
 

  
MINISTERSTVO KULTÚRY            KULT (MKSR) 19 - 01 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY                 

                      
                      

                      
Registrované ŠÚ SR    ROČNÝ VÝKAZ          
č. Vk 682/2016 z 1. 10. 2015 O VÝROBE A DISTRIBÚCII ZVUKOVÝCH 

ZÁZNAMOV HUDOBNÝCH DIEL  
      

                      
         za rok 2016          
                      
Spravodajská jednotka vyplní    
výkaz v elektronickom štatistickom   
systéme MK SR v termíne    
do 1. marca 2017     
         
    

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov. 
 

                 
     Rok Mesiac IČO 
   1 6 1 2          
                      
                      
          Kód štatistickej územnej jednotky  
          S K           
                      
                      

SK NACE Názov hlavnej činnosti 
    Výroba a distribúcia zvukových záznamov hudobných diel v Slovenskej republike 

                      
                      
Názov spravodajskej jednotky  
                      
                      

P S Č Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo) 
      

                      
                      
Činnosť v sledovanom roku 
počet spravodajských jednotiek 30 
vyrobil/distribuoval zvukové záznamy hudobných diel 26 
prerušil činnosť v oblasti výroby/distribúcie zvukových záznamov hudobných diel   4 
ukončil činnosť v oblasti výroby/distribúcie zvukových záznamov hudobných diel   0 
                      
                      

Titul Meno Priezvisko Titul Výkaz zostavil  
     
                      
                      
Kontaktné údaje Telefón  E-mail  
                      
                      
                      
                      

 
 
 
 



 
KULT (MK SR) 19-01 

  
Tituly a forma ich vydania 
 

I.r. Spolu  
a 1 

Počet vydaných zvukových záznamov hudobných diel (titulov) spolu  1 112 
zvukové záznamy hudobných diel slovenského autora/autorov 2 69 
zvukové záznamy hudobných diel zahraničného autora/autorov 3 34 v tom 
zvukové záznamy hudobných diel slovenských aj zahraničných autorov 4 9 
vážna hudba 5 30 

počet slovenských interpretov – spevákov zo sólových albumov 6 11 
počet slovenských interpretov – spevákov z ostatných albumov 7 7 
počet slovenských interpretov – inštrumentalistov  
zo sólových albumov 

8 60 

počet slovenských interpretov – inštrumentalistov  
z ostatných albumov 

9 9 

v rámci vydaných  
zvukových záznamov 

hudobných diel 
z oblasti vážnej 
hudby uveďte* 

počet slovenských hudobných telies 10 7 
ľudová hudba (regionálna, tradičná) 11 11 

počet slovenských interpretov – spevákov zo sólových albumov 12 18 
počet slovenských interpretov – spevákov z ostatných albumov 13 3 
počet slovenských interpretov – inštrumentalistov zo sólových 
albumov 

14 2 

počet slovenských interpretov – inštrumentalistov z ostatných albumov 15  

v rámci vydaných  
zvukových záznamov 

hudobných diel 
z oblasti ľudovej 
hudby uveďte* 

počet slovenských hudobných telies  16 6 
džez 17 29 

počet slovenských interpretov – spevákov zo sólových albumov 18 4 
počet slovenských interpretov – spevákov z ostatných albumov 19  
počet slovenských interpretov – inštrumentalistov zo sólových 
albumov 

20 5 

počet slovenských interpretov – inštrumentalistov z ostatných albumov 21 24 

 
v rámci vydaných  

zvukových záznamov 
hudobných diel 
z oblasti džezu 

uveďte* 
 

počet slovenských hudobných telies 22 4 

populárna hudba a ostatné žánre (dychová hudba, muzikálová, filmová, evergreen, blues, folk, 
country, rock, rock-pop vrátane podžánrov napr. metal, gothic, a ď., funky, reggae, techno, 
house, drumm'n'bass vrátane podžánrov, elektronická (vrátane netanečnej), etno, world music, 
new age, rap, hip-hop, atď.) 
 

23 43 

počet slovenských interpretov – spevákov zo sólových albumov 24 8 
počet slovenských interpretov – spevákov z ostatných albumov 25 5 
počet slovenských interpretov – inštrumentalistov zo sólových 
albumov 

26 16 

počet slovenských interpretov – inštrumentalistov z ostatných albumov 27 18 

v tom 

v rámci vydaných  
zvukových záznamov 

hudobných diel 
z oblasti populárnej 
hudby a ostatných 
žánrov uveďte* počet slovenských hudobných telies 28 9 

Počet vydaných zvukových záznamov hudobných diel distribuovaných na nosičoch (CD, DVD, Blu-ray, 
LP – vinyl, a i.) 

29 781 

Náklad vydaných rozmnoženín zvukových záznamov hudobných diel – počet nosičov 30 91 543 
Počet predaných rozmnoženín zvukových záznamov hudobných diel  (nosičov) 31 56 277 
Počet vydaných zvukových záznamov hudobných diel distribuovaných online (nie na nosičoch) 32 37 
Počet predaných rozmnoženín zvukových záznamov hudobných diel distribuovaných online (nie na 
nosičoch)  

33 352 274 

 
* V riadkoch 6 až 10, 12 až 16, 18 až 22, 24 až 28 sa v prípade vydania viacerých albumov každý interpret-sólista, hudobná  skupina, hudobné  
teleso  alebo  súbor  uvádza iba raz, ak napr. boli vydané 2 sólové albumy Zuzany Smatanovej, 3 sólové albumy Jany Kirschnerovej, do riadku 24 
sa uvedú 2 interpreti. To isté platí pre ostatné hudobné žánre. 

 

1.  
MODUL 



 
KULT (MK SR) 19-01 

 
Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie výroby a distribúcie 
zvukových záznamov hudobných diel (v EUR) 
 

I.r. Spolu  
 

a 1 
Príjmy (výnosy) spolu (bez príjmových finančných operácií) 1 2 895 206 

príspevky, transfery a granty spolu 2 128 200 
zo štátneho rozpočtu 3 5 000 
z rozpočtu VÚC 4 2 400 
z rozpočtu obce 5 12 850 
od iných subjektov 6 1 000 

transfery 
 

z rozpočtu EÚ 7  
tuzemské granty spolu 8 105 450 
              z toho z kapitoly MK SR 9 89 500 
zahraničné granty spolu 10  

granty 
(dotácie) 

              z toho z programov EÚ 11  

z toho 

mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako 
špecifická forma daru s protihodnotou – reklama...) 

12 1 500 

ostatné príjmy 13 819 210 
výnosy (tržby) z vlastnej činnosti spolu 14 1 947 796 

z predaja nosičov 15 810 839 
z distribúcie online 16 1 046 570 

v tom 

z toho 
z predaja práv (licencií) 17 44 712 

Náklady na bežnú činnosť spolu   18 3 024 687 
náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) 19 1 094 052 

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné 
poplatky) 

20 1 022 573 

OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru 
(bez odvodov) 

21 650 
v tom 

ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) 22 70 829 
mzdové náklady  (bez OON) 23 281 380 
náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody  24 75 251 
náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 25 346 919 
služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 26 808 416 

nájom priestorov 27 75 485 
z toho 

nájom techniky 28 3 650 
odpisy 29 31 856 

v tom 

ostatné prevádzkové náklady  30 386 813 
Kapitálové výdavky spolu  31 12 745 

hmotný majetok 32 12 745 
v tom  

nehmotný majetok 33  

 

 

 
 
 

2.  
MODUL 
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Osoby zabezpečujúce výrobu a distribúciu zvukových záznamov hudobných 
diel - vyplnia právnické osoby 
 

I.r. Spolu z toho ženy 
  a 1 2 
Osoby zabezpečujúce výrobu a distribúciu zvukových záznamov 
hudobných diel (bez interpretov) spolu (riadky 2, 4 až 6)  

1 41.20 11 

zamestnanci výrobcu/distributéra zvukových záznamov 
hudobných diel - uvádza sa priemerný evidenčný počet 
zamestnancov prepočítaný 

2 15.20 5 

            z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 12 3 
osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej 
mimo pracovného pomeru 

4 1  

osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu (SZČO, zmluvy  
o dielo, zmluva o vytvorení diela ...)* 

5 5  

 v tom  

dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár) 6 20 6 
zamestnanci spolu (z riadku 2)  7 15.20 5 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8 13.20 4 

zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 9 2 1 v tom 

zamestnanci so základným vzdelaním 10   

odborní pracovníci  11 3 2 

technickí a výrobní pracovníci 12 2  

administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) 13 10.20 3 
v tom 

ostatní (napr. obslužní pracovníci) 14   
Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom 
pomere (z riadku 2) 

15 986 829 

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) - odborného 
pracovníka  (z riadku 11)  

16 1 012 618 

 
 

Čas potrebný na vyplnenie výkazu 

 
I.r. Spolu 

 
a 1 

hodiny 1 1 Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto 
štatistického výkazu z podkladov štatistickej evidencie. minúty 2 21 

 
 

 

3.  
MODUL 

4.  
MODUL 


