
PRIHLÁSTE SA NA KONFERENCIU 

A POŠLITE SÚHRN VÁŠHO PRÍSPEVKU 

Czechoslovak Society of Arts & Sciences 
Spoločnosť pre vedy a umenia 

(skupina so sídlom v Bratislave) 
 

v spolupráci s 

 
Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Univerzitou Komenského v Bratislave 
 

Vás pozývajú  
aktívne (s príspevkom) i pasívne (bez príspevku) 

na 

28. Svetový kongres SVU 
 

SVET   V   PREMENE 

 
1. – 4. septembra 2016, Bratislava, Slovensko 

 



Československá spoločnosť pre vedy a umenia so sídlom vo Washingtone D.C., USA, Spoločnosť 

pre vedy a umenia, pobočka so sídlom  v Bratislave v spolupráci s  Vysokou školou zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied v Bratislave a Univerzitou 

Komenského v Bratislave  pripravujú Svetový kongres SVU v hlavnom meste Slovenska Bratislave 

v dňoch 1.-4. Septembra 2016.  

Téma konferencie je: SVET V PREMENE 

28. Svetový kongres SVU bude výnimočnou príležitosťou na stretnutie  odborníkov z rôznych 

oblastí, prezentáciu výsledkov vedeckých,  dborných a umeleckých aktivít.  Na kongrese sa už 

tradične zúčastnia mnohí naši krajania (Česi a Slováci) žijúci v zahraničí a obohatia nás svojimi 

skúsenosťami a reflexiou sveta, ktorý sa v súčasnosti mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. 

Kongres sa uskutoční v budove VŠZaSP sv. Alžbety na Námestí 1. mája v bezprostrednej blízkosti 

Prezidentského paláca a neďaleko historického centra mesta.  Ubytovanie si objednajte v blízkych 

hoteloch, hosteloch a ubytovacích zariadeniach (Airbnb, www.Booking.com,  www.Lofthotel.sk, 

www.hoteltatra.sk, www. www.sorea.sk/regia, recepciarga@sorea.sk:pozn:“SVU kongres”;rezervácia  

36€/posteľ do konca júla. Skromný internát: Kolégium bl. Zdenky Shelingovej 10€/posteľ, rezervácia do 

konca júla :info:eva.hanusovska@gmail.com). 

Prosíme o zaslanie príspevkov a návrhov na odborné panely v nasledujúcich oblastiach:  

1) prírodné a lekárske vedy,  

2) technické vedy a nové technológie,  

3) dejiny a spoločenské vedy,  

4) humanitné vedy,  

5) kultúra a umenie.  

Organizátori vyberú reprezentatívne príspevky (prednášky, prezentácie )a zaradia do programu. 

Vami navrhnuté odborné panely môžu zahŕňať: politológiu, ekonómiu, obchod, náboženstvo, 

etiku a filozofiu, výtvarné umenie, divadlo, film, hudbu, technológiu a priemysel, medicínu, 

laboratórnu medicínu a diagnostiku, prírodné vedy, knihovedu, kultúrne dedičstvo, imigráciu a 

emigráciu, dejiny, české, slovenské a slovanské štúdiá, literatúru, lingvistiku a výučbu jazykov, 

šport a zdravý životný štýl. V príspevkoch sa očakáva podčiarknutie našej zodpovednosti a 

angažovanosti sa za svet v premene a dôstojné postavenie človeka v ňom. Názov vášho príspevku 

a abstrakt v rozsahu do 300 slov (preferujeme anglický jazyk, prijímeme aj v sj,čj)  pošlite emailom 

na adresu SVUBratislava2016@gmail.com do 29. júla 2016.       Objednajte si aj kultúrne akcie . 

REGISTRÁCIA on-line a informácie o kongrese sú na stránke  https://www.svu2000.org 


