
 
    
   
 
 
 

 

 

Zápis z 2. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě 

CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 4.10.2011 

 

 

Termín: 4. 10. 2011 

 

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

 

Přítomni: prof. Ing. Milan Lánský, CSc., doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., 

Ph.D., Ing. Alena Daňková, Ivana Bieliková 

 

Program: 

1. Příprava 1.MZ-realizace podstatných a nepodstatných změn pro zapracování do rozpočtu (UPa, 

CDV, VŠB-TUO)  

2. Upřesnění financování portálu (UPa, CDV, VŠB-TUO)  

3. Informace o postupu VŘ 

4. Upřesnění podkladů pro inovované produkty (UPa, VŠB-TU Ostrava)+přispění CDV 

5. Publicita 

6. Různé 

 

1. doc. Slíva  

 Partneři do 7.10.2011 upřesní změny v rozpočtu pro zapracování do 1. MZ, kterou je nutné 

odevzdat do 30.10.2011. 1. MZ se bude podávat elektronicky bez žádosti o platbu se změnami 

rozpočtu. Nutno doložit podpisový vzor (UPa+CDV) 

2. doc. Smrž 

Dohoda o tvorbě portálu 

 Základní nastavení systému a koordinace aktivit bude v kompetenci VŠB-TU Ostrava 

 Do tvorby portálu budou zahrnuti kvalifikovaní pracovníci ze všech 3 organizací 

 Náklady na tvorbu portálu budou rozděleny následně:  

hlavní IT-koordinátor bude placen-1/3 VŠB-TU Ostrava, 1/3 UPa, 1/3 CDV, 

IT programátoři portálu-každá organizace si bude hradit ze svého přiděleného rozpočtu projektu  

 Bude provedeno ocenění aktivit na tvorbě portálu a zbylé plánované prostředky budou přesunuty do 

kapitol pro tvorbu učebních modulů (nepodstatná změna rozpočtu) 

 Zastupitelé partnerů souhlasili s tímto postupem. 

 

 

 

 

 



 
    
   
 

 

 

 

 

 

3. doc. Smrž 

 Všechna výběrová řízení na HW, SW apod. budou realizována pod správou příjemce VŠB-TU 

Ostrava. Po realizaci VŘ si partneři vysoutěžené produkty odeberou z vítězné firmy v rámci svého 

rozpočtu.  

 

4. doc. Smrž/doc. Slíva 

 Předběžná dohoda o obsahu modulů/kurzů/inovovaných produktů v oblasti dopravy, která se budou 

řešit na pracovištích. UPa sestaví 6 modulů, VŠB-TUO 15 modulů, CDV po předložení struktury 

modulů přispěje vhodnou měrou na realizaci modulu. Budou vyčleněny moduly s komponentou 

ICT a následně bude proveden návrh na snížení monitorovacích indikátorů –Počet nově 

vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT v rámci podstatné změny projektu. 

 

5. doc. Slíva 

 Průběžné doplňování www stránek, příprava banneru, jednotného propagačního stylu 

 Publikování článků o rozjezdu a průběhu projektu s akademických časopisech a jiných tepyech 

časopisů 

 Publicita na konferencích, seminářích, workshopech apod.-využívání baneru, letáčků apod. 

 

8. různé 

 další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu 

 sl. Bieliková zašle partnerům požadované dokumenty (podklady pro podpisový vzor aj.) 

 

 

 

 

 

Zápis zapsal dne 15. 10. 2011 Aleš Slíva 

 

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. 

 


