
Zápisnica zo stretnutia č.21 
 
Téma stretnutia:  
Dátum: 10.4.2017 
Čas: 16:00 – 21:00 
Miestnosť: FIIT STU, 4.20 
Prítomní: 
• Ing. Ján Laštinec 
• Bc. Matúš Jurika 
• Bc. Matej Guráň 
• Bc. Štefan Kadlic 
• Bc. Matej Puk 
• Bc. Norbert Danišik 
• Bc. Roland Lang 
 
Vedúci stretnutia: Ing. Ján Laštinec, PhD. 
 
Priebeh stretnutia 
 
• Na začiatku stretnutia sme si zhodnotili, čo sme spravili. 
• Náš projektový architekt Milan sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie na fakulte, čo nám značne 

sťažilo dokončenie vývoju celého produktu, nakoľko okrem toho, že bolo treba dokončiť jemu 
naplánované úlohy, ktoré boli pre finálne dokončenie nosné, bolo potrebné opraviť niekoľko 
jeho starých kódov, ktoré však bolo potrebné najskôr zanalyzovať a prejsť si. 

• Tentokrát sme sa stretli v dvojhodinovom predstihu, aby sme spoločne dokončili určité časti 
projektu, ktoré každý robil na vlastnú päsť.  

• Prišli sme na niekoľko problémov spôsobených starým Milanovým kódom a začali sme ho 
postupne opravovať.  

• Po príchode vedúceho tímu sme si zhodnotili prácu na tomto špritne.  
• Uzavreli sme šprint a vyexportovali sme výsledky šprintu. 
• Spravili sme si retrospektívu tohto šprintu. 
• Zistili sme, že nie všetko beží ako má a Secmon žerie veľmi veľa pamäte. 
• Dohodli sme sa, že nám vedúci dá pred odovzdaním extra čas naviac, aby sme mohli tento 

problém vyriešiť, nakoľko sme museli počas šprintu okrem iného zastrešiť aj Milanove úlohy. 
• Dohodli sme sa na ďalších malých úpravách frontendu. 
• Dohodli sme sa na ďalšom tímovom stretnutí budúci týždeň, keďže počas regulérneho dňa, kedy 

sa stretávame je štátny sviatok. 
• Nasledujúce tímové stretnutie sa bude konať v utorok alebo vo štvrtok. 
• Prezreli sme si kľúčové časti kódu spoločne a spravili sme si navzájom code review. 
• Jano špecifikoval ďalší postup v rámci práce na tímovom projekte a dali sme si dokopy termíny 

odovzdávania, aby sme boli navzájom syncrhonizovaní. 
 
 
 
Nové úlohy 
 

ID Popis Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie 

21.1 Doladiť drobnosti v rámci celkového výstupu Všetci 12.4.2017 
 



 


