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Predmet zis ťovania  
Predmetom štatistického zisťovania je činnosť astronomických zariadení a pracovísk v 
Slovenskej republike, jej personálne a finančné zabezpečenie. Prostredníctvom štatistického 
zisťovania boli získané údaje o návštevníkoch astronomických zariadení a pracovísk a nimi 
usporiadaných kultúrno-výchovných akciách, údaje o počte záujmových krúžkov týchto 
zariadení, o počte ich členov a podujatí. Osobitne boli získané údaje o personálnom a 
finančnom zabezpečení činnosti astronomických zariadení a pracovísk.  
 

Spravodajské jednotky  
Spravodajskými jednotkami štatistického zisťovania za oblasť astronomických zariadení a 
pracovísk sú hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety v Slovenskej 
republike. V rámci štátneho štatistického zisťovania bolo oslovených 22 astronomických 
zariadení a pracovísk, súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní poskytli všetky. Počet 
astronomických zariadení a pracovísk sa oproti roku 2013 znížil o 1 z dôvodu zániku 
astronomického kabinetu v Galantskom osvetovom stredisku.  
 

Výkony a návštevnos ť astronomických zariadení a pracovísk  
Vykazovanými výkonmi astronomických zariadení a pracovísk sú počty kultúrno-výchovných 
akcií (prednášky, besedy, exkurzie, súťaže, výstavy, poradenstvo a pozorovania), počty 
návštevníkov týchto akcií, počty záujmových krúžkov, ich členov a počet podujatí 
záujmových krúžkov.  
V roku 2014 astronomické zariadenia a pracoviská navštívilo 186 202 návštevníkov, čo 
predstavuje oproti roku 2013 nárast návštevnosti o 2,29%.  
Počet záujmových krúžkov (41) astronomických zariadení a pracovísk a ich členskej 
základne (351 členov) v roku 2014 nevykazoval zásadné zmeny.  
V rámci edičnej činnosti astronomické zariadenia vykázali 28 vydaných titulov, z ktorých bolo 
6 vydávaných ako periodických.  
Z celkového počtu astronomických zariadení 10 vlastní planetárium (oproti roku 2013 sa 
počet nezmenil). 
 

Finančné a personálne zabezpe čenie činnosti astronomických zariadení a  
pracovísk  

V roku 2014 zabezpečovalo činnosť astronomických zariadení a pracovísk 115 
zamestnancov, z ktorých 77 tvorili odborní pracovníci. Ukazovatele zamestnanosti v rámci 
astronomických zariadení sú stabilizované.  
Celkové náklady na činnosť astronomických zariadení a pracovísk boli v roku 2014 na úrovni 
2 429 063 EUR,  čo je oproti roku 2013 zníženie o 4,59%, z nich mzdové náklady boli vo 
výške 1 133 167 EUR, čo je oproti roku 2013 zvýšenie o 5,40%. Znižovanie nákladov na 
činnosť má negatívne dôsledky a v prípade pokračovania tohto trendu to môže viesť 
k postupnému obmedzovaniu činnosti astronomických zariadení. 
Výška kapitálových výdavkov je nestabilná, závisí od možností získania finančných 
prostriedkov astronomických zariadení na technický či investičný rozvoj. V roku 2014 
kapitálové náklady (111 293 EUR) klesli o 17,88% oproti roku 2013.  
Výnosy astronomických zariadení dosiahli výšku 1 292 095 EUR, čo je oproti roku 2013 
nárast o 5,04%. Z celkových výnosov boli tržby zo vstupného vo výške 95 368 EUR, čo je 
oproti roku 2013 zvýšenie o 4 184 EUR. 


