
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrované ŠÚ SR 

č. Vk 379/2011 zo 4. 11. 2010

Spravodajská jednotka doručí
výkaz   do  1. marca

nasledujúceho roka 0 1 1 1 1 2
1 x Slovenskej ústrednej hvezdárni
      Komár ňanská  134 S
      947 01  Hurbanovo 0 3

0 4 S K

( vrátane mestskej časti )

Pečiatka a podpis štatutára:

E-mail:

Vážený respondent,

Spôsob vyp ĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01
IČO – vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie. Ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch 
miestach nuly;

V riadku 03

V riadku 04
Kód štatistickej územnej jednotky - vypĺňajte zľava. Zoznamy kódov štatistických územných jednotiek  a SK NACE 
sú vystavené na adrese www.culture.gov.sk  pod odkazom Štatistika kultúry .

Názov organizácie 

Výkaz zostavil :
(Meno a priezvisko)

SK NACE (vypísať názov prevažujúcej činnosti  organizácie)  

I.  r. Rok Mesiac

za rok 

IČO

2011

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky a Slovenská ústredná hvezdáreň.

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

MINISTERSTVO KULTÚRY

O ASTRONOMICKOM ZARIADENÍ 

KULT (MK SR)   14 - 01

A PRACOVISKU

ROČNÝ VÝKAZ

Odoslané (dátum):
E-mailom:

Klapka:

Telefón (smerové  č.):

poštou:

Kód Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE  – vypĺňa sa podľa prevažujúcej činnosti danej organizácie 
(vyp ĺňajte  zľava a zvyšné prázdne miesta sa doplnia nulami ).
Zriaďovate ľ – vyplní sa číselný kód: 1 = štát, 2 = VÚC, 3 = obec, 4 = iná  právnická osoba, 
S - vyplní sa súhlas (1) alebo nesúhlas (0) organizácie so zverejnením dôverných údajov.

Adresa sídla organizácie 

Zriaďovate ľI. r. SK NACE

I.  r.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ročné štatistické zisťovanie za účelom získania informácií o činnosti 
hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou 
Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2009 - 2011. V záujme zabezpečenia objektívnych 
výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o 
jeho doručenie v stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický 
formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak Vaša 
organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu činnosť alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto 
štatistického zisťovania, predložte nevyplnený výkaz s písomným uvedením dôvodu. Uvedené dôverné údaje sú chránené, 
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme Vám za ich včasné 
poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Kód štatistickej územnej jednotky



KULT (MK SR)   14 - 01

VÝKONY ASTRONOMICKÉHO ZARIADENIA
A PRACOVISKA

1

1 vypĺňa sa len v sumári za SR       2 typ uviesť len ak v riadku 22 je uvedený kód 1.

l.r Spolu

1. 
MODUL

6

           z toho usporiadané pre školy

cyklické formy spolu

Návštevníci zariadení a kultúrno-výchovných akcií za rok 2

a

Počet zariadení ¹

jednorazové spolu

           z toho usporiadané pre školy

cyklické formy spolu

Typ planetária² :

10

22

Vlastná www-stránka   ( kódy: 1 = áno,  0 = nie)   21

11

Kontrolný sú čet (r. 1 až 22) 99

                           z toho prístupných pre verejnosť 20

Hvezdáreň vlastní planetárium ( kódy: 1 = áno,  0 = nie)

1

Kultúrno-výchovné
akcie v areáli i mimo

areálu zariadenia

jednorazové spolu 4

5

Počet členov záujmových krúžkov a sekcií

                     z toho mládež školského a predškolského veku 3

16

Počet serverov 15

7

8

9

Počet  návštevníkov, 
ktorí sa zúčastnili 

na kultúrno-výchovných 
akciách 

                                  z toho počet periodických titulov

Počet podujatí záujmových krúžkov a sekcií 12

Počet osobných PC

14

Počet záujmových krúžkov a sekcií pri zariadení

určených na spracovanie dát 18

Počet PC s pripojením na internet

z toho
prístupných pre verejnosť

19

17

13Edičná činnosť astronomického zariadenia – počet titulov spolu



KULT (MK SR)   14 - 01

ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE

1 2

x

x

x

x

x

1
2

Vyplnený čas musí byť väčší ako nula a počet minút nesmie byť väčší ako 59!

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

hodiny
minúty

3. 
MODUL

99

Náklady (výdavky) na činnosť spolu (v EUR)

Kontrolný sú čet (r. 1 až 8)

Počet predaných vstupeniek za sledovaný rok 8
Kapitálové výdavky spolu (v EUR) 7

z toho ženy

4

1

2

l.r

a

             z toho tržby zo vstupného 

             z toho mzdové náklady

3

Spolu

2. 
MODUL

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný)

              z toho odborných zamestnancov astronom. zariadenia 

Výnosy (príjmy) z činnosti spolu (v EUR)

5

6


