
 

*Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Protokol o konání Exkurze 

AWT Paskov a Zárubek 

Registrační číslo projektu 

 

CZ.1.07/2.4.00/31.0162* 

Název projektu 
Zvyšování praktických kompetencí a odborné 
kvalifikace v oblasti technického vzdělávání 

Místo konání AWT Paskov, Zárubek 

Datum a čas konání 15. 11. 2012 

Pořadatel VŠB-TU Ostrava 



 

*CZ.1.07/2.4.00/31.0162, http://projekty.fs.vsb.cz/162/ 2/7 
E20121115_Vyhodnoceni_AWTPaskovZarubek.docx 

*Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

1. Náplň exkurze 

Exkurze ve společnosti AWT Paskov, jako společnosti, zabývající se železniční i 

kombinovanou dopravou a provozováním vleček. Cílem exkurze byly především dopravní a 

manipulační zařízení a prostředky. 
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1. Vyhodnocení 

V rámci této exkurze bylo podpořeno celkem 18 osob (17 mužů a 1 žena), dále 3 pracovníci 

organizačního týmu. 

 

1.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 18 

07.41.01  - muži 17 

07.41.02  - ženy 1 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 0 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 0 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 3 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

1.2 Přednášející 

1) Jméno:  Ing. Martin Lindovský  

Společnost:  VŠB – TU Ostrava 

Pozice:   Akademický pracovník 

E-mail: martin.lindovsky@vsb.cz 

 

2) Jméno:  Ing. Aleš Procházka 

Společnost:  VŠB – TU Ostrava 

Pozice:   Akademický pracovník 

E-mail: ales.prochazka@vsb.cz 
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3) Jména:  doc. Ing. Olivková Ivana, Ph.D. 

Společnost:  VŠB – TU Ostrava 

Pozice:   Akademický pracovník 

E-mail: ivana.olivkova@vsb.cz 
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2. Fotodokumentace 
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3. Přílohy  

A. Prezenční listina účastníků 

B. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/

