Prieskum
– pracovníci v kultúre a kreatívnom priemysle 2020

Vážené respondentky, Vážení respondenti,

cieľom tohto prieskumu je zmapovanie dopadov pandémie Covid-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Súhrnné dáta z prieskumu budú dôležitým podkladom na rokovania o opatreniach na zmiernenie negatívnych ekonomických
dôsledkov pandémie ochorenia Covid-19.
Vaša účasť alebo neúčasť na prieskume nebude mať vplyv na budúce poskytnutie alebo neposkytnutie pomoci.
Vaša spolupráca je pre nás kľúčová pre získanie dôležitých informácií, pre ktoré nie je k dispozícii iný zdroj.

Témy otázok:
1. Identifikácia subjektu
2. Popis povolania, podnikateľskej činnosti alebo neziskovej činnosti
3. Informácie o vykonávaní Vášho povolania
4. Príjmy a výdavky (obdobie marec - september 2019 a marec - september 2020)

Prosíme o vyplnenie formulára do 19.10.2020.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s týmto prieskumom, prosím, kontaktujte nás mailom na:
formular@culture.gov.sk
alebo

na telefónnom čísle +421 2 20482 350
(v pracovných dňoch od 9:00 - 16:00)*
*od pondelka 12.10.2020

Úvod
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu a súhlas so spracovaním údajov.

Schválením (odoslaním) tohto formulára potvrdzujem, že v zmysle a v rozsahu článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len
„Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom (Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky) mi
boli poskytnuté informácie o spracovaní osobných údajov, a bol som poučený/á o právach
a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
v rozsahu – meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa,
pracovná pozícia, ip adresa zariadenia z ktorého bol formulár vyplnený (odoslaný),
náhodne generovaný identifikátor pre nastavenie profilu relácie s portálom (cookie) – za
účelom prieskumu dopadov pandémie Covid-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom
priemysle a využitia týchto informácii prevádzkovateľom – Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava - Staré Mesto – na vyššie
uvedený účel.
Schválením (odoslaním) tohto formulára ako dotknutá osoba potvrdzujem, že osobné
údaje som poskytol dobrovoľne, že sú pravdivé a súhlasím s ich využitím k vymedzenému
účelu.
Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané po uplynutí doby platnosti súhlasu.
Doba platnosti súhlasu je 12 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Pred uplynutím
tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas je odvolaný dňom
doručenia písomného odvolania súhlasu dotknutou osobou prostredníctvom e-mailu
na adresu prevádzkovateľa portálu, pričom účinnosť odvolania súhlasu nastáva uplynutím
lehoty 7 kalendárnych dní od doručenia emailu s odvolaním súhlasu. Odvolanie súhlasu
je bezplatné a možno ho vykonať kedykoľvek.
Detailné informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby
(http://www.culture.gov.sk/vdoc/500/gdpr-311.html) sú uvedené na adrese webového sídla
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v časti s kontaktami na zodpovednú osobu.
*
Prosím, zvoľte iba jednu z nasledujúcich možností:
Beriem na vedomie a súhlasím.
Nesúhlasím
Odpovede na otázky označné * sú povinné.

Okruh tém zameraných na všeobecnú identifikáciu kultúrnej inštitúcie.

Identifikácia subjektu
Právna forma Vášho podnikania alebo neziskovej činnosti.

Prosím, zvoľte iba jednu z nasledujúcich možností:
živnostník / čka
SZČO v slobodnom povolaní
iná forma podnikania - fyzická osoba
spoločnosť s ručením obmedzeným - jednoosobová
spoločnosť s ručením obmedzeným - viacosobová
akciová spoločnosť
iná forma podnikania - právnická osoba
občianske združenie
nezisková organizácia
nadácia
iná forma neziskovej činnosti

*

Prosím, doplňte predchádzajúcu odpoveď. *
Otázka sa zobrazí iba ak ste zadali právnu formu:
'iná forma neziskovej činnosti' alebo 'iná forma podnikania - právnická osoba' alebo 'iná forma podnikania – fyzická osoba'
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Pri zvolenom type kultúrnej organizácie, prosím, doplňte informácie o právnej forme.

Meno a priezvisko.

*

Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Obchodné meno spoločnosti, ak podnikáte ako fyzická osoba, zopakujte prosím Vaše meno a priezvisko).
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Vaše identifikačné číslo organizácie (IČO) - odpoveď nie je povinná.
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Zvoľte, prosím, maximálne 10 znakov.

Vaše daňové identifikačné číslo (DIČ) - odpoveď nie je povinná.
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Zvoľte, prosím, maximálne 10 znakov.

Kontaktný email.

*

Skontrolujte si formát Vašej odpovede, prosím.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Zachovajte, prosím, štruktúru nazov@domena.sk

*

Telefónny kontakt. *
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Popis povolania, podnikateľskej alebo neziskovej činnosti

Napíšte názov Vašej profesie.

*

Otázka sa zobrazí iba ak ste zadali právnu formu:
'živnostník / čka' alebo 'SZČO v slobodnom povolaní' alebo 'iná forma podnikania - fyzická osoba'
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Napíšte, aký je hlavný predmet Vášho podnikania alebo neziskovej činnosti. *
Otázka sa zobrazí iba ak ste zadali právnu formu:
'spoločnosť s ručením obmedzeným - jednoosobová' alebo 'spoločnosť s ručením obmedzeným - viacosobová' alebo
'akciová spoločnost' alebo 'iná forma podnikania - právnická osoba' alebo 'občianske združenie' alebo 'nezisková organizácia' alebo
'nadácia' alebo 'iná forma neziskovej činnosti'
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Vyberte oblasť, ktorá najlepšie vystihuje hlavný predmet Vášho podnikania alebo
neziskovej činnosti. *
Otázka sa zobrazí iba ak ste zadali právnu formu:
'iná forma neziskovej činnosti' alebo 'nadácia' alebo 'nezisková organizácia' alebo 'občianske združenie' alebo 'iná forma
podnikania - právnická osoba' alebo 'akciová spoločnost' alebo 'spoločnosť s ručením obmedzeným - viacosobová' alebo 'spoločnosť
s ručením obmedzeným - jednoosobová'
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
Prosím, zvoľte iba jednu z nasledujúcich možností:
architektúra
audiovizuálna distribúcia
audiovizuálna produkcia
divadlo (vrátane baletu a opery)
dizajn
galérie a múzeá
hudba
kino
literatúra a vydavateľská činnosť
médiá
multikultúrne centrum
neformálne vzdelávanie
organizácia festivalov, koncertov, prehliadok, verejných kultúrnych podujatí
tanec a pantomíma
umelecké školstvo
vizuálne umenie
iné

Prosím, doplňte predchádzajúcu odpoveď. *
Otázka sa zobrazí iba ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali „iné“.

Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Vyberte oblasť, ktorá najlepšie vystihuje hlavné povolanie Vašej podnikateľskej
činnosti. *
Otázka sa zobrazí iba ak ste zadali právnu formu:
'iná forma podnikania - fyzická osoba' alebo 'SZČO v slobodnom povolaní' alebo 'živnostník / čka'
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
Prosím, zvoľte iba jednu z nasledujúcich možností:
architektúra
audiovizuálna distribúcia
audiovizuálna produkcia
divadlo (vrátane baletu a opery)
dizajn
galérie a múzeá
hudba
kino
literatúra a vydavateľská činnosť
médiá
multikultúrne centrum
neformálne vzdelávanie
organizácia festivalov, koncertov, prehliadok, verejných kultúrnych podujatí
tanec a pantomíma
umelecké školstvo
vizuálne umenie
iné

Prosím, doplňte predchádzajúcu odpoveď. *
Otázka sa zobrazí iba ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali „iné“.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Vyberte, prosím, kód štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08, ktorý
najlepšie vystihuje hlavné povolanie Vašej podnikateľskej resp. neziskovej
činnosti: *

Otázka sa zobrazí iba ak ste zadali právnu formu:
'živnostník / čka' alebo 'SZČO v slobodnom povolaní' alebo 'iná forma podnikania - fyzická osoba'
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
Prosím, zvoľte iba jednu z nasledujúcich možností:
1349 Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení
1431 Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach
2161 Architekti v stavebníctve
2162 Krajinní a záhradní architekti
2163 Dizajnéri a módni návrhári
2164 Urbanisti a projektanti dopravy
2166 Grafickí a multimediálni dizajnéri
2330 Učitelia v stredných školách
2341 Učitelia v základných školách
2354 Lektori hudby
2355 Lektori umenia
2431 Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
2621 Archivári, kurátori a pamiatkari
2622 Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
2632 Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
2641 Spisovatelia a podobní autori
2642 Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
2643 Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia
2651 Výtvarní umelci
2652 Hudobníci, speváci a skladatelia
2653 Tanečníci a choreografi
2654 Režiséri, producenti a dramaturgovia
2655 Herci
2656 Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách
2659 Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení
3118 Technickí kresliči
3431 Fotografi
3432 Interiéroví dizajnéri a dekoratéri
3433 Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
3435 Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
3521 Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
3522 Technici v oblasti telekomunikačných zariadení
4411 Knihovníci
4413 Kódovači, korektori a podobní pracovníci
5113 Turistickí sprievodcovia
5142 Kozmetici a podobní pracovníci
5230 Pokladníci a predavači lístkov

5241 Manekýni a modelky
7312 Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
7313 Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov
7314 Výrobcovia keramiky a hrnčiari
7315 Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
7316 Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači
7317 Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
7318 Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
7319 Umeleckí remeselníci inde neuvedení
7321 Pracovníci pri príprave tlače
7322 Tlačiari
7323 Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby
7531 Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
7534 Čalúnnici a podobní pracovníci
7536 Obuvníci a podobní pracovníci
9333 Manipulační pracovníci, nosiči
9629 Pomocní pracovníci inde neuvedení
Iné
Po zvolení hlavnej skupiny sa Vám objavia príslušné podskupiny povolaní. Prosíme Vás o trpezlivosť a dôsledný výber možnosti, ktorá
Vás najlepšie charakterizuje. Svoje povolanie môžete nájsť v skupine, ktorú ste pôvodne nezvažovali (napr. v skupine Odborní
pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení nájdete povolania ako asistent réžie, rekvizitár, technik špeciálnych efektov).
Ak v kódoch nenájdete Vaše povolanie, vyberte možnosť „iné".

Podskupina SK ISCO 08 *
Vyberte, prosím, kód podskupiny štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08, ktorý najlepšie vystihuje hlavné povolanie Vašej
podnikateľskej resp. neziskovej činnosti: zobrazia sa možnosti podskupín, ktoré prináležia k hlavným skupinám SK ISCO 08 kódov.

Prosím, zvoľte iba jednu z možností
Prosím, zvoľte iba jednu z nasledujúcich možností: vyberáte podskupiny SK ISCO 08 kódov. Celý zoznam je vo formáte PDF
na webovom sídle MK SR.

Čerpáte alebo ste čerpali od 10. marca 2020 do konca septembra 2020 nejakú
formu tzv. covidovej pomoci z verejných zdrojov? Napr. „Prvá pomoc“
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny; refundácia nájomného z Ministerstva
hospodárstva; mimoriadne výzvy z Fondu na podporu umenia alebo
z Audiovizuálneho fondu a pod. *
Prosím, zvoľte iba jednu z nasledujúcich možností:
Áno
Nie
Ak uvediete „NIE“, nečerpali ste žiadnu formu pomoci.

Uveďte, prosím, akú formu tzv. covidovej pomoci čerpáte alebo ste čerpali od
10. marca 2020 do konca septembra 2020 z verejných zdrojov. *
Odpoveď na predchádzajúcu otázku bola 'Áno':

Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
Prosím vyberte od 1 do 5 odpovedí.
Prosím, zvoľte všetko, čo je relevantné:
mimoriadna „covidová“ výzva z FPU
mimoriadna „covidová“ výzva z AVF
štátna pomoc NÁJMY (Ministerstvo hospodárstva SR)
"prvá pomoc" ÚPSVR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

V akej celkovej výške ste čerpali túto pomoc do konca septembra 2020 (spočítajte
ju za všetky obdobia a zo všetkých zdrojov)? *
Odpoveď na otázku o čerpaní finančnej pomoci bola 'Áno':

Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Uveďte, prosím, sumu zaokrúhlenú na jednotky Euro.

Aký priemerný pomer z Vašich celkových príjmov tvoria príjmy zo samostatnej
zárobkovej činnosti - podnikania? *
Otázka sa zobrazí iba ak ste zadali právnu formu:
'iná forma podnikania - fyzická osoba' alebo 'SZČO v slobodnom povolaní' alebo 'živnostník / čka'
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
Prosím, zvoľte iba jednu z nasledujúcich možností:
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100 % - mám príjem iba zo samostatnej zárobkovej činnosti - podnikania

Aký je počet zamestnancov, ktorí u Vás pracujú na pracovný pomer (na pracovnú
zmluvu)? *
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Prosím, prepočítajte ich na plný pracovný úväzok (tzv. full-time equivalent;, napr. jeden plný úväzok a jeden tretinový úväzok
spolu tvorí: 1,0 + 0,3 = 1,3). Ak nemáte žiadnych zamestnancov na pracovný pomer (pracovnú zmluvu), vpíšte číslo 0.

Príjmy a výdavky - - odpovede nie sú povinné.
Nasledujúce otázky sa týkajú výšky Vašich príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov) za obdobie marec až september v rokoch 2019
a 2020. Tieto údaje potrebujeme na čo najpresnejšie nastavenie výšky pomoci v pripravovanej schéme MK SR, aby sme ju vedeli
relevantne zdôvodniť pre viaceré štátne orgány, ktoré budú schému pomoci schvaľovať. Aktuálne neexistuje žiadny iný zdroj dát,
ktorý by sme vedeli za týmto účelom použiť – bez Vašej spolupráce nebudeme mať argumenty pre schválenie pomoci.
Toto je posledná časť otázok formulára. Po kliknutí na "odoslať" bude formulár odoslaný a nebude ho už možné upravovať.

Aké boli Vaše celkové príjmy (výnosy) za obdobie od marca 2019 do septembra 2019.
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Uveďte, prosím, sumu zaokrúhlenú na jednotky Euro.

Aké boli Vaše celkové príjmy (výnosy) za obdobie od marca 2020 do septembra 2020.
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Uveďte, prosím, sumu zaokrúhlenú na jednotky Euro.

Aké boli Vaše celkové výdavky (náklady) za obdobie od marca 2019 do septembra
2019.
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Uveďte, prosím, sumu zaokrúhlenú na jednotky Euro.

Aké boli Vaše celkové výdavky (náklady) za obdobie od marca 2020 do septembra
2020.
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.
Prosím, napíšte Vašu odpoveď:

Uveďte, prosím, sumu zaokrúhlenú na jednotky Euro.

Patrí Vaša obchodná spoločnosť do kategórie veľkého podniku (viac ako 250
zamestnancov alebo ročný obrat viac ako 50 miliónov EUR) ? *
Otázka sa zobrazí iba ak ste zadali právnu formu:
'spoločnosť s ručením obmedzeným - jednoosobová' alebo 'spoločnosť s ručením obmedzeným - viacosobová' alebo
'akciová spoločnost' alebo 'iná forma podnikania - právnická osoba'
Prosím, zvoľte iba jednu z nasledujúcich možností:
Áno
Nie

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali vyplneniu tohto fomulára. V prípade doplňujúcich otázok Vás budeme kontaktovať.

Odoslať – všetky otázky formulára boli zodpovedané a formulár bude odoslaný a nebude môcť byť upravovaný.

Ďakujeme Vám za vyplnenie tohto dotazníka.

