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Poslaním  Centra  pre  interdisciplinárne  a globálne  štúdie je  prispieť  ku  kultúrnemu  a  sociálno-

ekonomickému rozvoju Slovenskej republiky, využívaním poznatkov vedy a techniky, a to najmä:

• vytváraním spoločnej platformy pre ľudí pracujúcich v oblasti výskumu a vývoja, vzdelávania, kultúry,  

štátnej  správy,  politikov  a  podnikateľov,  prostredníctvom ktorej  sa  môžu  vyjadrovať  k stratégii  a 

koncepcii rozvoja Slovenskej republiky ale taktiež aj ku globálnym problémom ľudstva,

• rozvíjaním koncepčnej a prognostickej činnosti, vlastnej výskumnej a vývojovej činnosti a expertnej 

činnosti a predkladaním návrhov a podnetov príslušným inštitúciám a štátnym orgánom, týkajúcich sa 

rozvoja vedy, techniky a ich interdisciplinárnych odborov prispievať k rozvoju Slovenskej republiky,

• podporovaním využitia poznatkov získaných na základe výskumu a vývoja v spoločenskej praxi, ako aj 

vzdelávania a jeho prepojenia s praxou,

• poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti a podporou a 

organizovaním stykov so zahraničnými ako i medzinárodnými spoločnosťami a organizáciami.

Medzi úlohy Centra patrí aj usporadúvanie konferencií, seminárov, sympózií, prednášok ale aj spoločenských 

akcií, či organizovanie rôznych súťaží, klubov a rozvíjanie vlastnej edičnej a publikačnej činnosti.

V rámci svojich kultúrno -vzdelávacio -propagačných aktivít  sa Centrum pre interdisciplinárne a globálne 

štúdie uchádza aj v roku 2014 o príspevok, ktorý umožní realizáciu výnimočného kultúrno identifikačného,  

sebauvedomujúco vzdelávacieho a informačno propagačného projektu „Slovenská kultúra dáva svetu“. 

V rámci svojich expertno -koncepčne – prognostických aktivít sa snažíme vypracovať identifikačný program 

„Štátna doktrína Slovenskej republiky“ a pomôcť pri jeho realizácii.

V rámci svojich identifikačno -občianskych aktivít spolupracujeme na vytváraní systému občianskej aktivizácie 

prostredníctvom projektu „Okrskári“ s jeho systémom zapájania ľudí na okresnej úrovni do politickej práce.

V  rámci  svojich  mediálno  -propagačných  aktivít  sa  spolupodieľame  na  vytváraní  projektu  „Slovenská 

pravda“ s jeho koncepciou internetového spravodajstva v jednotnom mediálnom dome.

V  rámci  strategicko  -koncepčných  aktivít  podporujeme  projekty  „Ľudová  platforma“ a  „Národný 

konvent“.

V rámci sociálno -integračných aktivít vytvárame koncept „Ľudovec“.

V rámci celostnosti  podporujeme aktivity iných fyzických i právnických osôb rovnakého smerovania.

V Bratislave, 8. januára 2014.
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