
 

 
MINISTERSTVO KULTÚRY            KULT (MKSR) 5 - 01 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY                 

                      
                      

                      
Registrované ŠÚ SR       ROČNÝ VÝKAZ           
č. Vk 571/2015 z 10. 12. 2014                   O HUDOBNOM TELESE  

A UMELECKOM SÚBORE  

      

                      
         za rok 2015          
                      
Spravodajská jednotka vyplní    
výkaz v elektronickom štatistickom   
systéme MK SR v termíne    
do 1. marca 2015     
         
    

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

                 
     Rok Mesiac IČO 
   1 5 1 2          
                      
                      
          Kód štatistickej územnej jednotky  
          S K           
                      
                      

SK NACE Názov hlavnej činnosti 
    Hudobné telesá a umelecké súbory v Slovenskej republike 

                      
                      
Názov spravodajskej jednotky  
                      
                      

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

                      
                      
Činnosť v sledovanom roku  
počet spravodajských jednotiek 13 
vykonával 13 
nevykonával   0 
ukončil činnosť   0 
                      
                      

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

 
 
 
 
 
 



 
KULT (MK SR) 5-01 

  
Hudobné telesá a výkony 
 

 
I.r. Spolu 

 
a 1 

Koncerty/vystúpenia hudobného telesa/umeleckého súboru spolu 1 665 
na vlastnej scéne1) 2 287 
na inej ako vlastnej scéne 3 266 v tom 
v zahraničí 4 112 
vážna hudba spolu 5 440 
           z toho v zahraničí 6 60 
populárna hudba spolu 7 3 
           z toho v zahraničí 8  
džez spolu 9  
           z toho v zahraničí 10  
dychová hudba spolu 11  
            z toho v zahraničí 12  
ľudová hudba spolu 13 151 
            z toho v zahraničí 14 31 
ostatné spolu 15 71 

v tom 
 podľa žánru 

 
  

            z toho v zahraničí 16 12 
z toho koncerty/vystúpenia pre deti a mládež  17 92 

Koncerty hosťujúcich telies spolu 18 93 
zo SR 19 68 

v tom 
zo zahraničia 20 25 

Počet diel v repertoári hudobného telesa/umeleckého súboru spolu 21 1 851 
diela slovenských autorov 22 491 

v tom 
diela zahraničných autorov 23 1 360 

Počet premiér spolu 24 78 
diela slovenských autorov 25 59 

v tom 
diela zahraničných autorov 26 19 

Počet hudobných nahrávok hudobného telesa/umeleckého súboru v SR spolu 27 193 
pre médiá spolu 28 102 

zvukové nahrávky 29 85 
v tom 

obrazovo-zvukové nahrávky 30 17 
zvukový záznam umeleckého výkonu (na nosiči) 31 19 
obrazovo-zvukový záznam (na nosiči) 32  

v tom 

iná nahrávka 33 72 
 
1 Vypĺňajú iba telesá s vlastnou scénou (javiskom).

1.  
MODUL 



 
KULT (MK SR) 5-01 

 

 Návštevnosť koncertov/vystúpení 

 
I.r. Spolu 

 
a 1 

Kapacita (počet ponúkaných miest) koncertov/vystúpení v SR spolu 1 390 864 
kapacita koncertov/vystúpení na vlastnej scéne 2 149 486 

v tom 
kapacita koncertov/vystúpení mimo vlastnej scény 3 241 378 

Počet návštevníkov na koncertoch/vystúpeniach spolu (riadok 5+11) 4 404 303 
počet návštevníkov koncertov/vystúpení v SR spolu 5 307 577 

počet návštevníkov koncertov/vystúpení na vlastnej scéne spolu 6 117 327 
platiaci vstupné 7 89 598 

z toho 
predplatitelia 8 12 856 

v tom 

počet návštevníkov koncertov/vystúpení v mimo vlastnej scény v SR 9 190 250 
z toho 
z.r.5 

počet návštevníkov koncertov/vystúpení pre deti a mládež 10 29 160 

v tom   

počet návštevníkov na koncertoch/vystúpeniach v zahraničí 11 96 726 
Možnosť zakúpenia vstupenky na koncert/vystúpenie elektronicky (online) (uveďte kód 1 = 
áno, kód 0 = nie) 

12 10 

Zabezpečenie bezbariérového prístupu na koncerty/vystúpenia na vlastnej scéne (uveďte kód 1 
= áno, kód 0 = nie) 

13 11 

Zvýhodnené vstupné na koncert/vystúpenie pre osoby so zdravotným postihnutím (uveďte kód 
1 = áno, kód 0 = nie) 

14 9 

 
1 Vypĺňajú iba telesá s vlastnou scénou (javiskom). 
 

2.  
MODUL 



 
KULT (MK SR) 5-01 

 
Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie činnosti a výkonov 
hudobných telies a umeleckých súborov (v EUR) 

 
I.r. Spolu  

 
a 1 

Príjmy (výnosy) spolu (bez príjmových finančných operácií) 1 16 463 289 
transfery, granty, dary a príspevky spolu 2 14 068 473 

zo štátneho rozpočtu 3 12 449 084 
z rozpočtu VÚC 4 4 100 
z rozpočtu obce 5 300 
od iných subjektov 6 65 908 

transfery 
 

z rozpočtu EÚ 7  
tuzemské granty spolu 8 1 528 651 
           z toho z kapitoly MK SR 9 1 492 731 
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 11 430 

ostatné príjmy  13 222 827 
výnosy z vlastnej činnosti spolu 14 2 171 989 

zo vstupného 15 726 739 
za umelecké činnosti (okrem vstupného) 16 746 734 

v tom 

z toho 
z prenájmu 17 571 774 

Výdavky (náklady) na bežnú činnosť spolu   18 17 383 453 
náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) 19 3 169 792 

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

20  

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

21 174 552 

požičanie hudobných nástrojov 22 2 630 
nájom techniky (napr. aparatúra, osvetlenie...) 23 4 212 

v tom 

ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) 24 1 085 676 
mzdové náklady  (bez OON) 25 6 734 156 
náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné sociálne odvody  26 2 726 017 
náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 27 332 
služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 28 2 352 903 

nájom priestorov 29 62 111 
z toho 

nájom techniky 30 906 
odpisy 31 2 029 468 

v tom 

ostatné prevádzkové náklady  32 370 785 
Kapitálové výdavky spolu       33 2 118 932 

hmotný majetok  34 2 118 932 
v tom 

nehmotný majetok 35  

3.  
MODUL 



 
KULT (MK SR) 5-01 

 
 
Osoby zabezpečujúce činnosť hudobných telies a umeleckých súborov 
 

 
I.r. Spolu z toho ženy 

  a 1 2 
Osoby zabezpečujúce činnosť hudobných telies a umeleckých súborov 
spolu (riadky 2 až 6) 

1 1 846 721 

zamestnanci hudobného telesa/umeleckého súboru  2 575 229 
           z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 299 135 
osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci 
vykonávanej mimo pracovného pomeru 

4 186 82 

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

5 1 083 409 

 v tom  

dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár) 6 2 1 

zamestnanci z riadku 2  7 499 207 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8 281 110 

zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 9 210 91 v tom 

zamestnanci so základným vzdelaním 10 8 6 

odborní a umeleckí pracovníci 11 360 128 

administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) 12 80 56 v tom 

ostatní (napr. obslužní pracovníci) 13 58 28 
Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom 
pomere (z riadku 2) 

14 931.55 952 

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

15 1068.1 1078.5 

 
* Uvádzajú sa iba fyzické osoby. 
 
 
 
 

Čas vyplnenia výkazu 
 

I.r. Spolu 
 

a 1 
hodiny 1 3 Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto 

štatistického formulára z podkladov štatistickej evidencie. minúty 2 43 

  
 

4.  
MODUL 

5.  
MODUL 


