
 

 

Pozvánka 
 na  
 

 15. SLOVENSKÚ DEMOGRAFICKÚ KONFERENCIU 
 

 
TRANSFORMÁCIA SLOVENSKEJ  

SPOLOČNOSTI VO SVETLE VÝSLEDKOV POSLEDNÝCH TROCH 
POPULAČNÝCH CENZOV  

 
 

pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslava Bašku 

 
 
 

 

Termín: 17. – 18. september 2015 
Miesto:  Trenčianske Teplice, hotel Most Slávy  
 

 
Organizátori konferencie: 
 
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského , 

Štatistický úrad Slovenskej republiky  

(v zastúpení Pracoviskom ŠÚ SR v Trenčíne) 
 

 



Organizačný výbor: 
 
Predseda:     Branislav Bleha  
Podpredseda:    Pavol Arpáš 
Členovia :     Michal Klobučník, Michal Szabo, Arnold Kakaš,  

         Jarmila Berová, Dana Dugáčková, Andrea Krumpárová 

 

Programový výbor: 
 
Branislav Bleha, Branislav Šprocha, Ľudmila Ivančíková, Boris Vaňo 

 

Program: 
 
Štvrtok (17. 9. 2015) 
  9:30 – 11:30 Registrácia účastníkov 
11:30 – 12:30  Obed 
12:30 – 18:00 Otvorenie a rokovanie  konferencie  
19:00            Večera (raut) 
 
Piatok (18. 9. 2015) 
 8:00   Raňajky 
 9:00 – 12:00           Rokovanie 
12:00  – 13:00          Obed 
13:00 –15:00 Rokovanie   
 

 
 
 
 
  



O R G A N I Z A Č N É    P O K Y N Y 

 

 15. slovenská demografická konferencia sa uskutoční v hoteli Most Slávy 

v Trenčianskych Tepliciach: www.hotelmostslavy.sk 

 Konferencia začína vo štvrtok 17. 9. 2015 registráciou účastníkov v čase od 9:30 hod. 

do 11:30 hod. Otvorenie konferencie a začiatok odborného programu je o 12:30 hod. 

Po rokovaní od 18:00 hod. do 19:00 hod. je možné využiť hotelové wellness centrum. 

Od 19:00 hod. sa uskutoční diskusno-spoločenský večer - „raut“. 

 Ukončenie konferencie sa predpokladá v piatok 18. 9. 2015 o 14:00 hod., najneskôr 

o 15:00 hod. Stravovanie sa začína 17. 9. 2015 obedom a končí 18.  9. 2015 obedom (raňajky 

a kúpeľný poplatok sú v cene ubytovania). 

 

Stravovanie a ubytovanie je zabezpečené v hoteli Most Slávy. 

  

Stravná jednotka:  6,50 EUR – obed;  16,- EUR – večera (raut).  

Ubytovanie:    34,- EUR   na osobu v dvojposteľovej izbe,  

          40,- EUR  ubytovanie v jednoposteľovej izbe. 

Ubytovanie a stravovanie si účastník hradí na mieste.  

 

Vložné: 

Včasné prihlásenie a zaplatenie do 30. 4. 2015: 35 EUR 

Štandardné prihlásenie a zaplatenie do 30. 6. 2015: 45 EUR 

Prihlásenie a zaplatenie po 30. 6. 2015 a na mieste: 55 EUR (negarantujeme ubytovanie 

v hoteli Most Slávy) 

Pre členov SŠDS a ČDS zľava 5 EUR z uvedených súm vložného (platí iba v prípade zaplatenia 

členského, a to najneskôr počas registrácie pred začiatkom konferencie). 

Vložné zahŕňa občerstvenie počas konferencie a konferenčný zborník príspevkov.  

Vložné nezahŕňa ubytovanie a stravovanie. 

Vložné treba uhradiť bezhotovostným prevodom na účet SŠDS číslo: 4021244256/7500,  

IBAN:  SK3375000000004021244256,  

SWIFT kód: CEKOSKBX, Československá obchodná banka, a. s. 

Variabilný symbol 1505, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny pre autorov príspevkov do konferenčného zborníka (kat. AFD) : 

 

Súčasťou prihlášky na konferenciu v prípade aktívnej účasti je abstrakt v slovenskom 

jazyku vo  formáte doc. alebo docx. s rozsahom 100-150 slov.  

Celé príspevky je nutné poslať do 3. 9. 2015, vo formáte doc. alebo docx na adresu 

klobucnik@fns.uniba.sk. Príspevky poslané po tomto termíne nebudú do zborníka zaradené. 

Rozsah príspevku je maximálne 18 tisíc znakov aj s medzerami (10 normostrán). Prílohy 

musia byť v požadovanej kvalite. Použite Harvardský spôsob citovania. Všetky grafy, mapy, 

obrázky (výlučne ČB) označte jednotne ako „Obrázok č. “ číslované od 1 po X... 

Príspevky by mali byť v zhode s tematickým zameraním konferencie. 

Všetky spresnenia a aktuálne informácie (napríklad predbežný program) budú 

posielané prihláseným účastníkom na e-mail, ktorý uvedú v prihláške. 

 

Otázky k ubytovaniu, stravovaniu, organizácii: dana.dugackova@statistics.sk 

Otázky k zameraniu, abstraktom, príspevkom, programu: klobucnik@fns.uniba.sk, príp. 

bleha@fns.uniba.sk 

 

 Záväznú prihlášku na 15. slovenskú demografickú konferenciu spolu s vyznačením 

záujmu o ubytovanie a stravovanie prosíme zaslať na adresu: 

 

Dana Dugáčková 

Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne, Kniežaťa Pribinu 28,  911 54 Trenčín 

resp.  e-mail: dana.dugackova@statistics.sk  

 

 

Spolu s  prihláškou pošlite potvrdenie o zaplatení (stačí aj výpis, screen z internet-

bankingu ) a v prípade aktívnej účasti aj abstrakt v slovenskom jazyku.  

 

 

 

 

  


