
Zápisnica pre stretnutie č.9 
Téma stretnutia: Stretnutie v strede šprintu 
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: 21.11.2017 

Priebeh stretnutia: 

1 Diskusia o stave šprintu 
● Aliancia nás prepojila s slovensko.digital aby sme mohli ich API lepšie využívať 

● Ako CI tool budeme používať Jenkins 

● ElasticSearch mal aktualizaciu z verzie 5.6 na verziu 6.0 počas šprintu, čo skomplikovalo úlohu 

aktualizácie verzie. Bolo potrebné doplniť analýzu o rozdieli v novej verzií a znovu vagrant box 

nastaviť.  

● RPO dáta majú cca. 7GB, na server stiahneme iba časť alebo budeme musieť požiadať o 

zväčšenie disku. 

● Spýtať sa M.Barlu či nám môže poslať dump statických stránok z DB a tiež aký je ich proces 

zmeny statických stránok, či by to nechceli prerobiť.  

● Nevieme aký je rozdiel medzi Admin a Expert používateľom, spýtať sa Aliancie na najbližšom 

stretnutí.  

● CAPTCHA nejde na registrácií, treba pozrieť  

● Začneme v sobotu vecer robiť standup cez Slack 

2 Stretnutie s Alianciou Fair Play 
● Feedback k mockupom: 

○ Pri info v sidebare mať možnosť prepínať medzi dodávateľom a odbertateľom 



○ Aliancií sa pačíla možnosť 2 (sidebar) najviac (mozno skombinovať s možnosťou 1 - 

samostatná stránka).  

○ Zobrazovat: meno, ICO, dátum vzniku, hlavnú činnosť, potom už údaje z účtovných 

závierok - obrat, vlastné imanie, zisk za minulé roky, počet zmlúv, mzdy, hodnotu 

nehnuteľnosti  

● Rozdiel medzi expertom a adminom: 

○ Expert mal byť člen komunity ktorý by sa podielal na udržiavaní stránky, ale 

funckionalita s najväčšou pravdepodobne nebola implementovaná. 

● Pre vlastníka produktu je potešujúce, že daný projekt je “oživovaný”, nakoľko v ňom vidí veľký 

potenciál 

 

3 Výstup zo ScrumDesku 

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



 



 


