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Ve dnech 10. – 12. června 2009 se v Kočovcích u Nového Města nad Váhem
uskutečnil již dvanáctý ročník slovensko-české statistické konference PRA-
STAN’09. Na uspořádání konference se podílely Slovenská statistická a demo-
grafická společnost, Stavební fakulta STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky
a informatiky STU Bratislava, Fakulta managementu UK Bratislava a Česká
statistická společnost.
Nahlédneme-li trochu do historie, zjistíme, že konference PRASTAN se

postupně vyvíjela, a to nejen po obsahové stránce, ale měnila postupně i svůj
název. První ročník se konal v roce 1996 v Kočovcích pod názvem Výuka ma-
tematickej štatistiky a numerickej matematiky na vysokých školách. Hlavním
cílem bylo uskutečnit setkání vysokoškolských učitelů statistiky a numericko
matematiky, na kterém by se navzájem seznámili a vyměnili si zkušenosti
z výuky. V roce 1997 byl poprvé vydán sborník. Kromě referátů o výuce jako
takové se na této konferenci objevili už také příspěvky odborné. O nových
trendech ve statistice přednášeli pozvaní hosté – J.Á.Víšek, J.Komorník
a M.Komorníková. Na další ročníky konference byli již pravidelně zváni od-
borníci z České republiky i ze Slovenska.
V roce 2000 se konference poprvé uskutečnila pod názvem PRASTAN

a od roku 2001 se koná jako oficiální akce Slovenské statistické a demogra-
fické společnosti. V roce 2003 se konference nekonala a od roku 2007 se začíná
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ustalovat její dvouletý cyklus. Od té doby se PRASTAN pravidelně střídá
s podobnou konferencí, která je pořádána pod záštitou České statistické spo-
lečnosti a Jednoty českých matematiků a fyziků a nese název STAKAN. Od
roku 2005 vydává Slovenská statistická a demografická společnost časopis
Forum Statisticum Slovacum a jedno z čísel tohoto časopisu je věnováno
příspěvkům z konference PRASTAN. V letošním roce poprvé vychází toto
speciální číslo v elektronické podobě na CD.
Letošní PRASTAN’09 byl rozdělen do pěti tématických okruhů. Příspěvky,

které na konferenci zazněly, se zabývaly jednak problémy výuky na vysokých
školách (v rámci témat

”
problémy a zkušenosti z výuky statistiky, pravdě-

podobnosti a numerické matematiky“ a
”
virtuální univerzita, e-learning“)

a jednak odbornou problematikou (v rámci témat
”
nové trendy ve statistice

a pravděpodobnosti“,
”
statistické řízení kvality“ a

”
numerická matematika“).

Vzhledem k tomu, že se jedná o slovensko-českou konferenci, zazněly zde
příspěvky především ve slovenštině a v češtině, nejenom v angličtině.
Příspěvky, které jsme si mohli vyslechnout, byly velmi rozmanité a z růz-

ných oblastí. Například profesorka Řezanková zde vystoupila s příspěvkem

”
Princip analýzy rozptylu a jeho další využití“, E. Jarošová s příspěvkem

”
Statistická kontrola procesu při výrobě v malých sériích“, J. Luha pohovořil
o matematicko-statistických aspektech zpracování dotazníkových výzkumů,
I. Stankovičová se zabývala některými aspekty analýzy subjektivní chudoby
v Slovenské a České republice atp. H.Řezanková také pozdravila pořadatele
i účastníky konference jménem České statistické společnosti a popřála jim
hodně úspěchů.
Letošní dvanáctý ročník PRASTANu se konal ve velmi pěkném prostředí

učeně-výcvikového střediska Stavební fakulty STU Bratislava v Kočovcích.
Organizační výbor konference pod vedením D. Szőkeové nám zde připravil
vynikající podmínky pro prezentace i pro následující neformální diskuse. Cel-
kový příjemný dojem z jednání dotvářela malebná scenérie okolní přírody
a kulturní tečkou byl společný výlet na hrad Beckov.
Závěrem lze tedy konstatovat, že PRASTAN’09 se po všech stránkách

vydařil, a popřát oběma
”
našim“ konferencím STAKAN a PRASTAN hodně

zdaru do dalších ročníků.
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