
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu KULT 05-01 za rok 2011 
 
Spravodajskými jednotkami sú hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je MK SR a iné 
právnické osoby.  
 
KU KAŽDÉMU VÝKAZU JE SPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA POVINNÁ VYPRACOVAŤ KOMENTÁR. 
 
– Výkaz a komentár je nevyhnutné vypracovať a odoslať v písomnej forme poštou na adresu: 

 
HUDOBNÉ CENTRUM 
Oddelenie dokumentácie a informatiky 
Michalská 10 
815 36 Bratislava 1 

 
a v elektronickej forme e-mailom na adresu  

statistika@hc.sk 
 

Tlačivá, formuláre v .pdf aj .xls a ďalšie informácie si môžete stiahnuť z internetových stránok Ministerstva kultúry  

Slovenskej republiky http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury/formulare-vykazy-kult-2010  

alebo Hudobného centra www.hc.sk v sekcii INFOSERVIS → aktuality → Štatistika kultúry. 
 
 
 
Informácie a konzultácie: každý týždeň v pondelok až piatok od 9.00 do 13.00 na tel. čísle (02) 5920 4834 
alebo 2047 0350. 
 
– Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach, ak sa pre príslušný 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“. 
 
UPOZORNENIE: Pre vypĺňanie formuláru v elektronickej podobe platí, že farebne vyznačené riadky a stĺpce 

sú chránené, t. j. spravodajská jednotka ich nevypĺňa! Súčty jednotlivých riadkov a stĺpcov 
v nich nabiehajú automaticky. 

 
1. 

MODUL 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Riadok 1 uvádza sa počet telies, na ktoré sa vzťahujú ďalšie údaje v tabuľke 
 

Riadky 2 až 6 Riadky 2 až 6 vypĺňajú iba telesá, ktoré majú vlastnú scénu (pódium). Riadok 2 je súčtom riadkov 
3 a 4. V riadkoch 5 a 6 sa uvádza počet koncertov, kde hosťujúce teleso je hlavným účinkujúcim. 
 

Riadky 7 až 12 Vykazujú sa podujatia vykazujúceho telesa podľa jednotlivých hudobných žánrov. Súčet týchto 
riadkov sa rovná riadku 2 u telies s vlastnou scénou. Tieto, ako aj nasledujúce riadky o počte 
koncertov a vystúpení, vypĺňajú všetky telesá a súbory. 
 

Riadok 13 Uvádzajú sa iba koncerty a vystúpenia pre deti a mládež. 
 

Riadok 14 Uvádzajú sa koncerty a vystúpenia vykazujúceho telesa v zahraničí spolu. Je to súčet riadkov 15 
až 20. 

 
Riadky 15 až 20 Vykazujú sa koncerty a vystúpenia vykazujúceho telesa v zahraničí podľa jednotlivých 

hudobných žánrov. 
Riadok 21 Uvádza sa počet všetkých koncertov a vystúpení realizovaných na Slovensku a v zahraničí 

spolu (súčet riadkov 2 a 14). 
 

Riadky 22 až 27 Uvádzajú sa diela, ktoré mal hudobný súbor (umelecké teleso) v repertoári za sledované 
obdobie (podľa dramaturgických plánov a programových bulletinov). 

 
Riadky 28 až 30 Uvádza sa počet hudobných nahrávok za sledované obdobie, ktoré teleso (súbor) realizovalo 

v SR. 
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2. 

MODUL 
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI 

 Vykazujú sa údaje vzťahujúce sa na koncerty / vystúpenia vykazujúceho telesa, ktoré sú uvedené 
v 1. Module, riadok 21. 
Riadky 1 až 6 vypĺňajú iba telesá s vlastnou scénou (pódiom). 
 

Riadky 1, 5, 7 Uvádza sa počet úradne schválených miest v hľadisku. Uvedie sa počet ponúknutých sedadiel i 
miest na státie okrem stálych nepredajných služobných miest (požiarna bezpečnosť, lekárska 
služba a pod.). Ak sa akcia koná v prírode alebo na inom mieste, kde nie je možné stanoviť 
počet miest, uvedie sa počet miest podľa počtu predaných vstupeniek. Ak nie je evidencia o 
návštevníkoch (ak sa koná koncert  / vystúpenie  za paušál), uvedie sa počet miest i 
návštevníkov odhadom. 

 
Riadky 2, 6, 8, 9 Uvádza sa počet návštevníkov vrátane neplatiacich, ktorým boli vydané voľné vstupenky v rámci 

platných predpisov. Nezahŕňajú sa sem návštevníci na nepredajných služobných miestach 
(požiarna bezpečnosť, lekárska služba a pod.). 

 
Riadok 3 Uvádza sa počet stálych nepredajných služobných miest.  

 
Riadok 4 Uvádza sa počet abonentiek predaných na koncerty a vystúpenia za sledované obdobie. 

 
Riadky 7 a 8 Uvádza sa celkový počet ponúknutých miest (r. 7) a celkový počet návštevníkov (r. 8) na 

koncertoch a vystúpeniach na celom území Slovenska. V prípade telies s vlastnou scénou ide 
o súčet riadkov 1 a 5 a riadkov 2 a 6. 

 
Riadok 9 Uvádza sa celkový počet návštevníkov na koncertoch a vystúpeniach v zahraničí (podľa riadku 

14 v 1. Module) 
 

Riadok 10 Uvádza sa celkový počet návštevníkov na koncertoch a vystúpeniach vykazujúceho telesa za 
celé sledované obdobie. 

 
 

3. 
MODUL 

ZAMESTNANCI, HOSPODÁRENIE 

 Uvádzajú sa finančné objemy v Eur (€) na 2 desatinné miesta. 
 

Riadok 1 Uvedie sa priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) podľa štvrťročného 
výkazu o práci Práca 2 – 04, Modul 84. 
 

Riadok 2 Uvedú sa umeleckí zamestnanci podľa špecifikácie v § 9 Zákona č. 384/1997 Z. z. 
o divadelnej činnosti. 
 

Riadky 
3 až 23 

Výnosy a náklady sa preberajú z účtovného výkazu Úč. ROPO 4 - 02 k 31. 12. sledovaného 
roka.  

 
 
 
Spravodajské jednotky sú povinné vypracovať komentár, v ktorom sa menovite sa uvedú koncerty 
usporiadané v rámci medzinárodných hudobných festivalov. Rovnako sa uvedie menovitý zoznam 
premiér (meno skladateľa, názov diela, dátum a miesto premiéry a mená interpretov), ako aj menovitý 
zoznam zvukových nosičov (interpreti, meno skladateľa, názov diela, vydavateľ).  
 
 
Spracovala: PhDr. Anna Žilková, Hudobné centrum 


