
SPRÁVA  O  ČINNOSTI  
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti za obdobie 2015 -2018 a 

plnení Hlavných úloh Spoločnosti za obdobie 2015-2018 
_________________________________________________________________ 

 

Činnosť Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti sa v období 2015 až 2018 riadila 
Stanovami spoločnosti a Hlavnými úlohami Spoločnosti na obdobie 2015 až 2018.  

Poslanie a hlavné úlohy Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti sú všeobecne 
sformulované v článku 3 Stanov: 
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Poslanie a hlavné úlohy Spoločnosti 

Poslaním Spoločnosti je najmä: 

1. Rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech 
Slovenskej republiky. 

2. Šíriť poznatky z oblasti štatistiky a demografie. 
3. Organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia 

a iné akcie. 
4. Poskytovať pomoc svojim členom pri ich vedeckej a inej odbornej práci. 
5. Zvyšovať odbornú úroveň svojich členov s osobitým zreteľom na mladých 

pracovníkov. 
6. Prezentovať výsledky štatistickej a demografickej vedy v Slovenskej republike na 

domácich a medzinárodných fórach. 
7. Rozvíjať vlastnú publikačnú a edičnú činnosť. 

 

K naplneniu tohto poslania v období 2015 - 2018 sme zrealizovali nasledovné akcie: 

KONFERENCIE a SEMINÁRE 

1. Pokračovali sme v organizovaní našich dvoch základných konferencií: Slovenskej 
štatistickej konferencie a Slovenskej demografickej konferencie. Sú to naše 
najdôležitejšie akcie a konajú sa v dvojročnom cykle (párne roky – Štatistická 
konferencia a nepárne roky – Demografická konferencia). V roku 2015 sa uskutočnila 
15. Slovenská demografická konferencia v Trenčianskych Tepliciach v Hoteli Most 
Slávy. V Košiciach na Technickej univerzite sa konala 18. Slovenská štatistická 
konferencia v roku 2016. V roku 2017 prebehla 16. Slovenská demografická 
konferencia v Nitre v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa. V roku 2018 sa 
koná 19. Slovenská štatistická konferencia ako slávnostná konferencia k 50. výročiu 
založenia SŠDS. Štatistické aj demografické konferencie mali v tomto období 2-dňový 
priebeh. Materiály konferencií boli publikované v zborníkoch a vybrané články aj 
v príslušných číslach vedeckého časopisu Forum Statisticum Slovacum (FSS). 

2. Každoročne od roku 2001 v mesiaci marec resp. apríl prebieha jednodňová 
konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska (PES). Túto akciu sme organizovali 



v rokoch 2015-2017 na EU v Bratislave. V tomto roku 2018 sme konferenciu posunuli 
až na jún a uskutočnili sme ju v rámci slávnostnej konferencie v Častej-Papierničke.  

3. Každý rok v decembri prebehol aj seminár Výpočtová štatistika, ktorý si našiel svoje 
miesto v AMOS klube na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislave.  

4. Spolu s Výpočtovou štatistikou sa koná aj Prehliadka prác mladých štatistikov 
a demografov. V rámci tejto akcie sme zorganizovali pre študentov pásmo prednášok 
odborníkov z praxe s názvom „Analytika očami profesionálov“. 

5. Každoročne, od roku 1988, prebieha aj seminár EKOMSTAT v Trenčianskych 
Tepliciach. Tohto roku prebehol už 32. seminár v spolupráci s EU SAV. 

6. Prebehli aj akcie Nitrianske štatistické dni (spolupráca s UKF Nitra) a FERNSTAT 
(spolupráca s UMB v B. Bystrici). Ich konanie sme zmenili na 2-ročný cyklus, čiže akcie 
sa striedajú. FERNSTAT 2018 sme zahrnuli do programu Slávnostnej troj-konferencie 
SŠDS v júni 2018 v Častej-Papierničke.  

7. Podarilo sa zorganizovať aj akcie STAKAN (ČR, Čertov, r. 2015) a PRASTAN (SR, 
Oščadnica, r. 2017), kde sa stretávajú učitelia štatistiky z ČR a SR. 

8. Nepravidelne sa uskutočňujú aj regionálne stretnutia a to najmä v B. Bystrici. 
9. V júni 2018 organizujeme v Účelovom zariadení NR SR v Častej-Papierničke 

Slávnostnú troj-konferenciu SŠDS k 50-temu výročiu založenia Spoločnosti. V rámci 
tejto konferencie poriadame aj ďalšie 2 naše pravidelné akcie: PES 2018 a FERNSTAT 
2018. Koná sa tu aj Valné zhromaždenie členov SŠDS. 

 

VNÚTORNÁ ČINNOSŤ 

Činnosť Spoločnosti riadi Výbor Spoločnosti. V uplynulom období pracoval Výbor pod 
vedením Ivety Stankovičovej ako predsedníčky SŠDS a Tomáša Želinského ako vedeckého 
tajomníka SŠDS. Členom výboru je z titulu svojej funkcie aj predseda ŠÚ SR Ing. Alexander 
Ballek. Spolupráca so ŠÚ SR je veľmi dobrá a intenzívna. 

V rámci činnosti Spoločnosti pracujú pobočky v Prešove, v Nitre, v Banskej Bystrici 
a Košiciach. 

Klub Dispersus (rok založenia 2010) združujúci mladých štatistikov a demografov postupne 
zaniká, lebo jeho zakladajúci členovia majú už vyšší vek ako je požadovaná maximálna 
hranica 36 rokov a noví mladí členovia sa zatiaľ nenašli. 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

V uplynulom období 2015-2017 sme opublikovali 10 čísiel vedeckého časopisu FSS (Forum 
Statisticum Slovacum) a pripravené sú ešte 2 ďalšie čísla za rok 2018 (júl a december 2018). 
Z akcie Pohľady na ekonomiku Slovenska pravidelne vychádza zborník s rovnomenným 
názvom. Z ostatných našich akcií vychádzajú zborníkmi s materiálmi, abstraktmi a článkami. 

 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

Na medzinárodnom poli sa naša činnosť sústreďuje do aktivít V7 (SR, ČR, Maďarsko, Poľsko, 
Slovinsko, Rumunsko a Rakúsko). Každoročne sa organizuje stretnutie zúčastnených krajín. 
V roku 2015 sa konalo stretnutie V7 v Rakúsku, vo Viedni a zúčastnili sa 3 členovia SŠDS. 
V roku 2016 bolo v Bukurešti, Rumunsko, kde sa zúčastnila len predsedníčka SŠDS. V októbri 



2017 sme zorganizovali stretnutie krajín V7 u nás v Bratislave. Zúčastnili sa zástupcovia 6 
krajín. Pre chorobu chýbal len zástupca Rakúska. V roku 2018 sa bude konať stretnutie v júli 
vo Varšave, Poľsko. Spolupráca s Českou štatistickou spoločnosťou a Českou demografickou 
spoločnosťou má tradične dobrý charakter. Zástupcovia spoločností z ČR a SR sa zúčastňujú 
ako hostia organizovaných akcií partnerskými spoločnosťami, vybrané akcie organizujeme 
spoločne (PRASTAN, STAKAN) alebo v spolupráci. Členovia Spoločnosti sa aj individuálne 
zúčastňujú medzinárodných konferencií podľa svojho záujmu. 

 

VNÚTORNÁ SPOLUPRÁCA 

V rámci Slovenskej republiky prebieha spolupráca so Štatistickým úradom SR, s Radou pre 
vedecké spoločnosti SAV, ústavmi a vedeckými spoločnosťami SAV, vysokými školami, 
výskumnými pracoviskami, NBS, Infostatom, firmami z hospodárskej praxe, s vedecko-
odbornou aj laickou verejnosťou, štátnou správou, miestnou a regionálnou samosprávou. 

 

 

V Bratislave 18. 06. 2018 

 

doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.    doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. 
vedecký tajomník      predsedníčka 

 


