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INFORMÁCIE O PODUJATÍ 

 
Názov: Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov 
Miesto: Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava 
Dátum: 8. november 2017, streda     
Začiatok: 10.00 hod. 
 

 

Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) 
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou 
akadémiou vied. Koná sa počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017, ktorého 
cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, 
popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých  
a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky  
a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho  
a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. ZSVTS, 
spolu so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou rektorskou konferenciou a Zväzom 
priemyselných výskumných a vývojových organizácií, vystupuje v úlohe odborného 
garanta Týždňa.  
 
Cieľom konferencie je prezentovať a podčiarknuť významnú úlohu inžinierov, vedcov 
a technikov v procese prenosu poznatkov vedy a techniky do praxe. Transfer 
poznatkov i technológií patrí ku kľúčovým faktorom rozvoja nielen výskumných 
organizácií, priemyslu, regiónov, ale i štátu. V konečnom dôsledku prináša zlepšenie 
ekonomiky krajiny i kvality života ľudí. 
 
Podujatie ponúka prezentácie zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky, spoločnosti Huawei z Číny, Slovenskej akadémie vied, 
Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, prezentáciu laureáta súťaže 
Vedec roka Slovenskej republiky (gestormi sú ZSVTS, SAV a CVTI SR) i pohľad 
mladej generácie k získaným poznatkom počas svojej začínajúcej vedeckej 
a odbornej činnosti.  
 
Účasť na podujatí bude prínosom pre všetkých inžinierov a technikov  
v najrôznejších oblastiach zo súkromného či verejného sektoru, aktívnych 
výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy  
a všetkých, ktorí majú blízko k vede, technike, technickým inováciám a novým 
poznatkom. 
 
 

PARTNER PODUJATIA 
 

Partnerom podujatia je spoločnosť Solaris Consult, s.r.o., ktorá má v predmete 
činnosti o.i. aj vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; podporuje spoluprácu 
pre uplatnenie progresívnych - SkyWay Technologies na Slovensku. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM PODUJATIA  

 
 

09:30 – 10:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE 
 
10:00 – 10:05 OTVORENIE KONFERENCIE 
                         Dušan Petráš, prezident ZSVTS 
 

10:05 – 10:40 BLOK PREZENTÁCIÍ ORGANIZÁTOROV  

10:05 – 10:20 Podpora transferu poznatkov na národnej úrovni                              
                        Lukáš Zendulka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
10:20 – 10:35 Potenciál SAV pri inováciách výrobkov slovenského priemyslu 
                        František Simančík, Slovenská akadémia vied 
10:35 – 10:50 EUR ACE štandardy  a ich význam                                                                                
                        Dušan Petráš,  Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 
 
 

10:50 – 11:40 BLOK PREZENTÁCIÍ PARTNEROV  

10:50 – 11:15 Inžiniering v dopravných systémoch pre 21. storočie                        
                        František Solár, Solaris Consulting           
11:15 – 11:40 Knowledge transfer as an effective means to progress of country 
                        Bill Shiyi, Huawei Technologies           (prednáška bude v angl.jazyku) 
 

11:40 – 12:00 PRESTÁVKA, KÁVA  
 
 

12:00 – 12:40 BLOK ZÁVEREČNÝCH PREZENTÁCIÍ  

12:00 – 12:25 Transfer vedeckých poznatkov v oblasti stavebnej akustiky           
                        Monika Rychtáriková, vedkyňa roka SR 
12:25 – 12:40 Poznatky získané pri štúdiu reologických vlastností priemyselných   
                       polymérnych zmesí   
                        Miloš Gubrický, ambasádor ZSVTS                                                                          

 
 

12:40 – 13:00 ZHRNUTIE, ZÁVER PODUJATIA 
 
 
13:00 – 13:40 OBED 
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VÝBORY PODUJATIA 
 

Čestný  
výbor 
 

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING – prezident Zväzu 
slovenských vedeckotechnických spoločností 
Ing. Róbert Szabó, PhD. – riaditeľ odboru implementácie štátnej 
politiky, európ. a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. – predseda Slovenskej akadémie 
vied 
Ing. Božena Tušová – viceprezidentka Zväzu slovenských 
vedeckotechnických spoločností  pre vedu, techniku a vzdelávanie 
Ing. Anton Bittner, MBA – riaditeľ Zväzu slovenských 
vedeckotechnických spoločností 

 

Organizačný  
výbor  

Jozef Krajčovič – vedúci úseku vedy a techniky ZSVTS 
Zuzana Podlipová – tajomník ZSVTS  

 
 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 

 
Registračný poplatok 
 

Osoba Výška poplatku  
(vrátane DPH) 

partner, prednášateľ, študent, doktorand  00,00 € 

člen ZSVTS 12,00 €  (10 € + 2 € DPH) 

ostatní účastníci 24,00 €  (20 € + 4 € DPH) 

 
Poplatok zahŕňa: vstup na podujatie, občerstvenie, obed. Poplatky sa prijímajú bankovým 
prevodom na účet ZSVTS. 
 
Bankové spojenie: 
Č. ú: IBAN: SK32 0200 0000 0000 0403 0012 (VÚB Bratislava) 
Variabilný symbol: 08112017 
V správe pre prijímateľa prosím uviesť: Priezvisko/ZSVTS konferencia 

 
Stravovanie  
V cene registračného poplatku je poskytnuté občerstvenie vo foyer počas prestávky, 
tiež obed v jedálenskom zariadení Technopolu. 
 
Doprava  
Budova Technopolu sa nachádza na Kutlíkovej ulici č.17 v Bratislave, v časti 
Petržalka, neďaleko prírodného kúpaliska Veľký Draždiak.  
Dopravné spojenie: 

a) zo železničnej stanice autobusom č. 93, na 3. zastávke – Zochova, prestup na 
autobus č. 83, ktorého konečná zastávka je Technopol.  

b) z autobusovej stanice autobusom č. 97, vystúpite na  zastávke Technopol  
(9. zastávka).  
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Mapka s vyznačením miesta konania podujatia 
 

Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava 

 

 
INFORMÁCIE PRE PREDNÁŠATEĽOV 
 

Program podujatia zahŕňa vystúpenia v troch blokoch v rozsahu 15 - 25 minút. 
Prednášatelia majú k dispozícii datavideoprojektor s obsluhou. Prezentácie sa 
prijímajú na USB médiu, resp. mailom vo formáte MS PowerPoint. So súhlasom 
autora budú publikované v pdf formáte na webovom sídle ZSVTS (www.zsvts.sk).  
 
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
 

Účasť na podujatí: len na základe záväznej prihlášky.  
Termín zaslania prihlášky: do 6.11.2017 
 
 
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZSVTS 
 

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
Tel.: 02/5020 7649, Fax: 02/5020 7656 
e-mail: zsvts@zsvts.sk 
Web: www.zsvts.sk 

http://www.zsvts.sk/
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