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Severoatlantické aliance. Spolupráce je zaměřena na 
vzdělávací aktivity, tvůrčí činnost studentů, vedení 
společných mezinárodních cvičení, konferencí a se-
minářů apod. Významnou prioritu na poli vědeckém 
má mezinárodní spolupráce s vědeckou a výzkumnou 
komunitou zemí NATO, s důrazem na vědeckou pod-
poru cílů výstavby sil Aliance.

Kontaktní adresa:

Univerzita obrany
Kounicova 65
612 00  Brno
Tel.: 973 442 554, 973 442 636
Fax: 973 442 888
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Internet: http://www.unob.cz

Společnost ŠKODA VÝZKUM s.r.o. společně se 
Západočeskou univerzitou v Plzni, Útvarem koncep-
ce a rozvoje města Plzně, BIC Plzeň a Hospodářskou 
komorou Plzeň uspořádali konferenci „Uplatnění vý-
zkumu, vývoje a inovací v průmyslových podnicích“. 
Akce se konala dne 26. 10. 2004 v budově plzeňské 
radnice a záštitu převzali primátor města Plzně Jiří 
Šneberger a generální ředitel ŠKODA HOLDING Jiří 
Zapletal.

Konference se zúčastnilo celkem 63 účastníků 
hlavně z Plzeňského kraje a podle jejich ohlasů byla 
tato akce velmi úspěšná. Ze zúčastněných podniků 
a institucí můžeme jmenovat např. všechny společ-
nosti ŠKODA HOLDING, Appian Group, BRUSH 
SEM, Elitex Machinery, GÜHRING, Hob Cer Tec, 
Hofmeister, Invelt Energo, Lasselsberger, Panasonic 
AVC Network Czech, SINDAT Plzeň, ŠKODA Ko-
várny, ŠKODA JS, ŠKO-TOOLS, VÚHU Most, Value 
Engineering Services, Západočeská plynárenská, ZAT 
Easy Control Systems, ZVVZ Milevsko atd. Všechny 

tyto podniky a jistě i mnoho dalších si uvědomují, že 
bez zlepšování jejich výrobků a technologií nemohou 
zůstat dlouhodobě konkurenceschopní.

V přednáškách byly prezentovány výsledky 
výzkumných a vývojových pracovišť a úspěšných 
příkladů jejich spolupráce s podnikovou sférou, po-
dány informace o dostupných kapacitách v oblasti 
výzkumu, vývoje a odborných službách. Zajímavá 
byla jistě pro účastníky i informace o možnosti zís-
kání finančních prostředků z výzkumných programů 
podporovaných institucemi v České republice i Evrop-
ské unii. Ze společností ŠKODA HOLDING přednesli 
zajímavé přednášky zástupci ŠKODA Dopravní tech-
nika, ŠKODA ENERGO a ŠKODA VÝZKUM. V rámci 
konference byl i prostor pro jednání mezi jednotlivými 
podniky a institucemi.

Jsme přesvědčeni, že konference přispěla ke zlep-
šení aplikace výsledků výzkumu a vývoje do praxe 
průmyslových podniků.
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