
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu KULT 3 – 01 na rok 2011  
 
Spravodajskými jednotkami sú obce (obecné a miestne úrady) v SR, regionálne osvetové strediská, Národné 
osvetové centrum, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ÚĽUV, Matica slovenská, vykonávajúce činnosť podľa 
Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE podľa Vyhlášky ŠÚ SR č. 306/2007 Z. z. 
 
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 sledovaných vo výkaze KULT (MK SR) 3 - 01.  
 
Výkaz zostavujú všetky obecné a miestne úrady v obciach Slovenskej republiky. 1., 2., 3. a 4. Modul sa 
vypĺňajú osobitne za činnosť KOZ, ktorých zriaďovateľmi, resp. prevádzkovateľmi sú obce a osobitne za činnosť 
KOZ, ktorých zriaďovateľmi alebo prevádzkovateľmi sú iné právnické, resp. fyzické osoby a osobitne za subjekty, 
ktoré uskutočňujú kultúrno-osvetovú činnosť bez vlastného KOZ. Na rovnakom výkaze sa zostavujú aj okresné 
sumáre o kultúrno-osvetovej činnosti. 
 
Obec ako základná spravodajská jednotka, vyplní údaje o kultúrno-osvetovej činnosti všetkých organizácií, ktoré 
sa nachádzajú v jej územnej pôsobnosti (aj Domy Matice slovenskej, organizácie menšinových kultúr, nadácie, 
občianske združenia, cirkvi a ostatné). 
 
Každá položka výkazu musí byť vyplnená. Položka, ktorá sa kultúrno-osvetovej činnosti v obci netýka, sa 
vyplní hviezdičkou. Ak sa zistí nulový údaj, vyplní sa nula. Sumarizovať možno len logicky úplné položky. 
 
– Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach, ak sa pre príslušný Modul alebo ukazovateľ 

nestanovuje inak.    
– 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”. 
 
1. MODUL 
2. MODUL 

SUBJEKTY  KULTÚRNO-OSVETOVEJ  ČINNOSTI 
VÝKONY  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH  ZARIADENÍ 

Riadok 16  Uvedú sa subjekty, ktoré neboli zriadené podľa Zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti  
(nemajú zriaďovaciu listinu) a nevykázali sa v riadkoch 1 až 13. 

  
1. MODUL 
2. MODUL 
3. MODUL 

SUBJEKTY  KULTÚRNO-OSVETOVEJ  ČINNOSTI 
VÝKONY  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH  ZARIADENÍ 
HOSPODÁRENIE  KULTÚRNO – OSVETOVÝCH  ZARIADENÍ 

Riadok 9  Obcou sa rozumie správna jednotka so štatútom samostatnej obce alebo mesta. 
  
2. MODUL VÝKONY  KULTÚRNO-OSVETOVÝCH  ZARIADENÍ 
 Údaj v 2. Module r. 1, stĺ. 2 – súťaže, prehliadky, festivaly v KOZ a ostatných subjektoch spolu je 

bližšie špecifikovaný v 7. Module, preto platí vzťah:  
                                                     2. Modul, r. 1, stĺ. 2 = 7. Modul, r. 1. , stĺ. 1 
Údaj v 2. Module, r. 1, stĺ. 3 – Výchovno-vzdelávacie podujatia v KOZ a ostatných subjektoch spolu 
je bližšie špecifikovaný vo 4. Module, preto platí vzťah:  
                                                     2. Modul, r. 1, stĺ. 3 = 4. Modul, r. 1, stĺ. 1 + stĺ. 3  
Dokumentačná činnosť zahŕňa akékoľvek dokumenty (tlačené alebo elektronické) dokumentujúce 
kultúrno-osvetovú oblasť, bez prideleného ISBN alebo ISSN (napr. zoznamy, prehľady, programy, 
propagačné brožúry, výročné správy a podobne).    
Vydané publikácie sú všetky publikácie (knihy, brožúry, časopisy, bulletiny), ktoré sú zaregistrované 
a majú pridelené ISBN alebo ISSN.  
V stĺpci „iné“ sa uvádzajú akékoľvek dokumenty a publikácie súvisiace s výkonmi kultúrno-
osvetových zariadení, ktoré sa netýkajú tradičnej ľudovej kultúry (napr. záujmová umelecká 
činnosť, neprofesionálne umenie, záujmová vzdelávacia činnosť a pod.).  

  

 

 

 

 

 



 

2 

3. MODUL HOSPODÁRENIE  KULTÚRNO – OSVETOVÝCH  ZARIADENÍ 
 Uvádzajú sa finančné objemy v Eur (€) na 2 desatinné miesta. 
 Vypĺňajú iba kultúrno-osvetové zariadenia, nie ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti. 
 Kultúrno-osvetová činnosť pre štátne organizácie znamená hlavnú činnosť. 
Stĺpec 11 Vypĺňa osvetové zariadenie, ktoré vlastní alebo sídli v budove zaradenej medzi národné kultúrne 

pamiatky a vynaložilo v danom roku finančné prostriedky na jej obnovu z vlastných alebo iných 
zdrojov (napr. grant MK SR, štrukturálne fondy, VÚC a pod.).  

4. MODUL  
5. MODUL 
6. MODUL 

ZÁUJMOVÁ  VZDELÁVACIA  ČINNOSŤ 
ZÁUJMOVÁ  UMELECKÁ  ČINNOSŤ 
MIMOUMELECKÁ ČINNOSŤ 

 Aktivitou sa rozumie činnosť verejného, zväčša prezentačného charakteru (nie nácvik, skúška, 
prípravné stretnutie). Prezentačný charakter má aj školenie, konferencia a iné činnosti určené pre 
verejnosť. 

  
4. MODUL ZÁUJMOVÁ  VZDELÁVACIA  ČINNOSŤ 
 Cyklickým podujatím sa rozumie podujatie opakujúce sa v rámci kalendárneho roka aspoň raz. 

Aktivity vzdelávania v získavaní umeleckých a interpretačných zručností v oblasti folklóru sú 
výsostne: slovesné,  tanečné, hudobné, spevné a dramatické vzdelávacie aktivity z oblasti tradičnej 
ľudovej kultúry (napr.: tvorivé dielne ľudového spevu, workshopy, tanečné školy ľudového tanca 
a pod.). 
Aktivity vzdelávania v získavaní umeleckých a interpretačných zručností v inej oblasti sú: slovesné, 
tanečné, hudobné, spevné, dramatické, výtvarné a iné aktivity, ktoré nemajú priamu spojitosť 
s tradičnou ľudovou kultúrou. 

7. MODUL SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY 
 Súťaž, prehliadka = podujatie realizované v pravidelných cykloch (1-ročné, 2-ročné, 3-ročné...). 

Postupové súťaže a prehliadky = realizujú sa dvoj- a viacstupňovo. Súťažiaci postupujú do ďalšieho 
kola na základe hodnotenia poroty – napr. z regionálneho kola na krajské, z krajského na 
celoštátne.  
Festival = pravidelná alebo nepravidelná verejná prezentácia umeleckej tvorby, výkonov, diel 
a artefaktov, spoločensko-kultúrna udalosť. 
Súťaže, prehliadky a festivaly z oblasti tradičnej ľudovej kultúry  =  zamerané na ktorúkoľvek oblasť 
tradičnej ľudovej kultúry (napr. tradičný ľudový spev, tradičný ľudový tanec, hra na tradičné ľudové 
nástroje, remeselná výroba a pod.). 
Iná záujmovo-umelecká činnosť (pre potreby štatistiky) = záujmovo umelecká činnosť, ktorá nie je 
zahrnutá k tradičnej ľudovej kultúre ani k neprofesionálnemu divadlu (napr. hudba, tanec,  
umelecký prednes, literárne umenie, výtvarné umenie, fotografia, film a pod.).  
Účastník podujatia je ten, ktorý sa na podujatí aktívne účastní – t.j. súťažiaci, vystupujúci jednotlivci 
a členovia umeleckých kolektívov, výkonní umelci a pod. – nie organizátori. 
Počet návštevníkov = uvedie sa počet návštevníkov na všetkých podujatiach vrátane neplatiacich 
návštevníkov, ktorým boli vydané voľné vstupenky v rámci platných predpisov. Ak nie je evidencia  
o návštevníkoch, uvedie sa počet návštevníkov odhadom. 
 

 
 
Spracovala: Mgr. art. Barbora Morongová, Sekcia menšinových a regionálnych kultúr MK SR 
 


