srdečne Vás pozývajú na

FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV
SLOVENSKA 2021
Budúcnosť vedy a techniky na národnej
a medzinárodnej úrovni

29. september 2021
Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, Košice

INFORMÁCIE O PODUJATÍ
Miesto: Congress Hotel Centrum, Košice
Dátum: 29. september 2021 (streda)
Začiatok: 10:00 hod.
Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS organizuje Zväz slovenských
vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskou akadémiou vied. Ústredná
téma FITS 2021 má názov Budúcnosť vedy a techniky na národnej
a medzinárodnej úrovni. Súčasťou podujatia je slávnostné odovzdávanie ocenení
ZSVTS.
Veda, technika, výskum a inovácie sú hybnými silami rozvoja spoločnosti. Z hľadiska
dlhodobej udržateľnosti je potrebné dostať uvedené oblasti do širšej pozornosti
nielen z pohľadu legislatívy, ale najmä podpory aktivít v týchto oblastiach, adresného
praktického využívania nových poznatkov a výsledkov, s možnosťou k rastu kvality
života a prostredia nielen na národnej úrovni, ale aj v rámci medzinárodných
integračných zoskupení a štruktúr. Uvedená myšlienka je podtitulom tohto ročníka
konferencie FITS.
Podujatie FITS má za cieľ poskytnúť priestor pre odborné príspevky prinášajúce
informácie, skúsenosti a príklady úspešnej praktickej realizácie týchto myšlienok.
Zároveň poskytuje 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 sektora, aktívnych výskumníkov,
manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy a všetkých, ktorí
majú blízko k vede, 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 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
podujatiach organizovaných ZSVTS a jeho členskými organizáciami.

RÁMCOVÝ PROGRAM PODUJATIA FITS 2021
09:30 – 10:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
10:00 – 10:10 OTVORENIE KONFERENCIE
Úvodné slovo: Dušan Petráš, prezident ZSVTS
10:10 – 11:20 ODBORNÁ ČASŤ KONFERENCIE
10:10 – 10:40 Vedecká a výskumná spolupráca v rámci zahraničných
kontaktov pracovísk SAV
Zuzana Panczová, podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied
10:40 – 11:00 Mechanochémia: multidisciplinárny nástroj využiteľný v rôznych
odvetviach vedy a techniky
Matej Baláž, laureát ocenenia mladý Vedec roka SR
11:00 – 11:20 Trendy rozvoja vedy a techniky na technických univerzitách
a spolupráca s praxou
Ivo Petráš, prorektor TU v Košiciach
11:20 – 11:40 PRESTÁVKA, OBČERSTVENIE
11:40 – 12:00 AKADEMICKÁ ČASŤ KONFERENCIE
ZSVTS a jeho novodobých 30 rokov
Dušan Petráš, prezident ZSVTS
12:00 – 12:40 SLÁVNOSTNÁ ČASŤ KONFERENCIE
Odovzdanie ocenení ZSVTS
12:40 – 12:50 ZHRNUTIE, ZÁVER KONFERENCIE
12:50 – 13:30 OBED
14:00 – 16:20 SPRIEVODNÉ PODUJATIE
Návšteva Planetária Slovenského technického múzea v Košiciach

ORGANIZÁCIA PODUJATIA
Čestné
predsedníctvo

Organizačný
výbor

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING – Zväz slovenských
vedeckotechnických spoločností
Mgr. Zuzana Panczová, PhD. – Slovenská akadémia vied
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. – Technická univerzita v Košiciach
Ing. Božena Tušová – Zväz slovenských vedeckotechnických
spoločností
Ivan Janáč – riaditeľ ZSVTS
Jozef Krajčovič – vedúci úseku vedy a techniky ZSVTS
Zuzana Podlipová – tajomník ZSVTS

INFORMÁCIE PRE PREDNÁŠATEĽOV
Program podujatia zahŕňa plenárne prednášky vyžiadaných prednášateľov v dvoch
blokoch v rozsahu 20 – 30 minút. Prednášatelia majú k dispozícii datavideoprojektor
s obsluhou. Prezentácie je potrebné zaslať na USB médiu vo formáte MS
PowerPoint. So súhlasom autora budú publikované v pdf formáte na webovej stránke
ZSVTS (www.zsvts.sk).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Účasť na podujatí: len na základe záväznej prihlášky a po úhrade registračného
poplatku. Účastnícky poplatok zahŕňa: vstup na podujatie, konferenčný balíček,
občerstvenie, a v prípade záujmu návštevu Planetária STM Košice.

SPRIEVODNÉ PODUJATIE
Pre účastníkov je pripravená návšteva do Planetária Slovenského technického
múzea v Košiciach, ktorá pozostáva z hodinovej projekcie oblohy.
Sú rezervované 2 vstupy (každý pre 40 osôb): 14:00 h – 15:00 h a 15:20 h – 16:20 h.
Organizátori si vyhradzujú právo zatriedenia účastníkov do jednotlivých vstupov,
bude zabezpečené sprevádzanie účastníkov z hotela Centrum do Planetária.
Planetárium STM sa nachádza na Hlavnej ulici 88, Košice, blízko Dómu sv. Alžbety
(cca 15 min. pešo od hotela Centrum).

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava, tel.: 02/5020 7649 alebo 0902/917 594
e-mail: zsvts@zsvts.sk
http: www.zsvts.sk

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Registračný poplatok
Osoba
Výška poplatku (vrátane DPH)
prednášateľ, študent, doktorand
0,00 €
člen ČO ZSVTS
24,00 € (t.j. 20 € + 4 € DPH)
ostatní účastníci
30,00 € (t.j. 25 € + 5 € DPH)
návšteva Planetária STM Košice
3,00 € (t.j. 2,50 € + 0,50 € DPH)
Poplatky sa prijímajú bankovým prevodom na účet ZSVTS.
Bankové spojenie:
Č. ú: IBAN: SK32 0200 0000 0000 0403 0012 (VÚB Bratislava)
Variabilný symbol: 29092021 V správe pre prijímateľa uviesť: Priezvisko/FITS 2021
Doprava na miesto konania podujatia
Congres Hotel Centrum Košice sa nachádza v historickom centre mesta Košice. Vlaková aj
autobusová stanica je od hotela vzdialená cca 15 minút chôdze: Je možné použiť aj MHD.

Ubytovanie
Účastníkom konferencie, v prípade ich záujmu, poskytne Congress Hotel Centrum***
(www.hotel-centrum.sk) ubytovanie v jedno, resp. dvojlôžkových izbách (v cene ubytovania
sú raňajky). V prípade Vášho záujmu o ubytovanie v Congress Hoteli Centrum*** Vám
informácie poskytne recepcia hotela: 055/622 0350, resp. 0902/755 755, info@hotelcentrum.sk.
Rezerváciu ubytovania a platbu si každý účastník zabezpečuje samostatne!

Pandemické opatrenia
Podujatie FITS´2021 sa uskutoční v režime OTP (vstup len pre osoby, ktoré sú očkované,
testované alebo prekonali Covid-19), v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami podľa
vyhlášky a covid automatu platnými v termíne konania.
Bližšie informácie k aktuálnym opatreniam budeme posielať prihláseným účastníkom cca
týždeň pred konaním podujatia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť režim vstupu na konferenciu podľa aktuálnej
pandemickej situácie.

Termín zaslania prihlášky: do 17.9.2021

