizuálna prezentácia spustených arén

Architektúra riešenia:
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20 Objavovanie vesmírnych telies na fotografiách oblohy

Branislav Janičko, Veronika Fričová, Peter Gábor, Milan Vanca, Iskender Yar-
Muhamedov
Vlastník produktu: Ing. Róbert Barsa Mentor: Ing. Sergej Chodarev, PhD.

FIND YOUR

PROBLÉM

Aplikácia ASTROFI je 
jedinečná svojho druhu a 
výsledný program ocenia 

hlavne amatérski 
nadšenci astronómie. 
Momentálnu desktop 

verziu plánujeme 
implementovať aj vo 

forme mobilnej aplikácie, 
čím sa stane 

dostupnejšou pre širokú 
verejnosť. 

RIEŠENIE

Java
JavaFx GUI

Astrometry.net API
Skymorph API

Výsledkom našej práce je počítačová aplikácia ASTROFI.
Riešenie je založené na pozorovaní malého výseku oblohy
totožnom na niekoľkých obrázkoch, kde sú zaznamenávané
pohybujúce sa objekty. Následne sa v systéme pomocou
Astrometry.net objekty identifikujú a pomenujú, čím sa preverí
či to je alebo nie je novo objavený objekt. Obrázky oblohy si
používateľ sťahuje pomocou Skymorph API, ktoré predstavuje
rozsiahlu databázu fotografií oblohy.

ARCHITEKTÚRA

V astronómii je v súčasnosti základom mnohých objavov aj
fotografické pozorovanie oblohy. Pozorujeme napríklad
vybuchujúce supernovy, všeobecne premenné hviezdy, no aj
asteroidy a kométy v našej slnečnej sústave, ktoré by dokonca
mohli ohroziť našu Zem. Aj to je jedno hľadisko, kvôli ktorému
existujú automatizované prehliadky oblohy. Napriek nasadeniu
rôzneho SW na rozpoznávanie, množstvo objavov povedzme
asteroidov, teoreticky dokáže vykonať aj amatér, používajúc
verejne prístupné archívy obrázkov. Našim cieľom bolo
vytvoriť program, vďaka ktorému vie používateľ na týchto
obrázkoch nájsť reálny objav.



JS

CSSHTML5

JSON

JSON JSON 
request

JSON 
response

CLIENT SERVER
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ZamestannciPrieskumy

Zákazník

Projekty

Zákazník

Projekty
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Dominika Delejová, Gabriela Havrilčáková,  
Simona Hudáková, Denisa Starinská 
Product owner: Peter Križovenský  

Mentor: Ing. Dominik Lakatoš, PhD. 

• Time saving – no more 
paperwork at reception 

• Using anytime and 
anywhere 

• Responsive design 
• User friendly 

• Manage reservations  
in a few clicks 

• Manage bikes 
• Manage booking 
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23 Personal Development Plannig Tool

Michal Šoltys, Samuel Surgent, Dávid Sovák, Miroslav Štefanec

Mentor: Ing. Michaela Bačíková PhD.

Úlohou webovej aplikácie je ohodnotenie zamestnancov  v  piatich 

kompetenciach: customer orientation, professionalism, respect,

motivation, teamwork.

Webová aplikácia je rozdelená pre troch používateľov: 

- Admin

- Manager

- Employee

- Admin

Jeho možnosti sú vytváranie účtov a otázok do testu. Môže ich

vytvárať po jednom alebo hromadným uploadom. Hromadný upload

sa vykoná nahratím excelovského súboru, ktorý ma presnú štruktúru.          

Použité technológie

-No-xml Spring MVC 4 web 

-application Thymeleaf, Bootstrap

-JPA (Hibernate/Spring Data JPA) 

-Spring Security

-JDK 8 

-Maven 3

-HighCharts

-Postgres DB

1

2

3

Manager 

Vytvára projekty, do ktorých priradzuje zamestnancov zaslaním          

autentifikácie na email zamestnanca. Môže hodnotiť zamestnancov 

alebo byť hodnotení. Vidí výsledné grafy hodnotení zamestnacov.

Employee

Hodnotí sám seba a pridá účastníkov aby ho ohodnotili. 

Výsledné grafy vidí anonymne.

2

3



Activity management

Key
Features

iFitness
SIMPLE /UNIQUE/ POWERFUL

User friendly mobile application that 
makes managing and plannig fitness 

activities as easy as it can be.

Client profile management

Stats

Schedule

Trainers
As a trainer, the application shows you  
on what time you have scheduled 
appointment with a client.

Product Owner: Miroslav Ivaničko 
Tomáš Šarocký, Samuel Šveda, Martin Tarbaj, Erik Timko

iFitness - projekt riadenia a živej 
  interakcie používateľov s fitness

© 2017 Katedra počítačov a informatiky FEI TU 
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Application allows to generate graphs 
and statistics about attendance of 
various activities and time spent in gym. 

It brings you everything you need to 
know about your workout plan to one 

place.

Interactive calendar helps you find free 
time slot for activity you want to do.  

Designed not only as an assistant but 
also provides managers with a 

complete overview of whole fitness 
centre.   

Notifications 

Using smart cards 

Training overview
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25 Streamovanie údajov kasy do videa

Daniel Guľaš, Marek Kostelník, František Kostrab, Ľubomír Leško, Eugen Šlapak    
Vlastník produktu: Ing. Rastislav Klimza 

 Častým problémom sú drobnejšie či väčšie 
podvody pokladníkov pri účtovaní tovarových 

položiek, cieľom aplikácie ElcomStream je 
priamo do videa z bezpečnostnej kamery 

snímajúcej pokladníka, zakomponovať údaje o 
aktuálne účovaných položkách a zjednodušiť tak 
odhalenie podvodu, kedy účtovaná položka, jej 

počet, alebo cena, nezodpovedá reálne 
naúčtovanému tovaru.

Architektúra aplikácie
● Pokladňa komunikuje s aplikáciou, ktorá 

periodicky každú minútu ukladá údaje o 
nákupoch do databázy.

● Video z kamery sa nahráva, lokalne ukladá a 
automaticky sa do neho vykresľujú údaje 
nákupu blokovaného v danom časovom 
úseku.

● Následne je možné v používateľskom 
rozhraní filtrovať video podľa času a 
prehrávať.

● Text sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 
videa, keďže je transkódovaný na každý 
snímok nahrávaného videa.

● Riešenie bolo vytvorené s použitím 
multiplatformových technológií C++, Qt, 
SQLite a FFmpeg.

●   Riešenie je možné po dôkladnom beta testovaní 
použiť ako pridanú hodnotu k pokladniam 
spoločnosti Elcom.

● Ďalší priestor pre rozvoj je napr. v dodatočných 
typoch filtrovania zoznamu videí a pridaní podpory 
pre ďalšie typy pokladní.

Vlastnosti riešenia
Bezpečnosť:

● Aplikácia obsahuje používateľské kontá ošetrené 
heslom pre zamedzenie neželanému prístupu.

● Neoddeliteľné spojenie údajov a videa, vďaka 
čomu nie je ďalší priestor pre manipuláciu s 
údajmi, ako by to bolo v prípade, že by boli 
uložené iba osobitne a vykresľované nad video.
Pohodlie: 

● nie je potrebný manuálny výber virtuálneho 
COM portu, aplikácia vyhľadá automaticky ten, 
na ktorom je práve pripojená pokladňa, a ešte 
viac tak zvyšuje komfort používania, (ďalšie 
vlastnosti zvyšujúce komfort na karte o 
používaní)

Používanie:
●  Užívateľ potrebuje len pripojiť pokladňu, zvoliť si 

kameru, rozlíšenie a spustiť nahrávanie,  všetko 
ostatné prebieha automaticky.

● Následne môže po prihlásení k svojmu 
používateľskému kontu podľa času filtrovať videá 
ktoré ho zaujímajú.

● Súčasťou aplikácie je samozrejme aj sekcia s 
návodom na jej používanie, obohatená 
množstvom snímok obrazovky zobrazujúcich jej 
používanie.
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26 Prostriedok pre ,,Quality Modes“ – editácia a kontrola 

Jozefína Špavelková, Peter Šatala, Ondrej Šariský, Martin Šimko 
Vlastník produktu: Marián Helcman 

Vlastnosti riešenia a stav: 
• vývoj softvérového prostriedku pre 

porovnanie verzií; 
• využitie verzií z verzionovacieho systému 

(ClearCase) 
• zvýraznenie zmien v oboch porovnávaných 

verziách; 
• niektoré funkcionality CC obsiahnuté v 

našom nástroji; 
• postupné prechádzanie z Excelu na nástroj 

DataVersionsSystem. 

Architektúra riešenia 

Opis problému: 
• ťažkopádne porovnávanie 

verzií tabuliek v MS Office 
Excel; 

• zmeny sa musia manuálne 
farebne zvýrazňovať; 

• nechcené zmeny ťažko odhaliť.  

Vyhodnotenie riešenia: 
• splnené všetky požiadavky; 
• zvýšenie efektivity práce, 

minimalizácia chýb.  



27 Service Map - internal tool
Erika Buffová, Judita Jusková, Juraj Brilla, Michal Kohút

Product owner : Martin Kandráč
Mentor of UPJŠ : Mgr. Alexander Szabari

© 2017 Katedra počítačov a
informatiky FEI TUKE Košice

 © 2017 Ústav informatiky,

 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Java
Html

CSS
JavaScript

MySQL
Bootstrap

Problem
description

Solutions

Results

transparency
not a mobile app

slow speed

MySQL database
Bootstrap library

Java Spring

improved speed
backend is ready

user friendly
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29 Live migrácia aplikácii a dát do Cloudu 

Terézia Miháliková, Kamil Kičura, Miroslav Hupcej, Filip Dilik. 
Vlastník produktu: Tomáš Ďurista, Rastislav Utľak. 

Problém: 
• Problematická a neprehľadná migrácia dát do Amazon 

Cloudu 
• Malá informovanosť klientov o výhodách a funkciách 

Amazon Cloudu 
 Riešenie: 

• Vytvorenie webu na migráciu dát s prehľadom priebehu migrácie zo serverov na Amazon 
Cloud 

• Vytvorenie dokumentácie popisujúcej výhody a služby Amazon Cloudu 
• Vytvorenie skriptov zabezpečujúcich migráciu databáz, dát a webov 
• Zabezpečenie funkčnosti webu po vypnutí servera, kde bežal pred migráciou do AWS 

 

Ako je to možné použiť ? 
Na migráciu sa využíva stránka, kde sa zvolí  o akú migráciu ide a následne sa stlačí tlačidlo, 
ktoré nám zmigruje dáta zo serveru na Amazon server a popritom nás informuje o priebehu 
prenosu či jeho úspešnosti. 
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31 Ness Parking App 

Matúš Tokár, Stanislav Tokár, Marcel Vološín, Lukáš Struk, Miroslav Biňas 
Vlastník produktu: Vladislav Jevčák, NESS KE s.r.o. 

N
ź   Riešenie problémov s parkovaním nie 

je bez vybudovania nových parkovacích 
plôch vôbec jednoduché. Avšak v 
spoločnos�ach ako  Ness, kde majú 
zamestnanci priradené svoje parkovacie 
miesto existuje riešenie, ktoré zlepší 
situáciu. V prípade, že zamestnanec 
ochorie, alebo sa rozhodne, že svoje 
vozidlo ponechá doma, neexistuje 
efek�vny spôsob, ktorým by upovedomil 
svojich kolegov.

 Pomôcť by mohla nami implementovaná 
aplikácia NessParkingApp, ktorá okrem 
riešenia spomínaného problému umožňuje 
správu parkovacích miest rozdelených do 
plôch, správu trvalých a dočasných rezervácií 
atď.
 Riešenie pozostáva z dvoch čas�. Mobilnej 
android aplikácie a RESTful backendu v PHP 
Laravel. Súčasťou je takisto dokumentácia 
REST API  napísaná v RAMLi.
 Aplikácia sa doposiaľ nedočkala reálneho 
nasadenia, avšak má na to najlepšie 
predpoklady. 
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This is
 where

 

all the
 magic

 

happe
ns.

Every 
logged-in 
user will see 
only news 
related to 
his interests.

Users interests are dynamically 
updated,where updates are 
based on user behavior.

Read only news 
you want to read
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Personalized content as a service
 for newspaper mobile app

Jaroslav Stričko, Patrik Savka, 
Branislav Zachar, Maroš Daduľák
Vlastník produktu: Marn Sabol (GlobalLogic)
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34 Interactive Office Map 
Matúš Gabriška, Maroš Gröninger, Pavel Hodáň, Stanislav Kačmarik 
Product owner: Ivan Radvak 
Mentor: Anton Baláž 
 

Huge amount of employees 
• searching for teams and people 
• almost 4000 employees 

ROOM layout managment 
• seats management 
• room assets management 

OFFICE MAP 
• floor map of each building 
• team location 

ROOM EDITOR 

• Seats & ASSETS position  

TECHNOLOGIES USED 

PROBLEM DESCRIPTION OUR SOLUTION 

SOLUTION FEATURES 

User friendly 

Extendable 

Scalability 

Reusability 



35
Dávid Kováč, Martin Fedorjak, Frederik Olejník, 
Andrej Onderišin, Eva Sláviková
Vlastník produktu: Peter Urban (Matsuko)

©2017 Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice

AUGMENTED REALITY ZOO

The main GOAL was to improve working project with HUMAN DETECTION 
system, where people can see themselves on the screen with 3D animals. 
Human detection system provides the REAL-TIME INTERACTION between 
the real human and the 3D animal. The main ADVANTAGE of interaction 
is, that system use COMMON CAMERA instead of special one. The interac-
tion was TESTED in SteelPark and with children in woont. 

Interaktívna zoo v rozšírenej realite
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36 Podpora vývoja a kvality softvéru v prostredí Rational
Team Concert (RTC)

Bc. Patrik PAVELČÁK, Bc. Rastislav PETIJA, Bc. Patrik PILIŠI, Bc. Michal ŠIPOŠ
Vlastník produktu: Ing. Jozef KUBOV, Ing. Attila KOVÁCS

Rational Team Concert™

• nástroj pre podporu vývoja softvéru na platforme Eclipse

• zjednodušuje prácu a komunikáciu v tíme

• umožňuje riadenie a plánovanie projektov

• poskytuje rozšírené možnosti pre správu a zdieľanie kódu

Problémy pri zdieľaní kódu

• nedodržiavanie konvencií a štandardov

• použitie platformovo závislých konštrukcií (SQL)

• horšia čitateľnosť a kvalita kódu

Riešenie – vlastný analyzátor SQL a Java súborov

• implementovaný ako konfigurovateľný plug-in do RTC

• spúšťajúci sa pri zdieľaní kódu do spoločného repozitára (deliver)

• na základe výsledkov analýzy môže toto zdieľanie zamietnuť

• o týchto výsledkoch je informovaný manažér projektu

• pre analýzu Java súborov je použitý nástroj Checkstyle

Použité technológie: 



FAST

NEW INTERFACE

SECURE

UNIQUE IDEARELIABLE

SIMPLE TO USE

FEATURES:

Time Lapse aplikácia pre stavebníkov
Richard Liba, Maroš Lukáč, Jakub Ľonc, Tomáš Mak, 
Ing. William Steingartner, PhD, Ing. Pavol Madeja, Ing. Marian Skalský
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39 Ness Quiz Master 

Jakub Senko, Matúš Dujava, Richard Václavík, Erik Švec 
Vlastník produktu: Stanislav Mucha 

Moderátorské rozhranie Účastnícke rozhranie 

Administrácia 

Technológie Riešenie 

• Možnosť vytvorenia kvízu 
v administrátorskom roz-
hraní 

 

• Moderovanie kvízu 
 

• Vyhodnocovanie v reál-
nom čase 
 

• Responzívny design 
 

• Jednoduché ovládanie 



©2017 Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice 

40 Portfolio app 

Adrián Molčan, Marián Labuda, Marek Gombik, Oleg Leinov 
Vlastník produktu: Martin Dzbor (T-Systems) 
Mentori: Edita Antoniakova (T-Systems), Štefan Korečko (TUKE)  

Problém:  
 
• Roztriediť portfólio 

T-Systems Slovakia 
do vhodných 
kategórií 
 

• Navrhnúť vhodnú 
webstránku   

Riešenie: 
 
 Jednoduchá webstránka (HTML, 

CSS, PHP) pripojená na 
databázu  
 

 Verejne dostupná    

 
 

Jednoduchosť 
          Prehľadnosť 
                    Responzívnosť 
                              Dynamickosť 
                  Jednoduchá údržba 
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41 
INTERACTIVE WORKFLOW 

Robert J. Zima, Jakub Smekal, Pavlína Trenčáková, Erika Muchová 

Vlastník produktu: Tibor Radačovský, Michal Lukáč  

Mentor: Miroslav Michalko 

- Automatické ukladanie diagramov 

- Vytváranie uzlov a prepojení 

- Pridávanie tagov k uzlu 

Raphael.js 

TECHNOLÓGIE 

VLASTNOSTI 

INTERACTIVE WORKFLOW  

Intuitívny online nástroj na vizualizáciu procesov 

- Možnosť pripojiť prílohu k uzlu 

- Rozšírené vyhľadávanie 

- Vnorené diagramy 

- Vytvorenie uzlov jediným 

kliknutím 



• vytvorený rozšíriteľný základ 
• implementované pre systémy 

Moodle a GitLab     
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42 Monitorovanie katedrových systémov v reálnom čase 

Peter Bugata, Marián Žilák 
Vlastník produktu | Mentor: Ing. Dominik Lakatoš, PhD. (KPI FEI TUKE) 

  

  

                               

   

Monitorovanie  
používania informačných systémov KPI FEI TU Košice  
• Získavanie štatistík zo zdrojových systémov 
• Zobrazovanie grafických výstupov v takmer reálnom čase 

JDBC 

WS (REST) HTTP 

AJAX 

          

WebAS: 
Java, Tomcat 

Klient: JavaScript 
jQuery, D3, C3 

nasadené do pilotnej prevádzky na  
http://bazar.kpi.fei.tuke.sk/rtmon/ 

    

Monitorovanie 
zdrojových systémov s 
minimálnym zaťažením 

 
Rozšíriteľné riešenie 

• o iné zdrojové systémy  
• o nové typy výstupov 

                    

http://bazar.kpi.fei.tuke.sk/rtmon/
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