
 

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA Č. 10 
INTELIGENTNÉ PARKOVANIE [SMART PARKING] 

T ÍM: PARKETY 
 

Miesto st retnut ia 

Fakulta informatiky a informačný technológií, STU Bratislava 

Ilkovičova 2, 841 04 Bratislava 

27. november 2017, 13:00 – 15:50 

Zapisovateľ: Bc. Stanislav Vnenčák 

Pr í tomní:  

1. Ing. Ivan Srba, PhD. (vedúci projektu) 

2. Bc. Peter Babinec 

3. Bc. Martin Hoang 

4. Bc. Jakub Hučko 

5. Bc. Miroslav Lehotský 

6. Bc. Samuel Púčať 

7. Bc. Jakub Mičo 

8. Bc. Stanislav Vnenčák 

9. zástupcovia spol. Orange Slovensko, a. s. 

10. zástupcovia spol. Unicorn, a. s. 

 

Bc. Marek Karas – ospravedlnená neúčasť 

Pr iebeh stretnut ia 

1. Zhodnotenie odovzdanej dokumentácie 

2. Všeobecné zhodnotenie práce v druhom týždni šprintu + pripomienky 

3. Predĺženie šprintu na 3 týždne  
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Poznámky zo stretnutia 

1.  Zhodnotenie odovzdanej dokumentácie -  Ivan Srba 

Ø Riadenie 

- sumarizácia 3. šprintu (super, spraviť rovnako aj pre 4. šprint) – napísať dôvod 

nesplnenia storky viac špecificky (kvôli chýbaniu nejakej prkotiny, kvôli omeškaniu 

z Unicornu a pod.) – možno doplniť aj spätne k storkám (ak nie, tak sa nič nedeje) 

- na web netreba dávať separátne dokumenty pre každý šprint (pre šprint 1, pre 

šprint 2, ...) 

- zápisnice fajn 

- web fajn 

 
Ø Inžinierske dielo 

- zoznam user stories – trošku zbytočne to tam dávať (aký to ma súvis s inžinierskym 

dielom? Dať preč, je to v Jire) 

- v moduloch neriešiť štruktúru cez user stories (abstrahovať od riadenia – to, že je to 

US je prvok riadenia – pomazať nadpisy, ma to byt analýza k modulu ako celok) 

- metodiky – zapracovať TO DO v komunikácii (nevyzerá to dobre) 

- metodika k metodikám (súčasťou metodiky k dokumentácii – aktualizovať na 

webe) 

2. Všeobecné zhodnotenie práce v druhom týždni šprintu + pripomienky 

Ø *Poznámky ku knižnici UU5:  

- napísať Michalovi O. ohľadom nefunkčného skrývania bočných panelov  

- nefunguje nastavenie defaultneho jazyka stranky. 

 
Ø Zobrazenie parkovísk 

- premyslieť (nestane sa mi, že sa vpravo na mape zobrazí ikonka, ktorá je zobrazená 

vľavo v zozname parkovísk? Čo pre klaster?) 

 

Ø Zobrazenie štatistík 

- ku grafu štatistík Obľúbené dni premenovať na Priemerná obsadenosť v % 

- ľavý label treba dať preč 

- graf dať až pod čísla aktuálnej obsadenosti 

- doplniť tooltip pre zistenie priemernej obsadenosti pre mnou chcenú hodinu na 

zobrazenie 
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Ø Pre produkčnú verziu  

- nasypať tam nejaké dáta (rozumne sample dáta) 

- vytvorenie dummy parkovísk, doplniť všetky senzory na parking lot 
 

Ø TP-140 Zobrazenie metadát o parkoviskách a parkovacích boxoch 

- zobrazenie metadát o parking boxoch – dokončiť 
 

2. Predĺženie šprintu na 3 týždne 

- predĺženie šprintu č. 4 do 5. decembra 

- stretnutie k šprintu (14:00 – 16:00, 5. december) -> dokončiť rozrobené, nasadenie 

produkčnej verzie 

- posledný 5. šprint: naplánovanie týždňového šprintu (posledný – dokončenie 

vyhľadávania) 

- dôvod predĺženia: nedostatok času (veľa povinností členov tímu) 

- 11. - 13. december – posledné stretnutie 

 

*Poznámka: 

Termín odovzdania projektu do AIS (do 13.12., 14:00) – všetko treba mať pripravené, akurát 

stav storiek (otvorene, uzavreté) sa doplní po poslednom stretnutí 

 


