
 Prikladám prezentáciu pre lepšie pochopenie projektu/programu. Síce úplne 

nesúvisí so štúdiom na VŠMU, chcela som ukázať na čom momentálne 

pracujem. 

 Pri projekte som nabrala veľa skúseností, naučila som sa lepšie pracovať s 

databázami (ktoré sú takmer nevyhnutné aj pri hrách), komunikovať a 

pracovať v tíme.

 Ešte stále pracujeme na výzore programu, no prikladám aj screenshoty na 

ukážku.  
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Vanessa Cisková & 
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Úvod

➢ Nápad vznikol pri povinnej praxi 
v 3. ročníku

➢ Program bol vytvorený za 3 
mesiace

➢ Naprogramovaný v jazyku JAVA

➢ Evidencia a manažment dreva

➢ Zjednodušenie procesu evidencie

➢ Efektívne spracovanie dát

➢ Šetrenie času

➢ Predídenie zbytočnej strate
materiálu



Výber témy a jazyka

➢ Tmavá ➢ Svetlá ➢ Zelená

➢ Slovenský ➢ Anglický ➢ ?



➢Program využíva firma Beky už  

4  mesiace

➢70% evidencie 

procesu spracovávania výrobkov

Využitie 

a testovanie

Materiál

Rozpracovaná 
výroba

Hotové 
výrobky

20%

70%

10%



Evidencia-príjem a importy

➢ Evidencia začína po porezaní dreva na hranolky (alebo 

po ich zakúpení)

➢ Je možný ručný vstup alebo importy

➢ Importy skracujú čas – z hodín sa stávajú sekundy

➢ Import: Excel -> ctrl+c -> WEM -> ctrl+v -> Uložiť









Evidencia-sušiarne + oprava + 

malé importy

➢ Keď sa drevo presúva do sušičiek alebo na 

iné miesto

➢ Je možný ručný vstup alebo importy

➢ Rovno je možná aj oprava ostatných údajov

➢ Importy umožňujú na základe čísla palety 

hromadne zmeniť alebo vyradiť sušičku

➢ Palety sa stávajú vyradenými keď sú 

predané, alebo posunuté na ďalšie 

spracovanie





Pomocník a 

číselníky

➢ Pomocník obsahuje 

opis programu, princíp 

fungovania a tipy na 

evidenciu

➢ Číselníky sú navrhnuté 

na jednoduché 

pochopenie a dobrý 

prehľad v každej 

kategórii





Výstupy

➢ Výstupy pozostávajú z 

hlavných, ktoré obsahujú 

všetky kategórie čo sa 

dajú filtrovať a už vopred 

filtrovaných

➢ Je možné vybrať si export 

do excelu alebo tlačové 

zostavy





Manažér databáz

 Umožňuje jednoduchú 
manipuláciu databáz

 Prepínanie, klonovanie, 
mazanie (iba keď sa práve 
nepoužíva)

 Jednoduchá výroba záloh

 Efektívne oddelenie 
údajov





Postup na celosvetové kolo ISEF, May 

13-19 2023, USA, Texas, Dallas 



Ďakujeme za 
pozornosť

Vanesa Smoľaková a 

Vanessa Cisková 

IV.SB, SPŠE Prešov
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