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                                                Z á p i s n i c a  

zo stretnutia členov projektového tímu na Elektrotechnicekj fakulte  

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

Program:  1. Otvorenie  

2. Informácie členov riadiaceho tímu Projektu 

3. Úlohy 

4. Záver 

 

 
 
 

Názov projektu  
Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi 
priemyselnou sférou a univerzitným prostredím 

Konečný prijímateľ  Žilinská univerzita v Žiline  
Kód ITMS  26110230004 
Kód výzvy  OPV-2009/1.2/01-SORO 
Druh projektu  Dopytovo  orientovaný  

Zápisnica č.    Miesto konania:   
                        Dátum konania: 7. jún 2010  
                        Trvanie: od 9:00hod. – do 11:00 hod.  
 



1. Otvorenie 
 
Pracovné stretnutie otvoril doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., ktorý informoval o účele vzniku 
projektu: Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou 
sférou a univerzitným prostredím v rámci operačného programu Vzdelávanie  
Taktiež predstavil a privítal Ing. Evu Carmen Poláčkovú, PhD. manažérka monitoringu a Ing. Katarínu 
Pazdziurkovú účtovník členov riadiaceho tímu Projektu. 
 
2. Informácie členov riadiaceho tímu Projektu 

Ing. Katarína Pazdziurková prezentovala možnosti, ktoré projekt ponúka a aké sú výstupy 
z konkrétnych aktivít. 
V následnom Ing. Eva Carmen Poláčková zodpovedala otázky týkajúce sa  
 

- organizovania konferencii, workshopu, exkurzií, seminárov, vyzvaných prednášok, 
mobilít  

- otázky súvisiace s prenájmom miestností, zobrazovacej a zvukovej techniky.  

- otázky z oblasti  cestovného, stravného, diét pre členov personálnej matice. 

- otázky možnosti spoluúčasti preplácania publikačnej činnosti z Projektu 

 

 
 
3. Úlohy vyplývajúce z pracovného stretnutia:  

Vypracovať harmonogram  seminárov, exkurzii, konferencií, workshopov, vydávania publikácií. 

        
       Zodpovední: zodpovední riešitelia 

Termín: do 30. júna 2010 
 

Doplneniť  a uzatvoreniť personálnu maticu, dodať zoznam navrhovaných osôb Ing. Poláčkovej. 
Jedná sa o vedecké kapacity:  prof., doc, PhD, Ing. a odborných zamestnancov v oblasti výskumu 
a vývoja. Za každého člena doplneného do personálnej matice je potrebné doložiť životopis 
a súhlas dotknutej osoby u zahraničných v slovenskom jazyku, pri niektorých publikačná činnosť a 
dodatky k pracovným zmluvám. 

 
 

           
     Zodpovedý: doc.Ing.Pavol Rafajdus, PhD  

          Termín: do 30. júna 2010 
 
 
4. Záver 
V závere pracovného stretnutia si prítomní skontrolovali zadané úlohy a stretnutie bolo ukončené.  

 
Zapísala: Ing. Ivana Brídová, PhD.  
 


