
 

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA Č. 12 
INTELIGENTNÉ PARKOVANIE [SMART PARKING] 

T ÍM: PARKETY 
 

Miesto st retnut ia 

Fakulta informatiky a informačný technológií, STU Bratislava 

Ilkovičova 2, 841 04 Bratislava 

11. december 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. Marek Karas 

6. Bc. Miroslav Lehotský 

7. Bc. Samuel Púčať 

8. Bc. Jakub Mičo 

9. Bc. Stanislav Vnenčák 

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

11. zástupcovia spol. Unicorn, a. s. 

Pr iebeh stretnut ia 

1. Akceptácia User Stories z 5. šprintu 

2. Retrospektíva 5. šprintu 

3. Globálna retrospektíva za celý semester  
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Poznámky zo stretnutia 

 
*M. LEHOTSKÝ – dopísať do metodiky GitFlow vytváranie/pomenovávanie branchov 
 
 
1, Akceptácia User Stories z 5. šprintu  

US Štatistiky obsadenosti  

- AKCEPTOVANÉ 

 

Algoritmus prepočtu štatistík 
- nie je potrebne používať awid (hardcoded) 

 
 
US Vyhľadávanie a filtrovanie parkovísk 

- AKCEPTOVANÉ 

 

Dodatočné úpravy: 
- Zobrazenie zoznamu parkovísk – by default nastaviť hidden (aby sa na krátky 

okamih nezobrazili v ľavom paneli parkoviská, ktoré nieje vidieť na mape) 
- Doplniť skákanie ikony parkoviska po vyhľadaní podľa mena 
- Pri vyhľadaní nastaviť iný defaultný zom (väčší zoom) – aby sa nezhlukovali markery 
- Opravit prerátavanie obsadených/voľných miest 
- Bonus: Doplniť možnosť skrytia overlayu parkoviska (pre dodatočnú kontrolu 

umiestnenia boxov) 
 

2. Retrospektíva 5. šprintu 

START: 
- okrem bežných stretnutí, niečo ako daily stand-up do slacku (jedna rozvitá veta 

o tom, čo každý spraví – každý člen tímu) 
- popis splnenie tasku do jiry 
- zaznamenať aj poznámku k zalogovanému času(pre kontrolu) 
- začať testovať 
- písať komentáre k taskom, aby sa z nich dala generovať dokumentácia – písať 

rozhodnutia, priebežne 
- zintegrovať Jiru do Slacku 
- monitorovanie progresu (sledovanie korelácie medzi US SP a hodinami na US) 

 
STOP: 

- zrušiť privátne diskusie, dať to do spoločných, rozhodnutia dávať do Jiry 
 
CONTINUE: 

- spoločné stretnutia 
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3. Globálna retrospektíva za celý semester 

• Treba začať reportovať týždenný prínos do Slacku, aby scrum master vedel skôr 
zistiť, ktorí členovia tímu majú úloh veľa alebo naopak málo. 

• Po splnení tasku treba pridať do tasku opis implementácie, aby sa z tasku dala 
ľahko generovať dokumentácia. 

• Pri logovaní času na task treba dať aj opis, čo takto dlho trvalo. 
• Pre aktuálnejší prehľad úloh integrovať Jiru do Slacku. 
• Problémy neriešiť lokálne ale spoločne ako tím. 
• Začať monitorovať koreláciu medzi odhadnutým úsilím v story pointoch a reálnym 

časom 
 
 
 
*Ďalšie poznámky: 
Do dokumentácie možno pridať nejakú víziu toho, čo sa bude robiť v letnom semestri 
(navigácia pre používateľov by bola super, machine learning a pod.). 
 
TP CUP 

- najbližšie vo februári sa odovzdáva abstrakt + plagát 
 
K FE: 

- skúsiť spraviť nejaký návrh vizualizácie – parkovisko, gui, atď... 
- konzultovať s PO  

 


