
Zápisnica 1.1 
Stretnutie číslo: 1 

Dátum a čas: 8.10.2009, 14:00-15:30 

Miesto: Softvérové štúdio 

Zúčastnení členovia: Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Ubreži Ľudovit, Bc. Budinský 

Peter,  

Bc. Marcinčín Roman, 

Vedúci projektu: Ing. Peter Pištek 

Hostia: Ing. Peter Pištek 

 

Priebeh stretnutia 

 

Zhodnotenie prebiehajúcich úloh: 

Jednalo sa o prvé stretnutie, neboli ešte zadefinované žiadne úlohy  

 

Opis stretnutia: 

Na úvod stretnutia sa riešila otázka rozdelenia úloh medzi jednotlivých členov. Výsledkom je 

nasledujúce rozdelenie:  

 

 

 

 

Ďalej sme sa zaoberali funkcionalitou programu. Na tomto stretnutí sme sa dohodli na 

vytvorení knižnice logických obvodov a využití drag and drop technológie. Z našej úvahy 

o funkcionalite nám vyplynul programovací jazyk Java, s ktorým súhlasili všetci členovia 

tímu. 

Názov nášho tímu sme zatiaľ neuzavreli. Každý z členov tímu má za úlohu prísť s jedným 

názvom pre tím. 

Bc. Palaj Tomáš Vedúci tímu 
Bc. Štrba Juraj Projektový manažér 
Bc. Ubreži Ľudovit Správca web stránky 
Bc. Budinský Peter Grafik 
Bc. Marcinčín Roman Programátor 



Ľudovit  Ubreži nám ukázal vytvorenú web stránku, pričom sme sa dohodli na niekoľkých 

zmenách v grafike stránky. Vedúci nášho projektu nás bude informovať ohľadom servera, kde 

má byť stránka zavesená. 

Vedúci nášho projektu Ing. Peter Pištek poukázal na možnosť rozšíriť vyvíjaný program pre 

tablet pc. Rozhodnutie o takomto rozšírení sme ponechali na neskôr.  

Vedúci nášho tímu Tomáš Palaj nás oboznámil s jeho predstavou vypracovávania projektu 

a celý tím ho odsúhlasil. Do najbližšieho stretnutia sme sa dohodli na analytických  úlohách, 

ktoré nám pomôžu pochopiť zložitosť témy. 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia  

ID Člen tímu Úloha Termín 
začiatku 

Termín 
ukončenia 

1.1 Bc. Palaj 
Tomáš Analýza logických funkcií.  8.10.2009 29.10.2009 

1.2 Bc. Štrba 
Juraj Prehľad a štúdium existujúcich riešení.  8.10.2009 29.10.2009 

1.3 
Bc. 
Ubreži 
Ľudovit 

Tvorba a aktualizácia web stránky.  8.10.2009 15.10.2009 

1.4 
Bc. 
Budinský 
Peter 

Návrh grafiky a vzhľadu web stránky. 8.10.2009 15.10.2009 

1.5 
Bc. 
Marcinčín 
Roman 

Analýza, vyhľadanie a naštudovanie algoritmov na 
riešenie programu. 8.10.2009 29.10.2009 

1.6 Všetci Dohodnúť sa na pravidlách spoločnej práce na 
projekte. Vymyslieť meno pre tím 8.10.2009 15.10.2009 

1.7 Ing. Peter 
Pištek 

Informovať tím ohľadom servera, na ktorom má byť 
zavesená web stránka. 

8.10.2009 17.10.2009 

Zapisoval: Bc. Juraj Štrba  

 


