
                              
   

   
 
 
 

Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 22.4.2010 
 
 
Termín: 22.4.2010 v 10:00 hod 
Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba 
Přítomni: Ing. Alena Daňková, doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Marcel Klus, Ing. Aleš Procházka, doc. 

Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., Ing. Kamil Skácel, Mgr. Marcela Zahnašová, Ing. Jiří Kubeš. 
 
 
Program: 
 
1) Dokládání dokumentů - měsíční výkazy, ukončení monitorovací zprávy 31.3.2010 
 - průběžně NSK – Krišáková, CDV – Daňková, FS, CN – Procházka, FAST – Zahnašová, 
 - byly doloženy zbývající dokumenty za NSK – p. Krišáková, CDV – Ing. Daňková, 

 - oznámení kontroly naplánované na 11.5.2010.   
 - došlo k ukončení 2.monitorovacího období (31.3.2010), a do 30.4.2010 bude doručena 2. MZ, ve 

které bude podána žádost o platbu, předpokládaná částka činí 613 137,57,- Kč, zpracovala Mgr. 
Zahnašová a doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 2.MZ bude předána p. Ing. Menclové. 

   
2) Realizace klíčových aktivit, termíny, autorské smlouvy-kontrola termínů za jednotlivé moduly- 
CDV, FAST, FS, CN, NSK 
 - učební opory se předají v elektronické podobě ve formátu .doc (microsoft word), manažerovi 

projektu a ten rozešle administrativním pracovníkům projektu, kteří opory upraví do jednotné 
podoby, 

 - garanti modulu a koordinátoři provedou kontrolu postupu na autorských dílech, 
- všichni autoři autorských smluv dostanou protokol o převzetí a ihned potom příkaz k vyplacení 

honoráře, 
- následný tisk učebních opor,  
- pilotní ověření modulů. 

 
3) Prezentace aktivity Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál, 
archivace-navržené oblasti video ukázek. 
 - domluvení se na tvorbě scénářů natáčení a naplánování termínů ať se může přenos přenášet 
           on-line, 
  - Ing. Daňková navrhuje ukázky různých měření, hluku, emisí, dalekohled atd., 
  - realizace a zprostředkování přenosů– firma Ha-vel internet, s.r.o. 

 



                              
   

   
 
4) Publicita a propagace projektu-články v časopisu, příprava dalších aktivit (letáčky, banner, 

propisky) 
 - doručení věcí k publicitě (trička, bloky, tušky) pro cílovou skupinu 
 - aktualizace publicity na web stránkách projektu (http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?propagace-

a-konference ) 
 

5) Úvodní konference projektu-termín, organizace, účastníci. 
  - vyhlášení termínu konání konference 21.5.2010, začátek předpokládán na 8:30 na NA2, 
    - řešení detailního programu konference, časový harmonogram jednotlivých účastníků konference, 

oslovení podnikatelského inkubátoru, Student Car, dalších projektů ESF (doc. Drábková, PI, 
centra nanotechnologií atd.) 

   - bude vytvořena v nejbližší době přihlašovací stránka na konferenci na 
www.fs.vsb.cz/euprojekty/150 .  

 
 
Zápis zapsal dne 23.4.2010 Ing. Aleš Procházka  
 
 
Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 


