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Z Á Z N A M -  3. partnerský meeting dňa  9.3.2021 (on line) 

Zúčastnení: p. Machovičová, p. Ikrényiová – Slovenský plastikársky klaster (VP); p. Urbanová- Plastikářský klastr Zlín (HCP);  

                    p. Václav – SOPK (HCP); p. Lišhák- Uavonic (externý dodávateľ služieb v rámci aktivity A3) 

Záznam:  

k bodu 1. Otvorenie 3. partnerského stretnutia partnerov projektu Regioplast 

p. Machovičová (VP) a p. Václav (PP1) privítali zúčastnených a informoval o agende stretnutia 

k bodu 2. Podanie 2. priebežnej MS a preloženie ZDV - HCP, VP, PP1 

p. Machovičová (VP) informovala o agende a úlohách  súvisiacej s predložením MS a ZDV ako i komunikáciou 

s Riadiacim orgánom  a ITMS systémom 

k bodu 3. Kontrola aktivít projektu – harmonogram, koordinácia 

p. Machovičová (VP) a zúčastnení partneri prerokovali rozpracované aktivity (ttvprba príručky pre učitešov, tvorba 

prezentácie, monitoring a publicita projektu a plánované a aj  termíny realizácie (zostavenie a zasadnutie pracovnej 

skupiny) v  zmysle aktualizovaného harmogramu projektu. 

k bodu  4. E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie (v ČR, v SR) 

 Partneri vrátane dodávateľa externých služieb pre aktivitu E2 sa informovali o stave rozpracovania realizácie 

a komplikáciách v súvislosti s proti pandemickými opatreniami COVID19. Pričom HCP dohodne natáčanie videa 

u minimálne 1 firmy v ČR a VP u 1 firmy v SR. Partneri sa dohodli na posunutí termínu ukončenia výstupu aktivity 

k 30.6.2021. 

k bodu 5. P. Ikrényiová informovala HCP o technických aspektoch obsahového napĺňania kapitol aktivity A3. Príručky pre 

učiteľov ako i požiadavke na jazykovej adaptácii  prezentácií z anglického jazyka do slovenčiny (PP1) pred zaradením 

do Príručky pre učiteľov. Termín ukončenia prác je IV/2021. 

k bodu 6. Partneri projektu prerokovali nadchádzajúce  aktivíty projektu najmä zostavenie a zasadnutie pracovnej skupiny.           

k bodu 7. Záver -úlohy a termíny: 

V. / 2021   VP (v 1./2 mesiaca) a HCP (v 2./2 mesiaca)  zabezpečia pre  UAVONIC firmu pre  natáčanie videa 

VI./ 2021  Uavonic zrealizuje tvorbu náborového videa 

V./ 2021  VP a HCP dokončia obsah elektronickej príručky pre učiteľov 

V./ 2021  PP1 dodá preložené preklady pre príručku 

           V./ 2021  HCP zostaví v spolupráci s VP  pracovnú skupinu 

           V./ 2021 HCP zrealizuje prvé stretnutie pracovnej skupiny  

           VII./ 2021  HCP   s VP a PP1 pripravia  workshop  „best practice  pre nábor“  

           VII./ 2021    VP zvolá Pracovný meeting partnerov 

           predbežne  - všetci partneri zabezpečujú publicitu projektu 
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