
 

Prihlasovanie a informácie 

IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava  tel. 00421/ 915 626 016 PhDr. Hana Ščibranyová- 0905 787 217 

 e-mail: info@satir-institute.sk, www.satir-institute.sk 

pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete V. Satirovej 

Vás pozýva na zoomové podujatia 

Stretnutie asistentov, 

Valné zhromaždenie IVS v SR  

a Satir day, 
ktoré sa budú konať 

16. decembra 2020 
 

Len pre asistentov IVS v SR: 

09.00 – 14.30 Stretnutie asistentov 

 

Len pre členov IVS v SR: 

15.15 – 17.30 VALNÉ ZHROMAŽDENIE IVS v SR 

15.15 – 15.30 Prezentácia členov IVS v SR na Valné zhromaždenie 

15.30 – 17.30 Program: 

1. Správa o činnosti a hospodárení za r. 2019 

• Plán na rok 2021 

• Príprava konferencie Satirová v Európe 2021 

2. Členovia a členské poplatky 

3. Rôzne 

4. Uznesenie VZ IVS v SR a záver 

 

Len pre členov organizačného výboru IVS v SR: 

17.30 – 18.15 Organizačný výbor konferencie Satirová v Európe  

 

Pre členov a priaznivcov IVS v SR: 

18.30 – 20.00 Predvianočný Satir Day: Darček pod stromček 

Program Satir day  
• Predvianočná burza vianočných príbehov a obrázkov – čím ste boli obdarovaní alebo čo ste ponúkli ako darček pod 

stromček – vaše nezabudnuteľné príbehy a radosti či nečakané prekvapenia v spojitosti s Vašimi Vianocami vo Vašej 

rodine či inde. Ak máte nejaké ilustračné foto, môžete nám ho poslať vopred, aby sme ho mohli v skupine zdieľať.  

• Kvíz plný záhad, prekvapení a otázok či obrázkov: Uhádnete? Z histórie IVS v SR. 

Očakávame príjemný večer naplnený stretnutím a tentoraz len virtuálne predvianočné koláčiky, spoločné vianočné 

pozdravy a priania pre seba a do sveta.  

Tešíme sa na Vašu účasť, na Satir Day ste tradične vítaní a budeme radi, ak na burzu ponúknete zaujímavé alebo 

vtipné drobnosti, ktoré budú pre záujemcov inšpiráciou.  

Vyplňte prosím on-line prihlášku, aby sme Vám mohli poslať link na zoomové spojenie. 

 

Tešíme sa na Vás a chvíle s Vami  

 Hana Ščibranyová, IVS v SR 
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