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Predmet zis ťovania  
Predmetom štatistického zisťovania je kultúrno-osvetová činnosť, jej personálne, materiálne  
a finančné zabezpečenie. Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje o 
počte subjektov, ktoré kultúrno-osvetovú činnosť v roku 2013 vykonávali, údaje o počte 
kultúrnych zariadení a počte ich zamestnancov, ale aj údaje o jednotlivých typoch kultúrno-
osvetovej činnosti, zdrojoch a formách jej financovania. Osobitne boli získané údaje 
o záujmovej  a vzdelávacej činnosti ako aj údaje o kolektívoch záujmovej umeleckej 
a mimoumeleckej činnosti.  
 
 

Spravodajské jednotky 
Spravodajskými jednotkami štatistického zisťovania za oblasť kultúrno-osvetovej činnosti sú 
obce Slovenskej republiky, regionálne osvetové strediská, Národné osvetové centrum, 
Matica slovenská a Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Spolu to bolo 2 971 subjektov, 
z ktorých kultúrno-osvetovú činnosť v roku 2013 vykonávalo 1 694 (kultúrno-osvetovú 
činnosť nevykonávali v prevažnej miere obce s počtom obyvateľov do 500). 
 
 
 Kultúrno-osvetové zariadenia 
Kultúrno-osvetovú činnosť v roku 2013 vykázalo 3 025 kultúrnych zariadení s počtom 
zamestnancov 2 623, medzi ktorými vysoko prevažujú ženy (1 815). Súčasťou infraštruktúry 
kultúrno-osvetovej činnosti na miestnej úrovni je 972 kultúrnych domov a 406 iných 
priestorov, v ktorých je táto činnosť realizovaná.   
 
 

Kultúrno-osvetová činnos ť 
V roku 2013 bolo realizovaných 64 400 podujatí v rámci kultúrno-osvetovej činnosti, 
z ktorých bolo 6 022 súťaží, prehliadok a festivalov, 15 172 vzdelávacích podujatí a 25 108 
kultúrno-spoločenských podujatí. V rámci edičnej činnosti bolo v roku 2013 vydávaných 84 
titulov zameraných na tradičnú ľudovú kultúru a 384 titulov zameraných na iné oblasti 
kultúrno-osvetovej činnosti. 
Súťaží, prehliadok a festivalov sa zúčastnilo 337 805 účastníkov zo Slovenska a 39 460 zo 
zahraničia, pozrelo si ich 2 062 750 návštevníkov. Najviac podujatí bol realizovaných na 
úrovni obcí - 3 563 (miestne podujatia).  
V rámci záujmovej vzdelávacej činnosti bolo realizovaných 9 858 jednorazových aktivít, 
ktorých sa zúčastnilo 507 556 účastníkov. Cyklických aktivít bolo v roku 2013 realizovaných 
5 314 a zúčastnilo sa ich 172 905 účastníkov. Najvyššie zastúpenie mali vzdelávacie aktivity 
v oblasti získavania umeleckých a interpretačných zručností - 3 499, z nich bolo 1 619 
cyklických. Nasledovali vzdelávacie aktivity z oblasti občianskych tém - 2 722 a vzdelávacie 
aktivity z oblasti tradičných remesiel - 2 124. 
V rámci záujmovej umeleckej činnosti pôsobilo na Slovensku 3 425 kolektívov dospelých, 
1 235 mládežníckych, 1 745 detských a 463 zmiešaných kolektívov, ktoré pôsobia vo 
všetkých oblastiach. Najvyšší počet kolektívov pôsobil v oblasti folklóru, a to 1 579, v rámci 
zborového spevu to bolo 844 speváckych zborov a v rámci činoherného divadla 637 
kolektívov. Najvyššie zastúpenie detských kolektívov vykazuje oblasť folklóru – 429 
kolektívov (11 580 členov - detí), moderného tanca – 208 kolektívov (3 645 členov) a oblasť 
činoherného divadla – 169 kolektívov (2 701 členov).  
V rámci mimoumeleckej oblasti (zberateľstvo, technika a i.) pôsobilo 1 145 kolektívov, 
z ktorých bolo 403 detských s počtom členov 6 778. 



Financovanie kultúrno-osvetovej činnosti 
Kultúrno-osvetová činnosť bola zabezpečená predovšetkým finančnými prostriedkami obcí, 
ktoré na ňu vyčlenili celkovo 32 793 030 EUR. Z štátneho rozpočtu bolo poskytnutých 
8 661 650 EUR, avšak z nich najvyšší podiel (cca 80%) predstavovali finančné prostriedky 
poskytnuté na zabezpečenie činnosti Národného osvetového centra, Ústredia ľudovej 
umeleckej výroby a Matice slovenskej.  
Priame náklady na zabezpečenie kultúrno-osvetovej činnosti boli vykázané v celkovej sume 
25 974 107 EUR, náklady na mzdy boli 18 887 271 EUR.  
Priemerná mesačná mzda pracovníka zabezpečujúceho kultúrno-osvetovú činnosť v rámci 
kultúrno-osvetového zariadenia bola v roku 2013 na úrovni 745 EUR. Priemerná mzda 
odborných pracovníkov bola na úrovni 743 EUR, pričom priemerná mzda odborných 
pracovníkov žien bola oproti mužom a 35 EUR nižšia. 
 
 
 
 
 


