SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ
FAKULTA MANAGEMENTU UK V BRATISLAVE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK V BRATISLAVE

POZVÁNKA
na

27. medzinárodný seminár

VÝPOČTOVÁ ŠTATISTIKA

Termín: 6. a 7. decembra 2018 (štvrtok a piatok)
Miesto: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava 4, Prezentačné
centrum AMOS, pavilón B1.
Cieľ seminára: Prezentácia aktuálnych poznatkov z oblasti na rozhraní štatistiky
a počítačov, výmena skúseností z danej oblasti medzi zúčastnenými, vzájomné
zoznámenie sa účastníkov. V rámci programu sa uskutoční aj prehliadka prác
mladých štatistikov a demografov.
Tematické okruhy seminára:
- obsah a využitie balíkov štatistických programov,
- spracovanie dátových súborov - kontrola údajov, extrémne hodnoty,
nahradzovanie chýbajúcich hodnôt, ukladanie do databázových a/alebo
štatistických databankových systémov,
- analýza rozsiahlych súborov údajov,
- vyučovanie výpočtovej štatistiky a príbuzných predmetov,
- iné.

Program

Štvrtok 6. 12. 2018
08.30 - 09.00
Prezentácia účastníkov
09.00 - 09.10
Otvorenie seminára
09.10 - 12.30
Vystúpenia účastníkov seminára a diskusia k vystúpeniam
12.30 - 13.30
Prestávka na obed
13.30 - 15.00
Vystúpenia účastníkov seminára a diskusia k vystúpeniam
15.00 - 18.00
Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov a diskusia
k prácam
18.00 - 18.30
Ocenenie prác mladých štatistikov a demografov
18.30 - 22.00
Panelová diskusia

Piatok 7. 12. 2018
Sekcia 1:
08.30 - 12.30
Vystúpenia účastníkov seminára a diskusia k vystúpeniam
Sekcia 2 - mladí štatistici a demografovia:
08.30 - 12.30
Pohľady do analytiky - Analytika očami profesionálov pásmo prednášok pre študentov
12.30 - 13.00
Záver seminára

ORGANIZAČNÉ POKYNY
27. medzinárodný seminár VÝPOČTOVÁ ŠTATISTIKA sa uskutoční v Prezentačnom
centre AMOS, pavilón B1, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava.
Prezentácia účastníkov je vo štvrtok 6. 12. 2018 od 8.30 hod., začiatok seminára je o 9.00
hod. a ukončenie seminára sa predpokladá v piatok 7. 12. 2018 o 13.00 hod.
Konferenčné poplatky sú nasledovné:
• Vložné: 50 €
• Ubytovanie a stravovanie: individuálne

Poplatok je potrebné uhradiť prevodným príkazom do 15. 11. 2018 na účet SŠDS v ČSOB
v Bratislave. Variabilný symbol pre seminár je: 1805.
Bankové spojenie:
číslo účtu: 4021244256/7500
variabilný symbol: 1805
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256
SWIFT kód: CEKOSKBX
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava
•
•
•

Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii.
SŠDS nie je platcom DPH. IČO SŠDS: 00178764.
Storno poplatok po 15. 11. 2018 je 100 %.

Autorom budú ponúknuté nasledovné možnosti:
• prezentovať príspevok a publikovať abstrakt v zborníku abstraktov,
• prezentovať príspevok a publikovať článok v zborníku príspevkov s ISBN (len
elektronická verzia voľne dostupná na stránkach SŠDS) (autori budú následne
oslovení s možnosťou doplniť/dopracovať článok a zaslať na recenzné konanie do
časopisov Forum Statisticum Slovacum a Slovenská štatistika a demografia).
• V prípade záujmu publikovať článok v zborníku je potrebné článok zaslať
(prostredníctvom elektronického formulára) najneskôr do 15. novembra 2018.
Zborník príspevkov bude vydaný po konferencii (s cieľom ponúknuť autorom
možnosť zapracovať spätnú väzbu).

Pokyny pre autorov príspevkov a šablóna sú na webovej stránke SŠDS, v časti Časopis
FSS: http://www.ssds.sk/casopis/pokyny-fss.pdf. Príspevok je potrebné uložiť
výlučne vo formáte .docx. Rozsah príspevku by nemal prekročiť 10 strán. Uvádzať
názov článku, abstrakt a kľúčové slová vždy v 2 jazykoch: slovensky (resp. česky)
a anglicky. Na konci uvádzať pracovnú (nie súkromnú) adresu autora.
Záväznú prihlášku je potrebné podať elektronicky na našej webovej stránke do
15. 11. 2018: http://ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/50/vs2018/
K podaniu záväznej elektronickej prihlášky cez webovú stránku je potrebné, aby ste
mali používateľské konto na stránke www.ssds.sk, a súčasne aby ste boli na stránke
aktuálne prihlásený svojim používateľským menom a heslom.
Vytvorenie nového používateľského konta na stránke www.ssds.sk:
V pravej hornej časti webovej stránky www.ssds.sk/sk/ kliknite na položku „registrácia“.
Následne sa Vám otvorí Registračný formulár pre vytvorenie používateľského konta,
vyplňte ho a kliknite na tlačidlo „Odoslať registračný formulár“. O potvrdení registrácie
Vám bude doručená automatická e-mailová správa, a následne môžete prejsť na položku
„prihlásiť“ v pravej hornej časti webovej stránky.
Podanie záväznej elektronickej prihlášky na 27. medzinárodný seminár Výpočtová
štatistika:
Po úspešnom prihlásení na stránku www.ssds.sk vaším používateľským kontom kliknite
na menu Akcie → Konferencie, a potom na voľbu 27. medzinárodný seminár
Výpočtová štatistika.
V dolnej časti stránky sa Vám aktivuje predvyplnený prihlasovací formulár na
konferenciu. Skontrolujte prosím správnosť Vašich osobných údajov a vyplňte ďalšie
potrebné položky prihlasovacieho formulára. Do textového poľa „Poznámky k prihláške“
môžete uviesť detaily Vašej účasti, príchodu, požiadavky na nasadenie Vašej prezentácie
do programu. Na záver kliknite na tlačidlo „Odoslať záväznú prihlášku“. Po úspešnej
registrácii na konferenciu Vám bude doručený automatický e-mail, ktorý potvrdí Vašu
prihlášku na 27. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika.
Zasielanie článkov a abstraktov na konferenciu:
Zaslanie abstraktu alebo článku tiež prebieha elektronicky, priamo cez webovú stránku
ssds.sk. K zaslaniu abstraktu alebo článku je potrebné, aby ste boli elektronicky prihlásený
na 27. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika, až potom sa Vám objaví formulár na
posielanie súborov. Pomocou formulára môžete postupne poslať aj viac súborov (abstrakt,
článok, prílohy a pod.), vždy sa treba vrátiť na podstránku konferencie a zopakovať postup
posielania súborov. K posielaniu súborov je potrebné, aby ste boli prihlásený na webovej
stránke www.ssds.sk svojim používateľským kontom.

Na 27. medzinárodnom seminári Výpočtová štatistika 2018 sa môžu zúčastniť členovia
SŠDS aj bez zaplatenia vložného, a to v rámci zaplateného členského príspevku za rok
2018. V takomto prípade sa člen SŠDS zúčastní na seminári bez vystúpenia, bez
publikovania vlastného článku či abstraktu a bez nároku na materiály a služby obsiahnuté
vo vložnom na Výpočtovú štatistiku 2018. Aj v tomto prípade je ale potrebné vyplniť
a poslať elektronickú prihlášku cez webovú stránku SŠDS (návod je uvedený vyššie).
Prosíme vás, aby ste pri takejto forme účasti do textového poľa „Poznámky k prihláške“
uviedli, že sa seminári VS2018 zúčastníte prostredníctvom zaplateného členského
príspevku SŠDS za rok 2018.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prihlásenia sa na 27. medzinárodný seminár
Výpočtová štatistika alebo posielania článku alebo abstraktu kontaktujte členov
organizačného výboru konferencie alebo administrátora webovej stránky:
Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk; Tomas.Zelinsky@tuke.sk;
Gabor.Szucs@fmph.uniba.sk; adm.ssds@ssds.sk.
Kontakt:
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Katedra informačných systémov, Fakulta managementu UK v Bratislave
Odbojárov 10, P.O. Box 95, 820 25 Bratislava 25, Slovenská republika

SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK V BRATISLAVE
SAS SLOVAKIA, s. r. o.
PREHLIADKA PRÁC MLADÝCH ŠTATISTIKOV A DEMOGRAFOV
v rámci 27. medzinárodného seminára Výpočtová štatistika 6. 12. 2018
Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov sa uskutoční v rámci 27. seminára
Výpočtová štatistika vo štvrtok 6. 12. 2018 v popoludňajších hodinách (je potrebné prísť
najneskôr o 14.00 hod.) v Prezentačnom centre AMOS, pavilón B1, Prírodovedecká
fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4. V piatok 7. 12. 2018 sa uskutoční
pásmo prednášok pre študentov – mladých štatistikov – s názvom Pohľady do analytiky Analytika očami profesionálov.
Na prehliadku sa možno prihlásiť prostredníctvom zaslania práce v rozsahu
nepresahujúcom 10 strán formátu A4 v plne reprodukovateľnej podobe. Na úvod je
treba uviesť názov príspevku, abstrakt a kľúčové slová vždy v oboch jazykoch:
slovensky (príp. česky) a anglicky. Na konci v adrese uveďte: meno a priezvisko, plný
názov školy a fakulty, ročník štúdia, e-mail adresu (nie súkromnú adresu bydliska!!!).
Príspevky písané vo Worde s názvom priezvisko_VS18_ml.docx prosíme poslať do
19. 11. 2018
prostredníctvom
elektronického
formulára
webovej
stránky
http://www.ssds.sk/. Ďalšie informácie o prehliadke prác, registrácii a posielaní
príspevkov sú uvedené na stránke: http://ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/52/ppms2018/.
Pokyny pre autorov a šablóna sú uverejnené tiež na stránke
http://ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/52/ppms2018/. Pri písaní príspevku využite
priloženú elektronickú šablónu, ktorú nájdete na pravej časti vyššie uvedenej webovej
stránky. Pri nedodržaní šablóny príspevok nebude publikovaný.
Po organizovaní Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov SŠDS zabezpečí
online vydanie zborníka prác z tejto prehliadky.
Prehliadky sa môžu zúčastniť študenti vysokých a stredných škôl alebo pracovníci z praxe
s neukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa do 26 rokov.
Účastníci Prehliadky prác mladých štatistikov neplatia vložné na seminár Výpočtová
štatistika.
Príspevok (čo zároveň slúži aj ako prihláška na prehliadku) zašlite do 19. 11. 2018 na
adresu Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk.
Kontakt:
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Katedra informačných systémov, Fakulta managementu UK v Bratislave
Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 25 Bratislava 25, Slovenská republika

Informácie o mieste konania:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PRIF UK
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Web: http://www.fns.uniba.sk

GPS súradnice - šírka: 48°09'00,12" | dĺžka: 17°04'17,85"
Dopravné spojenie v Bratislave www.imhd.sk - zastávka: Botanická záhrada pre
električky číslo 4, 5, 6, 9 alebo autobusy číslo 28, 29 a 32.

