Pozvánka
CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ
Bratislava, 24 Marec 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava, Zasadacia sála 27

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
v spolupráci s Európskou organizáciou pre jadrový
výskum CERN,
Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu
a
športu
Slovenskej
republiky,
Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky, Výborom pre
spoluprácu Slovenskej republiky s CERN,
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a
Centrom vedecko - technických informácií
Slovenskej republiky spoločne zorganizovali
konferenciu CERN – Slovensko: Priemysel a
Transfer Vedomostí, ktorá sa uskutoční 24 marca
2015 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej
republiky v Bratislave za účasti reprezentantov z
CERNu, vyššie spomenutých inštitúcií, ďalších
zainteresovaných slovenských inštitúcií z oblasti
akadémie aj priemyslu, a samozrejme slovenských
firiem s potenciálom a záujmom spolupracovať s
CERNom v oblasti verejného obstarávania a
transferu vedomostí a technólogií.
Slovensko je členským štátom CERNu viac ako 20
rokov, počas ktorých zaznamenalo veľké úspechy a
vynikajúce výsledky v oblasti vedy. Členský
príspevok Slovenska do CERNu môže byť vo veľkej
časti vrátený späť do ekonomiky krajiny vo forme
dodávok slovenského priemyslu do CERNu. Ako sa
v minulosti ukázalo, v tomto smere má Slovensko
obrovský potenciál, ktorý však dnes nie je
adekvátne využitý. Preto by sa mala skupina firiem,
ktoré majú reálny záujem spolupracovať a
obchodovať s CERNom, obnoviť a rozšíriť, aby
slovenské dodávky znova dosiahli skvelé výsledky.
Cieľom podujatia, ktoré bude na Slovensku prvé
svojho druhu, je utuženie a rozšírenie spolupráce
CERNu a Slovenska v oblasti priemyslu a transferu

vedomostí a technológií. Hlavným zámerom je
zvýšenie návratnosti príspevku Slovenska do
CERNu vo forme zakázok pre slovenské firmy,
informovanie slovenských firiem o všetkých
možnostiach dodávok do CERNu a vytvorenie
nových spoluprác medzi CERNom a slovenským
priemyslom.
Ďalším doležitým cieľom je oboznámenie
slovenských vedecko - výskumných inštitútov
a firiem s možnosťami transferu technológií
(komercializáciou vedeckých objavov a technológií
vyvinutých vďaka fundamentálnemu výskumu vo
fyzike elementárnych častíc a vysokých energií pre
úžitok spoločnosti) nielen z CERNu, ale aj v rámci
celej komunity fyziky vysokých energií, ktorej je
CERN súčasťou. Oblasť transferu technológií je na
Slovensku zatiaľ v procese vývoja a táto
konferencia može do nej reálne priniesť nový
vietor a prispieť tak k novým spoluprácam,
synergiám a akciám združujúcim akadémiu a
priemysel.
Detaily o konferencii, na ktorú Vás organizátori
srdečne pozývajú, sú k dispozícii na
http://indico.cern.ch/e/CERN-SLOVAKIA2015.
Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia online
je však povinná do 10. marca 2015. Podujatie bude
vysielané livestreamom.
Keďže miesta sú limitované, oficiálne potvrdenie
o možnosti účasti dostanú záujemcovia až po
uzavretí registrácie.
Organizátori sa tešia na stretnutie v Bratislave.

