Kempinski Hotel
Bratislava

Napredovanie slovenskej ekonomiky a rozvoj
spoločnosti sa posilňuje aj vďaka projektom, ktoré
za podpory štátnych inštitúcií vznikajú i vďaka spolupráci komerčných firiem s akademickými organizá
ciami a organizáciami z tretieho sektora. Dlhodobá
angažovanosť komerčných firiem v týchto projektoch
prináša dlhodobú udržateľnosť a dôležitú praktickú
skúsenosť.
Spoločnosť Microsoft Slovakia v spolupráci s organizáciou Junior Achievement Slovensko si Vás
dovoľujú pozvať na podujatie Inovačné fórum, ktoré
je určené pre zástupcov akademickej, štátnej a verejnej správy. Príďte sa zapojiť do diskusie k témam,
ktoré dnes hýbu celou Európou.

11.00 - 11.45 Digitálna agenda v praxi:
Škola v 21. storočí
“Znižovanie administratívnej záťaže
v komunikácii nadriadených
a podriadených organizácií verejnej správy
s využitím moderných informačných
a komunikačných technológií.”
V rámci bloku vystúpia:
Anna Gottweisová, aSc - Applied Software
Consultants s. r.o.
Roman Baranovič, riaditeľ Ústavu
informácií a prognóz školstva
Jana Kontúrová, riaditeľka ZŠ Bošany
Jozef Kalivoda, Microsoft Slovakia s.r.o.
11.45 - 12.30 Najnovšie technológie a ich využitie
nielen vo vzdelávaní

Agenda
08.30 - 09.00 Registrácia
			
09.00 - 09.10 Otvorenie podujatia a úvodný prejav
Peter Čerešník, generálny riaditeľ
Microsoft Slovakia s.r.o.

“Trh s technologickými novinkami sa rozvíja
závratnou rýchlosťou. Každý deň sú vo svete
predstavované najnovšie inovácie, preto
využime ich silu pre zlepšenie viacerých
oblastí každodenného života.”

09.10 - 10.40 Inovačné centrá a ich budúcnosť
na Slovensku

V rámci bloku vystúpia:
František Bezák, riaditeľ súkromnej ZŠ
a gymnázia GALILEO SCHOOL
Gabriel Fedorko, Microsoft Slovakia s.r.o.
Študentský víťazný tím zo súťaže
Imagine Cup

“Ako efektívne prepájať
vedu a výskum s praxou. Má Slovensko
v tejto oblasti potenciál?
Odpoveďou sú príbehy úspešných.”
V rámci bloku vystúpia:
Peter Sinčák, Technická univerzita Košice
Ján Hudec, riaditeľ Ústavu aplikovanej
komunikácie, Univerzita M. Bela
v Banskej Bystrici
Roman Russev, Microsoft Slovakia s.r.o.
Richard Voda, Work in field s.r.o.
Martin Kališ, Sygic a.s.
Študentská spoločnosť ACE z Košíc
10.40 - 11.00 Prestávka na občerstvenie

12.30 - 12.45 Spoločná diskusia
12.45 - 13.30 Obed a záver podujatia

R.S.V.P. Prosíme o potvrdenie Vašej účasti e-mailom
na microsoft@creativepro.sk alebo telefonicky
na čísle 02 544 30 103 najneskôr
do 22. februára 2012.

