
 

HLAVNÉ  ÚLOHY 

Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti na roky 2015 - 2018 

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

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

 
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 až  2018 budeme realizovať 
nasledovné akcie: 

KONFERENCIE a SEMINÁRE 

1. V marci roku 2018 zorganizujeme Slávnostnú konferenciu (50 rokov 
SŠDS) v Bratislave. 

2. Budeme pokračovať v organizovaní Slovenskej  štatistickej konferencie 
a Slovenskej demografickej konferencie ako najdôležitejších akcií 
Spoločnosti  v dvojročnom cykle (párne roky: Štatistická konferencia 
a nepárne roky: Demografická konferencia). Štatistické konferencie by 
mali mať 2-dňový priebeh a demografické konferencie 3-dňový priebeh. 
Materiály konferencií budeme publikovať v príslušných číslach 
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vedeckého časopisu Forum Statisticum Slovacum. V roku 2015 sa 
15. slovenská demografická konferencia uskutoční v Trenčianskom kraji, 
v roku 2016 sa uskutoční 18. slovenská štatistická konferencia uskutoční 
v Nitrianskom kraji, v roku 2017 sa uskutoční 16. slovenská demografická 
konferencia uskutoční v Košickom kraji a v roku 2018 sa uskutoční 
Slávnostná konferencia – 19. slovenská štatistická  konferencia – 
v Bratislave. 

3. Každoročne uskutočníme  seminár Výpočtová štatistika a v jeho rámci  
Prehliadku prác mladých štatistikov a demografov. 

4. Budeme sa usilovať aby každoročne  prebehol medzinárodný seminár 
Ekomstat (tri dni), konferencia „Pohľady na ekonomiku Slovenska“ 
(1 deň) a dvojdňová akcia Nitrianske štatistické dni. 

5. V miere našich možností zorganizujeme akcie Aplikácia metód na 
podporu rozhodovania,  PRASTAN a FERNSTAT. 

6. Budeme sa snažiť realizovať akciu  „Demografické popoludnie“. 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

 Budeme pokračovať vo vydávaní čísiel vedeckého časopisu FSS (Forum 
Statisticum Slovacum) a budeme sa usilovať o zaradenie publikácie do zoznamu 
SCOPUS a iných databáz. 

Z akcie Pohľady na ekonomiku Slovenska vydáme zborník 
s rovnomenným názvom. Z prehliadky Prác mladých štatistikov a demografov 
vydáme zborník prác. 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

Na medzinárodnom poli sa naša činnosť sústreďuje do aktivít ISI, 
FENSTATS a V6. Budeme aktívne spolupracovať s Českou štatistickou 
spoločnosťou a Českou demografickou spoločnosťou.  

 

V Bratislave 21.11. 2014 

 

RNDr. Ján Luha, CSc. 
vedecký tajomník 

doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.
predseda
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