
Správa o činnosti 
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 

na obdobie rokov 2006 - 2010 
 
 Činnosť Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti od ostatného 
Valného zhromaždenia v roku 2006 prebiehala v stabilnom rytme. 
 
 Výbor celé obdobie pracoval v zložení, ako bol zvolený. Zoznam členov 
výboru, ich funkcie je zverejnený na našej internetovskej stránke www.ssds.sk 
 

AKCIE 
 Za najdôležitejšiu činnosť považujeme pokračovanie v organizovaní 
Slovenskej štatistickej konferencie a Slovenskej demografickej konferencie ako 
najdôležitejších akcií SŠDS. V roku 2006 sa uskutočnila 13. Slovenská štatistická 
konferencia v Malackách s tematickým zameraním „Štatistické metódy“, v roku 
2008 sa uskutočnila 14. Slovenskáštatistická konferencia v Strečne a 15. Slovenská 
štatistická konferencia s tematickým zameraním „Regionálna štatistika“ sa 
uskutočnila v Kaskádach v Únovciach pri Galante. 
Od roku 2010 sme pri organizácií Slovenských štatistických konferencií skrátili ich 
dĺžku z troch na dva dni. 
 V roku 2007 sa v Čingove v Slovenskom Raji sa uskutočnila   11. Slovenská 
demografická konferencia, a v roku 2009 v Bojniciach 12. Slovenská demografická 
konferencia s tematickým zameraním „Naša demografia - súčasnosť 
a perspektívy“. 
 Každá z uvedených konferencií bola s medzinárodnou účasťou a z každej 
sme vydali Zborník príspevkov. 
 Od roku 2000 každoročne organizujeme jednodňovú konferenciu 
v Bratislave “Pohľady na ekonomiku Slovenska“. Slovenská prognostická špička 
prezentuje svoje odhady budúceho makroekonomického vývoja SR. Z konferencie 
vydávame Zborník. 
 V spolupráci s Českou štatistickou spoločnosťou sme organizovali Spoločnú 
česko-slovenskú konferencie STAKAN (2007) resp. Spoločnú slovensko-českú 
konferenciu PRASTAN (2009). Konferencia PRASTAN (PRAvdepodobnosť, 
ŠTAtistiaka, Numerika) v ostatných rokoch prebiehala ako slovenská akcia. 
 Pravidelne každoročne organizujeme týždňovú školu štatistiky EKOMSTAT 
(EKOnoMická ŠTATistika). V roku 2010 prebehol už jej 24. ročník. Každoročne 
začiatkom decembra prebieha medzinárodný seminár Výpočtová štatistika. V roku 
2010 prebehne už jeho 19. ročník. V jeho rámci taktiež organizujeme Prehliadku 
prác mladých štatistikov a demografov. V rokoch 2006 až 2009 prebehli v Tajove 
a v Banskej Bystrici ďalšie tri ročníky konferencie FERNSTAT (Financie, 
Ekonomika, Riadenie, Názory). Od roku 2010 do organizácie  bol zapojený partner 
z ČR a ročník 2010 prebehol pod názvom FERNSTAT_CZ. 



 V rokoch 2008 až 2010 sme zorganizovali tri konferencia Aplikácia metód 
na podporu rozhodovania. V roku 2010 sme zorganizovali medzinárodnú 
konferenciu Finančná kríza a I. Celoslovenskú konferenciu medicínskej štatistiky 
MedStat 2010. 
 Zo všetkých konferencií vydávame materiály v podobe Zborníkov 
príspevkov akcie alebo vo vedeckoodborný časopis Forum Statisticum Slovacum. 
V roku 2006 sme vydali päť čísiel, v roku 2007 šesť, v roku 2008 sedem, v roku 
2009 sedem a v roku 2010 doteraz 4 čísla. Materiály nášho Valného zhromaždenia 
sú v tohtoročnom štvrtom čísle. Informácie o jednotlivých akciách zverejňujeme 
v časopise Slovenská štatistika a demografia. 

Priebežne sa spolupodieľame na organizovaní „Demografického 
popoludnia“. Organizujeme prednášky významných štatistikov alebo demografov. 

V rámci pobočiek sa organizovali „Regionálne popoludnia“ a ďalšie akcie.  
 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
V rámci svojej činnosti sme spolupracovali so štatistickými 

a demografickými spoločnosťami hlavne z krajín z okolia Slovenskej republiky. 
Spolupráca s Českou štatistickou spoločnosťou a Českou demografickou 
spoločnosťou má tradičný charakter. Spolupracujeme aj v rámci stredoeurópskeho 
regiónu. Zorganizovali sme prednášky predstaviteľov EUROSTAT-u. 
 

SPOLUPRÁCA V RÁMCI SR 
V rámci Slovenskej republiky primerane spolupracujeme s Radou pre 

vedecké spoločnosti SAV, Štatistickým úradom SR, NBS, Infostatom, vedeckými 
spoločnosťami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, firmami 
z hospodárskej praxe, s vedecko-odbornou aj laickou verejnosťou, štátnou 
a miestnou samosprávou. Dôležitá je podpora organizácií a firiem pri materiálnom 
zabezpečení našich konferencií a seminárov. 

 
VNÚTORNÁ PRÁCA 
Spoločnosť má okolo 300 riadnych členov (prihlasujú sa nový členovia, ale 

nám aj zomierajú členovia). V rámci Spoločnosti máme formalizované sekcie 
Aplikovanej štatistiky, Matematickej štatistiky, Štatistického riadenia kvality 
a Demografie. V rámci Spoločnosti fungujú regionálne pobočky v Nitre, Banskej 
Bystrici, Košiciach a Prešove. 

Konštituuje sa spolupráca s mládežníckym Klubom Dispersus. 
 
Činnosť našej Spoločnosti je založená na odbornom, nepolitickom základe. 

Napriek tomu spolupracujeme aj s politickými stranami z koalície aj opozície pri 
riešení odborných otázok. Významní predstavitelia verejného života preberajú 
záštitu nad našimi akciami. 


