
 

 

 

 
 
                  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

srdečne Vás pozývame na 
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INFORMÁCIE O PODUJATÍ 

 
Miesto: Kongresová sála, Doprastav, Košická 52, Bratislava 
Dátum: 27. apríl 2017 (štvrtok)     
Začiatok: 10.00 hod. 
 

 

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2017 – FITS 2017 organizuje Zväz 
slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Ústrednou témou FITS 
2017 je Interdisciplinarita inžinierskych aplikácií. 
 
 

Interdisciplinarita inžinierskych technických odborov spočíva v nutnosti aplikácie 
poznatkov z rôznych technických odborov, prírodných vied, s cieľom prispieť 
k inováciám, efektívnosti výroby, podnikania a ku kvalite života. 
 
Konferencia FITS poskytuje priestor pre odborné príspevky prinášajúce informácie, 
skúsenosti a príklady úspešnej praktickej realizácie svojich myšlienok. Zároveň 
poskytne 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 zo 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. Má za cieľ poskytovať spoločnú platformu pre inžinierov a 
technikov z najrôznejších odborných oblastí pri hľadaní riešení ako odstrániť bariéry 
vo využití tvorivého potenciálu. S tým súvisí celý rad tém, ktorým treba venovať 
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 má v predmete 
činnosti o.i. aj vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; podporuje spoluprácu 
pre uplatnenie progresívnych - SkyWay Technologies na Slovensku. 
 
 
 



 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM PODUJATIA FITS 2017 
 
 
09.30 –  10.00 Registrácia účastníkov 
 
10.00 –  10.10 Otvorenie konferencie 
 
10.10 – 11.20  BLOK PREDNÁŠOK ORGANIZÁTOROV  
 
Dopyt budúcich profesií po nových zručnostiach   
Ing. Lukáš Zendulka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

       

Technickí inžinieri  a ich uplatnenie na vedeckom poli 
Ing. Juraj Lapin, DrSc., Slovenská akadémia vied  

 
EUR ACE akreditácie študijných programov na technických univerzitách  
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 

 
11.20 – 11.30 prestávka, káva 
 
11.30 – 12.30 BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK    
            
Monitoring interakcie geologického prostredia a stavebných  konštrukcií na 
príkladoch z významných slovenských stavieb 

      Ing. Vladimír Gróf, PhD., Žilinská univerzita v Žiline 
 
Modrá ekonomika a možnosti jej využitia na Slovensku 
Ing. Ivan Klinec, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie 
 
Dlhodobý geodetický monitoring stavebných objektov  a technologických 
zariadení ako nevyhnutná súčasť bezpečnosti jadrových elektrární na Slovensku 
Ing. Štefan Lukáč, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 

 
      Novinky v oblasti informačných technológií 
      Ing. Mária Voznická, EUR ING, Klub EUR ING pri ZSVTS 
 

   
     12.30 – 12.45 PRÍSPEVKY PARTNEROV                   
       

      Inovatívny nadzemný dopravný systém spoločnosti Sky Way 
       Ing. František Solár, Solaris consult, s.r.o. 

 
    
    12.40 – 13.00 ODOVZDANIE OCENENÍ ZSVTS 

 
    13.00 – 13.10 Zhrnutie, záver podujatia 

 
    13.10 – 13.40 Obed 

 
 
 
 



 

 

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)  
účastníci 12,00 eur 

študent, doktorand, ocenený, prednášateľ      0,00 eur 

 
Poplatok zahŕňa: vstup na podujatie, zborník na USB, 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: 27042017 
V správe pre prijímateľa prosím uviesť: Priezvisko/FITS 2017 

 
 
Stravovanie  
V cene registračného poplatku je poskytnuté občerstvenie vo foyer pri prezentácii, 
počas prestávky, tiež  obed v zariadení DOPRASTAV-u na I. poschodí. 
 
 
Doprava  
Kongresová sála DOPRASTAV-u na Košickej ulici č.52 v Bratislave, sa nachádza 
v širšom centre mesta, v blízkosti známeho trhoviska na Miletičovej ulici. 
 
Zo železničnej stanice Bratislava nastúpite na trolejbus č.201 a vystúpite na zástavke 
Trhovisko. Odtiaľ pešo na Košickú ulicu k Doprastavu. 
 
Z autobusovej stanice Bratislava nastúpite na autobus č.50 (smer ŽST Podunajské 
Biskupice), vystúpite na  zást. Dullovo nám. Odtiaľ pešo cca 3 min k Doprastavu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mapka s vyznačením miesta konania podujatia 
 

 
 

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 
Ing. Juraj Lapin, DrSc.– Slovenská akadémia vied 

Organizačný  
výbor  
 

Ing. Božena Tušová – viceprezidentka ZSVTS 
Ing. Anton Bittner, MBA – riaditeľ ZSVTS, bittner@zsvts.sk 
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING – úsek 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 21.4.2017 
 
 
 

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 


