
 

Zápisnica zo stretnutia tímu YSTAD č. 1 - 2017/2018 
 
Stretnutie sa uskutočnilo dňa 22.11.2017 so začiatkom o 7:00 v miestnosti 3.28 na FIIT STU. 
 
Prítomní:   Tomáš Gárbš (scrum master) 

Martina Halajová 
Martin Hauskrecht 
Lukáš Meňhert 
Filip Mrocek  
Michal Staškovan  (zapisovateľ) 
Filip Súkeník 

 
Karol Rástočný (product owner) 
Slavomír Bača (product owner) 
Slavomír Maťašovský (product owner) 
 

Neprítomní:  
 

 
 
Body stretnutia: 

1. Stand-up 
a. Maťa 

i.  riešila obrazovku na správu o aktivácii účtu a rieši servis na handlovanie 
registrácie 

b. Maťo  
i. Dokončil som MailService 

c. Tomáš 
i. registráciu na BE podľa tutoriálu, pokračuje v registrácii a dizajnoch 

d. Lukáš 
i. začal riešiť market value komponent  

e. FilipM 
i. AKS na services pre tím,  

ii. dokončil review na metodiku pre Tomáša 
f. Michal 

i. Robil formulár na registráciu a stagnuje na validátoroch 
g. FilipS  

i. pozeral spring security a možnosti jej implementácie 
2. Reišenie issues 

a. Mišo má problém s validátormi - pozrie sa na to aj Tomáš 
b. Ak riešime US a tasky je fajn aby človek riešil jednu vec, teda sa sústredil jedným 

smerom a nemusel skákať 
c. Pri implementácii riešime priveľa otázok “Ako a aké budú problémy?” bojíme sa 

skočiť do implementácie.  



 

d. Prečo sme mali problém s prechodom na Angular 5 a novú Fuse tému. 
i. Bola zlá štruktúra Fuse témy nepripravená na prechod. Téma zmenila svoju 

štruktúru.  
ii. Téma sa javí byť funkčná, ale vyzerá, že od začiatku tam už boli nejaké 

fixovanie bugov. 
iii. US bola zle definovaná - iba na pokus prechodu.  
iv. Písať dokumentácie k taskom aby  
v. máme dve možnosti buď povieme že bolo splnené DOD a riešime to až v 

ďalšom šprinte alebo povieme PO aké problémy máme a on sa rozhodne že to 
chce a má veľkú prioritu tak to môžme dať do šprintu ale niečo z neho 
vypadne. 

vi. Riešenie malo byť buť to preestimovať a spraviť refaktoring alebo alebo 
povedať, že DOD je splnené a treba v ďalšom šprinte môžeme spraviť 
refaktoring. Jednoducho ak niečo sekneme treba povedať aj ďalší krok a 
prečo sme to sekli. 

vii. V komunikácii nám chýba moderátor diskusie aby bol niekto kto to dokáže 
stopnúť a my ako disciplinovaný tím sa vieme zastaviť.  

viii. Story sme odhadli na novo aby sme vedeli do budúcna estimovať. 
ix.  

3. Nanovo sme ohodnotili US pre prechod na upgrade Fuse témy. Presunuli sme do backlogu 
US na písanie BE testing metodológie.  

4. Grooming 
a. Najprv vytvori poziciu a poviem kolko som kupil.  

i. Viac detailov v JIRA pri US 
 
Prijaté rozhodnutia: 

1.  
 

Úlohy: 
1. Tomáš vytvorí US a presunie do nej tasky spojene s handlovaním registrácie (172, 173, 174, 

175)  
2. PO došpecifikovať pozície a transakcie. 

 


