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Tímový projekt 2013/2014

Zápisnica z tímového stretnutia č. 1

Dátum: 3.10.2013
Čas: 12:00 – 13:45
Miesto: Jobsovo softvérové štúdio
Účastníci Vedúci projektu:

Členovia tímu:

Vypracoval: Ján Kalmár

Téma stretnutia:
Zoznámenie sa s podrobnosťami a organizačnými vecami ohľadom projektu.

Priebeh stretnutia:
• Zoznámenie sa s vedúcim

• Diskutovanie ohľadom projektu

• Pýtali sme sa na organizačné veci, ohľadom virtualného servera, čo nás čaká a neminie, aké 
sú naše predstavy a predstavy vedúceho

• Spravili sme návrhy tém  na počítanie

• zapojenie sa do bitcoin – toto asi skôr nie ako áno

• prelomenie hesla na pdf

• DNA

• neuronové siete

• Dostali sme inštrukcie k webu, mala by to byť nejaká statická stránka, nie dynamická, niečo 
ako iba HTML + CSS

• Rozprávali sme sa o Git-e, spustenie, nastavenie a údržbu sme zverili do rúk (prstov) 
Jurajovi Petríkovi

• Správa serverov, inštalácia, nastavovanie a ďalšie stým súvisiace veci prešli na plecia Janovi
Kalmárovi

• V tíme sme si pridelili roly:

• Pidanič - vedúci, zástava roly manažment komunikácie, manažment ľudských 
zdrojov, manažment rozvrhu 

• Tibenský - manažment rizík, monitorovanie projektu spojené aj s plánovaním 
testovania 

• Kalmár - manažment dokumentácie, manažment kvality, manažment integrácie 
projektu 

• Zápach - manažment dokumentácie, manažment kvality 

Bc. Ján Kalmár
Ing. Peter Lacko, PhD.

Bc. Juraj Petrík

Bc. Pavol Pidanič
Bc. Martin TibenskýBc. Juraj Vincúr
Bc. Radoslav Zápach
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• Petrík - manažment podpory vývoja, manažment rozsahu projektu 

• Vincúr - manažment rozvrhu, monitorovanie projektu spojené aj s plánovaním 
testovania, manažment rozsahu projektu

• Rozdelili sme si úlohy do budúcna

Zadané úlohy do budúcna:
Úloha Pridelená Termín vypracovania

Vypracovať plagát Pavol Pidanič 6.10.2013

Spraviť šablónu pre zápisnice Ján Kalmár 5.10.2013

Rozbehať niekde Git a spraviť KRÁTKU príručku k
jeho používaniu

Juraj Petrík TBD

Zistiť čosi viac o TPCupe + Prihláška Martin Tibenský 10.10.2013

Nájsť vhodné nástroje na vytvorenie webového sídla Juraj Vincúr 10.10.2013

Porozmýšlať nad ďalšími úlohami, ktoré by sme 
mohli riešiť distribuovane

Všetci 10.10.2013

Zhodnotenie stretnutia:
Bolo to naše prvé stretnutie s vedúcim, kde sme sa dozvedeli čosi viac k projektu a zadelili 
sme si úlohy. Takisto sme si rozdelili roly, ktoré budeme zastávať v tíme. 


