
9. Slovenská demografická konferencia 
 
 
 V dňoch 17. - 19. septembra 2003 sa v hoteli Lesák  v Tajove pri Banskej Bystrici 
uskutočnila už deviata Slovenská demografická konferencia s názvom „Rodina“. 
 Organizátori zo Štatistického úradu Slovenskej republiky – Krajská správa v Banskej 
Bystrici, v spolupráci s funkcionármi Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 
a pracovníkmi Výskumného demografického centra, pripravili pre viac ako 70 účastníkov 
konferencie vhodné podmienky pre ich rokovanie, ako i zaujímavé kultúrne a spoločenské 
vyžitie mimo oficiálny program.  
 Osobitné poďakovanie za prácu pri organizovaní a príprave konferencie treba vysloviť 
riaditeľke ŠÚ SR – KS v Banskej Bystrici Ing. Zlate Jakubovie, CSc., Prof. Ing. Jozefovi 
Chajdiakovi, CSc., RNDr. Jánovi Luhovi, CSc. a Ing, Borisovi Vaňovi. 
 Najpočetnejšou skupinou účastníkov konferencie boli pracovníci Štatistického úradu, 
ako z ústredia, tak aj z jednotlivých krajských správ. Početne, ale aj odborne, bolo silne 
zastúpené aj Výskumné demografické centrum, Slovenská akadémia vied, no aj slovenské 
univerzity – Komenského a Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trnavská univerzita, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na  
konferencii sa zúčastnil aj zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
 Zo štrnástich účastníkov z Českej republiky zastupovala polovica Český štatistický 
úrad v Prahe, no boli tu aj zástupcovia Karlovej univerzity a Vysokej školy ekonomickej 
v Prahe, zástupcovia Pardubickej univerzity a Masarykovej univerzity v Brne. 
 Konferencia bola rozdelená do viacerých tematických okruhov: 
- Domácnosť a rodina 
- Rodinné správanie 
- Rodina a reprodukcia 
- Rodina a hodnoty 
- Rodina v historickom kontexte 
- Rodina a životná úroveň 
 Po slávnostnom otvorení konferencie Doc. MUDr. Annou Volnou, CSc., začala 
samotná konferencia, na ktorej odznelo zhruba 40 zaujímavých príspevkov. Všetky príspevky, 
ktoré boli doručené do uzávierky, boli zaradené do zborníka vedeckých prác, ktorý obdržali 
všetci účastníci pri prezentácii. Príspevky, ktoré sme obdržali v elektronickej forme (spolu 
s prijatými závermi konferencie ) sú vystavené na web stránke www.infostat.sk/vdc a tým sú 
sprístupnené širokej demografickej verejnosti. 
 Popri odbornej časti konferencie, na ktorej sa zúčastnil aj podpredseda ŠÚ SR Ing. 
Štefan Schill, ako i riaditeľ Infostat-u RNDr. Igor Prívara, CSc., sa účastníci aj 
v neformálnych večerných diskusiách venovali demografickej problematike. 
 Domnievam sa, že 9.Slovenská demografická konferencia sa vydarila po všetkých 
stránkach – odbornej aj spoločenskej, zostáva len dúfať, že aj jubilejná 10. Slovenská 
demografická konferencia, ktorá sa má uskutočniť v roku 2005 v Smoleniciach, bude taktiež 
taká úspešná a podnetná ako tá, práve ukončená, v Tajove. 
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