
Stretnutie č. 10 

19.04.2017 16:00-18:00 
 Funtoro laboratórium FIIT 

Tím 10 Balooooooon 

 

1. Zúčastnení členovia 

 Ing. Michal Valíček 
 Bc. Tomáš Urban 
 Bc. Martin Oravský 
 Bc. Jakub Findura 
 Bc. Maroš Frkáň 
 Bc. Ján Pánis 
 Bc. Dominik Pisarovič, zapisovateľ 

 

2. Plán stretnutia 

 Stav plnenia úloh 

 Daily scrum 

 Príprava na IIT.SRC (tričká, poster-osnova, článok robime.it, prezentácia) 

 

3. Stav plnenia úloh 

User story Zodpovedná osoba Stav 

PG10 Poster na TP CUP Martin Oravský,  In progress 

PG11: Chceme tímové tričká Martin Oravský In progress 

PD18: Chceme mať ošetrené nulové súradnice Martin Oravský Done 

PD16: Zobrazenie zaujímavých bodov/miest na 

mape 
Jakub Findura In progress 

DB3: Zlúčenie GSM a GPS modulu do jednej 

funkcionality 
Ján Pánis In progress 

PG14: Zobrazovanie funny csv na webe Tomáš Urban, Maroš 

Frkáň 

In progress 

DB2: Chceme majáčik na jemné dohľadanie 

balónu 
Dominik Pisarovič To Do 

PG12: Prezentácia na robime.it Dominik Pisarovič In progress 

PG13: Dotaznik pani Mrškovej Tomáš Urban To Do 

 

  



4. Daily scrum 

Stretnutie prebiehalo podľa plánu, najskôr sme si prešli plnenie úloh, zosumarizovali 

sme si potrebné úlohy pred konferenciou, podelili si jednotlivé časti – poster, 

prezentácia, článok, tričká a podobne a následne sme si prešli daily scrumom. 

a. Jano 

Jano sa venoval zlučovaniu modulov, pomenej a neúspešne. 

b. Martin 

Robil Janovi code review, pripravoval návrh na tričká a spracoval návrh na 

poster, ktorý sa následne chystá ísť tlačiť. 

c. Tomáš 

Vypracoval dotazník pre p. Mrškovú, okolo 900 slov, uložený v Trelle. 

d. Jakub 

Jakubovi sa tento týždeň ťažšie rozbiehalo a tak v druhej časti šprintu viac 

zamaká. 

e. Maroš 

Maroš sa venoval baru na stránke so zobrazovaním aktuálnej polohy balóna, 

no progress je minimálny zatiaľ, v druhej časti šprintu sa chystá tiež zamakať. 

f. Dominik 

Spracoval prezentáciu na robime.it, aktualizoval zápisy a retrospektívy na 

stránke a chystá sa v ďalšej časti šprintu testovať v teréne majáčik. 


