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Miesto konania: NB 010
Dátum konania: 16.decembra 2010
Trvanie: od 10,00 hod – 12.00 hod.

Zápisnica
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola úloh z poslednej porady
Verejné obstarávanie k aktivitám 1.1 a 2.1 - stav
Zákazka s nízkou hodnotou ku aktivite 3.1 – stav
Monitorovacia správa č. 003
Publicita a informovanosť – internetová stránka

1. Pracovné stretnutie otvoril prof. Sága projektový manažér.
2. Ing. Poláčková informovala prítomných so závermi z poslednej porady a tiež
uskutočnila kontrolu prijatých úloh z minulej porady..
Prijaté úlohy – kontrola


Stanoviť na jednotlivých fakultách osobu zodpovednú za prepočet mzdy
Zodpovední: prof. Rafajdus, doc. Rievaj,
Splnené.
 Dopracovať pre nové osoby dodatky k pracovným zmluvám
Zodpovední: prof. Rafajdus, doc. Rievaj
Splnené
 Vypracovať podklady pre špecifikáciu – prenájom pristorov
Zodpovední: zástupcovia fakúlt
Splnené.
3. Verejné obstarávanie k aktivitám 1.1 a 2.1 - stav
Na poslednej porade bola zadaná úloha vypracovať podklady pre špecifikáciu
pre nájomné priestory t.j. tabuľkové prehľady výstupov jednotlivých aktivít. Fakulty
dodali podklady a tieto boli následne zapracované v exelovskej tabuľke. Výstupom je
názorný prehľad za každú vzdelávaciu aktivitu o počte, časovom zaradení,
o požiadavke na budúce hotelové zariadenie a vybavenie slúžiace pre realizáciu
aktivít. Všetky tieto údaje boli zrhnuté do výslednej informácie, ktorá bude slúžiť ako
podklad pre obstarávateľa – prenájom priestorov.
Tabuľkové prehľady budú rozposlané jednotlivým fakultám, nakoľko sú
zároveň aj harmonogramom pre nasledujúce roky.
4. Zákazka s nízkou hodnotou ku aktivite 3.1 – stav
Dodávatelia obdržali zo strany Eurodotácií ponukové listy a k tomu všetky
potrebné informácie pre zapojenie sa do verejnej súťaže. Proces pokračuje.
5. Monitorovacia správa č. 003
Ku dňu 15.12.2010 bola vypracovaná a odoslaná monitorovacia správa – ako
ďalšia informácia o stave projektu. Monitorovacia správa bola sprístupnená všetkým
účastníkom pracovnej porady k nahliadnutiu.
6. Publicita a informovanosť – internetová stránka
V predchádzajúcom období bola vytvorená interenetová stránka. Je potrebné ju
aktualizoavť a upraviť.

Úlohy:

1. Dokončiť podklad pre VO – prenájom priestorov a doručiť ho Eurodotáciám.
Termín: 31.12.2010
Zodpovední: Ing. Poláčková, Ing.

Pazdziurková
2. Preposlať jednotlivým fakultám Tabuľkové prehľady vzdelávacích aktivít
Termín: 22.12.2010
Zodpovedná: Ing. Poláčková
3. Aktualizácia internetovej stránky
Termin: priebežne
Zodpovedný: Ing. Kašpar FŠI

V diskusii sa otvorila otázka vydavateľstva EDIS . S Eurodotáciam je potrebné túto
problematiku doriešiť.
Ďalej zo strany doc. Lovečka bola pripomienka ku aktivite 4.1 týkajúca sa komentára a bola
vyjadrená požiadavka o skonzultovanie komentára s ASFEU t.j. Žiadosť o zmenu

V závere boli zhrnuté všetky dôležité termíny a stretnutie bolo ukončené. Projektový manažér
poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Ing. Pazdziurková Katarína

