KOMENTÁR
k ročnému výkazu 
o činnosti organizátora verejných podujatí 
v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry 
za rok 2009


Ročný výkaz o verejných hudobných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry KULT (MK SR) 16-01 bol vypracovaný pre Program štátnych štatistických zisťovaní s cieľom získať prehľad o aktivitách organizátorov hudobného života a o koncertnom živote na Slovensku z aspektu jeho žánrového a územného členenia a podľa typov podujatí. 
Spravodajskými jednotkami sú organizácie, umelecké agentúry, nadácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obecné a mestské zastupiteľstvá, slovenské liečebné kúpele, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné koncerty a hudobné podujatia profesionálnej hudobnej kultúry. Počet spravodajských jednotiek oproti minuloročnému zisťovaniu stúpol na 301 na spravodajských jednotiek. Najväčšiu skupinu tvoria mestské úrady a miestne úrady, ale pribudlo veľa združení a individuálnych organizátorov.
Priebeh zberu a spracovania výsledkov. Výzvy na vyplnenie dotazníkov boli spravodajským jednotkám zaslané v priebehu februára 2009 doporučenou poštou. . Spravodajským jednotkám, ktoré do 1. marca 2009 nedodali dotazník, sme poslali opäť doporučenou poštou upozornenie na ich spravodajskú povinnosť vyplývajúcu zo zákona. Aj napriek tomu v 35 prípadoch sme nedostali žiadnu reakciu. V niektorých prípadoch bolo treba upresňovať detaily, nenastali však vážnejšie problémy.
Čas venovaný vyplňovaniu dotazníka je priemerne 4 hodiny.
Návratnosť. Úplná väčšina jednotiek dodala materiály aj v elektronickej a rovnako fyzickej podobe, v niekoľkých prípadoch z nešpecifikovaných dôvodov dodali len papierové verzie, čo sme riešili ich prepísaním a importovaním na ministerský server. Odovzdalo 273 jednotiek, činnosť nevykonávalo  31 jednotiek, neodovzdalo 35.


Návratnosť v percentách

Počet spravodajských jednotiek
301
100 %
Nereagovali na výzvu/Neposkytli údaje
35
11,62%
Reagovali/Odovzdalo výkaz
273
90,70%
z toho vykonávali činnosť
242
88,64
                  z toho nevykonávali činnosť 
31
11,35


Výkaz KULT 16-01 tvoria 4 moduly. Prvý zisťuje počet podujatí a ich návštevníkov podľa jednotlivých žánrov, druhý modul výkazu je zameraný na geografické rozloženie koncertných aktivít, tretí modul na aspekt trvania a periodicity podujatí (t. j. dlhodobejšieho alebo neperiodického zamerania) a štvrtý modul zisťuje ekonomické atribúty podujatí (údaje o hospodárení).
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_

Žánrové členenie a návštevnosť

Zo sumára za Slovenskú republiku v prvom module vyplýva, že na podujatiach bolo ponúknutých cca. 1 505 303 miest, počet návštevníkov bol cca. 1 189 848, čo znamená oproti minuloročnému zisťovaniu mierny pokles. Tohoročné zisťovanie žánrového rozvrstvenia prinieslo nasledovné súhrnné čísla: vykazujúci organizátori usporiadali na Slovensku spolu 1 839 koncertov vážnej hudby, 376 dychovej hudby, 481 folklóru, 348 jazzu a blues, 727 koncertov rocku a popu, 222 country a folku a 637 predstavení ostatných hudobných žánrov.  V oblasti vážnej hudby teda ide o mierny nárast, u koncertov rock- popu o pokles, v jazze  zas mierny nárast, v  ostatných zložkách ide o zanedbateľné zmeny, pozoruhodný je počet dychových koncertov, ktorý je presne rovnaký ako v minulom roku. 

Rozloženie podľa krajov

bratislav-
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trenčian-
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bansko-
bystrickom
košickom
prešovskom
910
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364
546
372
324
780

Tendencie. Z doterajšieho zisťovania možno predpokladať, že pomer žánrového zastúpenia v celkovom obraze podujatí má relatívne stabilnú schému, ale vo väčšine krajov ide o mierny nárast. Príjemne prekvapivý je nárast koncertov vážnej hudby i v tomto roku.





