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ÚVOD 
 

 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť sa 28. marca 2013 dožíva 45 rokov. 

Pri tejto príležitosti Spoločnosť zorganizovala Slávnostnú konferenciu. Konferencia sa 

uskutočnila dňa 20. marca 2013 v Sládkovičove. Záštitu nad konferenciou prevzala 

predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky Ľudmila Benkovičová. 

 

Akciu z  poverenia Výboru SŠDS, zorganizoval Organizačný  a  programový   výbor: 

doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – predseda, RNDr. Ján Luha, CSc. – tajomník, RNDr. 

Peter Mach, Ing Silvia Szabová, PhDr. Ľudmila Ivančíková. 

    

Predkladáme Vám publikáciu zostavenú z príspevkov slávnostnej konferencie. Na 

jeho príprave a zostavení participovali: doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.,  RNDr. Ján 

Luha, CSc. 

 

Recenziu príspevkov zabezpečili: doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, 

CSc., RNDr. Peter Mach.  

 

Považujeme si  za milú povinnosť poďakovať  predsedníčke  Štatistického úradu SR 

PhDr. Ľudmile Benkovičovej, CSc. za prevzatie záštity nad slávnostnou konferenciu a 

pomoc pri zabezpečení úspešného priebehu Slávnostnej konferencie. 

  

 

          Výbor SŠDS 

 

 
Medzinárodný rok štatistiky ("Statistics2013") je celosvetové 
pripomenutie významu štatistiky. Slovenská štatistická 
a demografická spoločnosť sa pripojila k Medzinárodnému roku 
štatistiky a bude ho pripomínať pri svojich odborných akciách 
v roku 2013. 
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45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 
45 Years of  The  Slovak Statistical and Demographical Society 

 
Ján Luha, Jozef Chajdiak 

 
Abstakt:   V príspevku uvádzame stručnú chronológiu významných medzníkov, udalostí a aktivít 
z histórie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. 
Kľúčové slová: história, chronológia, významné dátumy a udalosti, aktivity, Slovenská tatistická 
a demografická spoločnosť 
Abstract: Contribution brings brief chronology of important dates, important events and 
activities from history of Slovak Statistical and Demographical Society. 
Key words: history, chronology, important dates and events, Slovak Statistical and 
Demographical Society 
 
 

ÚVOD 
V záujme rozvoja štatistickej a demografickej vedy na území Slovenskej republiky pôsobí 
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ako priama pokračovateľka Slovenskej 
demografickej a štatistickej spoločnosti pri SAV založenej 28.3.1968. Pod novým názvom 
pôsobí od 14.3.1990. Sídlom Spoločnosti je Bratislava. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej 
republiky. Spoločnosť vyvíja činnosť ako vedecká spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. 
Spoločnosť v medzinárodných stykoch pôsobí pod názvom Slovak Statistical and 
Demographical Society. 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a 
iných odborných pracovníkov v oblasti štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných 
disciplín.  
Poslaním Spoločnosti je najmä: 

- rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech 
Slovenskej republiky.  

- rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie.  
- organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a 

iné akcie. Poskytovať pomoc svojim členom pri ich vedeckej a inej odbornej práci.  
- zvyšovať odbornú úroveň svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov.  
- prezentovať výsledky štatistickej a demografickej vedy v Slovenskej republike na 

domácich a medzinárodných fórach.  
- rozvíjať vlastnú publikačnú a edičnú činnosť.  

 
 

Významné medzníky 
Narodeniny: 28. marca 1968  
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť mala svoje ustanovujúce zhromaždenie 28. 
marca 1968. V čase svojho založenia niesla názov Slovenská demografická a štatistická 
spoločnosť pri SAV. Jej založenie schválilo Predsedníctvo SAV na svojom 33. zasadnutí dňa 18. 
12. 1967. Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení 28. 3. 1968 bol zvolený výbor v zložení: 
predseda Doc. Ing. Milan Kovačka, CSc.,  prvý podpredseda Ing. Daniel Vojtko, CSc., druhý 
podpredseda Doc. Ing. Ladislav Ivanka, CSc., vedecký tajomník Ing. Rudolf Krč, CSc. a 
hospodár Dr. Doval. Ďalšie podrobnosti možno získať v príspevku Slovenská demografická 
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spoločnosť založená od D. Vojtka v Ekonomickom časopise 7/1968 XVI str. 715-716. Činnosť 
Spoločnosti sa orientuje na organizáciu vedecko-odborných podujatí v oblasti štatistiky a 
demografie prostredníctvom vedeckých konferencií, odborných seminárov a diskusných 
popoludní.  
 
22.  narodeniny 28. marca 1990 = transformácia 
V roku 1990, po zmenách, ktoré sa odohrali u nás v novembri 1989, prešla Spoločnosť etapou 
kvalitatívnych zmien vo svojej činnosti. Členská základňa sa rozšírila o významnú časť 
štatistickej obce - o matematických štatistikov. Vzhľadom na prevahu členov s odborným 
zameraním na štatistické disciplíny bol na Valnom zhromaždení členov Spoločnosti 14.3.1990 v 
Bratislave upravený názov Spoločnosti na: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Ku 
tradičným aktivitám Spoločnosti v oblasti aplikovanej štatistiky, výpočtovej štatistky a 
demografie sa pridružili činnosti z oblasti matematickej štatistiky. Ďalšou významnou oblasťou 
v činnosti Spoločnosti je štatistické riadenie kvality. 
 
Úprava stanov SŠDS 
Prvé zmeny stanov SŠDS boli odsúhlasené a úpravy realizované po Valnom zhromaždení a po 
zasadnutí Výboru v roku 1990. Hlavné zmeny sa týkali – vypustenia článku o vedúcej úlohe 
strany, názvu a definovania symbolu SŠDS. Ďalšia úprava bola realizovaná v súvislosti 
s registráciou stanov na MV SR v roku 1993. Táto úprava nemenila podstatne obsah stanov, 
podstatné boli iba redakčné úpravy. Aj ďalšie úpravy stanov pri rokovaní Valného zhromaždenia 
SŠDS v roku 2004 a 2010 znamenali iba redakčné úpravy a spresnenie textu stanov. Stanovy 
SŠDS sú k dispozícii na stránke http://www.ssds.sk/dokumenty/stanovy2010.pdf. 
 
25. výročie SŠDS 
sme oslávili Slávnostnou konferenciou dňa 26. marca 1993, príspevku konferencie boli 
publikované v zborníku, ktorý vydala SŠDS v marci 1993. 
30. výročie Spoločnosti 
sme oslávili Slávnostnou konferenciou dňa 26. marca 1998, príspevku konferencie boli 
publikované v zborníku, ktorý vydala SŠDS v marci 1998 – ISBN 80 967658-4-1. 
35. výročie Spoločnosti 
sme oslávili Slávnostnou konferenciou dňa 25. marca 2003, záštitu nad konferenciou prevzal 
predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda príspevky konferencie boli publikované 
v zborníku príspevkov konferencie -  ISBN 80 - 88946-25-5. 
40. výročie Spoločnosti 
sme oslávili Slávnostnou konferenciou dňa 27. marca 2008, záštitu nad konferenciou prevzal 
predseda vlády Slovenskej republiky Robert  Fico. Príspevky konferencie boli publikované vo 
vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM 1/2008, ISSN 
ISSN 1336-7420. 
45. výročie Spoločnosti 
oslavujeme Slávnostnou konferenciou dňa 20. marca 2013, záštitu nad konferenciou prevzala 
predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky Ľudmila Benkovičová. Príspevky 
konferencie sú publikované v samostatnom zborníku príspevkov  rokov Slovenskej štatistickej 
a demografickej spoločnosti, ISBN 978 – 80 - 88946 - 61- 8, EAN  8088946618. 
50. výročie Spoločnosti 
oslávime Slávnostnou konferenciou v marci 2018. 
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Charakteristiky činnosti 
Činnosť Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti riadi Výbor spoločnosti, ktorý je 
volený Valným zhromaždením členov spoločnosti. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom 
Spoločnosti, je zvolávané najmenej raz za štyri roky. Prácu Výboru organizujú funkcionári: 
predseda, vedecký tajomník, podpredsedovia a hospodár. Operatívne činnosti zabezpečujú 
predseda, resp. vedecký tajomník poprípade sekretariát Spoločnosti. Členmi výboru sú aktívni 
členovia Spoločnosti, ktorí boli zvolení na Valnom zhromaždení. Spoločnosť je územne členená 
na centrum v Bratislave a pobočky v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove. V rámci 
odborných aktivít zakladá Spoločnosť sekcie. Činnosť sekcií riadia podpredsedovia SŠDS. 

 
V súčasnom období má SŠDS založené sekcie: 
- aplikovaná štatistika 
- demografia 
- matematická štatistika 
- štatistické riadenie kvality 
- štátna štatistika a 
- medzinárodné styky. 
Spoločnosť však vyvíja činnosť aj v ďalších oblastiach ako napríklad výpočtová štatistika, 
štatistika životného prostredia, medicínska štatistika, metódy štatistickej analýzy kvalitatívnych 
znakov, štatistické metódy analýzy dotazníkových výskumov, práce mladých štatistikov a 
demografov a i. 
 
Členovia Spoločnosti sú z rôznych pracovísk, ako napríklad: Univerzity a ostatné vysoké školy 
na Slovensku, Štatistický úrad Slovenskej republiky, výskumné ústavy, Slovenská akadémia 
vied, ministerstvá, banky, hospodárske organizácie, firmy a súkromní podnikatelia. členmi SŠDS 
sú aj pracovníci obdobných pracovísk z Českej republiky. SŠDS má v súčasnom období viac než 
300 riadnych členov a dvoch žijúcich čestných členov. 
 
Slovenská štatistická a demografická spoločonosť používa znak schválený Výborom SŠDS 20. 
6.1990, ktorý navrhol RNDr. Ján Luha,CSc. Podľa tohoto návrhu bol zhotovený aj odznak 
Spoločnosti v slovenskej a anglickej verzii. 
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Vydavateľská činnosť  
Spoločnosť vydávala neperiodické publikácie s názvom INFORMÁCIE, FORUM METRICUM 
SLOVACUM (v roku 2003 bol vydaný TOM VII) a Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej 
práci. a k vybraným akciám Zborníky príslušnej konferencie 
Od roku 2005 vydáva Spoločnosť vedecký recenzovaný časopis FORUM STATISTICUM 
SLOVACUM, ISSN 1336-7420. Názov časopisu navrhol RNDr. Ján Luha, CSc., príslušné 
povolenia zabezpečil doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.  
Všetky doteraz vydané čísal FSS sú dostupné na stránke www.ssds.sk v sekcii FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM. V tabuľke uvádzame prehľad o počte vydaných čísiel FSS podľa 
rokov. 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 spolu 
počet 
čísiel 3 5 6 7 7 6 7 7 48 
Na stránke www.ssds.sk v sekci Ďalšie publikácie  je komplet Zborníkov z konferencie Pohľady 
na ekonomiku Slovenska. 
V rámci odbornej činnosti organizuje Spoločnosť konferencie, semináre, prednášky, školenia.  
 
 

Najdôležitejšie pravidelné akcie SŠDS 
 
 

Slovenská štatistická konferencia, ktorá je poriadaná každý párny rok.  
Podrobnešie o histórii Slovenských štatistických konferencií môže čitateľ násjť vo FSS 5/2012, 
číslo bolo distribuované do vybraných knižníc a  je k dispozícii na stránke 
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0512.pdf, na stranách 161 až 164. V roku 2012 bola v 
poradí už 16. konferencia. Uvádzame stručnú chronológiu konferencie: 

Prvá štatistická konferencia bola organizovaná krátko po vzniku Spoločnosti v dňoch 
16. až 17. 1. 1969. Konferencia sa uskutočnila v Bratislave na Patrónke. Program konferencie 
bol zameraný na tri okruhy: 

1. okruh - úlohy štátnej štatistiky na Slovensku (Ing. Ján Marček, CSc.) 
2. okruh - problémy štatistickej vedy (Doc. Ing. Róbert Štukovský, CSc.) 
3. okruh - systém výučby štatistiky a štatistikov (Doc. Ing. Ladislav Ivanka, Cíc).  

Druhá štatistická konferencia sa uskutočnila v roku 1978 na VŠE v Bratislave na tému 
„Aplikované štatistiky“ , za signifikantnej účasti štatistikov z VŠE Praha.  

3. celoslovenská konferencia štatistikov sa uskutočnila 20. novembra 1985 v Bratislave 
v Dome ROH na tému „Sociálna štatistika - nástroj riadenia socialistickej spoločnosti“ . 
Materiály konferencie boli opublikované v Informáciách SDŠS pri SAV, ročník XV - 1985, číslo 
2. 

4. celoslovenská konferencia štatistikov na tému „Meranie a analýza ekonomickej 
efektívnosti“ sa uskutočnila 10. - 12. októbra 1988 v Smoleniciach. Od tohto momentu sa šta-
tistická konferencia usporiadava každé dva (párne) roky a materiály konferencie sa vydávajú 
v samostatnom Zborníku príspevkov. 

5. celoslovenská konferencia štatistikov na tému „Súčasné úlohy štatistiky“ sa usku-
točnila 2. - 4. mája 1990 v Smoleniciach. Od tohto roku sa vo významne väčšej miere zúčastňujú 
na konferenciách matematický štatistici. 
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6. Slovenská štatistická konferencia na tému „Slovenská štatistika – súčasnosť a per-
spektívy“ sa uskutočnila 4. - 6. mája 1992 v Smoleniciach.  

7. Slovenská štatistická konferencia na tému „Štatistika v manažmente“ sa uskutoč-
nila 4. - 5. mája 1994 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

8. Slovenská štatistická konferencia na tému „Štatistické metódy v bankovníctve, 
finančníctve a poisťovníctve“ sa uskutočnila 8. - 10. mája 1996 na Donovaloch.  

9. Slovenská štatistická konferencia na tému „Podniková štatistika“  sa uskutočnila 
21. - 23. októbra 1998 v Herľanoch.  

10. Slovenská štatistická konferencia na tému „Slovenská štatistika - súčasnosť 
a perspektívy“  sa uskutočnila 10. - 12. mája 2000 v Smoleniciach. 

11. Slovenská štatistická konferencia na tému „Štatistické metódy v praxi“  sa usku-
točnila 11. - 13. septembra 2002 v Nitre na tému „Štatistické metódy v praxi“.  

12. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočnila 4. až 6. októbra 2004 v Bardejov-
ských kúpeľoch. Hlavným tematickým zameraním bolo „Štatistika a  integrácia“ .  

13. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočňila 3. až 5 mája 2006 v  Malackách. 
Tematické okruhy konferencie: Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi, Teória 
štatistických metód, Metodológia a prax zberu štatistických údajov, Matematická štatistika 
a pravdepodobnosť, Štatistický softvér, Iné. Príspevky sú publikované v odbornom časopise 
SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM 1/2006. 

 14. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočnila 17. až 19 septembra 2008 v  
Strečne v zariadení ŽSR. Tematické okruhy konferencie boli: Regionálna štatistika, Aplikácie 
štatistických metód vo vede a praxi, Metodológia a prax zberu štatistických údajov, Matematická 
štatistika a pravdepodobnosť, Štatistický softvér, Iné. Príspevky sú publikované vo vedeckom 
časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM 5/2008  (ISSN 1336-7420). 

     15. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočnila v dňoch 7. a 8. októbra 2010 v  
Stredisku KASKÁDY v Galante-Únovciach. Bola zameraná na Regionálnu štatistiku. 
Tematické okruhy konferencie: Regionálna európska a slovenská štatistika, Aplikácie 
štatistických metód vo vede a praxi, Metodológia a prax zberu štatistických údajov, Matematická 
štatistika a pravdepodobnosť, Štatistický softvér a Iné. Príspevky sú publikované vo vedeckom 
časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2010  (ISSN 1336-7420). 

16. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočnila pod názvom Európska 
a slovenská štatistika – teória, politika a prax v dňoch 25. a 26. júna 2012 v horskom hoteli 
Šachtička. Tematické okruhy konferencie: Teoretická štatistika; Matematická štatistika; 
Ekonomická štatistika; Regionálna štatistika; Štátna štatistika; Vybrané aplikácie štatistiky 
v praxi; Štatistický softvér. Príspevky sú publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM 5/2012  (ISSN 1336-7420). 
 
 

Slovenská demografická konferencia, ktorá je organizovaná každý nepárny rok. 
Podrobnešie o histórii Slovenských demografických konferencií môže čitateľ násjť vo FSS 
6/2012, číslo bolo distribuované do vybraných knižníc a  je k dispozícii na stránke 
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2011/fss0612.pdf, na stranách 2 až 5. V poradí 14. 
konferencia je zorganizovaná v roku 2013 v Sládkovičove. Uvádzame stručnú chronológiu 
konferencie: 

Prvá Demografická konferencia prebehla 24. septembra 1975 v Bratislave. Bola to 
spoločná konferencia Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti a Československej 
demografickej spoločnosti. Témou boli niektoré problémy československej demografie.  
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Druhá Demografická konferencia na tému „Populačný vývoj v kontexte spoločenského 
rozvoja“ sa uskutočnila 2. až 5. mája 1983 v Smoleniciach. Konferenciu sme spoluorganizovali 
s  Československou demografickou spoločnosťou a prebehla s medzinárodnou účasťou.  

Demografické konferencie s číslovaním ich poradia prebiehajú od roku 1992. 
3. Demografická konferencia sa uskutočnila vo februári 1992. Od tejto konferencie boli 

príspevky publikované v Zborníku.  
4. Demografická konferencia „Populačné zdroje regionálneho rozvoja Slovenska“ sa 

uskutočnila v septembri 1993 v Bratislave.  
5. Demografická konferencia „Fenomém národnosti (etnicity) a náboženstva 

v demografii strednej Európy“ prebehla 8. a 9. 12. 1995 v Bratislave 
6. Demografická konferencia „Pôrodnosť a vybrané aspekty reprodukcie 

obyvateľstva“ prebehla v dňoch 21. – 23. mája 1997 na Domaši.  
7. Demografická konferencia „Demografické, zdravotné a sociálno-ekonomické 

aspekty úmrtnosti“ prebehla v dňoch 13. – 15. 9. 1999 v Trenčianskych Tepliciach.  
8. Demografická konferencia „Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom 

kontexte“ prebehla v dňoch 10. – 12. septembra 2001 v Rajeckých Tepliciach.  
9. Slovenská demografická konferencia „Rodina“ sa konala v Tajove, v hoteli Lesák 

v dňoch 17. až 19. septembra 2003.  
Jubilejná 10. Slovenská demografická konferencia „Naša demografia: súčasnosť a 

perspektívy“, pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča sa konala v dňoch 4. až 6. mája 
2005 v Smoleniciach.  

11. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Migrácia“ , sa konala 
17. – 19. 9. 2007 v Slovenskom raji, hotel Čingov. Príspevky účastníkov konferencie sú 
publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM, ročník III., 
číslo 3/2007, ISSN 1336-7420. 

12. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Demografická 
budúcnosť Slovenska“ sa konala 23. – 25. 9. 2009 v Bojniciach. Príspevky účastníkov 
konferencie sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM, ročník V., číslo 5/2009, ISSN 1336-7420. 

13. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Mesto a vidiek“ , sa 
konala 19. – 21. 9. 2011 v Kaštieli Mojmírovce. Príspevky účastníkov konferencie sú publikované 
vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM, ročník VII., 
číslo 6/2011, ISSN 1336-7420. 

14. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Výzvy pre 
slovenskú demografiu v 21. storočí“ , sa koná 20. – 22. 3. 2013. Príspevky účastníkov 
konferencie sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM 
SLOVACUM, ročník IX., číslo 1/2013, ISSN 1336-7420. 
 
 

Pohľady na ekonomiku Slovenska organizujeme každoročne od roku 2001. Na 
stránke http://www.ssds.sk/, zložka ĎALŠIE PUBLIKÁCIE / Pohľady na ekonomiku 
Slovewnska / Archív zborníkov sú k dispozícii záujemcom zborníky z jednotlivých ročníkov 
konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska. 
Veľmi úspešnú konferenciu koncepčne vytvoril Doc. Chajdiak. Organizuje sa v ročnom intervale 
od roku 2001, teda v tomto roku to bude trinásty ročník. Záštitu nad prvými šiestimi 
konferenciami mal podpredseda vlády SR Ivan Mikloš a od siedmeho ročníka do desiateho 
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ročníka podpredseda vlády SR Dušan Čalpovič, v roku 2011 mala záštitu Iveta Radičová, 
predsedníčka vlády SR a od roku 2012 Peter Kažimír, podpredseda vlády SR a minister financií.  
Uvádzame stručnú chronológiu konferencie: 
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2001, 22. február 2001, Bratislava, Hotel 
Fórum, témy: 

• prognózy vývoja HDP a námety na jeho rast, 
• prognózy vývoja nezamestnanosti a námety na zabezpečenie jej poklesu,   
• prístupový proces k euro – problémy a námety. 

 POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2002, 11. apríl 2002, Bratislava, Hotel Fórum, 
témy: 

• prognózy vývoja HDP a opatrenia na zabezpečenie jeho rastu, 
• prognózy vývoja bežného účtu platobnej bilancie a opatrenia na zlepšenie jeho stavu 

 POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2003, 8. apríl 2003, Bratislava, Hotel Fórum, 
témy: 

• RAST HDP – prognózy a námety 
• ZLEPŠENIE STAVU SALDA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU – prognózy a námety 

 POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2004, 6. apríl 2004, Bratislava, Hotel Fórum, 
témy: 

• RAST HDP – prognózy a námety 
• ZLEPŠENIE STAVU SALDA ZAHRANIČNEHO OBCHODU – prognózy a námety 

 POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2005, 19. apríl 2005, Bratislava, Kongresová 
sála Únie žien Slovenska, témy:  

• RAST HDP – prognózy a námety 
• ZAVEDENIE EURA  – prognózy a námety 

 POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2006, 4. apríl 2006, Bratislava, Kongresové 
centrum Technopolu, témy:  

• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a DPH na Slovensku vybranými 
prognostickými skupinami 

• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a k problematike DPH na Slovensku 
 POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2007, 27. marec 2007, Bratislava - Dúbravka, 
Kongresová sála ŠÚ SR, témy:  

• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a zamestnanosti na Slovensku vybranými 
prognostickými skupinami 

• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a zamestnanosti na Slovensku 
 POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2008, 15. apríl 2008, Bratislava – Hotel 
Bôrik, témy: 

• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku 
vybranými prognostickými skupinami 

• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a poklesu dlhodobej nezamestnanosti na 
Slovensku 

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2009, 7. apríl 2013, Bratislava – Aula 
Ekonomickej univerzity, témy: 

• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku 
vybranými prognostickými skupinami  
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• návrhy opatrení na  zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja dopravnej náročnosti 
HDP na Slovensku 

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2010, 13. apríl 2010, Bratislava – Aula 
Ekonomickej univerzity, témy: 

• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a súkromných investícií na Slovensku 
vybranými prognostickými skupinami 

• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja súkromných investícií 
na Slovensku 

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2011, 12. apríl 2011, Bratislava – Aula 
Ekonomickej univerzity, témy: 

• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a súkromných investícií na Slovensku 
vybranými prognostickými skupinami 

• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja inkluzívneho rastu na 
Slovensku 

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2012, 17. apríl 2012, Bratislava – Aula 
Ekonomickej univerzity, témy: 

• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia druhej priority  stratégie EUROPA 
2020 – Udržateľný rast, t.j. podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho 
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,  na Slovensku vybranými 
prognostickými skupinami 

• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja trvale udržateľného 
rastu na Slovensku 

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2013, 16. apríl 2013, Bratislava – Aula 
Ekonomickej univerzity, témy:  

• Prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia prvej z troch priorít  
stratégie EUROPA 2020 – Inteligentný rast, t.j. vytvorenie hospodárstva založeného na 
znalostiach a inovácii - vybranými prognostickými skupinami 

• Prezentovať návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja 
inteligentného rastu na Slovensku 

• Spomienka na Imricha Karvaša, Rudolfa Brišku a Petra Zaťka 
 
 

Škola štatistiky EKOMSTAT  sa koná každý rok. V roku 2013 sa pripravuje už 27. 
ročník tejto akcie. Podrobnejšie o histórii uskutočnených Ekomstatov čitateľ nájde na stránke:   
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0412 .pdf , na stranách 248 až 255. 
O jednotlivých ročníkov EKOMSTATu: 
Miesto konania je stále: Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov, Trenčianske Teplice. 
Účastníci každého EKOMSTATu mali k dispozícii Zborník príspevkov, od roku 2006 sa 
príspevky publikujú vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM. 
1. Jarná škola štatistiky EKOMSTAT´ 88 „Využitie štatistických metód v sociálno-
ekonomickej praxi“,  termín konanie: 6.-10. 6. 1988.  
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad použitia systému SPSS, vybraných 
štatistických metód a ich aplikácií v sociálno-ekonomickej praxi a iné.  
2. Jarná škola štatistiky EKOMSTAT´ 89 „Využitie štatistických metód v sociálno-
ekonomickej praxi“, 5. – 9. 6. 1989. 
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V odbornom programe sme sa sústredili na výklad viacrozmerných štatistických metód a ich 
aplikácií v sociálno-ekonomickej praxi, prezentovaná bola tiež práca so systémom SYSTAT a 
iné.  
3. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 90 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej 
praxi“, 25. – 29. 6. 1990. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad problematiky analýzy časových radov, 
aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi, prezentovaná bola 
práca so systémom SYSTAT a iné.  
4. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 91 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej 
praxi“, 3. – 7. 6. 1991. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad práce so systémom SAS a metódy štatistickej 
kontroly akosti, aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.  
5. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 92 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej 
praxi“, 1. – 5. 6. 1992. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad plánovania experimentov, štatistické riadenie 
kvality a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.  
6. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 93 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej 
praxi“, 30.5. – 4. 6. 1993. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad rodinných účtov, analýzu kvalitatívnych 
znakov a meranie asociácie a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-
ekonomickej praxi a iné.  
7. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 94 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej 
praxi“, 29.5. – 3. 6. 1994. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad metód výberového skúmania, 
makroekonomické modely Slovenska, prácu a grafickým softvérom a na aplikácie štatisticko-
matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.  
8. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 95 „Kapitálový trh – analýzy a prognózy“, 5. – 9. 6. 1995. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad anylýzy a prognózy na kapitálovom trhu, 
metódy spektrálnej analýzy, Box-Jenkonsovu metodológiu. Práca so systémom SAS, SPSS 
a INFINITY. Aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.  
9. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 95 „Štatistické riadenie kvality“, 4.9. – 8. 9. 1995.  
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad štatistického riadenia kvality, súvisiaca práca 
so systémom SAS a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi 
a iné.  
10. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 96 „Finančno – ekonomické analýzy“, 3.6. – 7. 6. 1996. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad štatistických metód analýzy finančných 
ukazovateľov, indexy pre ordinálne znaky a na aplikácie štatisticko-matematických metód 
v sociálno-ekonomickej praxi a iné.  
11. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 97 „Aplikácia štatistických metód v transformujúcej sa 
ekonomike“, 2.6. – 6. 6. 1997.  
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad štatistickú reguláciu výrobného procesu, 
ekonomické prognózy Slovenska, bayesovské odhady v poisťovníctve, štatistické 
a metodologické aspekty tvorby a analýzy dotazníkov a na aplikácie štatisticko-matematických 
metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné. 
12. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 98 „Aplikácia štatistických metód v transformujúcej sa 
ekonomike“, 1.6. – 5. 6. 1998. 
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V odbornom programe sme sa sústredili na výklad korešpondenčnej analýzy, megatrendov 
v ekonomike, štatistické skúmanie analýzy kvalitatívnych znakov, rozdelenia početnosti 
vybraných ukazovateľov priemyslu, štatistickú reguláciu výrobného procesu, a na aplikácie 
štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné. 
13. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 99 „Aplikácie štatistických metód v hospodárskej praxi“, 
31.5. – 4. 6. 1999. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad analýzy súboru nameraných hodnôt, 
exporačnú analýzu, analýzu štruktúry ekonomoky, výberové štatistické zisťovania, konjukturálne 
prieskumy a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné. 
14. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2000 „Aplikácie štatistických metód v hospodárskej 
praxi“, 5.6. – 9. 6. 2000. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad modelovanie príčinnej závislosti, logistické 
regresné modely, modelovania makroekonomického vývoja SR, analýza nominálnych 
a ordinálnych znakov a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej 
praxi a iné. 
15. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2001 „Aplikácie štatistických metód v hospodárskej 
praxi“, 4.6. – 8. 6. 2001. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad teórie rozhodovania, analýzu rentability, 
makroekonomický vývoj SR, štatistické metódy výskumu verejnej mienky, rozdelenia podnikov 
podľa hodnôt vybraných ukazovateľov a na aplikácie štatisticko-matematických metód 
v sociálno-ekonomickej praxi a iné. 
16. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2002 „Štatistické metódy v marketingovom výskume I.“, 
2.6. – 7. 6. 2002. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad korešpondenčnej analýzy, viackriteriálne 
hodnotenie, dotazníkový výskum – metódy organizácie a metódy analýzy dát, analýzu 
makroekonomického vývoja a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-
ekonomickej praxi a iné. 
17. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2003 „Štatistické metódy v marketingovom výskume 
II.“, 1.6. – 6. 6. 2003. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad skúmania súboru kvalitatívnych dát, zhlukovú 
analýzu, klasifikačnú analýzu, analýzu makroekonomického vývoja a na aplikácie štatisticko-
matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné. 
18. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2004 „Štatistické metódy v praxi.“, 23.5. – 28. 5. 2004. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad merania úrovne objektov charakterizovaných 
ordinálnymi znakmi, metód výberového skúmania, ANOVA, štatistické riadenia kvality, analýzu 
makroekonomického vývoja a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-
ekonomickej praxi a iné. 
19. Škola štatistiky EKOMSTAT 2005 „Štatistické metódy v praxi.“, 22.5. – 27. 5. 2005. 
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad viacrozmerných štatistických metód analýzy 
kvalitatívnych znakov, diskriminačnú analýzu, lineárny regresný model, použitie Box-
Jenkonsovej metodológie, analýzu makroekonomického vývoja a na aplikácie štatisticko-
matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné. 
20. Škola štatistiky EKOMSTAT 2006 „Štatistické metódy v praxi.“, 21.5. – 26. 5. 2006. 
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM 
SLOVACUM 2/2006, ISSN 1336-7420. Vzhľadom k jubilejnému charakteru školy štatistiky 
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tematické zameranie je širokospektrálne s cieľom poukázať na bohatosť štatistiky a jej aplikácií 
a iné.  
21. Škola štatistiky EKOMSTAT 2007 „Štatistické metódy v praxi.“, 3.6. – 8. 6. 2007. 
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM 
SLOVACUM 1/2007, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sme sa sústredili na výklad: 
metódy kvótových výberov, štatistického riadenie výroby netvarovaných materiálov v 
spoločnosti Refrako, analýzy meracích systémov, modelovania príčinnej závislosti 
viacrozmernými regresnými modelmi, logistickej regresie a jej využitie v ekonomickej praxi, 
metód zhlukovej analýzy a  faktorovej analýzy, kvantitatívnych metód analýzy postavenia 
podniku na trhu, analýzy makroekonomického vývoja a  aplikácií štatisticko-matematických 
metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné. 
22. Škola štatistiky EKOMSTAT 2008 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej 
a hospodárskej praxi.“, 1.6. – 6. 6. 2008. 
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM 2/2008, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sa venujeme 
najmä: prvotnej štatistickej analýze dát, sledovaniu životnosti stavív  agregátov hutníckeho 
priemyslu pomocou štatistických metód, metódam prognózovania počtu obyvateľov, modelu EIS 
Slovensko, logistickej regresii a jej využitiu v ekonomickej praxi, makroekonomickým 
prognózam vývoja SR, usporiadaniu  súboru ekonomických jednotiek. 
23. Škola štatistiky EKOMSTAT 2009 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej 
a hospodárskej praxi.“, 31.5. – 5. 6. 2009. 
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM 2/2009, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sa venujeme 
najmä: korelácii javov a metódam analýzy kvalitatívnych znakov, vybraným štatistickým 
metódam analýzy ekomomockých ukazovateľov, metódam makroekonomického prognózovania 
a regionálneho modelovania, produkčným funkciám, špecifickým štatistickým modelom 
a príležitosť dostávajú aj príspevky mladích štatistikov. 
24. Škola štatistiky EKOMSTAT 2010 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej 
a hospodárskej praxi.“, 30.5. – 4. 6. 2010. 
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM 3/2010, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sa venujeme 
najmä: metodologickým zásadám záznamu dát a kontroly dát z rozličných oblastí výskumu, 
vybraným štatistickým metódam analýzy ekomomockých ukazovateľov, metódam 
makroekonomického prognózovania a regionálneho modelovania, produkčným funkciám, 
problematike analýzy inovácií a ich vplyvu na konkurencieschopnosť, rôznym špecifickým 
štatistickým modelom a príležitosť dostávajú aj príspevky mladých štatistikov. 
25. Škola štatistiky EKOMSTAT 2011 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej 
a hospodárskej praxi.“, 39.5. – 3. 6. 2011. 
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM 3/2011, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sa venujeme 
najmä témam: Štatistická analýza dotazníkového výskumu, Ekonomický informačný systém 
Slovensko, ESSPROS – dôchodky  (SR v porovnaní s EÚ), Pohľady na makroekonomické 
aspekty rôznych prístupov k odvodovej reforme, Analýza trhu práce v kontexte dosiahovanej 
zhody kvalifikácie a zručností, Vybrané aplikácie CGE modelov, Modelový aparát na rýchle 
odhady vývoja makroekonomických ukazovateľov slovenskej ekonomiky, Odhad vývoja počtu 
obyvateľov SR, Dôchodková reforma – modely, výsledky, Spoločenské ciele inovácií – filozofické 
zamyslenie 2, Kalibrácia váh štatistických zisťovaní, Podstata procesného riadenia, Využitie 
kvantitatívnych metód pri zostavovaní motivačných programov, Inovácie  organizačnej štruktúry 
firmy, Viacrozmerné expertné usporiadanie súboru na príklade usporiadania podľa  efektívnosti. 
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26. Škola štatistiky EKOMSTAT 2012 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej 
a hospodárskej praxi.“, 27.5. – 1. 6. 2012. 
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM 4/2012, ISSN 1336-7420.  
V odbornom programe sa venujeme najmä: controllingu, analýze efektívnosti, možnostiam 
uplatnenia informačných a komunikačných technológií na zvyšovanie efektívnosti 
medzinárodnej spolupráce v oblasti inovácií, ekonomickému informačnému systému Slovensko, 
pohľadom na makroekonomické aspekty vývoja, analýze trhu práce, vybraným aplikáciám CGE 
modelov, kalkuláciám a rozpočtom ako informačnému zdroju pre vnútropodnikové  riadenie 
nákladov - nákladový controlling, modelovému aparátu na rýchle odhady vývoja 
makroekonomických ukazovateľov, kalibrácii váh štatistických zisťovaní, štatistickej analýze 
mnohorozmerbých kontingenčných tabuliek, rôznym špecifickým štatistickým modelom 
a príležitosť dostávajú aj príspevky mladých štatistikov. 
27. Škola štatistiky EKOMSTAT 2013 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej 
a hospodárskej praxi.“ sa uskutoční, 19. – 24. 5. 2013. Príspevky účastníkov plánujeme 
publikovať vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM 
4/2013, ISSN 1336-7420.  
 

  

Medzinárodný seminár - Výpočtová štatistika.  
V roku 2013 bude usporiadaný po 22. krát.  
Stručný prehľad seminárov Výpočtová štatistika  nájde čitateľ na stránke 
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0712.pdf na stranách  218 až 219. 
Uvádzame stručnú chronológiu seminára: 

Prvý seminár sa uskutočnil 9. - 10. 12. 1986 z iniciatívy zamestnancov Katedry 
štatistiky VŠE v Bratislave a Katedry statistiky VŠE v Prahe zaoberajúcimi sa problematikou 
využitia výpočtovej techniky v riešení štatistických úloh. Príspevky účastníkov boli uverejnené 
v Informáciách SDŠS    č. 3 a č. 4 v roku 1986.  
 Miestom konania Seminárov bola vždy budova Infostat-u a väčšina seminárov sa 
organizovala v spolupráci so Štatistickým úradom SR (resp. SŠU v Bratislave) a Infostat-om 
Bratislava (resp. VUSEIaR Bratislava).  

Druhý seminár prebehol 8. 12. 1987, tretí seminár 11. - 12. 12.1990. Pád socializmu a 
spoločenské zmeny spôsobili určitú prestávku v organizácii seminárov Výpočtovej štatistiky.  

4. seminár sa uskutočnil 7. - 8. 12. 1994.  
Od 5. seminára uskutočneného 5. - 6. 12. 1996 sa už realizuje každoročne ako 

medzinárodný seminár.  
6. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 4.- 5. 12. 1997,  
7. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 3. - 4. 12. 1998,   
8. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 2. - 3. 12. 1999,  
9. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 7. – 8. 12. 2000,  
10. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  6. – 7. 12. 2001,  
11. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  5. - 6. 12. 2002,  
12. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  4. - 5. 12. 2003,  
13. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  2. - 3. 12. 2004,  
14. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  1. - 2. 12. 2005  
15. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  7. - 8. 12. 2006. 
16. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  6. - 7. 12. 2007. 
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17. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  4. - 5. 12. 2008,  
18. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  3. - 4. 12. 2009,  
19. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  2. - 3. 12. 2010, 
20. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  1. - 2. 12. 2011,  
21. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil  6. - 7. 12. 2012 a  
22. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutoční  5. - 6. 12. 2013.  

 
Príspevky 2. seminára boli opublikované v Informáciách SDŠS č. 1/1989, od 3. seminára sa 
publikujú v samostatnom Zborníku príspevkov príslušného seminára. Od 14. seminára sú 
príspevky publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM. 
Príspevky mladých v rámci prehliadky prác mladých štatistikov a demografov boli publikované 
spolu s príspevkami účastníkov semimára Výpočtová štatistika. Počnúc 19-tym ročníkom 
seminára Výpočtová štatistika je vydávaný, z príspevkov zaslaných do Prehliadky prác mladých 
štatistikov a demografov, samostatný zborník, v spolupráci s Klubom Dispersus 
 
Zameraním seminára je problematika na rozhraní počítačových vied a štatistiky.  
Tematické okruhy posledných seminárov sa nemenili: 
- praktické využitie paketov štatistických programov, 
- práca s rozsiahlymi súbormi údajov, 
- vyučovanie výpočtovej štatistiky a príbuzných predmetov, 
- praktické aplikácie výpočtovej štatistiky, 
- iné. 
Až pri príprave 17. seminára boli zmenené tematické okruhy: 
- obsah a využitie balíkov štatistických programov 
- spracovanie datových súborov - kontrola údajov, imputácie chýbajúcich hodnôt, ukladanie do    
  databázových a/alebo  štatistických databankových systémov 
- analýza rozsiahlych  súborov údajov 
- vyučovanie výpočtovej štatistiky a príbuzných predmetov 
- iné 
 
 

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov je organizovaná v rámci 
seminára Výpočtová štatistika. Stručnú informáciu o tejto akcii uvádzame na stránke  
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0712.pdf na strane 219. 
V poslednom období sa darí organizovať ju každý rok. V rámci seminára prebehne v roku 2013 
už šestnásty krát. Prezentované sú práce mladých štatistikov a demografov. Aj do budúcna 
počítame s termínom prvý štvrtok mesiaca december poobede v rámci seminára Výpočtová 
štatistika. Ako je už spomenuté hore, počnúc 19-tym ročníkom seminára Výpočtová štatistika je 
Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov organizovaná v spolupráci s Klubom 
Dispersus a tiež je vydávaný príspevkov zaslaných do Prehliadky prác mladých štatistikov 
a demografov v spolupráci s Klubom Dispersus 
 
 

PROBASTAT -  konferencia má už viac ako 35 rokov Od roku 1991 je to medzinárodná 
vedecká konferencia o matematickej štatistike. Ročníky medzinárodnej konferencie sa konali v r. 
1991, 1994, 1998,  2002, 2006 a 2011 na Smolenickom zámku. Zvyčajne sú na nej účastníci tak 
z 10 až 15 krajín sveta, včítane napr. USA a zvyčajne aj početnej účasti z Nemecka. Zborníky z 
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posledných Probastatov vydal Matematický ústav SAV v Tatra Mount. Math. Publ. a o jeho 
príspevkoch pravidelne referuje Mathematical Reviews. Naviac, pred posledným Probastatom 
bola jeho propagácii venovaná celá strana v Bouletine IMS (= Institute of Mathematical 
Statistics v USA) i s kresbou Smoleníc, kde sa konferencia konala. Od roku 1991 je SŠDS jej 
spoluorganizátorom. Podrobnejšie o konferencii PROBASTAT 2011 nájde čitateľ na stránke 
http://www.um.sav.sk/en/probastat2011.html.  
 
 

Prastan – Stakan  
Prvá konferencia PRASTAN, vtedy pod názvom Výučba matematickej štatistiky, 
pravdepodobnosti a numerickej matematiky  sa konala v roku 1996 v Kočovciach. Bola 
zameraná na výmenu skúseností vysokoškolských pedagógov. Prvý ročník konferencie bol bez 
zborníka. Počnúc rokom 1997  konferencie mali odbornú náplň, kde si pedagógovia  vypočuli 
nové poznatky z matematickej štatistiky aj numerickej matematiky. V roku 1997 bol prvýkrát 
publikovaný aj konferenčný zborník. 
Spoločná akcia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti a  Českej štatistickej spoločnosti 
je spravidla organizovaná každé dva roky, striedavo v Čechách a na Slovenku (Čechy - Stakan 
1999, Slovensko - Prastan 2001, Čechy - Stakan 2003, Slovensko - Prastan 2005, Čechy – Stakan 
2007, Slovensko – Prastan 2009). Cieľom tejto akcie je neprerušiť a upevňovať dobré vzťahy 
a vzájomné poznanie sa medzi štatistikmi z ČR a SR. 
Konferencia je určená hlavne vysokoškolským učiteľom zaoberajúcim sa problematikou výučby 
a aplikácii štatistiky a príbuzných disciplín. Akcie na Slovensku majú v medzi témami aj 
numerickú matematiku. Nezávisle na tejto spolupráci sa konferencia PRASTAN organizovala aj 
samostatne s tematickým zameraním na pravdepodobnosť, štatistiku a numerickú matematiku. 
Od roku 2000 nesie konferencia meno PRASTAN. V roku 2003 sa konferencia nekonala. 
Od roku 2005 sa konferenčné príspevky z PRASTANu publikujú vo vedeckom recenzovanom 
časopise FORUM STATISTIUCUM SLOVACUM, ktorý vydáva Slovenská štatistická a 
demografická spoločnosť. Zatiaľ posledný ročník konferencie bol v roku 2009. 
Chronologický prehľad konferencií: 

1. Kočovce. 1996, 8.6.-10.6. asi.,organizátori: SvF STU  Bratislava, FM UK  
2. Kálnica   1997, 16.6.-19.6, organizátori: SvF STU  Bratislava, FM UK  
3. Kálnica   1998, 1.6.-5.6., organizátori: SvF STU  Bratislava, FM UK 
4. Kočovce  1999, 14.6-18.6., organizátori: SvF STU  Bratislava, FM UK 

PRASTAN  
5. Bezovec 2000, 22.5-26.5., organizátori: SvF STU, Bratislava, FM UK, TEMPUS 

AC_JEP-13425-98   
6. Kočovce  2001, 12.9. - 14.9.,  PRASTAN – STAKAN, organizátori: SvF  STU, 

Bratislava, FM UK, FMFI UK,  FHI UK  SŠDS a ČŠS 
7. Bratislava 2002, 23.10. – 24.10.,  organizátori SvF STU, FM UK, ŠSDS 
8. Kočovce  2004, 17.5. - 21.5.  organizátori: SvF STU,  Bratislava, FM UK, VA Liptovský 

Mikuláš, SŠDS 
9. Tajov 2005, hotel Lesák, 10.6. - 15.6.  PRASTAN – STAKAN, organizátori: SvF STU, 

Bratislava, FPV UMB, Banská Bystrica, VA Liptovský Mikuláš, FM  UK, SŠDS 
10. Selce  2006, 12.6.-16.6., organizátori: SvF STU, Bratislava, FPV UMB, Banská Bystrica, 

SŠDS 
11. Banská Bystrica 2007, organizátori: SvF a SjF STU Bratislava, FPV UMB, Banská 

Bystrica, SŠDS, FM UK 
12. Banská Bystrica 2009, 10.6. - 12.6. organizátori: SvF a SjF STU Bratislava, FPV UMB, 

Banská Bystrica, SŠDS, FM UK 
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Nasledujúca konferencia Prastan bude v roku 2013 v Kočovciach. 

Medzi hlavných organizátorov konferencií boli od prvého ročníka Stavebná fakulta STU a 
Fakulta Managemantu UK Bratislava. Od roku 2001 sa konferencie konajú pod patronátom 
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti.. V rokoch 2000, 2005, 2006 a 2007 patrila 
medzi organizátorov aj Prírodovedecká fakulta UMB v Banskej Bystrici.  

 
 

FERNSTAT (Financie, Ekonomika, Riadenie, Názory). Medzinárodná konferencia 
aplikovanej štatistiky, organizovaná SŠDS a UMB v Banskej Bystrici.  
Tematické okruhy konferencie: Aplikovaná štatistika, Demografická štatistika, Matematická 
štatistika, Štatistické riadenie kvality.  
Uvádzame chronológiu konferencií. 
1. FERNSTAT 2004. Termín: 6. – 7. mája 2004, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel 
Lesák. Príspevky sú publikované v zborník konferencie. 
2. FERNSTAT 2005. Termín: 6. – 7. októbra 2005, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel 
Lesák. Príspevky sú publikované v prvom čísle vedeckého recenzovaného časopisu SŠDS 
FORUM STATISTICUM SLOVACUM FSS 1/2005, ISSN 1336-7420.  
3. FERNSTAT 2006. Termín: 5. – 6. októbra 2006, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel 
Lesák. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM FSS 4/2006, ISSN 1336-7420.  
4. FERNSTAT 2007. Termín: 4. – 5. októbra 2007, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel 
Lesák. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM FSS 7/2007, ISSN 1336-7420.  
5. FERNSTAT 2008. Termín: 2. – 3. októbra 2008, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel 
Lesák. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM FSS 6/2008, ISSN 1336-7420.  
6. FERNSTAT 2009. Termín: 1. – 2. októbra 2009, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel 
Lesák. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM 
STATISTICUM SLOVACUM FSS 6/2009, ISSN 1336-7420.  
7. FERNSTAT_CZ 2010. Termín: 23. – 42. septembra 2010, Miesto: FSE UJEP v Ústí nad 
Labem. Konferencia sa prvýkrát konala na území Českej republiky. Akciu oragnizovali: Fakulta 
sociálně ekonomická Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.L. a Slovenská štatistická a demografická 
spoločnosť Bratislava v spolupráci s Regionálním zastoupením ČSÚ v Ústí n.L. a s 
Ekonomickou fakultou Univerzity M. Bela Banská Bystrica. Tematické okruhy konferencie boli 
modifikované: Aplikovaná štatistika (predevšetkým v ekonomických odboroch, šíršie 
v spoločensko-vedných; Matematická štatistika. Príspevky sú publikované v zahraničnom 
zborníku konferencie. 
8. FERNSTAT 2011. Termín: 6. – 7. októbra 2011, Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská 
Bystrica a  Čertovica, Chata STIV. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom 
časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM FSS 5/2011, ISSN 1336-7420.  
V roku 2012 sa plánovaná akcia v Českej republike neuskotočnila. 
9. FERNSTAT 2013. Termín: 12. – 13. septembra 2013, Miesto: Ekonomická fakulta UMB 
Banská Bystrica. 
 
 

Demografické popoludnia, ktoré najprv organizačne zabezpečovalo Výskumné 
demografické centrum (VDC) pri Infostate, neskôr Katedra humánnej geografie a demogeografie 
a v súčasnosti znova VDC, sú poriadané pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci. 
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Informácie o týchto akciách sú na stránke: 
http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemi
d=14. 
 
 

Nepravidelné podujatia 
Okrem pravidelných podujatí sú poriadané prednášky, konferencie a semináre k významným 
príležitostiam, resp. k zaujímavým témam. Napríklad v roku 1991 bola zorganizovaná 
konferencia s medzinárodnou účasťou na tému : "Informačné systémy a štatistika životného 
prostredia". V roku 1993 sme poriadali diskusné popoludnie na tému: "Regionálne aspekty v 
informáciách nie sú vecou iba regiónov - niektoré Rakúske skúsenosti", kde prednášali poprední 
odborníci z Rakúska. Pri príležitosti 25-teho výročia založenia Spoločnosti bola v roku 1993 
zorganizovaná veľmi úspešná "Slávnostná konferencia". V roku 1996 bol usporiadaný seminár 
„Priestorové aspekty informácii“ v Košiciach a „Slovenské štatistické dni“ na MFF UK v  
Bratislave. Úspešná bola aj slávnostná konferencia ku 30. výročiu založenia SŠDS v roku 1998. 
V roku 1998 bol zorganizovaný medzinárodný seminár „Súčasné ekonomické problémy 
transformujúcej sa ekonomiky“ v Bratislave V rokoch 1999 a 2000 prebehli 1. a 2. workshop 
„Štatistické metódy v praxi“ v Starej Lesnej. V roku 2000 zorganizovala Košická pobočka 
v spolupráci s KS ŠÚ SR v Košiciach seminár „Faktory vývoja sociálnej úrovne regiónov“. 
V roku 2001 to bola prednáška Yvesa Francheta, generálneho riaditeľa Štatistického úradu EÚ 
Eurostat „Harmonizácia štatistiky v Európskej únii“ a seminár Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov – najrozsiahlejší cenzus v Banskej Bystrici. V roku 2002 to bol seminár Štrukturálny 
cenzus fariem v Nitre.  
 
 

Medzinárodná spolupráca 
Dôležitou súčasťou činnosti Spoločnosti je medzinárodná spolupráca. Slovenská štatistická a 
demografická spoločnosť má kontakty s Českou štatistickou spoločnosťou, Českou 
demografickou spoločnosťou, štatistickými spoločnosťami v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku a 
Slovinsku. Príležitostné kontakty má Spoločnosť s odborníkmi z celého sveta SŠDS je členom 
medzinárodných organizácií ISI, V6 a FenStats. Aktívne sa podieľame najmä na spolupráci 
v rámci V6. Podrobnejšiu informáciu zo stretnutia V6 v roku 2012 v Bratislave nájde čitateľ na 
stránke http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0612.pdf na stranách 76 až 79. 
 
Pred siedmimi rokmi – 23. Septembra 2005 - sa z iniciatívy Maďarskej štatistickej spoločnosti 
stretli zástupcovia šiestich štatistických spoločností – českej, maďarskej, rakúskej, rumunskej, 
slovinskej a slovenskej v Budapešti na prvom regionálnom stretnutí. Zástupcovia spoločností 
podpísali Dohodu o spolupráci. Účastníci sa dohodli pravidelne najmenej raz ročne sa stretávať 
a vymieňať si informácie o svojich aktivitách. Dohoda je otvorená aj pre ďalšie štatistické 
spoločnosti, ale zatiaľ sa neprihlásili ďalší záujemcovia. Stretnutie popoludní pokračovalo vo 
Višegráde a tak (ako analógia k V4) sa táto skupina začala označovať V6. 
Hostiteľom druhého stretnutia v roku bola Slovenská štatistická a demografická spoločnosť 
a stretnutie sa konalo v Bratislave. V roku 2007 sa stretnutie konalo v Ľubľane, v roku 2008 
v Prahe, v roku 2009 v Bukurešti a v roku 2010 vo Viedni. Symbolické druhé kolo stretnutí sa 
začalo v roku 2011 vo Višegráde. 
Ôsme stretnutie predstaviteľov štatistických spoločností stredoeurópskeho regiónu sa 
uskutočnilo 12.10.2012 v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnili delegácie štatistických spoločností 
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z Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska na čele so svojimi predsedami. Predseda Slovinskej 
štatistickej spoločnosti sa pripojil k časti rokovania prostredníctvom telekonferencie, čo bolo 
prvý raz v histórii stretnutí. Predstavitelia Rumunskej štatistickej spoločnosti sa z pracovných 
dôvodov ospravedlnili. 
 
 

www stránka (www.ssds.sk) 
V decembri 1997 sme vytvorili internetovovú stránku SŠDS – pozri: http://www.ssds.sk. 
Webovská stránka obsahuje aktuálne informácie o činnosti SŠDS, hlavne o plánovaných 
akciách. Súčasťou stránky sú stanovy, zloženie Výboru, prihláška, prehľad organizovaných 
akcií, informácie o vedeckom recenzovanom časopise FORUM STATISTICUM SLOVACUM, 
vrátane všetkých doteraz vydaných čísiel časopisu, zborníky z konferencie Pohľady na 
ekonomiku Slovenska a Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov a iné materiály. 
 
 

Zaujímavým pohľadom na činnosť SŠDS je spektrum tém 
najvýznamnejších odborných akcií z posledných rokov 
Úlohy štátnej štatistiky na Slovensku  
Problémy štatistickej vedy  
Systém výučby štatistiky a štatistikov  
Aplikované štatistiky 
Sociálna štatistika - nástroj riadenia spoločnosti 
Meranie a analýza ekonomickej efektívnosti 
Súčasné úlohy štatistiky 
Slovenská štatistika - súčasnosť a perspektívy 
Štatistika v manažmente 
Štatistické metódy v bankovníctve, finančníctve a poisťovníctve 
Podniková štatistika 
Štatistické metódy v praxi 
Štatistika príčin smrti - význam a úskalia 
Information systems and Environment Statistics 
Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej praxi 
Metódy štatistickej analýzy kvalitatívnych znakov 
Populačné zdroje regionálneho rozvoja Slovenska 
Štatistika v manažmente 
Spoľahlivosť výsledkov výskumov verejnej mienky 
Priestorové aspekty informácií 
Demografické popoludnia na aktuálne témy 
Transformácia štátnej štatistiky, výberové zisťovania v štatistickej praxi a pod. 
Úmrtnosť – demografické a štatistické aspekty 
Regionálne aspekty v štatistike 
Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy 
Pôrodnosť a vybrané aspekty reprodukcie obyvateľstva“  
Demografické, zdravotné a sociálno-ekonomické aspekty úmrtnosti 
Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte 
Praktické použitie systémov štatistických a príbuzných predmetov 
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Práca s rozsiahlymi súbormi údajov 
Vyučovanie výpočtovej štatistiky a príbuzných predmetov 
Praktické aplikácie výpočtovej štatistiky. 
Rodina 
Štatistika a integrácia 
Migrácia 
Regionálna štatistika 
Aplikácie  metód na podporu rozhodovania 
Systém ukazovateľov produkcie 
IŠIS 
 
 

Prehľad akcií v jubilejnom roku 2013 
Termín 
konania 

 
Názov podujatia 

20.3. 2013 Slávnostná konferencia SŠDS pri príležitosti 45. výročia jej založenia. 
Sládkovičovo, Hotel Tevel. 

20.-22.3. 2013 14. Slovenská demografická konferencia: „Výzvy pre slovenskú demografiu v 21. 
storočí“.  Sládkovičovo, Hotel Tevel. 

4.-6. 4. 2013 MEDSTAT 2013 – IV. celoslovenská konferencia medicínskej štatistiky. 
Ružomberok,  hotel Kultúra.   

16. 4. 2013 Konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013: „Makroekonomický vývoj, 
vývoj HDP a  inteligentný rast“. 
Od  10,00 do 19.00, Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská 1 

9. – 10.5.  2013 Nitrianske štatistické dni 2013. Univerzita Konštantína filozofa, Nitra 
19. – 24. 5 2013 EKOMSTAT 2013: Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a 

hospodárskej praxi. 27. škola štatistiky, Trenčianske Teplice 
27.5.- 29.5. 2013 PRASTAN 2013. Kočovce 

12.-13.9. 2013 FernStat 2013. Banská Bystrica 
október Aplikácia metód na podporu rozhodovania vo vedeckej, technickej a spoločanskej 

praxi 2013.  STU Bratislava 
5. – 6.12. 2013 22. Medzinárodný seminár „Výpočtová štatistika“. Bratislava. 
5. - 6.12. 2013 Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov. Bratislava. 

priebežne Regionálne akcie. 
priebežne Diskusné popoludnia, prednášky . 

 
 

Prehľad funkcionárov SŠDS v jednotlivých volebných obdobiach 
 
Narodeniny 28. 3. 1968:  
Predseda - Doc. Ing. Milan Kovačka, CSc., vedecký tajomník - Ing. Rudolf Krč, CSc., 
1.podpredseda - Ing. Daniel Vojtko, CSc., 2.podpredseda - Doc. Ing. Ladislav Ivanka, CSc., 
hospodár- Dr. Doval. 
 
Za obdobie 1968 – 1990 máme stále „biele“ miesta. 
 
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 14. 3. 1990: 
Predseda – Doc. Ing. Miroslav Abrahám,CSc., vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef 
Chajdiak,CSc., podpredseda pre aplikovanú štatistiku – Ing. Jozef Brezák, podpredseda pre 
demografiu – Doc. MUDr. Anna Volná, CSc., podpredseda pre matematickú štatistiku – Doc. 
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RNDr. Rastislav Potocký,CSc., hospodár – Ing. Edita Holičková, člen sekretariáru – RNDr. Ján 
Luha, CSc.. 
 
 
Zasadnutie Výboru SŠDS  11.  4. 1990:  
Bola zriadená sekcia výpočtová štatistika a je jej podpredsedu bol zvolený – RNDr. Ivan 
Janiga,CSc. 
Zasadnutie Výboru SŠDS  17. 12. 1992:  
Predseda SŠDS Doc. Abrahám sa vzdal funkcie a za nového predsedu bol zvolený Ing. Jozef 
Brezák, za podpredsedu pre aplikovanú štatistiku bola zvolená Ing. Helena Pelegrinová. Ostatné 
funkcie sa nemenili. 
 
Valné zhromaždenie členov SŠDS v máji 1994 zvolilo členov Výboru a na  Zasadnutí 
Výboru SŠDS dňa 1. 2. 1995 boli zvolení: 
Predseda – Ing. Jozef Brezák, vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef Chajdiak,CSc., podpredseda 
pre aplikovanú štatistiku – Ing. Helena Pelegrinová, podpredseda pre demografiu – Doc. MUDr. 
Anna Volná, CSc., podpredseda pre matematickú štatistiku – Doc. RNDr. Rastislav 
Potocký,CSc., hospodár – Ing. Edita Holičková, členovia sekretariáru – RNDr. Ján Luha, CSc., 
Ing. Danka Bálintová. 
 
Zasadnutie Výboru SŠDS  11. 2. 1997:  
Za predsedu bol zvolený Ing. Milutín Krištofič,CSc. a predošlý predseda Ing. Jozef Brezák 
obsadil novovytvorenú funkciu podpredsedu pre medzinárodnú spoluprácu. Ostatní funkcionári 
zvolení po Valnom zhromaždení v roku 1995 sa nemenili. 
 
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 26. 3. 1998: 
Predseda – Ing. Milutín Krištofič, CSc., vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef Chajdiak,CSc., 
podpredseda pre aplikovanú štatistiku – RNDr. Samuel Koróny, podpredseda pre demografiu – 
Doc. MUDr. Anna Volná, CSc., podpredseda pre matematickú štatistiku – Doc. RNDr. Rastislav 
Potocký,CSc., podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Doc. RNDr. Michal Tkáč, CSc., 
hospodár – Ing. Edita Holičková, členovia sekretariáru – RNDr. Ján Luha, CSc., Doc. RNDr. 
Karol Pastor, CSc., Ing. Jozef Brezák. 
 
Zasadnutie Výboru SŠDS  2. 12. 1999:  
Za predsedu bol zvolený RNDr. Peter Mach, zloženie ostatných funkcionárov sa nezmenilo. 
 
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 5. 12. 2002: Predseda – 
RNDr. Peter Mach, vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef Chajdiak,CSc., podpredseda pre 
aplikovanú štatistiku – RNDr. Samuel Koróny, podpredseda pre demografiu – Doc. MUDr. 
Anna Volná, CSc., podpredseda pre matematickú štatistiku – Doc. RNDr. Rastislav 
Potocký,CSc., podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Doc. RNDr. Michal Tkáč, CSc.,  
členovia sekretariáru – RNDr. Ján Luha, CSc., Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc., Ing. Jozef 
Brezák. 
 
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 3. 5. 2006: Predseda – 
RNDr. Peter Mach, vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., podpredseda pre 
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aplikovanú štatistiku – Ing. Vladimír Úradníček, PhD., podpredseda pre demografiu – Ing. Boris 
Vaňo, podpredseda pre matematickú štatistiku – Prof. RNDr. Rastislav Potocký, CSc., 
podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., členovia 
sekretariáru – RNDr. Ján Luha, CSc. a Doc. RNDr. Karol Pastor. 
 
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 7. 10. 2010: Predseda – 
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., vedecký tajomník – RNDr. Ján Luha, CSc., podpredseda pre 
aplikovanú štatistiku – Doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD., podpredseda pre demografiu – doc. 
RNDr. Branislav Bleha, PhD., podpredseda pre matematickú štatistiku – Prof. RNDr. Rastislav 
Potocký, CSc., podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., 
podpredseda pre štátnu štatistiku -  Ing. František Bernadič, podpredseda pre medzinárodné 
styky - RNDr. Peter Mach, hospodár – Ing. Marek Radvanský, členovia sekretariáru –  Doc. 
RNDr. Karol Pastor, CSc a Ing. Iveta Stankovičová, PhD. 
Zasadnutie Výboru SŠDS  6. 12. 2012:  
Do Výboru bol kooptovaný Ing. Tomáš Želinský, PhD. 
 
 

Prehľad funkcionárov podľa funkcií 
 
Predseda  - Doc. Ing. Milan Kovačka, CSc.: 1968 - 1969 

    - Prof. Ing. Daniel Vojtko, CSc: 1969 –1990 
     - Doc. Ing. Miroslav Abrahám,CSc.: 1990 - 1992 
     - Doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.: 1992 - 1997 
     - Ing. Milutin Krištofič, CSc.: 1997 - 1999     
     - RNDr. Peter Mach: 1999 - 2010 
                - Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.: 2010 - doteraz 
 
Vedecký tajomník  - Ing. Rudolf Krč, CSc.: 1968 - 1969 
                               -  Doc. Ing. Emília Kozíková, CSc.: 1978 – 1986  
         -  Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.:1986 – 2010 
         -  RNDr.- Ján Luha, CSc.: 2010 – doteraz 
 
Podpredseda pre demografiu - Dr. Juraj Grunt, CSc.: 1978 –1986 
                - Doc. MUDr. Anna Volná, CSc.: 1986 - 2006 
     - Ing. Boris Vaňo: 2006 – 2010 
                                                - Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.: 2010 - doteraz 
 
Podpredseda pre štatistiku -  Doc. RNDr. Róbert Štukovský, CSc.: 1978 –1986 
 
Podpredseda pre aplikovanú štatistiku  -  Doc. Ing. Jozef Brezák: 1990- 1992 
            -  Ing. Helena Pelegrinová: 1992 - 1998 
                                     - RNDr. Samuel Koróny, PhD.: 1998 - 2006 
             - Doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD.: 2006 - doteraz 
 
Podpredseda pre matematickú štatistiku – Prof. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.: 1990 - doteraz 
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Podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.: 1998 - doteraz 
 
Podpredseda pre výpočtovú štatistiku – Doc. RNDr. Ivan Janiga,CSc.: 1990 - 1995 
 
Podpredsedu pre medzinárodnú spoluprácu – Doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.: 1997 - 1998 
 
Podpredsedu pre medzinárodné styky – RNDr. Perer Mach: 2010 - doteraz 
 
Hospodár   - Ing. František Ďurďovič: 1978- 1986 
        - Ing. Edita Holičková: 1990 – 2002  
        - Ing. Marek Radavnský: 2010 -  doteraz 
 
Člen sekretariátu  - RNDr. Ján Luha: 1990 - 2010 
        - Ing. Danka Bálintová: 1995 - 1998 
        - Doc. Ing. Jozef Brezák: 1998 - 2006 
        - Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.: 1998 - doteraz 
        - Doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.: 2010 -  doteraz 
Revízna komisia:   - Ing. Mikuláš Cár, PhD.  – predseda: (1994 – doteraz) 
                               - Ing. Mária Kanderová, PhD.: (2006 – doteraz) 
                               - Doc. RNDr. Erik Šoltés, PhD.: (2010 – doteraz) 
                               - Renée Kevická: (1998 - 2002) 
                               - RNDr. Ivica Mišíková: (1994 - 2006) 
                                - Doc. Ing. Zuzana Finková, CSc.: (1994 - 2010) 
                                - Doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.: (2002 - 2010) 
                                    
 
Aktuálne zloženie celého Výboru SŠDS a revíznej komisie je na stránke www.ssds.sk . 
 
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je súčasťou vedeckých spoločností pôsobiacich 
pri SAV. Ich prácu koordinuje Rada vedeckých společnosti SAV. Predstavitelia Spoločnosti sa 
pravidelne zúčastňujú Valných zhromaždení vedeckých spoločností. Spoločnosť aktívne 
spolupracuje s Radou VS SAV, hlavne v hospodárskych a organizačných otázkach. 
Štatistika ani demografia nemajú svoj výskumný ústav SAV, ktorý by hlavne v materiálnej 
oblasti, pomáhal zabezpečovať aktívnu činnosť spoločnosti. Vítame formu pomoci od 
Štatistického úradu SR, ktorý poskytuje pri organizovaní niektirých akcií svoje priestory a 
predstavitelia ŠU SRa aj jeho pracovníci pomáhajú pri organizácii jednotlivých akcií. Slovenské 
štatistické konferencie a Slovenské demografické konferncie od roku 1995 pravidelne rotujú po 
krajoch SR a príslušné krajské pracoviská úradu pomáhajú pri organizácii týchto konferencií. Na 
druhej strane, účasť pracovníkov rezortu štatistiky na akciách, ich konzultácie s vedeckou obcou 
v Spoločnosti, napomáhajú zvyšovať odbornú úroveň rezortu štatistiky. 
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť za 45 rokov svojej existencie zjednocuje 
odborníkov z oblasti štatistiky a demografie, úspešne napomáha šíreniu nových odborných 
poznatkov a vedomostí, umožňuje pružnú výmenu skúseností medzi svojimi členmi, napomáha 
rozvoju štatistiky a demografie na Slovensku.  
Ukazuje sa, že je potrebné vyzdvihovať význam štatistiky v spoločnosti a aj k tejto úlohe by sa 
mala upriamiť činnosť SŠDS  najme v spolupráci so ŠÚ SR.  
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Slovenská štatistická a demografická spoločnosť sa pripojila ku akcii „Medzinárodný rok 
štatistiky ("Statistics2013")“. Je to celosvetové pripomenutie významu štatistiky. Cieľmi 
Medzinárodného roku štatistiky je zvýšenie informovanosti verejnosti o význame štatistiky v 
mnohých oblastiach spoločnosti, rozvíjanie štatistiky ako profesie, najmä medzi mladými ľuďmi, 
a podpora tvorivosti a rozvoja vo vedeckých disciplínach pravdepodobnosť a štatistika. 
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť sa pripojila k Medzinárodnému roku štatistiky a 
bude ho pripomínať pri svojich odborných akciách v roku 2013. 
Na záver vyslovujeme presvedčenie, že činnosť Spoločnosti sa bude naďalej úspešne rozvíjať aj 
v 21. storočí. 
Autori sú si vedomí, že ich poznatky o histórii SŠDS nie sú úplné, najmä z obdobia 1968 - 1989 
a preto budú vďační všetkým, ktorí im poskytnú doplňujúce  informácie  o  historických  
faktoch, najmä z uvedeného obdobia, na e-mail: jan.luha@fmed.uniba.sk, resp. 
chajdiak@statis.biz  alebo osobne. 
 
Adresy autorov: 
RNDr. Ján Luha, CSc.                        Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.,  
jan.luha@fmed.uniba.sk           chajdiak@statis.biz 
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Zaujímavosti vývoja krajov SR v rokoch 2001 - 2011 
Peculiarities in development of regions of SR in th e years 2001 - 2011 

 
Silvia Szabová, Miroslav Hlavenka 

 
Slovensko patrí svojou rozlohou k malým krajinám, napriek tomu sa vyznačuje diverzitou 
svojich regiónov. Príspevok približuje cez vybrané ukazovatele vývoj v ôsmich krajoch 
republiky v  období rokov 2001 až 2011 a porovnanie dosiahnutých hodnôt v krajoch v roku 
2011.  
 
ÚZEMIE 
Z celkovej rozlohy Slovenskej republiky 49 036,1 km2 najväčšie územie, takmer pätinu, 
zaberá Banskobystrický kraj, najmenším je Bratislavský kraj so 4,2 % podielom na rozlohe 
Slovenska. Tri najmenšie kraje (Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky) tvoria spolu necelú 
štvrtinu územia Slovenska. Územne najmenším okresom je Bratislava I. Mimo okresov 
v rámci Bratislavy a Košíc je to okres Kysucké Nové Mesto. Najväčším je okres Levice, ktorý 
je v porovnaní s najmenším 162 krát väčší. V strede sa nachádzajú okresy Gelnica a Krupina 
s rozlohou 584, resp. 585 km2. 
 
Tab. 1 Rozloha SR a krajov 
 

Rozloha v km2 

Kraj 
2011 2001 

Podiel na SR 
v % 
2011 

Bratislavský 2 052,7 2 052,6 4,2 

Trnavský 4 146,6 4 147,2 8,5 

Trenčiansky 4 502,0 4 501,9 9,2 

Nitriansky 6 343,8 6 343,7 12,9 

Žilinský 6 808,7 6 800,6 13,9 

Banskobystrický 9 454,4 9 455,2 19,3 

Prešovský 8 973,6 8 980,7 18,3 

Košický 6 754,5 6 751,4 13,8 

Spolu 49 036,1 49 033,5 100,0 

 

     

BL 4,19
TA 8,46

TC 9,18

NI

12,94

ZI 13,88
BC

19,28

PV 

18,30

KI 13,77

Graf 1 Podiel krajov na rozlohe 
SR v roku 2011 v %

 
 

Tab. 2 Územné členenie SR 
 

Najväčší okres Najmenší okres 
Kraj 

Počet 
okresov 

Počet 
obcí 

z toho 
miest názov km2 názov km2 

Bratislavský 8 73 7 Malacky 949,6 Bratislava I 9,6 

Trnavský 7 251 16 Dunajská Streda 1 074,6 Hlohovec 267,2 

Trenčiansky 9 276 18 Prievidza 959,8 Partizánske 301,0 

Nitriansky 7 354 15 Levice 1 551,1 Šaľa 355,9 

Žilinský 11 315 18 Liptovský Mikuláš 1 341,1 Kysucké Nové Mesto 173,7 

Banskobystrický 13 516 24 Rimavská Sobota 1 471,1 Banská Štiavnica 292,3 

Prešovský 13 665 23 Poprad 1 105,1 Stropkov 389,0 

Košický 11 440 17 Košice-okolie 1 534,6 Košice III 16,9 

Spolu 79 *) 2 890 138 Levice 1 551,1 Bratislava I 9,6 
 

*)  Bez mestských častí v Bratislave (17) a Košiciach (22), vrátane 3 vojenských obvodov 
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OSÍDLENIE 
Na území Slovenska je 2 890 obcí, najviac obcí je v Prešovskom kraji, pričom jeho hustota 
zaľudnenia je druhá najnižšia po Banskobystrickom kraji. Najviac miest je 
v Banskobystrickom kraji. Hustota zaľudnenia je najvyššia v Bratislavskom kraji, kde 
dosahuje takmer trojnásobok priemeru Slovenska a za desaťročné obdobie narástla najviac 
zo všetkých krajov. Najnižšia hustota zaľudnenia je v Banskobystrickom kraji pri súčasnom 
miernom poklese. Za desaťročné obdobie sa hustota obyvateľov v polovici krajov zvýšila, 
v polovici poklesla.  
Väčšina obyvateľov Slovenska (54,3%) žije v mestách. Podiel mestského obyvateľstva je 
výrazne najvyšší v Bratislavskom kraji. Vidiecke obyvateľstvo najviac prevažuje 
v Nitrianskom kraji. Vo všetkých krajoch je za posledné roky trend klesajúceho podielu 
mestského obyvateľstva, ktorý je najvýraznejší v Bratislavskom kraji. 
 
Tab. 3 Hustota obyvate ľstva a stupe ň urbanizácie 
 

Počet obyvateľov 
 na km2 k 31.12. 

Stupeň urbanizácie v % *) 

Kraj 
2011 2001 

Zmena 
2011-2001 

2011 2005 

Zmena 
2011-2005 

Bratislavský 295 292 +3 81,1 83,1 -2,0 

Trnavský 134 133 +1 47,7 49,3 -1,7 

Trenčiansky 132 134 -2 56,2 57,3 -1,0 

Nitriansky 109 112 -3 46,0 47,3 -1,3 

Žilinský 101 102 -1 49,4 50,7 -1,3 

Banskobystrický 70 70 - 53,3 53,8 -0,5 

Prešovský 91 88 +3 48,4 49,1 -0,8 

Košický 117 114 +3 55,7 56,2 -0,4 

Spolu 110 110 - 54,4 55,4 -1,1 
*) Podiel obyvateľov bývajúcich v mestách na celkovom počte obyvateľov 

 
Tab. 4 Rozloženie obyvate ľov k 31.12.2011 pod ľa veľkostných kategórií obcí 
 

Počet obcí v kraji Počet obyvateľov v kraji  
Veľkostná 
kategória obce B

L 
TA TC NI ZI BC PV KI BL TA TC NI ZI BC PV KI 

0 - 199 2 3 22 15 36 105 167 37 247 436 2 782 2 461 4 630 13 770 18 560 5 396 

200 - 499 6 42 60 78 59 172 200 138 2 220 16 391 22 107 27 261 20 362 55 104 69 114 47 804 

500 - 999 12 77 84 102 76 128 151 141 8 855 54 992 59 676 71 595 56 859 89 214 105 272 99 458 

1 000 - 1 999 24 71 63 99 79 67 84 78 35 215 100 507 89 372 139 475 113 120 91 589 115 879 107 923 

2 000 - 4 999 20 42 31 43 44 23 44 31 56 411 117 175 93 624 119 767 135 466 63 915 123 650 92 376 

5 000 - 9 999 5 6 5 7 13 10 7 9 34 779 36 209 31 989 46 879 88 617 66 786 43 235 66 199 

10 000 - 19 999 2 5 5 4 3 6 6 2 34 355 69 846 79 190 43 975 46 519 81 780 83 195 30 738 

20 000 - 49 999 1 4 5 5 3 4 4 3 21 263 93 734 159 614 159 276 85 213 118 195 112 472 102 409 

50 000 - 99 999 - 1 1 1 2 1 2 - - 66 219 55 832 78 875 138 815 79 775 144 429 - 

100 000+ 1 - - - - - - 1 413 192 - - - - - - 240 688 

Spolu 73 251 276 354 315 516 665 440 606 537 555 509 594 186 689 564 689 601 660 128 815 806 792 991 
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Graf 2 Rozloženie obyvate ľstva SR pod ľa veľkostných kategórií obcí k 31.12.2011 
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Graf 3 Rozloženie obyvate ľstva v krajoch pod ľa veľkostných kategórií obcí v roku 2011 
 

 
 
 
ŠTRUKTÚRA PÔDY 
Vzhľadom na odlišné geografické podmienky sa jednotlivé kraje odlišujú štruktúrou svojho 
územia. Súčasným trendom je pokles podielu poľnohospodárskej pôdy a to vo všetkých 
krajoch Slovenska. Najmenší podiel poľnohospodárskej pôdy má Bratislavský kraj, pričom jej 
relatívny pokles bol v tomto kraji najvýraznejší. V Nitrianskom kraji s najväčšou absolútnou aj 
relatívnou výmerou poľnohospodárskej pôdy bol jej pokles najmiernejší. Stupeň zornenia 
poľnohospodárskej pôdy je najvyšší v Trnavskom kraji, najnižší je v Prešovskom kraji. 
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Tab. 5 Poľnohospodárska a nepo ľnohospodárska pôda 
 

Poľnohospodárska pôda Nepoľnohospodárska pôda 

rozloha v km2 podiel na celkovej 
rozlohe kraja v % 

rozloha v km2 podiel na celkovej 
rozlohe kraja v % 

Kraj 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Bratislavský 921,2 960,1 44,9 46,8 1 131,5 1 092,5 55,1 53,2 

Trnavský 2 897,6 2 943,2 69,9 71,0 1 249,0 1 204,0 30,1 29,0 

Trenčiansky 1 840,8 1 868,9 40,9 41,5 2 661,2 2 633,0 59,1 58,5 

Nitriansky 4 672,5 4 697,6 73,7 74,1 1 671,3 1 646,1 26,3 25,9 

Žilinský 2 449,0 2 480,7 36,0 36,5 4 359,7 4 319,9 64,0 63,5 

Banskobystrický 4 146,7 4 196,3 43,9 44,4 5 307,7 5 258,9 56,1 55,6 

Prešovský 3 819,9 3 862,5 42,6 43,0 5 153,7 5 118,2 57,4 57,0 

Košický 3 360,3 3 384,7 49,7 50,1 3 394,2 3 366,7 50,3 49,9 

Spolu 24 107,9 24 394,1 49,2 49,7 24 928,3 24 639,4 50,8 50,3 

 
Tab. 6 Rozloha a podiely pôdy pod ľa druhov pozemkov v roku 2011 
 

Poľnohospodárska pôda Nepoľnohospodárska pôda 

spolu orná pôda 
trvalé trávne 

porasty 
spolu 

lesné 
pozemky 

zastavaná 
plocha a 
nádvoria 

Kraj 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

Bratislavský 921,2 3,8 729,4 5,2 92,9 1,1 1 131,5 4,5 750,5 3,7 163,6 7,1 

Trnavský 2 897,6 12,0 2 599,6 18,4 147,6 1,7 1 249,0 5,0 652,6 3,2 288,2 12,4 

Trenčiansky 1 840,8 7,6 975,5 6,9 754,5 8,6 2 661,2 10,7 2 215,6 11,0 237,1 10,2 

Nitriansky 4 672,5 19,4 4 058,6 28,7 304,0 3,5 1 671,3 6,7 964,2 4,8 381,3 16,4 

Žilinský 2 449,0 10,2 609,0 4,3 1 775,5 20,3 4 359,7 17,5 3 804,4 18,9 256,3 11,0 

Banskobystrický 4 146,7 17,2 1 656,2 11,7 2 328,0 26,6 5 307,7 21,3 4 641,6 23,1 334,6 14,4 

Prešovský 3 819,9 15,8 1 485,7 10,5 2 206,3 25,2 5 153,7 20,7 4 418,0 22,0 317,1 13,7 

Košický 3 360,3 13,9 2 042,3 14,4 1 133,5 13,0 3 394,2 13,6 2 676,5 13,3 341,6 14,7 

Spolu 24 107,9 100,0 14156,3 100,0 8 742,2 100,0 24 928,3 100,0 20123,4 100,0 2 319,9 100,0 

 
Tab. 7 Prírastok (úbytok) pôdy v období rokov 2001 až 2011 
 

Poľnohospodárska pôda Nepoľnohospodárska pôda 

spolu orná pôda 
trvalé trávne 

porasty 
spolu 

lesné 
pozemky 

zastavaná 
plocha a 
nádvoria 

Kraj 

km2 p.b. km2 p.b. km2 p.b. km2 p.b. km2 p.b. km2 p.b. 

Bratislavský -38,9  -1,9 -32,1 -1,6 0,1 0,0 39,0 1,9 -3,7 -0,2 21,3 1,0 

Trnavský -45,6  -1,1 -43,6 -1,0 -0,9 0,0 45,0 1,1 0,5 0,0 22,7 0,5 

Trenčiansky -28,1  -0,6 -25,5 -0,6 2,6 0,1 28,1 0,6 10,3 0,2 11,1 0,2 

Nitriansky -25,2  -0,4 -11,8 -0,2 -7,4 -0,1 25,2 0,4 3,3 0,1 10,4 0,2 

Žilinský -31,7  -0,5 -35,4 -0,5 4,6 0,0 39,8 0,5 42,5 0,6 10,4 0,1 

Banskobystrický -49,6  -0,5 -30,0 -0,3 -17,3 -0,2 48,8 0,5 20,4 0,2 8,0 0,1 

Prešovský -42,6  -0,4 -63,5 -0,7 25,7 0,3 35,4 0,4 12,9 0,2 8,5 0,1 

Košický -24,4  -0,4 -13,6 -0,2 -9,5 -0,1 27,5 0,4 15,9 0,2 2,6 0,0 

Spolu -286,2 -0,6 -255,4 -0,5 -1,9 -0,0 288,9 0,6 102,1 0,2 95,2 0,2 
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OBYVATEĹSTVO 
K 31. 12. 2011 mala Slovenská republika 5 404 322 obyvateľov. V porovnaní s rokom 2001 
počet obyvateľov vzrástol len mierne. Za desaťročné obdobie najviac vzrástol počet 
obyvateľov v Prešovskom a Košickom kraji, najväčší absolútny aj relatívny úbytok bol 
v Nitrianskom kraji. Najdynamickejšie rastúcim okresom bol za desaťročné obdobie Senec, 
ktorý dosahoval prirodzený prírastok obyvateľstva ako aj prírastok sťahovaním. 
V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia prevažujú vo všetkých krajoch ženy. Ich prevaha je 
najvýraznejšia v Bratislavskom kraji, kde na 1000 mužov pripadá 1111 žien. 
Najvyrovnanejšie zloženie obyvateľstva podľa pohlavia je v Prešovskom kraji s pomerom 
1027 žien na 1000 mužov. 
 
 
Tab. 8 Počet obyvate ľov krajov SR k 31.12. 
 

Počet obyvateľov  
Podiel na počte 
obyvateľov SR 

Zmena počtu 
obyvateľov 

Zmena podielu na 
počte obyvateľov SR 

2011 2001 2011 2001 2011-2001 Kraj 

osoby % osoby % p.b. 

Bratislavský 606 537 599 042 11,22 11,14 7 495 1,25 0,09 

Trnavský 555 509 550 918 10,28 10,24 4 591 0,83 0,04 

Trenčiansky 594 186 604 917 10,99 11,25 -10 731 -1,77 -0,25 

Nitriansky 689 564 712 312 12,76 13,24 -22 748 -3,19 -0,48 

Žilinský 689 601 692 434 12,76 12,87 -2 833 -0,41 -0,11 

Banskobystrický 660 128 661 343 12,21 12,30 -1 215 -0,18 -0,08 

Prešovský 815 806 791 335 15,10 14,71 24 471 3,09 0,38 

Košický 792 991 766 650 14,67 14,25 26 341 3,44 0,42 

Spolu 5 404 322 5 378 951 100,00 100,00 25 371 0,47 x 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4 Podiel krajov na po čte obyvate ľov SR k 31.12.2011 
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Tab. 9 Počet obyvate ľov krajov SR k 31.12. pod ľa pohlavia 
 

Muži Ženy Index feminity 1) 
Kraj 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Bratislavský 287 296 283 432 319 241 315 610 1 111,19 1 113,53 

Trnavský 271 331 268 393 284 178 282 525 1 047,35 1 052,65 

Trenčiansky 291 384 295 757 302 802 309 160 1 039,19 1 045,32 

Nitriansky 334 437 344 190 355 127 368 122 1 061,87 1 069,53 

Žilinský 338 453 339 993 351 148 352 441 1 037,51 1 036,61 

Banskobystrický 319 565 319 088 340 563 342 255 1 065,71 1 072,60 

Prešovský 402 501 389 118 413 305 402 217 1 026,84 1 033,66 

Košický 386 785 371 950 406 206 394 700 1 050,21 1 061,16 

Spolu 2 631 752 2 611 921 2 772 570 2 767 030 1 053,51 1 059,39 
1) počet žien na 1000 mužov 

 
 

Graf 5 Vývoj po čtu obyvate ľov pod ľa krajov SR v rokoch 2001-2011 
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Tab. 10 Vybrané ukazovatele obyvate ľstva krajov SR 
 

Úhrnná plodnosť Čistá miera reprodukcie Priemerný vek rodičky 
Kraj 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Bratislavský 1,48 0,98 0,72 0,47 31,17 27,71 

Trnavský 1,26 1,02 0,60 0,49 29,71 26,35 

Trenčiansky 1,28 1,03 0,63 0,51 29,71 26,92 

Nitriansky 1,27 1,03 0,62 0,48 29,22 26,25 

Žilinský 1,45 1,29 0,69 0,61 29,43 26,80 

Banskobystrický 1,33 1,15 0,65 0,54 28,61 26,04 

Prešovský 1,63 1,54 0,78 0,74 28,05 26,26 

Košický 1,65 1,38 0,80 0,66 28,07 25,88 

Spolu 1,45 1,20 0,70 0,57 29,13 26,45 

 



  45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti  

 

30 

Priemerný vek obyvateľstva sa za sledované obdobie zvýšil v každom kraji. Najmladšie 
obyvateľstvo žije v Prešovskom kraji s priemerným vekom  36,7 rokov. Index starnutia je 
v tomto kraji najnižší. Najvyšší priemerný vek dosiahli obyvatelia Bratislavského kraja. 
Bratislavský kraj dosahuje maximum aj v strednej dĺžke života pri narodení a to u mužov aj 
u žien. Najvýraznejší nárast priemerného veku bol v Trenčianskom kraji. V tomto regióne bol 
aj najvyšší index starnutia (EU) 104,31. V Bratislavskom kraji je najvyšší podiel obyvateľstva 
vo vekovej kategórii 80 rokov a viac. Podiel obyvateľstva v tejto vekovej kategórii na 
obyvateľstve kraja je najnižší v Prešovskom a Košickom kraji. 
 
K badateľnému posunu dochádza v priemernom veku rodičky, ktorý sa zvýšil v každom kraji. 
Najvyšší je v Bratislavskom kraji, kde ako v jedinom prekročil hranicu 30 rokov. V každom 
kraji sa zvýšila úhrnná plodnosť a hrubá miera reprodukcie. Hodnoty hrubej a čistej miery 
reprodukcie sú takmer identické, keďže vplyv úmrtnosti je takmer nulový. 
V prípade, že by sme teoreticky uvažovali s posunom rozhrania medzi predproduktívnym 
vekom a produktívnym vekom na 20 rokov, čo viac zodpovedá produktívnemu veku 
z hľadiska ekonomického zapojenia, index ekonomického zaťaženia by bol výrazne vyšší.  
 
 
Tab. 11 Obyvate ľstvo krajov pod ľa vekových skupín, index starnutia (EU) 
 

Počet obyvateľov k 31.12. vo vekovej skupine 
0-14 15-64 65+ 

Index  
starnutia  

(EU) *) 

Index 
ekonomického 

zaťaženia **) Kraj 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Bratislavský 84 611 90 239 437 510 436 876 84 416 71 927 99,77 79,71 38,63 37,12 

Trnavský 77 150 96 285 405 353 392 293 73 006 62 340 94,63 64,75 37,04 40,44 

Trenčiansky 79 543 106 864 431 673 425 786 82 970 72 267 104,31 67,63 37,65 42,07 

Nitriansky 93 474 121 302 499 129 501 022 96 961 89 988 103,73 74,19 38,15 42,17 

Žilinský 109 865 139 290 496 576 478 075 83 160 75 069 75,69 53,89 38,87 44,84 

Banskobystrický 97 988 119 008 474 597 463 222 87 543 79 113 89,34 66,48 39,09 42,77 

Prešovský 150 459 179 070 575 164 532 082 90 183 80 183 59,94 44,78 41,84 48,72 

Košický 139 482 154 912 561 086 529 940 92 423 81 798 66,26 52,80 41,33 44,67 

Spolu 832 572 1 006 970 3 881 088 3 759 296 690 662 612 685 82,96 60,84 39,25 43,08 
*) Podiel osôb v poproduktívnom veku (65+) na 100 osôb v predproduktívnom veku (0-14) 
**) Podiel osôb v predproduktívnom (0-14) a poproduktívnom veku (65+) na 100 osôb v produktívnom veku (15-64) 

 
Tab. 12 Obyvate ľstvo krajov pod ľa upravených vekových skupín  
 

Počet obyvateľov k 31.12. - veková skupina 

0-19 20-64 65+ 
Index  

starnutia *) 

Index 
ekonomického 

zaťaženia **) Kraj 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Bratislavský 112 214 137 703 409 907 389 412 84 416 71 927 75,23 52,23 47,97 53,83 

Trnavský 109 223 140 551 373 280 348 027 73 006 62 340 66,84 44,35 48,82 58,30 

Trenčiansky 114 859 155 886 396 357 376 764 82 970 72 267 72,24 46,36 49,91 60,56 

Nitriansky 133 284 177 181 459 319 445 143 96 961 89 988 72,75 50,79 50,13 60,02 

Žilinský 155 994 197 292 450 447 420 073 83 160 75 069 53,31 38,05 53,09 64,84 

Banskobystrický 137 634 172 557 434 951 409 673 87 543 79 113 63,61 45,85 51,77 61,43 

Prešovský 210 609 249 463 515 014 461 689 90 183 80 183 42,82 32,14 58,40 71,40 

Košický 190 650 219 618 509 918 465 234 92 423 81 798 48,48 37,25 55,51 64,79 

Spolu 1 164 467 1 450 251 3 549 193 3 316 015 690 662 612 685 59,31 42,25 52,27 62,21 
*) Podiel osôb v poproduktívnom veku (65+) na 100 osôb vo veku (0-19) 
**) Podiel osôb vo veku (0-19) a poproduktívnom veku (65+) na 100 osôb vo veku (20-64) 
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Tab. 13 Počet obyvate ľov krajov a SR pod ľa pohlavia 
 

Stredná dĺžka života pri narodení 
Priemerný vek 

muži ženy 
Index 

starnutia *) 

Počet 
obyvateľov  
vo veku 80+ Kraj 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Bratislavský 40,57 38,07 73,86 71,48 80,48 78,27 179,1 127,49 20 825 12 939 

Trnavský 39,86 36,65 72,05 69,49 79,42 77,13 167,0 104,98 15 765 10 616 

Trenčiansky 40,35 36,87 72,80 70,59 80,29 78,58 179,5 107,43 18 532 12 641 

Nitriansky 40,49 37,49 71,30 68,79 79,05 77,25 179,7 117,18 21 690 16 345 

Žilinský 38,35 35,28 71,43 68,89 79,66 78,33 134,0 84,96 19 380 12 445 

Banskobystrický 39,62 36,81 70,95 67,99 78,86 77,26 156,5 105,33 20 032 14 575 

Prešovský 36,66 33,85 72,14 69,68 79,71 77,62 105,5 70,32 20 788 13 464 

Košický 37,69 35,21 70,83 68,34 78,35 76,94 118,5 84,87 20 070 13 763 

Spolu 39,05 36,17 72,17 69,51 79,35 77,54 166,9 96,74 157 082 106 788 
*) Podiel osôb v poproduktívnom veku (M 60+/Ž 55+) na 100 osôb v predproduktívnom veku (0-14) 

 
NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE (SODB) 
Podľa výsledkov SODB 2011 boli k rozhodujúcemu okamihu sčítania na celoslovenskej 
úrovni najpočetnejšími registrovanými cirkvami Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej 
republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Gréckokatolícka cirkev v 
Slovenskej republike  a Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku. 
V  období 2001-2011 sa znížili počty trvalo bývajúcich obyvateľov hlásiacich sa ku všetkým 
štyrom najpočetnejším registrovaným cirkvám v SR, konkrétne obyvateľov, ktorí si uviedli 
rímskokatolícku cirkev o 9,7 % evanjelickú cirkev a. v. o 15,2 %,  gréckokatolícku cirkev o 
5,9 %, a reformovanú kresťanskú cirkev o 10 %.  
Bez vyznania bolo 13,4 % obyvateľov, t. j. o 4 % viac od roku 2001. Účasť na náboženskom 
živote alebo vzťah k rímskokatolíckej cirkvi deklaroval najvyšší podiel obyvateľov trvalo 
bývajúcich v Nitrianskom kraji (70,5  %, t. j. 486 021) a v okrese Námestovo (95,2 %, t. j. 
56 680). Evanjelická cirkev a. v. mala najsilnejšie postavenie v Banskobystrickom kraji 
(10,6 %, t. j. 69 747) a v okrese Myjava (50,9 %, t. j. 14 024), gréckokatolícka cirkev 
v Prešovskom kraji (14,1 %, t. j. 114 799) a v okrese Medzilaborce (50,4 %, t. j. 6 268) a 
reformovaná kresťanská cirkev v Košickom kraji (5,5 %, t. j. 43 748) a v okrese Komárno 
(15,5 %, t. j. 16 121). Z ďalších registrovaných cirkví a náboženských spoločností dosiahla 
na úrovni krajov podiel trvalo bývajúcich obyvateľov nad 1 % ešte pravoslávna cirkev, 
najvyšší v Prešovskom kraji (3,6 %, t. j. 29 531). V rámci okresov mala pravoslávna cirkev 
najsilnejšie postavenie v okrese Medzilaborce (27,2 %, t. j. 3 388). 
Najvyšší podiel obyvateľov bez vyznania bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji a v okrese 
Bratislava V. 
K rozhodujúcemu okamihu sčítania boli v Slovenskej republike tri obce, v ktorých sa všetci 
trvalo bývajúci obyvatelia prihlásili k rímskokatolíckej cirkvi - Hradisko (100 %, t. j. 101) 
v okrese Kežmarok, Harakovce (100 %, t. j. 66) a Pongrácovce (100 %. t. j. 97) v okrese 
Levoča. Účasť na náboženskom živote alebo vzťah k rímskokatolíckej cirkvi neuviedol 
žiaden z obyvateľov v desiatich obciach na Slovensku. V 144 obciach si 50 % a viac percent 
obyvateľov v odpovedi na otázku o náboženskom vyznaní uviedlo evanjelickú cirkev a. v., v 
204 obciach gréckokatolícku cirkev, v 43 obciach reformovanú kresťanskú cirkev a v 54 
obciach pravoslávnu cirkev. Najvyšší podiel obyvateľov bez vyznania bol zaznamenaný v 
obci Potok (66,7 %, t. j. 32) v okrese Rimavská Sobota. Viac ako 50 % obyvateľov bez 
vyznania mali ešte ďalšie štyri obce v SR - Dulovo (65,9 %, t. j. 135) a Ratkovská Suchá 
(58,5 %, t. j. 31) v okrese Rimavská Sobota, Pašková (61,4 %, t. j. 186) v okrese Rožňava a 
Turčok (52,4 %, t. j. 144) v okrese Revúca. 
V porovnaní s rokom 2001 výrazne stúpol podiel obyvateľov, ktorí sa k otázke náboženského 
vyznania nevyjadrili. 
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Tab. 14 Obyvate ľstvo SR pod ľa náboženského vyznania 
 

2011 2001 2011-2001 
Náboženské vyznanie  

osoby % osoby % osoby p. b. 

Rímskokatolícka cirkev 3 347 277 62,0 3 708 120 68,9 -360 843 -6,9 

Evanjelická cirkev a. v. 316 250 5,9 372 858 6,9 -56 608 -1,1 

Gréckokatolícka cirkev 206 871 3,8 219 831 4,1 -12 960 -0,3 

Reformovaná kresťanská cirkev 98 797 1,8 109 735 2,0 -10 938 -0,2 

Pravoslávna cirkev 49 133 0,9 50 363 0,9 -1 230 0,0 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 17 222 0,3 20 630 0,4 -3 408 -0,1 

Evanjelická cirkev metodistická 10 328 0,2 7 347 0,1 2 981 0,1 

iné 54 359 1,0 32 665 0,6 21 694 0,4 

bez vyznania 725 362 13,4 697 308 13,0 28 054 0,5 

nezistené 571 437 10,6 160 598 3,0 410 839 7,6 

spolu 5 397 036 100 5 379 455 100 17 581 x 

 
Tab. 15 Obyvate ľstvo krajov SR pod ľa náboženského vyznania (v %) 
 
 

Kraj 
Náboženské vyznanie  

BL TA TC NI ZI BC PV KI 

Rímskokatolícka cirkev 56,3 70,1 64,1 70,5 70,1 54,8 61,5 51,4 

Evanjelická cirkev a. v. 5,1 3,7 8,1 2,8 8,9 10,6 4,5 3,7 

Gréckokatolícka cirkev 0,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 14,1 9,5 

Reformovaná kresťanská cirkev 0,4 2,0 0,0 4,3 0,0 1,6 0,1 5,5 

Pravoslávna cirkev 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 3,6 1,7 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,7 

Evanjelická cirkev metodistická 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 

iné 2,0 0,8 0,9 1,0 0,7 1,0 0,7 1,1 

bez vyznania 26,8 12,8 15,3 12,0 11,0 16,6 5,5 11,3 

nezistené 7,7 9,9 10,9 8,7 8,5 13,7 9,6 15,0 

spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Graf 6 Zmena podielu náboženstiev (SODB 2011 - SODB  2001) 
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NÁRODNOSŤ (SODB 2011) 
K rozhodujúcemu okamihu sčítania boli z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov SR 
najvýraznejšie zastúpení obyvatelia slovenskej národnosti  (80,7 %, t. j. 4 352 775), 
maďarskej národnosti (8,5 %, t. j. 458 467) a rómskej národnosti (2 %, t. j. 105 738). 
V období 2001-2011 pribudlo v absolútnych číslach najviac obyvateľov rómskej národnosti 
(15 818), rusínskej národnosti (9 281), moravskej národnosti (938) a poľskej národnosti 
(482).  
 
V absolútnych číslach sa v medzicenzovom období 2001-2011 najvýraznejšie znížil počet 
trvalo bývajúcich obyvateľov slovenskej národnosti (o 262 079), maďarskej národnosti 
(o 62 061), českej národnosti (o 14 253), ukrajinskej národnosti (o 3 384) a nemeckej 
národnosti (o 715). 
 
V každom z ôsmich krajov žilo najviac obyvateľov so slovenskou národnosťou. Najvyšší 
podiel i počet trvalo bývajúcich obyvateľov slovenskej národnosti mal na svojom území 
Žilinský kraj (93,1 %, t. j. 641 602). Obyvatelia maďarskej národnosti boli v rámci Slovenska 
najvýraznejšie zastúpení v Nitrianskom kraji (24,6 %, t. j. 169 460). Najviac obyvateľov 
rómskej národnosti žilo v Prešovskom kraji (5,3 %, t. j. 43 097). V Prešovskom kraji bol 
zaznamenaný aj najvyšší podiel obyvateľov s rusínskou národnosťou (3,5 % t. j. 28 835). 
Najviac obyvateľov českej národnosti žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 v 
Bratislavskom kraji (1,1 %, t. j. 6 820). Podiel obyvateľov s inými ako uvedenými 
národnosťami nedosiahol v rámci SR a krajov 1%. 
 
Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov slovenskej národnosti bol v okrese Námestovo 
(97,3 %, t. j. 57 924). Najvyšší podiel obyvateľov maďarskej národnosti mal okres Dunajská 
Streda (75 %, t. j. 87 349). Trvalo bývajúci obyvatelia rómskej národnosti dosiahli najvyšší 
podiel v okrese Kežmarok (11,5 %, t. j. 8 078), rusínskej národnosti v okrese Medzilaborce 
(42,5 %, t. j. 5 288). Okres Medzilaborce mal aj najvyšší podiel obyvateľov ukrajinskej 
národnosti (2,5 %, t. j. 314). 
 
Českú národnosť si pri SODB 2011 uviedol najvyšší podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v 
okrese Bratislava I (1,7 %, t. j. 640). Podiely trvalo bývajúcich obyvateľov v okresoch SR, 
ktorí si uviedli niektorú z ďalších predznačených národností (nemeckú, poľskú, chorvátsku, 
srbskú, ruskú, židovskú, moravskú alebo bulharskú), nedosiahli 1 %. 
 
V 37 obciach SR žili len obyvatelia slovenskej národnosti. Menej ako 50 % trvalo bývajúcich 
obyvateľov so slovenskou národnosťou malo 493 obcí. V 363 obciach žilo 50 % a viac 
percent obyvateľov maďarskej národnosti. Najvyšší podiel obyvateľov maďarskej národnosti 
bol v obci Janice (97,2 %, t. j. 205) v okrese Rimavská Sobota. Podľa výsledkov SODB 2011 
v SR bolo 17 obcí s viac ako 50 % obyvateľmi rómskej národnosti. Obcou s najvyšším 
podielom trvalo bývajúcich obyvateľov rómskej národnosti boli Kesovce (83,3 %, t. j. 194) v 
okrese Rimavská Sobota. K rozhodujúcemu okamihu sčítania mala SR 36 obcí, v ktorých sa 
50 % a viac percent trvalo bývajúcich obyvateľov hlásilo k rusínskej národnosti. Najvyšší 
podiel obyvateľov rusínskej národnosti bol zistený v obci Obručné (92,7 %, t. j. 38) v okrese 
Stará Ľubovňa. V dvoch obciach SR si viac ako 15 % obyvateľov s trvalým pobytom zapísalo 
ukrajinskú národnosť.  
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Tab. 16 Národnostné zloženie obyvate ľstva SR pod ľa výsledkov SODB  
 

2011 2001 2011-2001 
Národnosť  

osoby % osoby % osoby p. b. 

slovenská 4 352 775 80,7 4 614 854 85,8 -262 079 -5,1 

maďarská 458 467 8,5 520 528 9,7 -62 061 -1,2 

rómska 105 738 2,0 89 920 1,7 15 818 0,3 

česká 30 367 0,6 44 620 0,8 -14 253 -0,3 

rusínska 33 482 0,6 24 201 0,4 9 281 0,2 

ukrajinská 7 430 0,1 10 814 0,2 -3 384 -0,1 

nemecká 4 690 0,1 5 405 0,1 -715 0,0 

poľská 3 084 0,1 2 602 0,0 482 0,0 

chorvátska 1 022 0,0 890 0,0 132 0,0 

srbská 698 0,0 434 0,0 264 0,0 

ruská 1 997 0,0 1 590 0,0 407 0,0 

židovská 631 0,0 218 0,0 413 0,0 

moravská 3 286 0,1 2 348 0,0 938 0,0 

bulharská 1 051 0,0 1 179 0,0 -128 0,0 

ostatné 9 825 0,2 5 350 0,1 4 475 0,1 

nezistená 382 493 7,1 54 502 1,0 327 991 6,1 

spolu 5 397 036 100,0 5 379 455 100,0 17 581 x 

 
Tab. 17 Národnostná štruktúra obyvate ľstva krajov SR pod ľa SODB 2011 (v %) 
 

Kraj 
Národnosť  

BL TA TC NI ZI BC PV KI 

slovenská 90,2 71,2 91,8 68,6 93,1 76,5 82,0 73,3 

maďarská 4,0 21,8 0,1 24,6 0,1 10,2 0,1 9,4 

rómska 0,1 0,5 0,1 0,6 0,3 2,4 5,3 4,6 

česká 1,1 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 

rusínska 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,4 

ukrajinská 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,2 

nemecká 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

poľská 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

chorvátska 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

srbská 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ruská 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

židovská 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

moravská 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

bulharská 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ostatné 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

nezistená 3,0 5,4 6,8 5,4 5,4 10,0 7,9 11,2 

spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Graf 7 Zmena podielu národností (SODB 2011 - SODB 2 001) 
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NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE (SODB 2011) 
Za desať rokov od sčítania v roku 2001 sa výrazne zmenila vzdelanostná úroveň obyvateľov 
SR v prospech obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Kým v roku 2001 
predstavoval podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (najvyšším 
ukončeným bakalárskym, magisterským, inžinierskym, doktorským a doktorandským 
vzdelaním spolu) 7,8 % (423 324), v roku 2011, to bolo už 13,8 % (747 968). 
Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli vo všetkých krajoch SR. Najvyšší podiel 
vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov bol v Bratislavskom kraji (26,2 %). V ostatných krajoch 
bol ich podiel v porovnaní s Bratislavským krajom polovičný, resp. nižší ako polovičný.  
Najnižšie podiely trvalo bývajúcich vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov spolu vykazovali k 
rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 okresy Kežmarok (7,4 %, t. j. 5 185), Veľký Krtíš 
(7,5 %, t. j. 3 413), Gelnica (7,5 %, t. j. 2 359) a Revúca (7,5 %, t. j. 3 049). 

 
Tab. 18 Vzdelanostná štruktúra obyvate ľstva SR (SODB) 
 

2011 2001 2011-2001 
Vzdelanie  

abs. % abs. % abs. p. b. 

vysokoškolské  747 968 13,9 423 324 7,9 324 644 6,0 

úplné stredné  1 596 589 29,6 1 378 077 25,6 218 512 4,0 

stredné  1 244 038 23,1 1 264 144 23,5 -20 106 -0,4 

základné 808 490 15,0 1 132 995 21,1 -324 505 -6,1 

bez školského vzdelania  846 321 15,7 1 095 382 20,4 -249 061 -4,7 

nezistené 153 630 2,8 85 533 1,6 68 097 1,3 

spolu 5 397 036 100 5 379 455 100 17 581 x 
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Graf 8 Vzdelanostná úrove ň obyvate ľstva SR (SODB 2011 - SODB 2001) 
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Tab. 19 Vzdelanostná štruktúra obyvate ľstva krajov SR pod ľa SODB 2011 (v %) 
 

Kraj 
Vzdelanie  

BL TA TC NI ZI BC PV KI 
vysokoškolské 26,2 11,5 12,5 12,0 13,0 12,3 11,7 13,1 
úplné stredné 31,9 28,8 31,1 28,9 29,5 30,3 27,5 29,5 
stredné 17,1 26,5 26,9 25,8 24,8 22,5 21,8 20,2 
základné 9,6 16,5 12,9 17,0 13,9 16,4 17,0 15,5 
bez školského vzdelania 13,7 14,3 13,7 13,9 16,5 14,9 19,0 17,7 
nezistené 1,5 2,4 2,8 2,5 2,4 3,6 3,0 4,1 
spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Graf 9 Zmena podielu vzdelania (SODB 2011 - SODB 20 01) 
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BYTY 
V priebehu rokov 2001 až 2011 bolo najviac bytov postavených v Bratislavskom kraji. 
Najmenej bytov bolo postavených v Banskobystrickom a Košickom kraji. Vo všetkých krajoch 
sa najviac stavali byty 3-izbové a 4-izbové. Najmenej sa vo všetkých krajoch dokončilo 
jednoizbových bytov vrátane garsóniek. Priemerná obytná plocha dokončených bytov klesla 
v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých krajoch a s výnimkou Banskobystrického kraja 
osciluje okolo priemeru Slovenska. 
 

Úroveň slovenského priemeru v počte dokončených bytov na 100 000 obyvateľov dosiahol 
Žilinský kraj, výraznejšie ju prekročil Trnavský kraj a maximum dosiahol Bratislavský kraj. 
Najnižšiu úroveň dosiahli Košický a Banskobystrický kraj. 
 

Podiel bytov v rodinných domoch na celkovom počte dokončených bytov SR dosiahol 56 %. 
Takmer o 11 p. b. bol vyšší v Nitrianskom a Prešovskom kraji. Úroveň SR dosiahol 
Trenčiansky kraj. Nižší podiel bol len v Bratislavskom kraji (43 %) a v Banskobystrickom kraji 
(52 %).  

 
Tab. 20 Dokon čené byty v SR za obdobie rokov 2001 až 2011 
 

Dokončené  byty  
v rokoch  2001 až 2011 

v tom podľa počtu izieb 
Kraj 

podiel 
na SR 

na 100 000 
obyvateľov  

počet 1-izbové a 
garsónky 

2-
izbové 

3-
izbové 

4-
izbové 

5 a 
viacizbové 

Bratislavský 27,7 7 574 45 658 5 232 10 055 13 490 10 270 6 611 

Trnavský 15,6 4 651 25 732 2 518 5 092 7 351 6 935 3 836 

Trenčiansky 9,6 2 625 15 741 1 282 3 373 4 184 4 035 2 867 

Nitriansky 9,1 2 129 14 925 1 167 2 609 4 591 4 580 1 978 

Žilinský 13,0 3 095 21 387 1 458 3 828 5 536 5 506 5 059 

Banskobystrický 6,9 1 720 11 366 1 362 2 508 3 023 2 442 2 031 

Prešovský 10,8 2 216 17 808 1 711 3 272 4 083 4 405 4 337 

Košický 7,3 1 535 11 971 845 1 939 3 114 3 270 2 803 

Spolu 100,0 3 053 164 588 15 575 32 676 45 372 41 443 29 522 

 
Tab. 21 Dokon čené byty v SR v rodinných domoch za obdobie rokov 2 001 až 2011 
 

Dokončené  byty v rodinných 
domoch v rokoch  2001 až 2011 

v tom podľa počtu izieb 
Kraj 

podiel 
na SR 

na 100 000 
obyvateľov  

počet 1-izbové a 
garsónky 

2-
izbové 

3-
izbové 

4-
izbové 

5 a 
viacizbové 

Bratislavský 21,3 3 256 19 624 157 814 5 315 7 478 5 860 

Trnavský 16,5 2 745 15186 174 776 3 813 6 634 3 789 

Trenčiansky 9,6 1 471 8 817 91 373 1 829 3 715 2 809 

Nitriansky 10,8 1 422 9 965 95 1 069 2 458 4 420 1 923 

Žilinský 14,5 1 932 13 352 68 459 2 650 5 183 4 992 

Banskobystrický 6,4 895 5 916 125 460 1 211 2 165 1 955 

Prešovský 12,9 1 480 11 893 241 886 2 348 4 150 4 268 

Košický 8,1 958 7 472 115 254 1 454 2 909 2 740 

Spolu 100,0 1 711 92 225 1 066 5 091 21 078 36 654 28 336 
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Graf 10 Dokon čené byty v rokoch 2001 až 2011 na 100 000 obyvate ľov 
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Graf 11 Priemerná obytná plocha dokon čených bytov  
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Graf 12 Štruktúra dokon čených bytov v krajoch SR pod ľa počtu izieb v rokoch 2001 až 2011 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bratislavský

Trnavský

Trenčiansky

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický

1-izbové a garsónky 2-izbové 3-izbové 4-izbové 5 a viacizbové

 



  45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti  

 

39 

TRH PRÁCE 
Podmienky zamestnanosti sú najlepšie v Bratislavskom kraji, kde sa zamestnanosť zvýšila 
najvýraznejšie a evidovaná miera nezamestnanosti dosahovala najnižšie hodnoty za celé 
desaťročné obdobie. Zároveň je tu najnižšia disproporcia medzi počtom uchádzačov 
o zamestnanie a priemerným počtom voľných pracovných miest.  
 

Miera evidovanej nezamestnanosti bola najvyššia v Banskobystrickom, Prešovskom 
a Košickom kraji, kde je aj najvyšší podiel dlhodobo nezamestnaných osôb na celkovom 
počte uchádzačov o zamestnanie v kraji. 
 

Priemernú nominálnu mesačnú mzdu za SR vo výške 786 Eur nedosahuje okrem 
Bratislavského kraja žiaden iný kraj. Najviac sa k nemu blížia Trnavský a Košický kraj. 
Najnižšia priemerná nominálna mesačná mzda bola v Prešovskom kraji (608 Eur) 
a najvyššia v už spomenutom Bratislavskom kraji (1 001 Eur). 

 
Tab. 22 Ekonomicky aktívne obyvate ľstvo krajov SR k 31.12.2011  
 

Ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo 

Priemerný počet 
zamestnaných osôb 

Priemerná 
nominálna mesačná 

mzda (EUR) Kraj 

2011 2001 2011 2001 

Index rastu 
zamestnanosti 

2011/2001 
2011 2001 

Index 
rastu 
miezd 

2011/2001 

Bratislavský 338 088 342 980 440 719 302 931 145,5 1 001 540 185,4 

Trnavský 294 996 279 236 235 616 212 653 110,8 735 379 193,9 

Trenčiansky 303 223 298 079 238 492 238 734 99,9 687 371 185,2 

Nitriansky 343 685 351 326 254 258 250 771 101,4 662 346 191,3 

Žilinský 324 992 342 475 263 414 252 777 104,2 707 363 194,8 

Banskobystrický 316 501 330 213 221 950 234 721 94,6 652 354 184,2 

Prešovský 386 586 384 787 248 394 260 801 95,2 608 328 185,4 

Košický 359 637 367 245 289 708 252 777 114,6 726 391 185,7 

Spolu 2 667 708 2 696 341 2 192 549 2 006 165 109,3 786 410 191,7 

 
Tab. 23 Miera evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR k 31.12.2011 
 

Počet 
uchádzačov 

o zamestnanie 
spolu 

z toho počet 
dlhodobo 

nezamestnaných 

Počet 
disponibilných 

uchádzačov  
o zamestnanie 

Miera evidovanej 
nezamestnanosti 

v % 

Priemerný 
počet 

voľných 
pracovných 

miest 

Kraj 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Bratislavský 19 417 21 313 4 854 5 705 18 298 19 849 5,41 5,79 7 006 

Trnavský 29 086 46 357 9 866 17 378 26 181 43 304 8,88 15,51 897 

Trenčiansky 33 203 40 931 12 399 13 465 30 175 37 866 9,95 12,70 894 

Nitriansky 50 344 85 438 21 790 38 302 45 603 81 227 13,27 23,12 896 

Žilinský 42 637 60 512 16 349 22 898 38 707 56 086 11,91 16,38 914 

Banskobystrický 68 064 82 012 38 419 34 340 62 767 77 895 19,83 23,59 1 561 

Prešovský 81 880 97 597 43 736 41 040 73 242 92 180 18,95 23,96 900 

Košický 75 169 99 492 41 153 46 585 67 455 93 844 18,76 25,55 1 097 

Spolu 399 800 533 652 188 566 219 713 362 428 502 251 13,59 18,63 14 165 
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Graf 13 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v kr ajoch v rokoch 2001 - 2011 
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Graf 14 Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte uchádza čov o zamestnanie  
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ORGANIZAČNÁ ŠTATISTIKA 
Počty právnych subjektov výrazne vzrástli v každom kraji, pričom dochádza k zmene ich 
štruktúry v prospech právnických osôb. 
 
Tab. 24 Právne subjekty  

v tom 
Právne subjekty právnické osoby 

spolu  
z toho obchodné 

spoločnosti 
fyzické osoby 

spolu 
z toho 

živnostníci 
Kraj 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Bratislavský 126 276 79 921 65 223 24 998 51 742 17 891 61 053 54 923 56 581 52 118 

Trnavský 61 785 40 365 19 048 7 142 13 503 4 312 42 737 33 223 40 222 30 469 

Trenčiansky 61 693 40 852 17 455 9 007 11 586 5 337 44 238 31 845 42 153 30 079 

Nitriansky 71 122 47 893 21 186 8 345 14 719 4 648 49 936 39 548 46 120 35 411 

Žilinský 81 763 50 398 20 221 9 706 13 105 5 391 61 542 40 692 58 612 37 855 

Banskobystrický 64 541 43 846 21 380 11 261 12 454 5 736 43 161 32 585 39 656 29 075 

Prešovský 80 853 47 242 22 309 10 612 13 058 5 050 58 544 36 630 55 132 33 947 

Košický 64 379 46 061 23 265 12 001 14 943 6 975 41 114 34 060 37 246 30 643 

Spolu 612 412 396 578 210 087 93 072 145 110 55 340 402 325 303 506 375 722 279 597 
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Graf 15 Štruktúra právnych subjektov v rokoch 2001 a 2011 
 

 
 

Graf 16 Po čet právnických osôb v rokoch 2001 a 2011 
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Graf 17 Po čet fyzických osôb v rokoch 2001 a 2011 
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POĽNOHOSPODÁRSTVO 
V rastlinnej výrobe jednoznačne dominuje Nitriansky kraj. V živočíšnej výrobe je podiel krajov 
rôznorodejší. 

 
Tab. 25 Rastlinná výroba 
 

Obilniny  
(tis. ton) 

Strukoviny  
(tis. ton) 

Zemiaky (tis. ton) 
Cukrová repa 

 (tis. ton) 
Hrozno (tis. ton) 

Kraj 
2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 

Bratislavský 197,7 160,4 1,0 0,9 41,5 19,5 65,2 67,8 8,3 12,3 

Trnavský 926,4 731,7 4,2 8,5 29,3 41,8 462,0 512,5 10,1 7,2 

Trenčiansky 235,0 185,7 1,1 1,1 10,3 45,4 186,8 143,7 0,2 0,2 

Nitriansky 1 453,9 1 180,1 7,5 14,1 30,2 32,6 444,6 474,8 24,2 18,4 

Žilinský 80,3 73,5 0,2 0,2 25,2 114,8 - 3,8 0,0 0,0 

Banskobystrický 273,0 272,1 1,1 1,5 15,2 46,3 2,1 51,4 2,9 3,2 

Prešovský 173,0 210,4 0,8 0,9 49,3 124,7 0,0 12,4 0,0 0,0 

Košický 374,9 379,6 2,1 3,0 16,2 59,1 - 79,7 3,3 3,8 

Spolu 3 714,1 3 193,6 17,9 30,1 217,3 484,3 1 160,7 1 346,2 49,0 45,1 

 
Tab. 26 Rastlinná výroba - úrodnos ť 
 

Obilniny  
(t/ha) 

Strukoviny  
(t/ha) 

Zemiaky (t/ha) 
Cukrová repa 

 (t/ha) 
Hrozno (t/ha) 

Kraj 
2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 

Bratislavský 5,13 3,47 2,06 2,32 32,12 23,81 66,09 45,68 4,82 4,69 

Trnavský 5,83 4,51 2,64 2,51 27,15 22,71 68,29 44,84 4,92 3,09 

Trenčiansky 5,09 3,80 2,51 1,40 18,99 19,33 58,30 48,02 5,87 4,07 

Nitriansky 5,60 4,54 2,47 2,94 23,20 17,69 62,87 44,47 5,51 3,25 

Žilinský 4,03 3,15 1,67 1,04 15,76 19,39 x 33,70 1,18 - 

Banskobystrický 3,76 2,99 2,34 1,85 14,51 18,38 30,61 33,64 3,46 2,50 

Prešovský 3,48 3,04 1,53 1,55 18,69 16,95 20,00 42,02 1,65 2,50 

Košický 3,89 3,21 1,50 1,80 18,55 17,36 x 34,11 3,75 3,65 

Spolu 5,01 3,90 2,23 2,40 20,94 18,59 64,14 43,63 4,94 3,47 

 
Tab. 27 Živo číšna výroba 
 

Hovädzí dobytok 
(tis. ks) 

Ošípané (tis. ks) Ovce (tis. ks) Kone (ks) Hydina (tis. ks) 
Kraj 

2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 

Bratislavský 14 19 22 42 1 1 382 402 797 610 

Trnavský 78 94 185 323 2 2 392 609 1 507 1 867 

Trenčiansky 43 59 60 165 33 21 519 517 1 493 1 695 

Nitriansky 66 92 125 401 10 13 1 340 1 589 3 262 3 910 

Žilinský 66 84 15 77 86 70 816 1 024 1 361 1 304 

Banskobystrický 72 100 75 233 134 102 1 508 1 650 1 468 1 457 

Prešovský 79 99 44 138 80 71 1 295 1 439 624 1 500 

Košický 45 61 55 174 48 36 685 892 865 1 616 

Spolu 463 608 580 1 554 394 316 6 937 8 122 11 376 13 959 

 



  45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti  

 

43 

V chove hovädzieho dobytka sú výraznejšie zastúpené okrem Bratislavského kraja všetky 
slovenské kraje. V chove ošípaných dominujú Trnavský a Nitriansky kraj, v chove oviec 
Banskobystrický kraj nasledovaný Žilinským a Prešovským krajom. Koní sa najviac chovalo 
v Banskobystrickom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Najvyšší podiel na chove hydiny má 
Nitriansky kraj. 
Za posledné desaťročie stavy hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a koní klesli, narástol 
len počet chovaných oviec.  
 

 
Graf 18 Stavy hovädzieho dobytka k 31.12. 
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Graf 19 Stavy ošípaných k 31.12. 
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Graf 20 Stavy hydiny k 31.12. 
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CESTOVNÝ RUCH 
Z hľadiska počtu návštevníkov je najnavštevovanejším krajom Bratislavský, ale počtom 
prenocovaní je na prvom mieste Žilinský kraj. Najlepšie využitie lôžkovej kapacity dosahuje 
Prešovský kraj. 
 

Za desaťročné obdobie sa priemerný počet lôžok na ubytovacie zariadenie v rámci SR znížil 
zo 76 na 62. Tento trend sa prejavil vo väčšine krajov. Len v Bratislavskom kraji sa 
priemerný počet lôžok na 1 ubytovacie zariadenie zvýšil z 95 v roku 2001 na 129 v roku 
2011.  V Trenčianskom a Žilinskom kraji k výraznejšej zmene nedošlo. Opačným extrémom 
je Košický kraj, kde došlo k najvýraznejšiemu zníženiu priemerného počtu lôžok na 
ubytovacie zariadenie.  

 
Tab. 28 Vybrané ukazovatele cestovného ruchu 

Počet 
ubytovacích 

zariadení 
Počet lôžok Počet návštevníkov Počet prenocovaní 

Využitie 
lôžkovej 
kapacity 

 v % *) 
Kraj 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Bratislavský 203 158 26 104 15 086 879 878 601 537 1 743 196 1 241 197 22,2 31,7 

Trnavský 195 136 14 075 12 179 238 110 244 300 985 625 1 282 963 21,9 40,6 

Trenčiansky 249 187 15 297 11 387 240 652 219 590 928 461 796 987 21,5 27,2 

Nitriansky 262 163 16 356 13 900 220 525 196 812 631 572 572 362 19,2 20,0 

Žilinský 781 621 36 726 28 611 717 041 541 689 2 227 731 2 096 427 21,7 29,3 

Banskobystrický 424 364 19 915 21 726 366 982 396 660 1 360 168 1 761 067 25,7 32,2 

Prešovský 551 436 31 207 29 015 618 470 695 597 2 027 582 2 904 079 26,4 38,0 

Košický 346 210 26 476 39 924 289 435 264 563 620 403 664 010 11,7 14,5 

Spolu 3 011 2 275 186 156 171 828 3 571 093 3 160 748 10 524 738 11 319 092 21,7 30,0 
*) Počet prenocovaní/celkový počet stálych lôžok vr. počtu miest na voľnej ploche * počet prevádzkových dní * 100 
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ZÁVER 

Na základe  naznačeného vývoja vybraných ukazovateľov počas desaťročného obdobia 
možno konštatovať, že Slovensko nemôžeme považovať za jednoliaty celok. Rozdiely 
v niektorých ukazovateľoch (napr. v trhu práce) sú také výrazné, že ovplyvňujú aj ďalšie 
oblasti života obyvateľstva.  
Pozíciu jednotlivých krajov v rámci Slovenska v roku 2011, resp. v období 2001 až 2011 
približuje aj ich umiestnenie na nasledujúcej farebnej škále. 
 

   

 

Ukazovateľ BL TA TC NI ZI BC PV KI 

Podiel kraja na rozlohe SR         
         Podiel kraja na poľnohospodárskej pôde SR         
         Podiel kraja na ornej pôde SR         
         Podiel kraja na nepoľnohospodárskej pôde SR         
         Podiel kraja na lesných pozemkoch SR         
         Počet okresov v kraji         
         Počet obcí v kraji          
         z toho miest         
         Počet obyvateľov kraja k 31.12.2011 (v tis. obyv.)         
         Počet obyvateľov kraja na km2 k 31.12.2011         
         Stupeň urbanizácie v % v roku 2011         
         Priemerný vek         
         Stredná dĺžka života pri narodení (muži)         
         Stredná dĺžka života pri narodení (ženy)         
         Index starnutia (EU)         
         Dokončené byty v kraji v rokoch  2001 až 2011  
- podiel na SR 

        

         Dokončené byty v kraji v rokoch  2001 až 2011  
- na 100 000 obyvateľov kraja 

        

         Miera evidovanej nezamestnanosti v %         
         Podiel kraja na počte právnických osôb         
         Podiel kraja na počte fyzických osôb - podnikateľov         
         Obilniny (tis. ton)         
         Hrozno (tis. ton)         
         Hovädzí dobytok (tis. ks)         
         Hydina (tis. ks)         
         
Podiel kraja na počte lôžok v ubytovacích zariadeniach         
         Podiel kraja na počte návštevníkov ubytovacích 
zariadení         
         Podiel kraja na počte prenocovaní v ubytovacích 
zariadeniach         
                  

  Legenda:         

 
najmenej, 
najmenší, 
najnižší   

    
najviac, 

najväčší, 
najvyšší 
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Štatistika a demografia očami mladej generácie 
Statistics and Demography Perceived by the Young Generation 

 
Lukáš Pastorek, Tomáš Želinský 

 
Abstract: The aim of this article is to uncover perception of statistics and demography by the 
young generation. The findings in article are based on a questionnaire survey with a sample of 
403 students and three years activity and on experience of the members of the junior 
statistical organization - Club Dispersus. 

Abstrakt : Cieľom príspevku je poskytnúť pohľad mladej generácie na štatistiku 
a demografiu. Na zistenie, ako študenti vnímajú štatistiku, bol uskutočnený dotazníkový 
prieskum na vzorke 403 študentov. Práca zároveň prezentuje postrehy a aktivity z trojročného 
pôsobenia mladej generácie štatistikov organizovanej prostredníctvom Klubu Dispersus. 

Key words: statistics, demography, students, questionnaire survey. 

Kľúčové slová: štatistika, demografia, študenti, dotazníkový prieskum. 

Úvod 
Slovné a generačné zovšeobecnenie „mladá generácia“ ponúka predstavu kompaktnej 

homogénnej skupiny. Základným kritériom, ktoré sa v bežnom jazyku chápe je vek. 
V prípade profesijných alebo akademických organizácií sa vek kombinuje i s inými faktormi -  
akademická vyspelosť a pozícia v hierarchii. Mladá generácia však jednotná skupina nie je. 
Pri bližšom pohľade sa jedná o rovnako roztrieštenú  zmes viac či menej organizačne 
aktívnych jednotlivcov. Typickým príkladom je pozícia študenta a jeho mladého učiteľa. 
Obaja môžu zdieľať podobné hodnoty a názory, delí ich však pomyselná hranica, ktorá 
učiteľa kariérne ďaleko viac pričleňuje k starším kolegom. V prípade juniorských 
akademických združení sa jedná o najvypuklejší prípad. Bežní študenti sú v spojení 
s doktorandmi, ktorí sú ich pedagógovia, ale zároveň sú stále študentmi. Po dovŕšení 
doktorského titulu (a navyše prípadného odchodu do súkromnej sféry) sa zmenia problémy, 
ktoré musí dotyčný riešiť a puto, ktoré zdieľali so študentmi ako aj staršími akademikmi sa 
oslabí. V prípade zotrvania v akademickej oblasti prichádza jednotlivec do svojej 
najaktívnejšej fázy. V nej je jeho motivácia zapájať sa do akademických združení najsilnejšia, 
zatiaľ čo študent túto motiváciu nemusí mať žiadnu. Najlepším prípadom je, ak združenie 
poskytuje všetkým zložkám priestor  na sebarealizáciu. Ak študent vidí v zapojení sa do 
združenia priestor na sebazdokonaľovanie a možnosť nadviazať profesionálne styky, mladí 
vedci a pedagógovia cítia motiváciu pracovať pre mladších študentov a profesionáli vidia 
v združení nielen kolegiálne vzťahy. Je to ideálny prípad symbiózy a úspešne fungujúcej 
organizácie. Je to ideál, ktorý by sa mladá generácia mala snažiť dosiahnuť. Otázne je, ako 
túto vzájomnú závislosť vybudovať. Inak, ako bez pomoci staršej generácie, je to veľmi 
ťažké.  

1. Počiatky - Klub Dispersus 
Po vzniku zoskupenia niekoľkých študentov, ktorí prejavovali záujem o kvantitatívny 

výskum a ochotu tento záujem podporovať vlastnou tvorivou a organizovanou aktivitou aj 
u iných, udelila Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v roku 2010 Klubu 
Dispersus možnosť spolupodieľať sa na študentskej časti seminára Výpočtová štatistika, na 
„Prehliadke prác mladých štatistikov a demografov“.   

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov sa prvýkrát uskutočnila v rámci 
siedmeho ročníka seminára Výpočtová štatistika, t. j. v roku 1998 [1] a nositeľmi tejto 
myšlienky boli súčasný predseda a súčasný tajomník Slovenskej štatistickej a demografickej 
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spoločnosti, doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. a RNDr. Ján Luha, CSc. Za mladých štatistikov 
a demografov sú považovaní študenti pred ukončením 2. stupňa vysokoškolského štúdia. 
Spočiatku boli práce študentov súčasťou príslušného čísla vedeckého časopisu Forum 
Statisticum Slovacum, od roku 2010 je vydávaný samostatný zborník študentských prác 
(doteraz boli publikované tri [2], [3], [4]). Počet prezentovaných prác študentov zúčastnených 
na akcii sa každoročne pohybuje na úrovni približne 15 – 20 prác [5], čo možno hodnotiť 
veľmi pozitívne.  

Ako už bolo spomenuté, od roku 2010 sa Klub Dispersus podieľa ako spoluorganizátor na 
„Prehliadke prác mladých štatistikov a demografov“ a ako organizátor na prednáškovom 
pásme pre študentov „Analytika očami profesionálov“. Vo svojej práci sa klub zameriava na 
mladú generáciu, podporu a združovanie študentov, mladých pedagogických pracovníkov 
a výskumníkov. Hneď v prvom roku fungovania sa klubu podarilo úspešne získať grant 
Nadácie Tatrabanky, vďaka ktorému sa na prehliadku prác podarilo prilákať študentov zo 
vzdialenejších kútov Slovenska, a teda nielen z Bratislavy. Študentom boli preplatené 
cestovné i ubytovacie náklady. Od počiatku nášho zapojenia sme sa snažili participujúcich 
študentov za ich písomné príspevky odmeňovať a zároveň zaviesť zdravú konkurenciu 
prostredníctvom súťaže o najlepšiu analytickú prácu v danom roku. Motiváciou pre študentov 
by mala byť aj skutočnosť, že ich príspevok je publikovaný v zborníku študentských prác, čo 
si môžu uvádzať v profesijnom životopise. V roku 2012 klub započal aktivity smerujúce 
k zlepšeniu úrovne študentských príspevkov prostredníctvom poskytnutia spätnej väzby – 
recenzií. Tento úvodný „nultý“ ročník inšpiroval k novým nápadom i konštruktívnym 
úpravám recenzného procesu, ktorý sa osvedčil ako študentovi (tak i mladému recenzentovi) 
nápomocný, usmerňujúci a žiaduci. Zároveň v roku 2012 spoločnosť SAS Slovensko, s. r. o. 
ochotne prepožičala svoje priestory k organizácii prednáškového motivačného pásma pre 
študentov, čím študenti dostali priamy kontakt s aktívne pôsobiacou súkromnou spoločnosťou 
v oblasti kvantitatívneho výskumu.  

Na druhej strane problémy, s ktorými sa Klub od začiatku svojho fungovania potýka, je 
hlavne absencia inštitucionálnej podpory (na rozdiel od našich českých kolegov - Spolku 
mladých štatistikov a Mladých demografov). Klub Dispersus nevznikol ako študentská 
organizácia pri niektorej katedre, fakulte alebo škole. Jeho fungovanie a dobrovoľná aktivita 
členov  nedostáva žiadnu materiálnu alebo finančnú podporu zo strany danej inštitúcie. Tým 
je výrazne okresaná atraktivita dlhodobejšej aktívnej práce doktorandov, mladších 
pedagogických pracovníkov alebo postdoktorandov pre klub, čo sa prejavuje nižším počtom 
aktívne pôsobiacich členov. Druhotným produktom tejto absencie je i priestorová 
roztrieštenosť malej skupinky zapálených členov po pracoviskách na Slovensku, ktorá 
limituje rýchly alebo hlbší rozvoj aktivít a členskej základne klubu. S touto nepriazňou sa 
snažíme bojovať a priestorovú distribúciu meniť v našu budúcu výhodu. 

2. Postrehy z pôsobenia 
2.1 Kríza identity štatistika a demografa 

K postrehom z  pôsobenia Klubu Dispersus na prehliadke prác a komunikácie so študentmi 
sú niektoré viac, niektoré menej zrejmé skutočnosti.  Prvým zistením je fakt, že sa minimum 
študentov spontánne spája s identitou štatistika.  Výnimku tvoria študenti odborov, ktorých 
názvy obsahujú slovo „štatistika“ alebo „demografia“. Mladá generácia necíti tradičnú úzko 
vymedzenú profesijnú príslušnosť napriek tomu, že podstata ich štúdia v sebe môže zahŕňať 
potrebu znalostí silného kvantitatívneho aparátu. Študenti sa počas štúdia identifikujú skôr 
ako ekonómovia, manažéri, matematici, informatici, pričom v praxi sa pracovné pozície 
štatistikov a demografov vyskytujú len veľmi zriedka a sú nahrádzané variáciami slov 
analytik a špecialista. Štatistici a demografi sa tak stali pozíciami štatistických úradov 
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a povinným predmetom na školách, pričom absolventom sa prácou v súkromnom sektore ich 
identita pretvára na inú. Tento trend sa javí ako nezvratný a v dôsledku rastúcej inter- 
a transdisciplinarity študijných odborov (a ich názvov), komplexných požiadaviek na 
zamestnancov (ako i na vedcov), aj ako nevyhnutný. Štatistici si musia zvyknúť na 
postavenie, v ktorom je ich vyslovená identita a zamestnanie na akademickej pôde „iba“ 
nástrojom „iných zamestnaní“ v súkromnej sfére. Otázkou zostáva, ako sa máme postaviť 
k problému straty klasickej identity v mladej generácii, ak chceme naplniť  prvý bod poslania 
SŠDS: „Rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech 
Slovenskej republiky.“ Ak chceme, aby mladá generácia pestovala pozitívny vzťah 
k používaniu štatistických nástrojov, musíme presvedčiť študentov, že to, čo robíme 
a vyučujeme, je neoddeliteľnou súčasťou ich budúcej identity, ktorú chcú nadobudnúť. Je teda 
nutné preformulovať pravovernú definíciu štatistika a demografa, ktorú akademicky 
vyznávame a stať sa rovnocennou súčasťou iných širších profesijných oblastí a názvoslovia, 
ktoré zamestnávatelia našich študentov vyznávajú. Terminologické vymedzovanie je 
v súčasnosti v rozpore s poslaním rozvíjať spoločenské využitie štatistiky a demografie 
a snahy zachovať a hlavne rozvíjať počty mladých členov štatistickej spoločnosti. Ak sa totiž 
naše aktivity vymedzia a zamerajú len na mladú generáciu niekoľkých študijných odborov, 
SŠDS sa dobrovoľne vzdáva možnosti ovplyvňovať, formovať a vychovávať mladých 
analytikov, špecialistov v IT a spoločensko-humanitných vedcov, ktorí síce môžu a majú 
kvantitatívny aparát často vyvíjať a aplikovať, ale nebudú cítiť žiadnu väzbu a dôvod zapájať 
sa do aktivít SŠDS, keďže štatistici a demografi nie sú.  

2.2 Motivácia študentov a ich pedagógov 
Druhým poznatkom, ku ktorému sme dospeli, stojí na znalosti skladby účastníkov 

Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov. Vo väčšine prípadov sa seminára 
zúčastňujú len študenti, ktorých pedagógovia vyvinuli nadštandardný prístup k ich motivácii. 
Žiaľ, početne môžeme hovoriť len o pedagógoch – jednotlivcoch. Pri zohľadnení početnej 
členskej základne SŠDS, vidíme výrazný priestor na aktivitu jej členov. Ide o neochotu na 
strane študentov alebo na strane ich pedagógov?  

Musíme vyzdvihnúť hlavne nové zapojenie pedagógov a študentov z nebratislavských 
vysokých škôl, hoci prekonávajú najväčšie prekážky, ale taktiež dlhoročnú angažovanosť 
hŕstky verných pedagógov, ktorí stoja za väčšinou zúčastnených študentov. V prvom roku 
nášho spolupôsobenia na prehliadke prác sme sa usilovali osloviť takmer každý odbor, ktorý 
vykazoval kvantitatívne zameranie s ponukou účasti pre študentov, preplatenia cestovných 
a ubytovacích nákladov študentom, či bohatej knižnej odmeny. V dôsledku viazaných 
finančných prostriedkov a malého počtu členov, sme na marketingovú kampaň využívali 
bezplatnú mailovú komunikáciu, pričom odozvu nepovažujeme z hľadiska počtu a skladby 
študentov za uspokojivú. Na našu výzvu reagovala skutočne len hŕstka pedagógov. Ak aj 
prenikla informácia k študentom a nezostala ležať neprečítaná v schránke študijných oddelení 
a vedúcich, študenti javili veľmi slabý záujem o samostatnú tvorivú činnosť nad rámec ich 
povinností. Domnievame sa, že študenti naše spoločné aktivity nepovažujú za prioritné 
z hľadiska dosiahnutia ich cieľa, teda dobrého uplatnenia v komerčnej sfére. Ak aj niektorí 
prejavujú záujem o tieto aktivity, v dôsledku študijného zaťaženia (alebo v niektorých 
prípadoch aj pracovného zaťaženia), nezostáva čas na spracovanie príspevku. Kľúč k riešeniu 
hlavolamu vidíme hlavne v rozšírení počtu angažovaných pedagógov a ich motivácii 
motivovať zase študentov. Zo skúseností vieme, že ak jeden učiteľ zapojil všetky svoje 
prisviedčacie schopnosti, dokázal aktivizovať mnohonásobne viac študentov. Otázkou 
zostáva, ako systémovo presvedčiť pedagógov, členov SŠDS, aby účinne motivovali 
študentov a dohliadali na tvorivú aktivitu študentov nad rámec ich i svojich pracovných 
a pedagogických povinností na fakultách a katedrách.  
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2.3 Príspevky najmladšej generácie 
Tretím poznatkom zostáva tematická a nástrojová skladba študentských príspevkov. Tá je 

úzko naviazaná na aktivitu niekoľkých pedagógov, ktorí stoja za študentskou účasťou. Menší 
počet participujúcich pedagógov determinuje aj obsahovú a nástrojovú skladbu veľkej časti 
príspevkov. Väčšina prác je dlhodobo smerovaná na aplikáciu používaných štatistických 
nástrojov vo finančnej a ekonomickej oblasti a demografickú štatistiku. Každá práca, ktorá 
vybočuje zo zaužívaných metód, očakávaného spracovania témy vzbudzuje u hodnotiacej 
komisie záujem a pozitívne hodnotenie. Jedno z čiastkových zistení spočíva v malom použití 
nových, vo výučbe nezabehnutých štatistických a matematických metód a neexistencia 
príspevkov so zameraním na vývoj teórie v oblasti širšej štatistiky a demografie. Súčasne len 
malá hŕstka príspevkov vykazuje schopnosť autorov samostatne programovať, a tak pracovať 
na netradičných dátových súboroch alebo riešiť problémy netradičným spôsobom. Zároveň 
sme zaznamenali priepasť v použití štatisticko-matematických metód medzi príspevkami 
s demografickou tematikou a príspevkami s ekonomickým smerovaním. Výpočtové metódy 
a pravdepodobnosť sú univerzálne a dlhodobo použiteľné i v oblasti demografie, pričom sa 
tešia rastúcej popularite a dôležitosti v demografických časopisoch s vysokým IF. Napriek 
tomu je treba veľmi oceniť, že demografická tematika si dlhoročne drží svoje bohaté 
zastúpenie, a zároveň vyjadriť vďaku pedagógom, ktorí sa o to zaslúžili. 

3. Štatistika očami študentov 
V predchádzajúcej časti sme sa zamerali na študentov, ktorí sa o štatistiku (príp. 

demografiu) zaujímajú viac ako bežní študenti. Avšak ak chceme zvýšiť záujem  študentov 
o štatistiku, je potrebné vedieť, ako je vnímaná aj ostatnými študentmi.  

S cieľom zistiť, ako študenti vnímajú štatistiku, v týždni 18. 2. – 24. 2. 2013 bol 
uskutočnený dotazníkový prieskum na vzorke 403 študentov denného štúdia Ekonomickej 
fakulty Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len EkF TUKE). Výučba štatistiky ([6], [7], 
[8]) na EkF TUKE prebieha počas dvoch semestrov v druhom ročníku bakalárskeho stupňa 
štúdia, následne v prvom ročníku inžinierskeho stupňa štúdia študenti absolvujú predmet 
ekonometria ([9], [10]) a v poslednom ročníku si môžu zvoliť predmet viacrozmerné 
štatistické a ekonometrické metódy.  

Vzorku tvorili študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa a 1. a 2. ročníka inžinierskeho 
stupňa vysokoškolského štúdia. Zber údajov bol realizovaný elektronicky, študenti vypĺňali 
dotazníky v škole počas vybraných predmetov. Popis vzorky je uvedený v Tab. 1 (traja 
študenti neuviedli pohlavie a jeden študent neuviedol ročník, z toho dôvodu je celkový počet 
respondentov uvedený v Tab. 2 nižší ako skutočný). 

Tab. 1: Popis vzorky 

 Žena Muž Spolu 
1. stupeň, 2. ročník 54 19 73 
1. stupeň, 3. ročník 87 38 125 
2. stupeň, 1. ročník 98 50 148 
2. stupeň, 2. ročník 30 23 53 

Spolu 269 130 399 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Otázky v dotazníku boli zamerané na zistenie názorov študentov na všeobecné využitie 
štatistiky a či si študenti myslia, že štatistiku v budúcnosti prakticky využijú. Na testovanie 
závislostí v odpovediach študentov bol využitý chí-kvadrát test nezávislosti a na testovanie 
v jednom súbore binomický test. Vyhodnotenie bolo uskutočnené v prostredí programu 
R [11]. 
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Z výsledkov zisťovania (Tab. 2 a Tab. 3) vyplýva, že u podstatnej väčšiny študentov 
prevláda názor, že štatistika má reálne využitie v praxi (všeobecne) a v ekonomickej praxi. 
Medzi odpoveďami študentov na tieto otázky existuje štatisticky významná priama závislosť 
(p < 0,001).Podobne silná zhoda (p < 0,001) je aj v odpovediach študentov na otázku, či si 
myslia, že po skončení školy štatistiku využijú v zamestnaní a či veci prebraté na štatistike 
považujú za potrebné. Avšak v prípade oboch otázok prevláda u študentov neutrálna odpoveď 
(3), čo môže naznačovať, že študenti sa nad touto otázkou ešte nezamýšľali, a tak sa priklonili 
k neutrálnej odpovedi. Ak ignorujeme prostrednú neutrálnu odpoveď a testujeme, či podiel 
súhlasných odpovedí (1 a 2) a nesúhlasných odpovedí (4 a 5) je rovnaký, dochádzame 
k záveru, že sa nám nepodarilo zamietnuť nulovú hypotézu o tom, že podiel súhlasných 
odpovedí je vyšší ako podiel nesúhlasných odpovedí (p = 0,143).  

K podobným záverom dochádzame aj v prípade názorov o tom, či učivo prebraté na 
štatistike študenti považujú za potrebné (p = 0,258).  

Tab. 3: Testovanie závislosti odpovedí respondentov od študijných výsledkov, ročníka 
a pohlavia (p-hodnoty pre chí-kvadrát test nezávislosti) 

Vysvetlivky: MAT 1: matematika 1, MAT 2: matematika 2, PaŠ: pravdepodobnosť a štatistika, ŠMvF/VS: 
štatistické metódy vo financiách/verejnej správe 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Výsledná známka z predmetu 
 MAT 1 MAT 2 PaŠ ŠMvF/VS 

Ročník Pohlavie 

Myslím si, že štatistika má reálne 
využitie v praxi. 

0,008 0,243 0,395 0,095 0,850 0,008 

Myslím si, že štatistika má reálne 
využitie v ekonómii. 

0,850 0,877 0,286 0,182 0,197 0,804 

Myslím si, že po skončení školy 
štatistiku využijem v zamestnaní. 

0,128 0,280 0,022 0,023 0,025 0,680 

Veci, ktoré sme sa učili na štatistike, sú 
pre mňa potrebné. 

0,077 0,090 0,132 0,066 0,422 0,745 

Veci, ktoré sa učia na štatistike, by som 
mohol využiť pri písaní záverečnej 
práce.  

0,443 0,377 0,148 0,023 0,007 0,097 

Predmet štatistika ako celok ma bavil. 0,061 0,377 0,000 0,000 0,055 0,878 

Na štatistike ma bavilo učiť sa teóriu. 0,404 0,528 0,416 0,340 0,357 0,018 

Na štatistike ma bavilo počítanie 
príkladov. 

0,255 0,830 0,001 0,000 0,146 0,916 

Využívanie softvéru mi uľahčilo 
pochopiť teóriu. 

0,337 0,383 0,989 0,608 0,010 0,987 

Štúdium predmetu štatistika bolo 
náročné.  

0,073 0,155 0,001 0,133 0,080 0,944 

Keď prehodnocujem svoj postoj k 
štatistike, v súčasnosti by som jej 
venoval už viac pozornosti.  

0,641 0,854 0,501 0,172 0,027 0,966 
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A priori sme predpokladali, že názory študentov na využitie štatistiky v zamestnaní sa 
budú líšiť v závislosti od aktuálneho ročníka, čo sa aj potvrdilo (p = 0,025). No smer 
závislosti sa líši od našich predpokladov. Predpokladali sme, že študenti vyšších ročníkov 
budú viac inklinovať k využitiu štatistiky v zamestnaní ako študenti nižších ročníkov, no 
dosiahnuté výsledky naznačujú opak. 

U študentov sme ďalej zisťovali, či učivo prebraté na štatistike by využili pri písaní 
záverečných prác. Väčšina študentov (p < 0,001) sa skutočne priklonila k názoru, že tieto 
vedomosti by chceli uplatniť pri písaní záverečných prác, čím získavame zaujímavé zistenie. 
Na jednej strane nemožno jednoznačne povedať, že by študenti poznatky zo štatistiky 
považovali za potrebné, no na druhej strane by ich chceli použiť pri písaní záverečných prác.  

Ďalšie otázky v dotazníku sa týkali pohľadu študentov na predmet štatistika vyučovaný na 
EkF TUKE. Ako sme predpokladali, väčšinu študentov štatistika nebavila a približne až 90 
percent študentov sa vyjadrilo, že ich nebavilo učiť sa „teóriu“. Z pohľadu praktickej časti – 
počítania príkladov – sa síce väčšina študentov vyjadrila neutrálne, ale po ignorovaní 
neutrálnych odpovedí sa možno prikloniť k záveru, že bolo štatisticky signifikantne viac 
takých študentov, ktorých počítanie príkladov bavilo ako takých, ktorých počítanie príkladov 
nebavilo (p < 0,001). 

Podstatná časť študentov sa vyjadrila, že praktické využívanie softvéru uľahčuje študentom 
pochopiť „teóriu“, no zároveň možno tvrdiť, že veľká časť študentov považuje štúdium tohto 
predmetu za náročné.  

Posledná otázka bola hypotetická a bola zameraná na zistenie, či s odstupom času študenti 
prehodnocujú svoj postoj k štatistike a či by jej štúdiu v súčasnosti venovali viac pozornosti. 
Kým rozdelenie odpovedí študentov 3. ročníka 1. stupňa a 2. ročníka 2. stupňa štúdia možno 
považovať za symetrické s modálnou/mediánovou hodnotou neutrálnou, študenti 1. ročníka 2. 
stupňa sa priklonili k súhlasnému postoju. Možno to vysvetliť skutočnosťou, že títo študenti 
majú v príslušnom ročníku absolvovať predmet ekonometria, ktorý vo významnej miere 
nadväzuje na predmet štatistika. Viacerí študenti si možno uvedomujú, že dobré zvládnutie 
základných kurzov štatistiky by im v konečnom dôsledku mohlo uľahčiť štúdium 
ekonometrie. 

 

Tab. 4: Najčastejšie sa vyskytujúce „spomienky“ na predmet štatistika 

Slovo Početnosť   Slovo Početnosť 
SPSS 35   štatistika 16 
skúška 34   vzorce 15 
Excel 31   učenie 13 
teória 31   Hudec1 11 
príklad 30   testovanie hypotéz 8 
počítanie/rátanie 29   korelácia 7 
náročný/zložitý 29   odchýlka/rozptyl 7 
pochopenie/nepochopenie 26   prednáška 7 
:-) / :D 25   rozdelenie 6 
program/softvér 19   pravdepodobnosť 5 
stres/nervy/strach 19   ANOVA 4 
kalkulačka 17   FX 3 

Zdroj: vlastné spracovanie 

                                                 
1pozn.: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. – prednášajúci štatistiky na EkF TUKE. 
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Súčasťou dotazníka boli dve otvorené otázky. V prvej otvorenej otázke mali študenti 
uviesť jednu spomienku spojenú so štúdiom predmetu štatistika, ktorá sa im vyjaví ako prvá, 
keď počujú slovo „štatistika“. Vzhľadom na zložitosť štatistického vyhodnotenia takého typu 
otázky sme využili najjednoduchšiu dostupnú metódu – početnosti najčastejšie sa 
vyskytujúcich slov a ich obmien (Tab. 4), pričom sme ignorovali spojky, predložky, častice 
a pod.  

Najviac študentov uviedlo softvér SPSS (35) ako hlavnú spomienku na predmet štatistika. 
Viacero odpovedí študentov súvisí s náročnosťou skúšky (spomienky typu skúška (34), teória 
(31)). Častými odpoveďami boli tiež spomienky týkajúce sa počítania (29) a príkladov (30) 
a za relatívne častú spomienku študentov možno považovať stres/nervy/strach (19), čo môže 
súvisieť s tým, že množstvo študentov považuje predmet za náročný (29), čo naznačujú aj 
výsledky opísané vyššie.  

Viacero odpovedí študentov súvisí aj s metódami naučenými na predmete: testovanie 
hypotéz (8), korelácia (7), odchýlka/rozptyl (7), rozdelenie (6), pravdepodobnosť (5), 
ANOVA (4).  

Posledná otázka sa týkala názorov študentov na to, čo by podľa nich mohlo zatraktívniť 
štatistiku. Odpovede študentov na túto otázku možno rozdeliť do piatich skupín (Tab. 5). 

Tab. 5: Skupiny odpovedí na otázku atraktívnosti štatistiky 

Skupina Početnosť 
„teória“ 70 
prax 70 
softvér 25 
realita 19 
tempo 18 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Najčastejšie sa vyskytujúce odpovede študentov súviseli s „teóriou“ (70) a praxou (70). 
Podľa názorov študentov by štatistiku zatraktívnilo to, keby sa nemuseli na skúšku učiť toľko 
„teórie“. V skutočnosti ale učebné texty len veľmi ťažko možno nazvať štatistickou teóriou 
a vysvetľujúci text k metódam je vždy dopĺňaný riešenými úlohami (63 riešených úloh v [4] 
a 54 riešených úloh v [6]). To, čo študenti považujú za „teóriu“, možno v skutočnosti označiť 
za manuál, v ktorom je vysvetlená podstata metódy, predpoklady jej použitia, ilustrácia 
použitia a návod, ako interpretovať výsledky. V textoch sa občas zjaví odvodenie 
jednoduchých vzťahov, a tak tieto učebnice ani zďaleka nie je možné považovať za učebnice 
teórie štatistiky typu „definícia – veta – dôkaz...“ Študenti tak majú trochu skreslenú 
predstavu a keď sa učia „návod na používanie metód“, myslia si, že sa učia ťažkú teóriu 
štatistiky. V odpovediach študentov dokonca viackrát zaznelo, že k zatraktívneniu štatistiky 
by prispelo, keby sa vôbec nemuseli učiť „teóriu“. Všeobecne u študentov (nielen skúmanej 
vzorky) panuje názor, že vedieť používať štatistiku znamená vedieť počítať príklady, resp. 
vedieť pracovať so štatistickým softvérom. Avšak bez znalosti predpokladov použitia 
príslušných metód a povahy analyzovaných údajov, mechanické/naučené používanie metód 
vedie častokrát k ich nesprávnemu použitiu a v konečnom dôsledku k skresleným výsledkom 
a chybným interpretáciám.  

Viacero študentov (19) „vyčítalo“ organizácii predmetu štatistika na fakulte, že im chýba 
viac praktických ukážok v reálnom ekonomickom svete, príp. všeobecne v realite. Bez ohľadu 
na študijný predmet, pri otázke, čo by daný predmet zatraktívnilo, študenti automaticky 
odpovedajú, že viac praxe. Sčasti majú študenti samozrejme pravdu, keďže vždy existuje 
priestor viac priblížiť uplatňovanie štatistiky v praxi, no v rámci obmedzeného rozsahu to nie 
je vždy možné. Riešením by bolo vytvorenie voliteľného predmetu, ktorý by bol orientovaný 
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rýdzo prakticky, avšak musí existovať primeraný záujem zo strany študentov. V rámci 
predmetu „štatistické metódy vo financiách/verejnej správe“ študenti vypracúvajú dve 
zadania, pričom majú využiť reálne údaje z Eurostatu a navrhnúť a vyhodnotiť dotazník. 
Viacero študentov ocenilo tento praktický prístup k organizácii predmetu. Okrem 
všeobecných fráz typu „Viac praxe,“ sa našli aj študenti, ktorí uviedli konkrétne návrhy, čo 
praktické by na štatistike očakávali, čo hodnotíme veľmi pozitívne.  

Veľká časť odpovedí (25) sa týkala využívania softvéru (SPSS/Excel). Študenti používanie 
softvéru hodnotia v zásade pozitívne. Dokonca sa našlo viacero študentov, ktorí by privítali 
možnosť zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce tým, že po absolvovaní kurzu štatistiky v softvéri 
by získali certifikát (čo už dlhú dobu funguje napríklad na Fakulte managementu Univerzity 
Komenského v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou SAS Slovensko, s. r. o.).  

Problémom na štatistike, ktorého sú si vedomí aj vyučujúci, je nedostatočný rozsah. Keď 
študentom toho chceme odovzdať čo najviac, je potrebné preberať učivo rýchlo, a tak sa 
stáva, že časť študentov nestíha, čo sa prejavilo aj v ich odpovediach (18). Aj napriek tomu, 
že kurz štatistiky je organizovaný počas dvoch semestrov, jeho rozsah možno považovať za 
nedostatočný. Na to, aby sme študentom odovzdali poznatky o tom, ako používať všetky 
základné v praxi bežne používané metódy, by bolo potrebné rozsah predmetu zdvojnásobiť.  

Vráťme sa ešte k tempu a k problému, že študenti nestíhajú. Nie všetci študenti sú rovnako 
počítačovo zdatní, a tak vykonanie rovnakej operácie na počítači zaberie niektorým 
študentom tri minúty, iným desať. Učiteľ je tak nútený hľadať akúsi strednú cestu 
a prispôsobovať vysvetľovanie tak, aby sa zdatní študenti nenudili, ale aby zároveň tí menej 
zdaní stíhali, čo môže byť niekedy dosť problematické. Na druhej strane, na 
základe dlhodobého pozorovania sme dospeli k poznaniu, že veľká časť študentov chodí na 
cvičenia zo štatistiky absolútne nepripravená. Nepamätajú si, čo sa na hodine robilo 
predchádzajúci týždeň, pričom učiteľ a priori predpokladá, že keď študentom niečo vysvetlil 
v týždni (T), tak to študenti v týždni (T + 1) budú ovládať. Na obhajobu študentov ale možno 
uviesť, že fakultou zakúpená licencia SPSS neumožňuje študentom nainštalovať si softvér na 
svoje osobné počítače, počítačové učebne na fakulte sú dosť vyťažené, a teda nie sú 
študentom kedykoľvek k dispozícii. Praktické precvičovanie naučených metód študentmi je 
tak objektívne obmedzené.  

4. Záver 
Štatistika tradične patrí medzi študentmi menej obľúbené predmety, čo potvrdili aj zistenia 

prieskumu uskutočnené v rámci tohto príspevku. Viacero študentov si až pri prezeraní 
pracovných inzerátov uvedomí, že zvládnutie štatistických metód na potrebnej úrovni by pre 
nich mohlo znamenať získanie zaujímavej pracovnej pozície. Niektorí si význam ovládania 
štatistiky uvedomia pri písaní záverečných prác, keď zrazu zistia, že jediné, čo s údajmi 
dokážu spraviť, je prezentovať ich vo forme jednoduchých tabuliek a grafov. Prípadne dokážu 
odhadnúť koeficient korelácie, no často aj tam, kde to nie je celkom vhodné. Na jednej strane 
je dobré, keď sa štatistika vyučuje hneď na začiatku štúdia, najlepšie tesne po matematike. Na 
strane druhej, na začiatku štúdia sa študenti poväčšine nezamýšľajú nad tým, prečo sa 
niektoré veci učia (niektorým tento stav nanešťastie vydrží až do konca štúdia). A tak kým sa 
dostanú do vyšších ročníkov a štatistiku by chceli reálne využiť pri písaní ročníkových alebo 
záverečných prác, zistia, že veľa toho robiť nemôžu, alebo skôr nedokážu.  

Ďalším problémom mnohých slovenských študentov je fakt, že štatistiku (ako aj množstvo 
iných predmetov) berú ako nutné zlo, ktoré musia prekonať, aby sa dostali k akademickému 
titulu. Kým sa tento postoj študentov nezmení, každá snaha učiteľa robiť veci lepšie 
a posúvať študentov vpred ostane často nedocenená. Avšak v každom ročníku sa každý rok 
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nájde aspoň zopár študentov, kvôli ktorým (alebo skôr vďaka ktorým) má zmysel v týchto 
aktivitách pokračovať.  
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Makroekonomický vývoj  SR v grafoch 1 
Macroeconomic development of the Slovak republic in graphs 

Jozef Chajdiak 
 

Abstract: The paper contains the presentation of macroeconomic development 
selected indicators of the SR in graphs. 
Abstrakt : Príspevok obsahuje prezentáciu makroeklonomického vývoja vybraných 
ukazovateľov v SR grafmi. 
Key words: macroeconomic development, graphs 
Kľúčové slová: makroekonomický vývoj, grafy. 
JEL classification: E20 

 
Celkovo možno náš makroekonomický vývoj charakterizovať ako mierne sa 

zhoršujúci v kladných číslach pri niektorých zjavne negatívnych prvkoch 
ekonomického vývoja. 

Na obr.1 je znázornený vývoj počtu narodených. Zdá sa, že ostatná 
demografická vlna  v roku 2009 dosiahla vrchol v počte narodených (61445) 
a od roku 2010 začína pokles (podľa autorových prognóz sa počet narodených 
bude znižovať a sú odhady, že aj pod 40000 narodených ročne a na rok 2012  
odhaduje pod 56 tisíc). 
 Kurz slovenskej koruny voči euru sa k 31.12.2008 skončil na úrovni 30,126 . 
Ten signalizuje nepriame spevňovanie SKK voči českej korune (obr. 2) 
a čakáme na moment rovnosti 1 SKK=1 CZK. Zdá sa, že slovensko-české 
vyrovnanie v kurze koruny  je dosť vzdialené. 
 Na obr.3 je znázornený vývoj celkového počtu nezamestnaných. Oproti 
vrcholom v rokoch 2000 až 2002 ich počet postupne klesal a od roku 2008 začal 
dynamicky rásť na úroveň 400 tisíc nezamestnaných s náznakom mierneho 
rastu.  
 Mzdový vývoj je na obr. 4. V reálnej mzde sa už podarilo jasne a trvalo 
prekročiť mzdovú úroveň roku 1989. V poslednom období však musíme 
konštatovať pokles mzdového vývoja. 

Na obr. 5 je vývoj medziročnej inflácie. Od roku 1993 môžeme sledovať 
vývoj vo vlnách, s jednoznačným trendom poklesu. Priblíženie k nule sa tohto 
roku vytratilo a odborná a aj časť laickej verejnosti opäť stratila záujem o pojem 
„deflácia“ a prestala sa zamýšlať sa na jej vplyv na vývoj ekonomiky.  
 Vývoj zahraničného obchodu je na obr. 6. V konce obdobia máme etapu 
zlepšovania salda zahraničného obchodu od bodu znamenajúcom otočenie 
smeru vývoja na úroveň vyše 1 mld. € prebytku zahraničného obchodu 
a opätovný mierny pokles salda pod +3 mld. eur.  

 Hospodárenie so štátnym rozpočtom je zobrazené na obr. 7 až obr. 9.  Po 
„budovateľských“ heslách o znížení schodku štátneho rozpočtu až prakticky k 

                                                 
1 Vypracované v rámci riešenia úlohy VEGA č. 1/0335/13: 
„Štatistická analýza vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti na súbore podvojne účtujúcich podnikov“ 
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nule sme reálne jeho veľkosť výrazne posilnili. Štát Slovenská republika žije na 
dlh! Z toho vyplýva ďalšie zvyšovanie úrokov a poplatkov a niekedy 
v budúcnosti splácanie istiny, a následne menej potenciálnych prostriedkov na 
sociálny alebo rozvojový program. Príjem z dane z pridanej hodnoty, po 
dlhodobom raste výrazne poklesol v predminulom roku, potom sa vrátil na 
predchádzajúce maximum a stagnuje.   Zdá sa, že výdavky na úroky a poplatky 
sa budú zvyšovať. 
 

  
Obr. 1: Počet narodených 

 

 
Obr. 2: Kurz SKK/1 CZK 
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Obr. 3: Celkový počet nezamestnaných 

 
Obr. 4: Vývoj reálnej mzdy (štvrťrok 1989 =1) 
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Obr. 5: Medziročná inflácia 

 

 Obr. 6: Mesačné a kĺzavé ročné saldo zahraničného  obchodu 
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Obr. 7: Kĺzavé ročné príjmy a výdavky štátneho rozpočtu 

 

 Obr. 8: Kĺzavý ročný objem DPH 
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 Obr. 9: Kĺzavý ročný objem výdavkov na úroky a poplatky 
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Štatistika a kvalita 

Statistics and quality 
 

Michal Tká č 
 
Abstrakt 
Predložený príspevok je venovaný využívaniu štatistických a iných exaktných metód 

pri riadení a zabezpečovaní kvality v rámci integrovaných manažérskych systémov. 
Prezentuje tiež význam používania spomínaných metód v oblasti zlepšovania manažérskych 
systémov a procesov. Ako ďalšie využitie prezentuje ich význam pri ekonomickom 
zhodnotení výkonnosti procesov zlepšovania.  

 
Kľúčové slová 
Integrovaný manažérsky systém, systém manažérstva kvality, zlepšovanie, náklady na 

kvalitu.  
 
V poslednom období poznamenanom hospodárskou krízou a globalizáciou svetových 

ekonomík môžeme konštatovať zmenu prístupov a postojov k dosahovaniu, ale aj 
k vymedzeniu pojmu kvalita tak zo strany producentov ako aj zo strany spotrebiteľov. 
V období keď svetový trh zaplavujú stovky až tisíce výrobkov podpriemernej kvality avšak 
s enormne nízkymi cenami, zväčša z ázijských rozvojových krajín, prestávajú byť niektoré 
kvalitné produkty už aj na európskom trhu neschopné konkurencie vzhľadom na cenu. 
Spomínaný fenomén zasiahol nielen spotrebný tovar, ale šíri sa do všetkých oblastí 
globalizujúcich sa trhov. Pre krajiny Európskej únie, ale aj ostatné rozvinuté ekonomiky 
môžeme daný fenomén chápať ako výzvu pre budúce obdobie, s ktorou sa budú musieť 
európske krajiny popasovať. Istým riešením sú inovácie, tvorba nových produktov, 
konceptov a to v čo najkratšom čase. Súčasná moderná prosperujúca výrobná spoločnosť 
musí byť schopná flexibilne reagovať na potreby trhu a v relatívne krátkom čase vyvíjať nové 
výrobky, resp. inovovať tak produkty ako aj svoje procesy.  

Klasická teória nikdy nekončiaceho zlepšovania kvality sa v rámci integrácie 
manažérskych systémov kvality, bezpečnosti a environmentu, ale aj ochrany majetku a osôb, 
bezpečnosť informácií a spoločenskej zodpovednosti rozšírila na všetky procesy, ale aj 
manažérske systémy podniku. Aj keď si toto rozšírenie vyžaduje vzhľadom na svoju 
komplexnosť čo najväčšiu presnosť, paradoxne nenastal nejaký masívny dopyt po exaktných 
sofistikovaných metódach, ktoré by boli schopné danú problematiku riešiť. Práve naopak 
vysoká zložitosť problematiky spravidla vedie k používaniu jednoduchých empirických 
metód a techník, ktoré síce nie presne, ale zato zrozumiteľne analyzujú konkrétny problém.  

Projektovanie, implementácia, posudzovanie a udržiavanie integrovaného 
manažérskeho systému vychádza z určitých pevných zásad, na ktorých je postavená každá 
metodika zavádzania čiastkových systémov manažérstva. Základným krokom budovania 
integrovaných manažérskych systémov (IMS) je záväzne dokumentované rozhodnutie 
vrcholového manažmentu podniku o implementovaní IMS v konkrétnom rozsahu v podniku 
alebo jej časti. Nasleduje poverenie predstaviteľa vrcholového manažmentu podniku, ktorý 
bude zodpovedný za celý proces implementácie a autorizácie IMS.  
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Obr. 1 Schéma integrovania MS 

 
V súlade s už povedaným, integrácia je dôležitá predovšetkým kvôli systematickému 

riešeniu potrieb všetkých zainteresovaných strán. Ako súčasť hlavného podnikového 
manažérskeho systému, požiadavky stakeholderov (t.j. zainteresovaných) v podobe 
požiadaviek na kvalitu, environment a bezpečnosť pracovníkov prevyšujú bežnú agendu. 
V podnikovej praxi však býva častou skutočnosťou podriaďovanie niektorého z uvedených 
kľúčových faktorov na úkor ostatných, napríklad keď náklady na kvalitu často významne 
rastú so zvýšenými požiadavkami na environmentálnu výrobu, prípadne požiadavky 
environment sú podriadené bezpečnosti pracovníkov. Preto na rozdiel od neintegrovaných 
systémov, integrovaný systém systematicky zhromažďuje požiadavky stakeholderov za 
účelom navrhnúť organizačné procesy čo najviac vyhovujúcim spôsobom. Výstup je určený 
prostredníctvom integrovaných auditov, po ktorých nasleduje spravidla integrované 
zlepšovanie. 

Zatiaľ čo koniec predchádzajúceho tisícročia bol v oblasti kvality zameraný na TQM 
(Total Quality Management), v súčasnosti je spomínaná koncepcia podrobená veľkej kritike. 
Filozofiu TQM nahradili v podnikoch dve základné koncepcie zlepšovania procesov 
a systémov. Prvý z nich bol vyvinutý firmou Toyota a je známy ako Lean Management, resp. 
Toyota Production System. Je zameraný na úsporu nákladov tým, že redukuje rôzne 
nefunkčné podsystémy, resp. procesy bez pridanej hodnoty atď. Rozšírenie Lean 
Managementu tiež známeho ako „Štíhla výroba“ bolo veľmi populárne hlavne vo väčších 
podnikoch z dôvodu relatívne rýchlej úspory nákladov. Kritici štíhlej výroby však 
upozorňujú, že napriek deklarácii toho, že zoštíhlením výroby by nemalo dôjsť k znižovaniu 
kvality, v praktických podmienkach je skôr opak pravdou. Zvlášť po dlhšom implementovaní 
spomínanej metodológie, keď sa už spravidla odhalili všetky dôležité rezervy, dochádzalo v 
praxi pri ďalších vlnách zoštíhľovania k takým zásahom, ktoré ohrozovali nielen kvalitu 
produkcie, ale i bezpečnosť či ochranu životného prostredia.  

Ďalšou metodológiou, ktorá sa udomácnila v mnohých podnikoch a bola zameraná 
hlavne na zlepšovanie, bola metodológia známa pod názvom Six Sigma. Napriek mnohým 
kritikom najmä z radov štatistikov a zástancov TQM poukazujúcich nato, že metóda Six 
Sigma nepriniesla nič nového, v praktických podmienkach jednoznačne žne úspechy. 
Predmetná metodológia dokázala, že nie je módnym hitom, o čom svedčí množstvo 
úspešných praktických implementácii.  

Je to systém zlepšovania kvality pomocou odstránenia chýb a vzniku ich príčin 
v aktivitách podnikových procesov. Six Sigma sa zameriava na tie výstupy, ktoré sú 
podstatné pre zákazníka. V systéme sa používajú rôzne štatistické nástroje na meranie 
podnikových procesov. Cieľom Six Sigma je neustále zlepšovanie kvality. Uskutočňuje sa 
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formou projektov. K základnej technike tohto systému patrí metóda DMAIC (Define-
Measure-Analyze-Improve-Control, t. j. definuj-meraj-analyzuj-zlepšuj-reguluj). Zlepšovaný 
proces je najprv definovaný a potom je meraný priebeh procesu. Následne sa údaje analyzujú, 
pokračuje sa identifikovaním kritických miest a problémov. Tento program je regulovaný 
tímom manažérov. Skončením DMAIC cyklu vzniká priestor na definovanie nového 
projektu.  

Implementovanie  metódy Six Sigma sa realizuje sa ako šesťfázový proces. Každá 
fáza priamo ovplyvňuje výber vhodného nástroja zlepšovania kvality. Základ systému tvoria 
fázy - 1. až 4. fáza, fáza 5. a 6. realizuje systém Six Sigma. Model implementovania systému 
Six Sigma je na Obr. 2. 

 
 
 

1. Vytvorenie 
manažérskeho 

záväzku 

6. Vedenie 
projektov Six 

Sigma 
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Neustále 
zlepšovanie 

 
Obr. 2 Model implementácie metodologie Six Sigma 

 

Prvou fázou je prijať záväzok vrcholovým vedením organizácie, t.j. zaškoliť vrcholových 
manažérov o princípoch a nástrojoch systému. Za týmto krokom by mal pokračovať 
vývoj manažérskej infraštruktúry na podporu systému Six Sigma.  

Druhou fázou je zhromažďovanie informácií. Prenáša sa do intenzívnej komunikácie medzi 
dodávateľmi, zákazníkmi a zamestnancami. Od týchto subjektov sa získavajú 
informácie na zlepšenie procesov. Analýzou týchto informácií je možné identifikovať 
prekážky, ktoré stoja na ceste k úspechu.  

Treťou fázou je školenie všetkých zamestnancov organizácie. Stanovené sú potreby školenia, 
ktoré sa vykonáva od vedenia spoločnosti k radovým zamestnancom.  

Štvrtou fázou implementácie systému Six Sigma je vytvorenie monitorovacieho systému. 
Keďže hlavným cieľom je neustále zlepšovanie, je potrebné aby bol podporovaný 
manažérskym rámcom. Opatrenia by mali byť nastavené pre podnikové procesy 
a strategické ciele organizácie. Môže ísť o externé alebo interné opatrenia.  

Six Sigma začína realizáciu od fázy č. 5, kedy sa vyberú podnikové procesy, ktoré majú byť 
zlepšované. Na začiatku sa mapujú súčasné kľúčové procesy a problémy, ktoré sú 
identifikované ako bezcenné činnosti a podprocesy. Zvolia podprocesy, ktoré je 
potrebné zlepšiť a následne sa definuje projekt Six Sigma.  
Koncepciu projektu tvorí cyklus DMAIC. Podľa tohto cyklu sa najprv definujú 

problémy procesu, ktoré vyžadujú zlepšenie a následne sa stanovia ciele, ktoré je potrebné 
aby boli dosiahnuté v procese. Systém sa musí merať, musia sa určiť platné a spoľahlivé 
opatrenia, musí sa uskutočniť výskum, je potrebné aby sa analyzovali aj výsledky a definoval 
sa priestor medzi „keď je“ a „malo by byť“. Po vykonanej analýze začne systém vytvárať 
nový spôsob práce. Simuláciami a štatistickými metódami je overené zlepšenie procesov. 
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Skôr ako sa implementuje zlepšenie musí sa vytvoriť plán projektu a oznamovanie zmien 
v organizácií. Nový zlepšený systém sa následne inštitucionalizuje modifikáciou systému 
manažmentu, t.j. rozpočet, plánovanie podnikových zdrojov, atď. Potom sa vytvorí systém 
dokumentácie a monitorovací systém. Takto sa nakoniec informácie transformujú, t. j. 
výsledky projektu sú k dispozícií aj pre ostatné systémy.  

   
Kvalita a zlepšovanie 

Či sa to niekomu páči, alebo nie, žijeme v ére zlepšovania. Spomínaná globalizácia 
trhov núti výrobcov stále inovovať a zlepšovať svoje produkty aj procesy. Toto zlepšovanie 
musí prebiehať v rámci bezpečných procesov výroby  a to tak z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ako aj z pohľadu bezpečnosti technických systémov a ochrany 
majetku, osôb, a to v podmienkach nezaťažujúcich životné prostredie.  

V podnikovej praxi existuje päť základných dôvodov prečo zlepšovať existujúci 
proces alebo systém. Napriek tomu, že každý systém, resp. proces, ktorý prestaneme 
zlepšovať po určitom čase začne degenerovať, predsa len ak k tomu nie sú špecifické dôvody 
obmedzujeme zásahy do existujúceho funkčného systému, resp. procesu na minimum. Päť 
spomínaných dôvodov na zlepšovanie procesov, resp. systémov v rámci integrovaných 
manažérskych systémov je nasledovných: 

1. Požiadavka stakeholdera (zainteresovanej strany) – Ide o klasickú požiadavku 
zákazníka na kvalitu, reps. na naplnenie jeho predstáv, ale aj požiadavku 
zamestnancov na bezpečnosť, ktorá nemusí byť vyslovená, ale je predmetom nejakej 
bezpečnostnej normy. Do tejto kategórie patria aj požiadavky spoločnosti zamerané 
na ochranu a zlepšovanie životného prostredia. Všetky takto kategorizované projekty 
zlepšovania sa vyznačujú hlavne detailným skúmaním potrieb stakeholdera. Zo 
štatistických metód sú používané korelačná či regresná analýza, štatistické 
vyhodnocovanie rôznych prieskumov, induktívna štatistika atď. 

2. Redukcia, resp. eliminácia chýb alebo ich predchádzanie – Ide o projekty zamerané 
na chybovosť procesov, rôzne defekty produktov, nepodarky a chyby technológie. Ich 
cieľom je identifikovať príčiny vzniku nežiaducich javov – chýb, nepodarkov, ale aj 
možných priemyslových alebo environmentálnych havárií, atď. Pri týchto typoch 
projektov sa zo štatistických metód používajú hlavne detekčné metódy, metódy 
plánovania experimentov, korelačná analýza, ANOVA, ale aj Statistical Proces 
Control. 

3. Úspora nákladov – Ide o projekty zamerané na úsporu nákladov  vznikajúcich 
v produkčnom systéme tak, aby kvalita, bezpečnosť a environmentálna nezávadnosť 
takýchto systémov bola zachovaná. Pri tomto type zlepšovania sa používajú okrem 
rôznych štatistických metód (napr. analýza časových radov, zhluková analýza, atď.), 
ako aj rôzne nástroje ekonometrie, či Data miningu.  

4. Zaostávanie za konkurenciou – Ide o projekty zlepšovania zamerané na zlepšovanie 
tých podsystémov, resp. podprocesov, v ktorých je konkurencia výrazne lepšia. Pri 
tomto type projektov vychádzame z pravidla nejakej formy benchmarkingu so 
zámerom dosiahnuť aspoň takú úroveň procesov alebo systémov, aká je bežná 
u konkurencie. Pri tomto type projektov zlepšovania sa používajú klasické štatistické 
metódy, SPC, diskriminačná a faktorová analýza, atď.  

5. Získanie konkurenčnej výhody – Ide o projekty zlepšovania, ktorých účelom je 
zlepšovať, resp. inovovať produkciu takým spôsobom, aby daný podnik predbehol 
konkurentov vo vývoji. Zatiaľ čo pri všetkých predchádzajúcich projektoch bolo 
možné na zlepšovanie použiť metodológiu Six Sigma, pri tomto type projektov sa 
používa metodológia známa pod pojmom ako Design for Six Sigma. Okrem 
plánovania experimentov a viacdimenzionálnych štatistických metód sa používajú 
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rôzne štatistické metódy, ako napr. štatistické tolerovanie ako aj iné kvantitatívne 
metódy zamerané na vývoj nových produktov ako sú Axiomatický dizajn, Dizajn for 
X, atď.  
Integrované manažérske systémy zamerané na manažérstvo kvality, bezpečnosť 

a environment, používajú rôzne metódy zlepšovania integrovaným spôsobom. Výhoda takého 
to prístupu k zlepšovaniu zabezpečuje: 

- nemožnosť zlepšovania nejakého atribútu, napr. environmentu na úkor bezpečnosti, či 
kvality, 

- znemožňuje duplicitu alebo až truplicitu tých istých funkcií v rámci rôznych 
manažérskych systémov toho istého podniku, 

- znižuje byrokraciu a zjednodušuje dokumentáciu, 
- znižuje náklady na zlepšovanie. 

Práve náklady na zlepšovanie sú atribútom ovplyvňujúcim rozhodovanie manažérov, 
či vôbec, ako a kedy zlepšovať procesy. V období hospodárskej krízy je práve otázka 
nákladov na kvalitu, bezpečnosť a environment nezriedka otázkou prežitia podniku. Preto sa 
v poslednom čase čoraz viac pozornosti pri zlepšovaní venuje práve ekonomickým otázkam 
zlepšovania. 
 

Modely nákladov na kvalitu 

V súvislosti s nákladmi na kvalitu vzniká otázka, ako stanoviť ekonomicky optimálnu 
úroveň kvality. Tomuto problému sa v odbornej literatúre venujú COQ modely, čiže modely 
nákladov na kvalitu. Najznámejšie sú tzv.  Lundvall-Juran model COQ model a  tzv. 
Klasický model COQ je prezentovaný na Obr. 3. Tento model zobrazuje ako zvyšujúca sa 
kvalita spôsobuje klesajúci priebeh nákladov na nekvalitu (interných a externých nákladov na 
chybu) pričom náklady na dosahovanie dobrej kvality (prevenčné náklady a náklady na 
hodnotenie) narastajú. 

 

 
Obr. 3 Lundvall-Juran model COQ 
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  Jedným z hlavných problémov tohto modelu sú jeho jednoduché predpoklady. Podľa 
Jurana a Grynu (1993) tento model predpokladá, že náklady na prevenciu nebudú väčšie než 
10% celkových  nákladov na kvalitu a že hodnotenie výrobkov bude vykonávané len na 
základe inšpekcie. Hoci tento model mylne vychádza z vtedajšej praxe, určite protirečí 
súčasnému prístupu k zlepšovaniu. Náklady na prevenciu by totiž mali byť asi najväčšou 
čiastkou nákladov na kvalitu. Adekvátne prevenčné náklady tvoria najväčšiu časť nákladov 
na kvalitu, čo umožní aplikovanie efektívneho a oproti inšpekcii omnoho lacnejšie 
monitorovacieho systému. Kvalita nemôže byť totiž dosahovaná zvyšovaním inšpekcie, ale 
udržiavaním procesu výroby pod kontrolou a aplikáciou preventívnych opatrení.  

Sú to možno práve nedostatky starého modelu  COQ, prečo samotný autor tohto 
modelu  Juran zaviedol nový COQ model. Tento model je prezentovaný na Obr. 4. Tento 
nový model sa vyznačuje menej prudkým nárastom nákladov na hodnotenie a prevenciu, čo 
odzrkadľuje, že väčší vplyv sa kladie na prevenciu a implementáciu nových technológií, čo 
znižuje chybovosť a robí automatickú inšpekciu viac dostupnou.  

 

 
Obr. 4  Juran - Gryna model COQ 

 

Aj tento model však obsahuje niekoľko nedostatkov. V prvom rade, čas nie je 
explicitne definovaný parametrom. Model tak predstavuje statický pohľad (predikciu), 
nakoľko by sa zväčšila úroveň kvality v organizácií v prípade, že by jednorázovo poskytli 
dané percento výdavkov do prevencie. Druhým nedostatkom modelu je, závislosť od 
súčasnej situácie v podniku, inými slovami tento model predpokladá, že perfektná kvalita je 
nevyhnutným cieľom, no nezohľadňuje fakt, či je tento cieľ vzhľadom na cenu a úroveň 
technológií a znalostí organizácií dosiahnuteľný z krátkodobého hľadiska.  

Tieto dva modely reprezentujú protipóly, a to organizácie s veľmi slabou a veľmi 
silnou úrovňou kvality. Dôvodom pre definovanie optimálnej úrovne prevenčných opatrení je 
fakt, že investovanie do týchto opatrení sa riadi zákonom o klesajúcich výnosoch v rámci 
jedného obdobia, a preto prílišné investovanie nemusí byť ekonomicky výnosné. Treba si 
uvedomiť, že identifikácia a eliminácia všetkých odchýlok hneď na začiatku zlepšovania 
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môže byť veľmi nákladná. Je preto dobré zamerať sa iba na pár tých najvýznamnejších 
odchýlok a tie odstrániť, čo zvýši kvalitu produkcie. V ďalšom období sa už organizácia 
môže zamerať na identifikáciu a redukciu ďalších odchyľujúcich sa parametrov, pričom už 
vychádza z poznatkov predchádzajúceho zlepšovania a prínosov modernejšej technológie. 
Takéto postupné zlepšovanie z úrovne na úroveň by sa malo stále opakovať až kým sa krivka 
celkových nákladov na kvalitu nebude rovnať krivke celkových nákladov v novom modely 
COQ.  Postup, akým sa náklady na prevenciu a hodnotenie menia v závislosti od postupného 
dosahovania jednotlivých úrovní kvality je znázornený na Obr. 5.  

 
 

 
Obr. 5  Freieslebenov model COQ 

 

 
Záver 

Ekonomické aspekty zlepšovania, respektíve tvorby inovácií vytvárajú vhodné 
podmienky na využívanie množstva štatistických, ale aj iných exaktných kvantitatívnych 
metód nielen v samotnom procese zlepšovania či inovovania, ale aj ako podpora 
rozhodovania či vôbec takéto projekty použiť. V práci opísané modely reprezentujúce 
náklady na kvalitu sa totiž dajú použiť aj v oblasti environmentu a bezpečnosti. Každé 
zlepšovanie má svoju cenu, ktorú môžeme chápať ako investíciu do budúcnosti. Väčšina 
procesov zlepšovania (pri metodológii Six Sigma je to predpísané) sa vykonáva etapovite. 
Zadávateľ projektu zlepšovania  (v metodológii Six Sigma je to Champion projektu) môže 
v každej etape projekt zastaviť alebo povoliť jeho ďalšie napredovanie v zmysle 
predloženého harmonogramu. Práve náklady na zlepšovanie sú základným predpokladom pre 
takéto pokračovanie projektu. Investor si ako keby predplatil reálnu opciu nato, že o ďalšom 
fungovaní procesu zlepšovania bude môcť rozhodnúť po ukončení aktuálnej etapy. Štatistické 
metódy, ktoré sú schopne reálne odhadnúť nielen výšku nákladov, ale aj očakávaný profit 
a stupeň jeho dosiahnutia, tak zohrávajú dôležitú rolu pri veľmi rizikových rozhodnutiach 
zadávateľa zlepšovania.  
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Neistota v prognózovaní vývoja ekonomiky SR na rok 2013 
Uncertainty in prognostication of developement SR economy   on year 2013 

 
Marek Radvanský 

V posledných mesiacoch sme mohli byť opäť svedkami postupného revidovania odhadov budúceho 

rastu hrubého domáceho produktu Slovenska smerom nadol. Faktory ovplyvňujúce budúci rast sú 

predovšetkým vonkajšieho charakteru (ovplyvňujúce zahraničný dopyt) a nie je ich možné 

v súčasnosti odhadovať v dostatočnom predstihu a intenzite. Táto neurčitosť vedie pri získaní 

dodatočných informácií k prehodnocovaniu odhadov budúceho rastu. Na ilustrovanie tohto javu 

uvádzame výstupy prognóz rastu Hrubého domáceho produktu na mesačnej báze s publikácie 

Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF), ktorá každý mesiac prináša prehľad prognóz pre krajiny 

strednej a východnej Európy1. Vývoj prognóz rastu HDP na rok 2013 je zobrazený na Grafe 1. Za 

posledných 9 mesiacov boli odhady upravené nadol o 1,5 p.b. 

Graf 1. Vývoj prognózy rastu HDP Slovenska na roky 2013 a 2014 

 

Zdroj: Eastern Europe Consensus Forecasts 

Obdobný vývoj je možné pozorovať aj v okolitých krajinách. Očakávaný takmer nulový rast je v Českej 

republike a Maďarsku, prognóza rastu Poľskej ekonomiky bola znížená z 3,2 % na 1,6 % a v Slovinsku 

je očakávaná recesia s viac ako 1 %-ným poklesom HDP. Otázkou zostáva, či sú obdobné úpravy 

prognóz smerom nadol za posledných 5 rokov výnimočné a či z hľadiska prognózovania a neurčitosti 

nastáva v tomto období skôr výnimočný jav. V tejto súvislosti neberieme do úvahy tvorbu prognóz 

ako takých, teda modelovanie makroekonomických závislostí a vplyv vonkajšieho či vnútorného 

prostredia, ale skôr čisto pohľad na prehodnocovanie prognóz v čase pre reálnym časom daného 

javu. EECF začína s publikovaním prognóz v čase t-23, teda dva roky pred koncom prognózovaného 

obdobia (roku), pričom „reálne“ záverečné štatistiky výkonu ekonomiky sú oficiálne publikované až 

v čase t+3. Na grafe 2 môžeme vidieť vývoj publikovaných prognóz v jednotlivých mesiacoch pre roky 

2008 až 2013. Mieru neistoty v prognózovaní a problém neočakávaných šokov, akou bol nástup 

hospodárskej krízy v roku 2008 dobre ilustruje príklad prognóz na rok 2008 a 2009. V decembri roku 

                                                           
1 Na konsenzuálnej prognóze EECF pre Slovensko sa podieľa 9 nezávislých prognostických pracovísk. Eviduje 
aj 6 prognóz vládnych a medzinárodných inštitúcií.  
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2008, teda v poslednom mesiaci prognózovaného roku bola konsenzuálna prognóza rastu HDP na 

úrovni 7,2 % (štatistiky hospodárskeho výsledku za prvé tri kvartály už boli publikované). Napriek 

tomu hospodársky rast v poslednom kvartáli bol natoľko negatívnejší oproti očakávaniam, že reálny 

rast ekonomiky bol len 5,8 % (pred revíziou bol publikovaný rast na úrovni 6,2 %), teda reálny rast 

ekonomiky bol o viac ako 1 p.b. nižší, ako bol predpoklad v decembri prognózovaného roku. Prognóza 

na rok 2009 bola v rovnakom období stále revidovaná smerom nadol. V priebehu 12 mesiacov boli 

prognózy na tento rok znížené o viac ako 11 p.b., čo môžeme označiť ako priamy vplyv hospodárskej 

krízy na ekonomický rast krajiny (bez vplyvu na zníženie budúcich multiplikačných efektov).  Pôvodné 

prognózy boli revidované smerom nadol aj v pre rok 2010 (zníženie odhadu rastu o 2,5 p.b., pričom 

reálny rast bol byšší ako odhady pred touto korekciou) a aj pre rok 2012 (zníženie odhadu rastu o viac 

ako 3 p.b., so spätnou korekciou o 1 p.b., pričom publikovaný reálny rast HDP za rok 2012 bol 

nakoniec na úrovni 2 %). Relatívne stabilnou bola prognóza na rok 2011, kedy všetky faktory 

ovplyvňujúce hospodársky rast boli neutrálne v celom období. Prognóza rastu na rok 2013 bola od 

mája 2012 po február 2013 postupne mierne aktualizovaná smerom nadol o 1,5 p.b. Tieto revízie 

nemali v žiadnom období taký turbulentný charakter, ako v čase vypuknutia hospodárskej krízy a ani 

v čase spomalenia krehkého rastu v pokrízovom období s naznačením dvojitého w (august 2011). 

V súčasnosti majú negatívny vplyv na prognózu vývoja okrem zmien vo vonkajšom prostredí  aj 

zmeny legislatívne (napr. zákonník práce a reštriktívna fiškálna politika zameraná skôr na zvyšovanie 

daňovej záťaže). Pri porovnaní s vývojom v predchádzajúcich rokoch by sa súčasná situácia začala 

vymykať z charakteru „pokrízového stabilizačného obdobia“ v momente, kedy by prognóza poklesla 

oproti pôvodným odhadom o viac ako 2,5 p.b. teda pokiaľ by reálny rast HDP v roku 2013 bol na 

negatívnej úrovni (súčasný odhad na úrovni 1,1 %). Pri reálnom poklese ekonomického rastu v roku 

2013 by sme teda mohli hovoriť o najhoršom období od čias vypuknutia krízy v roku 2008.  

Graf 2. Vývoj prognóz rastu HDP Slovenska pre roky 2008 až 2013 

 

Zdroj: Eastern Europe Consensus Forecasts 

Z hľadiska neistoty v prognózovaní je dôležitým ukazovateľom štandardná odchýlka prognóz 

jednotlivých pracovísk. Vývoj štandardnej odchýlky prognóz pre Slovensko v rokoch 2008 až 2013 je 

zobrazená na grafe 3.  Z hľadiska neistoty je možne očakávať a potvrdiť trend poklesu neistoty 

s časom reálneho nastania prognózovanej udalosti (pochopiteľne okrem roku 2008). Počas rokov 
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2008 až 2013 sme mohli pozorovať dve významné obdobia nárastu neistoty – vypuknutie 

a prehlbovanie krízy v druhej polovici roku 22008 a začiatkom roku 2009 a vypuknutie problému 

riešenia dlhovej krízy v lete 2011 (pozorovateľné na prognóze pre rok 2012). Z hľadiska nárastu 

neistoty sa prognóza na rok 2013 zatiaľ nevymyká stavu v „pokrízovom prognózovaní“. Teda aj 

napriek postupným revíziám prognóz na tento rok ide o jav založený na pozorovateľných a známych 

faktoroch, ako o neprehľadných a neistých faktoroch založených na očakávaniach.  

Graf 3. Štandardná odchýlka prognóz rastu HDP Slovenska na roky 2018 a 2013 

 

Zdroj: Eastern Europe Consensus Forecasts 

Záver 
Uvedený článok sa venoval pohľadu na vývoj prognóz v pokrízovom období na mesačnej báze. 

Významné negatívne zmeny boli pozorovateľné vo forme výrazného nárastu neistoty vo forme 

štandardnej odchýlky jednotlivých prognóz. V súčasnosti nie je možné tento jav pozorovať na 

prognóze pre rok 2013. Súčasný výhľad budúcich revízií rastu je skôr negatívny, ale stále je založený 

na pozorovateľných faktoroch. Napriek tomuto stavu pohľad na vývoj situácie v regióne a krajinách, 

ktoré majú významný vplyv na dopyt po Slovenskej produkcií je však zrejmé, že obdobie negatívnych 

revízií rastu Slovenskej ekonomiky ešte neskončilo a hospodárstvo smeruje skôr k stagnácií, ako 

obnove rastu. Prognóza na rok 2014 a snaha o udržanie konsolidácie smeruje k tomu, že situácia na 

trhu práce sa bude v najbližšom období skôr komplikovať, ako stabilizovať- 
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Štatistické študijné programy na  Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave 

Statistical study programs taught at Faculty of mathematics, physics and informatics, 
Comenius University 

 
Rastislav Potocký 

 
Abstract: The paper presents the concise history of  teaching  mathematical statistics at 
Faculty of Mathematics,Physics and Informatics of Comenius University, Slovakia from its 
beginnings in the first part of the 20th century until present days and explains why statistical 
study programs are so successful and attractive among students. The main reason is that 
graduates have no problems to find jobs and some of them have reached remarkable results 
and high social status.  
 
Key words: mathematical statistics, Slovak statistical and demographic society 
 
Kľúčové slová: matematická štatistika, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť 
 
 
1.Úvod 
                                
 Matematická štatistika sa na FMFI UK vyučuje približne 60 rokov.(Prví traja 
absolventi ukončili štúdium v r.1959).V porovnaní s ostatnými odbormi to bolo pomerne 
neskoro,treba si však uvedomiť,že existovalo len málo  kvalifikovaných pedagógov-
štatistikov, neexistovala jasná koncepcia odboru a ani odborná mienka  nebola výuke 
štatistiky priaznivo naklonená. 
 Sľubný vývoj v prvej polovici 60-tych rokov bol negatívne ovplyvnený odchodom 
viacerých učiteľov a vedeckých pracovníkov do zahraničia. V tomto období si štatistika na 
fakulte len hľadala vlastnú koncepciu. 

Zásadný obrat v jej smerovaní nastal v 70-tych rokoch. Bol spojený s príchodom 
nových vyučujúcich, ktorí boli absolventami odboru pravdepodobnosť a matematická 
štatistika a mali záujem venovať sa týmto disciplínam profesionálne.Vedúcimi osobnosťami 
na katedre pravdepodobnosti a štatistiky v tom čase boli prof.Neubrunn,Riečan a Lamoš. 
Významnú úlohu zohral prof. Kubáček z Ústavu teórie merania SAV spolu so svojou 
skupinou. 
 V 70-tych rokoch sa na Katedre pravdepodobnosti a matematickej štatistiky PF UK 
vyprofilovali 2 zamerania: klasická štatistika spolu s pravdepodobnosťou a ekonometria, 
ktorá smerovala viac do aplikácií. Táto koncepcia pretrvala s nepatrnými zmenami až do 
konca 80-tych rokov, kedy vznikla Matematicko-fyzikálna fakulta UK, ktorá sa neskôr 
premenovala na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK. 
 Od začiatku 90-tych rokov prešla matematická štatistika na FMFI UK mnohými 
zmenami. V súlade s novou koncepciou výuky na vysokých školách vznikli nielen nové 
programy,ale začal sa uplatňovať aj nový system hodnotenia ( tzv.blokové štúdium a 
kreditný system).Začínajú sa preferovať programy,ktoré majú  jasné aplikácie v praxi.Veľká 
pozornosť sa venuje zavádzaniu počítačov do výuky, čo zodpovedá rastúcemu dopytu po 
absolventoch s hlbokými znalosťami výpočtovej techniky. 
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 Od školského roku 1993/1994 existovali na fakulte dve štatistické zamerania : 
pravdepodobnosť a matematická štatistika a poistná a finančná matematika.Možno 
konštatovať,že tieto zamerania prilákali na fakultu oveľa viac študentov  ako bolo bežné a 
tento záujem pretrval  počas celej ich existencie. Zamerania ukončilo niekoľko desiatok 
študentov, ktorý dosiahli pozoruhodné uplatnenie v praxi a dnes sa s nimi možno stretnúť na 
významných postoch v poisťovniach, bankách, úradoch štátnej správy apod. 
 
 
2.Študijný program Poistná matematika 

 
Od roku 2004 katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky existuje ako súčasť 

väčšej Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky, čo sa odzrkadlilo vo zvýšenom 
smerovaní do aplikácií tak v oblasti výuky ako aj v oblasti výskumu. Matematickí štatistici 
v rámci novej koncepcie vysokoškolského štúdia garantujú 2 akreditované študijné programy 
v novovytvorenom štúdijnom odbore Štatistika, a to bakalársky štúdijný program Poistná 
matematika a magisterský štúdijný program Pravdepodobnosť a štatistika. 

Absolvent študijného programu Poistná matematika má vedomosti o základných 
postupoch a metódach štatistiky a matematiky a je schopný používať ich na riešenie úloh 
zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch.Navyše má hlboké teoretické a 
praktické znalosti z oblasti poisťovníctva,finančníctva, účtovníctva a investícií.Pozná 
aplikácie v 4 základných oblastiach poisťovníctva: životnom a neživotnom 
poistení,dôchodkoch a investíciách. 
Vie používať výpočtovú techniku a štatistické programové systémy. 

Absolvent tohto študijného programu má široké možnosti uplatnenia najmä v oblasti 
poisťovníctva,bankovníctva a iných príbuzných oblastiach  ako aktuár, poistný matematik 
apod. 
Má možnosť upatniť sa v rôznych iných odvetviach hospodárstva,kde sa využívajú štatistické 
metódy,vo verejnej správe i v súkromnom sektore.Môže pôsobiť v oblasti vzdelávania. 

Najvýznamnejšie predmety sú : 
Finančná matematika  

Úrokovanie; efektívne a nominálne úrokové miery,intenzita úrokovania. Dôchodky. 
Miera návratnosti investičného projektu. Kapitálové poistenie. 

Cenné papiere. Peňažný a kapitálový trh,burzy. Krátkodobé cenné papiere. Zmenky, 
šeky, štátne pokladničné poukážky, depozitné certifikáty. Dlhodobé cenné papiere. 
Obligácie. Makehamov vzorec,čistá cena a plynúci úrok. Vypovedateľné obligácie. 
Konvertibilné obligácie. Výnosové krivky, volatilita. Akcie. Modely diskontovaných 
finančných tokov. Upisovacie právo, jeho cena. Náhodne sa meniaca úroková miera. 
 
Poistná matematika  

Základné princípy poistenia osôb. Deterministický model. Pravdepodobnosť prežitia, 
miera úmrtnosti. Poistenie na dožitie, poistenie pre prípad smrti, dočasné a doživotné 
poistenie, odložené poistenie, poistenie dôchodkov. Netto a brutto poistné.  Poistná rezerva, 
retrospektívna a prospektívna metóda. Zillmerova rezerva. Zmeny v priebehu poistenia, 
odkúpenie poistky. 

Stochastický model životného poistenia. Rekurentný vzorec pre výpočet rezervy. 
Poistenie s účasťou na zisku. Bonusy. Explicitný model finančných tokov. Vektor zisku, 
testovanie  zisku. Súčasná hodnota budúcich ziskov, zisková marža, diskontovaná výplatná 
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doba, vnútorná miera návratnosti. Úlohy aktuára. Oceňovanie aktív a pasív. Zdroje nadbytku 
a jeho rozdelenie. Finančný manažment životnej poisťovne. 
 
Pravdepodobnosť a štatistika  

Pravdepodobnostný priestor. Náhodná premenná a jej distribučná funkcia. Základné 
typy diskrétnych a spojitých náhodných premenných. Stredná hodnota a disperzia. 
Nezávislosť a nekorelovanosť. Náhodný výber z normálneho rozdelenia. Náhodné 
vektory,marginálne a podmienené rozdelenia a hustoty. Charakteristické funkcie. 
Viacrozmerené normálne rozdelenie. Konvergencia postupnosti náhodných premenných. 
Centrálna limitná veta, zákony veľkých čísel. Regresné modely a metóda najmenších 
štvorcov. Testy dobrej zhody. 
 
 Teória pravdepodobnosti  

Miera, pravdepodobnostný priestor; merateľná funkcia; Lebesgueov integrál; veta o 
transformácii integrálu; náhodný vektor, nezávislosť a súčin mier; transformácia náhodného 
vektora, konvolúcia; slabé zákony veľkých čísel, Kolmogorovove vety, Borel – Cantelliho 
lema, 0-1 zákon; charakteristická funkcia, Helly-Brayova veta, Helly-Montelova veta, 
Levyho veta; centrálne limitné vety. 
 
 Matematická štatistika 

Parametrické triedy rozdelení, náhodný výber ako základný model pre dáta,  základy 
teórie bodových a intervalových odhadov, Raova-Cramerova nerovnosť. Základy testovania 
hypotéz, Neymanova-Pearsonova lema, testy jednostranných a dvojstranných hypotéz, testy 
pre náhodné výbery z normálnych rozdelení. 

Korelačná analýza. Výberové koeficienty korelácie. Lineárny model a odhady jeho 
parametrov. Simultánne intervaly spoľahlivosti. Regresná analýza. Analýza rozptylu. 
Testovanie vplyvu jedného a viac kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov. Kovariančná 
analýza. 
 
 Všeobecná teória poistenia (neživotné poistenie) 

Všeobecné princípy neživotného poistenia. Poistenie majetku, zodpovednosti za 
škody. Odhad počtu a veľkosti nárokov. Rozdelenia strát, zložené rozdelenia združených 
nárokov. Spolupoistenie a zaistenie. NCD - systém. Teória kredibility. Bayesovský prístup. 
Empirická kredibilita, rôzne modely. Metódy na výpočet poistného. Odhad rezerv; separačná 
metóda, chain-ladder metóda. Základy teórie rizika. 
 
 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve 

Modely kolektívneho rizika. Rozdelenie združených nárokov, jeho aproximácia. 
Model individuálneho rizika. Stochastické procesy v teórii rizika. Nároky ako stochastický 
proces. Modely s diskrétnym časom. Maximálna združená strata. Základy teórie krachu. 
Vplyv zaistenia na pravdepodobnosť krachu. Cramérova - Lundbergova nerovnosť. 
 
 Modely v zdravotnom poistení 

Zdravotné a nemocenské poistenie. Aktuárska matematika v zdravotnom poistení. 
Viacstavové a viacdekrementné modely. Pravdepodobnosti prechodu a intenzity prechodu. 
Markovove reťazce a procesy. Chapman - Kolmogorovove rovnice. Trojstavový a 
päťstavový model. Výpočet nettopoistného. Matica ocenenia. Iné modely. 
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 Demografická štatistika  

Demografické dáta a ukazovatele. Štandardizácia. Štatistická indukcia 
v úmrtnostných tabuľkách. Intenzita úmrtnosti. Konštrukcia úmrtnostných tabuliek. 
Viacvýstupové úmrtnostné tabuľky. Kaplanov-Meierov model. Diskrétne a spojité 
deterministické modely populačného rastu. Stabilná a stacionárna populácia. 
 
 
 
 Mikroekonomické modely 

Modely dopytu. Preferencie a úžitkové funkcie, dopytové funkcie. Dôchodkový a 
substitučný efekt. Modely produkcie. Produkčné funkcie, substitúcia faktirov, technický 
pokrok. Trhová rovnováha. Modely s oneskorením.Jednoduché lineárne dezagregované 
modely. 
 
 Právo a účtovníctvo poisťovní 

Predpisy regulujúce a usmerňujúce účtovníctvo. Pojem súvahy , riadna a mimoriadna 
súvaha - kredit a debet ,príjem a výdaj, aktíva a pasíva, náklady a výnosy, straty a zisky, 
analytická a syntetická evidencia. Obchodné princípy (hospodárske operácie). Účtovná 
dokumentácia, účtovné doklady, účtovná kniha, účtovná osnova.Základné princípy 
jednoduchého účtovníctva. 
 
 Analýza dát na počítači 

Základy tabuľkových výpočtov v Exceli, práca s grafmi. Matematické a štatistické 
funkcie. Prehľad rozdelení pravdepodobnosti, výpočet kvantilov a kritických hodnôt. Popisná 
štatistika, prezentácia výsledkov. Generátory náhodných čísel. Intervaly spoľahlivosti a testy. 
Test dobrej zhody, analýza rozptylu. Závislosť štatistických znakov, regresia. Analýza 
časových radov. Kontingenčné tabuľky. 

Z tohto stručného prehľadu je vidieť,že predmety študijného programu Poistná 
matematika pokrývajú všetky významné oblasti tak štatistiky ako aj 
poisťovníctva.Absolventi 
nachádzajú uplatnenie aj v prípade,že nepokračujú v magisterskom štúdiu. 
 
 
3.Študijný program Pravdepodobnosť a matematická štatistika 
  

Je to magisterský študijný program,ktorý priamo nadväzuje na program Poistná 
matematika. Zameriava sa najmä na náhodné procesy,lineárne a nelineárne 
modely,viacrozmerné 
štatistické metódy apod. Najdôležitejšie predmety sú: 
 
Pravdepodobnosť v náhodných procesoch 

  Podmienené pravdepodobnosti a podmienené stredné hodnoty využitím Radonovej- 
Nikodymovej  vety. Martingály, konvergenčné vety. Typy konvergencií náhodnych 
vektorov. Rozdelenie pravdepodobnosti náhodného procesu a jeho základné charakteristiky, 
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spektrálna teória náhodných procesov, základné modely pre časové rady. Náhodná miera a 
náhodný integrál.  

Markovove procesy 

Markovove reťazce s diskrétnym časom. Klasifikácia stavov. Existencia a vlastnosti 
stacionárneho rozdelenia v periodickom a neperiodickom prípade, kritériá ergodicity. 
Vetviaci process, vlastnosti vytvárajúcich funkcií. Markovov reťazec s ocenením 
prechodov.Markovov reťazec so spojitým časom, pravdepodobnosti a intenzity prechodu, 
systémy Kolmogorovových diferenciálnych rovníc. Modely lineárneho rastu, vzniku a 
zániku. Poissonov proces a jeho charakterizácie. Markovovské a nemarkovovské systémy 
hromadnej obsluhy.  

 

Náhodné procesy 

Predikcia náhodných procesov, najlepšie lineárne nevychýlené prediktory, empirické 
prediktory.Odhady stredných hodnôt a kovariančných funkcií náhodných procesov, 
periódogram, odhady parametrov modelov pre časové rady.  Metódy Monte Carlo, MCMC 
metódy. 

Viacrozmerné štatistické analýzy  

Viacrozmerné rozdelenia: normálne, Wishartovo, Hottelingovo, Wilksovo lambda. 
Metóda maximálnej vierohodnosti a testovanie hypotéz.Lineárny model, odhady parametrov,  
Gaussova-Markovova veta. Elipsoidy a pásy spoľahlivosti, simultánne intervaly 
spoľahlivosti. Viacrozmerná regresná analýza a analýza rozptylu.Analýza hlavných 
komponentov, vlastnosti výberových hlavných komponentov, výber ich počtu, kanonické 
korelácie. Faktorová analýza, metóda hlavných faktorov, rotácia faktorov, odhady 
faktorových skóre. Diskriminačná analýza, Bayesovo rozhodovacie pravidlo. Zhluková 
analýza.  
 
Bayesovská štatistika 

Bayesova veta o aposteriórnej prevdepodobnosti. Konjugované triedy apriórnych 
hustôt, bayesovské štatistické rozhodovanie, bayesovská rozhodovacia funkcia. Bayesovské 
odhady a testy. Bayesovský odhad v lineárnom regresnom modeli.  

Neparametrické metódy 

Znamienkový test o mediáne a súvisiaci interval spoľahlivosti. Wilcoxonov test, 
Mann-Whitneyov test. Hodgesov-Lehmannov odhad parametra posunutia a súvisici interval 
spoľahlivosti. Kruskal- Wallisov test. Spearmanov a Kendallov korelačný koeficient.  Pojem 
empirickej distribučnej funkcie, Kolmogorovov- Smirnovov test. Viacrozmerné 
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neparametrické testy, pozložkový znamienkový test, Rayleighov test. Sekvenčný Waldov 
test. 
 
 
4.Záver 
 
 Okrem pedagogickej činnosti existuje na katedre aj bohatá vedecká činnosť zameraná 
na oblasť štatistiky a aktuárskej matematiky.Viacerí pracovníci katedry sa zapojili do 
činnosti sekcie matematickej štatistiky SŠDS (vznikla v r.1990) organizovaním vedeckých 
konferencií a seminárov ako aj príspevkami do časopisu Forum Statisticum Slovacum. 
 Na záver chcem zdôrazniť,že Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,ktorej 
45-výročia založenia si dnes pripomíname, zohrala významnú úlohu pri organizovaní 
štatistických podujatí,  pri tvorbe programov na zvýšenie  odbornej i kvalifikačnej úrovne 
najmä mladých talentovaných štatistikov, pri pozitívnej reprezentácii Slovenska v zahraničí 
apod. Pri tejto príležitosti jej prajem veľa úspechov a elánu aj v nasledujúcom období.  
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Korektnosť aplikovania štatistických metód pri finančných analýzach 
podniku  

 
On the correct application of statistical methods in corporate financial 

analysis 
 

Vladimír Úradníček 
 

Abstract:  The contribution focuses on the topic of (in)correctness of application of statistical 
methods in corporate financial analysis. Attention is given to elementary statistical 
characteristics and especially to the inappropriate utilization of the Altman bankruptcy                
Z-score in predicting financial distress of a Slovak enterprise under the analysis. 
 
Abstrakt : Príspevok sa zaoberá problematikou (ne)korektnosti aplikovania štatistických 
metód pri finančných analýzach podniku. Pozornosť sa venuje elementárnym štatistickým 
charakteristikám a najmä nesprávnemu využívaniu Altmanovej formuly bankrotu                          
pri predikovaní finančného vývoja analyzovaného slovenského podniku. 
 
Key words: financial analysis, elementary statistical characteristics, discriminant analysis, 
Altman Z-score. 
 
Kľúčové slová: finančná analýza, elementárne štatistické charakteristiky, diskriminačná 
analýza, Altmanove Z-skóre. 
 
JEL classification: C53, G39,  M19       

Úvod 
Hlavným všeobecným cieľom finančno-ekonomickej analýzy podniku je identifikovať, 

ktoré činitele a s akou intenzitou sa podieľali na formovaní minulej a súčasnej finančno-
ekonomickej situácii podniku a následne prolongovať ich pôsobenie v primerane vhodnom 
časovom horizonte s variantnými scenármi vývoja.  

Účinným nástrojom v procese poznávania môže byť aj využívanie elementárnych, príp. 
sofistikovanejších exaktne orientovaných metód a postupov. Existujú ekonómovia, ktorí pri 
riešení problémov vedú, podobne ako v niektorých iných vedných disciplínach, neustále 
diskusie o tom, akú váhu prideliť využívaniu kvantitatívnych, resp. kvalitatívnych metód             
vo svojej každodennej praxi. Výsledné preferencie sú u obidvoch krajných skupín rozdielne. 
Cieľom použitia kvantitatívnych metód pri riešení rozhodovacích úloh aj na úrovni podniku je 
najmä prispieť k poznaniu či objasneniu skúmaných javov, procesov, väzieb, prípadne ich 
príčin a vzájomnej podmienenosti. Treba zdôrazniť, že výlučné používanie kvantitatívnych 
metód je do značnej miery nereálne a môže skončiť v najlepšom prípade na úrovni niekoľko 
málo experimentálnych aplikácií, ktoré sa administratívnou cestou, či zásluhou niekoľkých 
jednotlivcov podarilo krátkodobo presadiť. Z týchto dôvodov je potrebné aj pri realizovaní 
finančných analýz voliť rozumný kompromis medzi často márnou a nákladnou snahou riešiť 
zložité problémy výlučne exaktnými metódami a ich protipólom, t.j  použitím len samotných 
heuristických metód alebo dokonca snahou uspokojiť sa výlučne s riešením založeným                   
na predchádzajúcich znalostiach, skúsenostiach a intuícii príslušného finančného analytika.  

Celkový obraz kvantitatívnych prístupov u nás i v zahraničí možno charakterizovať ako 
výrazný rozpor skupinami ekonómov, ktorí predstavujú dva protipóly – kvantitatívnych 
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a esejistických ekonómov, pričom pojem esejistický ekonóm nemá v žiadnom prípade 
pejoratívny charakter. 

Esejistickí ekonómovia preferujú vo svojom výskume a praxi minimum kvantitatívnych 
prístupov, pričom to zdôvodňujú poukazovaním buď na úplne neuspokojivé výsledky 
kvantitatívnej ekonomickej teórie vo finančno-ekonomickej praxi, prípadne na nemožnosť 
(resp. nevhodnosť) modelovania signifikantných faktorov determinujúcich procesy                  
vo finančno-ekonomickej praxi, resp. nízkej efektívnosti výsledkov ich činnosti vo vzťahu 
k nákladom, ktoré boli pre ich dosiahnutie vynaložené. Často ako by si pritom 
neuvedomovali, že samotná kvalita výsledkov kvantitatívnych prístupov do značnej miery 
závisí od stupňa informovanosti ich používateľov, predovšetkým od dokonalej znalosti širokej 
variety metód a ich možnej aplikability s ohľadom na predpoklady, z ktorých príslušná 
metóda, resp. postup vychádza, od korektnej metodológie, ako aj od dostupnosti a reálnosti 
existujúcej informačnej a informačno-komunikačnej technologickej základne. 

Autor príspevku je silným zástancom primeraného, ale najmä korektného využívania 
štatistických metód v ekonómii a vo financiách. A práve problematike (ne)korektnosti, resp. 
nevhodnosti používania vybraných štatistických metód pri finančných analýzach podniku sa 
venuje tento príspevok. 

 

1. Využívanie elementárnych štatistických charakteristík pri finan čnej analýze podniku 
 

Elementárna finančná analýza je založená na pomerových ukazovateľoch (pomerové 
ukazovatele likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability, trhovej hodnoty podniku a doplnkové 
pomerové ukazovatele), príp. na iných typoch pomerových ukazovateľov, ktoré ale stále 
predstavujú z formálneho hľadiska zlomok (napríklad absolútna alebo relatívna elasticita, 
príp. horizontálna a vertikálna analýza účtovných výkazov). Každý zlomok A/B môžeme 
mechanicky interpretovať ako údaj, ktorý nás informuje, koľko merných jednotiek čitateľa 
(A) pripadá v priemere na jednu mernú jednotku menovateľa (B). Pri vyhodnocovaní 
pomerových ukazovateľov za celú skupinu podnikov, pôsobiacich v určitom čase v istom 
priemyselnom odvetví (napr. v členení podľa klasifikácie SK NACE, rev. 2) môžeme 
využívať celú škálu elementárnych štatistických charakteristík. Vzhľadom na vysokú 
variabilitu hodnôt jednotlivých ukazovateľov v podmienkach slovenských podnikov by tu 
bolo absolútne nevhodné používanie priemerných hodnôt, čo v ekonomikách so stabilným 
trhovým prostredím zvykne byť normálnym a vyskytuje sa to aj v zahraničných literárnych 
prameňoch. Svedectvom o nevhodnosti využívania priemerných hodnôt finančných 
pomerových ukazovateľov v slovenských podmienkach je aj veľmi kvalitná a dlhé časové 
obdobie (od roku 1993) zostavovaná a vydávaná publikácia Stredné hodnoty finančných 
ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike, ktorú v súčasnosti vydáva 
spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o. Publikácia obsahuje kvartilové hodnoty 
ukazovateľov zastúpených v súbore. Z tohto aspektu by bolo možno vhodné zvážiť aj 
korekciu názvu na Kvartily finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej 
republike, keďže jedinou skutočne strednou hodnotou je  mediánová hodnota. Na druhej 
strane treba vyzdvihnúť, že skúsenosť a profesionalita zostavovateľov tejto publikácie je 
zárukou jej vysokej kvality a užitočnosti pre každého finančného analytika. Pre účely 
špecifickejšej skupiny analytikov by mohli byť zaujímavé aj štatistické charakteristiky 
šikmosti a špicatosti, príp. vybrané miery koncentrácie. 

V učebniciach finančnej analýzy, prípadne v jednoduchších analytických softvérových 
produktoch je častou nepresnosťou, s ktorou sa môžeme stretnúť pri horizontálnej analýze 
účtovných výkazov, nezohľadnenie definičnej možnosti podielu dvoch záporných hodnôt, 
ktoré má za následok  kladnú hodnotu zlomku (napríklad v prípade ukazovateľa rentability 
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vlastného imania). Vo viacerých publikáciách sa môžeme stretnúť s nesprávne definovanou 
relatívnou zmenou ukazovateľa vo všeobecnosti v tvare  

(ukazovateľ v čase t – ukazovateľ v čase t-1 )/ ukazovateľ v čase t-1,  

pričom správne by mala byť v menovateli jeho absolútna hodnota. 

2.  Sofistikovanejšie štatistické metódy pri finančnej analýze podniku 

Je pochopiteľné, že všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na pôsobení 
podniku v ekonomickom prostredí, primárne zaujíma, aký budúci finančný vývoj daného 
podniku je možné očakávať. Zvykne sa zdôrazňovať, že najlepším indikátorom úspechov 
budúcnosti sú výsledky minulosti. Medzi relatívne často (a nesprávne) aplikovaným 
spôsobom na predikovanie finančného vývoja slovenských podnikov je automatické 
„preberanie“ Altmanovej metodiky prognózovania bankrotu firmy.Názov časti 2 

Príčiny nemožnosti aplikovania Altmanovho Z-skóre v súčasných  podmienkach 
slovenských podnikov môžeme klasifikovať do dvoch základných skupín. Ide o: 

a) fundamentálne príčiny; 
b) metodologicko-technické príčiny. 

2.1. Porušenie fundamentálnych predpokladov 

Fundamentálne príčiny spočívajú najmä v nesplnení (a v mnohých prípadoch ani 
v neskúmaní splnenia) základných predpokladov možnosti použitia metódy viacrozmernej 
lineárnej diskriminačnej analýzy (LVDA). 

Aplikovanie LVDA v predikciách finančnej situácie podniku podmieňuje splnenie 
viacerých determinantov. Ide najmä o: 

a) Ekonomické determinanty aplikovateľnosti LVDA a 

b) Matematicko-štatistické determinanty aplikovateľnosti LVDA. 

Medzi základné ekonomické determinanty aplikovateľnosti LVDA patrí kvalitná údajová 
základňa v primerane dlhom časovom horizonte, spĺňajúca požadované zásady 
porovnateľnosti s  výraznými rozdielmi v  priebehu a  vývoji u  prosperujúcich 
a neprosperujúcich podnikov. S uvedeným súvisí aj potreba existencie ekonomických kritérií 
pre identifikáciu podniku ako prosperujúceho, resp. neprosperujúceho. Ťažko možno 
predpokladať, že v radikálne akcelerovanej rýchlosti meniaceho sa ekonomického prostredia 
je uvedený determinant aplikovateľnosti LVDA splnený. Súčasné obdobie prudko znižuje 
validitu výsledkov predikcií finančného vývoja podniku na základe prolongácie získaných 
minulých a súčasných determinujúcich činiteľov do budúcnosti. Nie je možné s vysokou 
spoľahlivosťou očakávať, že identifikované faktory budú aj v blízkej budúcnosti rovnako 
reagovať na zmenené ekonomické prostredie. 

Metódy lineárnej viacrozmernej diskriminačnej analýzy predpokladajú splnenie 
viacerých matematicko-štatistických determinantov na možnosť svojej aplikovateľnosti. 
Predovšetkým musí byť závislá premenná (v našom prípade zaradenie do skupiny 
prosperujúci/neprosperujúci podnik) nominálnym štatistickým znakom, kým nezávislé 
premenné (v našom prípade jednotlivé ukazovatele) musia byť metrické (kvantitatívne 
merateľné štatistické znaky). Táto podmienka je v našom prípade splnená vždy a nie je nutné 
ju overovať. Dôležitými determinantami aplikovateľnosti LVDA sú ďalšie štyri základné 
predpoklady, ktorých splnenie je potrebné v procese prípravnej fázy aplikovania LVDA 
overiť.  
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V prvom rade ide o splnenie predpokladu normality rozdelenia ukazovateľov.                
Na overenie splnenia tohto predpokladu je možné použiť niektoré zo štandardných 
neparametrických testov – napríklad Shapirov-Wilkov test, Jarqueov-Berov test, Andersonov-
Darlingov test, príp. Kolmogorovov-Smirnovov test. Výber testu musíme podriadiť splneniu 
predpokladov, ktoré príslušný test vyžaduje. Minimálne je vhodné na úvod skonštruovať 
vizualizáciu dát napríklad pomocou  Q-Q plotu. 

 Ďalším predpokladom je deliaca (rozlišovacia) schopnosť ukazovateľov. Existencia 
rozlišovacej (deliacej) schopnosti ukazovateľov môže byť určená napríklad mediánom alebo 
iným kritériom –  napríklad minimálnym počtom chybne klasifikovaných objektov. 

Najčastejšie sa na overenie splnenia tohto predpokladu používa tzv. mediánový test. Inou 
možnosťou overenia deliacej schopnosti ukazovateľov je použitie neparametrického 
Mannovho-Whitneyovho U-Testu.  

 Vážnym problémom možnosti použitia diskriminačnej analýzy v predikciách finančnej 
situácie podniku je problém multikolinearity ukazovateľov, t.j. porušenie predpokladu 
nezávislosti ukazovateľov. V širokej variete ukazovateľov je vysoké percento takých, ktoré sa 
navzájom podmieňujú (najmä ukazovatele syntetického charakteru), príp. určitým spôsobom 
spolu súvisia (vybrané analytické ukazovatele). Táto skutočnosť potom môže spôsobiť, že           
z dôvodou vysokej korelovanosti použitých ukazovateľov je len veľmi ťažko možné, príp. 
úplne nemožné korektne ekonomicky interpretovať odhadnuté koeficienty diskriminačnej 
funkcie. Je preto nevyhnutné, aby sme v diskriminačnej funkcii používali len tie ukazovatele, 
ktoré sú navzájom slabo korelované alebo dokonca úplne nekorelované. 

 Štvrtým základným determinantom aplikovateľnosti LVDA je rovnosť kovariančných 
matíc oboch skupín podnikov (prosperujúcich/neprosperujúcich). Splnenie tohto predpokladu 
je možné overiť až po odhadnutí parametrov diskriminačnej funkcie. Jednou z možností je 
použitie tzv. box-testu.  

2.2.  Metodologicko-technické limity 

 Vážnou výhradou na mechanické preberanie výsledných modelov profesora Altmana sú 
odlišné metodické vymedzenia náplne ukazovateľov použitých v diskriminačných modeloch. 
Nie je možné predpokladať, že sú identicky vymedzené položky vstupujúce napríklad do 
bežných aktív a bežných pasív ako súčasti pracovného kapitálu, či ukazovateľ tržby alebo 
ukazovateľ celkové dlhy. 

 Použiť modely vytvorené v americkom prostredí, zachytávajúce stav v určitom časovom 
období, s priestorove, vecným a metodickým odlišným technickým vymedzením môže mať 
paralelu v príklade, kedy by sme na základe historických údajov o priebehu závislosti 
celkových nákladov od objemu produkcie odhadli regresným modelom lineárny nákladový 
model u určitého výrobného podniku, pôsobiaceho v banskobystrickom kraji a uvedený 
model (s odhadnutými koeficientami) by sme použili pri plánovaní nákladov iného podniku, 
pričom je irelevantná dokonca skutočnosť, či ide o časove, priestorove a vecne veľmi 
podobný podnik.  

3. Vybrané ukážky  aplikácie Z-skóre v podmienkach slovenských podnikov 

V 90. rokoch minulého storočia bola Altmanova formula bankrotu považovaná vhodnú 
predikčnú metódu, ktorú prebrali aj niektoré bankové softvérové produkty na posudzovanie 
úverovej bonity klienta (napr. program Bilana). V samotnom skóringovom hodnotení bonity 
klienta sa v plnom rozsahu započítaval výsledok vypočítaného Z-skóre. V období prvej 
dekády nášho storočia – zrejme aj s príchodom zahraničných matiek bánk – postupne 
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jednotlivé banky opúšťali mechanické preberanie a snažili sa o vytvorenie vlastných modelov, 
ktoré na Altmana nadväzovali len vo filozofickej rovine. Kvôli korektnosti je potrebné tiež 
uviesť, že od druhej polovice uplynulého storočia prinášala ekonomická teória viaceré pokusy 
o tvorbu vlastných diskriminačných rovníc (napr. Binkertova diskriminačná rovnica pre 
slovenské a nemecké akciové spoločnosti1). Ich „spoľahlivosť“ však prax nepotvrdila zrejme 
aj s ohľadom na skutočnosť, že vznikali na základe analýzy relatívne krátkeho časového 
obdobia, pri nestálom legislatívnom a ekonomickom prostredí. 

V príspevku uvedieme tri ukážky z rôznych časových období. Prvou ukážkou je 
publikovanie záverov analýzy, ktorú na výsledkoch 857 slovenských firiem za rok 1994 
realizoval a následne v  Hospodárskych novinách publikoval Marek Stolárik z MARCO-
consultu Košice2. Autor pred samotnými výsledkami svojho výskumu uvádza, že pri Z-skóre 
použil dva prístupy k vyčísleniu ukazovateľa tržieb. V prvom prístupe použil na výpočet 
externé tržby podľa slovenského výkazu zisku a strát, ktoré vstupujú do ukazovateľa pridanej 
hodnoty. V druhom prístupe započítal do vyčíslenia tržieb aj interné tržby a ďalšie výnosové 
položky z časti tvorby prevádzkového výsledku hospodárenia a v snahe eliminovať extrémne 
hodnoty pripočítal aj hospodársky výsledok z finančných operácií.3 To, že ani jeden 
z prístupov metodologicky nie je plne identický s vymedzením ukazovateľa „sales“ 
u Altmana je len drobnou ukážkou nezmyselnosti celkového prístupu. Autor príspevku 
„serióznym“ vedeckým prístupom uvádza vybrané základné popisné štatistické 
charakteristiky: priemerná hodnota (bez extrémnych hodnôt) 4,96; resp. 5 so smerodajnou 
odchýlkou 133,6, pričom minimálna hodnota bola -6,6 a maximálna hodnota 3 865,5. Jeho 
záverečnú poznámku, že „množstvo slovenských firiem, ktoré patria podľa výpočtov do 
kategórie s veľmi zlou finančnou situáciou a pritom stále ešte existujú na trhu, buď 
spochybňuje hodnovernosť týchto indexov alebo existenciu trhových podmienok u nás“ 
ponechávam bez komentára. Druhou ukážkou je výber z Výročnej správy LPH Vranov nad 
Topľou za rok 2008, ktorý uvádza Tabuľka č. 1.  
 
Tab. 1: Publikovanie pomerových ukazovateľov vo Výročnej správe LPH 

30                           POMERNÉ  UKAZOVATELE  

31 Rentabilita tržieb [%]                       1,02 medián 3,3 % 

...    

43 Krátkodobá likvidita                       0,90 medián 1.0  OK 0.5-1 

44 Altmanova formula bankrotu                       2,52 OK > 3 str. 1.8-3  !<1.8 

Zdroj: Výročná správa LPH za rok 2008.  

Medzi pomerovými ukazovateľmi môžeme nájsť aj výsledok výpočtu Altmanovej 
formuly bankrotu (podľa uvádzaných referenčných hodnôt zrejme na báze jeho 
diskriminačnej rovnice z roku 1968).  Jeho vypovedacia schopnosť je aj v tomto prípade 
nulitná. 

Poslednou ukážkou je „vedecká stať“ z Poradcu lekárnika č. 10/2012, v ktorej jej autorka 
použila Altmanovu formulu bankrotu, ktorá bola v prvých rokoch Altmanovho skúmania 
vytvorená pre podniky neobchodované na kapitálovom trhu. Po „spracovaní“ vstupných  dát 
z interných materiálov istej lekárne vypočítala Z-skóre za roky 2006 – 2010, ktoré  sa v rámci 

                                                 
1 Bližšie pozri: Zalai, K. Osobitosti prognózovania finančného vývoja slovenských podnikov. In: Biatec 1/2000. 
s. 12 - 14. 
2 Stolárik M. Meranie finančného zdravia firiem. In: Hospodárske noviny, 20. 3.1996, s. 19. 
3 Tamtiež, s. 19. 
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uvedeného časového obdobia zvýšilo z hodnoty 3,06 (2006), 5,64 (2008) na hodnotu 7,85 
(2010). (Štrangfeldová, 2012, s. 14 a s. 16) 

4. Záver 
Východiskom väčšiny predikčných modelov je predpoklad, že v analyzovanom podniku už 

dlhšie časové obdobie pred vznikom krízovej situácie dochádza k istým anomáliám, v ktorých 
sú obsiahnuté symptómy budúcich problémov, a ktoré sú charakteristické práve pre ohrozené 
podniky. Osobitne sa tieto symptómy prejavujú vo výkonnosti podniku, pričom spravidla 
majú podobu rozdielnej úrovne, variability a dynamiky vývoja vybraných finančných  
ukazovateľov, odzrkadľujúcich finančno-ekonomický stav sledovaného podniku. 

Napriek uznávaniu tohto fenoména, autora príspevku hlboko znepokojuje, že ekonomická 
teória (aj žiaľ aj časť praxe) fetišuje Altmanov prístup k prognózovaniu finančného vývoja 
slovenských podnikov bez toho, aby si uvedomila, že aplikovanie jeho diskriminačných 
rovníc má pre sofistikovaného prognostika rovnakú validitu ako veštenie z krištáľovej gule. 
Pritom vzhľadom na rýchlo sa meniace ekonomické prostredie a fázu hospodárskeho cyklu je 
samotný Altmanov „myšlienkový prístup“ založený na predpoklade „nezmenených 
podmienok“ pri modifikovaní diskriminačných koeficientov s ohľadom na realitu 
slovenských podnikov viac ako problematický. Symptómy, ktoré by sme mohli odhaliť 
v historických časových radoch nemajú kontinuálnu prolongáciu do súčasnosti, vzhľadom na 
prudko sa meniace podmienky vývoja. 
 Riešením by mohlo byť využitie inej skupiny prognostických metód, ktoré sú menej 
„zaťažené“ východiskom z relatívne hlbšej minulosti. Možnou inšpiráciou by mohli byť 
napríklad publikované výsledky prác autorov z Českej národnej banky, obsahujúce možnosť 
využitia logistickej regresie pri stanovení skóringu ako indikátora finančnej stability a ako 
podporná informácia k ohodnoteniu pravdepodobnosti problémov podnikového sektoru na 
jednoročnom predikčnom horizonte (www.cnb.cz). 
 Záverom je potrebné zdôrazniť, že je určite potešiteľné, že existujú odborníci, ktorí pri 
svojich finančných analýzach sú zástancami využívania štatistických metód. Všetci by si ale 
mali uvedomiť, že nekorektným aplikovaním príslušnej metódy môžu svojou prácou štatistike 
viac poškodiť ako jej pomôcť.  
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Výzvy pre demografický výskum v rezorte štatistiky 
Challenges for Demographic Research in the Field of Statistics 

 
Boris Vaňo 

 
Abstract:  Demographic statistics and demographic research are facing several challenges, 
which will influence the level of demographic statistics in Slovakia in the longer term.  

Abstrakt : Pred demografickou štatistikou aj pred demografickým výskumom stoja viaceré 
výzvy, ktorých zvládnutie ovplyvní úroveň demografickej štatistiky na Slovensku v 
dlhodobejšom horizonte.  
Key words: demographic statistics, research, migration, population census, special surveys 
Kľúčové slová: demografická štatistika, výskum, migrácia, sčítanie obyvateľov, špeciálne 
zisťovania 
JEL classification: J10, J18     

Úvod 
Pred demografickou štatistikou na Slovensku stáli po rozdelení Československa pred 

dvadsiatimi rokmi viaceré závažné výzvy a boli tu aj obavy, ako si s týmito výzvami poradí. 
Slovenská demografická štatistika zvládla túto zložitú situáciu dobre. Dokázala nadviazať na 
československé obdobie  a udržala si štandardnú európsku úroveň. Podarilo sa zrealizovať 
všetky zisťovania a spracovať všetky výstupy, ktoré požaduje Eurostat a ktoré potrebujú 
domáci užívatelia. Úspešne sa rozbehli aj všetky nadstavbové aktivity nadväzujúce na 
demografické spracovania a zisťovania – spracovanie rozborov, prehľadov, analýz a prognóz, 
výpočet štandardných ukazovateľov rozšírený o nové ukazovatele, spracovanie tabuliek 
života.   

Dnes stoja pred demografickou štatistikou nové výzvy. Trúfam si povedať, že situácia je 
zložitejšia ako pred dvadsiatimi rokmi. Súčasné výzvy sú totiž z krátkodobého pohľadu 
nadštandardom a demografická štatistika môže v horizonte niekoľkých rokov fungovať bez 
väčších problémov aj v prípade, že tieto výzvy bude brať na vedomie. Ak by sa však vydala 
touto cestou, znamenalo by to do budúcnosti ústup zo súčasných pozícií.   

Súčasné výzvy, ktoré stoja pred demografickou štatistikou, sú vo veľkej väčšine prípadov 
výzvami aj pre demografický výskum. Vyplýva to predovšetkým zo samotnej povahy 
jednotlivých výziev, ktorých riešenie si vyžaduje štúdium zahraničných skúseností, aplikáciu 
zložitých metód a postupov alebo prípravu nových zisťovaní. 

1. Obvyklý pobyt 
Asi najviditeľnejší problém, s ktorým sa v súčasnosti demografická štatistika potýka, je 

evidencia migrácie a celý komplex problémov spojený s evidenciou obyvateľov podľa 
rôznych druhov pobytov. Je zrejmé, že v období intenzívnej migrácie a voľného pohybu osôb, 
nie je jednoduché mať v evidencii obyvateľov poriadok (možno to ani nie je do dôsledkov 
možné). Na druhej strane je faktom, že žiadna krajina v Európe (vrátane Slovenska) nevie 
dnes povedať, aký má skutočný počet obyvateľov. Pokiaľ sa s týmto stavom nechceme 
zmieriť, treba hľadať riešenia.  

Treba povedať, že ide o problém presahujúci národné horizonty a preto aj riešenia musia 
byť medzinárodné alebo aspoň medzinárodne koordinované. Jedným z možných riešení je 
evidencia osôb podľa obvyklého pobytu. Koncepcia trvalého pobytu v dnešnej situácii, keď sa 
ľudia často sťahujú a cestujú a bežne si neplnia ohlasovaciu povinnosť pri zmene 
pobytu, nemôže poskytnúť dobré informácie. Na druhej strane treba povedať, že bez 
ohlasovania zmien neprinesie dobré výsledky ani obvyklý pobyt. Každopádne myšlienka 
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evidovať ľudí podľa toho, kde sa naozaj zdržiavajú a nie podľa toho, kde sa kedysi dávno 
prihlásili, je správna. Treba však dosiahnuť, aby sa ľudia na obvyklý pobyt prihlasovali 
a samozrejme následne tomu prispôsobiť aj celé fungovanie demografickej štatistiky od 
bilancovania obyvateľstva podľa základných demografických štruktúr až po evidenciu 
pohybu obyvateľstva. 

2. Využívanie administratívnych údajov pre potreby demografickej štatistiky 
Využívanie administratívnych údajov na štatistické účely zodpovedá súčasným trendom 

v štatistike a je obsiahnuté aj v odporúčaniach EÚ. Má nesporné výhody, hlavne čo sa týka 
znižovania nákladov na zisťovanie údajov, zvyšovania kvality údajov a znižovania 
administratívnej záťaže spravodajských jednotiek. Najzávažnejšie dopady má v súčasnosti 
využívanie alebo nevyužívanie administratívnych zdrojov pre potreby sčítania obyvateľov. 
Bez nahradenia časti údajov doteraz zisťovaných tradičným spôsobom údajmi 
z administratívnych zdrojov, nebude možné získať zo sčítania obyvateľov v roku 2021 
relevantné údaje.  Do budúceho sčítania treba dosiahnuť stav, aby tradičné sčítanie bolo 
kombinované s údajmi z administratívnych zdrojov. Preto je potrebné v maximálnej možnej 
miere integrovať administratívne zdroje dát do štatistického informačného systému. 

Nakoľko zavádzanie administratívnych zdrojov do štatistickej praxe je proces dlhodobý 
a náročný, urýchlene treba začať s prípravou na využitie administratívnych údajov pre potreby 
sčítania obyvateľov a tiež bilancií obyvateľov podľa základných demografických štruktúr. 
Bude potrebné realizovať viaceré nevyhnutné kroky, založené na koncepcii využitia 
administratívnych údajov pre potreby demografickej štatistiky. Pôjde predovšetkým o 
legislatívne ošetrenie všetkých potrebných zmien, vytvorenie a zavedenie do praxe 
jednotného a jednoznačného identifikátora osôb, úpravu registra obyvateľov z hľadiska 
obsahu a kvality údajov, realizáciu potrebných úprav v ďalších administratívnych zdrojoch 
(hlavne v registri nehnuteľností) a prepojenie registra obyvateľov s registrom nehnuteľností, 
prípadne s ďalšími registrami. 

3. Špeciálne demografické zisťovania 
Špeciálnymi demografickými zisťovaniami sa získavajú informácie o poznatkoch, 

názoroch, postojoch a zámeroch obyvateľstva v oblasti reprodukcie a migrácie. Takéto 
informácie sú nevyhnutné pre koncipovanie populačnej, rodinnej, sociálnej a migračnej 
politiky, využívajú sa aj pri tvorbe demografických projekcií a odhadov. Štúdium populačnej 
a migračnej klímy má význam hlavne v súčasnom období, kedy vo vyspelých krajinách 
rodiny plánujú a ovplyvňujú svoje reprodukčné správanie a keď sa sťahovanie z najrôznejších 
dôvodov a v rôznych formách stalo bežnou súčasťou života ľudí na celom svete. Odporúčanie 
zisťovať populačnú klímu v jednotlivých krajinách je obsiahnuté aj v Kľúčových opatreniach 
pre ďalšiu implementáciu Akčného programu Káhirskej konferencie, ktoré boli prijaté na 21. 
osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v roku 1999 v New Yorku. Slovensko je 
v súčasnosti jednou z mála európskych krajín, kde sa nerobí celoštátne a pravidelne sa 
opakujúce zisťovanie zamerané na oblasť reprodukcie a migrácie pod gesciou najvyšších 
štátnych orgánov.  

Demografický vývoj, populačná klíma a samozrejme aj migrácia majú výrazný 
medzinárodný aspekt. Porovnaním informácií o populačnej a migračnej klíme v rôznych 
krajinách je možné získať zaujímavé informácie, hlavne čo sa týka odhadov budúceho vývoja. 
V súčasnosti prebieha celoeurópsky projekt zameraný na oblasť reprodukcie pod názvom 
Generation and Gender Programme (GGP). Slovensko sa ako jedna z mála európskych krajín 
do projektu nezapojilo a to napriek tomu, že bol vypracovaný kompletný projekt na realizáciu 
zisťovania a dohodnutá zahraničná finančná pomoc v rozsahu 80% nákladov na prvú vlnu 
zisťovania.  
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Ak sa kompetentní na Slovensku v budúcnosti rozhodnú, že o údaje o názoroch, postojoch 
a zámeroch obyvateľstva v oblasti reprodukcie majú záujem, sú v podstate dve možnosti. Buď 
sa pripojiť k väčšiemu medzinárodnému zisťovaniu alebo, ak to už nebude možné, tak 
zrealizovať vlastné zisťovanie. Obidve možnosti sú po odbornej stránke pripravené, 
samostatné zisťovanie je navrhnuté tak, aby bolo v základných rysoch porovnateľné 
s výsledkami GGP. Problémom sú tak ako v minulosti finančné prostriedky, resp. priority na 
ich použitie. 

4. Spolupráca s príbuznými vednými odbormi 
Rezervy má demografia aj z pohľadu prepojenia s inými vednými odbormi. V reálnom 

živote je demografický vývoj úzko prepojený s celkovým fungovaním spoločnosti a existujú 
významné a obojstranné vplyvy medzi populačným vývojom na jednej strane a ostatnými 
oblasťami spoločenského života na druhej strane (hlavne ekonomikou, trhom práce, 
sociálnym poistením, zdravotníctvom ale aj vzdelávaním, službami, infraštruktúrou, bývaním 
atď.). Vo výskume sa však takáto interdisciplinárnosť prejavuje zriedka. Jedinou reálne 
fungujúcou väzbou je komunikácia a spolupráca medzi demografmi a geografmi. Absencia 
intenzívnejšej komunikácie medzi demografiou a ostatnými vednými odbormi sa prejavuje po 
všetkých stránkach, či už inštitucionálnej, personálnej alebo vecnej. V praxi sa to prejavuje 
slabou spoluprácou inštitúcií a odborníkov z rôznych oblastí pri riešení výskumných 
problémov alebo výskumných projektov so zameraním na populačnú problematiku. 

5. Záver 
Celý okruh problémov spojený s evidenciou migrácie a rôznych druhov pobytov nemožno 

hodnotiť ako klasickú výzvu pre slovenskú demografickú štatistiku a výskum. Ide naozaj 
o problémy nadnárodnej povahy, pričom z našej strany sa očakáva „len“ aktívna participácia 
na ich riešení. Úspešné riešenie nie je možné bez úzkej spolupráce politikov, legislatívcov 
a štatistikov, pričom úloha Eurostatu sa pri riešení zdá byť nezastupiteľná. 

S ostatnými výzvami si už budeme musieť na Slovensku poradiť sami. Nejde totiž 
o problémy nadnárodné, dokonca mnohé krajiny ich už majú vyriešené. Pre nás je výhodou, 
že tým pádom máme k dispozícii návod, ako postupovať. Chce to samozrejme odbornú 
spôsobilosť na strane riešiteľov ale aj zodpovednosť na strane decízorov, lebo je určite 
pokušením odsúvať riešenie problémov, ktorých dopady budú viditeľné až po rokoch, na 
neskôr. 

Pokiaľ uprednostníme pohodlnejšie riešenia, demografická štatistika na Slovensku síce 
bude fungovať po formálnej stránke dobre ale získané výsledky nebudú zodpovedať realite. 
Už dnes vieme, že existujú určité rozdiely medzi zisteným a skutočným. Pokiaľ nespravíme 
potrebné zmeny v sčítaní obyvateľov a pokiaľ nezreálnime evidenciu migrácie, rozdiely 
medzi štatistickými údajmi a skutočnosťou sa zväčšia. Pokiaľ nebudeme mať k dispozícii 
informácie o názoroch, postojoch a zámeroch obyvateľstva v oblasti reprodukcie a nezlepšíme 
spoluprácu s inými vednými odbormi, naše prognózy nebudú dostatočne kvalitné a politiky 
dostatočne účinné. 
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Výzvy, problémy a budúcnosť demografickej štatistiky 

Challanges, issues and future of gemographic statistics 

 

Abstract:  Article is oriented on main topics of demography statistics in Slovakia. It identifies 
the representative challenges and issues of demography statistics as component of national 
and European statistical system. 
 
Abstrakt : Príspevok sa zameriava na hlavné úlohy, ktoré  plní  demografická štatistika na 
Slovensku.  Identifikuje vybrané problémy  a výzvy, pred ktorými demografická štatistika 
stojí jednak ako súčasť národného a  Európskeho štatistického systemu.  
  
Key words: demography statistics, census of population, demography 
 
Kľúčové slová: demografická štatistika, sčítanie obyvateľov, demografia 
 
JEL classification:  J10 

 

Úvod 
     Demografickú štatistiku možno chápať popri teoretickej demografii, demografickej 

analýze, demografickej prognóze a demografickej metodológii ako subdisciplínu vednej 
disciplíny  demografie. Zaoberá sa najmä zberom a produkciou dát, ktoré sú nevyhnutné pre 
účely demografickej analýzy. Na Slovensku je demografická štatistika  zabezpečovaná 
a koordinovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Jej produkcia je neoddeliteľnou 
súčasťou národného a európskeho štatistického systému. Komplexný systém demografickej 
štatistiky na Slovensku popísal Žirko (Žirko, 2004). Jej obsah a rozsah vychádza z národných, 
európskych a iných medzinárodných požiadaviek. Jej súčasnosť a budúcnosť sú ovplyvnené  
víziami, ktoré sa dnes na štatistiku a osobitne na sociálnu štatistiku kladú. 

     V príspevku sa zameriavam na hlavné úlohy, ktoré  demografická štatistika 
zabezpečovaná Štatistickým úradom SR plní následne identifikujem vybrané problémy  
a výzvy, pred ktorými dnes  stojí. 

 

1. Úlohy a výzvy  demografickej štatistiky na Slovensku 
Štandardné úlohy, ktoré plní demografická štatistika na Slovensku možno v súlade s tzv. 

Generic Statistical Business Process modelom  (GSMB) identifikovať prostredníctvom 
nasledujúcich činností: (1) zber dát, (2) spracovanie údajov, (3) poskytovanie údajov, (4) 
štatistická a demografická analýza dát, (5) rozvoj systému demografickej štatistiky. 

Zber údajov sa zabezpečuje formou pravidelných mesačných výkazov. Demografická 
štatistika založená na systéme zberu údajov cez výkazy poskytuje štandardne údaje 
zodpovedajúce európskym požiadavkám na kvalitu medzinárodne porovnateľných  dát. 
Vysoká nákladovosť, požiadavka na znižovanie záťaže respondentov, potreba koherencia dát 
z viacerých zdrojov, optimalizácia štatistického výkazníctva boli a  sú kľúčovými faktormi  
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stratégie úradu. V rámci nej ŠÚ SR vymedzil pre potreby demografickej štatistiky prioritne 
nasledujúce požiadavky: (a) aktualizáciu systému spracovania demografických dát v novom 
dátovom systéme, (b) poskytovanie neštandardných výstupov, (c) preberanie informácií 
o demografickom pohybe obyvateľov z administratívnych zdrojov. Kým prvé dve môžeme 
považovať za splnené, intenzívnejšie a najmä pravidelné využívanie dát z administratívneho 
zdroja (UHCP) sa podarilo čiastočne zrealizovať v migračnej štatistike. V oblasti demografie 
sa najmä od roku 2010 zintenzívnili práce na zabezpečení   prístupu a pravidelnej dodávky 
údajov z administratívnych registrov. Išlo predovšetkým o registre v kompetencii Ministerstva 
vnútra. Výsledným efektom malo byť zjednodušenie zberu dát údajov pre demografickú 
štatistiku – preberane údajov priamo z existujúcich administratívnych zdrojov dát a/alebo 
Registrov. Napriek viacerým rokovaniam a stretnutiam  na všetkých  kompetenčných 
úrovniach musím skonštatovať, že konsenzus o pravidelnom poskytovaní a prístupe k údajom 
z Registra obyvateľov dosiahnutý nebol. Úrad hľadá a plánuje ďalšie formy využívania  
týchto zdrojov  napr. úpravou národnej legislatívy aj s podporou Eurostatu a Európskeho 
štatistického systému, kde  je využívanie AZD považované za jednu z prioritných úloh.   

Pri  zabezpečení spracovania sa kladie dôraz  na kvalitu dát z pohľadu ich   presnosti, 
včasnosti, úplnosti, porovnateľnosti a koherentnosti. Koherencia zdrojov údajov o populácii 
by mohla  byť zameraná na pravidelné porovnanie všetkých existujúcich  zdrojov, ktorými sú  
register obyvateľstva, evidencia obcí,  demografická štatistika a sčítanie obyvateľstva. Ako 
konkrétny príklad snahy o  zlepšenie kvality dát spomeniem iniciatívu úradu a NCZI pri 
kódovaní štatistík príčin smrti.  

V rámci demografickej štatistiky môžeme hovoriť  o troch hlavných právnych predpisov 
EU, ktoré majú priamy dopad na harmonizáciu dát poskytovaných pre medzinárodné účely. 
Ide o 

i. Nariadenie Komisie č. 328/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 
1388/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti 
a ochranu zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku o príčinách smrti  

ii.  Nariadenie EP a Rady č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii 
a medzinárodnej ochrane ( podrobnejšie sa jej dotknem v osobitnej podkapitole) 

iii.  a Nariadenie EP a Rady o demografickej štatistike, ktoré je v etape prípravy.  

Nariadenie o   demografickej štatistike má za cieľ zabezpečiť spoločný rámec pre 
systematickú tvorbu európskej  demografickej štatistiky prostredníctvom zberu, zostavovania, 
spracovania a zasielania harmonizovanej štatistiky o stave obyvateľov a vitálnych štatistikách 
( Návrh nariadenia 2011). Prípravné práce začali ešte v roku 2007 a prvá verzia vznikla o dva 
roky neskôr. Napriek tomu ( alebo práve preto), že články v návrhu sú veľmi všeobecné návrh 
bol a  je predmetom množstva pripomienok zo strany národných štatistických úradov a do 
dnešného dňa nebol prijatý. Jeho prijatie sa očakáva v tomto roku.  Články návrhu sa dotýkajú 
predmetu úpravy, vymedzenia pojmov, referenčného času, poskytovania údajov 
a metaúdajov, zdrojov údajov a požiadaviek na kvalitu.   Rozhodujúcimi sú články 3 a 4. 
Článok 3 sa týka údajov o počte obyvateľov  a vitálnych štatistík. Pod vitálnymi štatistikami  
sa rozumie pôrod živého dieťaťa a úmrtie. Inak povedané, z celkovej demografickej štatistiky 
je pre účel európskej demografickej štatistiky vymedzená harmonizácia v týchto troch 
oblastiach (počet obyvateľov, narodenie, zomretie) a to podľa konceptu obvyklého pobytu. 
Článok  4 sa týka  celkového počtu obyvateľov  na osobitné účely Únie (hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou). Celková počet obyvateľov sa myslí obyvateľov s obvyklým 
pobytom.  Oba aspekty (úzke zameranie nariadenia  a obvyklý pobyt) sú predmetom kritiky 
a neustáleho pripomienkovania.  

Poskytovanie údajov za obvyklý pobyt sa stali jedným z najviac polemizovaných 
požiadaviek v nariadení. Návrh z roku 2011 umožňuje „poskytnúť údaje o obyvateľstve 
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v mieste jeho zákonného alebo registrovaného pobytu, ale sa musí vynaložiť primerané úsilie 
na to, aby sa vypočítali údaje, ktoré budú čo najviac zodpovedať konceptu obvyklého pobytu“ 
( 5). V poslednom hlasovaní v rámci EP EMPL )február 2013) sa však stanovuje použiť 
rovnaký koncept obvyklého hlasovania pre oba články.  Pojem „obvyklý pobyt“ ako miesto, 
kde osoba bežne trávi denný čas odpočinku bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť z dôvodu 
rekreácie, prázdnin alebo v prípade ak nie je k dispozícii, miesto zákonného a registrovaného 
pobytu bolo po prvý krát ustanovené v nariadení o migračnej štatistike. Následne bol  koncept 
bol po prvý krát použitý na Slovensku  pri SODB 2011.  Za osoby s obvyklým pobytom sa 
považujú osoby, ktoré žili v mieste svojho obvyklého bydliska nepretržite najmenej 12 
mesiacov pred referenčným časom, alebo prišli na miesto svojho obvyklého bydliska počas 12 
mesiacov pred referenčným časom s úmyslom zotrvať tam aspoň jeden rok. Koncept vedie k 
použitiu rôznych definícií  a k produkcii rôznych dát o počte obyvateľov. V niektorých 
krajinách ako je napr. Taliansko sú odhady produkované de facto a osobitne na základe 
legálneho pobytu.  Na Slovensku je stále legislatívne platný koncept trvalého pobytu. Koncept 
obvyklého pobytu sa potýka v demografickej štatistike s problémom  zohľadnenia údajov 
obvyklého pobytu pri vnútornej migrácii a v demografickej aj migračnej štatistike s meraním 
a vyhodnotením „úmyslu zotrvať“.  Viacero definícií z hľadiska užívateľov môže  spôsobovať 
nejednoznačnosť vo vzťahu k potenciálnym užívateľom dát. Na strane druhej nárast rôznych 
foriem pobytu si skutočne vyžaduje produkciu údajov o počte obyvateľov pre rôzne definície 
pobytu,  ktoré odrážajú tieto  zmeny  aj v  kombinácii modelov obyvateľstvo/domácnosť. 

Migračná  štatistika, ktorá je v našich národných podmienkach organickou súčasťou 
demografickej štatistiky sa opiera svojim obsahom a rozsahom  o Nariadenie EP a Rady č. 
862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane. Toto nariadenie 
reagovalo na potrebu podchytiť údaje o migrácii v rámci EU z hľadiska prisťahovania, 
vysťahovania tak v rámci členských krajín EU ako aj medzi členskými krajinami a územím 
tretích krajín, občianstve a krajine narodenia osôb s obvyklým pobytom na území členských 
krajín ako aj údajov o štatistike medzinárodnej ochrany. Zlepšenie zdrojov údajov 
o migračnej štatistike  - medzinárodná migrácia, porovnanie údajov medzi krajinami, využitie 
AZD a produkcia údajov o počte obyvateľov pre rôzne definície pobytu,  ktoré odrážajú tieto  
zmeny  a to vo vzťahu k migrácii za prácou, migrácii mladých, regionálneho rozvoja sú 
hlavnými výzvami v tejto oblasti. Osobitne treba spomenúť oblasť porovnania údajov medzi 
krajinami. Jedným z riešení preferovaným Eurostatom sú tzv. zrkadlové štatistiky. 

Využívanou formou rozvoja systému demografickej štatistiky je outsorsing zdrojov na 
výskumno - vývojové úlohy. Pre úrad sú  zabezpečované  Výskumným demografickým  
centrom.  Za roky 2005 – 2011 sa jednalo o o celý rad úloh, ktorých zameranie pokrývalo 
oblasť    reprodukčného  správanie mestského a vidieckeho obyvateľstva (2008/ 600-5),  
kohortnú analýzu plodnosti ((2008/ 600-6),  pracovné migrácie ((2008/ 600-86),    vzdelanie 
ako diferenčný faktor reprodukčného správania (2010/600-8), migračné toky v SR (2010/600-
4), druhy pobytu v SR (  2011/900-1), analýzu narodených podľa legitimity (2011/900-5),  
vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva (2012/ 900-4 ) a využitie AZD na štatistické účely (2012/ 
900- 3 ). Posledná spomenutá úloha je jednou z prvých,  ktorá sa zaoberá tým, ako využiť 
AZD nielen pre demografické štatistiky, ale aj pre budúce sčítanie obyvateľov a má výrazný 
prínos k modernizácii sociálnych štatistík. Budúce plánovanie výskumných úloh si vyžiada 
systémovejší prístup  založený na aktuálnosti  špecifických potrieb,  nových teoretických 
východiskách a na strednodobom a dlhodobom plánovaní. 

Údaje pre medzinárodné organizácie  (Eurostat, Rada Európy, OSN, OECD, MMF, WHO 
a Svetová banka) sa poskytujú formou detailných dotazníkov. Údaje pre iné aj národné 
inštitúcie a verejnosť sú poskytované formou verejných báz dát (Slovstat a RegDat), formou 
analýzy demografického vývoja a  spracovania a poskytovania ad hoc dátových výstupov.  
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Osobitná aktivita zahŕňa riešenie požiadaviek obcí na zosúladenie počtov obyvateľov podľa 
ich evidencie s údajmi ŠÚ SR. Štandardné demografické publikácie v príslušnom roku sú 
zamerané na stav a pohyb obyvateľstva, vekové zloženie, bilanciu pohybu obyvateľstva 
v obciach, štatistiku zahraničného sťahovania v SR a analytické publikácie – Vývoj 
obyvateľstva SR a Zahraničné sťahovanie a cudzinci v SR. Ďalším  výstupom je Krátka 
analýza demografického vývoja SR za príslušný rok. Merania cez počty publikácií, 
požiadaviek  a prístupov hodnotia  demografickú štatistiku ako  najviac používaný dátový 
zdroj v rámci úradu. Dotazník spokojnosti používateľov štatistiky za ústredie a krajské 
pracoviská 2011 uvádza, že vyššiu ako priemernú mieru spokojnosti malo 5 štatistických 
okruhov (demografia, trh práce, ceny, register organizácií, klasifikácie a číselníky), pričom  
štatistický okruh demografia bol hodnotený (tak ako v roku 2009) najvyššou mierou 
spokojnosti 81,3 bodu (spokojnosť hodnotilo takmer tri štvrtiny respondentov).   V oblasti 
diseminácie  je výzvou je predovšetkým produkcia analýz zameraných na špecifické 
demografické procesy, pochopenie demografických zmien a ich následky pre konkrétne 
politiky. Príkladom môže byť napríklad publikácia, ktorú úrad vydal  k minulému 
 Európskemu roku aktívneho  starnutia a  solidarity medzi generáciami. Pravidelný pohľad na 
starnutie, ako na jeden z najvýznamnejších spoločenských fenoménov  kohortné analýzy a 
analýzy a medzinárodné porovnania vo vzťahu k tomu, že neexistuje štandardne stanovený 
dôchodkový vek si vyžadujú sekundárne analýzy s využitím demografických metód. 
Osobitným problémom v tejto oblasti sú požiadavky napr. aj zo strany Eurostatu na 
detailnejšiu disagregáciu skupín obyvateľstva vo vyššom veku v štandardných výstupoch 
s ohľadom na ich vypovedaciu schopnosť. Otvorenými zostávajú otázky výskumu  vekových  
profilov rozdielnych etnických komunít s osobitným zameraním na  Rómov,  populačné 
odhady a projekcie, ako aj  pravidelné populačné odhady malých oblastí ( small area 
estimations).  

Budúcnosť SODB 2021 spomeniem iba krátko,  nakoľko  táto téma bude predmetom 
osobitnej konferencie organizovanej štatistickým  úradom SR v závere  roku 2013. 
Zdôrazňujem predovšetkým potrebu diskusie odbornej a laickej verejnosti k budúcnosti 
sčítania na Slovensku, kontinuitu prác na budúcom sčítaní aj využívaním a vyhodnocovaním 
medzinárodných skúseností a potrebu monitorovania zmien s možným dopadom na SODB 
2021. 

 

2. Záver: 
Hlavné výzvy a odporúčania môžeme  teda zhrnúť do nasledujúcich aktivít: 

i. Lepšie prepojenie  teórie a praxe  predovšetkým spoluprácou s Výskumným 
demografickým centrom a univerzitami s osobitným zameraním na rozvoj 
modernej demografie 

ii.  Implementovanie  nových metód demografickej štatistiky najmä využívaním kapacít 
a znalostí absolventov demografie („účelové“  bakalárske a magisterské práce) 

iii.  Zameranie sa pri výstupoch a pri   analýzach  na špecifické demografické javy 
a podskupiny 

iv. Skvalitnenie migračnej štatistiky pre účely medzinárodného porovnania využívaním 
zrkadlových štatistík 

v. Pokračovanie  v tendencii využívania  AZD, najmä  Registra obyvateľov pre budúci 
strategický cieľ preberania informácií o demografickom pohybe obyvateľov 
z administratívnych zdrojov ako aj pre účely koherencie dát z demografickej 
štatistiky 
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vi. Podnecovanie  národnej diskusie o budúcnosti a alternatívnych prístupoch SODB 2021 
s využitím medzinárodných skúseností a odporúčaní. 

vii.  Zabezpečenie dismeninácie údajov novými formami vizualizácie ( Ceznus Hub, Grid). 
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Výučba demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave 

 

Teaching of demography on the Faculty of Natural Sciences, Comenius 
University in Bratislava 

 
Jozef Mládek, Marcela Káčerová 

 
Abstract:  Demogeography and demography teaching on Faculty of Natural Sciences 
Comenius University in Bratislava started in 1998. It was based on the social requirement 
(formation of the Slovak Republic) upon the scientific knowledge on population processes 
and structures and upon the education of experts from demography. Teaching was realized on 
the basis of study programs of Geography and Human Geography. Since 2009, the education 
is realized in three degree programs - bachelor, master and doctoral. The study programs 
insist  especially on getting under the set of methods and techniques of demographic cognition 
and the knowledge of modelling on the basis of statistical and cartographical methods. The 
important part of the programs represent the knowledge of population development of 
Slovakia and of the world, family and reproductive population behavior, forecasts of the 
development of population processes. 
 
Abstrakt : Výučba demogeografie a demografie sa na Prírodovedeckej fakulte UK v 
Bratislave začala v roku 1998. Bolo to na základe spoločenskej požiadavky (vznik Slovenskej 
Republiky) na vedecké poznatky o populačných procesoch a štruktúrach a na výchovu 
odborníkov z demografie. Výučba sa realizovala na báze študijných programov Geografie a 
Humánnej geografie. Od roku 2009 sa výučba uskutočňuje v 3 študijných programoch – 
bakalársky, magisterský a doktorandský. V programoch štúdia sa mimoriadny dôraz kladie na 
zvládnutie súboru metód a techník demografického poznávania, na znalosti modelovania na 
báze štatistických a kartografických metód. Významnú súčasť programov predstavujú i 
poznatky populačného vývoja Slovenska a sveta, reprodukčného a rodinného správania 
obyvateľstva, prognózy vývoja populačných procesov. 
 
Key words: demography, demogeography, bachelor, master and doctoral study programs. 
Kľúčové slová: demografia, demogeografia, bakalárske, magisterské a doktorandské 
programy štúdia. 
JEL classification: A 23. 
 
1. Úvod 
 Výchova odborníkov z demogeografie a demografie nemá takú dlhú históriu, akú 
predstavujú 45 ročné aktivity SŠDS. Začala v roku 1998, keď sa na Prírodovedeckej fakulte 
UK založilo malé pracovisko s orientáciou na tieto dva vedné odbory – demogeografiu 
a demografiu. To pravda neznamená, že dovtedy sa poznatky týchto odborov na slovenských 
vysokých školách neprednášali. Najmä vysokoškolské pracoviská na Vysokej škole 
ekonomickej, na Lekárskej fakulte a ďalších mali vo svojich učebných programoch 
demografickú problematiku. Rovnako i súčasťou učebnývh programov geografických 
vysokoškolských pracovísk bola demogeografia (geografia obyvateľstva). Na 
Prírodovedeckej fakulte UK sa už od 50. rokov prezentovali významné výsledky poznávania 
populačných procesov a štruktúr (J. Verešík, O. Bašovský a ďalší). 
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 Dlhodobo sa však na Slovensku pociťovala absencia profilových pracovísk 
s demografickou orientáciou. Výrazne sa to prejavilo najmä po rozdelení Československa 
v roku 1993, kedy na Slovensku ako v jednom z mála európských štátov takto vedecky 
zamerané pracovisko chýbalo. Prirodzene nemohla byť naplnená ani edukačná funkcia. 
Mnohé funkcie získávania (sčítania obyvateľstva) a vyhodnocovania demografických 
poznatkov sa centrálne spracovávali v českých štatistických a vedeckých inštitúciách. 
 Demografia patrí do súboru tých vedeckých disciplín, ktoré predstavujú a poskytujú 
poznatky vlastivedného charakteru. Okrem poznávacej funkcie predstavujú demografické 
poznatky nenahraditeľnú bázu pre spoločenskú prax. Každé seriózne plánovacie aktivity, 
rozhodovanie a riadenie sa nezaobíde bez úplných, podrobných, korektných informácií 
o polulačných procesoch a štruktúrach. Platí to ako na úrovni globálnej, na úrovni štátu, 
akýchkoľvek regionálnych útvarov, vrátane obecnej úrovne. Spoločnosť si musí súbory 
poznatkov o vývoji, rozmiestnení, prirodzenej a priestorovej dynamike, o štruktúrach, 
prognózy vývoja obyvateľstva vytvárať vlastnými prostriedkami a nikto z externých 
subjektov ich nemôže poskytnúť a nemožno ich ani importovať zo zahraničných zdrojov. 
Zároveň je celkom prirodzené, že pre tvorbu takejto poznatkovej bázy sú potrební 
kvalifikovaní odborníci, schopní takéto informácie spracovať a poskytnúť. 
 
2. Vznik demogeografického a demografického pracoviska na Univerzite Komenského 
 Na Slovensku bolo nevyhnutné zriadiť demografické pracovisko, ktoré by zabezpečovalo 
rozvoj poznatkovej bázy, metodológie ako i aplikovaný výskum a zároveň i prípravu 
odborníkov z demografie. Uznesením vlády SR č. 178 z 11. 3. 1997 bolo uložené vypracovať 
návrh na zriadenie špecializovaného demografického pracoviska s takouto komplexnejšou 
orientáciou. Za tým účelom bola vytvorená pracovná skupina, zostavená zo špecialistov 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistického úradu SR, Slovenskej akadémie 
vied, Ministerstva školstva SR a z expertov Slovenskej štatistickej a demografickej 
spoločnosti. Možnosti riešenia boli konzultované s rakúskym Demografickým ústavom vo 
Viedni a Katedrou demografie a geodemografie Fakulty prírodných vied Karlovej Univerzity 
v Prahe (t. j. s podpredsedom Európskeho populačného výboru Rady Európy a členom tohto 
výboru). 
 Pracovná skupina prijala návrh na zriadenie pracoviska s demografickou orientáciou 
(pedagogicko-výchovná a základný výskum) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Toto pracovisko sa v prvej etape vývoja riešilo ako Oddelenie 
demogeografie a demografie na Katedre humánnej geografie a demogeografie s postupným 
pretransformovaním na samostatnú katedru. Významnú úlohu pri výbere miesta nového 
pracoviska zohrala určitá už spomenutá tradícia výskumu a výchovy v odbore demogeografia 
na tejto katedre. O dva roky neskôr vzniklo podobné pracovisko s orientáciou na základný 
demografický výskum– Výskumné demografické centrum, Infostate v Bratislave. 
 V roku 1998 poskytlo Ministerstvo školstva SR mzdové prostriedky pre zriadenie 
pracoviska na Prírodovedeckej fakulte UK. Postupne bolo možné prijať nových pracovníkov 
a začať s plnením výchovných a výskumných programov. V tom istom roku bolo vďaka 
porozumeniu a schváleniu Geografickou sekciou, vedením Prírodovedeckej fakulty UK a 
Akademickým senátom Prírodovedeckej fakulty UK zriadené na Katedre humánnej geografie 
a demogeografie Oddelenie demogeografie a demografie. Všetky uvedené orgány zároveň 
odporúčali perspektívnu transformáciu oddelenia na samostatnú Katedru demogeografie a 
demografie.  



  45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 

 

 

97 

 Od školského roku 1998-1999 sa začala výchova odborníkov v rámci študijnej 
špecializácie Demogeografia a demografia. Išlo o magisterské štúdium, ktoré vychádzalo zo 
študijného odboru Geografia a kartografia. Dôležitú úlohu pritom zohrali katedry geografie na 
PrirF UK, ktoré poskytli pre toto štúdium širšiu poznatkovú a organizačnú bázu. Cieľom 
špecializovaného štúdia bolo vychovávať každoročne 10 absolventov, schopných poznávať 
vývoj, súčasný stav a prognózy základných populačných javov a procesov. Ich uplatnenie sa 
predpokladalo v oblasti spoločenskej praxe (Štatistický úrad SR, krajské a okresné útvary ŠÚ, 
centrálne a regionálne riadiace orgány a pod.) a vo sfére základného výskumu (geografia, 
sociológia, prognostika, etnografia, ekonómia, a pod).  
 Vzhľadom na náročné budovanie pracoviska na PRIF UK bolo nevyhnutné zapojiť do 
pedagogického procesu i viacerých odborníkov z ďalších pedagogických a vedeckých 
pracovísk (Geografický ústav SAV, Štatistický úrad SR, Ekonomická Univerzita). Išlo o 
špecializované predmety, ako Demografická analýza (Z. Finková), Demografické informačné 
systémy (M. Žirko), Demografická štatistika (K. Pastor), Populačný vývoj a sociálna politika 
(Z. Finková), Štatistické metódy v demografii (I. Stankovičová), Demografické projekcie a 
prognózy (A. Bezák). Postupne s kvalifikačným rastom mladých pracovníkov 
Oddeleniademogeografie a demografie boli viaceré z týchto predmetov prevzaté do ich 
kompetencie. 
 V ďalšom vývoji (10 rokov) sa výučba odborníkov realizovala v rámci magisterského 
programu študijného programu Humána geografia a demografia. Bolo to umožnené najmä 
vďaka pochopeniu a poskytnutiu dobrých podmienok pre výučbu na Katedre humánnej 
geografie. 
 Radikálna zmena vo výučbe nastala v roku 2009, kedy sa pristúpilo k rozšíreniu 
programov štúdia na Geografických smeroch PriF UK. Dôsledne sa definovali tri úrovne 
vysokoškolského štúdia a ich programy. V rámci študijného programu Geografia bol založený 
samostatný študijný program bakalárskeho štúdia – Geografia a demografia. Na tento stupeň 
štúdia nadväzuje magisterský študijný program – Humána geografia a demografia. Možnosti 
pokračovať v štúdiu sa otvorili i na doktorandskom stupni, kde na študijnom odbore Humánna 
geografia je akreditovaný študijný program Humánna geografia a demografia. V takomto 
usporiadani a nadväznosti je umožnené štúdium demografie vo všetkých troch stupňoch 
univerzitného štúdia. 
 
3. Obsahové (vedecké) zameranie štúdia demografie 
 V študijnom programe absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 
Demografie sú obsiahnuté 3 bloky poznatkov.  
 
 Prvý blok predstavujú poznatky, spoločné pre všetky študijné programy Geografia. 
Zahrňuje poznatky a metódy výskumu všetkých geografických disciplín, ktoré sa orientujú na 
poznanie zákonitostí prírodnej geografickej sféry (geomorfológia, pedogeografia, 
biogeografia geoekológia a ďalšie) ako i socioekonomickej sféry (geografia priemslu, 
poľnohospodástva, dopravy, agrogeografia, sídelná geografia a ďalšie). Tento súbor 
poznatkov umožňuje poznať a interpretovať priestorové vzťahy populácie s ostatnými 
prvkami geosféry. Pritom sa kladie dôraz na špecifické metodické prístupy  ako je 
priestorovosť, kauzalita  a komplexnosť štúdia socioekonomických javov a procesov. 
 
Všeobecná fyzická geografia 
Všeobecná a tematická kartografia 
Regionálna geografia Slovenska 
Regionálna geografia sveta 
Územné a regionálne plánovanie 
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Regionálny rozvoj a regionálna politika 
Ekonómia 
Sociológia 
Geoekológia 
Geografia sídiel 
Geografia priemyslu a dopravy 
Geografia cestovného ruchu a služieb 
Verejná správa 
Historická geografia 
 
 V druhom programovom bloku sú zaradené pomocné vedné odbory a programy s výraznou 
metodickou orientáciou. Sem patria základné poznatky z ekonómie, sociológie, kartografie, 
matematiky územného plánovania, prognostiky, behaviorálnej a sociálnej geografie. Dôraz sa 
kladie na aktívne zvládnutie počítačových metód a techník, práca s databázami ale i 
zvládnutie metód geografických informačných systémov (konštrukcie grafov, tvorba 
tematických máp).  
 
Použitie počítačov v demografii 
Dizajn databáz a informačné systémy 
Počítačová tvorba máp 
Geoinformačné modelovanie v demografii 
Základy štatistiky 
Štatistické metódy v demografii 
Demografická štatistika 
 
 Tretí blok poznatkov obsahuje hlavné predmety špecializácie a z hľadiska profilu 
absolventa je najvýznamnejší. Jedná sa o poznatky ako i metódy a techniky poznávania 
takých vedných disciplín ako sú demogeografia, demografia, demografická štatistika, ako i 
príbuzných disciplín.  
 
Úvod do demografie a demoinformatiky 
Demogeografia a demografia 
Demografické štruktúry 
Demografická analýza 
Populačný vývoj Slovenska 
Populačný vývoj sveta 
Priestorová mobilita obyvateľstva 
Populačné projekcie a prognózy 
Aktuálne trendy v demogeografii a demografii 
Populačná a rodinná politika 
Geografia náboženstiev 
 
 Tradične sa na študijných smeroch geografie a demografie veľké nároky kladú na úroveň 
spracovania záverečných bakalárskych a diplomových prác. Študenti majú možnosť overiť si 
získané teoretické poznatky na vybraných témach. Obhajoba týchto prác je súčasťou 
záverečných štátnych skúšok. Požadovaná úroveň spracovania zadaných tém sa dosahuje i 
vďaka systematickým diskusiam a kontrole na seminároch: 
 
Seminár k bakalárskej práci z demografie 
Bakalárska práca z demografie 
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Samostatné práce na diplomovej téme 
Odborná prax z demografie 
 
 V posledných rokoch bolo prijatých do 1. ročníka bakalárskeho štúdia 15-25 študentov. 
Doterajšie skúsenosti ukazujú, že približne polovica z nich by mohla končiť magisterské 
štúdium. Neúspešnosť študentov ovplyvňujú predovšetkým dva faktory. Nároky pedagógov 
sú pomerne vysoké a treba ich aj v budúcnosti podporovať. Tak ako na iných študijných 
odboroch sa dosť negatívne prejavuje pomerne nízka úroveň poznatkov študentov, ktorí sa 
hlásia zo stredných škôl. Napriek rôznym kurzom opakovania stredoškolských vedomostí sa 
nedarí udržať týchto študentov v učebných programoch celého rozsahu štúdia. 
 Absolvent špecializovaného štúdia demografia je schopný analyzovať základné 
demografické procesy (pôrodnosť, úmrtosť, sobášnosť, rozvodovosť, potratovosť, plodnosť, 
prirodzený a priestorový pohyb obyvateľstva) ako i populačné štruktúry (vekovú, 
ekonomickú, národnostnú, religióznu a pod.) v ich priestorových a kauzálnych súvislostiach. 
Komplexnejšie posudzovanie populačných javov a procesov mu umožňuje najmä súbor 
poznatkov o celej prírodnej a socioekonomickej sfére. Je schopný posudzovať základné 
demografické javy a procesy v európskom a celosvetovom kontexte. Ovláda štatistické, 
matematické, počítačové, demografické a geografické metódy štúdia populačných problémov 
a je schopný získané poznatky graficky a kartograficky interpretovať. Ovláda základné 
metódy projektovania a prognózovania populačných javov a procesov. 
 Možnosti uplatnenia absolventov špecializácie demografia sú veľmi široké. Predstavuje ich 
v prvom rade sieť aplikačne orientovaných útvarov štatistickej praxe (Štatistický úrad SR, 
oblastné útvary ŠÚ). Evidentná je potreba takto profilovaných odborníkov na všetkých 
centrálnych a regionálnych stupňoch verejnej správy (štátnej správy a samosprávy). 
Demografické analýzy a na ich základe získané poznatky sú bázické informácie, potrebné v 
riadiacej a rozhodovacej činnosti na všetkých hierarchických úrovniach riadenia. Potreba 
odborníka z demografie je nezastupiteľná i v oblasti základného výskumu a to nielen v 
profilovom vednom odbore, ale i v príbuzných vedných disciplínach (geografia, sociológia, 
história, prognostika, etnografia, ekonómia a ďalšie). 
 
4. Záver 
 V relatívne krátkom čase sa na Prírodovedeckej fakulte v spolupráci s geografickými 
pracoviskami a pracoviskami GÚ SAV, Infostatu, ŠÚ SR, VŠE podarilo etablovať pracovisko 
s orientáciou na výskum populačných problémov a zároveň s realizáciou pedagogických 
programov z demografie. Postupne sa zvýšila kvalifikačná úroveň pracovníkov, ktorí 
pedagogický proces zabezpečujú. Je potrebné, aby tento trend pokračoval a v priebehu 
niekoľkých ďalších rokov sa môže sformovať pracovisko schopné zabezpečovať požadované 
vedecké výsledky, využiteľné v spoločenskej sfére. A zároveň pracovisko, ktoré bude 
vychovávať odborníkov z odboru demografie na vysokej vedeckej úrovni. 
 Je potrebné naďalej uvažovať s pôvodným zámerom vytvorenia samostatnej katedry 
demografie. Katedra má oveľa lepšie možnosti, akcieschopnosť formulovať a uchádzať sa o 
realizáciu svojich výskumných programov a následne i formulovať štúdijné programy 
z demografie. 
 Prospelo by zapojenie do výučby demografických študijných programov ďalších 
popredných odborníkov, ktorí dosiahli vynikajúce vedecké výsledky v tomto a príbuzných 
odboroch. Výučba v takmer v každom študijnom programe si vyžaduje dosť široké spektrum 
odborníkov a materské pracovisko nie vždy môže zabezpečiť týchto odborníkov vo všetkých 
potrebných smeroch. 
 Popri rozvíjaní metodických a aplikačných poznatkov a schopností študentov riešiť 
aktuálne otázky spoločenských potrieb bude potrebné zároveň prehlbovať teoretické poznatky 
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vo výučbe. Pôjde o rozširovanie znalostí z teoretickej demografie a demogeografie 
a poznatkov o historickom vývoji demografického poznania. 
 Bude prospešné prehĺbiť spoluprácu s pracoviskami demografickej praxe, ktoré sa venujú 
podobným vedeckým a aplikačným programom. Ide o rôzne formy pôsobenia 
v pedagogickom procese. Ukazuje sa napr. potreba oboznámenia študentov s organizáciou 
a zabezpečením celého praktického zberu a spracovania štatistických údajov o obyvateľstve 
(sústavná evidencia, sčítania a pod.). Rovnako by bola užitočná orgnizácia odborných 
študentských praxí na inštitúciách s orientáciou vedeckého výskumu, ako i štatistickej praxe. 
Je potrebné zvážiť možnosti vedenia bakalárskych a magisterských prác, odborníkmi týchto 
inštitúcií. 
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Míľniky v historickom vývoji štatistiky   
Milestones in the historical development of statistics 

 
Tatjana Šimanovská1 

 
Abstract:  Our paper analyzes selected milestones in the historical development of statistics 
from the beginning of human civilization to the present. Statistics closely related to 
demography throughout its history. Also in development statistics play a key role especially 
mathematics and probability theory. Briefly we describe the history of Slovak statistics. 
Abstrakt : Náš príspevok analyzuje vybrané míľniky v historickom vývoji štatistiky od 
počiatkov ľudskej civilizácie po súčasnosť. Štatistika je úzko spätá s demografiou počas celej 
svojej histórie. Taktiež vo vývoji štatistiky zohrávala kľúčovú úlohu matematika a hlavne 
teória pravdepodobnosti. Stručne popisujeme aj históriu slovenskej štatistiky. 
Key words: civilization, statistics, probability theory. 
Kľúčové slová: civilizácia, štatistika, teória pravdepodobnosti.  
JEL classification: N00, N01         

Úvod 
V našom príspevku sa zameriame na vybrané míľniky v historickom vývoji štatistiky, 

pretože táto problematika je veľmi široká a zasluhovala by si hlbšie bádanie. Štatistika je s 
históriou ľudstva spätá už od počiatkov civilizácie. Vznik a rozvoj štatistiky podmieňovali 
najmä praktické dôvody. Prvé súpisy a prehľady sa začali vykonávať preto, lebo vládcovia 
chceli mať prehľad o majetku, o počte bojaschopných mužov alebo od koľkých obyvateľov 
môžu vymáhať dane. Hlavným účelom štatistiky bolo teda získať dáta, ktoré používali vládne 
a správne orgány. Zber dát o štátoch a mestách, o počte obyvateľov, veľkosti ich majetku, o 
hospodárení a pod. pokračuje v súčasnosti prostredníctvom národných a medzinárodných 
štatistických služieb. Štatistika je úzko spätá s demografiou počas celej svojej histórie. 
Taktiež vo vývoji štatistiky zohrávala kľúčovú úlohu matematika. Štatistické postupy sa 
pôvodne vyvinuli pre prírodovedecké skúmania, ale postupne v čoraz väčšom rozsahu 
vstupovali do metodiky spoločenských vied, najmä v ich empirických výskumoch a pri 
formulovaní hypotéz, lebo štatistika podporuje plánovanie a vyhodnocovanie empirických 
skúmaní a umožňuje optimálne plánovať pokusy, aby minimálne náklady priniesli maximum 
informácií. 

1. Historické míľniky vývoja štatistiky 
Etymológia slova štatistika má niekoľko interpretácií Niekedy sa udáva, že slovo 

štatistika má svoj pôvod v latinskom slove status – stav. Pôvodne sa jednalo iba o stav nejakej 
krajiny alebo štátu a štatistika sa chápala ako činnosť, ktorá spočívala v zisťovaní tohto stavu. 
V podstate sa jednalo o popisnú štatistiku. V roku  1589 použil Talian Girolamo Ghilini ako 
prvý termín štatistika, vo vyššie uvedenom zmysle, t.j. týkal sa stavu štátu. V iných 
prameňoch sa termín štatistika odvodzuje z latinského statisticum collegium  ("rada štátu") a z 
talianskeho slova statista ("štátnik" alebo "politík"). Nemecký termín Statistik najprv 
predstavil Gottfried Achenwall (1749) a chápal ho ako analýzu dát o štáte, a tiež znamenal 
"vedu o štáte". Neskôr označoval tento termín v angličtine politickú aritmetiku. Tento termín 
na začiatku 19. storočia vyjadroval všeobecne zber a triedenie dát. Do angličtiny zaviedol 
termín štatistika v roku 1791 sir John Sinclair, keď publikoval prvý z 21 zväzkov s názvom 
                                                 
1 Vypracované v rámci riešenia úlohy VEGA č. 1/0335/13: „Štatistická analýza vybraných ukazovateľov 
konkurencieschopnosti na súbore podvojne účtujúcich podnikov SR“ 
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Statistical Account of Scotland ([1], 53). Prvú knihu, ktorá mala pojem "štatistika" vo svojom 
titule, napísal v roku 1857 Francis G.P. Neison a nazval ju  "Contributions to vital statistics". 

Jednoduché formy štatistiky sa používali od začiatku ľudskej civilizácie, keď sa 
vyobrazenia alebo iné symboly používali na zaznamenávanie počtu ľudí, zvierat a neživých 
objektov buď na koži, doštičkách, alebo tyčinkách z dreva a na stenách jaskýň. Staroveké ríše, 
počínajúc mezopotámskymi mestskými štátmi, boli finančne úplne závislé na úspešnom 
výbere daní, či sa jednalo o pracovnú povinnosť obyvateľstva, alebo o naturálne či peňažné 
dávky. Na tieto účely existovali už prepracované "štatistické metodiky". 3000 rokov pred 
naším letopočtom používali Babylončania malé hlinené tehličky na zaznamenávanie 
poľnohospodárskych výnosov a komodít. 

Egypťania skúmali populáciu a materiálne bohatstvo svojej krajiny skôr, než začali 
stavať pyramídy v 31. storočí pred naším letopočtom. V Egypte od roku 2850 p.n.l. 
pravidelne raz za dva roky robili súpis dobytka a od roku 2000 p.n.l. sa vyberala rovná daň z 
hlavy, ktorej zavedenie si vyžiadalo aktualizované sčítanie obyvateľstva. Tiež bola zdanená 
pôda  a vyššie dane vychádzali z presného zamerania rozlohy a výdatnosti záplav na tom 
ktorom mieste. Aj v Biblických knihách nájdeme štatistické práce, napr. dve oddelené sčítania 
ľudu Izraela a popis materiálneho bohatstva rôznych židovských kmeňov. Podobné číselné 
záznamy existovali aj v Číne 2000 rokov pred naším letopočtom. Starí Gréci tiež vykonávali 
sčítanie domov a bytov, ktoré použili ako základ pre zdanenie už okolo roku 594 pred naším 
letopočtom. 

Rímska ríša bola prvou vládou, ktorá zhromažďovala rozsiahle údaje o populácii, 
regiónoch a bohatstve na území, ktoré mala pod kontrolou. Rím mal prepracovaný systém 
evidencie, cenzus, ktorý sa pravidelne realizoval v republikánskom období a jednalo sa 
pôvodne o súpis nehnuteľného majetku, neskôr aj otrokov a dobytka. Na jeho základe bola 
vypočítaná výška dane pre jednotlivých občanov. Snáď najslávnejším sa dnes javí jeden z 
posledných pravidelných cenzusov, ktorý sa uskutočnil za vlády cisára Augusta okolo 
prelomu letopočtu, ktorý vošiel do dejín ako časové určenie narodenia Ježiša Krista. 

Stredovekými "štatistickými ročenkami" boli vrchnostenské urbáre, z ktorých okrem 
evidencie príjmu poddaných bolo možné vyčítať aj rozsah pozemkového vlastníctva šľachty a 
cirkvi, a tiež mestské daňové knihy a daňové  registre, ktoré obsahovali zoznam daňovníkov 
spolu s ich nehnuteľným majetkom a výšku odvedených daní. V 14. storočí sa v Európe 
objavujú prvé cirkevné matriky ako cenný zdroj informácií o obyvateľstve. Počas stredoveku 
sa uskutočnili v Európe nedostatočne komplexné sčítania ľudu. Králi dynastie Karolovcov, 
Pipin Krátky a Karol Veľký, si objednali prieskumy cirkevných zariadení: Pipin Krátky 
v roku 758 a Karol Veľký v roku 762. Po dobytí Anglicka Normanmi v roku 1066, William I. 
Dobyvateľ, kráľ Anglicka, nariadil sčítanie ľudu, ktoré sa uskutočnilo v roku 1086 a bolo 
zaznamenané v „Domesday Book“, ktorá je najstarším súpisom nielen pozemkového majetku 
v Anglicku, ale obsahuje aj počet obyvateľov a jeho štruktúru. „Domesday Book“ slúžila ako 
podklad na vyberanie daní až do roku 1522.  

Za prvú napísanú prácu o štatistike sa považuje "Rukopis na rozlúštenie 
kryptografických správ" od arabského filozofa, matematika, lekára, hudobníka a astronóma  
Al-Kindiho (801 - 873)  z 9. storočia. Vo svojej knihe Al Kindi podrobne opísal, ako používať 
štatistiky a frekvenčnú analýzu na rozlúštenie šifrovaných správ.  

Ďalším významným dielom je „Nuova Cronica“, ktorá je históriou Florencie 14. 
storočia. Napísal ju bankár a úradník Giovanni Villani (1280-1348) z Florencie, ktorý sa 
inšpiroval návštevou osláv 1300 jubilea založenia Ríma a zatúžil zdokumentovať históriu  
svojho rodného mesta. Kronika obsahuje veľa štatistických údajov o počte obyvateľov, 
obradoch, obchode a obchodovaní, vzdelávaní a o cirkevných zariadeniach. Uvedená práca sa 
považuje za pozitívny počin v histórii štatistiky, lebo ako prvá pracuje so štatistickými 
dátami. 
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16. storočie prinieslo rozvojom filozofie nový pohľad na svet a človeka a začali sa rodiť 
moderné vedné disciplíny. Bolo to obdobie veľkých spoločenských zmien. Spoločnosť sa 
začala viac diferencovať a z potreby jej efektívneho riadenia sa zrodila aj potreba jej 
systematickejšieho skúmania. V duchu popisnej štatistiky vyšlo v Benátkach v roku 1562 
prvé ucelené štátovedné dielo „O vláde a správe v rôznych kráľovstvách“ , ktoré napísal 
Francesco Sansovino (1521-1586). V roku 1660 začal prednášať Hermann Conring (1600-
1681) popisnú vedu o štáte na Univerzite v Lipsku, čím vznikla tzv. univerzitná štatistika. 

Niektorí odborníci kladú pôvod štatistiky do roku 1662, kedy anglický obchodník John 
Graunt (1620-1674) publikoval knihu s názvom „Natural and Political Observations Made 
upon the Bills of Mortality“ a napísal ju na základe zoznamov zomrelých. John Graunt sa 
považuje tiež za zakladateľa demografie a ako prvý učenec vyvinul metódy na spracovávanie 
štatistických dát zo sčítania ľudu. Stanovil stacionárny pomer narodených chlapcov a dievčat, 
a tiež stacionárny pomer počtu mužov a žien a zostavil tabuľky úmrtnosti na základe 
skúmania vymierania jednotlivých vekových skupín. Sir William Petty (1623-1687) bol 
anglický ekonóm, štatistik, lekár, profesor hudby, námorník a vynálezca. Použil štatistickú 
techniku jednoduchých priemerov. V tom čase štatistika využívala len kvantitatívne dáta, 
a pretože sčítanie ľudu bolo v Írsku ťažké, ba priam nemožné, tak Petty využil metódu 
odhadu. Graunt aj Petty boli tzv. politickí aritmetici, ktorí skúmali hromadné javy a vzťahy 
medzi nimi na základe číselných údajov. V tejto dobe sa pojem štatistika ešte nepoužíval. Ako 
sme sa zmienili vyššie, slovo štatistika sa začalo používať až v 18. storočí a o jeho rozšírenie 
sa zaslúžil nemecký profesor Gottfried Achenwall (1719-1772). Pojem štatistika používal na 
označenie náuky o „štátnych pozoruhodnostiach“ , teda o skutočnostiach, ktoré určovali silu 
vtedajších štátov. Jednalo sa o disciplínu, ktorá sa podobala viac dnešnému hospodárskemu 
zemepisu než štatistike v takej podobe, ako ju poznáme v súčasnosti.  

Za zakladateľa modernej štatistiky sa považuje belgický učenec Adolphe Jacques 
Quételet (1796-1874), ktorý sa pokúsil spojiť slovný popis univerzitnej štatistiky s číselným 
popisom, ktorý zaviedla politická aritmetika. Predmetom skúmania štatistiky sa stali 
hromadné javy a jej ďalší vývoj podmienilo využitie teórie pravdepodobnosti. Quételet je 
duchovným otcom pojmov normálneho rozdelenia, priemeru, strednej hodnoty a rozptylu. Na 
základe číselných údajov dokázal zákonitosť zdanlivých náhod, ktoré sa pravidelne opakujú. 
Taktiež propagoval použitie pravdepodobnosti a štatistiky v spoločenských vedách. Škótsky 
bádateľ William Playfair, (1759-1823) bol pionierom štatistickej grafiky.  

Vývoj štatistiky je úzko spätý s rozvojom teórie pravdepodobnosti. Teória 
pravdepodobnosti vznikla v prvej polovici 17. storočia v Taliansku, Francúzsku, Švajčiarsku 
a v Holandsku. Matematické základy štatistiky položili riešením množstva 
pravdepodobnostných problémov francúzski matematici Pierre de Fermat (1601-1665) 
a Blaise Pascal (1623-1662). K riešeniu týchto problémov ich inšpirovala aristokracia, ktorá 
mala v obľube hazardné hry s kockami. Slávna je ich vzájomná korešpondencia, ktorú začali 
v roku 1654 a riešili v nej otázku, ako spravodlivo rozdeliť bank medzi hráčov, ak séria 
hazardných hier musela byť predčasne prerušená. Iná interpretácia tejto pozoruhodnej 
udalosti, ktorá „šťastnou náhodou“ zrodila novú matematickú disciplínu hovorí, že rytier de 
Méré sa obrátil na Pascala s otázkou, koľko treba hodov jednou alebo dvomi kockami, aby 
šanca, že padne aspoň raz šestka, resp. dve šestky, bola nadpolovičná. Títo učenci nadviazali 
na myšlienky Geronima Cardana (1501-1576) a Galilea Galileiho (1564-1642).  

Za zakladateľa teórie pravdepodobnosti sa považuje Jacob Bernoulli (1654-1705) 
z Bazileja. Jeho kniha „Ars conjectandi“ z roku 1713 je prvým systematickým dielom o teórii 
pravdepodobnosti. V tejto práci odvodil vetu známu ako „zákon veľkých čísel“. Túto 
disciplínu neskôr rozvíjal jeho brat Johann (1667-1748) a jeho syn Daniel Bernoulli (1700-
1782). Ďalšími, ktorí sa zaslúžili o rozvoj teórie pravdepodobnosti, boli Christian Huygens 
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(1629-1695), Abraham de Moivre (1667-1754), Thomas Bayes (1702-1761), Leonard Euler 
(1707-1783), Simon Denis Poisson (1781-1840) a ďalší matematici.  

Tromi gigantmi v rozvoji štatistiky boli Pierre Simon Laplace (1749-1827), Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855) a R.A.Fisher (1890-1962). [4]. Laplace chápal pravdepodobnosť 
ako nástroj pre popis problémov s neúplnou vstupnou informáciou a svoju teóriu aplikoval na 
všetky oblasti vtedajšieho poznania od nebeskej mechaniky a teórie merania až po štatistiku a 
spoločenské vedy a jeho idey sú stále inšpiratívne aj v súčasnosti. Laplace nemal konkurenciu 
vo svojom majstrovskom ovládaní analytickej techniky. Pripustil aj zásadu inverznej 
pravdepodobnosti. Fisher zaviedol množstvo štatistických pojmov a zaoberal sa vývojom 
metód vhodných pre malé vzorky a objavil okrem iného aj analýzu rozptylu. Gauss prvýkrát 
popísal metódu najmenších štvorcov okolo roku 1794. 

Teória pravdepodobnosti sa počas ďalšieho obdobia uplatňovala v štatistike tým viac, 
čím viac zákonitostí nachádzali vedci v prírode a vo vývoji spoločnosti. Na prelome 19. a 20. 
storočia sa štatistika zaoberala hromadnými javmi na základe spracovania čo 
najkomplexnejších dátových súborov. Vytvárali sa rozsiahle súbory dát a vykonával sa zber 
mnohých informácií od čo najširšieho okruhu respondentov s cieľom obsiahnuť v skúmaní 
celú populáciu a tým získať maximálne presný obraz o stave spoločnosti. Časová i finančná 
náročnosť takých bádaní viedla k úvahám, či ozaj treba skúmať celú populáciu, alebo stačí 
vybrať iba jej reprezentatívnu vzorku. Na základe tejto myšlienky sa na začiatku 20. storočia 
zrodila matematická štatistika, disciplína, ktorej charakteristickým rysom je hľadanie metód, 
ktoré by umožnili vytvorenie záveru o celku na základe výberu. Matematická štatistika ako 
samostatný odbor vyššej matematiky si počas prvých 30 rokov 20. storočia vytvorila vlastný 
aparát s postupmi ako je analýza rozptylu, korelačný počet a overovanie hypotéz. Vznik 
týchto metód spôsobil prevrat v teórii aj v praxi. Na základe týchto skutočností postupne 
vznikla matematická štatistika ako samostatná vedecká disciplína. Medzi zakladateľov 
matematickej štatistiky patria nemeckí učenci Wilhelm Lexis a Wladyslaw J. Bortkiewitz 
(1868-1931), ruskí matematici Alexander M. Ljapunov (1857-1918), Pafnutij L. Čebyšev 
(1821-1894), Andrej A. Markov (1856-1922), Alexander A. Čuprov (1874-1926), Alexander 
J. Chinčin (1894-1959) a Alexander N. Kolmogorov (1903-1987).  

Z Angličanov a Američanov možno spomenúť osobnosti, ako bol William Sealy Gosset 
(1876-1937), riaditeľ anglického pivovaru Guiness, ktorý používal pseudonym Student a od 
toho pseudonymu je odvodený názov t - rozdelenia pravdepodobnosti. Gosset realizoval 
pokusy s pivovarníckym a laboratórnym jačmeňom a zistil, že pri malom počte realizácií 
pokusu, nepodliehajú výsledky normálnemu rozdeleniu pravdepodobnosti. Ďalej treba 
spomenúť Karla Pearsona (1857-1936), ktorý je autorom mnohých inovácií, napr. chí 
kvadrátu rozdelenia, chí vzdialenosti, korelačného koeficientu, metódy momentov, p-hodnoty, 
a tiež položil základy teórie štatistického testovania hypotéz a štatistickej teórie rozhodovania. 
Štatistiku aplikoval na biológiu a založil nielen Biometrickú spoločnosť, ale aj Biometriku, 
ako prvý časopis matematickej štatistiky. Jeho syn Egon Pearson je známy tým, že  rozvinul 
Neyman-Pearsonovu lemmu štatistického testovania hypotéz. V bývalom Československu sa 
o vývoj štatistiky zaslúžili Stanislav Kohn a Jaroslav Janko. 

V súčasnosti vývoj moderných technológií spôsobuje zásadné zmeny vo využívaní 
štatistických metód. Ovládanie jednotlivých algoritmov vhodných metód prestáva byť 
ťažiskom práce štatistikov. Vďaka rýchlemu vývoju počítačov a štatistických programov 
možno spracovať veľké dátové súbory v krátkom čase. Štatistické analýzy pozostávajú 
predovšetkým z výberu vhodnej metódy, zadaním dát požadovaným spôsobom a konečnej 
interpretácie výsledkov na základe použitej metódy. Informačné technológie vytvorili veľké 
množstvo softwarových produktov, ktoré umožňujú rýchle a pohodlné spracovanie dát. 
Známe štatistické programy sú napr. SPSS, SAS, NCSS, STATGRAPHICS, STATISTICA, 
UNISTAT a ADSTAT. 
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2. Stručná história štatistiky a jej inštitúcií na Slovensku 
Históriu štatistiky na Slovensku podmieňovalo priradenie Slovenska k rôznym štátnym 

útvarom Rok 1715 sa pokladá za začiatok organizovaného štatistického zisťovania na 
Slovensku, keď bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva, ktorý bol 
zameraný na hlavy rodín tých skupín, ktoré podliehali zdaneniu. V rokoch 1767 - 71 bol 
vykonaný súpis poddanského obyvateľstva (materiál z urbárskej regulácie). Súpis obsahuje 
údaje o počte sedliakov, želiarov a ich majetkovom a právnom rozvrstvení. V rokoch 1785-87 
sa uskutočnilo prvé sčítanie všetkého obyvateľstva v Uhorsku za vlády Jozefa II. Zaznamenali 
doň meno, vek, rodinný stav, triedne postavenie a zamestnanie zapísaných osôb i údaje o 
mechanickom pohybe obyvateľstva. Rok 1847 bol významným míľnikom, lebo v Uhorsku 
bol zriadený Ústredný štatistický úrad, ktorý vykonával pravidelnú štatistickú službu. Jeho 
činnosť sa vzťahovala aj na územie dnešného Slovenska, pričom štatistické údaje sa zisťovali 
a vyhodnocovali podľa žúp a stolíc [11]. 

V roku 1919 boli zákonom č. 49/1919 o organizácii štatistickej služby Československej 
republiky zriadené orgány štátnej štatistiky a v rokoch 1938-45 existovali dva štátne 
štatistické úrady v Prahe a v Bratislave. Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 
obnovila Česká národná rada formálne a slávnostne činnosť Štátneho úradu štatistického. Na 
Slovensku bol nariadením Slovenskej národnej rady č. 48/1945 Zb. n. SNR zriadený Štátny 
plánovací a štatistický úrad. 

V roku 1951 bol vydaný zákon č. 108/1951 Zb. o organizácii štatistickej služby. Týmto 
zákonom bol Štátny štatistický úrad stanovený orgánom vlády pre odbor štatistiky. Zároveň 
na Slovensku bol zriadený Slovenský štatistický úrad. 

V roku 1968 federatívne usporiadanie Československého štátu spôsobilo zmeny aj 
v inštitucionálnom usporiadaní ústredných orgánov štátnej štatistiky. Zákonom č. 170/1968 
Zb. bol zriadený Federálny štatistický úrad. Zákonom Slovenskej národnej rady č. 207/1968 
Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej 
socialistickej republiky bol vytvorený Slovenský štatistický úrad a Štatistická rada. Podobne 
zákonom Českej národnej rady č. 2/1969 Zb. sa zriadil Český štatistický úrad.  

28.3.1968 bola založená Slovenské demografická a štatistická spoločnosť pri SAV. Jej 
priamou pokračovateľkou je Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ktorá pod 
novým názvom pôsobí od 14.3.1990. Je to vedecká spoločnosť, ktorej úlohou je rozvíjať 
štatistickú a demografickú vedu. Jej sídlom je Bratislava  a pôsobí na celom území Slovenskej 
republiky [9]. 

Vyhlásením zákona SNR č. 347/1990 v roku 1990 boli ustanovené orgány štátnej 
správy Slovenskej republiky a ostatné ústredné orgány štátnej správy, medzi ktorými aj 
Slovenský štatistický úrad pre oblasť sociálnoekonomických informácií. Zákon ďalej stanovil 
všetkým orgánom štátnej správy v oblasti spoločného záujmu federatívnej republiky 
zabezpečovať spoluprácu s príslušnými federálnymi organizáciami. V oblasti štatistiky to bol 
Federálny štatistický úrad. 

V roku 1992 tomto zákonom SNR č. 322/1992 o štátnej štatistike boli stanovené orgány 
pre oblasť štátnej štatistiky Slovenskej republiky, ktorými sa stal Slovenský štatistický úrad 
(SŠÚ) a územné štatistické orgány. Územnými orgánmi štatistiky sa stali oblastná správa SŠÚ 
v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, Mestská správa SŠÚ pre oblasť Bratislavy, 
okresné oddelenia SŠÚ pre územné obvody okresov. V našom kraji to boli okresné oddelenia 
v Bardejove, Humennom, Poprade, Prešove, Svidníku, Starej Ľubovni a vo Vranove nad 
Topľou. 

1. januára 1993vznikla samostatná Slovenská republika, Slovenský štatistický úrad ako 
ústredný orgán štátnej správy bol podľa zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona č. 2/1993 
Z. z. premenovaný na Štatistický úrad Slovenskej republiky [7]. 
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3. Záver 
V práci sme sa zamerali na významné míľniky v historickom vývoji štatistiky od 

počiatkov ľudskej civilizácie až po súčasnosť. Množstvo významných osobností a ich prínos 
sme nemohli uviesť, lebo nemáme taký široký priestor. Štatistika sa zrodila z praktických 
potrieb a postupne získavala stále sofistikovanejšiu úroveň. Podľa nášho názoru je to krásna 
a nesmierne zaujímavá veda so širokým spektrom využitia v spoločenskej a vedeckej teórii aj 
praxi. Štatistika využíva empirické dáta a výsledky skúmania vyjadruje v číselnej forme. Jej 
základom je matematická štatistika ako vetva aplikovanej matematiky. V teórii štatistiky sa 
náhodnosť a neurčitosť modelujú pomocou teórie pravdepodobnosti. Jej poslaním je 
poskytovať zákonodarným a vládnym orgánom, orgánom štátnej správy, obciam, verejnosti a 
zahraničným používateľom štatistické informácie, napr. o stave a vývoji ekonomiky, o 
sociálnej a ekologickej situácii a pod. v štáte, čím môže pomáhať riešiť často pálčivé 
problémy spoločnosti a vytvárať vízie a prognózy jej budúceho vývoja. S rozvojom 
moderných technológií sa otvárajú nové možnosti a perspektívy štatistiky.   
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Aktivity České statistické společnosti na mezinárodní úrovni 
Activities of the Czech Statistical Society at the international level 
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Abstract:  The article focuses on the activities of the Czech Statistical Society at the 

international level. It characterizes cooperation with SŠDS, with societies of geographically 
close countries and with other societies in Europe. It mentions results of this cooperation, 
which are agreement, declaration, joint statement, and establishing the Federation of 
European National Statistical Societies. The paper also deals with the Czech Statistical 
Society involvement in the activities of international statistical societies. 

Abstrakt:  Článek se zaměřuje na aktivity České statistické společnosti na mezinárodní 
úrovni. Charakterizuje spolupráci se SŠDS, se společnostmi některých dalších územně 
blízkých států a s dalšími společnostmi v Evropě. Zmiňuje dosažené výsledky této 
spolupráce, kterými jsou uzavřená dohoda, deklarace, společné prohlášení a založení 
Federace evropských národních statistických společností. Příspěvek se též věnuje zapojení 
České statistické společnosti do činnosti mezinárodních statistických společností. 

Key words: National statistical societies, International statistical societies, Czech Statistical 
Society. 

Klí čová slova: národní statistické společnosti, mezinárodní statistické společnosti, Česká 
statistická společnost. 

JEL classification: C00, Z00 

Úvod 
K rozvoji vědních disciplín přispívá předávání znalostí a zkušeností, podpora mladých 

kolegů a další aktivity. Důležitou úlohu při realizování těchto aktivit zaujímají odborná 
sdružení. V současné době odborné společnosti obvykle existují jak na národní, tak na 
mezinárodní úrovni. Organizují semináře a konference, vydávají časopisy, mladé kolegy 
podporují udělováním různých cen za nejlepší práce, příp. finanční pomocí, aby se mohli 
účastnit vzdělávacích soustředění, studijních pobytů, příp. jiných akcí. Tak je tomu i ve 
vědním oboru, jehož názvem je statistika. 

Tento článek se zaměřuje na aktivity České statistické společnosti (ČStS) zejména na 
mezinárodní úrovni. ČStS byla založena v roce 1990 v tehdejším Československu, viz [1], 
kde již existovala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (SŠDS). Někteří ze 
zakládajících členů ČStS byli členy SŠDS anebo Jednoty československých matematiků a 
fyziků (JČSMF), neboť čeští statistikové měli již dříve zájem o setkávání se za účelem 
výměny odborných poznatků. Československá statistická společnost z roku 1929 zanikla 
v roce 1948, viz [2], a pokus o vytvoření nové společnosti v r. 1981 nebyl bohužel úspěšný, 
viz [3]. Přehledovými články, které hodnotí určitá delší období působení ČStS, jsou například 
[3] až [5]. Základní informace jsou umístěny na webové stránce http://www.statspol.cz. 

Po rozdělení Československa na dva samostatné státy v roce 1993 tak v každém z nich 
existovala národní statistická společnost a dosavadní odborná spolupráce postoupila na 
spolupráci mezinárodní. Vzhledem k těmto faktům má ČStS do současné doby nejužší vztahy 
právě se slovenskými kolegy. Další spolupráce se rozvinula s národními statistickými 
společnostmi Maďarska, Rakouska, Rumunska a Slovinska, jejichž představitelé se začali 
setkávat na společných rokováních. K těmto státům později přibyly i další evropské státy 
v rámci snahy vytvořit sdružení, které by propojilo aktivity na celoevropské úrovni. 

Jednání statistiků na evropské i světové úrovni ovšem probíhala už mnohem dříve v rámci 
mezinárodních společností, jejich kongresů, konferencí, letních škol, či edičních rad časopisů. 



  45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 
 
108 

Po vzniku ČStS bylo jejím zájmem, aby ve výborech mezinárodních společností a konferencí 
byla zastoupena Česká republika, což se poměrně úspěšně dařilo a dosud daří realizovat. 

1. Spolupráce ČStS s národními statistickými společnostmi 
Aktivity ČStS týkající se spolupráce s národními statistickými společnostmi lze rozdělit do 

tří oblastí: akce se SŠDS, akce se společnostmi některých dalších územně blízkých států a 
akce s dalšími společnostmi v Evropě. 

1.1 Spolupráce se SŠDS 

I když většina statistických seminářů a konferencí je organizována institucemi buď z České 
republiky, nebo ze Slovenské republiky, informace o nich jsou zasílány jak členům ČStS, tak 
členům SŠDS. Jedna z konferencí je přímo deklarovaná jako česko-slovenská, resp. 
slovensko-česká. V ČR je touto konferencí STAKAN (inspirací zkratky byl termín statističtí 
kantoři), v SR konference PRASTAN. Konference STAKAN je pořádána od roku 1999, viz 
[6] a [7] – v prvním roce se konaly dvě takto nazvané akce. Od té doby jsou pořádány 
konference STAKAN a PRASTAN pod záštitou obou statistických společností pravidelně 
každý lichý rok, střídavě v ČR a SR. První slovensko-český PRASTAN se tedy konal v roce 
2001, viz [8], i když konference se na Slovensku konala dříve i v jiných letech (do roku 2007 
každoročně, pak v roce 2009 a příští bude v roce 2013). Jednotlivé ročníky společných 
konferencí v letech 2003–2011 hodnotí články [9] až [15]. 

Statistikové z obou států se však účastní též dalších konferencí pořádaných sousedy. 
Dlouhou tradici účasti českých statistiků má například mezinárodní seminář Výpočtová 
štatistika, který se koná vždy na začátku prosince v Bratislavě. Slovenští statistikové se zase 
účastní například konference ROBUST, která je nejvýznamnějším setkáním statistiků 
pořádaným Českou statistickou společností (pořádaná poprvé v r. 1980 a dále každý sudý rok 
jako letní či zimní škola, původně organizovaná JČSMF, později JČMF za podpory ČStS). 
Důkazem spolupráce statistických společností obou zemí je zorganizování jednoho ročníku 
této konference na Slovensku. Jednalo se o ROBUST 2008, který se konal v Pribylině 
(Račkova dolina v Roháčích). O dva roky později se pro změnu slovenská konference 
FERNSTAT konala v České republice v Ústí nad Labem. 

Zprávy o některých slovenských konferencích jsou publikovány v Informačním bulletinu 
České statistické společnosti, viz http://www.statspol.cz/bulletiny/index.htm, do kterého 
přispívají také slovenští kolegové. Čeští statistikové zase publikují některé své články 
v časopise Forum Statisticum Slovacum, který vydává SŠDS, viz http://www.ssds.sk/. 
V redakčních radách zmíněných časopisů jsou zastoupeni členové jak ČStS, tak SŠDS. 

1.2 Spolupráce s národními statistickými společnostmi skupiny V6 

Další spolupráce se SŠDS je realizována v rámci skupiny států V6, kam kromě České 
republiky a Slovenska patří Maďarsko, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko (s kolegy z Polska 
se nepodařilo v této fázi navázat spolupráci). Od roku 2005 se každoročně konají jednání 
národních statistických společností uvedených států, a to prostřednictvím jejich představitelů: 
předsedů a místopředsedů, případně dalších členů výborů. V rámci setkání v roce 2008 
v Praze byla navíc uspořádána konference pro studenty statistiky z účastnických zemí. 

První zasedání iniciovali představitelé Maďarské statistické společnosti. Konalo se v roce 
2005 v Budapešti, viz [16]. Představitelé statistických společností se shodli na tom, že mají 
velmi podobné nejen hlavní cíle, ale také problémy. Na setkání byla zahájena diskuze 
o problematice statistické etiky, která pokračovala i v dalších letech. Na závěr jednání byla 
šesti zástupci podepsána Dohoda o spolupráci. 
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Druhé zasedání se konalo v roce 2006 v Bratislavě, viz [17]. Pracovní část se sestávala z tří 
hlavních bodů, kterými byly informace o budoucích činnostech statistických společností, 
představení návrhu etického kodexu zástupci maďarské společnosti a diskuze. Byla 
diskutována varianta vytvoření jednotného etického kodexu pro statistickou činnost pro 
všechny zúčastněné země. Byla však dána přednost vytvoření národních etických kodexů. 

Třetí setkání se uskutečnilo v Ljubljani a čtvrté v Praze, viz [18] a [19]. Na pražské 
zasedání, jehož téma mělo název Current Trends in Statistics in V6 Region (zvanou přednášku 
přednesl prof. J. Antoch z MFF Univerzity Karlovy, předseda ČStS v letech 2003–2007), 
navázala mezinárodní studentská konference o matematické statistice a pravděpodobnosti. 

Páté zasedání bylo zorganizováno v roce 2009 v Bukurešti u příležitosti 150. výročí 
Národního statistického institutu (statistický úřad Rumunska, zkratka INS), viz [20]. Hlavní 
téma setkání bylo nazváno How to face the crisis from the official statistics perspectives a 
úvodní přednášku přednesl dr. A. Radocea (prezident INS v letech 1992–1997). 

Organizace šestého setkání připadla na Rakouskou statistickou společnost. Zasedání se 
konalo ve Vídni, viz [21]. Byly diskutovány otázky týkající se sdružení národních 
statistických společností z celé Evropy, které byly projednávány stejný rok v Paříži, viz níže. 
Dalšími body programu byla možnost založení společné webové stránky V6 a vydávání 
společného periodika. 

Po šesti letech úspěšných jednání se ujaly statistické společnosti přípravy zasedání ve 
stejném pořadí. Nové kolo setkávání představitelů společností bylo zahájeno v roce 2011 
v maďarském Visegrádu, viz [15]. Schůzka byla spojena s konferencí organizovanou 
Maďarským statistickým úřadem a Eurostatem při příležitosti ukončení maďarského 
předsednictví v Evropské unii. Hlavním tématem bylo zvýšení reputace statistiky ve 
společnosti. Byla sepsána deklarace za zvýšení nezávislosti statistiky na politických a 
komerčních vlivech. 

V loňském roce na již zavedenou tradici navázala SŠDS a zorganizovala zasedání 
v Bratislavě, viz [22] a http://csts.npx.cz/news. V rámci diskuze byly v souvislosti 
s připravovanou revizí evropské statistické legislativy projednávány aktuální otázky 
evropského statistického systému. Zúčastněné společnosti potvrdily důležitost otázky 
profesionální nezávislosti oficiální statistiky, která byla nastolena na minulém jednání. Shodly 
se na tom, že podporují princip profesionální nezávislosti a koordinační úlohu národních 
statistických úřadů v národních statistických systémech. K této problematice bylo 
zformulováno a podepsáno společné prohlášení. 

Kromě pravidelných každoročních setkání se představitelé národních statistických 
společností V6 setkávají také při jiných příležitostech. Těmi jsou například akce 
mezinárodních statistických společností, především světové kongresy Mezinárodního 
statistického institutu (ISI), které se konají každý lichý rok. V rámci nich jsou organizovány 
jednak tématicky zaměřené konferenční sekce, jednak schůzky představitelů národních 
statistických společností z celého světa. Kromě toho se tři společnosti V6 (společnosti 
z České republiky, Rakouska a Slovinska) staly členy Federace evropských národních 
statistických společností, viz následující část. 

1.3 Spolupráce s národními statistickými společnostmi v rámci celé Evropy 

Evropská spolupráce v širším rámci byla zahájena u příležitosti oslav 150. výročí založení 
Francouzské statistické společnosti. K tomuto jubileu se v roce 2010 konala v Paříži schůzka 
zástupců čtrnácti národních statistických společností z Evropy, viz [21]. Hlavními tématy byly 
úloha národních statistických společností při vzdělávání na základních a středních školách, 
potřeba certifikace statistiků, podpora mladých statistiků a v neposlední řadě nutnost vytvořit 
jakousi zastřešující instituci pro evropské národní společnosti. 
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Statut zastřešující instituce byl diskutován v průběhu roku 2011. Hlavní zásluhu na jeho 
přípravě měl profesor M. Vichi, předseda Italské statistické společnosti. Za Českou republiku 
se na přípravě podílel prof. G. Dohnal z FS ČVUT, předseda ČStS v letech 2007–2013. Na 
58. světovém kongresu ISI v Dublinu v srpnu roku 2011 byla odsouhlasena konečná verze a 
v prosinci 2011 byla ustavena Federace evropských národních statistických společností 
(Federation of European National Statistical Societies, zkratka FENStatS), viz [15]. ČStS je 
jednou z deseti zakládajících statistických společností. 

Cílem federace je podporovat vzájemnou komunikaci, spolupráci a statistický výzkum 
v Evropě a rozvíjet vztahy statistiky ke společnosti, vztahy k evropským institucím a zejména 
příležitosti pro podporu šíření statistického vzdělávání v Evropě, viz http://www.fenstats.eu/. 
V současné době čtyřčlenný výkonný výbor pracuje ve složení M. Vichi (předseda, Itálie), J.-
M. Poggi (místopředseda, Francie), M. Epler (tajemnice, Rakousko), G. Dohnal (webmaster, 
ČR). Ve výboru jsou tedy zastoupeny dvě společnosti ze skupiny V6. 

2. Zapojení ČStS do činnosti mezinárodních statistických společností 
Od počátku existence ČStS se její členové zaměřovali na zapojení České republiky do 

činnosti mezinárodních organizací, zejména odborných sekcí (společností) ISI, viz 
http://www.isi-web.org/isi-associations. V roce 2007 hodnotil zastoupení České republiky 
v sekcích ISI Ing. J Češka v článku [23]. Z článku lze vyčíst, že nejvíce byla ČR zastoupena 
v Bernoulliho společnosti pro matematickou statistiku a pravděpodobnost (28 členů), za 
kterou následovala sekce International Association for Statistical Computing (IASC) pro 
výpočetní statistiku (17 členů). Dále 10 statistiků bylo přímo členy ISI, dva statistikové členy 
sekce pro oficiální statistiku IAOS, jeden člen sekce pro statistické vzdělávání IASE a jeden 
člen asociace statistiků zabývajících se výběrovými zjišťováními – IASS. 

Nešlo však jen o pasivní členství. Čeští statistikové se zapojují také do činností výborů. 
Jako členka IASC mám informace především o této společnosti. Z nejvýznamnějších aktivit 
lze uvést, že v letech 2007–2009 byl prezidentem této společnosti prof. J. Antoch a že RNDr. 
J. Klaschka je členem výboru pro období 2011–2015, viz http://www.iasc-isi.org. Někteří 
členové ČStS byli a jsou také členy výboru Evropské regionální sekce IASC, v současné době 
je to doc. Z. Hlávka pro období 2012–2016 (osobně jsem byla členkou v letech 2000–2004, 
ale přede mnou i po mně byli další). Tato sekce pořádá každý druhý rok (sudý) konferenci 
COMPSTAT. Činnost regionální sekce v letech 1981–2006 zachycuje článek [24]. 

Také zapojení do Bernoulliho společnosti (BS), viz http://www.bernoulli-society.org, je ze 
strany českých statistiků velmi aktivní. V roce 2002 ÚTIA AV ČR, MFF UK a FIS VŠE 
zorganizovaly konferenci EMS (European Meetings of Statisticians), kterou pravidelně 
pořádá Evropský regionální výbor BS (v Praze se už jednou předtím konala, a to v r. 1974). 
Již 24. ročník evropského setkání statistiků se konal spolu s 14. Pražskou konferencí o teorii 
informace, statistických rozhodovacích funkcích a náhodných procesech v prostorách Vysoké 
školy ekonomické v Praze, podrobněji viz [25]. 

V roce 2004 se čeští statistikové zasloužili také o druhé zorganizování konference 
COMPSTAT v Praze (poprvé to bylo v roce 1984), viz [26]. Hlavním organizátorem byla 
MFF UK a místem konání konference byla Právnická fakulta UK. Prof. J. Antoch byl 
předsedou jak programového, tak organizačního výboru (do přípravy konference se zapojili i 
další členové ČStS). Odborná akce v Praze přilákala více než 500 účastníků. 

Výše uvedený výčet aktiv není zdaleka vyčerpávající (mohly by být zahrnuty zvané 
přednášky, organizování sekcí a členství v programových výborech mezinárodních 
konferencí, stejně jako členství v redakčních radách zahraničních časopisů aj.). Snažila jsem 
se jen naznačit šíři záběru činnosti členů České statistické společnosti, která jistě není 
zanedbatelná. 
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3. Závěr 
Lze konstatovat, že za dobu existence České statistické společnosti bylo dosaženo jejího 

významného zapojení do mezinárodních aktivit v oblasti statistiky. V dnešní době je žádoucí, 
aby zejména doktorandi a postdoktorandi vyjížděli do zahraničí, ať už na vzdělávací akce, 
konference či studijní pobyty. Mezinárodní spolupráce statistiků je dobrým základem 
například k šíření informací o odborných aktivitách nebo pro pomoc mladým vědeckým 
pracovníkům při zajištění studijních pobytů. Nemalou úlohu zde hrají osobní kontakty získané 
nejen při přednáškách, ale také při doprovodných společenských akcích. 

Poděkování 
U příležitosti 45. výročí založení SŠDS jejímu výboru i ostatním členům děkuji jménem 

ČStS za vše, co vykonali pro realizaci společných odborných setkání a jiných akcí. Přeji této 
společnosti mnoho úspěchů při organizování jejích aktivit, těším se na další spolupráci a 
zejména na přátelská setkávání se členy SŠDS. 
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MANAŽMENT MIGRÁCIE 
A JEJ DOPADOV  
V JUHOVÝCHODNEJ 
EURÓPE 
 
NADNÁRODNÉ AKTIVITY VO 
VZŤAHU K STRATÉGIÁM 
ZALOŽENÝM NA FAKTOCH 
 

 

 

 

PROJEKT 
SEEMIG je strategický projekt financovaný z 

prostriedkov európskeho programu Juhovýchodná 

Európa  

 

Trvanie projektu:  1. jún 2012 – 30. november 2014 

 

CIELE 
SEEMIG si kladie za cieľ lepšie pochopiť a riešiť 

dlhodobé procesy migrácie, ľudského kapitálu a 

demografie v juhovýchodnej Európe, ako aj ich účinky 

na trhy práce, národné a regionálne ekonomiky. 

Hlavným cieľom projektu je umožniť verejnej správe 

rozvoj a implementáciu politík a stratégií pomocou 

vylepšených dátových súborov a empirických faktov. 

 

 

PARTNERI 
SEEMIG sa opiera o širokú sieť partnerov. Zapojené sú 

výskumné ústavy, univerzity, štatistické úrady a 

orgány územnej samosprávy z ôsmich krajín (Rakúsko, 

Bulharsko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Srbsko, 

Slovensko, Slovinsko) a pozorovatelia z ďalších troch 

krajín (Albánsko, Gruzínsko, Ukrajina). 

 

 

AKTIVITY 
Projektoví partneri budú:  

� zostavovať dátové súbory s dlhodobejším 

horizontom,  

� vyvíjať alternatívne scenáre na prognózovanie 

migračných procesov,  

� budovať kapacity miestnych a regionálnych 

orgánov na rozšírenie štatistických údajov, 

� poskytovať koncepčný rámec pre analýzu 

dlhodobejších demografických a migračných 

profilov pre kvalitnejšie dátové súbory  

� organizovať workshopy a skupiny záujmových 

strán pre navrhovanie miestnej, národnej a 

regionálnej stratégie, zúčastnených 

záujmových skupín.  
 

 

VÝSTUPY 
 

ANALÝZY 
� Prehľad teoretických modelov procesov 

migrácie, trhu práce a ľudského kapitálu, 

 

� Analýzy národných historických profilov, 

 

� Detekcia nedostatkov existujúcich 

systémov pre tvorbu dát  

 

ZLEPŠENIE DÁT 

� Zber kľúčových dát, doplnenie 

chýbajúcich údajov v regiónoch 

juhovýchodnej Európy a tvorba doplnkových 

dátových súborov pre túto oblasť, 

 

� Implementácia dvoch pilotných štúdií v 

Maďarsku a Srbsku na prezentovanie 

osvedčených metodologických postupov pre 

tvorbu budúcich výberových zisťovaní a 

doplnenie existujúcich databáz, 

 

� Akčné plány a školenia na rozšírenie 

zdrojov a zberu údajov.  

 

PREDIKCIA 

� Prehľad hlavných populačných prognóz,  

 

� Tvorba alternatívnych scenárov pre 

prognózovanie migračných a  demografických 

procesov a trhu práce,  

 

� Odporúčania pre budúce rozšírenie a 

zlepšenie prognostickej metodológie. 

 

STRATÉGIA 

� Budovanie kapacít verejnej správy,  

 

� Politické odporúčania na podporu 

rozhodnutí založených na faktoch a tvorbu 

stratégií.  

 

 



                     



www.sas.com/slovakia 

ANALYTIKA
Pálivá téma dneška.

Analytika sa stáva stredobodom záujmu manažérov. So SAS-om môžete objaviť inovatívne spôsoby 

ako zvýšiť ziskovosť, znížiť riziká, predpovedať podvody a premeniť dáta na konkurenčnú výhodu. 

Rozhodujte sa s istotou.
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