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Informácia/Information

15. slovenská demografická konferencia v Trenčianskych Tepliciach:
SČÍTANIE JE PRE DEMOGRAFICKÝ VÝSKUM NENAHRADITEĽNÉ

15th Slovak Demographic Conference in Trenčianske Teplice:   
CENSUS IS IRREPLACEABLE FOR DEMOGRAPHIC RESEARCH 

V dňoch 17. a 18. septembra 2015 sa konala v hoteli Most slávy v Trenčianskych
Tepliciach 15. slovenská demografická konferencia pod názvom Transformácia 
slovenskej spoločnosti vo svetle výsledkov posledných troch populačných cenzov. 
Na podujatí sa zúčastnilo 60 demografov a štatistikov zo Slovenska a Českej 
republiky. Konferenciu usporiadala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Štatistický úrad SR.
Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslav Baška.

15. slovenskú demografickú konferenciu otvoril podpredseda Slovenskej
štatistickej a demografickej spoločnosti Branislav Bleha. Vyzdvihol celospoločenský 
význam sčítania a osobitne sa zmienil o využití jeho výsledkov vo vedecko-
výskumnej činnosti. V úvodnom bloku vystúpili s príhovormi vedúci Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Juraj Gerlici, zástupkyňa primátora mesta 
Trenčianske Teplice Monika Pšenčíková, predsedníčka Slovenskej štatistickej 
a demografickej spoločnosti Iveta Stankovičová a podpredseda Štatistického úradu
SR Juraj Horkay. Úvodný blok uzavrel prezentáciou Trenčianskeho kraja 
prostredníctvom vybraných štatistických údajov získaných z troch ostatných cenzov 
riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš.

Odborný program konferencie bol rozdelený do štyroch blokov. Prvý, rozsahovo 
najväčší a obsahovo najpestrejší blok tvorilo osem príspevkov zameraných na 
koncepčné a metodické problémy sčítania obyvateľov, domov a bytov. Z cenzových
výsledkov autori venovali najväčšiu pozornosť vekovému zloženiu a ekonomickej 
aktivite obyvateľstva, čo nepochybne súvisí s intenzívnym procesom populačného 
starnutia a dynamickou situáciou na trhu práce. 

V druhom bloku dominovali regionálne údaje zo sčítaní. Vo svetle výsledkov troch
posledných populačných cenzov zástupcovia pracovísk Štatistického úradu SR 
predstavili Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Košický kraj. Ďalej odznela 
prezentácia mesta Ružomberok a v priestorových súvislostiach sa porovnával aj 
vývoj obyvateľstva Slovenska a Česka.

Tretí blok konferencie tvorili príspevky venované kohortovej analýze plodnosti. 
Unikátny generačný pohľad na plodnosť v širších súvislostiach, ktorý umožňuje údaj 
zo sčítania o počte všetkých narodených detí každej žene počas jej doterajšieho 
života, autori využili na analýzy aj prognózy plodnosti. V príspevkoch poskytli  
informácie o kohortovej plodnosti v Česku aj na Slovensku vrátane regionálnych
rozdielov, porovnanie prierezových a kohortových údajov plodnosti, zaoberali sa 
súčasnou i očakávanou bezdetnosťou, ako aj významom generačných údajov na 
koncipovanie populačných opatrení.
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Vo štvrtom bloku sa prezentovali cenzové výsledky súvisiace s migráciou  
a predovšetkým jej metodologickým aspektom. Odzneli aj príspevky o vzdelanostnej 
štruktúre a počítačových znalostiach obyvateľstva. Všetky príspevky sú uverejnené  
v konferenčnom zborníku, ktorý Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
v pdf formáte sprístupnila širokej verejnosti na svojej internetovej stránke
www.ssds.sk. 

V záveroch konferencie sa zdôrazňuje význam sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
ako nenahraditeľného a unikátneho zdroja pre demografický výskum, ale aj plánovanie 
a prax. Účastníci 15. slovenskej demografickej konferencie ďalej upozornili, že
populačné cenzy poukazujú na hlboké zmeny viacerých demografických a sociálno-
ekonomických charakteristík s významným dosahom na spoločnosť. 

Vedenie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti rozhodlo, že  
16. slovenská demografická konferencia bude v roku 2017 v Nitrianskom kraji.

Ing. BORIS VAŇO 

Autor je pracovníkom Výskumného demografického centra Inštitútu informatiky a štatistiky 
v Bratislave, bol členom programového výboru 15. slovenskej demografickej konferencie. 

1. Pohľad na zástupcov inštitúcií, ktoré sa podieľali na organizácii konferencie. Zľava Juraj Horkay, podpredseda
Štatistického úradu SR, Iveta Stankovičová, predsedníčka Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti,  Branislav
Bleha, predseda organizačného výboru konferencie, Juraj Gerlici, riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
a Monika Pšenčíková, zástupkyňa primátora mesta Trenčianske Teplice.

2. Na podujatí sa zúčastnilo 60 demografov a štatistikov zo Slovenska a Českej republiky.
3. Vystúpenia profesora Zděnka Pavlíka z Vysokej školy ekonomickej v Prahe sledovali prítomní s mimoriadnym záujmom.
4. Usporiadateľský tím 15. slovenskej demografickej konferencie v Trenčianskych Tepliciach z pracoviska Štatistického

úradu SR v Trenčíne pod vedením jeho riaditeľa Pavla Arpáša.
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Boris VAŇO: 15. slovenská demografická konferencia v Trenčianskych Tepliciach
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