
 

 
MINISTERSTVO KULTÚRY            KULT (MKSR) 5 - 01 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY                 

                      
                      
Registrované ŠÚ SR         ROČNÝ VÝKAZ          
č. Vk. 877/2018 z 19. 9. 2017   O HUDOBNOM TELESE A UMELECKOM SÚBORE       
                      
         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 
    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 31 
vykonával 30 
nevykonával 1 
ukončil činnosť 0 
                      
                      
Výkaz zostavil  
 

Titul Meno Priezvisko Titul 
    

                      
                      
Kontaktné údaje Telefón  E-mail  

 
 

 



 
KULT (MK SR) 5-01 

1. Modul 
Hudobné telesá a výkony 
 
 

 
I.r. Spolu 
a 1 

Koncerty/vystúpenia hudobného telesa/umeleckého súboru spolu 1 1 018 

v tom 
na vlastnej scéne1) 2 264 
na inej ako vlastnej scéne  3 552 
v zahraničí 4 202 

v tom 
 podľa žánru 

 
  

vážna hudba spolu 5 730 
           z toho v zahraničí 6 176 
populárna hudba spolu 7 13 
           z toho v zahraničí 8  
džez spolu 9 2 
           z toho v zahraničí 10  
dychová hudba spolu 11  
            z toho v zahraničí 12  
ľudová hudba spolu 13 251 
            z toho v zahraničí 14 25 
ostatné spolu 15 22 
            z toho v zahraničí 16 2 

z toho koncerty/vystúpenia pre deti a mládež  17 118 
Koncerty hosťujúcich telies spolu 18 196 

v tom 
zo SR 19 133 
zo zahraničia 20 63 

Počet diel v repertoári hudobného telesa/umeleckého súboru spolu 21 3 016 

v tom 
diela slovenských autorov 22 882 
diela zahraničných autorov 23 2 134 

Počet premiér spolu (riadky 25 a 26) 24 138 

v tom 
diela slovenských autorov 25 67 
diela zahraničných autorov 26 71 

Počet hudobných nahrávok hudobného telesa/umeleckého súboru v SR spolu (riadky 28, 31 až 33) 27 244 

v tom 

pre médiá spolu (riadky 29 a 30) 28 135 

v tom 
zvukové nahrávky 29 56 
obrazovo-zvukové nahrávky 30 79 

zvukový záznam umeleckého výkonu (na nosiči) 31 27 
obrazovo-zvukový záznam (na nosiči) 32 17 
iná nahrávka 33 65 

 
1 Vypĺňajú iba telesá s vlastnou scénou (javiskom).
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2. Modul 
Návštevnosť koncertov/vystúpení 

 

 
I.r. Spolu 
a 1 

Kapacita (počet ponúkaných miest) koncertov/vystúpení v SR spolu 1 418 269 

v tom 
kapacita koncertov/vystúpení na vlastnej scéne 2 157 800 
kapacita koncertov/vystúpení mimo vlastnej scény 3 260 469 

Počet návštevníkov na koncertoch/vystúpeniach spolu (riadok 5+11) 4 474 794 

v tom   

počet návštevníkov na koncertoch/vystúpeniach v SR spolu (riadky 6 a 9) 5 364 517 

v tom 

počet návštevníkov na koncertoch/vystúpeniach na vlastnej scéne spolu 6 124 970 

z toho 
platiaci vstupné 7 91 011 
predplatitelia 8 25 489 

počet návštevníkov na koncertoch/vystúpeniach mimo vlastnej scény v SR 9 239 547 
z toho z.r.5 počet návštevníkov na koncertoch/vystúpeniach pre deti a mládež 10 31 353 

počet návštevníkov na koncertoch/vystúpeniach v zahraničí 11 110 277 
Možnosť zakúpenia vstupenky na koncert/vystúpenie elektronicky (online)  
(uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 

12 23 

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

13 18 

Zvýhodnené vstupné na koncert/vystúpenie pre osoby so zdravotným postihnutím  
(uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 14 18 

 
1 Vypĺňajú iba telesá s vlastnou scénou (javiskom). 
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3. Modul 
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) (riadky 2, 13 a 14) 1 9 551 801 

v tom 

transfery, granty, dary a príspevky spolu 2 8 175 180 

z toho 

transfery 
 

zo štátneho rozpočtu 3 7 594 209 
z rozpočtu VÚC 4 8 100 
z rozpočtu obce 5 7 290 
od iných subjektov 6 50 143 
z rozpočtu EÚ 7  

granty 
(dotácie) 

tuzemské granty spolu 8 439 819 
           z toho z kapitoly MK SR 9 188 000 
zahraničné granty spolu 10 500 
           z toho z programov EÚ 11  

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

12 47 150 

ostatné príjmy  13 216 813 
výnosy spolu (bez tržieb z predaja hmotného a nehmotného majetku) 14 1 159 808 

z toho 
zo vstupného 15 336 409 
za umelecké činnosti (okrem vstupného) 16 519 931 
z prenájmu 17 284 781 

Náklady na činnosť hudobného telesa a umeleckého súboru spolu  (riadky 19, 24 až 27, 30 a 31) 18 13 918 156 

v tom 

náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) 19 1 938 145 

v tom 

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky) 20 1 373 481 
OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov) 21 118 875 
požičanie hudobných nástrojov 22 11 846 
ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) 23 433 943 

mzdové náklady  (bez OON) 24 7 256 973 
náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody  25 2 766 476 
náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 26  
služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 27 1 170 448 

z toho 
nájom priestorov 28 115 150 
nájom techniky 29 16 973 

odpisy 30 222 884 
ostatné prevádzkové náklady  31 563 230 

Kapitálové výdavky spolu       32 193 074 

v tom 
hmotný majetok  33 189 074 
nehmotný majetok 34 4 000 
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4. Modul 
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, 4 až 6) 1 2 754.58 1 062.99 

 v tom  

zamestnanci hudobného telesa/umeleckého súboru - uvádza sa priemerný evidenčný počet 
zamestnancov prepočítaný 

2 492.58 187.99 

           z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 420.75 162.60 
osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru* 4 94 49 
osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu  (SZČO, zmluvy o dielo, zmluva o vytvorení diela ...)* 5 2 072 744 
dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)* 6 96 82 

zamestnanci z riadku 2  7 492.58 187.99 

v tom 
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8 286.61 106.01 
zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 9 202.97 79.98 
zamestnanci so základným vzdelaním 10 3 2 

v tom 
odborní a umeleckí zamestnanci 11 445.31 158.72 
administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) 12 31.27 21.27 
ostatní (napr. obslužní zamestnanci) 13 16 8 

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) na plný pracovný úväzok (z riadku 3) 14 1287 1232 
Priemerná hrubá mesačná mzda odborného/umeleckého zamestnanca (v EUR) na plný pracovný úväzok  15 1207 1106 

 
* Uvádzajú sa iba fyzické osoby.
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5. 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 4 
minúty 2 7 

  
 


