
 

 
 

Zápis z 16. stretnutia tímu číslo 3: 

Vedúci tímu:  

Ing. Karol Rástočný 
 

Dátum a čas konanie:   

16.3.2016 9:00 

Miesto konania:   

FIIT STU 1.31 

Dĺžka konania:   

150 min 

Vypracoval:   

Bc. Maroš Grošaft 

Overil:  
Bc. Lukáš Hamacek 

Prítomní: 

Bc. Beňovic Ivan 

Bc. Beťák Pavol 

Bc. Donko Tomáš 

Bc. Grošaft Maroš 

Bc. Halaš Peter 

Bc. Hamacek Lukáš 

Bc. Vrana Peter 

 

Témy stretnutia: 

1. Retrospektíva šprintu 

2. Poznámky zo stretnutia 

Pridelené úlohy: 

Popis úlohy Vypracuje 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 
 

Poznámky zo stretnutia: 

Retrospektíva: 

Maroš Grošaft: Zapnúť notifikácie v Slacku.  

Ivan Beňovic: Code Review v rámci tých, čo sa nepoznajú. Zmeny, ktoré môžu 

ovplyvniť ostatných treba napísať do mailu. Mail obsahuje: čo sa zmenilo, koho to 

ovplyvňuje. Ak všetci súhlasia so zmenami, zmeny sa môžu mergovať do 

developmentu. 

Pavol Beťák: Keď sa prideľujú úlohy v TFS, všetky úlohy by mali byť pridelené na 

konci stretnutia. Zmeny v Code Review – vyhadzuje errory. 

Peter Halaš: Treba písať priebežnú prácu v Slacku. 

Poznámky zo stretnutia 

Správa chýb: 

1. Nájdem chybu 

2. Zapíšem chybu do TFS 

 Ak patrí k aktívnemu US, tak zapíšem chybu priamo ako task v US 

 Ak nepatrí k aktívnemu US, ale viem kto je za ňu zodpovedný, tak 

chybu priradím tomu kto je za ňu zodpovedný. 

 Ak chybu potrebujem nutne vyriešiť, tak si ju sám priradím. 

 V ostatných prípadoch chybu nechám nepriradenú. 

3. Pošlem oznamovací mail informujúci o chybe, tomu komu je chyba priradená. 

Ak chyba nie je priradená, tak len pošlem mail s linkom na TFS, kde si každý 

môže pozrieť detaily chyby. 

4. Nepriradené chyby sa priradia na stretnutí. 

Pridať plán na stránku: 

 Ukončenie pridávania funkcionality – 7 týždeň. 

 Alfa testovanie – 8. týždeň. 

 Odladenie chýb – 9. týždeň. 

 Odovzdanie projektu tretej strane – 22.04.2016. 

 Beta testovanie – 10. a 11. týždeň. 

 Odovzdanie dokumentácie 12. týždeň. 


