
Valné zhromaždenie SŠDS (november 2014) 

Valné zhromaždenie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS), ktoré 
sa konalo 21. novembra 2014 v Bratislave, uzatvorilo štvorročné funkčné obdobie, ktoré sa 
začalo 7. októbra 2010. 

Výbor SŠDS pri príprave tohto valného zhromaždenia rozhodol, že vytvorí 
podmienky, aby sa na posúdení predložených dokumentov a najmä na voľbách výboru 
a revíznej komisie SŠDS mohli zúčastniť členovia spoločnosti bez toho, aby museli cestovať 
do Bratislavy. V krajských mestách boli preto na pracoviskách Štatistického úradu SR 
vytvorené podmienky pre to, aby sa členovia spoločnosti mohli zoznámiť s písomne 
predloženými materiálmi a hlasovať o zložení výboru a revíznej komisie spoločnosti. 

Valné zhromaždenie otvoril predseda spoločnosti doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., ktorý 
predložil návrh programu valného zhromaždenia. Po schválení programu zvolilo valné 
zhromaždenie návrhovú a volebnú komisiu. Valné zhromaždenie potom prerokovalo návrh 
volebného poriadku, ktorý po prvý raz umožňoval zúčastniť sa na voľbách aj členom 
spoločnosti, ktorý sa v čase konania valného zhromaždenia zišli v krajských mestách na 
pracoviskách ŠÚ SR. Po krátkej diskusii o tom, koľko členov nového výboru bude valné 
zhromaždenie voliť, bol nakoniec schválený návrh, že bude volených 23 členov výboru 
(s tým, že z titulu funkcie budú členmi výboru aj predsedníčka ŠÚ SR a predseda klubu 
Disperzus). Volebná komisia potom rozdala členom prítomným na valnom zhromaždení 
návrh kandidátnej listiny členov výboru a revíznej komisie. Súčasne bol návrh zaslaný 
mailom na pracoviská ŠÚ SR v krajských mestách, aby ho mohli rozmnožiť a rozdať členom 
spoločnosti, ktorý sa na hlasovaní zúčastnili tam. 

Ďalšími bodmi programu rokovania valného zhromaždenia boli dokumenty hodnotiace 
uplynulé funkčné obdobie: Správa o činnosti Slovenskej štatistickej a demografickej 
spoločnosti za obdobie 2010-2014 a Správa revíznej komisie SŠDS za obdobie 2010-2014. 
Správu o činnosti uviedol predseda spoločnosti doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., písomne bola 
k dispozícii aj pre účastníkov valného zhromaždenia na pracoviskách ŠÚ SR.  

Predseda spoločnosti doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. predložil potom návrhy ďalších 
dokumentov: Hlavné úlohy Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti na roky 2015-
2018 a Návrh akcií SŠDS v roku 2015. 

V diskusii sa hovorilo o jednotlivých akciách spoločnosti a najmä o otázke 
publikovania vedeckých článkov a príspevkov z konferencií spoločnosti. Diskutovalo sa 
najmä o obsahu časopisu spoločnosti Forum Statisticum Slovacum (FSS), o tom, či sú 
udržateľné dva vedecké štatistické časopisy na Slovensku (Slovenská štatistika a demografia, 
ktorú vydáva ŠÚ SR, a časopis spoločnosti FSS). Diskusia sa neuzatvorila a skončila tým, že 
v nej bude pokračovať novozvolený výbor. Novozvolený výbor dostal tiež za úlohu, aby 
spresnil plán akcií SŠDS na rok 2015. 

Bezprostredne po skončení valného zhromaždenia sa zišiel novozvolený výbor 
spoločnosti na svojom prvom zasadaní v počte 10 prítomných členov a zvolil nového 
predsedu a vedeckého tajomníka spoločnosti. Za predsedníčku SŠDS bola v tajnom hlasovaní 
zvolená doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD., ktorá ako jediná kandidátka na túto funkciu 
získala 9 hlasov. Za vedeckého tajomníka SŠDS bol v tajnom hlasovaní zvolený doc. Ing. 
Tomáš Želinský, PhD., ktorý ako jediný kandidát na túto funkciu získal 10 hlasov.  

Na zasadaní nového výboru spoločnosti 22. 1. 2015 v Bratislave boli zvolení ďalší 
funkcionári spoločnosti pre nové funkčné obdobie. Výbor rozhodol, že v tomto funkčnom 
období bude mať spoločnosť 4 podpredsedov a v tajnom hlasovaní zvolil za podpredsedu pre 



akademickú štatistiku doc. Ing. Vladimíra Úradníčka, PhD., za podpredsedu pre demografiu 
doc. RNDr. Branislava Blehu, PhD., za podpredsedníčku pre štátnu štatistiku PhDr. Ľudmilu 
Ivančíkovú a za podpredsedu pre medzinárodné vzťahy RNDr. Petra Macha. Za hospodárku 
spoločnosti zvolil výbor doc. Ing. Máriu Vojtkovú, PhD. A za predsedníčku revíznej komisie 
doc. Ing. Ľubicu Sipkovú, PhD. 

Valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo nový výbor SŠDS na roky 2015-2018 a ten 
nové vedenie spoločnosti. Pri tejto príležitosti chceme oceniť a poďakovať sa za dlhoročnú 
prácu doterajšiemu predsedovi spoločnosti doc. Ing. Jozefovi Chajdiakovi, CSc., ktorý bol 
posledné 4 roky predsedom spoločnosti a predtým dlhé obdobie jej vedeckým tajomníkom. 
Rovnako chceme poďakovať RNDr. Jánovi Luhovi, CSc., ktorý bol posledné 4 roky 
vedeckým tajomníkom spoločnosti a predtým dlhé obdobie najaktívnejším členom 
sekretariátu spoločnosti.  
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