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Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied
bol založený v roku 1989. Predmetom činnosti
Prognostického ústavu SAV je
interdisciplinárny základný a aplikovaný
výskum v týchto oblastiach: a) teoretické,
metodologické a koncepčné problémy
prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v
národnom i svetovom kontexte; b) sociálnoekonomická dimenzia globálnych
environmentálnych zmien; c) koevolúcia
inštitucionálnej a technologickej zmeny.
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economy and forecasting of the Slovak society in
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