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Slovensko – česká konferencia o geometrii a grafike 

Tretie spoločné podujatie   

26. sympózium o počítačovej geometrii SCG´2017 

37. konference o geometrii a grafice 

September   11 - 14, 2017 
Vršatské Podhradie, Slovenská republika 

 

Vážené dámy, vážení páni! 

Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty šiesty ročník pravidelného stretnutia slovenských 

geometrov,  ktoré sa bude konať 11. - 14. septembra 2017 v korune Bielych Karpát v obci 

Vršatské podhradie v okrese Ilava na Slovensku 

spoločne s 37. konferenciou o geometrii a grafike českej spoločnosti pre geometriu a grafiku.  

Hlavné témy sympózia sú:  

 geometria a jej aplikácie vo vede, technike a umení 

 geometrické modelovanie a počítačová grafika  

 úloha geometrie v kontexte technického vzdelávania    

 dynamické softvérové  prostredia vo výučbe geometrie 

Vítané sú všetky príspevky z rôznych oblastí geometrie a jej aplikácií v technických a 

vedných disciplínach a príspevky týkajúce sa metodiky výučby geometrie. Svoje príspevky 

môžu účastníci sympózia prezentovať aj formou posterov, na výstavke modelov, prípadne 

ukážkami didaktických materiálov a počítačových aplikácií počas celého trvania sympózia.  

Účastníci konferencie sa môžu registrovať on-line na stránke konferencie: www.ssgg.sk/scg 

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Vršatec  podľa požiadavky v online registrácii 

48,- Euro plná penzia v jednoposteľovej izbe/osoba/deň  

38,- Euro plná penzia v dvojposteľovej izbe/osoba/deň  

Konferenčný poplatok vo výške 100,- Euro (zahŕňajúci konferenčné materiály a zborník, 

občerstvenie a večierok) je potrebné uhradiť najneskôr do 20. augusta 2017 na účet 

Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava, č.ú. 4040 198208/3100, VS: 20 2017 00xx 

Dvojčíslie xx je poradové číslo účastníka v zozname prihlásených na stránke konferencie. 

 Tešíme sa na stretnutie so všetkými stálymi účastníčkami a účastníkmi sympózia a srdečne 

vítame všetkých nových kolegov a kolegyne pracujúcich v niektorej oblasti geometrie.  

   Výbor SCG: Velichová - Szarková - Richtáriková 

Kontakt: Ústav matematiky a fyziky, Strojnícka fakulta STU 

     Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, Slovenská republika 

tel: + 4212 57296 136,  e-mail: scg@ssgg.sk  

http://www.ssgg.sk/scg
http://www.hotelvrsatec.sk/
mailto:scg%28at%29ssgg.sk



