
 

 
 

Zápis z 22. stretnutia tímu číslo 3: 

Vedúci tímu:  

Ing. Karol Rástočný 
 

Dátum a čas konanie:   

4.5.2016 9:00 

Miesto konania:   

FIIT STU 1.31 

Dĺžka konania:   

150 min 

Vypracoval:   

Bc. Peter Vrana 

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. Diskusia k jednotlivým úlohám 

Pridelené úlohy: 

Popis úlohy Vypracuje 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 
 

Poznámky zo stretnutia: 

Retrospektíva: 

Ivan: žiadne pripomienky 

Tomáš: nefungovali servere na škole  

Lukáš: negatívum, pokazili sa Git repozitáre 

Maroš: pozitívum, funguje klientská aplikácia bez problémov 

Peter H.: nič 

Pavol: treba zjednotiť aplikáciu do jednotného štýlu 

Peter V.: nič 

 

Poznámky zo stretnutia 

Riešenie problémov s nefunkčným pripojením na TFS server. Cord nefunguje 

pravdepodobne je to vina Windsoru. 

 

Logy: 

Tomáš:  

Problém s logmi sortovanie padá na out-of-memory exception.  Možno je potrebné 

premazať logy na serveri aby prešla migrácia. DateTimePicker – problém so 

stránkovaním, zlý formát času, pridaný loading screen. Loader nefunguje správne, 

pri inicializácii stránky. Problém s vycentrovaním loadera. Optimalizácia dopytov 

na logy – treba povoliť väčšiu cache (allow disk usage). Problém 

s baseUrl/BaseURL done. 

 

Lukáš:  

Nič som nestihol robil som na iných predmetoch, iba dokumentácie som napísal. 

Správa používateľov využíva jednotné grafické rozhranie. 

  



 

 
 

 

Maroš: 

Zabezpečenie, aby sa klient zapol aj bez pripojenia na intrenet – done. Vymazanie 

inštalačky done. 

 

Ivan: 

XML konfigurácie v Corde ešte nie sú hotové. Cord využíva konfigurácie 

centrálnych služieb done. Eclipse rozšírenie zamŕza. DevActs kontroluje typy 

konfigurácií. 

 

Peter V.: 

CordRepoUpdating – nefunguje logovanie v novej službe, treba opraviť. 

 

Peter H.: 

Aliasy pre používateľov, návrh vytvoriť novú kolekciu v ktorej bude používateľské 

meno a dvojica doména a alias. Problém s atomickými operáciami nejde naraz 

kontrolovať unikátnosť a pridať používateľa. 

 

Palo:  

Servis account nekontroluje zmenené heslo – dokončené. Zobrazenie zoznamu 

a detailu používateľov pre čitateľa DevActs done. 

 

 

 

 

 


