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KOMENTÁR 
k ročnému výkazu 

o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva 
za rok 2012  

 
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonalo v roku 2013 prvýkrát samostatné ročné 
štatistické zisťovanie za účelom získania informácií o subjektoch, aktivitách a financovaní 
kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva v Slovenskej republike za rok 2012. Zisťovanie 
údajov o znevýhodnených skupinách obyvateľstva je súčasťou Programu štátnych 
štatistických zisťovaní, ktorý bol schválený na roky 2012 – 2014. 
 
Celkovo sme oslovili 202 spravodajských jednotiek, ktorými sú organizácie pre kultúru 
znevýhodnených skupín obyvateľstva – občianske združenia, nadácie, neziskové 
organizácie, neinvestičné fondy, fyzické osoby, VÚC a nimi zriadené subjekty, obce a nimi 
zriadené subjekty, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ako aj subjekty, ktoré 
vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva 
v Slovenskej republike. Ročný výkaz zaslalo späť 79 spravodajských jednotiek, čo 
predstavuje 39,1% návratnosť. Okrem toho sa na základe iniciatívy Slovenskej národnej 
knižnice do štatistického zúčtovania zapojili tiež regionálne, krajské a mestské knižnice, 
v celkovom počte 101. Súhrnný počet štatistických jednotiek spolu s knižnicami bol 180.  
 
Spolu bolo zrealizovaných 770 projektov, ktorých financovanie predstavuje sumu 568 350 
EUR. Najväčší podiel malo financovanie z dotačného systému MK SR 213 089 EUR, ďalej 
miestna samospráva – 155 479, regionálna samospráva – 15 723 EUR, ako aj sponzorské 
príspevky zo Slovenska – 165 039 EUR, ale aj zo zahraničia – 19 020 EUR. 
 
Z celkového počtu 180 spravodajských jednotiek 66 subjektov zaslalo vyjadrenie, že 
v sledovanom období v danej oblasti činnosť nerealizovalo.  
 
V Bratislavskom kraji sa štatistického zisťovania zúčastnilo 31 subjektov, ktoré v roku 2012 
zrealizovali 100 projektov, z toho 62 projektov sa zameralo na cieľovú skupinu zrakovo 
postihnutých, 15 projektov bolo určených pre seniorov, 6 pre telesne a 5 pre mentálne 
postihnutých, 3 pre sluchovo postihnutých a po jednom podujatí pre inak zdravotne 
postihnutých obyvateľov a znevýhodnené deti a mládež. Zvyšné 3 podujatia boli určené pre 
inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Financovanie spolu predstavuje sumu 213 137 
EUR. Najväčší podiel malo najmä financovanie z dotačného systému MK SR – 107 401 EUR 
a sponzorské príspevky zo Slovenska – 98 964 EUR. 
V Nitrianskom kraji sa do štatistického zisťovania zapojilo 21 subjektov so 120 projektmi. 
Najväčšie zastúpenie mali aktivity zamerané na znevýhodnené deti a mládež – 55 projektov. 
Pre seniorov sa uskutočnilo 31 projektov, pre obyvateľov s mentálnym postihnutím 15 
projektov a pre zrakovo postihnutých 8. Pre inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva sa 
zrealizovali 3 projekty a pre inak zdravotne postihnutých 4 projekty. Marginalizované 
komunity a podpora rovnosti príležitostí mali za rok 2012 v Nitrianskom kraji po 2 projekty. 
Financovanie spolu predstavuje sumu 31 084 EUR. Najviac finančných prostriedkov bolo 
využitých z dotačného systému MK SR – 11 200 EUR. Na financovaní sa podieľala aj 
regionálna – 719 EUR a miestna – 4 598 EUR samospráva, ako aj sponzori zo Slovenska – 
9 007 EUR a zo zahraničia – 5 560 EUR. 
 
V Žilinskom kraji sa zapojilo 19 subjektov. Spolu bolo zrealizovaných 113 projektov, z toho 
43 pre inak zdravotne postihnutých, 38 pre seniorov, 17 pre mentálne postihnutých, 5 pre 
znevýhodnené deti a mládež, 3 pre telesne postihnutých a rovnaký počet aj pre inak 
znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pre zrakovo postihnutých to boli 2 projekty a po 1 
projekte pre marginalizované komunity a podporu rovnosti príležitostí. Financovanie 



 2 

predstavovalo celkovú sumu 22 809 EUR. Väčšina bola pokrytá zo sponzorských príspevkov 
zo Slovenska – 11 866 EUR a dotačného systému MK – 8 500 EUR. 
 
Štatistického zisťovania sa v Trenčianskom kraji zúčastnilo 18 subjektov. Spolu bolo 
uskutočnených 70 projektov, pričom najviac bolo pre mentálne postihnutých – 28 projektov 
a pre seniorov – 23 projektov. 8 projektov bolo zameraných na telesne postihnutých, 5 na 
duševne postihnutých a 6 na znevýhodnené deti a mládež. Financovanie spolu 
predstavovalo sumu 7 221 EUR, z toho 3 900 EUR od sponzorov zo SR, 1 761 EUR 
z regionálnej samosprávy a 1 560 z dotačného systému MK SR. 
 
V Trnavskom kraji sa zapojilo 25 subjektov, ktoré zrealizovali 68 projektov. Najväčšie 
zastúpenie mala cieľová skupina seniorov – 22 projektov. Pre marginalizované komunity to 
bolo 18 projektov, pre telesne postihnutých 6, pre mentálne postihnutých 5, pre 
znevýhodnené deti a mládež 8 projektov, 5 pre inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 3 
pre inak zdravotne postihnutých a 1 projekt pre zrakovo postihnutých. Celková suma 
financovania bola 88 898 EUR. Najväčšia výška príspevku bola z miestnej samosprávy – 
46 127 EUR. Sponzori zo Slovenska poskytli sumu 21 230 EUR a z dotačného systému MK 
SR bola výška príspevku 19 500 EUR. 
 
Dvadsaťpäť subjektov sa zapojilo do štatistického zisťovania aj z Banskobystrického kraja, 
ktoré spolu zrealizovali najviac projektov, až 197. Pre duševne postihnutých to bolo 31, pre 
inak zdravotne postihnutých 19, pre mentálne postihnutých 18, pre seniorov 16 projektov, 15 
pre znevýhodnené deti a mládež a 4 pre zrakovo postihnutých. Najviac projektov však bolo 
pre inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva – 78 projektov. V Banskobystrickom kraji sa 
zrealizovali aj projekty zamerané pre ľudí bez domova – 6 projektov, marginalizované 
komunity 7 projektov a 2 projekty pre ľudí ohrozených chudobou, 1 projekt bol zameraný na 
cieľovú skupinu telesne postihnutých. Výška financovania spolu predstavuje 146 207 EUR. 
Najviac použitých finančných prostriedkov bolo vďaka príspevkom miestnej samosprávy – 
95 475. Na financovaní sa podieľala aj regionálna samospráva – 3 613 EUR, ako aj sponzori 
zo Slovenska – 12 459 EUR, zahraničia – 12 960 EUR a príspevok z dotačného systému MK 
SR vo výške 21 700 EUR. 
 
Najväčší počet subjektov, zapojených do štatistického zisťovania za účelom získania 
informácií o subjektoch, aktivitách a financovaní kultúry znevýhodnených skupín 
obyvateľstva v Slovenskej republike za rok 2012, bolo v Prešovskom kraji – 32 subjektov. 
Z celkových 70 projektov bolo 35 zameraných pre seniorov, 9 pre marginalizované komunity 
a rovnako 9 pre znevýhodnené deti a mládež, 6 pre mentálne postihnutých, 5 pre inak 
znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 3 projekty určené zrakovo postihnutým, 2 telesne 
postihnutým a 1 pre podporu rovnosti príležitostí. Z dotačného systému bolo použitých 
43 197 EUR. Financovanie spolu predstavovalo sumu vo výške 58 964 EUR. 
 
Naopak najmenej subjektov sa do zisťovania zapojilo v Košickom kraji, kde zaslalo späť 
ročný výkaz len 9 subjektov. Uskutočnili 30 projektov, v ktorých hlavnou cieľovou skupinou 
boli seniori, pre ktorých bolo určených 22 projektov. 2 projekty boli zamerané na podporu 
rovnosti príležitostí, duševne postihnutých a inak znevýhodnené skupiny. Pre telesne, 
mentálne, zrakovo a inak postihnutých sa zrealizoval v roku 2012 v Košickom kraji 1 projekt, 
pre každú z uvedených cieľových skupín.  
  
 
Spracovali: Ján Michálik a Mgr. Zora Turancová, Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

 


