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Ľudmila IVANČÍKOVÁ: Odborný seminár „Století statistiky“

Informácia/Information
ODBORNÝ SEMINÁR „STOLETÍ STATISTIKY“
PROFESSIONAL SEMINAR „THE CENTURY OF STATISTICS“
Odborný seminár so stručným názvom „Století statistiky“ pripravili Český štatistický
úrad (ČSÚ) a Česká štatistická spoločnosť. Seminár sa uskutočnil v priestoroch ČSÚ
dňa 27. 2. 2019. Iba o niekoľko dní neskôr, ako sme si pripomenuli 100. výročie
schválenia prvého zákona o štátnej štatistickej službe, ktoré bolo 28. januára 2019.
Na úvod privítal účastníkov seminára podpredseda ČSÚ J. Sixta. V príhovore sa
zameral na svoje osobné spomienky na pôsobenie na štatistike, ale zdôraznil aj
aspekty nevyhnutné pre budúcnosť štatistiky, predovšetkým podanie čo
najkomplexnejšieho obrazu o spoločnosti, dôraz na edukáciu, aby sa zabránilo
dezinterpretácii čísiel, potrebu interpretácie údajov, ktoré štatistika sama produkuje,
spojenie štatistiky s rozvojom informačných technológií a posun oficiálnej štatistiky od
tradičných spôsobov zberu k využívaniu administratívnych zdrojov údajov.
„Schválenie zákona o štátnej štatistickej službe môžeme považovať za začiatok
československej štatistiky,“ zdôraznil vo svojom príspevku 100 rokov štátnej
štatistickej služby na území Českej republiky Prokop Závodný (Vysoká škola
ekonomická v Prahe). Prezentujúci nás veľmi detailne oboznámil s daným obdobím
(1919 – 1920), činnosťami (návrh a prijatie zákona, inštitút Štátnej štatistickej rady)
a hlavnými aktérmi (menovite JUDr. Dobroslav Krejčí, prof. Karel English, prof. Weyr
a JUDr. Jan Auerhan).
O výberových zisťovaniach hovorila docentka Prášková z Matematicko-fyzikálnej
fakulty Karlovej univerzity, ktorá okrem stručného pohľadu na históriu výberových
zisťovaní v zahraničí a v Čechách uviedla aj nové smery, zamerané na výberové
algoritmy umožňujúce spracovanie veľkých dátových súborov a na funkcionálne údaje.
Pohľad do histórie demografickej štatistiky prezentovala J. Rúžková, ktorá sa
osobne venovala demografickej štatistike a tiež sčítaniu obyvateľov, domov a bytov
a pôsobila na ČSÚ v rokoch 1965 – 2013.
Riaditeľka odboru informačných služieb ČSÚ P. Kuncová nás informáciou o Date
centre, ktoré umožňuje v ČSÚ bezpečnejší a komfortnejší prístup výskumníkov
k údajom, vrátila späť do súčasnosti.
V tejto časovej osi pokračoval príspevkom Kam kráča oficiálna štatistika? docent
Sixta. Zdôraznil predovšetkým potrebu spolupráce s partnermi, vývoj v oblasti
metodiky, podnikových a sociálnych štatistík, ako aj národných účtov, medzinárodnú
spoluprácu (kde menovite uviedol aj vynikajúcu spoluprácu so Štatistickým úradom
SR), podobu budúcej verejnej databázy a jej prepojenie na výsledky sčítania 2021.
Za Slovenskú republiku sa seminára zúčastnili zástupkyne Štatistického úradu SR
(generálna riaditeľka sekcie metodiky a registrov Helena Glaser-Opitzová a generálna
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riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková) a predsedníčka
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti Iveta Stankovičová.
PhDr. Ľudmila IVANČÍKOVÁ, PhD.
Autorka je generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu
SR.
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