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INFORMÁCIE O PODUJATÍ 

 
Názov: Inžinieri, vedci a technici – impulz inovácií 
Miesto: Dom ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava 
Dátum: 9. november 2016, streda     
Začiatok: 09:30 hod. 
 

 

 
Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) 
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie sa koná 
počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016, ktorý je každoročne organizovaný 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci  
s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre 
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku 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 a Slovenskou rektorskou konferenciou 
vystupuje v úlohe odborného garanta Týždňa.  
 
Cieľom podujatia je prezentovať a podčiarknuť nenahraditeľnú úlohu inžinierov 
vedcov a technikov v procese ďalšieho zvyšovania nielen odborného progresu,  
s tým súvisiacej potreby ďalšieho a neustáleho vzdelávania sa, ale aj ako príspevku 
k vyššej kvalite života, ktorú nám veda, technika a inovácie prinášajú. 
 
Podujatie ponúka prezentácie zástupcu Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj 
v Bruseli, zástupcu spoločnosti Huawei z Číny; prezentácie laureátov súťaže Vedec 
roka Slovenskej republiky (gestormi sú ZSVTS, SAV a CVTI SR) i skúsenosti 
a príklady úspešnej praktickej realizácie myšlienok našich inžinierov.  
 
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 a technickým inováciám. Ukáže tiež 
mladej generácii, ktorá sa orientuje k prírodovedným a technickým odborom, že  
Slovensko má veľa umných a flexibilných odborníkov, ktorí vedia svoje poznatky 
a skúsenosti úspešne preniesť do adekvátneho zhodnotenia. 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsvts.sk/
mailto:zsvts@zsvts.sk
http://www.minedu.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://ncpvat.cvtisr.sk/
http://ncpvat.cvtisr.sk/
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ODBORNÝ PROGRAM PODUJATIA  

 
09:00 –  09:30 Registrácia účastníkov 
 
09:30 – 09:35 Otvorenie konferencie: prof. Dušan Petráš, prezident ZSVTS 
 
 
09:35 – 10:30 ÚVODNÉ PREZENTÁCIE  
 
09:35 – 10:00 Slovensko v Horizonte 2020 

                              Mgr.Terézia Lesayová, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj, Brusel 
 
10:00 – 10:30 Innovative ICT, Building a Better Connected Education 

                              Mr. Wenlong Chen, Huawei, Čína 
 
 
10:30 – 11:30 BLOK PREZENTÁCIÍ LAUREÁTOV SÚŤAŽE VEDEC ROKA SR 
 

                             Súčasné trendy v stavebnej a priestorovej akustike  
                              doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., SvF STU Bratislava  
 

                             Novodobé elektrochemické senzory v analytickej chémii 
                             doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., FCHPT STU Bratislava  
 

                             Projekt Chargebrella 
                             Ing. Daniel Šlosár, FBERG TU Košice 
 

 

11:30 – 11:50 Prestávka 
 
 
11:50 – 12:50 BLOK PREZENTÁCIÍ ÚSPEŠNÝCH INŽINIEROV SLOVENSKA 

 
                             SPINEA story 
                             Ing. Bartolomej Janek, CSc., SPINEA, s.r.o.,  Prešov 
 
                             Ovocinárstvo  na Slovensku  – odvetvie s perspektívou? 
                             Ing. Jozef Vozár, Boni Fructi, s. r.o., Dunajská Lužná 

 

                            Aplikácie využitia družicových signálov na navigáciu i presné meranie  
                            Ing. Dušan Ferianc, EUR ING, Slovenská spoločnosť geodetov   
                                                                                                            a kartografov, Bratislava 

 
 
12:50 – 13:00 Zhrnutie, záver podujatia 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsvts.sk/
mailto:zsvts@zsvts.sk
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ORGANIZÁCIA PODUJATIA 
 

Čestné  
predsedníctvo 
 

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 
Mr. Wenlong Chen, – Huawei Large Enterprise Solutions Marketing 
Director 
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, krajcovic@zsvts.sk 
Zuzana Podlipová – tajomník ZSVTS, podlipova@zsvts.sk 

 
 
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
 
Účasť na podujatí: len na základe záväznej prihlášky.  
Termín zaslania prihlášky: do 7.11.2016 
 
 

INFORMÁCIE PRE PREDNÁŠATEĽOV 
 

Program podujatia zahŕňa prednášky v dopoludňajších dvoch blokoch v rozsahu 
okolo 20 minút. Popoludňajší program obsahuje prednášky v rozsahu do 15 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 webovom sídle ZSVTS (www.zsvts.sk).  
 
 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 
 
Doprava  
Dom ZSVTS na Koceľovej 15 je lokalizovaný v širšom centre mesta Bratislava.  
Zo železničnej stanice: 

a) trolejbusom č. 201 vystúpite na zastávku Saleziáni. Odtiaľ pešo prejdete po 
Záhradníckej ulici  a na Koceľovu ulicu č.15. 

b) trolejbusom č. 210 sa dostanete na zastávku Krížna. Odtiaľ pešo prejdete po 
Záhradníckej ulici  na Svätoplukovu ulicu a následne na Koceľovu ulicu č.15, 

Z autobusovej stanice sa trolejbusom č. 205 dostanete na zastávku Kvačalova, odtiaľ 
pešo prejdete po Svätoplukovej ulici na Koceľovu ulicu č.15 zhruba za 2 min. 

 

http://www.zsvts.sk/
mailto:zsvts@zsvts.sk
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KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
Tel.: 02/5020 7649, Fax: 02/5020 7656 
e-mail: zsvts@zsvts.sk, http: www.zsvts.sk 
 
 
 
Mapka s vyznačením miesta konania podujatia 
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