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 Slovensko rástlo v uplynulých dekádach najrýchlejšie spomedzi transformujúcich sa krajín. 

Lacní zamestnanci a dovoz technológií však dnes už nestačia, zostáva nevyužitý potenciál, ktorí 

ponúkajú inovácie a technologický pokrok. Času nie je veľa, no dosť na to, aby Slovensko v budúcich 

rokoch položilo základ pre efektívnu inovatívnu ekonomiku. Preto Priemyselná bipartita 

zorganizovala konferenciu na tému inovácie v priemysle, podmienky pre vedu a výskum v SR,  

prepojenie vedy a podnikania, účasť vysokých škôl a možnosti uplatnenia nových technológií. 

 Odborným garantom konferencie boli partneri priemyselnej bipartity. Zo strany 

zamestnávateľov sú to: Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz automobilového priemyslu, 

Zväz strojárskeho priemyslu, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Zväz hutníctva, ťažobného 

priemyslu a geológie a na strane odborových združení: Integrovaný odborový zväz, Odborový zväz 

KOVO a Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu.  

Cieľmi konferencie boli:  
 zhodnotiť a ukázať postavenie SR v EÚ v oblasti výskumu a vývoja;  

 prejsť k praktickým úvahám a návrhom s využitím potenciálu, ktorý sa v SR nachádza, vrátane 

potenciálu globálnych hráčov pôsobiacich v SR a s využitím potenciálu úspešných a 

inovatívnych slovenských firiem;  

 hľadať východiská ako urobiť strategické partnerstvá v EÚ s potenciálom slovenských.  

 V úvode konferencie predseda Vlády SR Róbert Fico vysoko pozitívne zhodnotil úsilie 

sociálnych partnerov priemyselnej bipartity otvoriť témy, ako efektívne prepojiť vedu a výskum 

s priemyslom. Túto aktivitu ocenil aj podpredseda Európskej komisie Maroš Ševčovič, ktorý ďalej vo 

svojom vystúpení zvýraznil pozíciu EÚ voči svetovým centrám vedy a výskumu a odporúčania opatrení 

na zvýšenie konkurencieschopnosti vedy a výskumu pre SR.  

 V odznených prednáškach a prezentáciách prítomných zástupcov akademickej obce 

a podnikateľov bol opakovane zdôrazňovaný prínos rozvoja vedy, výskumu a inovácií najmä z pohľadu 

vysokej pridanej hodnoty a stability slovenského priemyslu.  

 V závere konferencie sa uskutočnili dva paralelné workshopy  so zameraním na aplikovaný 

výskum pre priemysel a výskum a spolupráca s priemyslom na vysokých školách. 

 

*********************************************************** 

 V dňoch 13. – 15. júna 2013 sa uskutočnilo v Stredisku internátnej prípravy ŽSR Strečno 2. 

stretnutie mladých odborárov IOZ. Touto akciou IOZ nadviazal na minuloročné stretnutie, ktoré sa 

konalo na Donovaloch. Tohtoročného stretnutia sa zúčastnili aj niektorí účastníci z Donoval, mladí 

zástupcovia z jednotlivých základných organizácií IOZ, členovia Rady mladých odborárov IOZ 

a zástupcovia z partnerských odborových zväzov z Čiech – OS STAVBA ČR, OS TOK a  OS DOSIA. 

Obsahovým cieľom stretnutia bolo rozšírenie vedomostí z oblasti pracovnoprávnych 

vzťahov, otázok BOZP, mladých z činnosti odborov, overenie uplatňovania získaných teoretických 

vedomostí z prvého stretnutia v praxi, aktivizácia mladých ľudí v odboroch, systém práce s mladými 

ľuďmi, vzájomná výmena informácií a názorov k aktuálnej spoločensko-politickej situácií na 

Slovensku a  v Čechách, problematika práce odborov na úrovni zväzu a základných organizácií, 

návrhy na riešenie úloh a problémov. Vzdelávacie a diskusné aktivity boli obohatené turisticko-

spoločenskými aktivitami.Všetci zúčastnení zhodne skonštatovali, že stretnutie malo veľký význam 

a splnilo očakávania a zároveň zhodne vyslovili presvedčenie, že stretnutia takéhoto charakteru 

budú pokračovať aj budúcnosti a budú vo väčšom rozsahu ako doteraz. 


