
 
 

 

HLAVNÉ ÚLOHY 
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 

na obdobie rokov 2010 - 2014 
 
 
 Poslanie a hlavné úlohy Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti sú 
sformulované v článku 3 Stanov: 

3 
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 osobitným 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.  

 
Na naplnenie tohto poslania v období 2010 až 2014 budeme realizovať 

nasledujúce Hlavné úlohy: 
 
KONFERENCIE a SEMINÁRE 
 
1. Pokračovať v organizovaní Slovenskej štatistickej konferencie a Slovenskej 
demografickej konferencie ako najdôležitejších akcií SŠDS: 
 

15. Slovenská štatistická konferencia, „Regionálne štatistika“, 7.-8.10.2010,   
       Kaskády, Únovce pri Galante 
13. Slovenská demografická konferencia, „Mesto a vidiek“, rok 2011, Nitriansky      
       kraj 
16. Slovenská štatistická konferencia, rok 2012, Bansko-Bystrický kraj 
14. Slovenská demografická konferencia, rok 2013, Bratislavský kraj 
17. Slovenská štatistická konferencia, rok 2014, Prešovský kraj 

 
2. V marci roku 2013 zorganizovať „Slávnostnú konferenciu - 45. rokov SŠDS). 
 



 
 

 

3. Každoročne (v mesiaci apríl) pokračovať v organizovaní jednodennej konferencie 
v Bratislave “Pohľady na ekonomiku Slovenska“. 
4. Priebežne pokračovať v organizovaní  konferencie PRASTAN. 
 
5. Každoročne pokračovať v organizovaní seminára Výpočtová štatistika, týždňovej 
školy štatistiky Ekomstat, konferencie FERNSTAT (striedavo v ČR a SR počnúc rokom 
2010, kedy je prvýkrát organizovaná v ČR) 
 
6. Každoročne pokračovať v organizovaní Prehliadky prác mladých štatistikov 
a demografov. 
 
7. Priebežne sa podieľať na organizovaní „Demografického popoludnia“. 
 
8. V rámci pobočiek budeme aj naďalej organizovať príslušné „Regionálne popoludnia“ 
a ďalšie akcie.  
 
9. Priebežne budeme organizovať prednášky a ďalšie akcie. 
 
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
Príspevky z jednotlivých konferencií budeme publikovať v Zborníkoch akcií (Pohľady 
na ekonomiku Slovenska, iné), v Zborníkoch vedeckých prác Forum Metricum 
Slovacum, v ad hoc zborníkoch Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej práci, ale 
najmä  v  našom vedeckom recenzovanom časopise FORUM STATISTICUM 
SLOVACUM 
 
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 
Vo svojej činnosti budeme spolupracovať so štatistickými a demografickými 
spoločnosťami hlavne z krajín z okolia Slovenskej republiky. Spolupráca s Českou 
štatistickou spoločnosťou a Českou demografickou spoločnosťou má tradičný charakter. 
Budeme rozširovať spoluprácu v rámci stredoeurópskeho regiónu. 
 
VNÚTORNÁ SPOLUPRÁCA 
 
V rámci Slovenskej republiky budeme spolupracovať s Radou pre vedecké spoločnosti 
SAV, vedeckými spoločnosťami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, 
Štatistickým úradom SR, NBS, Infostatom, firmami z hospodárskej praxe, s vedecko-
odbornou aj laickou verejnosťou, štátnou správou a miestnou a regionálnou 
samosprávou. Predpokladáme špecifickú spoluprácu s mladými štatistikmi 
a demografmi a ich združeniami. 
 


