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Zápisnica

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov
medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím
Žilinská univerzita v Žiline
26110230004
OPV-2009/1.2/01-SORO
Dopytovo - orientovaný

Miesto konania: NF 227
Dátum konania: 10. jún 2010
Trvanie: od 9:00hod. – do 11:00 hod.

Zápisnica
z prezentácie aktivít Projektu, vyplňovania pracovných a kumulatívnych výkazov

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Prezentácia
3. Úlohy
4. Diskusia
5. Záver

1. Otvorenie
Pracovné stretnutie otvoril doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD., privítal prítomných a oboznámil
s programom pracovného stretnutia. Taktiež predstavil a privítal Ing. Evu Carmen Poláčkovú,
manažérka monitoringu a Ing. Katarínu Pazdziurkovú účtovník členov riadiaceho tímu Projektu.
2. Prezentácia





opis projektu, charakteristika strategického cieľa a špecifických cieľov projektu,
popis a charakteristika jednotlivých aktivít vyplývajúcich z opisu projektu,
vysvetlenie vypĺňania pracovného výkazu s názornou ukážkou,
vysvetlene vypĺňania kumulatívneho mesačného výkazu práce s názornou ukážkou.
3. Úlohy vyplývajúce z pracovného stretnutia:



Doplnenie a uzatvorenie personálnej matice a dodať (Ing. Poláčkovej) kompletnú
dokumentáciu – súhlas dotknutej osoby, životopis, publikačná činnosť jednotlivých členov
personálnej matice, dodatky k pracovným zmluvám.
Zodpovední:

doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD.,
Renáta Škulcová Bc,
Termín: do 30. júna 2010



Vypracovať harmonogram jednotlivých aktivít v zmysle požadovaného vzoru (zabezpečenie,
termíny, vstupy, výstupy ..)
Zodpovední: zodpovední riešitelia
Termín: do 30. septembra 2010



Vytvoriť vzor na vypĺňanie pracovného výkazu a kumulatívneho mesačného výkazu práce.
Zodpovedná: Renáta Škulcová Bc,
Termín: do 30. júna 2010

4. Diskusia

Následne doc. Rievaj otvoril diskusiu na tému
–
–
–
–
–

personálnej matice a jej dodatočného obsadenia / je naplánovaných 50 ľudí pre EF/
otázka aktualizácie personálnej matice
možnosti zapojenia sa do jednotlivých aktivít
usporadúvanie workshopov,
otázka exkurzii, stáži,

– vypracovanie dodatkov k pracovným zmluvám
– spresnenie pokynov k vyplňovaniu výkazov / na čo si treba dávať pozor/
– termíny ich odovzdávania

5. Záver
V závere pracovného stretnutia si prítomní skontrolovali zadané úlohy a stretnutie bolo ukončené.

Zapísala: Ing. Katarína Pazdziurková

