
  

Odborná prednáška  

zo Štatistiky 
 

„Štatistika je veda založená na využívaní empirických (t. j. založených na 
skúsenostiach) dát. Svoje výsledky zo skúmania dát vyjadruje v číselnej forme. Je založená 
na matematickej štatistike, ktorá je vetvou aplikovanej matematiky.“ 

  16. októbra 2017 sa v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
konala odborná prednáška na tému „Internetová stránka, prístup k databázam a výbery 
z nich, produkty a ich sprístupnenie so zameraním na stavebníctvo.“ Zúčastnili sa jej žiaci 3. 
ročníka. 

Štatistický úrad SR podporuje rozvoj štatistickej teórie a jej prepojenie s praxou. Jeho 
cieľom je prispievať k využiteľnosti štatistických výstupov v rôznych oblastiach a zvyšovať 
ich kvalitu a efektivitu. Ďalej poskytuje informačný servis - konzultačnú a poradenskú 
činnosť, zabezpečuje spracovanie informácií podľa požiadaviek používateľov, výbery údajov 
z databázy ŠÚ SR a Registra ekonomických subjektov, informácie k metodike zisťovania 
údajov a navigáciu návštevníkov internetovej stránky pri hľadaní štatistických informácií. 

Žiaci sa dozvedeli, ako získavať štatistické údaje, ktoré môžu použiť v projekte 
z matematiky, ale aj v praktickom živote. Oficiálna štatistika je základom pre tvorbu 
prognóz, respektíve pre dobré rozhodnutia v oblasti riadenia spoločnosti a podnikania. 

 

Informácia o demografickom vývoji SR v roku 
2016: 
 

K 31.12. 2016 mala Slovenská republika 5 435 343 
obyvateľov, z nich bolo 2 783 659 žien.  
V roku 2016 sa narodilo 57 557 živých detí (o 1 955 viac ako v 
roku 2015) a zomrelo 52 351 osôb (o 1475 menej ako v roku 
2015).  
Uzavretých bolo 29 897 manželstiev a rozviedlo sa 9 286 
manželských dvojíc. V porovnaní s rokom 2015 bol počet 
sobášov vyšší o 1 122 a počet rozvodov nižší o 500. Na 100 
uzavretých manželstiev pripadlo 31 rozvodov.  
V roku 2016 dosiahol prirodzený prírastok hodnotu 5 206 a bol tak o 3 430 osôb vyšší než v roku 2015. Zahraničnou 
migráciou získala Slovenská republika 3 885 osôb, o 758 osôb viac v porovnaní s rokom 2015. Celkový prírastok 
obyvateľstva dosiahol v roku 2016 hodnotu 9 091 osôb (o 4 188 viac ako rok predtým). 
 
https://slovak.statistics.sk 



 

                Žiaci sa oboznamujú s internetovou stránkou Štatistického úradu SR. 

                                                     

                             

   

       

     

     

 

 

 

 

                                                         Prednášku viedla Ing. K. Holienčíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

V Žiline, dňa 17.10.2017                                                 RNDr. Miroslava Sobčáková 


