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V záujme rozvoja štatistickej a demografickej vedy na území Slovenskej republiky 

pôsobí Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ako priama pokračovateľka 

Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti pri SAV založenej 28.3.1968. Pod novým 

názvom pôsobí od 14.3.1990. 
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Postavenie, sídlo a pôsobnosť Spoločnosti 

 

1 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (ďalej v texte stanov len Spoločnosť) je 

dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a iných odborných pracovníkov v oblasti 

štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných disciplín. 

2 Sídlom Spoločnosti je Miletičova 3, 824 67 Bratislava - Ružinov. 

3 Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky. 

4 Spoločnosť vyvíja činnosť ako vedecká spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. 

5 Spoločnosť v medzinárodných stykoch pôsobí pod názvom Slovak Statistical and 

Demographic Society. 
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Znak Spoločnosti 

 

1 Znak Spoločnosti tvorí kruh o priemere 6 cm. Vo výške 1,5 cm od spodného okraja je 

vodorovná os, nad ktorou je zobrazená Gaussova krivka s maximom 3,8 cm. V poli pod 

Gaussovou krivkou je zobrazený znak Slovenskej republiky. Po obvode kruhu je nadpis 

SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ. V anglickej verzii 

SLOVAK STATISTICAL AND DEMOGRAPHIC SOCIETY. 

2 Je dovolené znak úmerne zmenšovať alebo zväčšovať. 

3 Grafické zobrazenie znaku Spoločnosti je uvedené v prílohe stanov Spoločnosti. 
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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 Rozširovať 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 osobitným zreteľom na mladých 

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

domácich a medzinárodných fórach. 

7 Rozvíjať vlastnú publikačnú a edičnú činnosť. 
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Členstvo 

 

1 Členovia Spoločnosti sú riadni, čestní a kolektívni. 

2 Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať vedecký a iný odborný pracovník 

v odboroch štatistiky alebo demografie alebo príbuzných disciplín. 

3 Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný 

vedecký alebo iný odborný pracovník, ktorý sa zaslúžil o rozvoj štatistickej alebo 

demografickej vedy. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Výboru 

Spoločnosti. 

4 Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať právnická osoba (spravidla škola, 

vedecká alebo iná organizácia). Kolektívneho člena zastupuje jeden ňou poverený 

reprezentant, ktorý spĺňa podmienky pre riadneho člena. 

5 Členstvo vzniká po zaplatení členského príspevku dňom registrácie prihlášky 

Výborom Spoločnosti. Výšku členského príspevku schvaľuje Výbor Spoločnosti. 
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Práva a povinnosti členov 

 

1 Člen Spoločnosti má právo: 

a) voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti; 

b) podávať návrhy všetkým orgánom Spoločnosti a zúčastňovať sa na ich 

prerokovaní; 

c) byť informovaný a zúčastňovať sa na všetkých podujatiach Spoločnosti; 

d) prednostne získavať časopisy a iné publikácie, ktoré Spoločnosť vydáva. 

2 Člen Spoločnosti má povinnosť: 

a) zachovávať ustanovenia stanov a plniť platné rozhodnutia jej orgánov; 

b) zúčastňovať sa na plnení úloh Spoločnosti a obhajovať jej záujmy; 

c) platiť členské príspevky, ktorých výšku určuje Výbor Spoločnosti. Od platenia 

členských príspevkov sú oslobodení študenti a dôchodcovia. 

 

6 

Zánik členstva 

 

1 Členstvo v Spoločnosti zaniká úmrtím, písomným oznámením člena o vystúpení 

doručenom Výboru Spoločnosti alebo zrušením. 

2 Riadne členstvo môže zrušiť Výbor Spoločnosti, najmä ak správanie alebo činnosť 

člena je v rozpore s povinnosťami, ktoré sú určené stanovami. 
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3 Riadne členstvo sa automaticky zruší pre neplatenie členských príspevkov členovi, 

ktorý napriek pripomienkam nezaplatil členské príspevky za obdobie najmenej dvoch 

po sebe nasledujúcich rokov. Členstvo sa zruší k 31. decembru druhého roku, za ktorý 

člen nezaplatil členský príspevok. 
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Orgány Spoločnosti 

 

1 Riadiacimi orgánmi Spoločnosti sú: 

a) Valné zhromaždenie a 

b) Výbor Spoločnosti. 

2 Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť je Revízna komisia.  
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Valné zhromaždenie 

 

1 Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré môže byť: 

a) riadne Valné zhromaždenie, ktoré zvoláva Výbor Spoločnosti najmenej raz za štyri 

roky; 

b) mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré zvoláva Výbor Spoločnosti: 

 z vlastnej iniciatívy, 

 alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov Spoločnosti. 

Mimoriadne Valné zhromaždenie sa musí uskutočniť do jedného mesiaca po 

predložení žiadosti. 

2 Valného zhromaždenia má právo zúčastniť sa každý člen Spoločnosti. 

3 Do právomoci Valného zhromaždenia patrí: 

a) schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Spoločnosti; 

b) uznášať sa na hospodárskych opatreniach; 

c) schvaľovať správy odstupujúceho Výboru Spoločnosti a Revíznej komisie; 

d) tajným hlasovaním voliť a odvolávať členov Výboru Spoločnosti a Revíznej 

komisie; 

e) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Výboru Spoločnosti; 

f) voliť čestných členov Spoločnosti; 

g) rušiť čestné členstvo v Spoločnosti; 

h) uznášať sa o zrušení Spoločnosti. 

4 Valné zhromaždenie riadi predseda alebo ním poverený člen Výboru Spoločnosti. 

5 Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, ak je prítomná najmenej polovica 

riadnych členov Spoločnosti. Ak sa v určený čas neprezentuje potrebný počet členov 

Spoločnosti, po polhodinovej čakacej lehote sú prítomní členovia Spoločnosti 

uznášania schopní. 

6 Za prijatie uznesenia musí hlasovať nadpolovičná väčšina prezentovaných členov. Pri 

rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 
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7 Výbor Spoločnosti môže umožniť riadnym členom Spoločnosti účasť a hlasovanie na 

Valnom zhromaždení aj elektronicky. Elektronicky je možné aj tajné hlasovanie, ak je 

technicky zabezpečená ochrana údajov. 
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Výbor Spoločnosti 

 

1 Výbor Spoločnosti je výkonným orgánom Spoločnosti. Riadi činnosť Spoločnosti 

v období medzi Valnými zhromaždeniami. 

2 Výbor Spoločnosti plní uznesenia Valného zhromaždenia Spoločnosti. 

3 Výbor Spoločnosti sa skladá z predsedu, podpredsedov, vedeckého tajomníka, 

hospodára a ďalších členov Výboru Spoločnosti. Z titulu svojej funkcie je členom 

Výboru Spoločnosti predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky. Z titulu 

svojich funkcií sú členmi Výboru Spoločnosti aj predsedovia pobočiek a sekcií 

Spoločnosti. Valné zhromaždenie môže určiť ďalších členov Výboru Spoločnosti 

z titulu ich funkcií na významných štatistických alebo demografických pracoviskách. 

Počet členov Výboru Spoločnosti určí Valné zhromaždenie s prihliadnutím na celkový 

počet členov Spoločnosti. Výbor Spoločnosti sa volí z členov Spoločnosti na dobu 

štyroch rokov.  

4 Predsedu, podpredsedov, vedeckého tajomníka a hospodára volí Výbor Spoločnosti 

spomedzi svojich členov tajným hlasovaním. 

5 Výbor Spoločnosti môže v priebehu funkčného obdobia kooptovať nových členov 

Výboru Spoločnosti v týchto prípadoch: 

a) ako náhradu za členov Výboru Spoločnosti, ktorí prestali vykonávať svoju 

funkciu (vzdanie sa, úmrtie a pod.); 

b) ako rozšírenie Výboru o nových členov – maximálne o 2 osoby v priebehu 

funkčného obdobia. 

6 Schôdze Výboru Spoločnosti zvoláva predseda alebo na základe jeho poverenia 

vedecký tajomník podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka; prípadne do dvoch 

týždňov po požiadaní aspoň tretiny členov Výboru Spoločnosti. 

7 Výbor Spoločnosti je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň tretiny svojich členov. 

Ak sa v určený čas nedostaví potrebný počet členov, po polhodinovej čakacej lehote 

sú uznášania schopní prítomní členovia Výboru Spoločnosti. 

8 Za uznesenie Výboru Spoločnosti sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina 

prítomných členov. V prípade verejného hlasovania pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu. 

9 Výbor Spoločnosti môže prijať uznesenie aj formou elektronického hlasovania. 

Elektronické hlasovanie je všeobecne prípustné len pre verejné hlasovanie; v prípade 

použitia vhodného technického zabezpečenia elektronického hlasovania môže byť 

použité aj pre tajné hlasovanie. 
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Revízna komisia 

 

1 Dozor nad hospodárskou činnosťou Spoločnosti vykonáva Revízna komisia. 

2 Revíznu komisiu volí Valné zhromaždenie z členov Spoločnosti na funkčné obdobie 

zhodné s funkčným obdobím Výboru Spoločnosti. Členovia Revíznej komisie nesmú 

byť členmi Výboru Spoločnosti. Revízna komisia volí spomedzi svojich členov svojho 

predsedu. Revízna komisia môže v priebehu funkčného obdobia kooptovať nových 

členov z radov členov Spoločnosti ako náhradu za svojich členov, ktorí prestali 

vykonávať svoju funkciu (vzdanie sa, úmrtie a pod.). 

3 Členovia Revíznej komisie sa môžu zúčastňovať s hlasom poradným na zasadnutiach 

Výboru Spoločnosti. 

4 Revízna komisia podáva správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu. Bez jej 

súhlasu nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití 

prebytkov alebo úhrade straty.  
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Sekretariát Spoločnosti 

 

1 Sekretariát Spoločnosti tvorí predseda, vedecký tajomník, podpredsedovia, hospodár 

a prípadne ďalší členovia Spoločnosti, ktorých určí Výbor Spoločnosti.  

2 Úlohou Sekretariátu je výkon operatívnych činností Spoločnosti.  

3 Práca Sekretariátu podlieha kontrole Výboru Spoločnosti.  
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Pobočky 

 

1 Výbor Spoločnosti zriaďuje teritoriálne pobočky. 

2 Úlohou pobočiek je plniť úlohy Spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti. 
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Sekcie a odborné skupiny 

1 Na lepšie zabezpečenie činnosti zriaďuje Výbor Spoločnosti sekcie alebo odborné 

skupiny, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie. 

2 Sekcie a odborné skupiny sa vytvárajú bez ohľadu na teritoriálne členenie Spoločnosti. 

Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočiek.  

3 Podmienkou členstva v sekcii alebo odbornej skupine je členstvo v Spoločnosti. Člen 

môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných skupín. 

4 Sekciu vedie spravidla podpredseda Spoločnosti.  
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Hmotné prostriedky a hospodárenie Spoločnosti 

 

1 Hmotné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria členské príspevky, dotácie 

poskytované Slovenskou akadémiou vied (SAV) alebo inými ustanovizňami a príjmy 

z vlastnej činnosti. Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o činnosti 

a hospodárení. 

2 Výbor zostaví koncom každého roka plán činnosti a na jeho podklade finančný 

rozpočet na budúci rok. Okrem toho začiatkom roka zostaví účtovnú uzávierku za 

uplynulý rok.  

3 Spoločnosť hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. 

Platby a príjmy Spoločnosti prebiehajú cez účet Spoločnosti. V rámci svojej 

hospodárskej činnosti Spoločnosť organizuje vedecké, odborné a propagačné akcie 

s vložným resp. školným a ďalšími poplatkami, realizuje vydávanie a predaj 

publikácií, vo svojich publikáciách a na svojich akciách realizuje propagačnú 

a reklamnú činnosť za úhradu, organizuje výskumnú, vedeckú, vzdelávaciu a odbornú 

činnosť za úhradu, realizuje poradenstvo na úseku štatistiky a demografie 

a príbuzných oblastí za úhradu, zabezpečuje iné činnosti zabezpečujúce príjem 

prostriedkov na činnosť a chod spoločnosti. 

4 Za majetok Spoločnosti zodpovedá Výbor Spoločnosti, ktorý správou majetku poverí 

jedného člena (hospodára). 
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Zastupovanie Spoločnosti 

 

1 V mene Spoločnosti rokujú, konajú a podpisujú nasledovní štatutárni zástupcovia: 

predseda, vedecký tajomník, hospodár. K svojmu podpisu pripájajú názov Spoločnosti 

a označenie funkcie. Vo veciach všeobecného chodu Spoločnosti sa vyžaduje podpis 

jedného štatutára. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy dvoch 

štatutárnych zástupcov Spoločnosti.  

2 Výbor Spoločnosti môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné 

osoby, aby v rozsahu, ktorý určí Výbor Spoločnosti zastupovali Spoločnosť a rokovali 

v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za Spoločnosť s dodatkom “v zastúpení”. 
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Spolupráca 

 

1 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť spolupracuje so spoločnosťami, ktoré 

majú podobné úlohy v Slovenskej republike a v zahraničí. 

2 Spoločnosť spolupracuje pri plnení svojich úloh, predovšetkým so Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky, s pracoviskami SAV, vysokými školami, inými 

vedeckovýskumnými pracoviskami a ďalšími právnickými osobami. 
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Zánik Spoločnosti 

 

1 Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou 

väčšinou hlasov prítomných členov. Valné zhromaždenie pre účely likvidácie práv 

a záväzkov Spoločnosti ustanoví likvidačný orgán. 

2 O naložení s majetkom, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, rozhodne Valné 

zhromaždenie. 
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Záverečné ustanovenia 

 

1 Rušia sa Stanovy Spoločnosti schválené Valným zhromaždením Slovenskej 

štatistickej a demografickej spoločnosti dňa 5.12.2013. 

2 Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť schválením Valným zhromaždením Slovenskej 

štatistickej a demografickej spoločnosti dňa 18.6.2018. 

 

 

 

 

 

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. 

predsedníčka Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 
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Príloha 

Znak Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 

 

a) slovenská verzia – farebný    b) anglická verzia – farebný 

  

 

a) slovenská verzia – čierno-biely  b) anglická verzia – čierno-biely 

  

 


