
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu KULT 14 – 01 na rok 2011 
 
Spravodajskými jednotkami sú hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých 
zriaďovateľom je MK SR a iné právnické osoby. 

 
– Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach, ak sa pre príslušný Modul alebo ukazovateľ  

nestanovuje inak (napr. priemery). 
 
–  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“. 
–  Ak má údaj nulovú hodnotu, vyznačí sa v sledovanej položke „0“. Ak je údaj menší ako polovica mernej 

jednotky po zaokrúhlení uvedie sa tiež „0“. 
–  Ak požadované údaje nie je možné zistiť v potrebnom členení evidencie, uvedie sa kvalifikovaný odhad. 

 
KU  KAŽDÉMU VÝKAZU JE SPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA POVINNÁ VYPRACOVAŤ  KOMENTÁR. 

 
 

1. 
MODUL 

VÝKONY HVEZDÁRNE, PLANETÁRIA 
 

 
Návštevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok (r. 2): Uvedú sa návštevníci, ktorí navštívili 
zariadenie a ďalej návštevníci kultúrno-výchovných akcií uvedených v r. 4 až 6. Návštevník cyklických foriem bude 
v tomto riadku uvedený toľkokrát, koľko lekcií cyklických foriem navštívil. Počet návštevníkov kultúrno-výchovných 
akcií bude ďalej v r. 7 až 9 rozvedený podľa foriem kultúrno-výchovnej činnosti, kde v r. 9, na rozdiel od r. 2, bude 
každý pravidelný návštevník cyklickej formy uvedený len jeden raz a nie toľkokrát, koľko lekcií cyklickej formy 
navštívil. 
Z toho mládež školského a predškolského veku (r. 3): Uvedú sa žiaci všetkých typov škôl a deti materských 
škôl ako pri hromadných, tak aj individuálnych návštevách. Pri hromadných návštevách sa uvádza počet detí a nie 
počet hromadných návštev.  
Kultúrno-výchovné akcie v areáli i mimo areálu zariadenia – jednorazové spolu (r. 4): Ide o jednorazové 
kultúrno-výchovné akcie, t. j. prednášky, besedy, exkurzie a pod., ktorých usporiadateľom je spravodajská 
jednotka. 
Kultúrno-výchovné akcie v areáli i mimo areálu zariadenia – cyklické formy spolu (r. 6): Uvádza sa počet 
cyklov prednášok, ľudových akadémií a pod. a nie počet jednotlivých lekcií týchto cyklov. 
Počet návštevníkov, ktorí sa zúčastnili na kultúrno-výchovných akciách – cyklických formách (r. 9): Na 
rozdiel od r. 2 sa uvedie každý pravidelný návštevník cyklickej formy len raz a nie toľkokrát, koľko lekcií cyklickej 
formy navštívil. Pokiaľ neabsolvoval cyklickú formu aspoň s 50% účasťou, bude uvedený len v r. 2, v r. 9 sa 
nevykáže. 
Počet záujmových krúžkov a sekcií pri zariadení (r. 10): Uvedie sa počet záujmových krúžkov a sekcií, ktorých 
zriaďovateľom je spravodajská jednotka, pokiaľ tieto vyvíjali počas sledovaného roka nepretržitú činnosť počas 
najmenej 6 mesiacov. 
Počet členov záujmových krúžkov a sekcií (r. 11): Uvedie sa počet aktívne pracujúcich členov krúžkov a sekcií 
uvedených v r. 10. 
Edičná činnosť astronomického zariadenia (r. 13): Uvedú sa tituly knižného charakteru (neuvádzajú sa napr. 
metodické listy, materiály, spravodajcovia a pod. ale uvádza sa napr. pexeso, astronomické kvarteto, astroplagát, 
kalendár a pod.). 
 

2. 
MODUL 

ZAMESTNANCI, HOSPODÁRENIE 
 

 
Finančné objemy sa uvádzajú v Eur (€) na 2 desatinné miesta. 
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (r. 1): Uvedie sa priemerný evidenčný počet zamestnancov 
(prepočítaný) podľa štvrťročného výkazu o práci Práca 2 – 04, modul 84. 
Z toho odborných zamestnancov astronomického zariadenia (r. 2): Uvedú sa odborní zamestnanci pracujúci 
v hlavných činnostiach organizácie (napr. astronómovia). 
Náklady na hlavnú činnosť (r. 3 a r. 4), Výnosy z hlavnej činnosti (r. 5 a r. 6): Údaje sa preberajú z účtovného 
výkazu Úč. RO 2 – 04. 
Tržby zo vstupného (r. 6): Uvedie sa vybrané vstupné do objektu. Vstupné na kultúrno-výchovné akcie sa uvedie 
len vtedy, ak sa vyberá samostatne mimo vstupného do objektu. 
 
Spracovali: Ladislav Černý, Slovenská ústredná hvezdáreň    


