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1. Vymedzenie, účel a spôsob realizácie štátneho štatistického
zisťovania
1.1. Vymedzenie a účel štátneho štatistického zisťovania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
540/2001 Z. z.“) vykonáva každoročne dlhodobé štátne štatistické zisťovanie v oblasti
kultúry. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý
zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) v súčinnosti s
ministerstvom na obdobie troch rokov, a ktoré sa vydáva vyhláškou.
Podľa zákona č. 540/2001 Z. z. štátnou štatistikou sú systematicky a plánovite
vykonávané činnosti, ktorých predmetom je získavanie, spracúvanie, šírenie,
poskytovanie a hodnotenie údajov o javoch hromadnej povahy, zabezpečovanie ich
porovnateľnosti na posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja Slovenskej republiky
(ďalej len „SR“) a jeho ekologických súvislostí; ich súčasťou je aj zabezpečovanie
medzinárodnej porovnateľnosti štatistických údajov.
Štatistickým údajom je údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný
štatistickým zisťovaním, dôverným štatistickým údajom je údaj týkajúci sa jednotlivej
spravodajskej jednotky, ktorý umožňuje jej priamu alebo nepriamu identifikáciu.
Za dôverné štatistické údaje sa nepovažujú údaje, ktoré sa nachádzajú vo všeobecne
dostupných zdrojoch vytvorených v súlade s právnymi predpismi (napríklad adresáre,
zoznamy, číselníky, registre), údaje, ktoré o sebe zverejnili spravodajské jednotky, alebo ktoré
sa dajú jednoduchým spôsobom zistiť, a údaje, ktoré vznikli sumarizáciou dostatočného
počtu, najmenej troch dôverných štatistických údajov tak, že nemožno určiť, ktorých
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spravodajských jednotiek sa týkajú. Dôverné štatistické údaje sa nesmú bez súhlasu
spravodajských jednotiek, ktoré ich poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať, ani
komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné než štatistické účely.
Pri získavaní, spracúvaní, šírení a vyhodnocovaní štatistických informácií je
ministerstvo povinné zachovávať nezávislosť a nestrannosť, dbať na efektívnosť
nákladov, zachovávanie dôvery verejnosti a riadiť sa princípmi spoľahlivosti,
objektivity, prehľadnosti, otvorenosti a ochrany dôverných štatistických údajov.
Spravodajskou jednotkou podľa zákona č. 540/2001 Z. z. je každý, od koho sa
požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania; pre oblasť kultúry to môžu byť
štátne a verejné inštitúcie, samosprávne kraje a obce, súkromné spoločnosti, mimovládne
organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj fyzické osoby pôsobiace v oblasti
kultúry.
Spravodajská jednotka je v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. povinná poskytnúť
bezplatne, úplne, správne, pravdivo a v stanovených termínoch požadované údaje.
Sumárne výsledky štátneho štatistického zisťovania za jednotlivé parciálne oblasti
kultúry sú zverejňované v štatistických ročenkách za SR a jednotlivé samosprávne kraje,
poskytované sú európskym a medzinárodným inštitúciám za účelom porovnávania a tvorby
analýz vývojových trendov v jednotlivých oblastiach kultúry, využívané sú pri tvorbe stratégií
a koncepcií rozvoja kultúry v SR.
1.2. Spôsob získavania údajov
Podľa vyhlášky č. 381/2011 Z. z. ktorou sa vydáva Program štátnych
štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 sú údaje štátneho štatistického zisťovania
za jednotlivé parciálne oblasti kultúry získavané prostredníctvom 16 ročných
štatistických výkazov.
Okrem údajov získaných prostredníctvom štatistických výkazov Kult sú údaje
v štátnom štatistickom zisťovaní získavané aj z administratívnych zdrojov. Ministerstvo
v súčasnosti týmto spôsobom získava iba údaje za oblasť periodickej tlače a administratívnym
zdrojom údajov je zoznam periodickej tlače vedený ministerstvom podľa zákona č. 167/2008
Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z.
Ročné výkazy Kult štátneho štatistického zisťovania pre rok 2014
Kult 1-01 Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
Kult 2-01 Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva
Kult 3-01 Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
Kult 4-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
Kult 5-01 Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore
Kult 6-01 Ročný výkaz o galérii
Kult 7-01 Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby
Kult 8-01 Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby
Kult 9-01 Ročný výkaz o múzeu
Kult 10-01 Ročný výkaz o knižnici
Kult 11-01 Ročný výkaz o audiovízii
Kult 12-01 Ročný výkaz o profesionálnom divadle
Kult 14-01 Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku
Kult 15-01 Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
Kult 16-01 Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
Kult 17-01 Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach.
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1.3. Zber a spracovanie údajov
Od roku 2014 je zásadnou zmenou v oblasti štátneho štatistického zisťovania oproti
minulým rokom zmena spôsobu získavania/zberu a spracovania údajov. Zber a spracovanie
údajov v oblasti kultúry za rok 2013 boli prvýkrát realizované prostredníctvom
elektronického systému štatistického zisťovania ministerstva.
Hlavným cieľom prípravy a spustenia elektronického systému zberu a spracovania
údajov ministerstva v oblasti kultúry je znižovanie záťaže spravodajských jednotiek
a zefektívnenie celého procesu štátneho štatistického zisťovania. Druhým nezanedbateľným
dôvodom prípravy elektronického systému je úspora finančných nákladov spojených
s odosielaním oznamov o štátnom štatistickom zisťovaní zo strany ministerstva a príslušných
organizácií v rezorte kultúry a finančných nákladov zo strany spravodajských jednotiek
spojených s doručovaním vyplnených ročných štatistických výkazov. Pri spočítaní všetkých
nákladov spojených s poštovným bola vyčíslená ročná úspora finančných prostriedkov cca
11 500 EUR (pri spriemerovanej cene 1 EUR doporučenej zásielky za posledné roky).
Vo vzťahu k spravodajským jednotkám elektronický systém znižuje záťaž a časovú
náročnosť spojenú s poskytovaním a doručovaním údajov, takisto zvyšuje aj komfort ich
zadávania. Spravodajské jednotky túto formu zberu údajov oceňujú a privítali ju pozitívne.
Elektronický systém štatistického zisťovania ministerstva bol v období prípravy zberu
údajov za rok 2014 upravovaný a dolaďovaný tak, aby sa zvýšila efektivita jeho funkčnosti vo
vzťahu k zberu a zadávaniu údajov a tiež aj vo vzťahu k spracovaniu údajov.
Záujem o výsledky štátneho štatistického zisťovania
Nárast počtu doručených žiadostí o výsledky štátneho štatistického zisťovania za
oblasť kultúry potvrdzuje význam štatistiky a databáza ministerstva sa stáva dôležitým
zdrojom údajov pre analýzy vývojových trendov v oblasti kultúry, tvorbu koncepcií a stratégií
rozvoja na krajskej aj regionálnej úrovni.

2. Výsledky štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry
2.1. Počet oslovených subjektov, spravodajské jednotky, poskytnutie súčinnosti
v štátnom štatistickom zisťovaní
V rámci štátneho štatistického zisťovania bolo za rok 2014 celkovo oslovených 4 775
subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.
Vzhľadom na to, že niektoré spravodajské jednotky pôsobia/vykonávajú činnosť vo
vacerých parciálnych oblastiach kultúry, sú spravodajskými jednotkami viacerých
štatistických zisťovaní. Za rok 2014 bolo reálne vo vzťahu k jednotlivým parciálnym
oblastiam kultúry do zoznamu spravodajských jednotiek k výkazom Kult zaradených 7 177
spravodajských jednotiek.
Prvýkrát súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní poskytli všetky oslovené
subjekty/spravodajské jednotky, dosiahnutá bola 100%-ná návratnosť vyplnených
výkazov Kult.
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Počet spravodajských jednotiek k jednotlivým oblastiam kultúry za rok 2014
subjekty zaradené do štatistického zisťovania: 4 775

počet
spravodajských
jednotiek

neposkytli
súčinnosť

Kult 1-01 o ochrane pamiatkového fondu

90

-

Kult 2-01 o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva

236

-

Kult 3-01 o kultúrno-osvetovej činnosti

1830

-

Kult 4-01 o neperiodických publikáciách

1635

-

Kult 5-01 o hudobnom telese a umeleckom súbore

11

-

Kult 6-01 o galérii

25

-

Kult 7-01 o vysielaní rozhlasovej programovej služby

34

-

Kult 8-01 o vysielaní televíznej programovej služby

126

-

Kult 9-01 o múzeu

111

-

Kult 10-01 o knižnici

2403

-

Kult 11-01 o audiovízii

391

-

Kult 12-01 o profesionálnom divadle

66

-

Kult 14-01 o astronomickom zariadení a pracovisku

22

-

Kult 15-01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti

30

-

Kult 16-01 o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej
kultúry

126

Kult 17-01 o divadelných festivaloch a prehliadkach

41

spravodajské jednotky spolu: 7 177
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-

-

2.2 Kultúra v číslach – stav v roku 2014, vybrané ukazovatele
V počte kultúrnych inštitúcií a zariadení v oblasti kultúry, prevádzkovaných
rozhlasových a televíznych programových službách, tituloch vydávanej periodickej tlače
a neperiodických publikácií, registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach neboli
od roku 2013 zistené štatisticky významné zmeny.

Oblasť kultúry

stav v roku
2013

stav v roku
2014

kultúrne inštitúcie a zariadenia
galérie
múzeá
divadlá
kiná
filmové kluby
knižnice
kultúrno-osvetové zariadenia
astronomické zariadenia a pracoviská
vysielanie
rozhlasové programové služby
televízne programové služby
periodická tlač, neperiodické publikácie
vydávaná periodická tlač
vydané neperiodické publikácie
cirkev
cirkvi a náboženské spoločnosti

počet
25
109
66*
121
42
2 084
1778
23

počet
25
111
77
121
43
2 024
1 872
22

42
130

42
135

1 753
10 298

1 772
12 722

30

30

* za rok 2013 neboli do štatistického zisťovania zaradené všetky profesionálne divadlá

S výnimkou galérií, knižníc a divadelných festivalov bol v roku 2014 zaznamenaný
nárast návštevnosti kultúrnych inštitúcií a zariadení, koncertov a festivalov.
počet návštevníkov
v roku 2013
964 495
3 531 336
6 664 723
946 356
134 982
3 815 408
66 995
182 026
606 078
227 885

galérie
múzeá
knižnice
divadlá
divadelné festivaly
kiná
filmové kluby
astronomické zariadenia
koncerty/vystúpenia v oblasti hudby
koncerty stálych hudobných telies

počet návštevníkov
v roku 2014
679 425
4 238 075
6 448 714
1 791 950
103 071
4 142 803
70 494
186 202
1 640 089*
460 552

* v roku 2013 neboli získané údaje za festival Bažant Pohoda, z tohto dôvodu vykazuje rok 2014 uvedený nárast
počtu návštevníkov
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Nový (špecifický) údaj za oblasť kultúry
Kiná SR a pukance – výpočet študenta na základe údajov štátneho štatistického
zisťovania
Oblasť kultúry bola predmetom súťaže (fyzikálny korešpondenčný seminár UFO)
študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
venovanej žiakom základných škôl, ktorých zaujíma svet okolo nás. Úlohy zadané v súťaži
nevyžadujú znalosti vzorcov alebo poučiek, ale tvorivý prístup a chuť zamyslieť sa nad
zaujímavým problémom.
Študent Jakub Hluško riešil úlohu odhadu počtu zjedených pukancov v slovenských
kinách za rok a výsledok úlohy poslal koordinátorovi a gestorovi štátneho štatistického
zisťovania odboru výskumu a štatistiky Národného osvetového centra.
Výsledok cit. „ak je v jednom litri 150 kusov a 33 gramov pukancov (3x opakované
meranie, max. odchýlka 2 gramy a 4 kusy), tak sa na Slovensku zje 188,4 tony alebo 720
miliónov kusov pukancov. To by znamenalo (vo vypukanom stave) 600 plne objemovo
naložených železničných vagónov na prepravu obilnín typu Uagpps, čo by dávalo vlak dlhý
9,2 kilometra. Pri plnom výkone a rýchlosti 50 km/h by ho muselo ťahať (zanedbajúc normy
upravujúce železničnú prevádzku) až 8 uvedených lokomotív“.

2.3. Výsledky za jednotlivé parciálne oblasti kultúry

Galérie
V roku 2014 vykonávalo činnosť 25 zbierkotvorných galérií, ktoré vykázali 41
vlastných objektov, 12 pobočiek a 80 expozícií. Do svojich fondov získali 878 diel, na kúpu
ktorých z vlastných zdrojov vyčlenili 55 411 EUR, ďalšie finančné prostriedky vo výške 152
650 EUR na nákup diel získali z grantov a prioritných projektov. Celkovo galérie v roku 2014
spravovali 174 510 diel.
V roku 2014 galérie realizovali 387 výstavných podujatí (výstavná činnosť galérií má
od roku 2009 klesajúcu tendenciu napr. v roku 2009 to bolo 519 výstav), z ktorých bolo 323
vlastných, 32 prevzatých, 9 výstav bolo vyvezených do zahraničia a 23 výstav bolo zo
zahraničia dovezených. Expozície a výstavy galérií navštívilo 489 575 návštevníkov.
Galérie intenzívne hľadajú a pripravujú nové prístupy a formy získavania návštevníka.
V roku 2014 pripravili 8 945 rôznych podujatí a aktivít (napr. v roku 2013 to bolo o 457
menej), ktorých sa zúčastnilo 189 850 návštevníkov.
Galérie – zbierky, výstavy, návštevnosť
celkový počet

Rok 2014
Zbierkové predmety
Realizované výstavy
Návštevníci výstav a expozícií

174 510
387
489 575
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Návštevnosť galérií podľa krajov SR
počet návštevníkov

Rok 2014
Návštevnosť galérií v SR spolu
v tom kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

679 425
272 012
21 434
16 634
21 177
177 700
20 089
96 987
53 392

Múzeá
V roku 2014 na Slovensku vykonávalo činnosť 111 múzeí, ktoré vykázali 746
vlastných objektov a 188 pobočiek, počet múzeí v prírode sa oproti roku 2013 nezmenil (10
múzeí). Z celkového počtu expozícií múzeí bolo 26 nových.
Múzeá v roku 2014 zrealizovali 1 272 výstav, z ktorých bolo 579 vlastných, 395
prevzatých, 55 výstav vyvezených do zahraničia a 59 dovezených zo zahraničia. Výstavy a
expozície múzeí navštívilo 3 556 946 návštevníkov.
Múzeá realizovali 7 232 kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo 681
129 návštevníkov.
Činnosť múzeí zabezpečovalo 2 006 zamestnancov, z ktorých bolo 1 061 odborných
pracovníkov.
Múzeá – zbierky, výstavy, návštevnosť
celkový počet

Rok 2014
Zbierkové predmety
Realizované výstavy
Návštevníci výstav a expozícií

16 332 984
1 272
3 556 946

Návštevnosť múzeí podľa krajov
Rok 2014

počet návštevníkov

Návštevnosť múzeí v SR spolu
v tom kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

4 238 075
724 544
161 944
431 511
177 564
898 743
793 665
714 982
335 122
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Knižnice
V roku 2014 knižnično-informačné služby verejnosti poskytovalo 2014 knižníc,
z ktorých bolo 1 726 verejných, 9 vedeckých knižníc a 289 špeciálnych knižníc, 33 knižníc
bolo zrušených (23 verejných a 10 špeciálnych), 346 knižníc stagnovalo (311 verejných a 35
špeciálnych).
Verejné knižnice
Celkový počet knižničných jednotiek (KJ) vo verejných knižniciach v roku 2014 bol
15 788 931 (oproti roku 2013 zníženie o 241 731 KJ).
Tak ako po minulé roky bol zaznamenaný pokles počtu výpožičiek. V roku 2014 ich
bolo realizovaných 15 256 208, čo je oproti roku 2013 pokles o 856 558 výpožičiek. Obdobne
bola potvrdená aj pretrvávajúca tendencia úbytku počtu registrovaných aktívnych
používateľov na celkových 431 401 používateľov (úbytok 3 %).
Vzhľadom na prejavujúce sa tendencie postupne dochádza k zmene aj charakteru
poskytovaných a využívaných služieb verejných knižníc. Klesá objem čitateľov textových
dokumentov a rastie počet používateľov, ktorí využívajú elektronické služby a informácie
sprístupňované prostredníctvom webových sídiel knižníc, a stúpa aj záujem o vzdelávacie a
kultúrno-spoločenské podujatia knižníc, ktoré navštevuje verejnosť aj bez registrácie v
knižnici. V roku 2014 klesol počet fyzických návštevníkov verejných knižníc o 185 425 na
5 231 977. Opačný trend oproti výraznému poklesu fyzických návštevníkov verejných knižníc
bol zaznamenaný v prípade návštevníkov podujatí knižníc. V roku 2014 bol ich počet
832 023, čo je oproti roku 2013 nárast o 42 803 návštevníkov podujatí. V roku 2014 knižnice
realizovali 28 283 podujatí.
Finančné príspevky na činnosť knižníc od zriaďovateľov vzrástli o 1 198 143 EUR
na celkových 19 421 403 EUR. Celkové náklady na činnosť verejných knižníc boli
21 892 444 EUR, čo bol oproti roku 2013 nárast o 1 355 591 EUR. Mzdové náklady
predstavuje suma 10 583 225 EUR, pričom priemerná mzda vo verejných knižniciach sa
pohybovala na úrovni 646,96 EUR, čo je oproti roku 2013 nárast o 34,5 EUR. Mzdové
náklady predstavovali 48,3 % z celkových nákladov na činnosť knižníc.
Vedecké knižnice
Knižničný fond vedeckých knižníc v roku 2014 predstavovalo 14 176 295 KJ, čo je
nárast oproti roku 2013 o 111 726 KJ.
Aj v prípade vedeckých knižníc však pokračuje pokles počtu výpožičiek, v roku 2014
sa ich počet znížil o 127 956 na celkových 2 164 982. Zaznamenaný bol aj pokles počtu
registrovaných aktívnych používateľov vedeckých knižníc na celkový počet 69 462
používateľov. Počet fyzických návštevníkov (940 172) predstavuje oproti roku 2013 pokles
o 44 819 a znížil sa aj počet návštevníkov na podujatiach vedeckých knižníc na 103 209.
Vedecké knižnice zorganizovali spolu 1 749 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
pre verejnosť.
Finančné príspevky zriaďovateľov na činnosť vedeckých knižníc dosiahli výšku
22 291 028 EUR (pokles o 2 672 670 EUR), náklady na činnosť vedeckých knižníc boli
23 443 359 EUR (nárast o 5 724 381 EUR). Mzdové náklady boli vo výške 7 141 145 EUR
(nárast o 437 371 EUR), pričom priemerná mzda vo vedeckých knižniciach bola 684,5 EUR
(nárast o 10,5 EUR).
Špeciálne knižnice
Objem knižničného fondu vzrástol na celkových 4 276 680 KJ (nárast o 302 845 KJ).
Počet výpožičiek klesol o 25 029 výpožičiek na 756 483, avšak oproti roku 2013 bol
zaznamenaný nárast registrovaných aktívnych používateľov o 510 (celkový počet 57 508).
Špeciálne knižnice v roku 2013 realizovali celkovo 2 771 podujatí, ktorých sa
zúčastnilo 67 197 návštevníkov (nárast oproti roku 2013 o 8 262).
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Náklady na činnosť špeciálnych knižníc boli vo výške 4 844 472 EUR (oproti roku
2013 nárast o 743 916 EUR), z nich mzdové náklady predstavuje suma 2 607 929,99 EUR.
Priemerná mzda zamestnancov špeciálnych knižníc bola 714,87 EUR.
Knižnice – počet knižničných jednotiek, výpožičiek, podujatia, návštevnosť
celkový počet

Rok 2014
Knižničné jednotky
Výpožičky
Aktívni používatelia služieb knižníc
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Návštevníci vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí

34 241 906
18 177 673
558 371
32 803
1 002 429

Návštevnosť knižníc podľa krajov
Rok 2014

počet návštevníkov

Návštevnosť knižníc v SR spolu
v tom kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

6 448 714
1 081 059
662 517
609 836
602 943
1 024 743
747 836
863 631
856 149

Divadlá
V roku 2014 boli oslovených 77 profesionálnych divadiel, z ktorých bolo 28
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC, obcí a 49 v zriaďovateľskej pôsobnosti iných
právnických alebo fyzických osôb.
Divadlá v roku v roku 2014 vykázali celkom 105 divadelných scén, z ktorých bolo 50
stálych scén divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí a 55 scén – divadelných
priestorov (vlastných, prenajatých, alebo užívaných iným dohodnutým spôsobom) divadiel v
zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb.
V divadlách v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí pracovalo 34 divadelných
súborov, v divadlách v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb
62 divadelných súborov.
Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí vo svojom repertoári v roku
2014 ponúkli 625 inscenácií, z ktorých bolo v premiére uvedených 156. Celkovo tieto divadlá
odohrali 5 415 predstavení, z ktorých bolo 232 určených detskému divákovi. Ich predstavenia
v roku 2014 videlo 1 151 230 divákov, predstavenia hosťujúcich súborov 82 376 divákov.
Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb vo
svojom repertoári v roku 2014 ponúkli 479 inscenácií, z ktorých bolo v premiére uvedených
122. Celkovo tieto divadlá odohrali 4 151 predstavení, z ktorých bolo 59 určených detskému
divákovi. Ich predstavenia v roku 2014 videlo 604 377 divákov, predstavenia hosťujúcich
súborov 39 617 divákov.
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Príspevky na činnosť divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí boli
poskytnuté vo výške 43 012 618 EUR, z ktorých 27 646 402 EUR bolo poskytnutých zo
štátneho rozpočtu a 14 944 645 EUR z rozpočtov VÚC a obcí. Celkové náklady na činnosť
divadiel tvorí 59 619 522 EUR, z ktorých mzdové náklady predstavovali 25 382 139 EUR.
Príspevky na činnosť divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo
fyzických osôb z verejných zdrojov predstavuje suma 906 891 EUR, z ktorej 780 777 EUR je
príspevok zo štátneho rozpočtu, 99 510 EUR je príspevok z rozpočtov VÚC a obcí.
Divadlá – predstavenia, návštevníci
celkový počet

Rok 2014
Predstavenia
z toho predstavenia pre deti
Návštevníci predstavení v SR a v zahraničí

9 566
3474
1 877 600

Návštevnosť divadiel podľa krajov
počet návštevníkov

Rok 2014
Návštevnosť divadiel v SR spolu
v tom kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

1 791 950
764 519
53 850
960
173220
94 790
159 665
268 801
276 145

Divadelné festivaly a prehliadky
V roku 2014 bolo v SR usporiadaných 82 divadelných festivalov a prehliadok a 89
tvorivých divadelných dielní, z ktorých bolo 25 medzinárodných, 15 celoslovenských a 42
regionálnych.
Divadelných festivalov a prehliadok sa v roku 2014 zúčastnilo 459 divadelných
súborov, z ktorých bolo 282 slovenských a 177 zahraničných. Súbory predstavili divákom
spolu 395 inscenácií rôznych žánrov.
Na festivaloch a prehliadkach bolo odohraných 621 festivalových predstavení, ktoré sa
konali v 203 hracích priestoroch a v 81 klasických divadelných sálach. Na festivalové
predstavenia bolo využitých aj 11 amfiteátrov a 111 voľných priestorov bez stálych miest.
Divadelné festivaly a prehliadky ponúkli 142 875 miest, ktoré spolu využilo 103 071
návštevníkov, z ktorých 47 472 bolo návštevníkov divadelného festivalu alebo prehliadky
konanej v klasickej divadelnej sále.
Divadelné festivaly a prehliadky
celkový počet

Rok 2014
Divadelné festivaly/prehliadky
Účastníci festivalu/prehliadky
Predstavenia
Ponúkmuté miesta
Počet návštevníkov

82
459
621
142 875
103 071
11

Verejné podujatia profesionálnej hudobnej kultúry, koncerty stálych hudobných
telies a umeleckých súborov
Hudobné telesá a umelecké súbory
V roku 2014 pôsobilo v SR 14 profesionálnych hudobných telies a umeleckých
súborov, a to Slovenská filharmónia (zahŕňa 3 telesá: Slovenský komorný orchester,
Slovenský filharmonický zbor, Orchester Slovenská filharmónia), Štátna filharmónia Košice,
Štátny komorný orchester Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Detský zbor
Slovenského rozhlasu, Musica Aeterna, Moyzesovo kvarteto, Slovenský ľudový umelecký
kolektív, Lúčnica, Ifjú Szívek, Quasars Ensemble a Bratislavský chlapčenský zbor.
Uvedené hudobné telesá a umelecké súbory usporiadali v roku 2014 spolu 735
koncertov, z ktorých bolo na Slovensku usporiadaných 613 a v zahraničí 122.
V repertoári hudobných telies a umeleckých súborov bolo celkovo 1 778 hudobných
diel, z ktorých bolo 503 diel slovenských autorov a 1 275 zahraničných autorov. Súbory
a orchestre realizovali 159 hudobných nahrávok, z toho 12 na zvukové nosiče.
Na koncertoch a vystúpeniach hudobných telies a umeleckých súborov bolo
k dispozícii 345 823 miest, ktoré využilo 278 348 návštevníkov.
Verejné podujatia profesionálnej hudobnej kultúry
Oproti roku 2013 bol v rámci žánrového členenia zaznamenaný nárast počtu koncertov
a divákov, ktorý však ovplyvňuje najmä skutočnosť, že za rok 2014 boli získané údaje za
festival Pohoda.
Usporiadaných bolo 3 506 koncertov a vystúpení, z nich najvyššie zastúpenie mali
koncerty vážnej hudby. Na všetkých podujatiach bolo ponúknutých spolu 2 192 566 miest,
ktoré využilo 1 640 089 návštevníkov.
Celkové náklady na zabezpečenie verejných podujatí profesionálnej hudobnej kultúry
boli vo výške 18 588 429 EUR. Tržby boli vykázané vo výške 7 441 939 EUR, z nich 3 619
804 EUR boli tržby zo vstupného.
Koncerty v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
celkový počet

Rok 2014
Koncerty/vystúpenia spolu
z toho
vážna hudba
džez a blues
rock, pop
country, folk
folklór
Návštevníci koncertov/vystúpení
Koncerty/vystúpenia stálych
hudobných telies
Koncerty/vystúpenia
Návštevníci koncertov/vystúpení v SR
Návštevníci koncertov/vystúpení
v zahraničí

3 506
1 539
211
394
103
317
1 640 089

613
278 348
182 204
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Koncerty/vystúpenia podľa krajov
celkový počet

Rok 2014
Koncerty/vystúpenia v SR spolu
v tom kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Košický
Prešovský

3 506
915
502
446
295
335
159
217
637

Audiovízia
Spravodajskými jednotkami za oblasť audiovízie sú producenti a distributéri
audiovizuálnych diel, ako aj prevádzkovatelia kín a filmových klubov. Celkovo bolo v roku
2014 oslovených 391 subjektov, z nich 275 v roku 2014 vykonávalo aspoň jednu zo
sledovaných činností v oblasti audiovízie.
Činnosť v oblasti produkcie vykonávalo 166 subjektov, z nich 62 vytvorilo
audiovizuálne dielo (ako producent alebo koproducent), 62 malo audiovizuálne dielo vo
výrobe, 42 vytvorilo alebo malo vo výrobe audiovizuálne dielo určené pre TV vysielanie.
V oblasti distribúcie audiovizuálnych diel vykonávalo činnosť 29 subjektov, 98
prevádzkovalo kino a 43 filmový klub.
V roku 2014 v oblasti produkcie prerušilo činnosť 76 subjektov, 22 subjektov
prerušilo činnosť v oblasti distribúcie diel, 26 subjektov prerušilo činnosť ako prevádzkovateľ
kín a 4 subjekty ako prevádzkovatelia filmového klubu. V roku 2014 ukončili činnosť
v oblasti produkcie 4 subjekty, prevádzku kín ukončilo 7 subjektov.
Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje o 305 vyrobených
audiovizuálnych dielach, z ktorých bolo 31 kinematografických s celkovými nákladmi na
výrobu vo výške 13 828 154 EUR. V rámci zahraničnej koprodukcie bola v roku 2014
ukončená výroba 14 kinematografických diel, ktoré boli vyrobené v koprodukcii s Českou
republikou, Maďarskom, Nemeckom, Poľskom a USA, pričom celkové náklady slovenskej
strany na ich výrobu boli vo výške 4 231 017 EUR.
V roku 2014 bolo na slovenský trh distribuovaných 4 805 audiovizuálnych diel,
z ktorých 557 bolo uvedených v premiére, 624 audiovizuálnych diel bolo určených pre kiná.
Zo zahraničnej produkcie mala z distribuovaných titulov najvyššie zastúpenie produkcia
štátov Európskej únie (364 titulov).
V 121 kinách v SR, z ktorých je 76 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu/obce a 45 je
prevádzkovaných súkromnými subjektmi, sa uskutočnilo 135 887 predstavení, ktoré
navštívilo 4 142 803 návštevníkov (priemerná návštevnosť na predstavenie bola 30
návštevníkov). Celkové tržby zo vstupného predstavovali 19 646 858 EUR (pri priemernej
cene vstupenky 4,74 EUR). V roku 2014 nepremietalo/prerušilo činnosť 25 kín, činnosť 7 kín
bola ukončená.
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Audiovízia – výroba a distribúcia audiovizuálnych diel
celkový počet

Rok 2014
Dokončené audiovizuálne diela
z toho
kinematografické diela
diela v koprodukcii so zahraničným koproducentom
Audiovizuálne diela distribuované do kín
z toho
audiovizuálne diela uvedené v SR v premiére
slovenské audiovizuálne diela

305
31
14
624
253
65

Kiná SR
Rok 2014

121

počet
sál
195

počet
sedadiel
56 484

19
14
13
14
17
20
14
10

47
20
18
17
26
26
20
21

11 803
7 469
3 828
4 818
7 179
7 505
4 816
9 066

počet kín

SR
v tom kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

Rozhlasové a televízne vysielanie
Rozhlasové vysielanie
V roku 2014 bolo v SR prevádzkovaných 42 rozhlasových programových služieb,
z nich 9 prevádzkoval Rozhlas a televízia Slovenska.
Z celkového rozsahu rozhlasového vysielania najvyššie zastúpenie mali hudobné
programy – 153 657 hodín, literárno-dramatické programy – 17 417 hodín a programy pre
deti a mládež – 15 496 hodín. Rozsah vysielania spravodajstva bol 11 364 hodín, publicistiky
9 743 hodín. Doplnkové vysielanie bolo zaradené do vysielania rozhlasových programových
služieb v rozsahu 14 148 hodín, z nich 10 616 hodín predstavovalo vysielanie reklamy, čo
bolo o 631 hodín viac ako v roku 2013.
Vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska (Slovenský rozhlas) z celkového rozsahu
rozhlasového vysielania v roku 2014 predstavovalo 20,7% (60 527 hodín). Najvyššie
zastúpenie v jeho vysielaní mali hudobné programy - 25 711 hodín, spravodajstvo a
publicistika boli odvysielané v celkovom rozsahu 4 962 hodín. Rozsah vysielania literárnodramatických programov, ktoré sa v komerčnom vyskytuje v minimálnej miere, bol 16 819
hodín. Pre deti a mládež bolo v roku 2014 odvysielaných 8 527 hodín programu.
Vysielanie pre zahraničných poslucháčov zabezpečoval v zmysle zákona Slovenský
rozhlas, a to prostredníctvom rozhlasovej programovej služby Radio Slovakia International.
V roku 2014 bol celkový časový rozsah vysielania do zahraničia 8 760 hodín programov.
Vysielanie v jazykoch národnostných menšín žijúcich na území SR takisto v roku
2014 zabezpečoval v zmysle zákona Slovenský rozhlas a celkovo bolo pre národnostné
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menšiny žijúce na území SR odvysielaných 5 213 hodín programov, najvyššie zastúpenie 4 376 hodín malo vysielanie v maďarskom jazyku.

Rozhlasové vysielanie
Rok 2014

spolu

Časový rozsah vysielania
z toho spravodajstvo
hudobné programy
programy pre deti a mládež
Časový rozsah vysielania v jazykoch národnostných menšín
Časový rozsah vysielania reklamy
Osoby zabezpečujúce vysielanie

292 323 hodín
11 364 hodín
153 657 hodín
15 496 hodín
5 213 hodín
10 616 hodín
926

Televízne vysielanie
V roku 2014 bolo v SR prevádzkovaných 135 televíznych programových služieb, 4
programové služby nevysielali/prerušili vysielanie, 25 televíznych programových služieb ešte
nezačalo vysielať vôbec a v prípade 2 televíznych programových služieb bolo vysielanie
ukončené.
Celkovo bolo odvysielaných 745 858 hodín televíznych programov, avšak
z uvedeného rozsahu vysielania bolo 311 696 hodín textových informácií, ktoré sú
zaraďované do denného vysielania lokálnych televíznych programových služieb.
Z programových typov najvyššie zastúpenie vo vysielaní mala publicistika – 103 995 hodín
a spravodajstvo – 89 444 hodín. Nasledovali dramatické programy v rozsahu 36 739 hodín
vysielania, športové programy – 23 194 hodín, programy pre deti a mládež – 22 239 hodín
a dokumentárne programy – 14 172 hodín. Doplnkové vysielanie bolo zaradené do vysielania
televíznych programových služieb v celkovom rozsahu 78 047 hodín, z ktorých 40 155
hodín predstavovalo vysielanie reklamy (telenákup – 6 651 hodín).
Vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska (Slovenská televízia) predstavovalo
celkovo 16 105 hodín programov. Najvyššie zastúpenie mali dramatické programy – 4 413
hodín, publicistika – 2 390 hodín, spravodajstvo – 1 877 hodín a dokumentárne programy –
1 643 hodín. Programy pre deti a mládež boli odvysielané v rozsahu 1 230 hodín, čo je o 522
hodín viac ako v roku 2013. Doplnkové vysielanie bolo zaradené do vysielania Slovenskej
televízie v celkovom rozsahu 1 325 hodín, z nich 94 hodín predstavovalo vysielanie reklamy
a 261 hodín vysielanie telenákupu.
V roku 2014 bolo celkovo odvysielaných 14 689 hodín programov pre znevýhodnené
skupiny obyvateľstva (pre nepočujúcich), čo predstavuje oproti roku 2013 pokles o 902 hodín.
Najväčší rozsah programov pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva odvysielal Rozhlas
a televízia Slovenska – 7 717 hodín.
Z celkového rozsahu odvysielaných televíznych programov bolo 47 663 hodín
programov označených symbolmi jednotného systému označovania. Z nich najvyššie
zastúpenie mali programy nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov – 36 314
hodín a programy nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov – 5 879 hodín. Ako
výchovno-vzdelávacie bolo označených 70 hodín programu, z ktorých 45 zaradila do
vysielania Slovenská televízia.
Oproti roku 2013 stúpol počet prevádzkovaných televíznych programových služieb zo
130 na 135 a vo vzťahu k udeleným licenciám klesol počet televíznych programových
služieb, ktoré nezačali vysielať, a to z 32 na 25. V roku 2014 bolo v prípade 4 televíznych
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programových služieb prerušené vysielanie (alebo dlohodobo nevysiela). Vysielanie bolo
ukončené v prípade 2 televíznych programových služieb (v roku 2013 to bolo až 7
televíznych programových služieb).
Televízne vysielanie
Rok 2014

spolu

Časový rozsah vysielania
z toho spravodajstvo
dramatické programy
programy pre deti a mládež
dokumenty
Časový rozsah vysielania v jazykoch národnostných menšín
Rozsah vysielania pre nepočujúcich
Časový rozsah vysielania reklamy
Osoby zabezpečujúce vysielanie

745 858 hodín
89 444 hodín
36 739 hodín
22 239 hodín
14 172 hodín
21 424 hodín
14 689 hodín
40 155 hodín
2 333

Periodická tlač
V roku 2014 bolo v SR vydávaných 1 772 titulov periodickej tlače.
Z celkového počtu vydávaných časopisov bolo 48 týždenníkov, 35 dvojtýždenníkov
a 137 mesačníkov.
Vydávanie novín je za posledné 3 roky na Slovensku ustálené. V roku 2014 bolo
vydávaných 11 denníkov, 104 regionálnych novín, 43 titulov inzertných novín. Najvyššie
zastúpenie vo vydávaní novín majú obecné noviny, v roku 2014 bolo vydávaných 434 titulov
obecných novín.

Vydávaná
periodická tlač
Noviny a časopisy spolu
z toho v jazyku
slovenskom
maďarskom
nemeckom
rusínskom
ukrajinskom
českom
anglickom
z toho denníky
z toho určené pre
širokú verejnosť
špecifické skupiny
z toho
časopisy
noviny

rok – počet titulov
2013

2014

1834

1753

1772

1 521
50
5
3
2
6
64
11

1466
46
6
3
2
4
62
11

1369
43
7
3
2
4
69
11

1379
45
5
2
2
8
67
11

1167
703

1185
696

1136
698

1086
667

1102
670

1388
482

1296
585

1255
579

1161
589

1169
603

2010

2011

1 870

1881

1 520
47
5
3
2
6
63
11

16

2012

Vydávanie neperiodických publikácií
V roku 2014 bolo vydaných 12 734 titulov neperiodických publikácií, z ktorých bolo
10 389 kníh a 2 345 brožúr. Z uvedeného celkového počtu vydaných publikácií prvé vydanie
predstavuje 11 027 titulov (9 014 kníh a 2 013 brožúr).
V členení podľa tematických skupín mali z celkového počtu vydaných neperiodických
publikácií najvyššie zastúpenie literárne texty, beletria (2 688 titulov), školstvo, pedagogika,
voľný čas (2 291 titulov), všeobecné (502 titulov), história, životopisy (627 titulov)
a náboženstvo a teológia (574 titulov).
Z vydaných neperiodických publikácií bolo 993 titulov určených deťom, 1 211 titulov
boli vysokoškolské skriptá a učebnice, 602 titulov boli školské učebnice (bez VŠ). Ako
oficiálna publikácia bolo vydaných 754 titulov.
Z celkového počtu vydaných titulov bolo v štátnom jazyku 11 058, v jazykoch
národnostných menšín najvyššie zastúpenie majú publikácie v maďarskom jazyku (344
titulov). Z iných jazykov to bol predovšetkým anglický jazyk, v ktorom bolo vydaných 605
titulov neperiodických publikácií, v prípade viacjazyčných to bolo 407 titulov.
Ako preklad z iného jazyka bolo vydaných 2 467 neperiodických publikácií,
najpočetnejšie boli zastúpené preklady z anglického (1 431 titulov), nemeckého (225) a
českého jazyka (190).
Vydané neperiodické publikácie
celkový počet

Rok 2014
Vydané neperiodické publikácie spolu
z toho
knihy
brožúry
pre deti
školské učebnice
z toho prvé vydanie
Výtlačky neperiodických publikácií
z toho prvé vydanie

12 734
10 389
2 345
993
1 813
11 027
14 310 467
9 287 365

Kultúrno-osvetová činnosť
V roku 2014 bolo v rámci kultúrno-osvetovej činnosti realizovaných 52 422 podujatí,
z ktorých bolo 5 923 súťaží, prehliadok a festivalov, 15 453 vzdelávacích podujatí a 31 046
kultúrno-spoločenských podujatí.
V rámci edičnej činnosti bolo v roku 2014 vydaných 113 titulov zameraných na
tradičnú ľudovú kultúru a 371 titulov zameraných na iné oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.
Súťaží, prehliadok a festivalov sa zúčastnilo 330 567 účastníkov zo SR a 31 019 zo
zahraničia, pozrelo si ich 2 167 319 návštevníkov. Najviac podujatí bolo realizovaných na
úrovni obcí - 3 433 (miestne podujatia).
V rámci záujmovej vzdelávacej činnosti bolo realizovaných 10 904 jednorazových
podujatí, ktorých sa zúčastnilo 595 827 účastníkov, 4 408 cyklických podujatí sa zúčastnilo
158 516 účastníkov. Najvyššie zastúpenie mali vzdelávacie aktivity v oblasti získavania
umeleckých a interpretačných zručností (3 389), nasledovali vzdelávacie aktivity z oblasti
občianskych tém (3 192) a vzdelávacie aktivity z oblasti tradičných remesiel (2 176). V tejto
oblasti pôsobilo v SR 2 691 kolektívov dospelých, 873 mládežníckych, 1 521 detských a 517
zmiešaných kolektívov. Najvyšší počet kolektívov pôsobil v oblasti folklóru, a to 1 320,
v rámci zborového spevu pôsobilo 600 speváckych zborov, v rámci činoherného amatérskeho
divadla 558 kolektívov. Najvyššie zastúpenie v rámci detských kolektívov vykazuje oblasť
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folklóru (372 kolektívov s 10 250 členmi), moderného tanca (169 kolektívov s 4 220 členmi)
a oblasť činoherného divadla (162 kolektívov s 2 617 členmi).
Kultúrno-osvetová činnosť -podujatia, účastníci, návštevníci, publikácie
celkový počet

Rok 2014
Súťaže, prehliadky, festivaly
Účastníci súťaží, prehliadok, festivalov
Návštevníci súťaží, prehliadok, festivalov
Výchovno-vzdelávacie podujatia
Účastníci výchovno-vzdelávacích podujatí
Aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti
Kultúrno-spoločenské podujatia
Vydané publikácie z oblasti tradičnej ľudovej kultúry
a kultúrno-osvetovej činnosti

5 923
361 586
2 167 319
15 453
754 343
24 566
31 046
484

Astronomické zariadenia
Spravodajskými jednotkami štatistického zisťovania za oblasť astronomických
zariadení a pracovísk je 22 hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov.
V roku 2014 astronomické zariadenia a pracoviská navštívilo 186 202 návštevníkov,
čo predstavuje oproti roku 2013 nárast návštevnosti o 2,29%. Počet záujmových krúžkov (41)
a ich členskej základne (351 členov) v roku 2014 nevykazovali oproti roku 2013 významné
zmeny. V rámci edičnej činnosti astronomické zariadenia vykázali 28 vydaných titulov,
z ktorých bolo 6 vydávaných ako periodických.
Z celkového počtu astronomických zariadení 10 vlastní planetárium (oproti roku 2013
sa počet nezmenil).
Činnosť astronomických zariadení a pracovísk zabezpečovalo celkovo 115
zamestnancov, z ktorých 77 boli odborní pracovníci.
Náklady na činnosť astronomických zariadení a pracovísk boli v roku 2014 na úrovni
2 429 063 EUR, čo je oproti roku 2013 zníženie o 4,59%, z nich mzdové náklady boli vo
výške 1 133 167 EUR (oproti roku 2013 zvýšenie o 5,40%). Výnosy astronomických
zariadení dosiahli 1 292 095 EUR, čo je oproti roku 2013 nárast o 5,04%.
Astronomické zariadenia – návštevnosť, podujatia, krúžky
celkový počet

Rok 2014
Návštevníci astronomických zariadení
Záujmové krúžky
Podujatia záujmových krúžkov
Členovia záujmových krúžkov
Počet zamestnancov

186 202
41
854
351
114
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Cirkev
V roku 2014 pôsobilo v SR 5 338 duchovných a v rámci cirkví bolo vykázaných 2 668
farností (cirkevných zborov, náboženských obcí) a 3 574 filiálok (fílií).
Cirkvi a náboženské spoločnosti v roku 2014 vykázali 1 294 838 bohoslužieb,
z ktorých bolo najviac v štátnom jazyku, cirkevnoslovanskom a maďarskom jazyku. Ostatné
bohoslužby, ktorých počet (10 462) je takmer dvojnásobný oproti predchádzajúcemu
zisťovaniu (5 997), boli v nemeckom jazyku, anglickom, chorvátskom, latinskom, rómskom,
gréckom, hebrejskom, kórejskom, maďarskom, poľskom a talianskom jazyku, a dokonca aj v
posunkovej reči (slovenský jazyk).
Počet cirkevných sobášov a krstov bol za rok 2014 vyšší napriek ich z roka na rok
klesajúcej tendencii. Počet cirkevných pohrebov bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom
nižší.
Cirkev – vybrané ukazovatele
celkový počet

Rok 2014
Aktívne pôsobiaci duchovní
Študenti teológie
Evidovaní veriaci
Bohoslužobné objekty
Bohoslužby
Krsty
Sobáše

5 338
908
4 307 845
6 005
1 294 838
47 364
14 435

Ochrana pamiatkového fondu
Významnou súčasťou kultúrneho dedičstva je pamiatkový fond, ktorý tvoria hnuteľné
a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.
Prostredníctvom štátneho štatistického zisťovania sú získavané údaje o finančných
prostriedkoch z verejných zdrojov poskytovaných na obnovu kultúrnych pamiatok vrátane
štátneho rozpočtu.
V roku 2014 bolo evidovaných 24 752 národných kultúrnych pamiatok, z ktorých bolo
14 887 hnuteľných a 9 865 nehnuteľných. V zozname svetového dedičstva bolo zapísaných 5
lokalít Slovenska.
Na obnovu národných kultúrnych pamiatok bolo z verejných zdrojov vynaložených
26 420 601 EUR, z nich 16 892 654 EUR bolo zo štátneho rozpočtu vynaložených tak na
kultúrne pamiatky vo vlastníctve štátu, ako aj vo vlastníctve VÚC, obcí, cirkví a iných
právnických a fyzických osôb.
Národné kultúrne pamiatky a finančné prostriedky na ich obnovu
z verejných zdrojov
Rok 2014
Počet národných kultúrnych pamiatok
Finančné prostriedky vynaložené na obnovu
národných kultúrnych pamiatok z verejných zdrojov
z toho zo štátneho rozpočtu
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24 752
26 420 601 EUR
14 181 855 EUR

