
 
 

 

Pozvánka 
 na  
 

 17. SLOVENSKÚ DEMOGRAFICKÚ KONFERENCIU 
 

 
POKRAČUJÚCA TRANSFORMÁCIA RODINNÉHO, 
REPRODUKČNÉHO A MIGRAČNÉHO SPRÁVANIA 

V POPULÁCIÁCH STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY 
 

pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

Jozefa Viskupiča  

 
 

 

Termín: 13. – 14. jún 2019 
Miesto:  Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM), ul. Bučianska č. 4 

 
Organizátori konferencie: 
 
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť 

   a 

Štatistický úrad Slovenskej republiky  

(v zastúpení Pracoviskom ŠÚ SR v Trnave) 

  



Organizačný výbor: 

Branislav Bleha, Jela Gažová, Iveta Stankovičová, Alena Vadovičová, Miriam 
Chrvalová, Alžbeta Garajová 

 

Programový výbor: 

Branislav Bleha, Branislav Šprocha, Ľudmila Ivančíková, Boris Vaňo 

 

Predbežný program: 

 

Štvrtok (13. 6. 2019) 

10:00 – 12:00 Registrácia účastníkov na UCM 

12:30 – 18:00 Otvorenie a rokovanie  konferencie na UCM 

19:00 – 22:00 Večera (raut) – hotel SPECTRUM 

 

Piatok (14. 6. 2019) 

09:00 – 12:45 Rokovanie na UCM, závery a ukončenie 

13:00  – 14:00 Obed – hotel SPECTRUM 

14:00 – 15:00 Prehliadka centra mesta so sprievodcom 

 

 
 
 
 
  



O R G A N I Z A Č N É    P O K Y N Y 
 

17. slovenská demografická konferencia sa uskutoční na UCM Trnava, ul. 

Bučianska č. 4. 

Konferencia začína vo štvrtok registráciou účastníkov na UCM v čase od 10:00 hod. 

do 12:00  hod.  

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

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

SPEKTRUM. 

Ukončenie konferencie sa predpokladá v piatok do 13:00 hod. 

Ubytovanie aj stravovanie je zabezpečené v hoteli SPECTRUM, približne 10-12 

minút pešo od miesta konania. (https://www.hotelspectrum.sk)  

  

Ubytovanie: Zarezervované sú dva typy izieb (PREMIUM a KOMFORT) 

Premium: 

cena za izbu pri obsadení  1 osobou - 40,- € 

cena za izbu pri obsadení 2 osobami -  49,- € 

Komfort: 

cena za izbu pri obsadení  1 osobou - 34,- € 

cena za izbu pri obsadení 2 osobami - 40,- € 

Ceny za izby sú bez raňajok, za raňajky treba pripočítať ešte 5,- € na osobu a deň. 

Ubytovanie si účastník zabezpečuje sám (v komunikácii s hotelom uveďte účasť 

na 17. SDK pre dohodnuté ceny). 

 

Vložné: 60 EUR  

Vložné zahŕňa občerstvenie počas konferencie, raut a obed v piatok 14. 6. 2019 

a konferenčný zborník abstraktov na el. nosiči.  

Vložné treba uhradiť bezhotovostným prevodom na účet SŠDS číslo: 

4021244256/7500,  

IBAN:  SK3375000000004021244256,  

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

Variabilný symbol 1904, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 
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Pokyny pre autorov príspevkov do konferenčného zborníka 

abstraktov: 

Súčasťou prihlášky na konferenciu v prípade aktívnej účasti je abstrakt 

v slovenskom jazyku vo  formáte doc. alebo docx. s rozsahom do 250 slov. 

Konferenčný zborník abstraktov bude publikovaný v elektronickej forme. 

Príspevky by mali byť v zhode s tematickým zameraním konferencie. 

 

Spôsob podania záväznej elektronickej prihlášky na 17. Slovenskú 
demografickú konferenciu (výlučne elektronicky): 

Elektronický registračný formulár nájdete na adrese: 

https://goo.gl/forms/IH4qRK08zEIrbgDr1 

 

 

Dôležité termíny: 

31.05.2019 záväzná registrácia prostredníctvom online formulára 

31.05.2019 poslanie abstraktu do zborníka abstraktov na adresu prispevky@ssds.sk  

31.05.2019 úhrada vložného na účet SŠDS  
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