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Alena ILLIŤOVÁ: ŠTATISTIK TELOM I DUŠOU

Nekrológ/Necrology
ŠTATISTIK TELOM I DUŠOU
STATISTICIAN BODY AND SOUL
V piatok 29. decembra 2017 zomrel v Bratislave vo veku nedožitých 75 rokov
štatistik s veľkým Š – Ing. Pavol Baláž. Štatistickému remeslu venoval neuveriteľných
44 rokov svojho života a s výnimkou jedného jediného roku bol celý jeho pracovný
život spätý so štatistickým úradom.
Pracoval postupne na úrovni
okresného oddelenia a krajskej správy
bývalého Slovenského štatistického
úradu (SŠÚ). Od roku 1975 v ústredí
SŠÚ vykonával funkciu vedúceho
oddelenia
oblastných
informácií
a oddelenia súborných analýz, ako aj
zástupcu riaditeľa odboru súborných
analytických prác. Za dobré pracovné
výsledky a angažovanosť mu bolo
v roku 1980 udelené rezortné
vyznamenanie
Čestné
uznanie
predsedu SŠÚ.
Ing. Pavol Baláž

V histórii samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 vznikol aj samostatný
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR). V roku 1994 bol Ing. Pavol Baláž vymenovaný do funkcie
riaditeľa odboru národných účtov a neskôr, v roku 1998, sa stal generálnym riaditeľom
sekcie národných účtov a cien a zároveň bol poverený riadením odboru makrodát
a štvrťročných účtov.
Ako dlhoročný zamestnanec v oblasti štátnej štatistiky mal významný podiel
na vytvorení pozitívnych odborných a spoločenských podmienok na rozvoj tejto oblasti,
špecializoval sa na makroekonomické analýzy vývojových trendov ekonomiky.
Významne sa zaslúžil o rozvoj metodológie systému národných účtov, systému
cenových štatistík a štatistiky zahraničného obchodu. Svojou odbornosťou prispel
k úspešnému uzavretiu prístupových rokovaní v kapitole štatistika pri vstupe
Slovenskej republiky do Európskej únie.
Zodpovedal za praktickú aplikáciu Európskeho systému národných ekonomických
a regionálnych účtov ESA 95 do systému národných účtov Slovenskej republiky.
Na úseku štatistiky zahraničného obchodu sa vstupom Slovenska do Európskej únie
zmenil spôsob zaznamenávania údajov medzinárodného obchodu a práve pod jeho
vedením sa do štatistickej praxe plynule implementoval systém Intrastat/Extrastat.
V závere svojej pracovnej kariéry pôsobil ako poradca predsedníčky ŠÚ SR pre
oblasť stratégie a rozvoja štátnej štatistiky. Nechýbal ani pri koordinácii a zabezpečení
činností v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do eurozóny.
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Ing Pavol Baláž bol členom pracovných výborov k problematike národných účtov
pri OECD, UNECE a Eurostate a členom pracovnej skupiny Štatistika pri Rade
Európskej únie. Zastupoval Slovenskú republiku vo Výbore pre monetárnu a finančnú
štatistiku a štatistiku platobnej bilancie a vo Výbore pre hrubý národný dôchodok.
Štrnásť rokov (2000 – 2014) bol aktívnym členom redakčnej rady časopisu Slovenská
štatistika a demografia.
V roku 2009 bol laureátom štátneho vyznamenania Pribinov kríž za celoživotné
mimoriadne významné zásluhy v oblasti riadenia a správy štátu a rozvoja štátnej
štatistiky, osobitne za oblasť makroekonomických štatistík.
Odišiel človek pracovitý, húževnatý, prísny a náročný nielen na kolegov, ale
i na seba. Napriek tomu však ľudský a ochotný vždy pomôcť, poradiť a vysvetliť všetko,
čo jemu bolo známe, ale pre iných predstavovalo problém a množstvo otázok, na ktoré
hľadali odpoveď.
Česť jeho pamiatke!
Ing. ALENA ILLIŤOVÁ
Autorka je generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík Štatistického úradu SR.
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