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VÁS  POZÝVAJÚ 
 

na 
 

IX.  MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU  
APLIKOVANEJ ŠTATISTIKY 

 

FernStat 2013 
 

                                     

 
Termín: 12. – 13. septembra 2013 
 
Miesto: Horský hotel Šachtička, Banská Bystrica 
 
Tematické okruhy konferencie: 
Aplikovaná štatistika 
Demografická štatistika 
Matematická štatistika  
Štatistické riadenie kvality 
 

 

 
Medzinárodný rok štatistiky ("Statistics2013") je 
celosvetové pripomenutie významu štatistiky. Slovenská 
štatistická a demografická spoločnosť sa pripojila 
k Medzinárodnému roku štatistiky a bude ho pripomínať pri 
svojich odborných akciách v roku 2013. 

http://www.ssds.sk/
http://www.ef.umb.sk/


 
ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 

IX. Medzinárodná vedecká konferencia aplikovanej štatistiky FernStat 
2013 (Financie, Ekonomika, Riadenie/Regióny, Názory) sa uskutoční 
v horskom stredisku Šachtička v Banskej Bystrici. Konferencia sa začína              
vo štvrtok,  12.9.2013 prezentáciou účastníkov v čase medzi 10.00 a 11.00 h             
V závislosti od počtu účastníkov konferencie sa predpokladá začiatok 
odborného programu od 13.00 h.  Ukončenie konferencie je plánované na 
piatok, 13. 9. 2013 po 12.00 h. V prípade priaznivého počasia je na piatok 
plánovaný turistický výlet do okolia. 
Pre prípadných záujemcov môžeme zabezpečiť ubytovanie už od 11.9.2013. 
 
Konferenčné poplatky sú nasledovné: 

     65 €  vložné (jeho súčasťou je konferenčná publikácia) 
     15 €  stravné spolu 
     26/41€ ubytovanie lôžko, resp. samostatná izba. 
Poznámky: 

1. vložné pre členov SŠDS – 49 €  
2. vložné v prípade záujmu len o prezentovanie príspevku v publikácii (bez 

prítomnosti na konferencii) – 50 €  
 
Konferenčné poplatky treba uhradiť na účet SŠDS v Slovenskej sporiteľni            
v Bratislave, číslo účtu: 11469672/0900, variabilný symbol: 1308,              
IBAN: SK70 0900 0000 0000 1146 9672 ; SWIFT kód: GIBASKBX                 
do 30. 08. 2013. Nie sme platcami DPH. Storno poplatok po 30. 08. 2013               
je 100 %. 
 
Dĺžka vystúpenia účastníka sa predbežne plánuje do 15 minút + 5 minút 
diskusia.  
 
Pokyny pre autorov príspevkov a šablona sú na: www.ssds.sk v časti 
Vedecký časopis. Príspevok pošlite v elektronickej podobe, výlučne vo 
WORDe (použite názov súboru v tvare: priezvisko_fs13. Max. rozsah príspevku 
je 6 strán, formát A4. Príspevky budú recenzované a publikované v časopise 
Forum Statisticum Slovacum. Konečné rozhodnutie o publikovaní si vyhradzuje 
redakčná rada časopisu. 
 
Príspevky žiadame zaslať e-mailom 30. 8. 2013 do 15.00 h. na 
adresu vladimir.uradnicek@umb.sk . Obdržanie príspevku potvrdíme spätným 
mailom.  
 
Záväzné prihlášky na konferenciu FernStat 2013 posielajte do 30. 8.2013            
e-mailom na adresu maria.kanderova@umb.sk  
  
 
 
 

Zástupcu vedeckého a programového výboru konferencie môžete kontaktovať aj 
telefonicky na tel. čísle: tel.: +421 48 446 66 18. 

http://www.ssds.sk/
mailto:vladimir.uradnicek@umb.sk
mailto:maria.kanderova@umb.sk


IX. Medzinárodná vedecká konferencia aplikovanej štatistiky 

FernStat2013 

Šachtičky, Banská Bystrica 
 12.9.2013 - 13.9.2013 

 

    P R I H L Á Š K A 
---------------------------------------------------------- 
 

1. Meno a  priezvisko, tituly:  
 
Názov príspevku:  
 
e-mail:  
 

2. Meno a  priezvisko, tituly:  
 
Názov príspevku:  
 
e-mail:  
 
Organizácia: 
 
Telefón:  
 
Člen SŠDS:  A/N 
 
Požadujem ubytovanie aj na noc z 11.9. na 12. 9.   A/N 
 
 12.9. 13.9. 
Raňajky - A/N 
Obed A/N - 
Večera A/N - 
 
Vegetariánska strava:  A/N 
 
A – áno, N – nie. 
  
Účastnícky poplatok uhradený dňa ......................            
vo výške ............€ na 1 účastníka, resp. celkove           
vo výške    .............€.        
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