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České Statistické Společnosti číslo 1, ročník 17, březen 2006

ZPRÁVAO ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ
SPOLEČNOSTI V ROCE 2005

přednesená a projednaná na valné hromadě dne 2. 2. 2006

1. Základní údaje o společnosti

Uplynulý rok byl prvním rokem dvouletého funkčního období výboru České
statistické společnosti (ČStS), který byl zvolen na valné hromadě dne 20. 1.
2005. Předsedou byl prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK Praha),
místopředsedou doc. ing. Josef Tvrdík, CSc. (Ostravská univerzita Ostrava),
hospodářkou doc. ing. Dagmar Blatná, CSc. (VŠE Praha) a tajemníkem
RNDr. Marek Malý, CSc. (Státní zdravotní ústav Praha).
K dnešnímu dni má ČStS 217 členů, z toho 15 (převážně mladých) vstou-

pilo do společnosti v roce 2005. V roce 2005 ukončili 2 členové členství na
vlastní žádost a 3 zemřeli.

2. Hospodaření společnosti

Podrobné informace o financích naší společnosti jsou k dispozici ve zprávě
o hospodaření v uplynulém roce. Členský příspěvek činil 200 Kč ročně, pro
studenty 100 Kč. Náklady na naši hlavní činnost, tj. (spolu)pořádání semi-
nářů, závisejí na typu akce. V roce 2005 byly pořádány akce s menšími fi-
nančními požadavky. Další oblastí, do které společnost vkládá prostředky, je

1



příprava a distribuce Informačního bulletinu. Příspěvky do bulletinu nejsou
nijak honorovány. Tisk bulletinu byl zajištěn díky pomoci ČSÚ a členů vý-
boru společnosti.

3. Činnost výboru společnosti

V průběhu roku se konala tři zasedání výboru České statistické společnosti.
O každém z nich byl pořízen zápis, který je všem zájemcům k dispozici.
V mezidobí se kromě toho členové výboru neformálně setkávali a radili při
jednotlivých akcích i operativně v případě potřeby, zejména při přípravě akcí
a bulletinu. Výbor při řešení různých provozních otázek komunikoval s nad-
řízeným orgánem, Radou vědeckých společností. Předseda společnosti rovněž
jednal o pokračování spolupráce s předsedou ČSÚ ing. J. Fischerem, CSc.

4. Odborná aktivita společnosti

• Valná hromada se v roce 2005 se konala v prostorách ČSÚ v Praze. Byla
doplněna přednáškou ing. Eduarda Durníka z ČSÚ, která se zabývala
dosavadním vývojem a perspektivami veřejných databází ČSÚ.

• Ve dnech 10. – 15. 6. 2005 proběhl v hotelu Lesák v Tajově u Banské
Bystrice další seminář PRASTAN, který je pokračováním řady společ-
ných akcí naší společnosti a Slovenské statistické a demografické společ-
ností. Seminář byl uspořádán ve spolupráci se Stavební fakultou STU
Bratislava, Fakultou přírodních věd UMB Banská Bystrica a Fakultou
managementu UKo Bratislava.

• ČStS se podílela na uspořádání workshopu „Perspectives in Modern
Statistical Inference II“, který byl jako satelitní konference k 25. ev-
ropskému setkání statistiků uspořádán v Mikulově ve dnech 15. – 22. 7.
2005. Workshop společně uspořádaly Katedra pravděpodobnosti a ma-
tematické statistiky MFF UK v Praze, Katedra aplikované matema-
tiky PřF v Brně, Ústav statistiky a teorie pravděpodobnosti Technické
univerzity ve Vídni, Jednota českých matematiků a fyziků a naše spo-
lečnost. ČStS poskytla dvěma svým členům příspěvek na účast na této
konferenci.

• ČStS byla v roce 2005 spolupořadatelem dvou akcí konaných na České
zemědělské univerzitě v Praze, a to semináře o využití statistických pro-
gramů STATISTICA a SAS ve výuce a výzkumu (únor) a mezinárodní
vědecké konference „Agrární perspektivy XIV“ (září).
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Vedle konferencí a seminářů je třeba zmínit tyto další odborné aktivity:

• V roce 2005 ČStS distribuovala svým členům 2 CD (COMPSTAT 2004
a Výuka statistiky v České republice).

• V roce 2005 byla vydána čtyři řádná a jedno mimořádné číslo Infor-
mačního bulletinu.

• Internetové stránky společnosti byly pravidelně udržovány a aktualizo-
vány.

• ČStS spolupracovala na vydávání časopisu Statistika, její zástupci pra-
covali v redakční radě.

• V záři 2005 proběhlo v Budapešti setkání zástupců 6 národních statis-
tických společností středoevropského regionu, jehož se za ČStS zúčast-
nil doc. Dohnal. Byla uzavřena dohoda o spolupráci, která mj. zahrnuje
výměnu informací a pravidelné společné setkávání představitelů společ-
ností s roční periodicitou.

5. Plán aktivit pro rok 2006 a 2007

• ČStS byla v roce 2006 spolupořadatelem 14. zimní školyROBUST 2006,
která proběhla 23. – 27. 1. 2006 ve Lhotě nad Rohanovem. ČStS pod-
pořila účast tří svých členů – studentů/doktorandů, částečně též účast
bývalého předsedy Ing. Z. Rotha a dopravu kolegy doc. Žváčka.

• Připravuje se uspořádání dalšího ročníku Statistických dní ČStS. Akce
se díky iniciativě kolegů z Moravy uskuteční v červnu 2006 v Brně (viz
oznámení v tomto čísle).

• Plánuje se uspořádání odpoledního semináře s tématikou státní statis-
tiky.

• ČStS převzala záštitu nad konferencí Prague Stochastics kterou v srpnu
2006 v Praze uspořádá ÚTIA AV ČR a KPMS MFF UK.

• ČStS převzala odborný dohled nad vydáním monografie kolegů Horové,
Michálka a Skalské o klasifikaci.

• Ve výhledu na rok 2007 je příprava dalšího semináře STAKAN, který se
předběžně připravuje na konec května 2007 (pátek – neděle) do oblasti
Zlína.

V Praze dne 6. 2. 2006 prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., předseda
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NÁMĚSÍČNÉ IMPRESE Z ROBUSTU 2006

Jan Klaschka
Nevím, co to pány Antocha a Dohnala napadlo, že požádali o vzpomínku
na Robust 2006 zrovna mě. Ne že bych si nic nepamatoval, pamatuji, ale
po svém. Za těch 20 let, co na Robust jezdím, si vybavuji leccos, je to pro
mě vždycky výjimečný, snad až magický týden, prosím však nezkoušet nejen
z obsahu klíčových přednášek, ale ani z tras výletů, a v některých případech
ze mě nedostanete ani jméno místa, kde se to všechno odehrávalo. Zkrátka
všemi těmi Robusty náměsíčně bloumám. Ale dobře, co chcete, budete mít.
Už při mém prvním Robustu se mi dostalo názorného poučení, že není

zdaleka samozřejmé se na místo hladce dostat. Jára Antoch s nevyčerpa-
telnou vynalézavostí nachází stále nové a nové odlehlé kouty (slovy Zdeňka
Fabiána „samé perly naší vlasti“, ale přijeďte si poslechnout i další refrén).
Tehdy v roce 1986 probíhalo zprvu vše zdárně, než nám s Petrem Volfem gé-
nius v modré uniformě nedovolil vystoupit z vlaku ve stanici, kde jsme měli
přestupovat, a vysadil nás na jakési bohem zapomenuté zastávce, kterou i lo-
kálka většinou projíždí. Nebyl jsem příliš nadšen nejen situací, ale ani plány
svého společníka, jak teď pěkně pěšky a na běžkách prošmejdíme celý kraj
křížem krážem od obzoru k obzoru. Kdyby nás kdesi na okresce, kde jsme
marně hledali autobusovou zastávku, nebývalo našlo auto vyslané po nás
pátrat (připomínám, že mobily ještě nebyly), býval by ho nejspíš uskutečnil.
Také jméno dějiště letošního Robustu, Lhota nad Rohanovem, slibovalo

nevšední cestovatelské zážitky. Nahlížel jsem nějakou dobu předem opatrně
do jízdních řádů na webu, a vskutku, mnoho tam toho k vidění nebylo. Za
to, že to nakonec šlo jako po másle, se na organizační výbor v nejmenším
nezlobím: Nejen že pronajal na pondělí a pátek autobus ze Strakonic až před
hotel a zpět, ale na zpáteční cestě jsme my pražští ani nemuseli ve Strako-
nicích přestupovat, protože náš autobus pokračoval jako linka Strakonice –
Praha. Bravo.
Dobře, jsme na místě. S kým jsem se tam shledal? S většinou těch, s nimiž

obvykle. Dalo to ovšem kolikrát dost práce je najít mezi spoustou neznámých
mladých tváří. Jestlipak budu mít příležitost se alespoň některé z nich časem
naučit? (Kolega Stříž, včera mladistvý revolucionář, dnes součást „robustního
establishmentu“, abych jmenoval jeden případ za všechny, mi dává naději, že
snad ano.)
Dál by se asi slušelo pohovořit o přednáškách, ale to bude těžké. Většinu

jsem jich proseděl (vím, není to nic, čím bych se měl chlubit) ve společenské
místnosti ve vedlejší budově nad přípravami svého vlastního pátečního vy-
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stoupení. Snad by mohl zaskočit třeba kolega Janžura, který měl nejen daleko
lepší prezenci, ale navíc všemu rozuměl.
Něco bych vlastně k přednáškám přeci jen měl. Poprvé jsem na Robustu

přednášel ještě s křídou u tabule. Následovala léta blan odstřihovaných z role
(pár jich mám ještě po zásuvkách srolovaných), v kartonových rámech, se
širokými zelenými nebo červenými okraji, s odtrhávacími podkladovými pa-
píry, poslední inovací pro mě byl drsný povrch pro inkoustovou tiskárnu. Že
dnes na celé čáře vítězí přímá projekce z počítače, muselo být jasné každému,
kdo se na Robustu v přednáškové místnosti zdržel třeba jen chvíli. Tím spíš
děkuji organizátorům za to, že blány ještě podporují. Do penze ale, to je
nabíledni, to s nimi „nedoklepu“. (S těmi blánami. S organizátory kdoví.)
Beameru (viz IB 2005, mimořádné číslo) ještě vzdoruji, vzorové příklady mi
tak moc nechodí, dlouho to už ale nepůjde.
Už jsem se přiznal, že jsem na přednášky moc nechodil. Nevím tudíž

ani, jak si doktorandi poradili s pětiminutovým limitem – jen tolik času měli
přiděleno na představení svých posterů. Za to, jak byla okna po obvodu před-
náškové místnosti oblepená postery, jsem každopádně vděčný. Konečně lepší
verš „postery by je zaplnily“ místo poněkud bezradného „I kdyby tam [v pro-
gramu] okna byly,/ vědci by je zaplnili“ do „robustní hymny“ (parafráze
nechvalně známé odrhovačky, k níž mě, viď Gejzo, dohnal na Robustu 2000
nejmenovaný člen organizačního výboru důstojných oslav narozenin prof. Ju-
rečkové).
O výletu toho také moc neřeknu. V Kašperských Horách jsem vystou-

pil ze „skibusu“ a šel si s běžkami po svých. Ani účast na večírcích jsem
neměl stoprocentní. Zvlášť ten závěrečný, který se netradičně konal už upro-
střed týdne, ve středu, jsem trochu ošidil. Uondán odpolední lyžařskou túrou
i Presleyovými písněmi bez Presleyho, tanečním programem bez tance a na-
bídkami druhých a třetích večeří bez chuti cokoli pojídat jsem se vytratil už
před půlnocí – netuše, že sál za chvíli ožije živou hudbou, tancem, legendární
Skladbičkou v podání Martina Janžury a dirigováním kolegy Hurta.
Tím se ale opět dostávám k něčemu, co my pamětníci nepamatujeme:

Digitální fotoaparáty byly na Robustu všudypřítomné, takže u čeho člověk
nebyl, to si může alespoň prohlédnout na obrázku – od momentek z přednášek
i běžek přes muzea v Kašperských Horách až po onen předčasně opuštěný
předčasný závěrečný večírek. Obzvlášť oceňuji, že po dvou studiových CD teď
mám se Zdeňkem Fabiánem i něco málo živého videa. (Pravda, tak docela
se netěším, až se bude časem v Bulletinu psát „Nestihli jste letos Robust?
Nevadí, stáhněte si ho z internetu.“) Kolekci cca 300 fotografií a několika
videosekvencí jsem zatím viděl vystavenou jen na intranetu. Netrpělivým,
kteří nechtějí čekat, až se něco objeví na stránkách Jaromíra Antocha nebo
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České statistické společnosti, doporučuji kontaktovat kolegu Ondřeje Konára
(konar@cs.cas.cz), snad mi to promine.
Nezadržitelný technický pokrok se projevil i tam, kde by ho člověk nečekal

– při večerním provozování akustické hudby. My, kytaroví veteráni, kteří celý
život obtížně lovíme v paměti a tu a tam musíme v nejvyšší nouzi sami něco
vymyslet, jsme jen nevěřícně zírali na objemné, patrně z internetu stažené
zpěvníky našich nejmladších kolegů, vytištěné v mnoha kopiích na lasero-
vých tiskárnách, a nezbývalo nám, než číhat na každou jejich na pauzu na
nadechnutí.
Na co si ještě vzpomínám: V r. 2000 v Nečtinech mluvil prof. Štěpán

o Robustu jako o společenství lidí, kteří se mají rádi. K témuž tématu pro
mě patří krátký děkovný proslov Karla Zaydlara na závěr letošního Robustu.
(To alespoň pro ty, kteří u toho byli. Víc neřeknu, tak dobře psát neumím.)
Vlastně ještě něco. Že je ROBUST pojem na české statistické scéně, snad

každý ví. Zdá se ale, že letos neušel pozornosti ani v kosmickém měřítku.
Z čeho tak soudím? Cestou autobusem zpět do Strakonic jsem nemohl pře-
hlédnout na poli u Rohanova ve sněhu několik metrů vysoká písmena, která
hlásala k nebi ROBUST. Nikdo mi nenamluví, že to je dílo normálních po-
zemšťanů. Třeba, mohla by znít námitka, se nápis nevztahuje k naší zimní
škole, znamená něco jiného a byl tam už dávno. Kdepak, přátelé. Vím jistě, že
se nápis objevil aktuálně. Když naše pětičlená lyžařská výprava v čele s hor-
ským vůdcem Tomášem Fialou v úterý odpoledne k tomu místu přibyla, nic
jsme tam neviděli.

6



JAKÝ VLASTNĚ TEN ROBUST 2006 BYL
(Z POHLEDU STATISTICKÝCH GREENHORNŮ)

Ondřej Vencálek, student MFF UK
Nutno v úvodu říci, že Robust 2006 je název konference konané od 23. do
27. ledna 2006 ve Lhotě nad Rohanovem. Jelikož se jednalo o konferenci
statistickou, bylo by vhodné uvést aspoň základní statistiky tuto konferenci
charakterizující.

• Konference se zúčastnilo blíže nespecifikované množství profesorů, do-
centů, doktorů, magistrů a dalších účastníků (v celkovém počtu okolo
100).

• Jejich věk tvořil nerovnoměrné rozdělení od 20 let do přibližně 70 let
(jedno odlehlé pozorování kolem 2 let).

• Ti reprezentovali 18 institucí z 9 měst a celkem 2 států (České a Slo-
venské republiky – psáno v abecedním pořadí). Jednacím jazykem byla
proto čeština a slovenština, i když nemálo posterů bylo psáno anglicky.

• Oficiální fotodokumentace nabyla objemu 371 MB, konzistentní odhad
neoficiální fotodokumentace byl stanoven na 1500 MB, o 800 MB vi-
deodokumentace (raději) nemluvě.

• Konference probíhala při teplotách +20 ℃ až +35 ℃ v konferenční
místnosti a −25 ℃ až −5 ℃ venku. Sněhová pokrývka odhadována na
+0,87 až +1,53 metrů.
Na sníh a mráz se nejlépe připravil účastník z Olomouce, který vhodně

zařadil příspěvek o dobytí Jižního pólu. Za nejlepší poster byl však po zásluze
vybrán příspěvek Andrey Kvitkovičové, což jsme jí všichni (tedy aspoň já)
přáli. Hlavní cena tak putovala na Slovensko a přitom zůstala v Praze. Nutno
dodat, že touto hlavní cenou byl softwarový produkt známý pod názvem
Mathematica (a zřejmě není nutno dodávat, že prezentace tohoto produktu
se chopil docent Hurt).
Tak to jsem už vzpomenul tři z asi stovky účastníků. Jak ale na pár

řádcích říct něco o těch zbylých 97? Asi se mi sem všichni nevejdou. Trochu
to tedy zobecním a další poznámkou odbudu doktorandy z matfyzu. Ti se
drželi pohromadě a svorně tvrdili, že nejvíc jídla sní Marek Omelka (nebo
to tvrdil profesor B.?). Ostatně jídlo chválili všichni (skoro jistě). Doktorand
Pavel Ranocha se ukázal jako zdatný hudebník. Když jsem zjistil, že v letním
semestru povede cvičení, na které budu docházet, snažil jsem se ho uplatit
jablečným štrúdlem (což mu tímto nenápadně připomínám).
Doktor H. (celé jméno neuvádím) si velmi rychle získával sympatie nás

studentů. Neopomenul však zdůraznit, že na studenty on je pes a že na tom
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nehodlá nic měnit. Nebojácně se přidal k naší skupině, která ve středu po-
ničila jednu z běžkařských stop. Byl z nás všech, bohužel, nejznámější, takže
to nejvíc odskákal. Tímto ho velmi zdravím. Konkurenční akci, nezapome-
nutelný výlet do Kašperských Hor, organizoval docent Lachout, za což mu
patří dík.
Ale zpět do konferenční místnosti. Docent Tvrdík okouzloval všechny sr-

dečností, vtipem, ale i trefnými komentáři a zasvěcenými dotazy. Někteří
účastníci si tak dokonce vzpomněli, kdeže vlastně je to vzdálené město s exo-
tickým jménem Ostrava. Jiné krásné město – Bratislavu – zas v úvodu svého
příspěvku připomněla docentka Nanásiová.
Petr Máša velmi zajímavě povídal o velkých datových souborech. Své

povídání doplnil několika zajímavostmi typu „akce Češi na Kypru“, kde došlo
vinou nastavení klávesnice k záměně zkratek CZ a CY a tím i záměně České
republiky a Kypru. Rovněž přednáška docenta Lachouta dovedla posluchače
rozveselit (krásný byl například překlep: náhoná veličina), což ovšem nijak
neubíralo na její odborné kvalitě.
Ruský básník Bulat Okudžava jednou řekl: „Množství otázek svědčí o kva-

litě publika“. Řekl bych, že na Robustu se sešlo publikum opravdu kvalitní.
A jestliže jsou hvězdy mezi přednášejícími, pak hvězdou publika byla jed-
noznačně profesorka Jurečková. Nejedním dotazem či věcnou připomínkou
obohatila diskuzi o nejednom problému.
A pak je tu ještě jeden člověk, který na mě udělal velký dojem. Někdy

jsem říkával: „Člověk je velký.“ Bylo mi řečeno: „Vážně si to myslíš?“ A já
znejistěl. A tu jsem potkal člověka, docenta Jiřího Žváčka, a řekl si: „Hle,
toto je velký člověk.“ A snad jsem i pochopil, v čem že ta lidská velikost
vlastně je.
Tak tedy Robust a jeho účastníci. Kolik jsem jich ještě nevzpomněl – ty

z Plzně, Liberce, Jindřichova Hradce i Hradce Králové, z Brna, ze Zlína. Aj
z Bratislavy tu bolo viac účastníkov. Sympatický doktor Witkovský sa stal
členom medzinárodnej poroty hodnotiacej kvalitu posterov a študentských
prezentácií. Nutno podotknout, že se svého úkolu (stejně jako ostatní členové
poroty) zhostil s precizností a zaujatostí matematikovi (pří)slušící.
Malý-velký muž v pozadí (resp. popředí) celé akce byl profesor Antoch.

Velel s přehledem a úsměvem. Za jeho bezchybný organizační výkon mu ně-
kteří chtěli dokonce vystavět „bustu na Robustu“.
A jestli chcete vědět, jaký ten Robust vlastně opravdu byl, podívejte se

na pár fotek z této konference. Uvidíte na nich lidi, z jejichž očí září štěstí.
Je to ten druh štěstí, které zažívá člověk, když může dělat to, co má rád
a přitom se dobře bavit, poznávat nové myšlenky i nové kolegy a přátele.
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PŘEHLED VYBRANÝCH STATISTICKÝCH AKCÍ
V ROCE 2006
Šipka znamená, že dále v Bulletinu naleznete Pozvánku.

−→ XIII. Slovenská štatistická konferencia 3. – 5. květen 2006, Malacky, Ho-
tel Atrium, více viz str. 21.

−→ 20. škola štatistiky – EKOMSTAT 2006 – Štatistické metódy v praxi,
21. – 26. květen 2006, Trenčianske Teplice, více viz str. 14.

• PROBASTAT 2006 (5th International Conference on Probability and
Statistics), 5. – 9. června 2006, Smolenice, Slovensko.

−→ PRASTAN 2006, 12. – 16. červen 2006, Selce, Slovensko, více viz str. 22.

−→ Brněnské statistické dny, 27. – 28. června 2006, Brno, více viz str. 10.

• IFCS 2006 (International Federation of Classification Societies: Con-
ference on Data Science and Classification), 25. – 29. července 2006,
Ljubljana, Slovinsko.

• COMPSTAT 2006 (17th Conference of International Association for
Statistical Computing – European Region Section), 28. 8. – 1. 9. 2006,
Řím, Itálie.

−→ ODAM 2006, Olomoucké dny aplikované matematiky, zaměřené na ma-
tematickou statistiku a její aplikace, pořádané KAM PřF MU Brno,
7. – 8. září 2006, Olomouc – Hejčín.

Pozvánku na ODAM 2006 a DATASTAT 2006 čtěte na straně 11.

−→ APPLIED STATISTICS 2006, 17. – 20. září 2006, Ribno (Bled) Slovin-
sko.

−→ FERNSTAT 2006, 5. – 6. října 2006, Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel
Lesák, více viz str. 13.

−→ 15. seminár Výpočtová štatistika, 7. – 8. prosinec 2006, Bratislava, IN-
FOSTAT, více viz str. 18.

−→ Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov, 7. prosinec 2006,
Bratislava, INFOSTAT, více viz str. 20.
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BRNĚNSKÉ STATISTICKÉ DNY

Pořadatel: Česká statistická společnost, Ústav matematiky Fakulty stroj-
ního inženýrství Vysokého učení technického, Katedra aplikované matema-
tiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Centrum pro jakost
a spolehlivost výroby. Akci sponzoruje TriloByte s. r. o., www.trilobyte.cz

Termín: 27. a 28. června 2006

Místo: Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení
technického, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Program: Program Statistických dnů bude zaměřen na různé oblasti apli-
kované i teoretické statistiky. Vítané jsou také příspěvky o výuce statistiky
na vysokých školách. Počítá se s účastí odborníků z praxe a rovněž studentů
bakalářského, magisterského a doktorského studia, jejichž příspěvky budou
prezentovány ve formě posterů. Sborník referátů bude vydán v elektronické
podobě na kompaktním disku.

Termíny:
15. 5. 2006 . . . Závazné přihlášky, úhrada konferenčního poplatku a re-

zervace ubytování na kolejích VUT v Brně. Stravování bude buď individu-
ální nebo po dohodě lze zajistit hromadné stravování pro závazně přihlášené
účastníky. Přihlášku včetně objednávky noclehu a stravování lze poslat elek-
tronicky prostřednictvím webové stránky Statistických dnů nebo poštou.
15. 6. 2006 . . . Druhé oznámení závazně přihlášeným účastníkům. Ozná-

mení se bude týkat potvrzení přijetí přihlášky a potvrzení zajištění ubytování
a stravy.
15. 8. 2006 . . . Závazné přihlášky a rezervace ubytování

Konferenční poplatky: 1200 Kč, bude zahrnovat i sborník abstraktů a kom-
paktní disk s referáty.

Adresa organizačního výboru a pro přihlášky:
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.,
Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství,
Vysoké učení technické Brno, Technická 2896/2, 616 69, Brno,

karpisek@fme.vutbr.cz

Webová stránka Statistických dnů: http://std.ic.cz/2006/
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POZVÁNKA NA ODAM 2006

POZVÁNKA NA DATASTAT 2006

Vážené kolegyně a kolegové,

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP Olomouc si Vás
dovoluje informovat o připravovanémworkshopu ODAM’06, který je zaměřen
na matematickou statistiku a její aplikace.

Další informace naleznete na adrese:

http://mant.upol.cz/

Přihlášku prosím vyplňte na adrese:

http://mant.upol.cz/cs/prihlaska na konferenci.asp

ODAM 2006 se koná v Olomouci – Hejčíně od 7. září 2006 od 13 hodin do
8. září 2006 a bude volně navazovat na konferenci Datastat’06, pořádanou
Katedrou aplikované matematiky PřF MU Brno.

Datastat by se měl podle předběžných zpráv konat tentokrát na Olomoucku
od 4. září 2006 do 7. září 2006.

Účastníci Datastatu budou přepraveni na ODAM do Olomouce autobusem.

S přátelským pozdravem

Jaroslav Marek
KMAaAM PřF
Univerzita Palackého Olomouc
Tomkova 40
779 00 Olomouc – Hejčín
tel. +420 585 634 606
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POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
APPLIED STATISTICS 2006

Pořadatel: Slovinská statistická společnost, Univerzita Ljubljana
ve spolupráci se Statistickým úřadem Slovinské republiky

Termín: 17. – 20. září 2006

Místo: Ribno (Bled) Slovinsko

Pozvaní řečníci:
Per Kragh Andersen Dpt. of Biostatistics, University of Copenhagen,
John T Kent, Department of Statistics, University of Leeds, UK
David L Morgan, Portland State University, USA

Tématické okruhy:
Biostatistika, Bioinformatika, Výběrová šetření, Data Mining, Metrologie,
Navrhování experimentů, Ekonometrie, Modelování a simulace, Analýza
sítí, Matematická statistika, Statistické aplikace, Výuka statistiky.

Jsou vítány jak příspěvky z oblasti metodologie, tak i aplikace statistiky.

Termíny:
1. 6. 2006 . . . Odevzdání abstraktů
15. 6. 2006 . . . Rozhodnutí o přijetí příspěvku
15. 8. 2006 . . . Závazné přihlášky a rezervace ubytování

Adresa pro odesílání abstraktů:
Janez Stare, Chair of AS2006 SPC,
Institute of Biomedical Informatics, Faculty of Medicine
Vrazov trg 2, SI-1104 Ljubljana, Slovenia
tel: +386 1 543-77-70, fax: +386 1 543-77-71

e-mail: janez.stare@mf.uni-lj.si

Konferenční poplatky:
Účastníci konference (s příspěvkem i bez) 100 EURO, studenti 60 EURO.

Na místě je možné zaplatit i jednodenní poplatek 60 EURO.

Adresa organizačního výboru a pro přihlášky:
Andrej Blejec, Chair of AS2006 LOC,
National Institute of Biology,
Vecna pot 111 pob 141, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
tel: +386 1 423-33-88, fax: +386 1 257-33-90

e-mail: info.AS@nib.si

Webová stránka konference: http://ablejec.nib.si/AS2006
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POZVÁNKA NA III. MEDZINÁRODNÚ KONFEREN-
CIU APLIKOVANEJ ŠTATISTIKY FERNSTAT 2006

Pořadatel: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci s
Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela

Termín: 5. – 6. októbra 2006
Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel Lesák
Tematické okruhy konferencie:
Aplikovaná štatistika
Demografická štatistika
Matematická štatistika
Štatistické riadenie kvality

ORGANIZAČNÉ POKYNY

III. Medzinárodná konferencia aplikovanej štatistiky FernStat
2006 (Financie, Ekonomika, Riadenie, Názory) sa uskutoční v hoteli Lesák
v Tajove pri Banskej Bystrici. Konferencia začína vo štvrtok 5. 10. 2006
po 10.00 hod. prezentáciou a ubytovaním. Odborný program začína o 14.00
hod. Ukončenie konferencie je plánované na piatok 6. 10. 2006 o 12.00 hod.
Stravovanie začína 5. 10. 2006 obedom a končí 6. 10. 2006 raňajkami. Podľa
záujmu a počasia je možný aj výlet do okolitých hôr.

Konferenčné poplatky sú nasledovné:
950 Sk vložné (jeho súčasťou je zborník príspevkov)
390 Sk stravné spolu
290 Sk ubytovanie spolu

Poznámky:
Vložné pre členov SŠDS – 500 Sk.
Vložné v prípade záujmu len o prezentovanie príspevku v zborníku (bez prí-
tomnosti na konferencii) – 500 Sk.

Konferenčné poplatky treba uhradiť na účet SŠDS v Slovenskej sporiteľni
v Bratislave, číslo účtu: 11469672/0900, variabilný symbol: 0607, do 8. 9.
2006. Nie sme platcami DPH. Storno poplatok po 8. 9. 2006 je 100 %.
Dĺžka vystúpenia účastníka sa predbežne plánuje do 15 minút + 5 minút

diskusia. Písomné príspevky účastníkov do programu konferencie budú uve-
rejnené v publikácii konferencie, ktorý je súčasťou vložného. Príspevky v roz-
sahu do 6 strán A4, v plne reprodukovateľnej podobe je nutné zaslať na adresu
organizačného výboru do 15. 9. 2006 poštou (disketa) alebo e-mailom.
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Pokyny pre autorov: Príspevok v elektronickej podobe, výlučne vo
WORDe, nečíslovať stránky a nie farebné grafy. Odporúčame font – Times
New Roman CE 12.
Štrúktura príspevku: Názov, meno autora/autorov, anglický abstrakt,

vlastný príspevok a na záver adresa autora, vrátane elektronickej.
Záväzné prihlášky na konferenciu FernStat 2006 posielajte na adresu or-

ganizačného výboru do 8. 9. 2006.

Adresa organizačného výboru:
FernStat 2006
Ekonomická fakulta UMB
Ing. Vladimír Úradníček, PhD.
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

tel.: 048 446 6616
fax: 048 446 6666
e-mail: vladimir.uradnicek@umb.sk

Informácie tiež u Ing. Márii Kanderovej, PhD. (maria.kanderova@umb.sk)

POZVÁNKA NA 20. ŠKOLU ŠTATISTIKY
EKOMSTAT 2006.
ŠTATISTICKÉ METÓDY V PRAXI

Pořadatel: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Termín: 21. – 26. máj 2006
Miesto: Trenčianske Teplice, Domov SZSU

Škola je určená pre pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o využitie kvantitatív-
nych štatistických metód a softvérových produktov na podporu rozhodovania
v každodennej praxi.

Obsahová náplň: Oboznámenie sa s vybranými metódami matematickej
a ekonomickej štatistiky a spracovania údajov pre potreby marketingových
výskumov, controlingu, riadenia kvality, štatistických analýz činnosti a iných
oblastí. Dôležitou súčasťou je možnosť vzájomných konzultácií s prítomnými
odborníkmi. Výklad jednotlivých metód je prezentovaný na praktických prí-
kladoch. Časť programu je vyčlenená pre krátke seminárne vystúpenia účast-
níkov. Na záver školy dostanú účastníci osvedčenie SŠDS o jej absolvovaní.
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Rozvrh prednášok:

Pondelok (22. 5. 2006)
09.00 – 10.30 Štatistické metódy analýzy kvalitatívnych znakov

definícia a základné vlastnosti kvalitatívnych znakov
štatistické metódy analýzy kvalitatívnych znakov
príklady realizácie štatistických analýz v SPSS.
(RNDr. Ján Luha, CSc. – ŠÚ SR)

10.30 – 12.00 Štatistické riadenie kvality v spoločnosti Refrako, s. r. o.
(Ing. Chudíková Dáša, Rusinko Peter – Refrako, s. r. o.)

16.00 – 17.30 Krátke vystúpenia účastníkov

20.00 – 22.00 Panelová diskusia.

Utorok (23. 5. 2006)
08.00 – 10.00 Konštrukcia úmrtnostných tabuliek (metodika výpočtu,

ukážka výpočtu za SR, možnosti praktického použitia, vý-
voj strednej dĺžky života a porovnanie s EU)
(RNDr. Ján Meszáros, VDC, Infostat Bratislava)

10.00 – 12.00 Produkčné funkcie
(RNDr. Samuel Koróny – UMB, Banská Bystrica)

16.00 – 17.30 EIS SLOVENSKO – prezentácia aktuálneho vývoja ekono-
miky Slovenska do apríla 2006.
(Prof. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – Ekonomická univerzita,
Katedra štatistiky)

19.30 – 22.00 Panelová diskusia.

Streda (24. 5. 2006)
08.00 – 10.00 Vybrané viacrozmerné metódy – zhluková analýza formu-

lácia úlohy, model, riešenie
(Ing. Mária Vojtková, PhD. – Ekonomická univerzita, Ka-
tedra štatistiky)

10.00 – 12.00 Uchovávanie údajov v databázach a ich exportovanie pre
štatistické analýzy na príklade údajov v MS Access
(Ing. Martin Blahušiak, Ekonomická univerzita, Katedra
aplikovanej informatiky)

20.00 – 23.00 Slávnostný večer „Dvadsať rokov týždňových škôl štatistiky
EKOMSTAT“
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Štvrtok (25. 5. 2006)
08.00 – 11.00 Modelovanie makroekonomického vývoja SR – ÚSSE SAV

(Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. a kol. – ÚSSE SAV)
11.00 – 20.00 Makroekonomická prognóza vývoja ekonomiky SR – EU

(Ing. Martin Lukáčik, PhD., Ekonomická univerzita, Ka-
tedra operačného výskumu a ekonometrie)

16.00 – 17.30 Makroekonomická prognóza vývoja ekonomiky SR – In-
fostat
(Ing. Michal Olexa, PhD., Ing. Ján Haluška, PhD. – Infostat
Bratislava)

Piatok (26. 5. 2006)
08.00 – 10.00 Štatistické metódy použité pri spracovaní údajov z účtov-

ných zavierok podnikateľských subjektov pre potreby spra-
covania odvetvových analýz
(Ing. Jana Marková, Ing. Viera Bakošová, Infin, s. r. o.,
Bratislava)

10.00 – 11.00 Analýza bonity firmy (analýza likvidity, zadĺženosti, vyba-
venosti)
(Prof. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – Ekonomická univerzita,
Katedra štatistiky)

11.00 – 12.00 Rozdelenie početností hodnôt vybraných ukazovateľov (pri-
daná hodnota, výnosy, hospodársky výsledok) v SR v roku
2004.
(Ing. Edita Holičková – ŠÚ SR Bratislava, Prof. Chajdiak)

Organizačné pokyny

Týždňová škola štatistiky EKOMSTAT 2006 sa uskutoční v Domove spe-
váckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Nástup na
akciu je od 21. mája 2006 v popoludňajších hodinách resp. 22. mája do 8.50
hod. Odborný program začína 22. 5. 2006 o 8.30 hod. a končí 26. 5. 2006
po 12.00 hod. Stravovanie (raňajky, obed, večera) začína 21. 5. 2006 večerou
a končí 26. 5. 2006 obedom. Stravná jednotka je 260 korún za deň.
Konferenčné poplatky sú nasledovné: vložné 6800 Sk, literatúra a pub-

likácia 1100 Sk (knihy: Štatistické úlohy a ich riešenie v Exceli, Podpora
rozhodovacích procesov; Ekonomická efektívnosť a Publikácia), strava 1300
Sk ( = 5 × 260 Sk), ubytovanie/lôžko 1800 Sk ( = 5 × 360 Sk) resp. ubyto-
vanie/izba 3300 Sk ( = 5 × 660 Sk) (Len samostatná publikácia 500 Sk.)
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Podmienkou účasti na 20. škole štatistiky je minimálne uhradenie vlož-
ného vo výške 6800 Sk. Konferenčný poplatok za účastníka je nutné uhradiť
prevodným príkazom do 11. 5. 2006 na účet v Tatra banke Bratislava, číslo
účtu: 2625081276/1100, variabilný symbol: 0604, špecifický symbol: IČO.
Po vzájomnej dohode je možné uhradiť poplatky aj na mieste akcie.
Technickú časť zabezpečenia 20. školy štatistiky má na starosti firma STA-

TIS, IČO 17479142. Nie sme platcami DPH. Po 12. 5. 2006 je stornovací
poplatok za školu 100 %.

Záväznú prihlášku na EKOMSTAT 2006 spolu s vyznačením záujmu
o literatúru alebo publikáciu, ubytovanie a stravu prosíme zaslať do 2. 5.
2006 resp. bez záujmu o ubytovanie do 15. 5. 2006 na adresu:

Katedra štatistiky EU
EKOMSTAT 2005 (Prof. Chajdiak)
Dolnozemská cesta 1
85235 Bratislava

telefón – fax: (02) 6381 2565
telefón: (02) 67295 733, 67295 725
e-mail: chajdiak@statis.biz

Individuálne si môže účastník zabezpečiť hotelové ubytovanie v blízkom
okolí, napríklad: hotel ADRIA tel.: 032 553472,3 alebo hotel SLOVAKIA,
tel.: 032 556111.
V rámci akcie je možné vyčleniť čas pre vystúpenia účastníkov s krátkymi

príspevkami. Názov príspevku spolu s maximálne trojstránkovými tézami
príspevku v bezprostredne reprodukovateľnej podobe, formát A4 žiadame
záujemcov zaslať na vyššie uvedenú adresu do 12. 5. 2006, resp. doručiť
na Katedru štatistiky Ekonomickej univerzity do 12. 5. 2006. Príspevok bude
publikovaný v publikácii príspevkov EKOMSTAT 2006.

Pokyny pre autorov: Prispevok v elektronickej podobe, výlučne vo
WORDe, nečislovať stránky a nie farebné grafy. Odporúčame font – Times
New Roman 12.

Štrúktura príspevku: Názov, meno autora/autorov, anglický abstrakt,
vlastný príspevok a na záver adresa autora, vrátane elektronickej.
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POZVÁNKA NA 15. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR
VÝPOČTOVÁ ŠTATISTIKA

Pořadatel: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť so
ŠTATISTICKÝM ÚRADOM Slovenskej republiky
INFOSTATom Bratislava

Termín: 7. – 8. decembra 2006 10.00 hod.
Miesto: INFOSTAT Bratislava, Dúbravská 3 (zasadačka na 5. poschodí)

Cieľ seminára: Prezentácia aktuálnych poznatov z oblasti na rozhraní
štatistiky a počítačov, výmena skúseností z danej oblasti medzi zúčastne-
nými, vzájomné zoznámenie sa účastníkov. V rámci programu sa uskutoční
aj prehliadka prác mladých štatistikov a demografov.

Tématické okruhy seminára:

• praktické využitie paketov štatistických programov,
• práca s rozsiahlymi súbormi údajov,
• vyučovanie výpočtovej štatistiky a príbuzných predmetov,
• praktické aplikácie výpočtovej štatistiky,
• iné.

Program:
Štvrtok 7. 12. 2006
09.30 – 10.00 Prezentácia
10.00 – 12.00 Vystúpenia účastníkov seminára

a diskusia k vystúpeniam
12.00 – 13.00 Prestávka
13.00 – 15.00 Vystúpenia účastníkov seminára

a diskusia k vystúpeniam
15.00 – 17.30 Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

a diskusia k prácam
17.30 – 18.00 Ocenenie prác
18.00 – 22.00 Panelová diskusia

Piatok 8. 12. 2006
09.00 – 12.00 Vystúpenia účastníkov seminára a diskusia k vy-

stúpeniam
12.00 – 12.30 Záver seminára
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Organizačné pokyny

15. medzinárodný seminár VÝPOČTOVÁ ŠTATISTIKA sa uskutoční
v budove Infostatu, Dúbravska 3, Bratislava. Prezentácia účastníkov je 7. 12.
2006 od 9.30 hod. Začiatok seminára je o 10.00 hod. Ukončenie seminára sa
predpokladá 8. 12. 2006 o 12.30 hod.
Konferenčný poplatok je 350 Sk. Poplatok za účasť na 15. seminári je po-

trebné uhradiť prevodným príkazom do 30.11.2006 na účet SŠDS v Slovenskej
sporiteľni v Bratislave, číslo účtu: 11469672/0900, variabilný symbol:
0608. Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii.
Nie sme plátcami DPH, IČO SŠDS: 178764.

Vzhľadom k tomu, že ide o seminár, žiadame účastníkov o aktívne vyst-
úpenia spolu s vypracovaním príspevku do publikácie seminára. Názov príspe-
vku spolu s maximálne päťstránkovým rozsahom príspevku v bezprostredne
reprodukovateľnej podobe, formát A4 žiadame záujemcov zaslať na nižšie
uvedenú adresu do 23. 11. 2006, resp. zaslať e-mailom (vo Worde!) na ad-
resu: Jan.Luha@statistics.sk do 24. 11. 2006, 15.00 hod.

Pokyny pre autorov: Prispevok v elektronickej podobe, výlučne vo
WORDe, nečislovať stránky a nie farebné grafy. Odporúčame font – Times
New Roman CE 12.
Štrúktura príspevku: Názov, meno autora/autorov, anglický abstrakt,

vlastný príspevok a na záver adresa autora, vrátane elektronickej.

Príspevok bude publikovaný v publikácii príspevkov, 15. medzinárodného
seminára Výpočtová štatistika, ktorý účastníci získajú pri prezentácií.

Záväznú prihlášku na 15. seminár Výpočtová štatistika s vyznačením zá-
ujmu o aktívne vystúpenie prosíme zaslať do 24. 11. 2006 na adresu:

RNDr. Ján Luha, CSc.
Štatistický úrad SR
Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
e-mail: Jan.Luha@statistics.sk
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POZVÁNKA NA PREHLIADKU PRÁC MLADÝCH
ŠTATISTIKOV A DEMOGRAFOV

Pořadatel: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Akce je v rámci 15. medzinárodného seminára Výpočtová štatistika 7. de-
cembra 2006.

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov sa uskutočňuje v rámci
15. seminára Výpočtovná štatistika 7. 12. 2006 v popoludňajších hodinách.
Na prehliadku sa možno prihlásiť prostredníctvom zaslania práce v rozsahu
max. 4 strán formátu A4 v plne reprodukovateľnej podobe (s uvedením názvu
príspevku, mena autora, školy – ročník štúdia, e-mailovej adresy, anglického
abstraktu, vlastného príspevku, použitej literatúry). Príspevok (vo Worde!)
poslať na adresu: Jan.Luha@statistics.sk do 24. 11. 2006, 15.00 hod.

Pokyny pre autorov: Prispevok v elektronickej podobe, výlučne vo
WORDe, nečislovať stránky a nie farebné grafy. Odporúčame font – Times
New Roman CE 12.

Štrúktura príspevku: Názov, meno autora/autorov, anglický abstrakt,
vlastný príspevok a na záver adresa autora, vrátane elektronickej.

Príspevok bude publikovaný v publikácii príspevkov, ktorý účastníci zís-
kajú pri prezentácií.

Prehliadky sa môžu zúčastniť študenti vysokých, stredných a základných
škôl alebo pracovníci praxe s neukončeným vysokoškolským vzdelaním do 25
rokov.

Účastníci Prehliadky neplatia vložné na
seminár Výpočtová štatistika.

Príhlášku zašlite do 24. 11. 2006 na adresu:

RNDr. Ján Luha, CSc.
Štatistický úrad SR
Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
e-mail: Jan.Luha@statistics.sk
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POZVÁNKA NA 13. SLOVENSKÚ ŠTATISTICKÚ
KONFERENCIU ŠTATISTICKÉ METÓDY

Pořadatel: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Termín: 3. – 5. máj 2006
Miesto: Malacky, hotel ATRIUM
Tematické okruhy konferencie:

• Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi
• Teória štatistických metód
• Metodológia a prax zberu štatistických údajov
• Matematická štatistika a pravdepodobnosť
• Štatistický softvér a iné

Organizačné pokyny

13. Slovenská štatistická konferencia konferencia sa uskutoční v hoteli
ATRIUM v Malackách, Zámocká 1. Konferencia začína v stredu 3. 5. 2006
po 10.00 hod. prezentáciou a ubytovaním. Odborný program začína o 14.00
hod. Ukončenie konferencie je plánované na piatok 5. 5. 2006 o 12.00 hod.
Stravovanie začína 3. 5. 2006 obedom a končí 5. 5. 2006 obedom.

Konferenčné poplatky sú nasledovné:
1600 Sk vložné
700 Sk stravné spolu, stravné spolu bez ubytovania 900 Sk
600 Sk ubytovanie lôžko, resp. 1 200 Sk – samostatná izba,

spolu 1 200 Sk, resp. 2 400 Sk
(Poznámka: vložné pre členov SŠDS 700 Sk)

Konferenčné poplatky treba uhradiť na účet SŠDS v Slovenskej sporiteľni
v Bratislave, číslo účtu: 11469672/0900, variabilný symbol: 0603, do 20. 4.
2006. Nie sme platcami DPH. Storno poplatok po 25. 4. 2006 je 100 %.

Dĺžka vystúpenia účastníka sa predbežne plánuje do 10 minút + 5 minút
diskusia. Písomné príspevky účastníkov budú uverejnené v publikácii, ktorá
bude k dispozícii na konferencii. Príspevky v rozsahu max. do 6 strán A4 vo
Worde, je nutné zaslať na adresu organizačného výboru do 21. 4. 2006 do
15.00 hod. e-mailom alebo poštou na diskete.

Pokyny pre autorov:
Prispevok v elektronickej podobe, výlučne vo WORDe, nečislovať stránky
a nie farebné grafy. Odporúčame font – Times New Roman CE 12.
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Štrúktura príspevku: Názov, meno autora (ov), anglický abstrakt, vlastný
príspevok a na záver adresa autora, vrátane elektronickej.

Predbežné prihlášky na 13. Slovenskú štatistickú konferenciu po-
sielajte na adresu organizačného výboru konferencie do 27. 3. 2006.
(Potrebujeme pre rezerváciu ubytovania!)

Záväznú prihlášku pošlite do 21. 4. 2006.
(Vyčiarknutím slova Predbežná sa prihláška stáva záväznou!)

Adresa organizačného výboru:
13. SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ KONFERENCIA
RNDr. Ján Luha, CSc.
Ústav pre výskum verejnej mienky pri SÚ SR
(Adresa sídla: Hanulova 5/c, Bratislava)
Poštová adresa: Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Tel: 02/69250 242
e-mail: Jan.Luha@statistics.sk.sk

POZVÁNKA NA KONFERENCIU PRASTAN06

Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na konferenciu PRASTAN06, ktorá sa uskutoční
v dňoch 12. 6. – 16. 6. 2006 v krásnom prostredí Starohorských vrchov
v SELCIACH.

Ako po minulé roky, aj tohtoročný PRASTAN bude venovaný niekoľkým
problematikám:

• problémy výučby štatistiky a pravdepodobnosti,
• virtuálna univerzita, e-learning,
• aplikácie matematickej štatistiky,
• nové trendy v štatistike a pravdepodobnosti,
• numerická matematika,
• aplikácie matematickej pravdepodobnosti,
• neštandardné metódy v pravdepodobnosti.

Novinkou tohoročného PRASTANU bude prezentácia vedeckých prác vyso-
koškolských študentov a začínajúcich doktorandov formou POSTEROV.
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Dôležité informácie:

Miesto konania: SELCE – Penzión Čachovo.
Termín: 12. 6. – 16. 6. 2006.
Ubytovanie a stravovanie: v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách a tiež
trojlôžkových apartmánoch, plná penzia.
Spoločenský program:
streda poobede – objavovanie turistických chodníkov v okolí,
štvrtok večer – spoločenský večer,
prípadne iné kultúrne prekvapenia.

Technické zabezpečenie: k dispozícii bude tabuľa, spätný a dátový pro-
jektor, internet je v penzióne v kancelárií za poplatok, signál mobilných ope-
rátorov je nízky.

Abstrakt: priložiť na stránky MOODLE <http://www.math.sk/moodle>
do 20. 5. 2006.

Zborník: novinkou tohoročného Prastanu 2006 bude Zborník FORUM STA-
TICUM SLOVACUM 3/2006, ktorý bude pripravený pre každého účastníka
konferencie. Z uvedeného dôvodu je potrebné poslať do 28. 4. 2006 príspevok
vo formáte TEX, ktorého štýly nájdete na <http://www.math.sk/moodle>

Záväzné prihlášky: prosím posielať do 28. 4. 2006 predlohu prihlášky ná-
jdete aj na <http://www.math.sk/moodle>

Konferenčný poplatok: 4 400,– SKK (zahrňuje ubytovanie a stravovanie
850,– SKK/osobu a deň + vložné 1 000,– SKK).
Platba konferenčného poplatku: na účet číslo: 11469672/0900, variabilný
symbol: 0605, kde do poznámky prosíme uviesť vaše celé meno. Platbu je
potrebné zrealizovať do konca mája. Vyhnúť sa prípadným komplikáciám pri
prevode peňazí medzi zahraničnými bankami môžu kolegovia zo zahraničia
tak, že môžu platiť priamo na mieste konania konferencie.

Adresy pre korešpondenciu:
tel.: 00421/484467252, e-mail: rencova@fpv.umb.sk

Všetky aktuálne informácie:
nájdete na stránkach <http://www.math.sk/moodle/course>

Tešíme sa na Vašu účasť!
Magdaléna Renčová za organizačný výbor

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie STU Bratislava a
Katedra matematiky FPV UMB Banská Bystrica.
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