KOMENTÁR
k ročnému výkazu
o kultúrno-osvetovej činnosti za rok 2011
Štatistický výkaz KULT 3 – 01 v zmysle zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
má povinnosť vyplniť 2928 obcí a miest. Odovzdaných bolo 2240, čo predstavuje
76,50% a neodovzdaných 688, čo je 23,50% z celkového počtu obcí. Všetkých
spravodajských jednotiek v roku 2011 bolo 2970, z toho odovzdaných 2285, čo
predstavuje 76,94% a neodovzdaných 685, čo je 23,06% z celkového počtu
spravodajských jednotiek. Zákon stanovuje termín odovzdania do 1. februára. Tento
rok, tak ako aj minulý, si svoju povinnosť splnila len časť obcí a miest. Veľa výkazov
prišlo po termíne a dá sa povedať, že až do termínu odovzdania výkazov na MK SR
stále prichádzali, napriek tomu sme spracovali všetky výkazy aj po termíne.
Medzi obce, ktoré zber štatistických výkazov ignorovali, patria väčšinou malé obce, ktoré
majú tendenciu posielať len negatívne hlásenia. Pri telefonickom kontakte v takýchto
obciach po rozhovore pripúšťajú, že mali nejaké kultúrne aktivity, no nepovažovali ich za
také, ktoré treba vykazovať.
Situácia so zasielaním výkazov z obcí a miest v elektronickej podobe sa opakovala tak,
ako v minulom roku. Len veľmi málo výkazov bolo doručených mailom v požadovanom
formáte a rozsahu vyplnenia. NOC dodatočne tieto výkazy digitalizovalo na základe
zaslaných formulárov KULT v papierovej podobe potvrdených štatutárnym zástupcom
od jednotlivých obcí a miest.
V roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2010, kedy poklesol počet
vykazovaných kultúrno-osvetových zariadení (KOZ) a subjektov, počet vykázaných
KOZ vzrástol na 2835, čo je o 172 viac. Počet samosprávnych kultúrno-osvetových
zariadení z toho predstavuje 1721, čo je nárast o 5 zariadení.
Výkazy odovzdali aj organizácie :
- Ústredie ľudovej umeleckej výroby,
- Ústredie Matice slovenskej, ktoré dodalo výkaz len elektronicky (16. 2. 2012)
a modul č. 3 – hospodárenie nie je vyplnené,
- Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí odovzdal výkaz s modulom č. 3
s nulovým hospodárením.
Z celkového počtu kultúrno-osvetových zariadení sa však zvýšil celkový počet
zariadení v roku 2011 s právnou subjektivitou na 522 , čo je o 51 viac oproti roku 2010.
Pri analýze počtu zamestnancov v kultúrno-osvetových zariadeniach sme sa oproti
minulým rokom zamerali na kontrolu pomeru počtu zamestnancov k vykázaným
finančným prostriedkom na mzdy. Ukázalo sa, že obce a mestá vykazujú nereálne
počty zamestnancov k neprimerane nízko vykazovaným finančným čiastkam na mzdy.
Po dôkladnom zvážení uvádzame dva závažné dôvody.
Prvým je vykazovanie fyzického počtu zamestnancov a nie prepočítaného stavu
zamestnancov. Počty sme overovali a skutočne mnohé obce na základe nášho
usmernenia počty pracovníkov opravili.
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Druhým, nemenej závažným dôvodom je skutočnosť, že niektoré obce a mestá vykážu
počet zamestnancov, ale neuvedú finančné prostriedky na mzdy, alebo len veľmi malú
čiastku. Neuvádzanie hospodárenia obce (mesta) výrazne skresľuje pohľad na uvedené
sledované ukazovatele. Ako príklad uvedieme, že mesto Trnava už viac rokov odmieta
zverejniť financovanie kultúry, pritom zamestnancov vykazuje, ale nevykazuje žiadne
finančné prostriedky na mzdy.
Počet zamestnancov z roka 2010, kedy bol 3161,02, klesol v roku 2011 na 2428,05, čo
je pokles o 732,97. Nakoľko ide o dosť výrazný pokles, bude potrebné sledovať pozorne
tento ukazovateľ aj v budúcom roku a vyhodnotiť dlhodobo klesajúcu tendenciu počtu
pracovníkov v kultúrno-osvetových zariadeniach.
Pokles počtu zamestnancov sme zaznamenali aj v počte odborných pracovníkov.
V roku 2010 to bolo 1577,40 a v roku 2011 len 1446,81, čo je pokles o 130,59. Okrem
už uvedených dôvodov a spôsobu vykazovania, v prípade počtu odborných pracovníkov
v kultúre, môže byť aj jedným z dôvodov poklesu viacročné začleňovanie odborných
pracovníkov kultúry do stavu zamestnancov v samospráve so širšou pracovnou náplňou,
ako len pre kulturno-osvetovú prácu.
V rámci samosprávnych kultúrno-osvetových zariadení bol taktiež zaznamenaný pokles
o 74,65 pracovníkov (v roku 2010 – 2042,10 pracovníkov, v roku 2011 – 1967,45
pracovníkov), z toho v obecnej samospráve poklesol počet zamestnancov o 68,12 .
V roku 2011 sa uskutočnilo v SR spolu 78805 kultúrno-osvetových podujatí. V porovnaní
s rokom 2010 (70342 podujatí) je to až o 8463 viac podujatí. Pre porovnanie uvádzame
aj počty za rok 2009 s porovnaním roku 2010, kedy bol vykázaný pokles počtu podujatí
o 7173.
V štruktúre podujatí bol zaznamenaný pokles počtu festivalov a vzdelávacích podujatí,
naopak nárast bol v kulturno-spoločenských podujatiach a v kategórii „iné“. Tieto
tendencie si vysvetľujeme prekvalifikovaním podujatí pri zaraďovaní do výkazu. Nie
jednoznačne sú chápané zo strany vykazovateľov kategórie „festival“, „súťaž“, či
„prehliadka“. Často si ich zamieňajú za jednorazové podujatia, a aj preto boli niektoré
preradené do kategórie „kultúrno-spoločenských“ podujatí a „iných“.
V oblasti hospodárenia KOZ sme zaznamenali výrazne nižší príspevok na kultúru
z VÚC. V roku 2010 to bolo 13937312,- Eur a v roku 2011 už len 5779853,32 Eur. Túto
anomáliu sme identifikovali výrazne v Košickom kraji, konkrétne v meste Košice. Ide
zrejme o dotáciu na projekt Európske mesto kultúry (z VÚC v roku 2010 dostali
9611609,- Eur a z obce 1157693,- Eur).
Výrazne viac na kultúru poskytla samospráva prvého stupňa, t. j. obce a mestá. Kým v
roku 2010 to bolo 18908265,55 Eur, v roku 2011 už 30585425,20 Eur.
Rovnako sme zaznamenali nárast prostriedkov na celkovú činnosť všetkých kultúrnych
zariadení a ostatných subjektov. V roku 2011 bolo na činnosť vynaložených
33763119,79 Eur, čo je o 9 038764,93 Eur viac oproti roku 2010. Vtedy suma
predstavovala 24724354,86 Eur.
V roku 2011 boli prostriedky na mzdy pracovníkov kultúry 17223225,70 Eur, zatiaľ čo
v roku 2010 len 14887286,31 Eur (t. j. o 2335939,39 viac).
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V oblasti kapitálových výdavkov bol zaznamenaný nárast oproti roku
o 1772332,25 Eur (rok 2010 - 2842649,85 Eur, rok 2011 - 4614981,60 Eur).

2010

Záujmová vzdelávacia činnosť
V oblasti záujmovej vzdelávacej činnosti počet jednorazových vzdelávacích aktivít
oproti minulému roku mierne poklesol. Podujatí bolo o 453 menej a počet účastníkov
bol nižší o 2709. Pokles sme zaznamenali aj v počte cyklických podujatí. Kým v roku
2010 bolo 8003 aktivít, v roku 2011 len 5179 cyklických aktivít. Vo vykazovaní
cyklických podujatí sú často jednorazové podujatia vykazované ako cyklické. Validitu
modulu číslo 4 by bolo potrebné upevniť metodickým usmernením v zmysle
presnejšieho definovania pojmu cyklického vzdelávania v korelácii k jednorazovým
vzdelávacím aktivitám.
Záujmová umelecká činnosť
Zatiaľ čo záujmová vzdelávacia činnosť mala v roku 2011 klesajúcu tendenciu, v oblasti
vykazovania záujmovej umeleckej činnosti sme zaznamenali pomerne výrazný nárast
takmer vo všetkých parametroch. Oproti počtom v roku 2010 sme zaznamenali nárast
počtu kolektívov o 401 u dospelých, o 98 pri mládežníckych a o 240 u detských
kolektívov. Počet členov sa zvýšil u dospelých o 6751, u mládeže o 1178 a u detí o
7896. Počet jednotlivcov sa zvýšil o 1297.
Najčastejšie v obciach sú kolektívy: zborový spev – 510 kolektívov, folklórne skupiny –
394, folklórne súbory – 393, ľudové hudby – 261, dychové hudby – 235, populárne
hudby – 179, divadlá činoherné – 167.
Kolektívy záujmovej umeleckej činnosti zaznamenali aj výrazný nárast počtu členov.
Zvlášť potešiteľný je nárast počtu detí o 7896 v činnosti kolektívov, počet dospelých sa
zvýšil o 6751, mládeže o 1178, počet jednotlivcov o 1297. Záujmová umelecká činnosť
sa stáva organickou súčasťou života obce, mesta. Nárast čísel vo výkazoch KULT 3 –
01 svedčí aj o tom, že súbory a kolektívy sa aktívne zúčastňujú kultúrneho a
spoločenského života obce, mesta, regiónu. Aktivity kolektívov ZUČ sú žiadané aj zo
strany občanov, zvyšuje sa frekvencia podujatí v obci, častejšie sa občania stretávajú a
tiež si sami v obciach organizujú festivaly, jarmoky, prehliadky a pod.
Informácie, ktoré obce a mestá dávajú do výkazov o kultúrno-osvetovej činnosti sú
cenným zdrojom pre odbornú verejnosť, NOC, MK SR, Štatistický úrad a iných
záujemcov. Našou úlohou je, aby výsledky zberu boli z pohľadu štatistiky relevantné a
mohli byť použité aj pri hľadaní súvislostí aj za niekoľko rokov.

Výkazy v súvislostiach
Pomerne vysoké percento obcí nedodržalo zákonnú povinnosť vyplniť výkaz napriek
tomu, že boli písomne vyzvané zo strany štátu (listom všetkým obciam z NOC, ktoré
bolo poverené MK SR), poukazuje na situáciu v samosprávach. Vysoká miera
administratívy, náročnosť výkazníctva a nevymáhanie sankcií za nesplnenie povinností.
V prípade výkazov KULT 3 -01 možno hovoriť aj o špecifickom probléme pri vykazovaní
kultúrno-osvetovej činnosti. Niet vari na Slovensku obce, kde by počas roka nebola
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nejaká slávnosť, divadelné predstavenie, vystúpenie súboru, hudobného telesa,
stretnutie s občanmi, vystúpenie žiakov materskej, či základnej školy. Napriek tomu
každoročne, teda aj tento rok, obce odovzdajú štatutárom podpísané a opečiatkované
negatívne výkazy. Za rok 2011 ich bolo niekoľko desiatok. Pri zisťovaní príčin, prečo je
výkaz chybne vyplnený alebo vôbec nie je ani odoslaný, dominujú dve. Výkaz je pre
niektoré obce ale i mestá zložitý (program Excell), ďalší nemajú v čase potrebnom na
vyplnenie výkazu k dispozícií potrebné informácie, čo sa u nich v obci, meste, dialo
počas uplynulého roka. Nemajú informácie aj preto, lebo ich počas roka nikto neeviduje.
Samosprávy si plnia svoje povinnosti voči občanom, štátu, partnerom tak, ako im
dovolíme. Tak ako prejaví občan prípadnú nespokojnosť, mal by aj štát vyhodnotiť
plnenie úloh obcí a miest voči štátu. To platí aj o výkazníctve, štatistike. Súčasný stav
ukazuje na potrebu spätnej väzby a metodického usmernenia s cieľom zlepšenia a
odstránenia závažných nedostatkov, prípadnú úpravu výkazov, či snahu vyjsť
samosprávam v ústrety pri hľadaní optimálneho spôsobu zberania relevantných
štatistických údajov.
Samotné obce majú povinnosť zo zákona počas roka zbierať údaje tak, aby pri plnení si
povinnosti vyplniť výkaz, ich mali k dispozícií.
V tom vidíme hlavný dôvod, prečo sa výkazy KULT 3 – 01 už viac rokov vracajú po
formálnej a hlavne obsahovej stránke s opakovanými chybami a nedôslednosťami.
Samosprávam chýba k plneniu tejto úlohy systém. Ten by mal mať jasný začiatok a
koniec cesty zberania údajov. Zákon stanovuje, čo je štatistická územná jednotka.
Nehovorí sa o spôsobe zberu informácií. Obce poverujú vypĺňaním výkazov svoje
organizácie (napr. miestne kultúrne strediská, odbory kultúry, jednotlivých referentov
kultúry a podobne). Výkazy sú často neúplné, vo viacerých moduloch nesprávne alebo
iba čiastočne vyplnené, čo je spôsobené tým, že organizácia poverená vyplnením
výkazu uvedie len vlastné aktivity a nie aktivity za celú štatistickú jednotku (obec).
Samospráva však má všetky nástroje na plnenie povinností zo zákona.
Pri svojom konštituovaní (po riadnych voľbách) formuje svoje orgány. Pre naplnenie
zákona o obci menuje nielen konkrétnych ľudí a poslancov do funkcií, ale čo je
zásadné, zastupiteľstvo vytvára a schvaľuje jednotlivé komisie, teda poradné kolektívne
orgány samosprávy, v ktorých majú zastúpenie odborníci z radov zvolených poslancov,
ako i odborníci z radov občanov pre tú - ktorú oblasť, teda aj kultúru. Práve komisia
poverená činnosťou v oblasti kultúry, je základným pilierom, ktorý by mal koncepčne
zastrešovať, koordinovať, ale aj kontrolovať organizovanie kultúry v obci, meste. Ak
táto komisia pracuje systematicky, podľa plánu, pravidelne sa stretáva a svoju prácu aj
vyhodnocuje, nemal by byť problém, aby informácie pozbierané počas celého roka
uviedli aj v štatistickom výkaze KULT 3 – 01.
Kultúrna komisia má mandát a právo zapracovať do svojho plánu aj úlohu - zmapovanie
všetkých nositeľov kultúrnych aktivít, ktorí ich v obci organizujú. Máme na mysli všetkých
organizátorov, súkromné, fyzické či právnické osoby, subjekty, tretí sektor, cirkvi a iné.
Je to práve kultúrna komisia, ktorá, aby mohla kvalifikovane rozhodovať a koordinovať
kultúru v obci či meste, tiež potrebuje informácie o tom, aké súbory, jednotlivcov v obci,
meste má, akú činnosť vyvíjajú, čo potrebujú, či na tieto požiadavky má obec, mesto
peniaze, ako sa hospodári s finančnými prostriedkami vyčlenenými na kultúru, kde
potrebujeme profesionálnu pomoc, profesionálneho pracovníka pre kultúru a pod.
Pokiaľ tieto a ďalšie potrebné informácie kultúrna komisia nemá k dispozícii, pracuje v
obci, meste prakticky len formálne .
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O tom, ako kultúrna komisia pracuje by malo byť informované vedenie a predovšetkým
zastupiteľstvo obce. Potom už je to na vedení obce, nakoľko si je vedomé povinnosti
vyplývajúcej zo Zákona o štatistickom zisťovaní, konkrétne výkazu KULT 3 – 01 o
kultúrno-osvetovej činnosti.
Na základe uvedených skúseností zo spôsobu zberania údajov sa ukazuje potreba
metodického usmernenia samospráv a jej orgánov zo strany MK SR, v spolupráci so
združeniami samospráv, napr. ZMOS. Pomôcť by mohol odborný seminár pre
pracovníkov obecných úradov a VÚC s pracovníkmi MK SR a spracovateľmi
štatistických výkazov. Doteraz využívaný spôsob zasielania metodických pokynov
v písomnej podobe spravodajským jednotkám sa javí ako málo účinný.
Obsahom metodického usmernenia by mohlo byť okrem iných napr. aj odporúčanie
samosprávam využiť potenciál ľudských zdrojov v komisiách zriadených pri obecných
zastupiteľstvách.
V prípade výkazu o kultúre ide o využitie a systém práce kultúrnej komisie, nielen ako
poradného orgánu samosprávy, ale aj ako garanta, koordinátora a tiež strážcu, či
kontrolóra kultúrneho života v obci. Zber štatistických údajov a ich využitie vytvárajú
obeh potrebných informácií, nielen pre tých, ktorí ich zhromažďujú, ale aj pre tých, ktorí
ich poskytujú. Vzájomná informovanosť je nielen vytýčenou úlohou štátu, ale aj cieľom
obce vedieť o sebe čo najviac a vedieť to využiť v prospech zveľaďovania kultúrneho
života občanov.

Spracovala:

Mgr. Eva Pernecká, Národné osvetové centrum
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