
1 

ZÁPISNICA  Z  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA 

Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, 

ktoré sa konalo dňa 18. 06. 2018 v Častej – Papierničke. 

 

 

 

Prítomní: 50 členov SŠDS podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program:  

Bod Program 

1. Otvorenie VZ a schválenie programu 

2. Voľba volebnej a návrhovej komisie 

3. Návrh zloženia Výboru SŠDS a Revíznej komisie na roky 2019-2022 

4. Správa o činnosti SDŠS za roky 2015-2018 

5. Správa Revíznej komisie o hospodárení SŠDS za roky 2015-2018 

6. Hlavné úlohy SŠDS na obdobie 2019 - 2022 

7. Novelizácia stanov SŠDS 

8. Výsledky volieb Výboru a Revíznej komisie SŠDS na obdobie 2019-2022 

9. Diskusia 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesení z VZ 

 

 

K 1. bodu: Otvorenie VZ a schválenie programu 

VZ otvoril a jeho rokovanie viedol vedecký tajomník SŠDS doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD., 

ktorý privítal všetkých prítomných členov SŠDS. Podpredseda SŠDS RNDr. Peter Mach navrhol 

doplniť do programu schvaľovanie znenia nových stanov SŠDS ako samostatný siedmy bod 

programu. Vedecký tajomník SŠDS dal následne hlasovať o schválení doplneného programu 

rokovania: 

 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

50 50 0 0 0 

Vedecký tajomník SŠDS konštatoval, že VZ schválilo program zasadnutia valného zhromaždenia tak, 

ako je uvedený vyššie. VZ ďalej schválilo za zapisovateľa z VZ vedeckého tajomníka SŠDS. 

 

 

K 2. bodu: Voľba volebnej a návrhovej komisie 

Vedecký tajomník SŠDS otvoril 2. bod a vyzval členov SŠDS, aby predložili návrhy kandidátov na 

členov volebnej a návrhovej komisie. 

 

Za členov volebnej a návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Mikuláš Cár, Ing. Anna Janusová a doc. 

RNDr. Karol Pastor, CSc., všetci s návrhom súhlasili a vedecký tajomník SŠDS dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

50 47 0 3 0 

Vedecký tajomník SŠDS konštatoval, že VZ schválilo návrh členov volebnej a návrhovej komisie 

v zložení: Ing. Mikuláš Cár, Ing. Anna Janusová a doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.. 

 

Volebná a návrhová komisia si za svojho predsedu zvolila Ing. Mikuláša Cára. 
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K 3. bodu: Návrh zloženia Výboru SŠDS a Revíznej komisie na roky 2019-2022 
Vedecký tajomník SŠDS informoval prítomných o spôsobe návrhu členov Výboru SŠDS, volebnom 

poriadku (v prílohe zápisnice) a priebehu voľby.  

 

K 4. bodu: Správa o činnosti SDŠS za roky 2015-2018 

Vedecký tajomník SŠDS predniesol prítomným členom VZ správu o činnosti SŠDS za roky 2015-

2018. Dokument, ktorý bol mailom rozoslaný všetkým členom SŠDS pred konaním VZ, tvorí prílohu 

zápisnice z VZ. 

 

 

K 5. bodu: Správa Revíznej komisie o hospodárení SŠDS za roky 2015-2018 

Členka revíznej komisie SŠDS Ing. Mária Kanderová, PhD. prítomným členom VZ predstavila správu 

revíznej komisie o hospodárení SŠDS za roky 2015 – 2018. Dokument tvorí prílohu zápisnice z VZ. 

 

 

K 6. bodu: Hlavné úlohy SŠDS na obdobie 2019 - 2022 

Predsedníčka SŠDS doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. predstavila hlavné úlohy SŠDS na obdobie 

rokov 2019 – 2022. Dokument, ktorý bol mailom rozoslaný všetkým členom SŠDS pred konaním VZ, 

tvorí prílohu zápisnice z VZ. 

 

 

K 7. bodu: Novelizácia stanov SŠDS 

Podpredseda SŠDS RNDr. Peter Mach zhrnul a zdôvodnil navrhované zmeny v stanovách SŠDS. 

Dokument tvorí prílohu zápisnice z VZ. 

 

 

K 8. bodu: Výsledky volieb Výboru a Revíznej komisie SŠDS na obdobie 2019-2022 

Predseda volebnej a návrhovej komisie Ing. Mikuláš Cár informoval o výsledkoch voľby členov 

Výboru SŠDS a revíznej komisie SŠDS. Zápisnica volebnej komisie tvorí prílohu zápisnice z VZ.  

 

 

K 9. bodu: Diskusia 

Vedecký tajomník SŠDS otvoril diskusiu k všetkým bodom programu.  

V rámci diskusie k bodu 6 (Hlavné úlohy) PaedDr. Janka Medová, PhD. navrhla zmeniť pomenovanie 

časti úloh „Publikačná činnosť“ na „Edičná činnosť“. Predkladateľka návrhu, predsedníčka SŠDS 

s návrhom súhlasila.  

K ostatným schvaľovaným materiálom nemal žiaden z prítomných členov SŠDS pripomienky.  

 

 

K 10. bodu: Rôzne 

V nadväznosti na panelovú diskusiu, ktorá bola súčasťou programu Slávnostnej konferencie k 50. 

výročiu založenia SŠDS prítomní diskutovali o potrebách a výzvach zaradenia predmetu matematika 

ako povinného maturitného predmetu.  

Následne prítomní členovia VZ diskutovali o možnostiach propagácie činnosti SŠDS navonok 

a o možnostiach spolupráce so ŠÚ SR v oblasti komunikovania dôležitých informácií zverejňovaných 

ŠÚ SR s médiami. Odborné vyjadrenia členov SŠDS k aktuálnym údajom zverejňovaným ŠÚ SR na 

jednej strane prispievajú k propagácii činnosti SŠDS navonok a v konečnom dôsledku k vzdelávaniu 

spoločnosti, čo je jedným z poslaní SŠDS. Podpredseda SŠDS RNDr. Peter Mach navrhol doplniť do 

uznesenia odporúčanie pre Výbor SŠDS, aby zaujímal odborné stanoviská k významným aktuálnym 

otázkam v pôsobnosti spoločnosti a mediálne ich prezentoval. 

 

 

K 11. bodu: Návrh uznesení z VZ 

Predseda volebnej a návrhovej komisie Ing. Mikuláš Cár predniesol návrh uznesení. K návrhom neboli 

vznesené žiadne pripomienky. Vedecký tajomník SŠDS dal o návrhu uznesení hlasovať: 
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Hlasovanie 

Prítomní Za návrh Proti návrhu Zdržali sa Nehlasovali 

50 50 0 0 0 

 

 

Vedecký tajomník SŠDS poďakoval prítomným členom VZ za spoluprácu a zasadnutie valného 

zhromaždenia SŠDS ukončil.  

 

 

Zapísal:  

 

doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.   ............................................  

 

 

 

Overili:  

 

 

RNDr. Peter Mach     .............................................. 

 

 

Mgr. Gábor Szűcs, PhD.    .............................................. 

 

 

 

 

Schválila:  

 

 ........................................................ 

 doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. 

 predsedníčka výboru SŠDS 


