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Registrované ŠÚ SR
č. Vk. 2077/20 zo 16. 9. 2019

ROČNÝ VÝKAZ
O KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI
za rok 2020

Spravodajská jednotka vyplní
výkaz v elektronickom
štatistickom systéme MK SR
v termíne do 1. marca 2021

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov.
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1. Modul
Výkony subjektov kultúrno-osvetovej činnosti (KOČ)
KAŽDÉ REALIZOVANÉ PODUJATIE SA VO VÝKAZE UVÁDZA IBA RAZ!
počet
účastníkov
podujatí

z toho deti
a mládež
do 18 rokov

2

3

11

x

x

12

x

x

13
14
15
16
17
18

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

19

x

x

20

x

x

I.r.
a
Počet vzdelávacích podujatí KOČ spolu - prednášky,
semináre, kurzy, krúžky, tvorivé dielne atď. 1)
záujmová umelecká činnosť
tradičné remeslá
mimoumelecká záujmová činnosť
profesijné vzdelávanie v oblasti KOČ
v tom
občianske vzdelávanie
prevencia negatívnych spoločenských javov
podpora rovnosti príležitostí a nediskriminácie
iné oblasti
z toho
tradičná ľudová kultúra a folklór
Počet titulov vydaných metodických materiálov, príručiek,
učebníc atď. k oblastiam KOČ v riadkoch 2 až 9
Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva (realizácia
projektov a aktivít spojených s odborným výskumom,
vyhľadávaním, dokumentáciou a inventarizáciou)
(uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie)
Počet titulov vydaných publikácií týkajúcich sa KOČ 1)
počet titulov periodických publikácií
v tom
počet titulov neperiodických publikácií
z toho
publikácie o nehmotnom kultúrnom dedičstve
Počet audiovizuálnych záznamov o KOČ
Počet typov propagačných materiálov o KOČ
Počet oznamov o KOČ (podujatia a iné formy KOČ)
zverejnených na webovom sídle subjektu KOČ (internetová
stránka)
Počet kultúrno-spoločenských podujatí 2)
1) Do počtu vzdelávacích podujatí

Spolu
(podujatí,
publikácií,
dokumentov)
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(riadky 2 až 9) a titulov vydaných publikácií (riadok 13) sa neuvádzajú podujatia a tituly
určené znevýhodneným skupinám obyvateľov, tieto údaje sa uvádzajú osobitne v 4. Module.
2
) Uvádzajú sa ostatné podujatia kultúrno-spoločenského charakteru neuvedené vo vzdelávacích alebo prezentačných
podujatiach.
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2. Modul
Kultúrno-osvetová činnosť (KOČ) podľa miesta jej výkonu
(kultúrne domy, objekty, iné priestory)

Počet objektov spolu (riadky 2 až 4)
kultúrny dom vo vlastníctve subjektu KOČ využívaný primárne na výkon KOČ
a kultúru
iný objekt vo vlastníctve obce, kultúrno-osvetového zariadenia, ÚĽUV-u,
Matice slovenskej využívaný na KOČ na území obce alebo v mieste sídla
v tom kultúrno-osvetového zariadenia, ÚĽUV-u, Matice slovenskej (vrátane sídla
kultúrno-osvetového zariadenia, ÚĽUV-u, Matice slovenskej)
iný objekt využívaný na výkon KOČ vo vlastníctve iného subjektu na území
obce alebo v mieste sídla kultúrno-osvetového zariadenia, ÚĽUV-u, Matice
slovenskej
Počet iných uzatvorených priestorov/miestností využívaných na výkon KOČ na území
obce alebo v mieste sídla kultúrno-osvetového zariadenia, ÚĽUV-u, Matice slovenskej
Zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektov, miestností, priestorov uvedených
v riadkoch 2 až 5 (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie)

I.r.

Spolu

a
1

1

2

3

4
5
6
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3. Modul
Prezentačné podujatia - súťaže, prehliadky, festivaly záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby 1)
KAŽDÉ REALIZOVANÉ PODUJATIE SA VO VÝKAZE UVÁDZA IBA RAZ!
Prezentačné podujatia - súťaže, prehliadky, festivaly
záujmovej umeleckej činnosti
a neprofesionálnej umeleckej tvorby

Súťaže, prehliadky a festivaly spolu (riadky 2 a 15)
súťaže, prehliadky 1)
tradičná ľudová kultúra, folklór
divadlo
fotografia
film a videotvorba
výtvarné umenie
spev (okrem folklóru)
v
tom tanec (okrem folklóru)
v
hudba (okrem folklóru)
tom
umelecký prednes, hovorené slovo
literárna tvorba
viacžánrové
iná záujmová umelecká činnosť
festivaly 1)
tradičná ľudová kultúra, folklór
v
neprofesionálne divadlo
tom
iná záujmová umelecká činnosť

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Podujatia
spolu
(stĺpce 2
až 6)

miestne

regionálne

krajské

celoštátne

medzinárodné

1

2

3

4

5

6

v tom počet podujatí

Počet účinkujúcich,
vystavujúcich2)
z toho zo
spolu
zahraničia
7

8

Počet návštevníkov,
divákov
z toho
spolu
platiaci
vstupné
9
10

1) Do počtu prezentačných podujatí (súťaže, prehliadky, festivaly) sa neuvádzajú podujatia určené znevýhodneným skupinám obyvateľov, tieto údaje sa uvádzajú osobitne v 4.

Module.
2
) V prípade kolektívov sa uvádza počet účinkujúcich členov kolektívov.
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4. Modul
Výkony subjektov kultúrno-osvetovej činnosti (KOČ) v oblasti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľov
KAŽDÉ REALIZOVANÉ PODUJATIE SA VO VÝKAZE UVÁDZA IBA RAZ!
Počet podujatí a vydaných titulov v oblasti KOČ – kultúra znevýhodnených skupín obyvateľov
I.r.

a
Znevýhodnené skupiny obyvateľov

v
tom

1

osoby so zdravotným postihnutím
seniori
osoby ohrozené chudobou a sociálnym
vylúčením, vrátane osôb bez práce a bez domova
deti a mládež z detských domovov, reedukačných
zariadení, diagnostických centier, liečebnovýchovných sanatórií a resocializačných zariadení
osoby z resocializačných zariadení a ľudia
vracajúci sa z výkonu trestu
mnohodetné rodiny, neúplné rodiny
obete domáceho násilia
marginalizované rómske komunity
migranti
iné

Spolu
(stĺpce
2 a 3)

1

Počet
prezentačných
podujatí 1)

Počet vzdelávacích
podujatí 2)

Počet titulov
vydaných publikácií

2

3

4

1
2
3

x

4

x

5

x

6

x

7
8
9
10
11

x
x
x
x
x

) Uvádza sa počet súťaží, prehliadok a festivalov z oblasti KOČ organizovaných pre znevýhodnené skupiny obyvateľov.
) Uvádza sa počet prednášok, seminárov, kurzov, krúžkov, tvorivých dielní z oblasti KOČ organizovaných pre znevýhodnené skupiny obyvateľov.

2

Počet titulov vydaných
materiálov, záznamov vo
formátoch prístupných osobám
so zdravotným postihnutím
5
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5. Modul
Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie kultúrno-osvetovej činnosti (v EUR)

Príjmy (výnosy) spojené s KOČ spolu (bez príjmových finančných operácií) (riadky 2, 13 a 14)
transfery, granty, dary a príspevky spolu
zo štátneho rozpočtu
z rozpočtu VÚC
transfery z rozpočtu obce
od iných subjektov
z rozpočtu EÚ
z toho
tuzemské granty spolu
z toho z kapitoly MK SR
granty
(dotácie) zahraničné granty spolu
v tom
z toho z programov EÚ
mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky
(ako špecifická forma daru s protihodnotou – reklama...)
ostatné príjmy
výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku)
zo vstupného
z predaja tovarov
z toho
z predaja služieb
z prenájmu
Náklady spojené s KOČ spolu (riadky 20, 24 až 27, 30 a 31)
náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov)
služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky)
OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez
v tom
odvodov)
ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.)
mzdové náklady (bez OON)
v tom náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody
náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj)
služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady
nájom priestorov
z toho
nájom techniky
odpisy
ostatné prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky spojené s KOČ spolu
hmotný majetok
v tom
nehmotný majetok

I.r.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Spolu
1
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6. Modul
Osoby zabezpečujúce kultúrno-osvetovú činnosť (KOČ)
I.r.
a
1

Osoby zabezpečujúce KOČ spolu (riadky 2, 4 až 6)
zamestnanci zabezpečujúci KOČ v pracovnom pomere - uvádza
sa priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný
z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok
osoby zabezpečujúce KOČ pre subjekt KOČ na základe dohody o práci
v tom
vykonávanej mimo pracovného pomeru*
osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu k subjektu KOČ
(SZČO, zmluva o vytvorení diela ...)*
dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)*
zamestnanci z riadku 2
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním
v tom zamestnanci so stredoškolským vzdelaním
zamestnanci so základným vzdelaním
odborní zamestnanci vykonávajúci KOČ
z toho
(bez administratívy, ekonomiky a prevádzky)
Priemerná hrubá mesačná mzda 1 zamestnanca v pracovnom pomere na plný
pracovný úväzok z riadku 3 (v EUR)
Priemerná hrubá mesačná mzda 1 odborného zamestnanca v pracovnom
pomere na plný pracovný úväzok (v EUR)

Spolu
1

z toho ženy
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

* Uvádzajú sa fyzické osoby.

7. Modul (vypĺňajú iba obce)
Finančné prostriedky obce vynaložené na obnovu národných kultúrnych pamiatok (NKP) v EUR
I.
r.

Spolu

a
1

1

Náklady na obnovu NKP vo vlastníctve obce a iných osôb spolu (v EUR)
na obnovu NKP vo vlastníctve obce

v tom finančné prostriedky
v EUR
z rozpočtu
z iných
obce
zdrojov1)
2
3
x
x

2
3
4
5
6
7
8

na obnovu NKP vo vlastníctve iných osôb (riadky 4 až 8)
štátu
v tom
samosprávnych krajov
náklady
v tom vo
cirkví2)
vlastníctve
iných právnických osôb
fyzických osôb
1
) napr. z fondov EÚ
2
) registrované cirkvi a náboženské spoločnosti

x

8. Modul
Čas potrebný na vyplnenie výkazu

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

hodiny
minúty

I.r.
a
1
2

Spolu
1

x
x
x
x
x
x
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METODICKÉ VYSVETLIVKY K OBSAHU VÝKAZU KULT 3 – 01
O KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI
SPRAVODAJSKÝMI JEDNOTKAMI (SJ) výkazu KULT 3-01 sú: obce SR nad 500 obyvateľov, kultúrno-osvetové zariadenia
s regionálnou a celoštátnou pôsobnosťou, Matica slovenská a Ústredie ľudovej umeleckej výroby, ktoré vykonávajú
činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE).
- Obec ako spravodajská jednotka vyplní údaje o svojej kultúrno-osvetovej činnosti (KOČ) vykonávanej podľa zákona č.
189/2015 Z. z. na území obce a údaje za organizácie vykonávajúce KOČ, ktorých je zriaďovateľom.
- Údaje za regionálne kultúrno-osvetové zariadenie, ktorého zriaďovateľom je VÚC, vypĺňa konkrétne kultúrno-osvetové
zariadenie.
- Matica slovenská a Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako spravodajské jednotky vypĺňajú údaje o svojej kultúrnoosvetovej činnosti a údaje za všetky svoje pobočky na území Slovenskej republiky.
KAŽDÉ REALIZOVANÉ PODUJATIE SA VO VÝKAZE UVÁDZA IBA RAZ!
Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v CELÝCH kladných číslach okrem údajov o zamestnancoch v 6. module.
Výraz „v tom“ označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku „spolu“.
Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku „spolu“.

INFORMÁCIE O SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKE – IDENTIFIKAČNÁ STRANA
Obec, kultúrno-osvetové zariadenie, Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Matica slovenská uvedie základné údaje o sebe
ako spravodajskej jednotke (názov, IČO a sídlo musia byť zhodné s údajmi v zriaďovacej listine alebo v obchodnom registri).
Poznámka pre OBCE:
Spravodajskými jednotkami sú obce. Obec ako spravodajská jednotka vyplní údaje o svojej kultúrno-osvetovej činnosti
(KOČ) vykonávanej podľa zákona č. 189/2015 Z. z. na území obce a údaje za organizácie vykonávajúce KOČ, ktorých je
zriaďovateľom. Ak obec poverí vyplnením výkazu organizáciu, ktorú zriadila na výkon KOČ na svojom území (napr.
obecné alebo mestské kultúrne stredisko, kultúrne centrum, centrum voľného času a pod.), v takom prípade sa na
identifikačnej strane výkazu uvedú údaje za OBEC (názov obce, IČO obce a adresa sídla obce), jedna e-mailová adresa za
obec ako spravodajskú jednotku (napr. primátor, starosta, odbor kultúry) a druhá e-mailová adresa za organizáciu (resp.
zodpovedného pracovníka), ktorú obec poverila vyplnením výkazu.
SK NACE: generuje sa SK NACE podľa hlavnej činnosti spravodajskej jednotky.
Činnosť v sledovanom roku:
Spravodajská jednotka označí možnosť „vykonával kultúrno-osvetovú činnosť“ alebo „nevykonával“.
Pokiaľ SJ v sledovanom roku „nevykonávala“ kultúrno-osvetovú činnosť (KOČ), vyplní iba identifikačnú stranu a posledný
modul o čase potrebnom na vyplnenie výkazu.
Možnosť „nevykonával“ označí SJ aj v prípade, že v sledovanom roku organizovala iba kultúrno-spoločenské podujatia,
alebo neorganizovala žiadnu KOČ ale vlastní kultúrny dom. V týchto prípadoch bude výkaz „negatívny“ a SJ vyplní iba
identifikačnú stranu a posledný modul o čase potrebnom na vyplnenie výkazu.
Ak SJ nevykonávala KOČ ale vynaložila finančné prostriedky na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, na identifikačnej
strane označí možnosť „vykonával kultúrno-osvetovú činnosť“ a vyplní iba 7. Modul a posledný modul o čase potrebnom
na vyplnenie výkazu.
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1.
MODUL

VÝKONY SUBJEKTOV KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI (KOČ)
KAŽDÉ REALIZOVANÉ PODUJATIE SA VO VÝKAZE UVÁDZA IBA RAZ!
Riadok 1 - počet jednotlivých foriem vzdelávacích podujatí podľa oblastí KOČ spolu - je automatický sčítací
riadok, ktorý spočítava údaje uvedené v riadkoch 2 až 9 a spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
V riadkoch 2 až 9 sa uvádzajú údaje za uskutočnené vzdelávacie podujatia v oblasti KOČ (prednášky,
semináre, kurzy, krúžky, tvorivé dielne a pod.), počet účastníkov týchto podujatí a z nich počet detí
a mládeže do 18 rokov.
V prípade cyklických podujatí sa uvádza počet všetkých častí jedného cyklického podujatia.
V stĺpci 2 sa uvádza počet účastníkov na každom podujatí, pri cyklických podujatiach sa uvádzajú účastníci
každej jednej časti cyklického podujatia.
Do počtu podujatí v riadkoch 2 až 9 sa neuvádzajú podujatia oragnizované pre znevýhodnené skupiny
obyvateľov, tieto podujatia sa uvádzajú osobitne ako vzdelávacie podujatia vo 4. Module.

riadok
1 až 10

riadok 11
riadok 12

riadky
13 až 16
riadok 17
riadok 18
riadok 19
riadok 20

Uvádzame príklady okruhov tém, ktoré patria do oblastí uvedených v riadkoch 2 až 9:
- mimoumelecká záujmová činnosť – zberateľstvo, rôzne formy cvičení, šachy, sudoku, činnosť klubov
a pod.;
- profesijné vzdelávanie v oblasti KOČ – manažment, komunikácie, odborné a sociálne zručnosti, aktivity
súvisiace s činnosťou vyplývajúcou z pracovnej pozície zamestnanca;
- občianske vzdelávanie – občiansky aktivizmus, komunitné aktivity, volebné právo, otázky migrácie, témy
podpory a ochrany ľudských práv, práva detí, práva národnostných menšín, etnických skupín, búranie
predsudkov, extrémistických názorov, šírenie hoaxov, multikultúrne vzdelávanie;
- prevencia negatívnych spoločenských javov – zdravý životný štýl, ochrana a podpora telesného
a duševného zdravia, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania (násilie,
diskriminácia, šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, kriminalita, závislosti, zneužívanie, prejavy
extrémizmu, terorizmu, rasizmu, xenofóbie, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi), zlepšenie psychosociálnej
klímy, výchova k tolerancii a pod.
V riadku 10 sa z celkového počtu vzdelávacích podujatí (v riadku 1) uvádzajú podujatia zamerané na oblasť
tradičnej ľudovej kultúry a folklóru (resp. nehmotné kultúrne dedičstvo), čo predstavuje rôzne formy
ľudových a tradičných vyjadrení ako hudba, spev, tanec, ľudová slovesnosť, ľudové divadlo, vedomosti
a zručnosti spojené s tradičným remeselníctvom a ľudovou umeleckou výrobou, spoločenské zvyklosti,
slávnostné udalosti a pod.
Uvádza sa počet titulov (nie počet výtlačkov) všetkých metodických materiálov, listov, príručiek, učebníc,
ktoré boli vydané k činnostiam uvedeným v riadkoch 2 až 9.
Uvádza sa kód 1, ak spravodajská jednotka realizuje projekty a aktivity spojené s odborným výskumom,
vyhľadávaním, dokumentáciou a/alebo inventarizáciou nehmotného kultúrneho dedičstva a pod., ak takúto
činnosť nerealizuje, uvedie kód 0.
Uvádza sa počet titulov (nie počet výtlačkov) všetkých vydaných periodických a neperiodických publikácií
primárne zameraných na KOČ (knihy, brožúry, časopisy, bulletiny). V prípade periodických publikácií, ak sú
vydávané napr. 2 časopisy (t. j. 2 tituly) 4-krát ročne, v riadku 14 sa uvádza počet 2, nie počet všetkých
vydaných čísel v roku.
Z celkového počtu titulov sa osobitne uvedie počet publikácií o nehmotnom kultúrnom dedičstve.
Uvádza sa počet všetkých audiovizuálnych záznamov o KOČ (nie počet rozmnoženín).
Uvádza sa počet typov propagačných materiálov o KOČ (nie počet výtlačkov alebo rozmnoženín).
Uvádzajú sa oznamy o pripravovaných podujatiach KOČ zverejnené na webovom sídle (internetovej stránke).
Ide o podujatia uvedené v riadkoch 2 až 9 v 1. Module a podujatia uvedené v 3. a 4. Module.
SJ uvádza počet kultúrno-spoločenských podujatí (sú to ostatné kultúrne podujatia mimo vzdelávacích
a prezentačných podujatí KOČ). Patrí sem napr. Deň detí, Deň matiek, Mikulášsky večierok, tanečné zábavy,
bály, posedenie v rámci osláv ku Dňu úcty k starším a pod.
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2.
MODUL

KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ (KOČ) PODĽA MIESTA JEJ VÝKONU
(KULTÚRNE DOMY, OBJEKTY, INÉ PRIESTORY)

riadky
1 až 4

Riadok 1 - Počet objektov spolu - je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava údaje v riadkoch 2 až 4,
spravodajská jednotka tento riadok nevypĺňa.
V riadku 2 sa uvádza počet kultúrnych domov vo vlastníctve spravodajskej jednotky využívaných primárne
na podujatia KOČ.
- Kultúrny dom je objekt určený na uspokojovanie kultúrnych potrieb a záujmov občanov, ktorého súčasťou
je okrem klubových, výstavných, administratívnych a technických priestorov pre pracovníkov spravidla aj
viacúčelová sála.
V riadku 3 sa uvádza objekt/sídlo spravodajskej jednotky spolu s inými objektmi vo vlastníctve obce,
kultúrno-osvetového zariadenia, ÚĽUV-u, Matice slovenskej na území obce alebo v mieste sídla kultúrnoosvetového zariadenia, ÚĽUV-u, Matice slovenskej využívanými na KOČ.
V riadku 4 sa uvádzajú iné objekty využívané na výkon KOČ vo vlastníctve iného subjektu, ktoré sú na
území obce alebo v mieste sídla kultúrno-osvetového zariadenia, ÚĽUV-u, Matice slovenskej.

riadok 5

Uvádza sa počet iných uzatvorených priestorov, miestností, sál využívaných na realizáciu KOČ mimo
objektov uvedených v riadkoch 2 až 4.

riadok 6

Uvádza sa zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektov využívaných na výkon KOČ.
Kód 1 sa uvádza iba v prípade, ak je minimálne 50% objektov, miestností, priestorov uvedených v riadkoch
2 až 5 vybavených bezbariérovým prístupom.

3.
MODUL

PREZENTAČNÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI
A NEPROFESIONÁLNEJ UMELECKEJ TVORBY
KAŽDÉ REALIZOVANÉ PODUJATIE SA VO VÝKAZE UVÁDZA IBA RAZ!
Uvádzajú sa údaje o počte realizovaných prezentačných podujatí (súťaží, prehliadok a festivalov) v členení
podľa typu a miesta konania, počet účinkujúcich/vystavujúcich (v prípade kolektívov sa uvádza počet členov
kolektívov), ktorí na podujatí vystupovali, vystavovali alebo sa prezentovali a počet návštevníkov/divákov,
ktorí podujatie navštívili.
Do počtu podujatí v tomto module sa neuvádzajú prezentačné podujatia (súťaže, prehliadky, festivaly)
oragnizované pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, tieto podujatia sa uvádzajú osobitne vo 4. Module.
Riadok 1 - súťaže, prehliadky a festivaly spolu je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava riadky 2 a 15, a
spravodajská jednotka ho nevypĺňa.

riadky
1 až 18

Upozornenie:
V prípade súťaží, prehliadok alebo festivalov, ktoré organizuje viac subjektov (napr. obec spolu s Národným
osvetovým centrom), údaje uvedie iba jeden zo spoluorganizátorov (jedna spravodajská jednotka) po
vzájomnej dohode, aby nedochádzalo k duplicitnému uvádzaniu jednotlivých podujatí. Pokiaľ je určený, údaje
vypĺňa hlavný organizátor.
Súťaž, prehliadka je podujatie určené na prezentáciu záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej
umeleckej tvorby jednotlivcov alebo kolektívov zväčša realizované v pravidelnej periodicite. Svojím
zameraním je určené pre verejnosť. Môže mať súťažný (súťaž - propozície, porota, kategórie...) alebo
nesúťažný (prehliadka) charakter. Nezaraďujeme k nim však vystúpenia pre špecifické uzatvorené skupiny pri
nejakej príležitosti, napr. besiedky v školách pre rodičov, zamestnancov, atď.
Festival je pravidelná alebo nepravidelná verejná prezentácia umeleckej tvorby, výkonov, diel a artefaktov.
Súťaže, prehliadky a festivaly z oblasti tradičnej ľudovej kultúry sú zamerané na ktorúkoľvek oblasť
tradičnej ľudovej kultúry, napr. tradičný ľudový spev, tradičný ľudový tanec, hra na tradičné ľudové nástroje,
remeselná výroba a pod.
Účinkujúci, vystavujúci na podujatí sú osoby, ktoré sa aktívne zúčastnili konkrétneho podujatia, t. j. súťažiaci
alebo vystupujúci, jednotlivci alebo členovia umeleckých kolektívov, výkonní umelci a pod. (nie organizátori).
V prípade kolektívov sa uvádza počet jednotlivých účinkujúcich členov kolektívov.
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Návštevníci podujatí, diváci – v stĺpci 9 sa uvádza celkový počet návštevníkov/divákov na uvedených
podujatiach, z nich sa v stĺpci 10 uvedie počet návštevníkov/divákov platiaicich vstupné.
Ak nie je vedená evidencia o návštevnosti, uvedie sa počet návštevníkov/divákov odhadom.

4.
MODUL

VÝKONY SUBJEKTOV KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI (KOČ) V OBLASTI KULTÚRY
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽOV

riadok 1

Riadok 1/stĺpec 1 - Znevýhodnené skupiny obyvateľov/Spolu - je automatický sčítací riadok/stĺpec,
spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
KAŽDÉ REALIZOVANÉ PODUJATIE SA VO VÝKAZE UVÁDZA IBA RAZ!
Uvádza sa počet podujatí/titulov v oblasti KOČ organizovaných/vydaných predovšetkým pre uvedené
skupiny znevýhodnených obyvateľov.

riadok
2 až 11

Stĺpec 2 - Prezetačné podujatia sú súťaže, prehliadky, festivaly z oblasti KOČ v štruktúre uvedenej v module
3.
Stĺpec 3 - Vzdelávacie podujatia sú podujatia v oblasti KOČ v štruktúre uvedenej v module 1, v riadkoch 2 až
9.
Stĺpec 4 – uvádza sa počet titulov (nie počet výtlačkov) vydaných periodických a neperiodických publikácií
z oblasti KOČ spolu (knihy, časopisy, metodické materiály a pod.) zameraných na uvedené znevýhodnené
skupiny obyvateľstva.
Stĺpec 5 - uvádza sa počet titulov (nie počet výtlačkov alebo rozmnoženín) vydaných materiálov z oblasti
KOČ vo formátoch prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím (napr. v Braillovom písme, vo
zväčšenom type čiernotlačového písma, audiozáznam s komentárom pre osoby so zrakovým postihnutím,
videozáznam s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, videozáznam s tlmočením do posunkovej reči,
zjednodušené texty vo formáte easty-to-read pre osoby s mentálnym postihnutím a pod.).
V riadku 2 sa uvádza počet kultúrnych aktivít KOČ pre osoby so zdravotným postihnutím, napr. osoby
s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, osoby s chronickými a psychickými ochoreniami.
V riadku 3 sa uvádza počet aktivít KOČ pre seniorov vrátane aktívneho starnutia a medzigeneračnej
solidarity.
V riadku 4 sa uvádza počet aktivít KOČ pre dospelé osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením
vrátane osôb bez práce (najmä dlhodobo nezamestnaní) a bez domova, odchovancov detských domovov a
pod.

5.
MODUL

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE – FINANČNÉ ZABEZPEČENIE KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI (KOČ) v EUR
Uvádzajú sa finančné objemy v súvislosti so zabezpečením KOČ v eurách zaokrúhlené na celé čísla.
POZNÁMKA PRE OBCE:
Cieľom modulu o ekonomických ukazovateľoch je zmapovať príjmy a náklady obce, ktoré sú spojené so
zabezpečením KOČ na obecnej úrovni, t. zn. vybrať z celkových príjmových a výdavkových položiek len tie,
ktoré sa tohto zabezpečenia priamo týkajú (príjmová a výdavková časť rozpočtu zameraná na miestne
kultúrne aktivity (služby) sa „očistí“ od finančných prostriedkov vynaložených napr. na obecné divadlá, kiná,
knižnice, galérie alebo na lokálne vysielanie; ale uvedie sa napr. činnosť amatérskych divadelných súborov
v rámci KOČ); V príjmovej časti je teda potrebné uviesť len tie granty a transfery, ktoré sú určené na KOČ;
vykázať výnosy len z KOČ; v nákladovej časti len tú časť bežných a kapitálových výdavkov, ktoré obec
vynaložila v súvislosti so zabezpečením KOČ na obecnej úrovni.
Ak sú organizácia a zabezpečenie kultúrno-osvetovej činnosti financované v rámci rozpočtu určeného pre
celú oblasť kultúry alebo obec realizovala podujatia kultúrno-osvetovej činnosti iba občas v roku (do 3 - 5
podujatí), obec uvedie alikvotnú časť z celkových finančných prostriedkov z rozpočtu na kultúru alebo obce,
alebo na výpočet jednotlivých položiek nákladov použije metódu kvalifikovaného odhadu.
- Finančné prostriedky vynaložené na obnovu národných kultúrnych pamiatok sa uvádzajú len v 7. Module.
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riadok 1

riadky
2 až 12

riadok 13
riadky
14 až 18

riadky
19 až 31

riadky
32 až 34

Riadok 1 - príjmy spojené s KOČ spolu (bez príjmových finančných operácií) - je automatický sčítací riadok,
ktorý spočítava údaje uvedené v riadkoch 2, 13 a 14 a spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
Uvádza sa celková suma všetkých transferov, grantov, darov a príspevkov poskytnutých na KOČ.
- transfery sú účelovo viazané príspevky (dotácie) vyplývajúce zo zriaďovateľskej pozície subjektov verejnej
správy, zo zabezpečovania plnenia prioritných vládnych programov a projektov, z preneseného výkonu
štátnej správy a pod.,
- granty (dotácie) sú príspevky (zákonom ustanovené alebo dobrovoľné) na bežné a kapitálové účely,
poskytované za stanovených podmienok a na základe žiadosti, na tento typ príspevku nie je právny nárok,
príspevok je účelovo viazaný a jeho poskytovateľ (darca) nezískava žiadnu protihodnotu – ani prospech, ani
službu alebo tovar ako odplatu;
Pozor na duplicity! Každý príspevok uviesť a napočítať len raz!
Uvádzajú sa ostatné príjmy spojené s KOČ nevyčíslené v riadku 2.
Uvádzajú sa výnosy spojené s KOČ podľa uvedeného členenia, t. j. všetky tržby spojené napr. s predajom
vstupeniek na kultúrne podujatia, výnosy z prenájmu priestorov a techniky, kultúrno-osvetového zariadenia
atď. – neuvádzajú sa však výnosy z predaja hmotného a nehmotného majetku.
Riadok 19 je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava sumy uvedené v riadkoch 20, 24 až 27, 30 a 31 a
spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
Riadok 20 je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava sumy uvedené v riadkoch 21 až 23 a spravodajská
jednotka ho nevypĺňa.
Uvádzajú sa náklady SPOJENÉ S KOČ v členení:
- náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov), z nich sa osobitne uvádzajú:
náklady na služby, v ktorých sú zahrnuté honoráre autorom a výkonným umelcom, ako aj licenčné a iné
poplatky (napr. ochranným autorským zväzom),
odmeny osobám, ktoré vykonávali kultúrno-osvetovú činnosť na základe dohody mimo pracovného
pomeru (OON bez odvodov), t. j. vyčísli sa celková suma finančných prostriedkov vyplatená osobám na
základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov
(počet týchto osôb sa potom uvedie v 6. module, v riadku 4),
ostatné náklady ako je cestovné, reprezentačný fond, poštovné atď,
- mzdové náklady bez ostatných osobných nákladov – uvádza sa úhrn hrubých miezd vrátane odvodov
zamestnancov a odmien (účet 521), neuvádza sa odstupné a odchodné. Obec uvádza mzdové náklady len za
zamestnancov obce, ktorí organizujú alebo zabezpečujú KOČ (priemerný evidenčný prepočítaný počet
týchto zamestnancov (na dve desatinné miesta) sa potom uvedie v 6. module, v riadku 2);
- náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody – uvádzajú sa odvody zamestnávateľa (účet
524), SZČO atď. (bez odvodov za zamestnancov),
- náklady na nakúpený obchodný tovar určený na predaj,
- služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady – uvádza sa celková suma finančných
prostriedkov - syntetický účet 500 (Spotrebované nákupy) a 510 (Služby), z ktorej sa osobitne uvádzajú
finančné prostriedky za prípadný nájom priestorov a nájom techniky, obce uvádzajú do nákladov aj náklady
spojené s prevádzkou kultúrno-osvetového zariadenia, ktoré je samostatným objektom (vykáže sa
spotreba materiálu, energií, tovaru a služieb - syntetický účet 500 - Spotrebované nákupy a 510 – Služby) nevykazujú sa ale osobné náklady spojené s prevádzkou;
- odpisy,
- ostatné prevádzkové náklady – uvádzajú sa finančné prostriedky na položky, ktoré nie sú uvedené
v predchádzajúcich riadkoch.
Uvádzajú sa kapitálové výdavky spojené s KOČ
Riadok 32 je automatický sčítací, ktorý spočítava sumy uvedené v riadkoch 33 a 34 a spravodajská jednotka
ho nevypĺňa.
Riadok 33 - uvádzajú sa kapitálové výdavky na nákup hmotného majetku podľa stanovených kritérií
(ocenenie nad 1700 EUR, doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok).
Riadok 34 - uvádzajú sa kapitálové výdavky na nákup nehmotného majetku podľa stanovených kritérií
(ocenenie nad 2400 EUR, doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok).
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6.
MODUL

OSOBY ZABEZPEČUJÚCE KULTÚRNO-OSVETOVÚ ČINNOSŤ (KOČ)
Riadok 1 - osoby zabezpečujúce KOČ spolu - je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava údaje v riadkoch
2, 4, 5 a 6, spravodajská jednotka ho nevypĺňa.

riadky
1 až 6

riadky
7 až 11

riadok 12

riadok 13

7.
MODUL

- V riadku 2 sa uvádza priemerný evidenčný prepočítaný počet všetkých zamestnancov (zaokrúhlený na 2
desatinné miesta) vykonávajúcich alebo zabezpečujúcich KOČ. Na získanie tohto údaja použite vzorec:
A = (B1+B2+B3+..) / C
A - priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný
B - počet zamestnancov vynásobený dĺžkou ich týždenného pracovného času
príklad: 2 zamestnanci pracujúci každý 40 hodín týždenne
B1=2x40=80
5 zamestnancov pracujúcich každý 20 hodín týždenne
B2=5x20=100
7 zamestnancov pracujúcich každý 10 hodín týždenne
B3=7x10=70
C - týždenný pracovný čas zavedený v organizácii
príklad: 8 hodín denne krát 5 dní
C=8x5=40
priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný podľa údajov z príkladu bude (80+100+70)/40=6,25
Odporúčame tento formát dodržať. (Ročný úhrn hrubých miezd za týchto zamestnancov ste uviedli v module
5, riadok 24.)
- Z nich sa v riadku 3 uvádza počet zamestnancov (pracovných pozícií) v celých číslach na plný pracovný
úväzok za sledovaný rok. Podľa údajov z príkladu to budú 2 zamestnanci.
- Riadok 4 - uvádza sa počet fyzických osôb spolupracujúcich na organizovaní KOČ na základe dohody
(dohoda o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci študentov). Upozornenie: pokiaľ tá istá
osoba spolupracuje so subjektom KOČ v sledovanom roku na základe viacerých dohôd, do počtu osôb sa
započíta iba raz.
- Riadok 5 - uvádza sa počet fyzických osôb (právnické osoby sa neuvádzajú) spolupracujúcich pri
organizovaní a zabezpečovaní KOČ v inom ako pracovnoprávnom vzťahu k subjektu KOČ (osoby samostatne
zárobkovo činné, osoby spolupracujúce na základe zmluvy o dielo, autorskej zmluvy atď.).
- Riadok 6 - uvádza sa počet spolupracujúcich dobrovoľníkov na organizácii a zabezpečovaní KOČ bez nároku
na akúkoľvek finančnú odmenu.
Riadok 7 - zamestnanci z riadku 2 - je automatický sčítací riadok, ktorý spravodajská jednotka nevypĺňa.
V riadkoch 8 až 10 sa uvádza prepočítaný počet zamestnancov v členení podľa stupňa dosiahnutého
vzdelania. Súčet údajov uvedených v riadkoch 8 až 10 musí byť zhodný s údajom v riadku 2.
V riadku 11 sa z celkového prepočítaného počtu zamestnancov z riadku 2 uvádza počet odborných
zamestnancov vykonávajúcich a zabezpečujúcich KOČ.
Uvádza sa priemerná hrubá mesačná mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho KOČ v pracovnom pomere na
plný pracovný úväzok z riadku 3 v EUR zaokrúhlená na celé číslo. (Ročný úhrn hrubých miezd týchto
zamestnancov musí byť zahrnutý v celkových mzdových nákladoch všetkých zamestnancov zabezpečujúcich
KOČ v 5. module, riadok 24).
Uvádza sa priemerná hrubá mesačná mzda 1 odborného zamestnanca zabezpečujúceho KOČ v pracovnom
pomere na plný pracovný úväzok v EUR zaokrúhlená na celé číslo. (Ročný úhrn hrubých miezd týchto
odborných zamestnancov musí byť zahrnutý v celkových mzdových nákladoch všetkých zamestnancov
zabezpečujúcich KOČ v 5. module, riadok 24).

FINANČNÉ PROSTRIEDKY OBCE VYNALOŽENÉ NA OBNOVU NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK (NKP) v EUR, VYPĹŇA IBA OBEC
Údaje sa uvádzajú v EUR zaokrúhlené na celé čísla.

riadky
1 až 2

Riadok 1/stĺpec 1 – náklady na obnovu NKP vo vlastníctve obce a iných osôb spolu - je automatický sčítací
riadok/stĺpec, ktorý spočítava sumy v riadkoch 2 a 3 stĺpec 1 a spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
V riadku 2, stĺpec 2 sa uvádzajú finančné prostriedky za sledovaný rok z rozpočtu obce vynaložené na
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obnovu NKP vo vlastníctve obce.
V riadku 2, stĺpec 3 sa uvádzaju finančné prostriedky za sledovaný rok z iných zdrojov vynaložené na obnovu
NKP vo vlastníctve obce, napr. z fondov EÚ. Upozornenie: obec uvádza iba tie finančné prostriedky z iných
zdrojov, o ktoré sama požiadala, napr. z fondov EÚ (projekt obce), a ktoré nie sú príspevkom štátu alebo VÚC
(napr. sponzor/súkromná spoločnosť).

riadky
3 až 8

8.
MODUL
riadky
1a2

Riadok 3 je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava sumy uvedené v riadkoch 4 až 8, spravodajská
jednotka ho nevypĺňa.
V riadkoch 4 až 8, stĺpec 2 sa uvádzajú finančné prostriedky za sledovaný rok z rozpočtu obce vynaložené na
obnovu NKP vo vlastníctve iných osôb v uvedenom členení.

ČAS POTREBNÝ NA VYPLNENIE VÝKAZU
Uvádza sa čas potrebný na vyplnenie výkazu vrátane času potrebného na vyhľadanie a sumarizáciu
údajov v hodinách a minútach. Ak je čas uvedený len v minútach, je potrebné v riadku „hodiny“ uviesť
nulu alebo naopak.

