
 

 
 

 
zaregistrovaná dňa 13.5.2002 na Ministerstve vnútra SR ponúka 

 všetkým záujemcom individuálne alebo kolektíve členstvo. 
Zaregistrovať sa možno na domovskej stránke spoločnosti na adrese 

http://www.ssgg.sk 
 
Spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky a jej poslaním je: 

a) podporovať rozvoj geometrie a počítačovej grafiky a ich vzájomnej 
interakcie 

b) presadzovať kvalitu geometrického a grafického vzdelania na 
všetkých typoch škôl v SR 

c) spolupracovať s medzinárodnými spoločnosťami a organizáciami 
rovnakého zamerania 

d) podieľať sa na organizácií vedeckých podujatí, konferencií, 
seminárov a sympózií o geometrii a počítačovej grafike 

e) vydávať informačný bulletin spoločnosti 
 f) rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť. 

 
SSGG má ambície stať oficiálnou inštitúciou, 

pod záštitou ktorej bude možné zriaďovať sponzorské kontá  
a nadácie pre vedeckých pracovníkov  

za účelom stimulácie vedeckého rozvoja v príslušných disciplínach 
ako i prezentácie výsledkov na verejnom fóre. 

Jednou z aktivít spoločnosti je aj podpora publikačnej činnosti 
 v oblasti geometrie a počítačovej grafiky. 

 
Vítané sú všetky ďalšie aktivity – diskusné fórum na Internete, softvérový bazár, 

workshopy, internetovské kurzy, atď., 
ktoré možno vykonávať pod hlavičkou spoločnosti. 

 
Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku je kolektívnym členom 

medzinárodnej spoločnosti pre geometriu a grafiku ISGG, ktorej cieľom je 
presadzovať medzinárodnú spoluprácu a stimulovať vedecký výskum,  

ako aj pedagogickú prácu a metodiku vyučovania v oblasti  
geometrie a počítačovej grafiky.  



 
 
 

si Vás dovoľuje informovať o možnosti publikovať  
 

vedecké, odborné a populárne články 
 

s GEOMETRICKOU PROBLEMATIKOU 
 

v prvom periodiku svojho druhu na Slovensku  
 ktoré vychádza 2krát ročne pod záštitou spoločnosti SSGG  

 

 
Vaše príspevky očakávame na adrese sídla spoločnosti 

 
v elektronickej alebo tlačenej forme 

 
a všetky recenzentmi akceptované a autormi upravené články 

budú publikované za úhradu 6,- EURO za stranu  
(členovia SSGG platia len 5,- EURO za stranu) 

 
Redakčná rada časopisu sa teší na spoluprácu s Vami  
veriac v úspech a kvalitu nášho spoločného produktu 

 
PRVÉHO SLOVENSKÉHO ČASOPISU  

PRE GEOMETRIU A GRAFIKU 
 
 
Adresa sídla spoločnosti:                                     Spoločnosť SSGG 

Ústav prírodných, humanitných 
a spoločenských vied  
Strojnícka fakulta STU 
Námestie Slobody 17 
812 31 Bratislava 
e-mail: info@ssgg.sk  
URL: http://www.ssgg.sk 
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