
SPRÁVA O INNOSTI 
SLOVENSKEJ ŠTATISTICKEJ A DEMOGRAFICKEJ SPOLO NOSTI 

ZA OBDOBIE 1994 - 1998 

 

innos  SŠDS v uplynulom období bola organizovaná v nasledovnej schéme: 

 hlavné akcie, 
 alšie periodicky organizované akcie, 
 ostatné akcie. 

K hlavným akciam patrí v párnych rokoch organizovanie Slovenskej štatistickej 
konferncie a v nepárnych rokoch organizovanie demografickej konferencie. V roku 
1994 v Bratislave v d och 4. - 5.5. prebehla 7. Slovenská štatistická konferencia na 
tému Štatistika v managemente a v roku 1996 v d och 8. - 10.5 na Donovaloch 8. 
Slovenská štatistická konferencia na tému Štatistické metódy v bankovníctve, 
finan níctve a pois ovníctve. V d och 8. - 9. 12. 1995 v Bratislave prebehla 5. 
Demografická konferencia na tému Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva 
v demografii strednej Európy a v d och 21. - 23. 5. 1997 na Domaši prebehla 6. 
Demografická konferencia na tému Pôrodnos  a vybrané aspekty reprodukcie 
obyvate stva. Všetky uvedené akcie prebehli s medzinárodnou ú as ou a z každej 
akcie bol vydaný zborník príspevkov. V uvedenej periodicite konferencií 
pokra ujeme aj v budúcnosti. Tohto roku bude v Her anoch za iatkom jesene 9. 
Slovenská štatistická konferencia, v budúcom roku bude 7. Demografická 
konferencia v Tren ianskych Tepliciach a v roku 2000 bude 10. Slovenská 
štatistická konferencia v Smoleniciach. V alšom období po ítame s rotáciou 
konferencií v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. 

Do skupiny alších periodicky organizovaných akcií patria akcie PROBASTAT, 
EKOMSTAT a Výpo tová štatistika. Medzinárodná konferencia PROBASTAT 
prebehla v rokoch 1995 a 1998 v Smoleniciach so silnou medzinárodnou ú as ou. 
Týždenná škola štatistiky EKOMSTAT prebieha pravidelne za iatkom júna 
v Tren ianskych Tepliciach.V hodnotenom období prebehli 7. - 11. škola, tohto 
roku bude 12. škola štatistiky. Z každej školy bol vydaný zborník príspevkov. 
Všeobecne možeme konštatova  zvä šovanie rozsaahu zborníkov. Táto tendencia 
sa prejavuje aj u iných akcií poriadaných SŠDS. V hodnotenom období prebehol 4., 
5. a 6. seminár Výpo tová štatistika zameraný na problematiku na hranici štatistiky 
a po íta ových vied. Po dvojro nej periodicite je zámer prejs  na jednoro nú 
periodicitu (6. seminár bol už po jendom roku) s termínom organizácie prvý štvrtok 
a piatok decembra daného roku. Novou pravidelne organizovanou akciou sú 
Slovenské štatistické dni. Prvé prebehli v d och 12. a 13. 9. 1996 v Bratislave. 

Do skupiny ostatných akcií patria jednorázové akcie resp. akcie s nepravidelnou 
peridicitou. V roku 1996 v Nitre prebehol seminár Demograficko-sociologické 



a sociálne aspekty reprodukcie obyvate stava, v Košiciach prebehol seminár 
Regionálne a geografické aspekty v štatistike, koncom roka 1997 v Bratislave 
seminár Sú asné ekonomické problémy trasformujúcej sa ekonomiky. Zhruba raz 
ro ne prebiehajú v Bratislave demografické semináre (popoludnia). Zatia  sa plne 
nedarí pravidelne organizova  prednáškové popoludnia 6 až 10 krát ro ne. 
Organizácia jednorázových akcií vyžaduje “len” organizátora, ktorý ju zrealizuje. 
Súhlas Výboru SŠDS s prípadným rozšírením plánu práce je len formálnou 
záležitos ou a vopred sta í len informova  predsedu alebo vedeckého tajomníka. 

V rámci SŠDS formálne vykazujeme prácu troch pobo iek: Nitra, Banská Bystrica 
a Košice. Už alšie funk né obdobie sa hovorí o vytvorení pobo ky v Žiline. as  
pobo iek organizuje prednáškové popoludnia i semináre. Majú však len 
sporadickú periodicitu. Dôležitou sú as ou práce pobo iek je podielanie sa na 
organizácii hlavných akcií SŠDS (Donovaly, Domaša). 

V publika nej innosti SŠDS sme sa zamerali na vydávanie zborníkov príspevkov 
z jednotlivých akcií. V sú asnosti všetky zborníky majú svoje ISBN a sú 
recenzované. Ro ne vydávame 3 - 4 i viac zborníkov. V súvislosti s vytvorením 
www stránky SŠDS v Internete je náznak možnosti znovuobnovenia tvorby 
Informácií SŠDS. 

V decembri 1997 sme vytvorili www stránku SŠDS. Zatia  beží v prvej, ešte 
neúplnej verzii na adrese: http://www.euba.sk/~ssds .V prvom polroku 1998 sa 
po íta aj s otvorením www stránky na adrese: http://www.statistics.sk/ssds . www 
stránka obsahuje aktuálne informácie o innosti SŠDS, hlavne o plánovaných 
akciách. Sú as ou stránky sú stanovy, zloženie Výboru, prihláška, preh ad 
poriadaných akcií, zoznam lenov a tiež preh ad kníh napísaných lenmi SŠDS. 

innos  SŠDS medzi dvoma Valnými zhromaždeniami riadi Výbor. Prvé dva roky 
bol predsedom Výbor Ing. Jozef Brezák, od februára 1997 je predsedom Ing. 
Milutin Krištofi , CSc.. Vo funkcii vedeckého tajomníka pôsobí Doc. Ing. Jozef 
Chajdiak, CSc.. Podpredsedovia sú Doc. MUDr. Anna Volná, CSc. (pre 
demografiu), Ing. Helena Pelegrínová (pre aplikovanú štatistiku), Doc. RNDr. 
Rastislav Potocký, CSc. (pre matematickú štatistiku) a od februára 1997 Ing. Jozef 
Brezák (pre medzinárodné styky). Hospodárom je Ing. Edita Holi ková. lenmi 
predsedníctva Výboru sú okrem uvedených fukcionárov ešte RNDr. Ján Luha, CSc. 
a RNDr. Samuel Koróny. V priebehu volebného obdobia bolo do výboru 
kooptovaných viacero lenov. V budúcom období by sa po et lenov Výboru mal 
výrazne zníži . 

V administratívnej oblasti sme stabilizovali a iasto ne aktualizovali adresár 
lenov. S pozvánkou na Valné zhromaždenie dostali lenovia aj aktualiza ný 

registra ný list. Jeho principiálne novou sú as ou je e-mailová adresa, ktorá by 
v budúcnosti mohla výrazne zrýchli  a zlacni  poštový styk s lenmi SŠDS. 



Hospodárenie SŠDS je vcelku vyrovnané. Zdrojmi príjmov sú: lenské (okolo 10 
tisíc Sk), dotácia zo SAV (40 - 60 tisíc), vložné na akcie, sponzorské príspevky. 
Vzh adom k všeobecnej chudobnosti lenskej základne do budúcnosti rastie 
význam sponzorských príspevkov. 

SŠDS spolupracuje s inými vedeckými spolo nos ami na Slovensku aj v zahrani í 
(Slovenská geografická spolo nos , eská demografická spolo nos , eská 
štatistická spolo nos , Ma arská štatistická spolo nos , Rakúska štatistická 
spolo nos ). Dobrá je spolupráca s Infostat-om. Hlavne v druhej polovici 
funk ného obdobia sa výrazne zlepšila spolupráca so Štatistickým úradom SR. 
Predstavitelia SŠDS sú v redak nej rade asopisu Slovenská štatistika 
a demografia. Pri organizovaní akcií spolupracujeme s vysokými školami 
v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. 

V podmienkach ohrani ených finan ných zdrojov a ochoty venova  svoj vo ný as, 
celkove innos  SŠDS v uplynulom období môžeme hodnoti  ako úspešnú. SŠDS 
priebežne organizuje vedecko-odborné akcie tak z oblasti štatistiky ako aj 
demografie, na ktorých umož uje svojim lenom prezentova  vedeckoodborné 
poznatky, diskutova  o aktuálnych problémoch rôzneho zamerania a publikova  
svoje príspevky v zborníkoch a tým aj napomáha alšiemu rozvoju a šíreniu 
štatistickej a demografickej vedy na Slovensku. 

 

V Bratislave, 2. marca 1998. 

Doc.Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 

vedecký tajomník 

 


