
 

                 Odborná prednáška  

                 zo Štatistiky 
  
 22. októbra 2019 sa v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky 

konala odborná prednáška pre žiakov 3. ročníka na tému „Internetová stránka, prístup 
k databázam a výbery z nich, produkty a ich sprístupnenie so zameraním na stavebníctvo.“  

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 získali cenné informácie o štatistických údajoch, ktoré môžu použiť v projekte 
z matematiky a  v budúcom povolaní. Oficiálna štatistika je základom pre tvorbu prognóz, 
respektíve pre dobré rozhodnutia v oblasti riadenia spoločnosti a podnikania. 
 
Stavebná produkcia  

 
 V januári 2019 sa stavebná produkcia oproti januáru 2018 znížila o 0,8 % na 
282,2 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,2 % nižšia ako 
v decembri 2018. 
 
 

Stav obyvateľstva v SR k 30. júnu 2019: 
K 30. júnu 2019 mala Slovenská republika 5 452 257 obyvateľov. 
V 2. štvrťroku 2019 sa v Slovenskej republike narodilo 13 978 živých detí a zomrelo 12 622 osôb. Prirodzený 
prírastok obyvateľstva tak dosiahol 1 356 osôb. 
Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 884 osôb (prisťahovalo sa 1 677 a vysťahovalo 
sa 793 osôb) . 
Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska bol 2 240. 
 
 
https://slovak.statistics.sk 

(25.10.2019) 

                
 
 



 

 „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.“ 

 
 

Žiaci sa oboznamujú s internetovou stránkou Štatistického úradu SR. 
                                                

 
 
 
 
 

 
Prednášku viedla Ing. K. Holienčíková 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Žiline, dňa 25.10.2019                                                                    RNDr. Miroslava Sobčáková 
 


