
  
 

 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť a Štatistický úrad SR 

v spolupráci 

s Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 
 

si vás dovoľujú pozvať na 
 
 

16. SLOVENSKÚ DEMOGRAFICKÚ 
KONFERENCIU 

 
 

Regióny v demografickej perspektíve 

spojenú s workshopom na tému 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
a potenciál cenzových dát 

 

Podujatie sa uskutoční v dňoch 

29. júna – 1. júla 2017 
 

v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa                      
v Nitre 

pod záštitou 

dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. 

  



Programový výbor konferencie: 
 
Doc. RNDr. Branislav BLEHA, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave   

PhDr. Ľudmila IVANČÍKOVÁ, PhD., Štatistický úrad SR  

Ing. Renáta DUŠOVÁ, Štatistický úrad SR  

Ing. Tomáš FIALA, PhD., Vysoká škola ekonomická v Prahe  

Doc. Ing. Jitka LANGHAMROVÁ, PhD., Vysoká škola ekonomická v Prahe  

Prof. RNDr. Dagmar MARKECHOVÁ, CSc., Fakulta prírodných vied  Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre 

Doc. Ing. Iveta STANKOVIČOVÁ, PhD., Fakulta managementu Univerzity 
Komenského v Bratislave 

Mgr. Gábor SZŰCS, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského v Bratislave  

RNDr. Branislav ŠPROCHA, PhD., INFOSTAT - Výskumné demografické centrum 

Prof. RNDr. Anna TIRPÁKOVÁ, CSc., Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre  

Doc. Ing. Tomáš ŽELINSKÝ, PhD., Ekonomická fakulta Technickej univerzity 
v Košiciach  

 

 
Organizačný výbor konferencie: 
 
Ing. Renáta DUŠOVÁ, pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre  

PaedDr. Janka MEDOVÁ, PhD., Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre  

Ing. Eva RAKOVSKÁ, pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre  

Mgr. Mária RYBANSKÁ, pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre 

RNDr. Branislav ŠPROCHA, PhD., INFOSTAT - Výskumné demografické centrum 

 

 
Kontakt  
Štatistický úrad Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR v Nitre  
Rázusova 9  
949 55 Nitra 
 
Telefón: +421 37 7752 226, 227 
E-mail: Eva.Rakovska@statistics.sk  

Maria.Rybanska@statistics.sk 
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Rámcový program konferencie  
 
Štvrtok 29.06.2017  

  9.30 – 10.00 Prezentácia účastníkov 

10.00 – 12.00 Workshop Štatistického úradu Slovenskej republiky na tému 
prípravy SODB 2021 spojený s ukážkou využitia potenciálu 
cenzových dát (účasť na workshope nie je podmienená účasťou 
na konferencii)  

12.00 – 13.00 Obed  

13.00 – 13.30 Pokračovanie prezentácie účastníkov (len účastníci konferencie) 

13.30 – 14.15 Otvorenie, privítanie účastníkov, príhovory hostí 

14.15 – 14.30 Prezentácia demografického vývoja v Nitrianskom kraji  

14.30 – 15.00 Plenárna prednáška 

15.00 – 15.30 Prestávka  

15.30 – 17.30 Rokovanie v sekciách  

18.30    Raut pre účastníkov konferencie 

 

Piatok 30.06.2017  

  8.00 –  9.00  Raňajky 

  9.00 – 10.30 Rokovanie v sekciách  

10.30 – 11.00 Prestávka  

11.00 – 12.30 Rokovanie v sekciách  

12.30 – 13.30 Obed  

14.00 – 16.00 Prehliadka Nitrianskeho hradu so sprievodcom  

16.30 – 18.30 Rokovanie v sekciách, príprava záverov konferencie 

 

Sobota 01.07.2017  

  9.00 – 10.30 Rokovanie v sekciách  

10.30 – 11.00 Prestávka  

11.00 – 12.30 Schválenie záverov, ukončenie konferencie  

 

 

Štvrtok 29.06.2017  

10.00 - 12.00 Workshop na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
a prezentácia potenciálu využitia cenzových dát 

Program workshopu: 

1. Integrované Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB) 

2. Národný akčný plán SODB 2021 na roky 2017 – 2020 

3. Integrácia dátových zdrojov – prezentácia výsledkov štúdie uskutočniteľnosti 
o obvyklom bydlisku  

4. Potenciál cenzových dát – ukážky využiteľnosti cenzových dát  

  



Organizačné pokyny  
 
16. Slovenská demografická konferencia sa uskutoční v priestoroch Študentského 
domova Univerzity Konštantína Filozofa, ul. B. Slančíkovej 1 v Nitre v dňoch 29. júna 
až 1. júla 2017.  
 
Sprievodným podujatím konferencie je workshop na tému Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov 2021 a prezentácia potenciálu využitia cenzových dát. Workshop 
je otvorený aj pre záujemcov z odbornej verejnosti, ktorí sa nezúčastnia na konferencii. 
 
Prezentácia účastníkov je vo štvrtok 29.06.2017: 

 9.30 – 10.00 pre účastníkov workshopu Štatistického úradu SR a pre účastníkov 
konferencie, ktorí sa zúčastnia aj na workshope  

 12.00 – 13.00 pre účastníkov konferencie, ktorí nevyužijú sprievodné podujatie – 
workshop Štatistického úradu SR  

  
Začiatok demografickej konferencie: 29.6.2017 o 13.30 h. 
 
 
Konferenčné poplatky: 

 Vložné 

Výška vložného je 55,- EUR a zahŕňa: organizačné náklady, zborník, občerstvenie 
počas prestávok, obed 29.06.2017 (štvrtok), slávnostný raut 29.06.2017 (štvrtok), 
raňajky 30.06.2017 (piatok) a obed 30.06.2017 (piatok).  

Poplatok za vložné je potrebné uhradiť prevodným príkazom do 20.06.2017 na účet 
SŠDS v ČSOB v Bratislave.  

 Ubytovanie  

V prípade záujmu zabezpečí organizačný výbor účastníkom konferencie ubytovanie 
v hosťovských izbách študentského domova UKF v Nitre (Ul. B. Slančíkovej 1, Nitra) 
priamo v budove konania konferencie.  

Cena ubytovania: 

- Obsadenosť izby dvoma osobami: 13,- EUR za osobu a noc + miestna daň 
(0,70 EUR za osobu/noc)  

- Obsadenosť izby jednou osobou: 29,- EUR za osobu a noc + miestna daň 
(0,70 EUR za osobu/noc)  

Pri registrácii na konferenciu (prostredníctvom elektronického formulára na 
www.ssds.sk) do časti Poznámky k prihláške prosím uveďte, či potrebujete zabezpečiť 
ubytovanie a v prípade, že áno uveďte:  

- na ktoré noci požadujete zabezpečiť ubytovanie,  

- izbu a obsadenosť (resp. údaj o cene za noc),  

- preferovaný/á spolubývajúci/a.  

Záväznú požiadavku na ubytovanie je potrebné zaslať prostredníctvom 
elektronického formulára najneskôr do 10. 05. 2017.  



Bankové spojenie: 

číslo účtu: 4021244256/7500  
variabilný symbol: 1704  
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256  
SWIFT kód: CEKOSKBX  
Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava  

- Poplatky je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii na konferencii. 

- Nie sme platcami DPH, IČO SŠDS: 00178764.  

- Storno poplatok po 25.06.2017 je 100 %. 

 

Podanie záväznej elektronickej prihlášky na 16. Slovenskú demografickú 
konferenciu 

- Podanie záväznej elektronickej prihlášky realizujte prostredníctvom web stránky 
Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti www.ssds.sk 

- K podaniu záväznej elektronickej prihlášky cez webovú stránku je potrebné, aby 
ste mali používateľské konto na stránke www.ssds.sk a súčasne aby ste boli na 
stránke aktuálne prihlásený svojim používateľským menom a heslom.  

- Vytvorenie nového používateľského konta na stránke www.ssds.sk: V pravej 
hornej časti webovej stránky www.ssds.sk/sk/ kliknite na položku „registrácia“. 
Následne sa Vám otvorí Registračný formulár pre vytvorenie používateľského konta, 
vyplňte ho a kliknite na tlačidlo „Odoslať registračný formulár“. O potvrdení registrácie 
Vám bude doručená automatická e-mailová správa, a následne môžete prejsť na 
položku „prihlásiť“ v pravej hornej časti webovej stránky.  

- Po prihlásení sa Vašim používateľským kontom kliknite na menu Akcie – 
Konferencie a potom na voľbu 16. Slovenská štatistická konferencia.  

- V dolnej časti stránky sa Vám aktivuje predvyplnený prihlasovací formulár na 
konferenciu. Skontrolujte prosím správnosť Vašich osobných údajov a vyplňte ďalšie 
potrebné položky prihlasovacieho formulára. Do textového poľa „Poznámky 
k prihláške“ môžete uviesť detaily Vašej účasti, príchodu, požiadavky na ubytovanie 
(príp. vegetariánsky obed a pod.). Na záver kliknite na tlačidlo „Odoslať záväznú 
prihlášku“. Po úspešnej registrácii na konferenciu Vám bude doručený automatický e-
mail, ktorý potvrdí Vašu prihlášku na 16. Slovenskú demografickú konferenciu. 

 

Dôležité termíny 
 
10.05.2017 zaslanie požiadavky na ubytovanie prostredníctvom online formulára. Po 

prejavení záujmu o ubytovanie Vás následne budeme kontaktovať 
ohľadom spôsobu úhrady za ubytovanie.  

11.06.2017 zaslanie finálnej verzie príspevku (prostredníctvom online formulára) 
v prípade záujmu publikovať príspevok v zborníku  

22.06.2017 záväzná registrácia prostredníctvom online formulára  

22.06.2017 úhrada vložného na účet SŠDS  

29.06.2017 workshop SODB 2021 

29.06.2017 – 01.07.2017 - 16. Slovenská demografická konferencia  

  



Pre autorov 
 
Autorom budú ponúknuté nasledovné možnosti:  

- prezentovať príspevok a publikovať abstrakt v zborníku abstraktov,  

- prezentovať príspevok a publikovať článok v recenzovanom zborníku príspevkov s 
ISBN (len elektronická verzia voľne dostupná na stránkach SŠDS - autori budú 
následne oslovení s možnosťou doplniť/dopracovať článok a zaslať na recenzné 
konanie do časopisov Forum Statisticum Slovacum a Slovenská štatistika 
a demografia).  

- v prípade záujmu publikovať článok v recenzovanom zborníku je potrebné článok 
zaslať (prostredníctvom elektronického formulára) najneskôr do 11.06.2017. 
Zborník príspevkov bude vydaný po konferencii (s cieľom ponúknuť autorom 
možnosť zapracovať spätnú väzbu).  

 
Pokyny pre autorov príspevkov a šablóna sú na webovej stránke SŠDS, v časti 

Časopis FSS: http://www.ssds.sk/casopis/pokyny-fss.pdf. Príspevok je potrebné 
uložiť výlučne vo formáte .doc /.docx. Rozsah príspevku by nemal prekročiť 10 strán. 
Uvádzať názov článku, abstrakt a kľúčové slová vždy v 2 jazykoch: slovensky (resp. 
česky) a anglicky. Na konci uvádzať pracovnú (nie súkromnú) adresu autora.  
 
Zasielanie článkov a abstraktov na konferenciu:  

Zaslanie abstraktu alebo článku na konferenciu prebieha elektronicky cez webovú 
stránku http://www.ssds.sk/sk/. K zaslaniu súboru je potrebné, aby ste boli elektronicky 
prihlásený na 16. Slovenskú demografickú konferenciu, až potom sa Vám objaví 
formulár na posielanie súborov. Pomocou formulára môžete postupne poslať aj viac 
súborov (abstrakt, článok, prílohy a pod.), vždy sa treba vrátiť na podstránku 
konferencie a zopakovať postup posielania súborov.  

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prihlásenia sa na konferenciu alebo 
posielania článku alebo abstraktu kontaktujte členov organizačného výboru 
konferencie (napr. branislav.sprocha@gmail.com ), resp. administrátora webovej 
stránky (adm.ssds@ssds.sk). 
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Informácie o mieste konania 
 
Študentský domov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
Ul. B. Slančíkovej 1 
949 01 Nitra 
 
Web: 
https://www.ukf.sk/sluzby-studentom/ubytovanie/studentsky-domov-ukf-nitra 
 
V prípade záujmu je možnosť parkovania osobných motorových vozidiel priamo 
v areáli Študentského domova UKF. 
 
Dopravné spojenie v Nitre (http://imhd.sk/nr)  

 Od železničnej stanice autobus MHD č. 19. 

 Od autobusovej stanice zastávka „Rázcestie autobusová stanica“ – autobusy 
MHD  

 č. 12, 14, 15, 19, 25. 

 Cieľová zastávka MHD „Centro“. 
 
Informácie o udalostiach v Nitre nájdete napr. na: http://nisys.sk/, http://visitnitra.eu/ 
 
 
Mapa  
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