
 

 

 
 

 
 
                  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

srdečne Vás pozývame na 
 
 

FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV 
SLOVENSKA 2018 

 
 

Inžinieri a technici v inovačnom procese 
 

 
 
 

15. marec 2018     
Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

INFORMÁCIE O PODUJATÍ 

 
Miesto: Congress Hotel Centrum, Košice 
Dátum: 15. marec 2018 (štvrtok) 
Začiatok: 11:00 hod. 
 

 

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 – FITS 2018 organizuje Zväz 
slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Ústredná téma FITS 2018 
má názov Inžinieri a technici v inovačnom procese. 
 
Inovácia predstavuje novú ideu v ekonomickej oblasti (teda nájdenie nových alebo 
vylepšených produktov, služieb, procesov či technológií) a jej zavedenie do praxe; 
inými slovami inovácia je komplexnou zostavou aktivít od invencie až po jej 
implementáciu. V podstate ide o kreatívny proces, v ktorom sa kombinujú existujúce 
veci (produkty, služby, procesy alebo technológie) novým spôsobom, s cieľom 
vyrobiť alebo ponúknuť jedinečnú vec. Uvedená myšlienka je podtitulom ďalšieho 
ročníka konferencie – FITS 2018. 
 
Podujatie FITS má za cieľ poskytnúť priestor pre odborné príspevky prinášajúce 
informácie, skúsenosti a príklady úspešnej praktickej realizácie svojich myšlienok. 
Zároveň prináša diskusné fórum zástupcov rôznych oblastí súvisiacich s vedou, 
technikou, vzdelávaním i praxou. 
 
Účasť na konferencii bude prínosom pre všetkých inžinierov a technikov  
v najrôznejších oblastiach súkromného či verejného sektoru, aktívnych výskumníkov, 
manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy a všetkých, ktorí 
majú blízko k technike a technickým inováciám.  
 
Konferencia FITS je pokračovaním tradície každoročných stretnutí členov ZSVTS  
s názvom Fórum ZSVTS. Poskytuje spoločnú platformu pre inžinierov  
a technikov z odborných oblastí pri hľadaní riešení ako odstrániť bariéry vo využití 
tvorivého potenciálu. S tým súvisí celý rad tém, ktoré si zasluhujú zvýšenú 
pozornosť, ako napríklad vzdelávanie a príprava pre inžinierske povolania, riadenie 
procesov výskumu a transferu výsledkov do praxe, motivácia mladých talentov a pod. 
Tieto a ďalšie témy budú diskutované nielen na tomto ročníku, ale aj na budúcich 
stretnutiach. 
 
 
 
 

 



 

 

PARTNER PODUJATIA 
 

Partnerom podujatia je spoločnosť Solaris Consult, s.r.o., ktorá vykonáva aktivity 
v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti; podporuje spoluprácu v oblasti aplikácie 
progresívnej technológie SWT (SkyWay Technologies) vo výskumných a projekčných 
prácach na Slovensku, v oblasti technického rozvoja technológie SWT, a tiež 
v oblasti tvorby vzdelávacích programov. 
 
 

RÁMCOVÝ PROGRAM PODUJATIA FITS 2018 
 
 

10:30 – 11:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 
 
11:00 – 11:05 OTVORENIE KONFERENCIE  
 
11:05 – 11:10 Úvodné slovo   
                        Dušan Petráš, prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických                  
                        spoločností 
 
11:10 – 12:10 BLOK PREDNÁŠOK ORGANIZÁTOROV 
 
11:10 – 11:25 Podpora inovatívnych riešení prostredníctvom schém výskumu a vývoja  
                       v Slovenskej republike z pohľadu MŠVVaŠ SR 
                       Martin Šponiar, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
11:25 – 11:40 Inovačný potenciál slovenských výskumných inštitúcií združených   
                       v Slovenskej akadémii vied a jeho napojenie na prax 
                       Peter Samuely, Slovenská akadémia vied  
11:40 – 12:10 Inovácie ako nevyhnutný nástroj konkurencieschopnosti 
                       Ján Lešinský, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 
 
12:10 – 12:30 PRESTÁVKA, OBČERSTVENIE 
 
12:30 – 13:00 ODOVZDANIE OCENENÍ ZSVTS 
 
13:00 – 14:00 VÝSTÚPENIA ÚSPEŠNÝCH SLOVENSKÝCH INŽINIEROV A TECHNIKOV  
 

13:00 – 13:20 Inovatívna dopravná technológia spoločnosti SkyWay pre 21. storočie  
                       František Solár, Solaris Consulting  
13:20 – 13:40 Medicínska aditívna výroba - prípadové štúdie a inovatívne prístupy 
                       Radovan Hudák, laureát ocenenia Technológ roka SR 
13:40 – 14:00 Znižovanie hluku a kmitania odvetrávacieho systému s využitím   
                       numerickej akustickej analýzy – KAMaSI 
                       Juraj Kovaľ, SjF TUKE, ambasádor ZSVTS 

 
14:00 – 14:10 ZHRNUTIE, ZÁVER KONFERENCIE 
 
14:10 – 15:00 RAUT  
 

 
 
 



 

 

INFORMÁCIE PRE PREDNÁŠATEĽOV 
 

Program podujatia zahŕňa plenárne prednášky vyžiadaných prednášateľov v dvoch 
blokoch v rozsahu 15-20 minút. Prednášatelia majú k dispozícii datavideoprojektor 
s obsluhou. Prezentácie sa prijímajú na USB médiu vo formáte MS PowerPoint.  
So súhlasom autora budú publikované v pdf formáte v zborníku a aj na webovej 
stránke ZSVTS (www.zsvts.sk).  
 
 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 
 
Registračný poplatok 
 

Osoba Výška poplatku  
(vrátane DPH) 

partner, prednášateľ, študent, doktorand, ocenený  00,00 € 

člen ZSVTS 18,00 €  (15 € + 3 € DPH) 

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

 
Poplatok zahŕňa: vstup na podujatie, konferenčný balíček, občerstvenie, raut 
Poplatky sa prijímajú bankovým prevodom na účet ZSVTS. 
 
Bankové spojenie: 
Č. ú: IBAN: SK32 0200 0000 0000 0403 0012 (VÚB Bratislava) 
Variabilný symbol: 15032018 
V správe pre prijímateľa prosím uviesť: Priezvisko/FITS 2018 
 

Doprava na miesto konania podujatia 
Congres Hotel Centrum*** je lokalizovaný priamo v centre mesta Košíc. Z vlakovej, 
ako aj autobusovej stanice, je hotel vzdialený 15 minút chôdze, alebo mestskou 
dopravou.  
 
Mapka s vyznačením miesta konania podujatia (Congress Hotel Centrum***) 
 



 

 

Ubytovanie  
Účastníkom konferencie, v prípade ich záujmu, poskytne Congress Hotel Centrum***  
(www.hotel-centrum.sk) zvýhodnené ubytovanie v dvojlôžkových izbách  
v limitovanom počte. V cene sú raňajky formou bufetu. Cena za dvojlôžkovú izbu na 
jednu noc pre jednu osobu je 46,50 EUR (vrátane DPH a mestskej dane), cena pre 
dve osoby je 57,00 EUR (vrátane DPH a mestskej dane). V prípade Vášho záujmu 
o ubytovanie v Congress Hoteli Centrum*** sa treba obrátiť na recepciu hotela: 
055/622 0350, resp. 0902/755 755, info@hotel.centrum.sk. 
 
Stravovanie  
Stravovacie služby poskytuje reštaurácia v Congress Hoteli Centrum*** alebo ďalšie 
reštaurácie v blízkom okolí hotela a centra Košíc.  
 
 
 

ORGANIZÁCIA PODUJATIA 
 

Čestné  
predsedníctvo 
 

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING – Zväz slovenských   
                                               vedeckotechnických spoločností  
Ing. Róbert Szabó, PhD. – Ministerstvo školstva, vedy,  
                                             výskumu a športu SR 
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.– Slovenská akadémia vied 
Ing. Božena Tušová – Zväz slovenských vedeckotechnických  
                                     spoločností  

Organizačný  
výbor  
 

Ing. Anton Bittner, MBA – riaditeľ ZSVTS, bittner@zsvts.sk 
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING – vedúci úseku vedy    
                                       a techniky ZSVTS, krajcovic@zsvts.sk                                                                     
Zuzana Podlipová – tajomník ZSVTS, podlipova@zsvts.sk 

 
 
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
 

Účasť na podujatí: len na základe záväznej prihlášky a po úhrade registračného 
poplatku. Termín zaslania prihlášky: do 9.3.2018 
 
 
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava, tel.: 02/5020 7649 
e-mail: zsvts@zsvts.sk, http: www.zsvts.sk 


