
Európska populačná konferencia 2003 
 

 

Európska populačná konferencia s názvom „Európska populácia – výzvy a možnosti“ 

sa uskutočnila v dňoch 26.–30.8.2003 vo Varšave. Hlavným cieľom konferencie bolo 

popísať príčiny súčasného demografického vývoja v jednotlivých častiach Európy 

a identifikovať možné trendy budúceho vývoja vrátane opatrení na jeho 

ovplyvňovanie. 

 

Organizátorom konferencie bola Európska asociácia populačných štúdií v spolupráci 

s viacerými poľskými inštitúciami (Inštitút štatistiky a demografie pri Vysokej škole 

ekonomickej, Akadémia vied, Centrálny štatistický úrad). Bolo to prvý raz, čo sa toto 

najvýznamnejšie európske demografické podujatie uskutočnilo v niektorej z krajín 

bývalého východného bloku.  

 

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 400 demografov zo všetkých európskych krajín. 

Z mimoeurópskych krajín sa zúčastnili odborníci z Kanady, USA, Japonska, 

Austrálie, Iránu, Malajzie, Indie a Číny. Celkom odznelo 200 referátov a 80 

prezentácií vo forme posterov. Program konferencie bol bohatý. Okrem spoločného 

úvodného a záverečného plenárneho zasadnutia sa pracovalo v 16 sekciách, ktoré 

prebiehali paralelne.  

 

Jednotlivé sekcie boli nasledovne tematicky zamerané: 

A pôrodnosť 

B domácnosti, rodiny 

C potratovosť, reprodukčné zdravie 

D úmrtnosť 

E vnútorná migrácia 

F zahraničná migrácia 

G starnutie obyvateľstva 

H populačná politika 

I rozvojové krajiny 

J demografické metódy 



K aplikovaná demografia 

L historická demografia  

M rovnosť pohlaví 

O obyvateľstvo a ekonomika 

P obyvateľstvo a vzdelanie 

Q hodnoty a normy 

 

Okrem jednotlivých sekcií sa počas konferencie uskutočnilo zasadnutie pridružených 

inštitúcií EAPS (členom je aj Slovensko zásluhou INFOSTAT-u), valné 

zhromaždenie EAPS, tri okrúhle stoly na aktuálne témy a tri špeciálne sekcie. 

 

Pri príležitosti konania konferencie bol vydaný aj zborník abstraktov a publikácia 

„Obyvateľstvo strednej a východnej Európy“, do ktorej prispeli autori z viacerých 

európskych krajín (Slovensko nebolo editormi oslovené, aj keď sa pôvodne počítalo 

s účasťou všetkých stredoeurópskych krajín). 

 

Podrobné informácie o konferencii (vrátane programu, zoznamu účastníkov a abstrak-

tov) sa nachádzajú aj na internetovej stránke konferencie:  

http://akson.sgh.waw.pl/epc/ 

 

Hlavné poznatky z konferencie: 

- Výborná organizácia (čo je pri takej významnej akcii asi samozrejmosť). 

- Dobrá formálna úroveň prednesených príspevkov avšak veľmi rozdielna kvalita. 

- Najväčšia pozornosť bola venovaná poklesu plodnosti v Európe (najviac 

príspevkov, najviac diskutujúcich). 

- Na konferencii sa veľká pozornosť venovala výsledkom špeciálnych 

demografických zisťovaní (výberové zisťovania, ankety), ktoré sa u nás dlhodobo 

podceňujú a zanedbávajú. U nás sa opierame len o výsledky demografickej 

štatistiky, ktorá poskytuje informácie o úrovni a štruktúre demografických 

procesov, avšak nemôže poskytnúť informácie o názoroch, postojoch a zámeroch  

obyvateľstva v oblasti reprodukcie. Pritom takéto informácie sú nevyhnutné pri 

koncipovaní populačnej politiky, pri tvorbe populačných projekcií a pri hodnotení 

demografického vývoja. 

http://akson.sgh.waw.pl/epc/


- V diskusii o pripravovanom celoeurópskom projekte „Zisťovanie populačnej 

klímy“ viacero krajín avizovalo problémy so získavaním finančných 

prostriedkov. Všetky krajiny však deklarovali záujem, zúčastniť sa na projekte. 
 
 


