
Pod záštitou J. E. Dagmar Repče-
kovej, veľvyslankyne SR v Srbsku, 
sa dňa 24. októbra v Belehrade 
v Srbsku na pôde veľvyslanec-
tva SR konalo Slovensko-srbské 
fórum. Hlavnými diskutovanými 
témami podujatia boli: Prenos 
slovenských skúseností z mode-
lovania výskumného a inovačné-
ho prostredia IKT a inovácie pre 
rozvoj automobilového priemys-
lu a spolupráca klastrov.

Predmetom fóra bol Výskum 
a inovácie pre potreby praxe – úlo-
ha štátu a podporné mechanizmy, 
Výskum a inovácie v automobilo-
vom priemysle a klastre ako pro-
striedok zintenzívnenia medziná-
rodnej spolupráce.

S príspevkami vystúpili Prof. Vla-
dimír Popovič, štátny tajomník Mi-
nisterstva školstva Srbskej republi-
ky, ktorý nadviazal na príhovor J. E. 
Dagmar Repčekovej a vyzval inšti-
túcie k spolupráci. Nasledovali prí-
spevky k danej téme od odborníkov 
z prostredia Ministerstva hospodár-
stva SR, „Slovenský model podpory 
inovácií a startupového prostredia“, 
Alexandra Nagyová, ktorá prezen-
tovala štruktúru podpory. O svoj 
názor sa podelil aj Asistent prezi-
denta Hospodárskej komory Srbska 
Aleksandar Kemiveš, ďalej riaditeľ 
Inovačného fondu Srbskej republi-
ky Ivan Rokonjac a v neposlednom 
rade riaditeľ Sekcie podpory vedy 
CVTI SR Ľubomír Bilský. Z praxe 
stručne predniesla skúsenosti z uni-
verzitných technologických parkov 
a inkubátorov pani Ljiljana Ršu-
movič. V druhej časti fóra s témou 
„Klastre ako prostriedok zintenzív-
nenia medzinárodnej spolupráce“ 
prezentovali riaditelia Automobi-
lového klastra Slovensko Marek 
Turanský a Automobilski Klaster 
Srbije Igor Vitajov, históriu, skúse-
nosti a činnosť klastrov. Prezentácie 
riaditeľov klastrov boli podkladom 
pre stanovenie spoločných cieľov 
na najbližšie obdobie na úrovni me-
dzinárodnej spolupráce. Podujatie 

bolo zavŕšené podpisom Memoran-
da o spolupráci medzi Automobilo-

vým klastrom Slovensko a Automo-
bilski Klaster Srbije. Martin Gergeľ 
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Na železničnej stanici v Piešťanoch sa 
29. októbra konala oslava 110. výro-
čia otvorenia železničnej trate Pieš-
ťany – Vrbové. Súčasťou osláv bola aj 
výstava historických fotografií a me-
lódie rakúsko-uhorskej monarchie 
cisársko-kráľovského komorného 
dychového orchestra v historických 
uniformách z Bratislavy. Vo Vrbovom 
si účastníci podujatia mohli vyskúšať 
rekreačné jazdy na šliapacej a páko-
vej drezine. J. Rais
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