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 Predmet zis ťovania 
Predmetom štatistického zisťovania je oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. 
Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje o jednotlivých typoch podujatí 
(projektov) organizovaných v oblasti kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
v členení podľa typu znevýhodnenia a ich financovania. Osobitne boli získané údaje 
o dosahu jednotlivých podujatí v členení na miestne, regionálne, celoslovenské 
a medzinárodné.  
 
 

Spravodajské jednotky 
Spravodajskými jednotkami štatistického zisťovania za oblasť kultúry znevýhodnených 
skupín obyvateľstva sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné 
fondy, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a subjekty, ktoré vykonávajú vydavateľskú činnosť vo 
vzťahu ku kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva.  
V roku 2013 bolo oslovených 201 subjektov, z ktorých súčinnosť poskytlo 193 subjektov 
(96,02 %). 
 
 

Projekty pod ľa typu podujatia pre znevýhodnenia skupiny obyvate ľstva 
V roku 2013 v oblasti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva 193 subjektov realizovalo 
v oblasti kultúry 19 457 projektov zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 
Organizované boli podujatia pre všetky znevýhodnené skupiny podľa typu znevýhodnenia, 
z nich najpočetnejšie zastúpenie mali tvorivé dielne – 1 083, semináre/konferencie - 466 
a výstavy - 186.  
Najvyššie zastúpenie mali podujatia celoslovenského a miestneho charakteru. 
  
 
 Financovanie projektov zameraných na znevýhodnené s kupiny obyvate ľstva 
 V oblasti kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva bolo celkovo realizovaných 19 457 
projektov, ktoré boli podporené celkovou sumou 1 057 022 EUR.  
Zo štátneho rozpočtu bolo na projekty 193 subjektov poskytnutých spolu 667 559 EUR, 
z ktorých bolo 183 181 EUR poskytnutých z dotačného systému Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky.  
Z rozpočtu samosprávnych krajov bolo na projekty pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
poskytnutých 18 761 EUR, z rozpočtu obcí 18 703 EUR.  
Sponzorské príspevky zo Slovenskej republiky boli poskytnuté vo výške 98 469 EUR, zo 
zahraničia to bolo 146 764 EUR.   
Finančná spoluúčasť z vlastných zdrojov 193 subjektov, ktoré v roku 2013 realizovali 
projekty zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľstva, predstavovala sumu 106 766 
EUR. 


