
Zápisnica pre stretnutie č.7 
Téma stretnutia: Stretnutie v strede šprintu a s Alianciou Fair Play 
Prítomní: Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu) 

Bc. Michal Polák 
Bc. Michal Selický 
Bc. Michal Števuliak 
Bc. Marek Števuliak 
Bc. Martin Fukas 
Bc. Nghia Pham Van 
Bc. Ľubomír Samotný 

Neprítomní: 
Zapisovateľ: Bc. Nghia Pham Van 
Miesto stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.26  
Dátum stretnutia: 7.11.2017 

Priebeh stretnutia: 

1 Aktuálny stav šprintu 
● Na aktualizáciu ElasticSearch bude potrebné pomerne veľa vecí prerábať. Vytvoril sa dokument 

na dokumentovom serveri, ktorý toto bližšie popisuje. 

● V minulosti boli problémy s bezpečnosťou - Elastic bude treba zabezpečiť kedže on nemá 

autentifikáciu ako relačná databáza. Netreba to spraviť hneď, ale bolo by dobré identifikovať ako 

to vyriešiť do budúcna.  

● Na dáta z RPO vytvoríme migráciu aby sme to pridali to nášho projektu. Taktiež vytvoríme cron 

job ktorý bude tieto dáta aktualizovať, keďže sa dáta aktualizujú asi raz za rok.  

● Všetky backendové úlohy bude potrebné pokryť testami.  

 

2 Stretnutie s Alianciou Fair Play 

● Bolo by zaujímavé pozrieť aj pôvodný RPO na data.gov.sk. Tieto dáta bolo potrebné ale čistiť, 

preto je celkovo asi lepšie brať dáta zo slovensko.digital.  

● Zjednotenie názvov vo fazetách - zjednotiť podľa IČO, ale chceli by aby tam bol aj zoznam tých 

názvov ktoré sa skrývajú pod tým jednotným. V prípade zmeny názvu by to bolo užitočné (napr. 

Ministerstvo výstavby vs Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja). V IČO sú niekedy 

preklepy a nie vždy je v zmluve.  



● Účtovné závierky Aliancia asi scrapuje, možno je to z API ale vyčistené. Bolo by pekné keby to 

je v projekte. API ktoré ponúka oficiálna stránka (MinFin) je “divočina”. Existujú 2 typy: 

○ Narodná účtovná sústava 
■ 3 typy výkazov: súvaha (aktíva a pasíva), výkaz ziskov a strát (bilancia), príloha 

(neštrukturovaná, tú netreba) 
■ 2 rôzne sústavy: veľka a pre malé firmy 
■ Chybovosť (5-7%): napr. záporne tržby, nesedia hodnoty (rozdiel by mal byt 0, je 

plusový a pod.) 
■ Zverejnuju sa postupne 

● Marec, jún, september su terminy 
● Pribúdaju v zásade počas celého roka 

○ IRFS (medzinárodný štandard) 
 

● Ohodnocovanie môžme odstrániť. Nahradiť by ich mohli nejaké ďalšie dodatočné dáta, ale 

nechceme preťažiť používateľa dátami. 

● Informácie o subjekte netreba dať do samostatnej stránky o subjekte, môžme to dať do sidebaru 

namiesto ohodnotenia. Dôraz by mal byť na odberateľa. Zvážiť aké informácie tam doplniť.  

● Vytvoríme nejaké návrhy na zobrazenie týchto dát. Návrhy budú prezentované Aliancií.  

● Možnosť sledovať subjekty by bola dobrá, ale pozor na notifikácie a na ich frekvenciu. 

Notifikácie na mail sa musia dať vypnúť. Navrhnúť rozdiel pri sledovaní pre prihláseného a 

neprihláseného použivateľa.  

● Vestník verejného obstarávania sa často mení - formát aj výzor stránky. Malo byť už dávno API 

ale nie je. Aliancia má nejaké dáta, asi do 2016. Ivan Srba a jeho minuloročný tímak majú možno 

novšie dáta, od 2017. 

 
 
 

 

 

 
 
  



3 Výstup zo ScrumDesku 

V polovici šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú 
vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek. 
 

 



 


