
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu KULT 2 – 01 na rok 2011 
 
Spravodajskými jednotkami sú organizácie národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva -  
občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, fyzické osoby, VÚC a nimi zriadené 
subjekty, obce a nimi zriadené subjekty, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ako aj subjekty, ktorí 
vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín a znevýhodnených skupín 
obyvateľstva v Slovenskej republike. 
Sledovaným obdobím je kalendárny rok. Výkaz je zostavený na základe vlastnej evidencie, ktorú si každá 
spravodajská jednotka zavedie podľa vlastných potrieb. V tejto evidencii musí byť zabezpečené evidovanie údajov, 
ktoré sa sledujú vo výkaze Kult (MK SR) 2 - 01. 
 
Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach.    
 
 

1. 
MODUL 

SUBJEKTY KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN  A ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN 
OBYVATEĽSTVA  

 
 
 
Stĺpec 3 
Stĺpec 6 

Týka sa subjektov, ktoré zabezpečujú kultúrne aktivity pre národnostné menšiny a znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva. Všetky príspevky sa uvádzajú v Eur (€) na 2 desatinné miesta. 
 
Uvádzajú sa i finančné prostriedky z grantového systému MK SR 
Uvádzajú sa i finančné prostriedky z grantov iných štátnych orgánov 
 

  
2. 

MODUL 
SUBJEKTY KULTURNYCH AKTIVÍT 

 Týka sa subjektov zabezpečujúcich aktivity vo vzťahu k národnostným menšinám a znevýhodneným 
skupinám obyvateľstva.   

  
3. 

MODUL 
POČET A DRUH USPORIADANÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ 

 Týka sa subjektov zabezpečujúcich aktivity vo vzťahu k národnostným menšinám a znevýhodneným 
skupinám obyvateľstva 

  
4. 

MODUL 
VYDAVATEĽSKÉ SUBJEKTY 

 
 
 
Stĺpec 3 
Stĺpec 6 

Týka sa subjektov, ktoré vykonávajú vydavateľskú činnosť pre národnostné menšiny a znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva. Všetky príspevky sa uvádzajú v Eur (€) na 2 desatinné miesta. 
 
Uvádzajú sa i finančné prostriedky z grantového systému MK SR 
Uvádzajú sa i finančné prostriedky z grantov iných štátnych orgánov 
 

 
 
Spravodajská jednotka je k výkazu povinná vypracovať komentár, v ktorom menovite uvedie 
kultúrno-spoločenské  a mládežnícke kultúrne podujatia, názvy výstav, názvy súťaží interpretov 
piesní - sólistov a skupín a ich zameranie.  
Súčasne uvedie dátumy,  miesta konania podujatí a základné problémy spojené s ich organizovaním. 

 
OKEČ – príklady vyplnenia : 
221   Vydavateľské činnosti   
923   Ostatné činnosti v kultúre a zábave   
9211 Tvorba filmov a videozáznamov    
913   Činnosti ostatných členských organizácií   
 
Spracovala: Mgr. Judita Trnovcová, Sekcia menšinových a regionálnych kultúr MK SR  
 


