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1. Náplň konference   

 
Konference probíhala dle níže uvedeného programu, přednášejícími byli vedoucí pracovníci 

jednotlivých zapojených útvarů v rámci VŠB – TU Ostrava (Fakulta strojní). 

1. den - pondělí 23.6.2014  

08.00 – 09.00 Příjezd účastníků, registrace, ubytování popř. úschova zavazadel 

09.00 – 09.15 Zahájení konference 

09.15 – 10.00 Základní operace a sestavy v programu  SAP (Ing. B. Bokišová) 

10.00 – 10.30 Moduly „Docházka“, „Cestovní příkazy“ (H. Drmolová) 

10.30 – 11.00 Coffee break 

11.00 – 12.15 Oběh dokladů v rámci fakulty - smlouvy, DPP/DPČ, faktury, provozní zálohy 

apod., (Ing. Z. Kmětíková, I. Portužáková – personální část) 

12.30 – 14.00 Oběd 

14.00 – 16.00 Projekty na Fakultě strojní, centrální projekty a zapojení FS v této oblasti (Ing. 

K. Kantorová, Ing. L. Bogaňová – obě CPI) 

16.00 – 16.30 Coffee break 

16.30 – 18.30 Uzavření a rekapitulace přednesených témat, osobní konzultace s přednášejícími, 

diskuze  

19.00 – 23.00 Večeře, večerní raut a odborná diskuze 

 

2. den – úterý 24.6.2014 

07.30 – 09.00 Snídaně 

09.00 –10.30 Administrativa projektů OPVK  - MZ a její přílohy, publicita projektu, 

udržitelnost projektu, představení projektů OPVK řešených na Fakultě strojní  (Ing. Z. 

Kmětíková. Ing. D. Fojtík, Ph.D., doc. Ing. A. Slíva, Ph.D.) 

10.45 – 12.15 Veřejné zakázky – shrnutí směrnice, obecná pravidla postupu v rámci univerzity 

(Průvodní list VZ, administrace VZ, metodická pomoc oddělení VZ, nákup), (JUDr. L. 

Tatranská) 

12.30 – 13.30 Oběd 

13.30 – 16.00 Diskuze, osobní konzultace s přednášejícími,  závěrečné jednání konference, 

ukončení konference (Ing. Z. Kmětíková) 
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  

 

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 21 

07.41.01  - muži 3 

07.41.02  - ženy 18 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 2 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 2 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

Konference se zúčastnilo celkem 21 podpořených osob. 

 

 

 

2.2 Přednášející 

 

Ing. B. Bokišová (bohuslava.bokisova@vsb.cz) 

H. Drmolová (hana.drmolova@vsb.cz) 

Ing. Z. Kmětíková (zuzana.kmetikova@vsb.cz) 

I. Portužáková (ivana.portuzakova@vsb.cz) 

Ing. K. Kantorová (katerina.kantorova@vsb.cz) 
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Ing. L. Bogaňová (lenka.boganova@vsb.cz) 

Ing. D. Fojtík, Ph.D. (david.fojtik@vsb.cz) 

 doc. Ing. A. Slíva, Ph.D. (ales.sliva@vsb.cz) 

JUDr. L. Tatranská (ludmila.tatranska@vsb.cz) 

 

Všichni výše uvedení přednášející přednášeli bez nároku na honorář, jednalo se o 

zaměstnance VŠB – TU Ostrava. 
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3. Fotodokumentace  
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4. Přílohy  

A. Leták + program 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Fotografie z konference 
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