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ZÁVERY 10. SLOVENSKEJ ŠTATISTICKEJ KONFERENCIE 
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1. Štatistika je nástroj na podporu rozhodovania. Štatistika nerozhoduje - len 

podporuje rozhodovanie. 
2. Kvalita štatistických údajov predurčuje kvalitu výsledkov štatistických 

analýz. Výsledky analýzy nekvalitných, skreslených, neúplných, upravených 
údajov sú úmerné obsahu týchto vstupných údajov, nikdy nie lepšie! 

3. Moderné využitie matematicko-štatistických metód ako aj ďalších nástrojov a 
metód na podporu rozhodovania je nemysliteľné bez použitia výkonného 
hardvéru a zodpovedajúceho softvéru. 

 
4. Vytvoriť vedný odbor Štatistika pre obhajoby doktorandských, habilitačných 

a dizertačných prác. 
5. Posunúť výučbu základov štatistiky a pravdepodobnosti na základné školy (7. 

- 9. ročník) a prehĺbiť resp. rozšíriť ich výučbu na stredných školách. 
 
6. Zvýšiť spoločenské uznanie štatistiky v materiálnom aj morálnom aspekte. 
 
7. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť by v krátkom čase mala 

zavŕšiť práce na dopracovaní štatútu udeľovania certifikátov z oblasti 
Praktického použitia štatistických metód. 

 
8. www stránku Štatistického úradu SR doplniť o vybrané časové rady za SR 

(prípadne až komplet časové rady z Historickej ročenky). 
 
9. Meranie výsledku výrobného procesu vyžaduje určiť, kedy sa vyrábaná 

produkcia stáva skutočne vyrobenou produkciou (tovarom). Súčasný moment 
určovaný momentom fakturácie nie je úplne vhodný. V podmienkach trhovej 
ekonomiky sa výsledok výrobného procesu stáva produkciou momentom 
zaplatenia.   

 



10. Vzhľadom k problémom spájania súborov údajov v gescii rozličných 
organizácií (ŠÚ SR, MF SR, Daňový úrad, iné) a potrebe hlbších analýz 
doplniť výkaz Súvaha Pod Uč 1-01 o počet zamestnancov vo fyzických 
osobách ku koncu obdobia a Výkaz ziskov a strát Výsledovka Pod Uč 2-01 
doplniť o priemerný evidenčný počet zamestnancov v prepočítaných osobách. 

11. Najlepšia sociálna politika je fungujúca ekonomika! 
12. Legislatívne normy vytvárané pre fungovanie hospodárstva, menovite pre 

fungovanie trhových mechanizmov, treba vytvárať tak, aby dávali šance 
každému, t. j. domácim aj zahraničným podnikateľom. Na zisk investovaný 
do hospodárstva, na zamestnanosť, treba dávať daňové prázdniny podľa 
závažnosti investičného kroku a neohraničovať sa len na zahraničných 
investorov, ale zahrnúť aj domácich investorov. 

13. Jednou z ciest riešenia vysokej nezamestnanosti je predĺženie procesu 
povinného vzdelávania o jeden - dva roky. Tento ďalší čas na vzdelávanie 
venovať výučbe informatiky a cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský). 

 
14. V slovenskej populácii máme špecifické skupiny obyvateľstva, ktorých 

absolútny počet aj relatívny podiel výrazne rastie. Tieto skupiny obyvateľstva 
so svojim špecifickým správaním spôsobujú rôzne sociálno-ekonomické 
problémy a rastom svojej početnosti tieto problémy prehlbujú. Jednou z ciest 
riešenia tejto problematiky je zabrzdenie ich vysokého rastu. Cestou na 
zastavenie veľmi rýchleho rastu je zrušenie detských prídavkov na štvrté a 
ďalšie dieťa a venovanie veľmi lacnej (najlepšie zadarmo) antikoncepcie pre 
ženy z týchto skupín. 

15. Bolo by vhodné otvoriť dialóg s komerčnými poisťovňami o prevzatí (aspoň 
časti) záväzkov štátu voči dôchodcom. Komerčné  poisťovne majú voľné 
finančné zdroje, know-how, informačné systémy, potrebný personál a sieť 
pobočiek. V prípade kladných  výsledkov (napr. daňového zvýhodnenia 
dôchodkového poistenia) by bola u časti obyvateľstva možnosť odchodu do 
dôchodku dokonca skôr než je v súčasnosti. 

 
16. Pre zvýšenie záujmu študentov a absolventov štatistiky umožniť stáže na 

orgánoch štátnej štatistiky (formou dohôd škôl, fakúlt a katedier a ŠÚ SR). 
17. V záujme ďalšieho postupu v procesoch analýz reálnych údajov za SR a 

zvyšovaní úrovne pedagogickej a vedeckovýskumnej práce, bezplatne 
poskytovať špecifikované údaje študentom, doktorandom a 
vedeckovýskumným pracovníkom vysokých škôl (v rámci uzavretých dohôd). 

18. Skvalitniť štatistiku MOŠ a MIS, najmä údaje o bytovom fonde za obce. Obce 
nevedú dostatočnú evidenciu o novej bytovej výstavbe a už vôbec nie o 
úbytkoch bytov. 

 



19. Údaje o počte zamestnancov v NH sa sledujú iba za okresy. Územné 
plánovanie potrebuje údaje aj za nižšie územné jednotky (obce). Údaje o 
zamestnancoch sledovala MOŠ a MIS za jednotlivé obce (naposledy rok 
1997). Bolo by potrebné v tomto pokračovať aspoň v tom istom rozsahu. 

20. Nepovažujeme za správne keď sa nejaké problémy s vedením niektorého 
registra riešia zrušením tohto registra. 

21. Zintenzívniť práce na vybilancovaní systému národných účtov a pravidelne 
informovať aj verejnosť o pokroku pri dopracovaní medziodvetvových analýz 
(I/O tabuľky). 

22. Podporiť odborných užívateľov aj zvýšením miery individuálnych služieb 
(napr. štvrťročne zdarma 1 až 2 tabuľky, ale tak aby sa z nich dal vytvoriť 
časový rad. Táto služba (jej výsledok) nemusí byť súčasťou pravidelnej 
publikácie ŠÚ SR, keďže bude individuálne využívaná. 

23. Investície do presných čísiel (štatistiky) sa vracajú (niekoľkonásobne) 
úsporou na vynakladaných nákladoch na presné kvantifikovanie riešenia (v 
ekonomickej štatistike ide o transakcie, obchody). ŠÚ SR potrebuje podporiť 
výskum vo všetkých oblastiach (najmä prognóz). Tu sú už mnohé veci 
rozpracované na úrovni, ktorej stagnácia z nedostatku spolupráce so ŠÚ SR 
by znížila kredit našej vedy nielen doma ale aj vonku. 
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