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Expense maneger je open-source aplikácia na logovanie výdavkov a príjmov používateľa a vizualizáciu 

základnej štatistiky nad nimi. V projekte aplikáciu dopĺňam o nové funkcie. V zimnom semestri som sa 

zamerala na implementáciu možnosti logovania investícií do assetov, sledovania ich vývoja a možnosti 

registrácie do aplikácie pomocou emailu a hesla. 

Oboznámenie sa s projektom a používanými technológiami 

Projekt je nakódený v Typescripte, Reacte a NextJS využívajúc platformu Firebase. Ako prvé som sa 

musela s nimi naučiť pracovať a prejsť si ich dokumentáciu. Taktiež som sa oboznámila s projektom, 

architektúrou a konvenciami. Počas tejto fázy som opravila drobné chyby, ako zlé odsadenie, pomocou 

čoho som sa učila pracovať v projekte.  

Logovanie assetov 

Transakcie (príjmy a výdavky) sa v aplikácií kategorizujú podľa priradených tagov, čo sú akési popisy. 

Databázový systém v aplikácií poskytuje Firebase. Táto databáza má stromovú štruktúru. V našom 

prípade máme ako vrcholy uložené transakcie a tagy. Každá transakcia má referenciu na svoje tagy.  

Najprv som implementovala možnosť označiť ľubovoľný tag za asset tag. Na to bolo potrebné v 

databáze pridať atribút „isAsset“ vrcholom, ktoré ukladajú tagy. Zvolila som spôsob, kedy som už 

existujúcim tagom nechala tento atribút nezadefinovaný. Tento prístup mi vyhovoval, lebo nebolo 

treba každému už existujúcemu tagu priraďovať hodnotu tohto atribútu. Tagy s nezadefinovaným 

„isAsset“ atribútom spracúvam akoby ho mali nastavený na false.  

 

Ďalej som implementovala novú podstránku „Assets“ určenú pre zobrazovanie dát o assetoch, teda 

transakciách, ktoré obsahujú aspoň jeden asset tag. Na nej je koláčový graf, ktorý ukazuje relatívny 

pomer hodnoty assetov, na to používam knižnicu nivo. V projekte sa používa flux architektúra, teda 

máme nejaký globálny stav, v ňom sú načítané všetky transakcie a tagy z databázy. Na vybratie 

informácií o assetoch som naprogramovala selectory z globálneho stavu. Tu som musela riešiť problém, 
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že transakcie majú v databáze oddelenú absolútnu sumu a znamienko, teda ich sčítavanie som musela 

ošetriť podmienkou na znamienko. 

 

Vytvorenie účtu a prihlasovanie pomocou emailu a hesla 

Aplikácia ponúkala prihlasovanie len pomocou Google účtu. Pridala som možnosť vytvoriť si účet 

pomocou emailu a hesla. Autentifikáciu v aplikácií zabezpečuje Firebase, ktorý ponúka aj autentifikáciu 

pomocou emailu a hesla. V kóde sa s prihláseným používateľom pracuje pomocou jeho ID v databáze, 

toto ID Firebase vytvorí a pri prihlásení vráti aj pre účty vytvorené pomocou emailu a hesla. Teda 

pridanie tejto možnosti prihlásenia nebolo v rozpore s logikou v aplikácii.  Implementovala som 

formulár na vyplnenie emailu a hesla, ktorý volá autentifikačné funkcie Firebasu a mení stav aplikácie, 

aby sa zobrazovala správna podstránka a dialóg.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Autentifikačné funkcie sú asynchrónne, teda som si musela naštudovať asynchrónne volania v Reacte, 

deklarovanie async function, ktorá vracia Promise a následne čakanie na výsledok pomocou await. 
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Ciele v letnom semestri 

• Dokončiť prácu s assetmi: 

o  Spraviť nový typ transakcie „transfer“ na presun peňazí do, z alebo medzi assetmi. 

o  Na to bude treba v databáze zmeniť atribút transakcie „isExpense“ na „type“ . 

o  V asset sekcii pridať čiarový graf s vývojom hodnoty assetov v čase. 

• Zistiť, či API banky (Revolut a/alebo Tatra banka) dovoľuje automaticky sťahovať správy 

o pohyboch na účte (platba, príjem, INKASO, trvalý príkaz,...). 

• Ak áno, implementovať automatické sťahovanie údajov o pohyboch na účte a vyrábať z nich 

transakcie v aplikácii. 


