
MINISTERSTVO KULTÚRY            NM (MK SR) 1 - 01 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY                 
                      
 
 

                     

                      
Registrované ŠÚ SR          ROČNÝ VÝKAZ          

č. Vk. 1093/21 z 1. 10. 2020   O KULTÚRE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN       

                      

         za rok 2021          

                      
 
Spravodajská jednotka vyplní  
výkaz v elektronickom štatistickom 
systéme MK SR v termíne  
do 15. marca 2022 

    
Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov. 
  

   

         
   
                 

     Rok Mesiac IČO  

    2 1 1 2          

         Menšina S 

         Primárna   

         Sekundárna  

                      

          Kód štatistickej územnej jednotky  

          S K           

                      
              

 
        

SK NACE Názov hlavnej činnosti 

     

                      
          

 
            

Názov spravodajskej 
jednotky 

 

                      
         

 
             

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

      

                      
         

 
             

Činnosť v sledovanom roku  

                      
                      
                      

Výkaz zostavil  
 

Titul Meno Priezvisko Titul 

    

     
 

                 

Kontaktné údaje Telefón  E-mail  
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1. Modul 
Subjekty kultúry národnostných menšín 
 

 
  
  

  
   

I.r.  
Počet 

registrovaných 
členov 

Počet 
aktivít 

Výška príspevku (v EUR)* 

štátny 
rozpočet 

samospráva sponzori / granty 

regionálna 
(VÚC) 

miestna 
(obec) 

zo SR 
zo 

zahraničia 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Subjekty 
národnostnej 

menšiny 

bulharskej  1               

českej  2               

chorvátskej 3               

maďarskej  4               

moravskej  5               

nemeckej 6               

poľskej 7               

rómskej  8               

rusínskej  9               

ruskej  10               

srbskej  11               

ukrajinskej  12               

židovskej 13               

inej a multikultúrnych aktivít 14               

S p o l u 15         

 
* uvádza sa zaokrúhlené na celé čísla 
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2. Modul 
Subjekty kultúrnych aktivít v pôsobnosti spravodajskej jednotky 
 

 

I.r.   

Počet kolektívov 

detských 
(do 15 rokov) 

mládežníckych 
(16 - 26 rokov) 

dospelých 
(nad 26 rokov) 

spolu 

a 1 2 3 4 

Divadelný súbor  1        

Folklórny  súbor 2        

Hudobná skupina 3        

Spevácky zbor 4        

Iné 5        

Spolu 6     

 
 
 
 
 

3. Modul 
Počet a druh usporiadaných kultúrnych podujatí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

I.r.   
Kultúrno- 

spoločenské 
podujatia 

Výchovno- 
vzdelávacie 

aktivity 

 
Výstavy 

 
Súťaže  

 
Iné 

 
spolu 

(stĺpce 1 až 5) 

a 1 2 3 4 5 6 

Celoslovenské 1            

Regionálne 2           

Miestne 3            

Spolu 4       
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4. Modul 
Vydavateľské subjekty periodickej tlače 
 
 

 
  
  
  
  
 

I.r.   
Počet 
titulov 

  Náklad  
(na 1 číslo) 

Počet čísel    
za rok 

(periodicita) 

Výška príspevku (v EUR)* 

štátny 
rozpočet 

samospráva sponzori / granty 

regionálna 
(VÚC) 

miestna 
(obec) 

zo SR 
zo 

zahraničia 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

Subjekty 
národnostnej 

menšiny 

bulharskej  1                 

českej  2                 

chorvátskej  3                 

maďarskej  4                 

moravskej 5                 

nemeckej  6                 

poľskej  7                 

rómskej 8                 

rusínskej  9                 

ruskej  10                 

srbskej  11                 

ukrajinskej  12                 

židovskej  13                 

inej a multikultúrnych aktivít 14                 

S p o l u 15         

 
* uvádza sa zaokrúhlené na celé čísla 
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5. Modul 
Vydavateľské subjekty neperiodickej tlače 
 

  
  
  
  
  

I.r.   
Počet 
titulov 

Náklad                  

Výška príspevku (v EUR)* 

štátny 
rozpočet 

samospráva sponzori / granty 

regionálna 
(VÚC) 

miestna 
(obec) 

zo SR 
zo 

zahraničia 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Subjekty 
národnostnej 

menšiny 

bulharskej  1               

českej  2               

chorvátskej  3               

maďarskej  4               

moravskej  5               

nemeckej  6               

poľskej  7               

rómskej  8               

rusínskej  9               

ruskej  10               

srbskej  11               

ukrajinskej  12               

židovskej  13               

inej a multikultúrnych aktivít 14               

S p o l u 15        

 
* uvádza sa zaokrúhlené na celé čísla 
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6. Modul 
Subjekty prevádzkujúce elektronické médiá a vydávajúce multimediálne nosiče 
 

  
  

  
I. r.  

Počet 
Náklad     

(počet vyd. 
ks CD/DVD 

nosičov) 

Priemerný 
počet 

návštevníkov/ 
poslucháčov / 

divákov           
za 1 mesiac 

Výška príspevku (v EUR)* 

webová 
stránka 

národnost. 
internetové 

rádio       

národnost. 
TV 

vysielanie  

CD/ DVD 
nosič 

audioviz. 
/film.tvorba 

štátny 
rozpočet 

samospráva sponzori / granty 

regionálna 
(VÚC) 

miestna 
(obec) 

zo SR 
zo 

zahraničia 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subjekty 
národnostnej 

menšiny 

bulharskej  1                         

českej  2                         

chorvátskej 3                         

maďarskej  4                         

moravskej  5                         

nemeckej  6                         

poľskej  7                         

rómskej  8                         

rusínskej  9                         

ruskej  10                         

srbskej  11                         

ukrajinskej  12                         

židovskej  13                         

inej a multikultúrnych   
aktivít 

14 
                       

S p o l u 15             

* uvádza sa zaokrúhlené na celé čísla 
 
 
 

7. Modul 
Čas potrebný na vyplnenie výkazu 
 

  
   

 I.r.  Spolu 

 a 1  

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

hodiny 1   

minúty 2   
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METODICKÉ VYSVETLIVKY K OBSAHU VÝKAZU NM 1-01 O KULTÚRE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 
 
Spravodajskými jednotkami sú organizácie rozvíjajúce kultúru národnostných menšín, t. j. štátne inštitúcie, súkromné 
spoločnosti, mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré 
zabezpečujú aktivity a vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín v Slovenskej republike  
podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností - SK  NACE. 
 
Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach. 
 

INFORMÁCIE O SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKE –  IDENTIFIKAČNÁ STRANA 

Spravodajská jedntoka uvádza základné údaje o sebe (názov/meno, sídlo a IČO musia byť zhodné s názvom v obchodnom, 
živnostenskom alebo inom registri alebo s občianskym preukazom). 
 
SK NACE - generuje sa SK NACE podľa hlavnej činnosti spravodajskej jednotky.  
 
Menšina primárna – vyberá sa národnostná menšina.  
Menšina sekundárna – v prípade realizovania kultúrnych aktivít pre dve národnostné menšiny sa vyberá aj sekundárna 
menšina vo vzťahu k realizovaným kultúrnym aktivitám. V prípade realizovania kultúrnych aktivít pre viac národnostných 
menšín sa ako sekundárna menšina uvedie „iná národnostná menšina a multikultúrne aktivity“. 
 
Činnosť v sledovanom roku  
Spravodajská jednotka označí jeden typ činnosti v príslušnom roku, t. j. „vykonával“ alebo „nevykonával“ činnosť v oblasti 
kultúry národnostných menšín.   
Pokiaľ spravodajská jednotka v príslušnom roku „nevykonávala“ činnosť, vyplní iba identifikačnú stranu a posledný modul 
o čase potrebnom na vyplnenie výkazu.  

 

1. 
MODUL 

 SUBJEKTY KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 

Stĺpec 1 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet registrovaných 
členov/zamestnancov. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou označí počet registrovaných členov 
číslom 1. 

Stĺpec 2 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny súčet všetkých aktivit vykonaných 
počas kalendárneho roka. 

Stĺpec 3 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku , ktorú prijal 
prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, vrátane fondov (Fond na podporu umenia, Fond na podporu 
kultúry národnostných menšín, Audiovizuálny fond a pod.). 

Stĺpec 
4 a 5 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom dotácie miestnej územnej samosprávy (VÚC alebo Obec). 

Stĺpec 

6 a 7 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom grantov (poskytované napríklad Nadáciou Pontis, Nadáciou Tatra banky a pod. ) a sponzorov. 

 

2. 
MODUL 

 SUBJETKY KULTÚRNYCH AKTIVÍT 

Stĺpec 
1 a 3 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku subjektu kultúrnej aktivíty počet kolektívov, ktoré 
spravodajská  jednotka zriaďuje. V prípade, ak výkaz vypĺňa spravodajská jednotka, ktorá zriaďuje subjekt 
kultúrnej aktivity bez právnej subjektivity aj s právnou subjektivitou, zapíše súčet všetkých subjektov kultúrnych 
aktivít. Ak však nejaká z nich, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu vypĺňa výkaz samostatne, zriaďovateľ ju 
do svojho súčtu nezapočíta, čím sa predíde duplicitám. 

Stĺpec 4 Celkový počet kolektívov v stĺpcoch  1 až 3 tvorí súčet kolektívov uvedených v riadku  
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3. 
MODUL 

 POČET A DRUH USPORIADANÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ  

Stĺpec 
1 a 5 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku územnej patričnosti počet kultúrnych podujatí, ktoré 
usporiadala spravodajská jednotka počas kalendárneho roka.  

Stĺpec 6 
Celkový počet kultúrnych podjatí v stĺpcoch 1 až 5 tvorí súčet usporiadaných kultúrnych podujatí uvedených 
 v riadku  

 

4. 
MODUL 

 VYDAVATEĽSKÉ SUBJEKTY PERIODICKEJ TLAČE  

Stĺpec 1 Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet titulov periodickej tlače.  

Stĺpec 2 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku nákladu na jedno číslo vydanej 
periodickej tlače. 

Stĺpec 3 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet čísiel periodickej tlače vydanej 
počas kalendárneho roka.    

Stĺpec 4 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu (vrátane fondov).  

Stĺpec  
5 a 6 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom dotácie miestnej územnej samosprávy (VÚC alebo Obec). 

Stĺpec  
7 a 8 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom grantov a sponzorov. 

 

5. 
MODUL 

 VYDAVATEĽSKÉ SUBJEKTY NEPERIODICKEJ TLAČE  

Stĺpec 1 Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet titulov neperiodickej tlače.  

Stĺpec 2 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku nákladu vydanej neperiodickej 
tlače. 

Stĺpec 3 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu (vrátane fondov). 

Stĺpec 
4 a 5 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom dotácie miestnej územnej samosprávy (VÚC alebo Obec). 

Stĺpec 
6 a 7 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom grantov a sponzorov. 

 

6. 
MODUL 

 SUBJEKTY PREVÁDZKUJÚCE ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ A VYDÁVAJÚCE MULTIMEDIÁLNE NOSIČE   

Stĺpec 1 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet webových stránok, ktorých 
prevádzkovateľom je spravodajská jednotka. 

Stĺpec 2 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet národnostných intenetových 
rádií, ktorých prevádzkovateľom je spravodajská jednotka. 

Stĺpec 3 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet národnostných televíznych 
vysielaní, ktorých prevádzkovateľom je spravodajská jednotka. 

Stĺpec 4 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet titulov vydaných vo forme 
CD/DVD nosiča. 

Stĺpec 5 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet zrealizovaných audiovizuálnych 
diel, resp. filmovej tvorby.  

Stĺpec 6 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny počet kusov CD/DVD nosičov, ktoré 
spravodajská jednotka počas kalendárneho roka vydala.  

Stĺpec 7 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny priemerný počet 
návštevníkov/poslucháčov/divákov, zúčastnených na aktivitách spravodajskej jednotky v období jedného 
mesiaca. 

Stĺpec 8 
Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu (vrátane fondov). 
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Stĺpec 
9 a 10 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom dotácie miestnej územnej samosprávy (VÚC alebo Obec). 

Stĺpec 
11 a 12 

Spravodajská jednotka označí v príslušnom riadku národnostnej menšiny výšku príspevku, ktorú prijal 
prostredníctvom grantov a sponzorov. 

 

7.  
MODUL 

 
ČAS POTREBNÝ NA VYPLNENIE VÝKAZU 
 

riadky 
1 a 2 

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. 

 


