
Zápis zo stretnutia č. 11 
Dátum a miesto stretnutia: 

19.2.2018 - 4.20, FIIT STU 

Autor: Patrik Pindeš 

Prítomní: 
Patrik Pindeš 
Dávid Beňo 
Matúš Buzássy 
Igor Vereš 
Tomáš Anda 
Martin Nagy 
 
Eduard Kuric 

Priebeh stretnutia: 
● Vytvaranie avatarov  review 
● Potvrdenie pozvanie do nového projektu nerefreshne aktívny projekt  
● Stránkovanie je divné, že nie je zo servera, je to dôležité, prerobiť 
● Dáta nie sú napojené na projekty ešte. Potrebujeme mať v sessions párovanie na 

projekt 
● Filtrovanie, dáta pre filtre sa majú načítať nové a všetky, ideálne by sa tieto veci 

mali cache-ovať (zatiaľ neriesiľ cache) 
● Pán Kuric (PO) prejde doplnenie chýbajúcich stĺpcov(dát) o sessions s Brečkom 

(človek vyvíjajúci plugin).  
● Potrebujeme lepšie video dáta. 
● Pri miznutí bočného menu, nech sa názov projektu newrapuje , nízka priorita. 
● Time zone, disable field , zmeniť poradie time format <-> time zone 
● Pri pozeraní videa je problém s overflow akcie na obrazovke, pozrieť. 
● Prešli sme si conversion funnels v appsee. 
● Sessions - premenuj na Session number 
● Indexy pridáme až tam budú všetky potrebne stĺpce. 
● Prioritne: Stránkovanie zo servera, continuous integration, scripts + db schéma na 

obrazovky a udalosti(button) 
● Výmena rolí medzi Patrik Pindeš a Matúš Buzássy 

Poznámky zo stretnutia: 
● Pridať úlohy podľa komentov PO. 
● Výmena rolí  vedúceho tímu a Scrum Master prebehne počas tohto šprintu postupne. 
● Treba si dohodnúť nový čas na stand-up stretnutia.  

 
 
Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

● Šprint Mokoš 



 

Plnenie úloh za uplynulý týždeň: 
● Väčšina úloh z predchádzajúceho dlhého šprintu (Simargel) boli dokončené.  
● Niektoré úlohy boli rozdelené (split) z rôznych dôvodov: 

○ Export do CSV (chýbala dokumentácia a testovanie, pridal sa novy task) 
○ Filtrovanie Sessions (chýbala dokumentácia a testovanie, filtrovanie na základe 

niektorých stĺpcov, pridal sa nový task) 
○ Zobrazenie zoznamu nahrávok pre aktívny projekt(chýbala dokumentácia a 

testovanie, neboli dostupné všetky údaje do zoznamu v databáze) 
○ Integrácia android pluginu (nepracovalo sa na ňom zatiaľ) 

 

 

 


