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Registrované ŠÚ SR    ROČNÝ VÝKAZ          
č. Vk. 885/2018 z 19. 9. 2017  O ASTRONOMICKOM ZARIADENÍ  

A PRACOVISKU 
      

                      
         za rok 2018          
                      
Spravodajská jednotka vyplní    Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. 

z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
 

výkaz v elektronickom 
štatistickom 

  

systéme MK SR v termíne    
do 1. marca 2019     
         
     Rok Mesiac IČO 
   1 8 1 2          
                      
                      
          Kód štatistickej územnej jednotky  
          S K           
                      
                      

SK NACE Názov hlavnej činnosti 
    Astronomické zariadenia a pracoviská v Slovenskej republike 

                      
                      
Názov spravodajskej 
jednotky 

 

                      
                      

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

                      
                      
Činnosť v sledovanom roku  
počet spravodajských jednotiek 23 
vykonával 23 
prerušil 0 
ukončil činnosť v tejto oblasti 0 
                      
                      
Výkaz zostavil  
 

Titul Meno Priezvisko Titul 
    

                      
                      
Kontaktné údaje Telefón  E-mail  
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1. Modul 
Výkony astronomického zariadenia a pracoviska 
 

 I.r. Spolu 
a 1 

Počet záujmových krúžkov a sekcií zariadenia  1 35 
Počet členov záujmových krúžkov a sekcií 2 309 
Počet podujatí záujmových krúžkov a sekcií 3 732 
Počet kultúrno-výchovných podujatí realizovaných zariadením spolu (riadky 5 a 7) 4 5 393 

v tom 
jednorazové spolu 5 5 249 
            z toho pre školy 6 3 418 
cyklické 7 144 

Návštevníci kultúrno-výchovných podujatí spolu (riadky 9 a 10) 8 178 967 

v tom 
návštevníci jednorazových kultúrno-výchovných podujatí 9 170 859 
návštevníci cyklických kultúrno-výchovných podujatí 10 8 108 

z toho deti a mládež do 18 rokov 11 125 069 
Edičná činnosť astronomického zariadenia – počet titulov/vydaní spolu 12 32 

z toho 
počet periodických publikácií (titulov) 13 8 
počet propagačných materiálov zariadenia 14 19 

Počet počítačov prístupných pre verejnosť spolu 15 17 
              z toho s pripojením na internet 16 15 
Zriadené webové sídlo (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 17 21 
Zabezpečenie bezbariérového prístupu do zariadenia (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 18 11 
Astronomické zariadenie vlastní planetárium (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 19 12 
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2. Modul 
Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie činnosti astronomického  zariadenia a pracoviska  
(v EUR) 
 

 
I.r. Spolu  
a 1 

Príjmy (výnosy) spolu (bez príjmových finančných operácií) (riadky 2, 13 a 14) 1 3 099 799 

v tom 

transfery, granty, dary a príspevky spolu 2 2 703 061 

z toho 

transfery 
 

zo štátneho rozpočtu 3 629 757 
z rozpočtu VÚC 4 1 962 654 
z rozpočtu obce 5 35 000 
od iných subjektov 6 2 954 
z rozpočtu EÚ 7 3 484 

granty 
(dotácie) 

tuzemské granty spolu 8 24 316 
             z toho z kapitoly MK SR 9 10 284 
zahraničné granty spolu 10  
             z toho z programov EÚ 11  

mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická forma daru 
s protihodnotou – reklama...) 

12 4 010 

ostatné príjmy  13 131 055 
výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku) 14 265 683 

z toho 
zo vstupného 15 127 096 
z predaja 16 101 004 
z prenájmu 17 12 155 

Náklady na činnosť astronomického zariadenia a pracoviska spolu (riadky 19, 23 až 26, 29 a 30) 18 2 885 523 

v tom 

náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) 19 108 095 

v tom 
služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky) 20 29 690 
OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov) 21 42 984 
ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) 22 35 421 

mzdové náklady  (bez OON) 23 1 241 241 
náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody  24 437 774 
náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 25 181 224 
služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 26 355 081 

z toho 
nájom priestorov 27 5 016 
nájom techniky 28  

odpisy 29 498 763 
ostatné prevádzkové náklady  30 63 345 

Kapitálové výdavky spolu  31 879 474 

v tom 
hmotný majetok 32 879 474 
nehmotný majetok 33  
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3. Modul 
Osoby zabezpečujúce činnosť astronomického zariadenia a pracoviska 
 

  
I.r. Spolu z toho ženy 
a 1 2 

Osoby zabezpečujúce činnosť astronomického zariadenia a pracoviska spolu (riadky 2, 4 až 6) 1 371.22 123.70 

 v tom  

zamestnanci astronomického zariadenia a pracoviska - uvádza sa priemerný evidenčný počet 
zamestnancov prepočítaný 

2 116.22 53.70 

           z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 105.80 47.37 
osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru* 4 144 45 
osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu  (SZČO, zmluvy o dielo, zmluva o vytvorení diela ...)* 5 69 9 
dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)* 6 42 16 

zamestnanci spolu z riadku 2 7 116.22 53.70 

v tom 
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8 60.89 22.37 
zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 9 54.74 30.83 
zamestnanci so základným vzdelaním 10 0.59 0.50 

v tom 
odborní zamestnanci  11 68.92 24.24 
administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) 12 32.66 21.06 
ostatní (napr. obslužní zamestnanci) 13 14.64 8.40 

Priemerná hrubá mesačná mzda (v EUR) zamestnanca na plný pracovný úväzok  (z riadku 3) 14 864 842 
Priemerná hrubá mesačná mzda (v EUR) odborného zamestnanca na plný pracovný úväzok 15 852 859 

 
*Uvádzajú sa fyzické osoby.
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4. Modul 
Čas potrebný na vyplnenie výkazu 
 

 
I.r. Spolu 
a 1 

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto 
štatistického výkazu z podkladov štatistickej evidencie. 

hodiny 1 1 
minúty 2 43 

 
  


