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Zápisnica zo stretnutia č. 3 
Dátum:  12. októbra 2006 

V čase:  13.00 – 15.00 

Miesto:  blok D, 2. poschodie 

Zúčastnení: 
 vedúci tímu: doc. Ing. Martin Šperka 

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo 
   Bc. Ľubomír Lajoš 
   Bc. Ladislav Rado 
   Bc. Peter Ruttkay – Nedecký 
   Bc. Peter Šupina 
   Bc. Tomáš Tóth 

 iní:   

Vypracoval:  Bc. Tomáš Tóth 

Témy stretnutia 
Špecifikácia zadania a analýza problémovej oblasti, webová prezentácia projektu 

(WPP). 

Zhodnotenie stavu riešených úloh 
ID Úloha Riešiteľ Zadaná Termín Stav 

2.1 Vyhľadávanie a zhromažďovanie 
informácií o problémovej oblasti všetci 05.10.06 08.10.06 splnená 

2.2 Doplniť informácie o sebe LL 05.10.06 08.10.06 splnená 

 

Priebeh stretnutia 
Stretnutie začalo za účasti doc. Šperku, ktorý upresnil zadanie projektu a načrtol svoju 

predstavu o spôsobe práce a hlavne o výslednom produkte. Priblížil členom tímu oblasť 
horolezectva a určil základnú množinu činností horolezcov, ich výbavy a pod. 

Diskusia ďalej prebiehala už bez prítomnosti doc. Šperku. Jej predmetom bolo 
zosúladenie predstáv jednotlivých členov tímu o vzhľade a funkcionalite vytváranej aplikácie. 

Na základe diskusie boli určené predmety skúmania problémovej oblasti potrebné pre 
vytvorenie špecifikácie a analýzy: 

• parametre horolezcov 
• prostredie – parametre a možné riziká 
• činnosti horolezcov a fázy výstupu 
• zoznam výbavy horolezcov – triedy a ich parametre 

 
Na záver sa členovia tímu zaoberali webovou prezentáciou projektu, pričom sa 

dohodli, že implementáciu a obsah stránky budú mať na starosti Ladislav Rado a Tomáš Tóth. 
Stránka bude spĺňať okrem minimálneho obsahu aj požiadavku jednoduchého pridávania 
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odkazov, súborov a pod. prostredníctvom formulárov. Manipulácia s obsahom stránky bude 
možná iba po prihlásení sa pomocou login-u. Stránka bude implementovaná pomocou jazyka 
PHP. 

Pridelenie nových úloh 
ID Úloha Riešiteľ Termín 
3.1 Analýza výbavy horolezcov a ich parametrov MK 16.10.06 

3.2 Analýza prostredia horolezeckého výstupu PS 16.10.06 

3.3 Analýza činností a fáz horolezeckého výstupu PS 19.10.06 

3.4 Analýza parametrov horolezca LL 16.10.06 

3.5 Špecifikácia požiadaviek na produkt PRN 16.10.06 

3.6 Koncept produktu PRN 19.10.06 

3.7 Implementácia WPP LR 19.10.06 

3.8 Obsahová náplň WPP TT 16.10.06 

3.9 Vypracovanie vzoru zápisníc a vypracovanie zápisníc z poznámok 
z prvých dvoch stretnutí TT 16.10.06 

 

Legenda: 
 MK – Miroslav Kallo 
 LL – Ľubomír Lajoš 
 LR – Ladislav Rado 
 PRN – Peter Ruttkay – Nedecký 
 PS – Peter Šupina 
 TT – Tomáš Tóth 
 


