
 Zápis zo stretnutia č. 21 
Dátum: 11.05.2009 
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA) 
Prítomní: 
 Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková 
 Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris,  
 Bc. Martin Virik 
Neprítomní: - 
Hostia: - 
Zápis vyhotovil: Bc. Michal Holub 
Téma stretnutia: Ukončenie projektu a prezentácia 

Vyhodnotenie minulých úloh 

Č. Úloha Osoba 
Dátum 

zadania 

Termín 

ukončenia 

Skutočné 

ukončenie 
Stav 

12.7 
Navrhnúť/prehodnotiť 

štruktúru stránok 

a navrhnúť UI 

Martin 2.3.2009 16.3.2009  rieši sa 

13.4 Dopísať Javadoc pre triedy 

v dátovom modeli. 
Vojto 9.3.2009 16.3.2009  rieši sa 

20.1 
Pripraviť finálnu 
dokumentáciu všetci 4.5.2009 11.5.2009  rieši sa 

20.1.1 
-architektúra systému, popísať 
diagramy Juraj 4.5.2009 11.5.2009 11.5.2009 splnená 

20.1.2 
-zdôvodniť výber 
implementačného prostredia, 
popis algoritmov 

Martin 4.5.2009 11.5.2009  rieši sa 

20.1.3 
-logický model, use casy, 
fyzický model  Vojto 4.5.2009 11.5.2009  rieši sa 

20.1.4 
-overenie výsledku, plán do 
budúcna, záver a prílohy Michal 4.5.2009 11.5.2009  rieši sa 

20.1.5 
-obrázok 4.1 (architektúra) 
namapovať na balíky a triedy Bálint 4.5.2009 11.5.2009  rieši sa 

Priebeh stretnutia 
1. Pani Šimáková nás upozornila na nové pokyny v rámci súťaže TP Cup. Výsledok 

neodovzdávame na posúdenie druhému tímu, ani nepíšeme posudok na ich produkt. Taktiež 
máme zverejnené dátumy a časy prezentácie – prezentujeme 18.6.2009 o 17:00. Ak postúpime 
do finále, to sa bude konať 19.6.2009 od 9:30. 
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2. Potrebujeme vytvoriť ešte tri prezentácie – 25 minútovú prezentáciu na 18.6.2009 (20 min. 
prezentácia, 5 min. predvedenie systému), akčnú dvojminútovú prezentáciu na 19.6.2009 ráno 
a 13 minútovú prezentáciu na finále (uskutoční sa v prípade postupu do finále 19.6.2009). 

3. Na prezentácie je vhodné vytvoriť pozývací plagát.  

4. S pani Šimákovou sme sa dohodli sme sa na odovzdaní výslednej dokumentácie k projektu 
spolu s CD prílohou – 19.5.2009 o 11:00. Vojto napíše preberací protokol. 

5. Máme hotové formuláre pre akceptačné testy, systém sme sprístupnili niektorým známym 
z iných tímov na testovanie. To by malo byť hotové do konca týždňa. 

Nové úlohy 

Č. Úloha Osoba 
Termín 

ukončenia 

21.1 Napísať preberací protokol Vojto 15.5.2009 

21.2 Vytvoriť statickú verziu stránky Martin 18.5.2009 

21.3 Vytvoriť anglické texty pre systém Michal 16.5.2009 
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