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Štatistické zisťovanie v roku 2007 sa vykonávalo v nezmenených podmienkach. 
Z iniciatívy MK SR sa realizoval  elektronický zber dát na báze jednotlivých zberných 
jednotiek tak ako v minulom roku. Zber vykonávali regionálne osvetové strediská (ROS) 
alebo Národné osvetové centrum (NOC). Niektoré ROS nedodali požadované informácie 
v elektronickej podobe. Urobilo to dodatočne NOC na základe zaslaných formulárov KULT 
od jednotlivých obcí a miest.  
 
Zber a vypĺňanie formulárov v papierovej podobe mali obce a mesta uskutočniť do 
15.2.2008. ROS mali spracovať údaje do 15.3.2008. Nie všetky ROS (sumarizačné 
jednotky) tento termín dodržali. Okrem toho sa vyskytol problém so štatistickým kódom, 
ktorý časť obcí nevyplnila, nedoplnili ich ani ROS. Tieto kódy dopĺňala NOC. 
 
Štatistické výkazy KULT za rok 2007 odovzdalo 96,4% obcí, neodovzdalo 3,6% obcí. V 
predchádzajúcom roku  neodovzdalo 6,2% obcí štatistické hlásenie. Dosiahnutá vysoká 
návratnosť štatistických výkazov od obcí a miest je výsledkom zvýšených finančných 
nákladov ROS aj NOC na telefonické a osobné urgencie starostov a primátorov s cieľom,  
aby sa zodpovedne venovali povinnosti vyplývajúcej zo zákona.  Opakovane 
konštatujeme, že štatistické zisťovania neodovzdávajú zväčša veľmi malé obce, ktoré 
takmer žiadnu kultúrnu činnosť nevykonávajú. Predpokladáme sa, že absencia výkazov 
od týchto obcí neskresľuje výrazne štatistiku kultúrnych aktivít. 
 
V roku 2007 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol počet vykazovaných 
kultúrno-osvetových zariadení a subjektov (KOZ) na 3 587 KOZ (nárast o 192). 
Samosprávne kultúrno-osvetové zariadenia  sa podieľali z toho  počtom 2 246 zariadení, 
kde bol nárast o 42 zariadení. 
  
Z tohto počtu sa výšil aj celkový počet zariadení s právnou subjektivitou na 662 KOZ 
(nárast o 78 zariadení). 
 
 V rámci regionálnej samosprávy v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vzniklo 1 nové 
pracovisko Regionálne osvetové centrum Levice. 
 
Pozitívnou skutočnosťou bol nárast počtu zamestnancov v týchto zariadeniach oproti 
minulému roku o 267,1 zamestnancov (3 438,78 zamestnancov). Nárast bol 
zaznamenaný nielen v globálnom súčte, ale aj v počte odborných pracovníkov o 150,6 
odborných pracovníkov,  čo vysoko hodnotíme.  V rámci samosprávnych kultúrno-
osvetových zariadení bol zaznamenaný nárast o 152,9 pracovníkov ( 2216,1 
zamestnancov), z toho v obecnej samospráve vzrástol počet zamestnancov o 144,2 ( 
2226,6 zamestnancov).  
 
V roku 2007 sa uskutočnilo v SR spolu 88 545 kultúrno-osvetových podujatí. V porovnaní 
s rokom 2006 je  to o 7 033 podujatí viac. V štruktúre podujatí bol zaznamenaný nárast 
počtu  vo všetkých sledovaných kategóriách. Aj tento fakt vysoko oceňujeme. Svedčí to 
o náraste rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. 
 
V oblasti hospodárenia KOZ  sa celkové zvyšovanie cien prejavilo v objeme vynaložených 
prostriedkov do tejto časti kultúry. Náklady na kultúrnu činnosť sa zvýšili o 9 708 tis Sk 
(879 972 tis. Sk). Vzhľadom na súvzťažné ekonomické ukazovatele ide iba o relatívne 
pozitívny faktor. V roku 2007 vzrástli aj mzdové náklady zamestnancov v tejto časti 
kultúry o 27 270 tis. Sk (448 568  tis. Sk). Túto skutočnosť hodnotíme pozitívne, najmä 
vzhľadom na rast miezd v predchádzajúcom období, ako aj ostatné ekonomické 



a spoločenské ukazovatele.  V oblasti kapitálových výdavkov sa vynaložilo v roku 2006 
viac o 45 132 tis. Sk (162 725 tis. Sk).  
 
Záujmové vzdelávanie v  sledovanom období zaznamenalo  nárast v počte cyklických 
podujatí až o 8 243 podujatí (15 094 podujatí), čo bolo vlastne takmer dvojnásobkom 
minulého roku,  zároveň v roku 2007 vzrástol aj priemerný počet účastníkov o 3 608 
osôb (62 617 priemerného počtu osôb). Pri jednorazových záujmových vzdelávacích 
 podujatiach počet aktivít v roku 2007 vzrástol v porovnaní  s rokom 2006  o 194 aktivít 
(15 513 podujatí). Znížil sa však počet účastníkov tejto formy vzdelávania o 51 923 osôb 
(813 340 účastníkov), čo považujeme nie za  pozitívny trend. 
 
Sledované parametre záujmovej umeleckej činnosti boli v roku 2007 nasledovné: počet 
záujmových umeleckých kolektívov vzrástol o 345 (6 167 kolektívov). Nárast nastal aj 
v počte členov týchto kolektívov  o 4 439 členov (93 950 členov kolektívov). Zaznamenali 
sme nárast v počte jednotlivcov participujúcich na záujmovej umeleckej činnosti o 4 895 
jednotlivcov (18 610 jednotlivcov) a vzrástol aj počet aktivít záujmovej umeleckej 
činnosti o 570 aktivít (48 458 aktivít). 
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