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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                 Miesto konania:  NB 010 
                                  Dátum konania: 22.novembra 2010 
                                  Trvanie: od 9,00 hod – 12.00 hod.  
 

Z á p i s n i c a 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

Program:  
  

1. Otvorenie  
2. Informácie z poslednej porady 
3. Kontrola úloh z poslednej porady  
4. Verejné obstarávanie k aktivitám 1.1 a 2.1 
5. Podklady pre zákazku s nízkou hodnotou ku aktivite 3.1 

 

 

 

1. Pracovné stretnutie otvoril prof. Sága projektový manažér.Oboznámil prítomných 
s programom stretnutia. Slovo následne odovzdal Ing. Poláčkovej.  

 



2. Ing. Poláčková  informovala prítomných so závermi z poslednej porady a tiež 
s prijatými úlohami. 

3. Prijaté úlohy - kontrola 
 Stanoviť na jednotlivých fakultách osobu zodpovednú za prepočet mzdy 

Zodpovední: prof. Rafajdus, doc. Rievaj,  
Fakulta Elektro úlohu splnila. Fakulty PEDaS a FŠI úloha sa presúva k termínu 
24.11.2010. 

 
 Dopracovať pre nové osoby dodatky k pracovným zmluvám 

Zodpovední: prof. Rafajdus, doc. Rievaj 
Fakulta Elektro úlohu splnila. Fakulty PEDaS a FŠI úloha sa presúva k termínu 
30.11.2010. 
 

 
4. Verejné obstarávanie k aktivitám 1.1 a 2.1 
 

 Vypracovať špecifikáciu pre nájomné priestory. 
 

Zodpovední: prof. Sága, Ing. Poláčková 
Ing. Pazdziurková 
Termín: do 19.11..2010 

 
Úloha bola splnená čiastočne. Boli vypracované podklady pre jednotlivé fakulty t.j. 
tabuľkové prehľady pre výstupy aktivít, z ktorých vyplynú špecifikácie ako podklad pre 
verejneho obstarávateľa na začatie procesu VO - prenájom priestorov. Tento matriál 
obdržia jednotlivé fakulty. 

 
3. Podklady pre zákazku s nízkou hodnotou ku aktivite 3.1 
 
Boli doručené základné informácie o budúcich dodávateľoch firme Eurodotácie. Proces 
VO formou nízkonákladovej položky sa zahájil. 

 
 
Úlohy:  

1. Stanoviť na jednotlivých fakultách osobu zodpovednú za prepočet mzdy 
Termín: 24.11.2010 
Zodpovední: doc. Rievaj, doc. Loveček 

 
 
 

2. Vypracovať tabuľkové prehľady 
Termín: 26.11.2010 
Zodpovední: prof. Rafajdus, doc. Rievaj,  
doc. Loveček 

 
V závere prebehla krátka diskusia a stretnutie bolo ukončené. Projektový manažér poďakoval 
prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala: Ing. Pazdziurková Katarína 



 
 
 


