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Cieľ konferencie:
Identifikovanie zásadných paradigiem, ktoré budú ovplyvňovať smerovanie
spoločnosti vo svete, európskom priestore a v SR v 21. storočí a načrtnutie možného
vývoja infraštruktúry spoločnosti a infraštruktúry človeka. Otvorenie problematiky
kontrolovanej spoločnosti ako fenoménu nového pohľadu na riešenie otázok
budúcnosti spoločnosti na planéte Zem.
Predpokladaný obsah rokovania (okruhy pre vystúpenia, diskusie a príspevky
do zborníka z konferencie):

Aké sú možnosti udržať dnešnú spoločnosť, založenú na spotrebe z materiálneho hľadiska?
(prírodné zdroje – prírodné prostredie)
Aké sú možnosti udržať dnešnú podobu infraštruktúry spoločnosti a človeka z finančného
hľadiska? (bariéry a možnosti)
Diskusia ku geopolitickým aspektom ďalšieho vývoja globalizovaného sveta (miesto Európy
a EÚ).
Diskusia k interakciám rôznych kultúrnych modelov spoločnosti a predpoklady ďalšieho
vývoja.
Diskusia o udržateľnosti rôznych sociálnych modelov spoločnosti, a na to nadväzujúcich
foriem a rozsahu infraštruktúry (sociálne politiky, penzijné systémy).
Diskusia o kumulácii krízových javov (demografické zmeny, príjmová polarizácia, finančné
zadlžovanie sa, zmeny prírodného prostredia, technologický rozvoj, vojnové konflikty).
Je možné uvažovať o novom type spoločnosti založenej na inej podobe spotreby ako dnes?
(vzdelanie, zdravotníctvo, voľnočasové aktivity).
Diskusia k etickým princípom v trhovej ekonomike (jednotlivec, podniky, TNK, štáty).
Aké sú možnosti riešiť súčasné problémy spoločnosti (príjmová polarizácia, zadlženosť)
tradičnými nástrojmi? (boj proti korupcii, prerozdeľovacie procesy)
Môže byť kontrolovaná spoločnosť formou riešenia uvedených problémov? Je to nový vývojový
stupeň spoločnosti, uvádzajúci do súladu človeka a prírodu? (optimalizácia)
Diskusia o technologických možnostiach súčasnosti a budúcnosti a kontrolovanej spoločnosti
(miera a možnosti kontroly, kontrola mäkká a tvrdá).
Je bezpečnosť spoločnosti kľúčovým cieľom? (informačná, energetická, potravinová,
bezpečnosť zdravia)
Aký časový rámec existuje pre realizáciu „rozumných“ opatrení pred spustením
nekontrolovaného planetárneho vývoja?
Diskusia o homogenite a heterogenite spoločnosti z celosvetového pohľadu. Sú problémy
a determinanty identické vo všetkých krajinách, alebo ide o zásadné diferencie, vyžadujúce
použitie odlišných skupín nástrojov?
Diskusia k technickým možnostiam a k možnostiam zlepšenia organizácie spoločnosti
(informačné technológie, egovernment, ehealth) a „zraniteľnosť“ spoločnosti. Je znalostná
spoločnosť riešením celospoločenských problémov, alebo technickou prípravou kontrolovanej
spoločnosti?
Diskusia o nových možných podobách infraštruktúry spoločnosti a infraštruktúry človeka v 21.
storočí (možné cesty hľadania optima vzťahu človeka a planéty vo fázach zmeny prírodných
podmienok na planéte).
Je možné dosiahnuť celoplanetárnu dohodu o spoločnom postupe pri tejto optimalizácii, alebo
je nutná kontrolovaná spoločnosť sveta?

Program:
16. máj 2012
Registrácia účastníkov konferencie 9:00 – 10:00
Dopoludnia: plenárne vystúpenia (prof. Ochrana, prof. Volner, prof. Grinberg, doc.
Pauhofová, doc. Staněk, prof. Labaš, prof. Pastoreková,, prof. Fischer) a diskusia
k infraštruktúre spoločnosti a k infraštruktúre človeka
Obed
Ubytovanie účastníkov po 14:00 (resp. deň pred konferenciou)
Popoludní : vystúpenia prihlásených účastníkov a diskusia k infraštruktúre
spoločnosti a k infraštruktúre človeka
Recepcia
Krst knihy prof. Volnera a knihy doc. Pauhofovej a kolektívu, kultúrny program
(formálne oblečenie)
17. máj 2012
Raňajky
Plenárne vystúpenia (prof. Krejčí, doc. Staněk, prof. Volner, zástupca ZSE Eon)
a diskusia ku kontrolovanej spoločnosti
Obed

Organizačné pokyny:
Konferencia:
Záväzná prihláška do 20. marca 2012
Účastnícky poplatok
1 deň : 100 EUR
2 dni : 160 EUR (vrátane ubytovania na jednu noc)
2 dni : 220 EUR (vrátane ubytovania na dve noci)
Ubytovanie bude zabezpečené v priestoroch Smolenického zámku.
Poplatok je potrebné uhradiť do 30. marca 2012.
Číslo účtu: 7 000 122 050 /8180
IBAN: SK6081800000007000122050
SWIFT code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 90030210
Doplňujúce údaje : meno/koSMOLENICE

Príspevok do zborníka:
Príspevok prosíme zaslať do 30. marca 2012, informácie o akceptácii príspevku do
zborníka budú zaslané do 15. apríla 2012.
Poplatok len za uverejnenie v zborníku: 30 EUR, doktorandi 15 EUR
Číslo účtu: 7 000 122 050 /8180
Variabilný symbol: 90030211
Doplňujúce údaje: meno/zboSMOLENICE
Poplatok za uverejnenie v zborníku je potrebné uhradiť až po obdržaní akceptačného
listu do 15. apríla 2012.
Dopravné spojenie: http://www.kcsmolenice.sav.sk/?lng=sk&charset=&doc=trans
info
Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický
Na večer sa odporúča formálne oblečenie.
Informácie k recenzovanému zborníku konferencie :
Zborník v elektronickej a v tlačenej podobe. Bude obsahovať abstrakty a príspevky
v plnom znení. Príspevky budú do recenzovaného zborníka zaradené na základe
akceptačného listu. Až po obdržaní akceptačného listu je potrebné realizovať úhradu
za uverejnenie. Príspevky na uverejnenie vyberá vedecký výbor konferencie.
Hodnotenie príspevkov je v škále od 1 po 7 ( 7 – najlepší).
Pokyny pre technické spracovanie príspevku :
Príspevok prosíme zaslať vo formáte: písmo Times New Roman 12 pt. Obyčajné
riadkovanie. Dĺžka príspevku je maximálne 10 strán, vrátane literatúry. Členenie
príspevku: meno autora, inštitúcia, kontaktná adresa, názov, abstrakt v jazyku
slovenskom, alebo českom a v anglickom, kľúčové slová, text, zoznam použitej
literatúry. Termín odovzdania príspevku je najneskôr do 30. marca 2012.
Autorom najlepších príspevkov bude ponúknutá spolupráca na monografii
ešte v roku 2012.
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