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1. Všeobecné informácie 
 

  

Názov projektu PORTAL 

Dátum stretnutia 28.11.2007 

Čas stretnutia 15:00 – 16:00 

Miesto stretnutia Bratislava, FIIT STUBA, softvérové štúdio 

Účel stretnutia Povinné stretnutie. Prebieha implementovanie 
prototype. 

Prítomní FIIT: 
Bc. Jurík Miroslav 
Bc. Fris Martin 
Bc. Červenák Roman 
Bc. Kajaba Michal 
Bc. Balocký Stanislav 
Bc. Ország Miloš 
 
 
 
 
PORTAL: 
Ing. Tvarožek Michal 

 

2. Priebeh stretnutia 
 

P.č. Meno Popis Výsledok/Záver 

1 Zúčastnení Diskusia o súčasnej implementácii. 

- Máme implementovanú prvú 
verziu prototypu. Jednoduchý 
listener je už 
implementovaný.Treba 
dokončiť generátor, 
transformátor a konfiguračné 
nastevenia. 

2 Zúčastnení 
Diskusia konečnom stave prototypu 

Miro navrhol vytvorenie 

- Dokončí sa najprv kostra 
(Martin a Roman) a potom sa 
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jednoduchého front-endu, ktorý 
overuje funkčnosť. 

rozdelí práca. 

3 Zúčastnení 

Diskusia o posudku druhého tímu. 

Diskusia o pomere strán. Otázky 
ohladom analýzy, hlavne analyzovanie 
iných riešení. Niektoré komponenty 
nepochopil druhý tím. Spomenuli 
zbytočne VS 2008, ktoré vyšlo tesne 
pred dopísaním ich posudku. 

 

 

- Zhodli sme sa, že niektoré 
pripomienky sú k veci ale druhá 
polka ako vývojový nástroj sú 
zbytočné. 

4 Martin 
Prezentovanie cvičiacemu v akom 
stave je implementácia. 

- Treba dokončiť a vymyslieť 
konfiguráciu. 

- VSS beží sa dá sa na ňho 
napojiť. 

5 Zúčastnení Diskusia o našom posudku. 
- Bol stručný a podľa cvičiaceho 

priemerný. 

6 Zúčastnení Diskusia o termínoch. 

- Plány a termíny plníme presne 
ale bolo by lepšie pre 
cvičiaceho odovzdávať 
dokumentácie v predstihu. 

7 Zúčastnení Diskusia o stretnutí (pondelok) 

- Už bolo posledné stretnutie 

- Cvičiaci spomenul, že bude 
záverečná prezentácia. 
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3. Výstupy stretnutia 
 

P.č. Typ Popis 

1 Roman a Martin Kostra a triedy aby mohli ostatní pracovať.  
 
 

2 Všetci Porozmýšľať nad budúcimi prácami po odovzdaní práce kostry a tried. 

3 Roman Sprístupniť na firewall-e Milošovu IP pre prístup na VSS. 

4 Miro a Michal Pripraviť plán do konca semestra a pripraviť kostru na plán do letného 
semestra. 

 
 

 

 

 

 

4. Schválenie obsahu tohto dokumentu 
 

Obe zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo hore popísaným spôsobom 
a tento záznam zo stretnutia je úplný. 

 

 

 

.........................................     ........................................ 

        Bc. Jurík Miroslav            Ing.  Tvarožek Michal 

     Vedúci projektu/Manažér plánovania                Pedagogický vedúci 
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Príloha A – Zhodnotenie úloh z minulých stretnutí 
 

Člen Úloha 
Dátum 
zadania 

Termín 
ukončenia 

Skutočné 
ukončenie 

úlohy 
Status 

Úloha pre 
tím 

Pokúsiť sa implementovať 
Listener a Controller a v ňom 
načítavanie konfiguračného 
súboru pre dátovody a celý 
systém 21.11.2007 28.11.2007   75% 

Úlohy zo starších stretnutí 

Červenák 
Roman,  
Balocký 
Stanislav 

Nasadenie systému MS 
SourceSafe, zabezpečenie 
prístupu pre členov tímu, 
vytvorenie projektu a 
podporných záležitostí 14.11.2007 16.11.2007 22.11.2007 100% 

 


