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Registrované ŠÚ SR

ROČNÝ VÝKAZ
O NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÁCH

č. Vk 774/2017 z 15. 12. 2016

za rok 2017

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

Spravodajská jednotka vyplní
výkaz v elektronickom
štatistickom systéme MK SR
v termíne do 1. marca 2018

Rok
1

7

Mesiac
1
2

IČO

Kód štatistickej územnej jednotky
S

K

Názov hlavnej činnosti

SK NACE

Názov spravodajskej
jednotky

PSČ

Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo)

Činnosť v sledovanom
roku

Výkaz zostavil

Kontaktné údaje

Titul

Telefón

Meno

Priezvisko

E-mail

Titul
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1. Modul
Vydané tituly, výtlačky, e-knihy, audioknihy

Počet vydaných neperiodických publikácií spolu
(riadky 2 až 27)
všeobecné
filozofia, psychológia
náboženstvo, teológia
sociológia, štatistika
politika, ekonómia
právo, verejná správa, sociálne
zabezpečenie a sociálna starostlivosť,
poisťovníctvo
vojenské umenie a vojenská veda
školstvo, pedagogika, voľný čas
obchod, spoje, doprava, cestovný ruch
etnografia, kultúrna antropológia
filológia, jazyky, jazykoveda
matematika
prírodné vedy
v tom lekárske vedy, zdravotníctvo
podľa priemysel, technológia, stavebníctvo,
obsahu obchod a remeslá
poľnohospodárstvo, lesníctvo, chov
dobytka, lov zvere a rybolov
domáce hospodárstvo
manažment, riadenie a organizácia
územné plánovanie, urbanizmus a
tvorba krajiny, architektúra a tvorba
krajiny, architektúra
sochárstvo, výtvarné umenie, grafika,
fotografia
hudba, divadlo, film a podobné umenie
hry a športy
dejiny literatúry a literárna kritika
literárne texty (beletria)
geografia
história, životopisy

z toho tituly

I.r.

Spolu
tituly

knihy

brožúry

1. vydanie

a

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Počet výtlačkov
vydaných
publikácií spolu
5

z toho výtlačky
knihy

brožúry

1. vydanie

6

7

8
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publikácie pre deti (knihy/brožúry)
komiksy
školské učebnice
z toho
vysokoškolské skriptá
oficiálne dokumenty
publikácie v Braillovom písme
počet titulov distribuovaných formou eknihy (napr. formát pdf, epub, mobi)
z toho
počet titulov distribuovaných formou
z r.1
audioknihy (napr. nosiče, technológia
MP3)
Počet predaných výtlačkov všetkých vydaných
titulov
Počet predaných rozmnoženín e-kníh
Počet predaných kusov rozmnoženín audiokníh

28
29
30
31
32
33
34

x

x

x

x

x

x

x

35

x

x

x

x

x

x

x

36

x

x

x

x

x

x

x

37
38

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
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2. Modul
Neperiodické publikácie podľa jazyka vydania

Počet neperiodických publikácií podľa jazyka vydania spolu
slovenský
pôvodná tvorba
jazyk
preklad
bulharský
český
hebrejský
chorvátsky
maďarský
nemecký
jazyky
národnostných poľský
menšín
rómsky
v tom
rusínsky
podľa
ruský
jazyka
srbský
vydania
ukrajinský
iný
anglický
francúzsky
grécky
iné jazyky
latinský
španielsky
taliansky
iný
viacjazyčné publikácie
Počet neperiodických publikácií - preklady z iných jazykov spolu
anglický
český
francúzsky
maďarský
nemecký
poľský
ruský
španielsky
taliansky
ukrajinský
nórsky
v tom jazyk
dánsky
originálu
slovinský
chorvátsky
hebrejský
holandský
portugalský
srbský
švédsky
latinský
rusínsky
arabský
iný

I.r.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Tituly
1

Výtlačky
2
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3. Modul
Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie vydávania a verejného šírenia
neperiodických publikácií (v EUR)

Príjmy (výnosy) spolu (bez príjmových finančných operácií) (riadky 2, 13 a 14)
transfery, granty, dary a príspevky spolu
zo štátneho rozpočtu
z rozpočtu VÚC
transfery
z rozpočtu obce
od iných subjektov
z rozpočtu EÚ
z toho
tuzemské granty spolu
granty
z toho z kapitoly MK SR
v tom
(dotácie) zahraničné granty spolu
z toho z programov EÚ
mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická
forma daru s protihodnotou – reklama...)
ostatné príjmy
výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku)
z predaja vydaných neperiodických publikácií
z toho
z predaja služieb
z reklamy (vrátane inzercie)
Náklady na vydavateľskú činnosť spolu (riadky 19, 23 až 26, 29 a 30)
náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov)
služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné
poplatky)
v tom
OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru
(bez odvodov)
ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.)
mzdové náklady (bez OON)
v
tom náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody
náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj)
služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady
nájom priestorov
z toho
nájom techniky
odpisy
ostatné prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky spolu
v
hmotný majetok
tom nehmotný majetok

I.r.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Spolu
1
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4. Modul
Osoby zabezpečujúce vydávanie neperiodických publikácií
I.r.
a
Osoby zabezpečujúce vydávanie neperiodických publikácií spolu
(riadky 2, 4 až 6)
zamestnanci vydavateľa - uvádza sa priemerný evidenčný
počet zamestnancov prepočítaný
z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok
osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci
v tom
vykonávanej mimo pracovného pomeru
osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu (SZČO,
zmluvy o dielo, zmluva o vytvorení diela ...)*
dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)
zamestnanci z riadku 2
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním
v tom
zamestnanci so stredoškolským vzdelaním
zamestnanci so základným vzdelaním
odborní pracovníci
technickí a výrobní pracovníci
v tom
administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov)
ostatní (napr. obslužní pracovníci)
Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom
pomere (z riadku 2)
Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) - odborného
pracovníka (z riadku 11)

Spolu
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

* Uvádzajú sa iba fyzické osoby.

5. Modul
Čas potrebný na vyplnenie výkazu

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

hodiny
minúty

I.r.
a
1
2

Spolu
1

z toho ženy
2
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METODICKÉ VYSVETLIVKY K OBSAHU VÝKAZU KULT 4 - 01 O NEPERIODICKÝCH
PUBLIKÁCIÁCH
Spravodajskými jednotkami sú vydavatelia neperiodických publikácií a iné osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa
Štatistickej klasifikácie ekonomických činností - SK NACE v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 358/2011 Z. z.
Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach okrem údajov o zamestnancoch.

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“.

IDENTIFIKAČNÁ STRANA
Na identifikačnej strane vydavateľ uvádza základné údaje o sebe ako spravodajskej jednotke
(názov/meno vydavateľa, sídlo, IČO – údaje musia byť zhodné s názvom v obchodnom alebo živnostenskom
registri alebo s OP).
SK NACE - generuje sa SK NACE podľa hlavnej činnosti spravodajskej jednotky.
Činnosť v oblasti vydavateľskej činnosti v príslušnom roku
Spravodajská jednotka/vydavateľ uvádza/označí jeden variant činnosti v príslušnom roku, t. j. vykonával
vydavateľskú činnosť, nevykonával vydavateľskú činnosť alebo vydavateľskú činnosť ukončil.
Pokiaľ spravodajská jednotka/vydavateľ v príslušnom roku nevykonával vydavateľskú činnosť alebo
vydavateľskú činnosť ukončil, vyplní iba identifikačnú stranu a posledný modul o čase potrebnom na
vyplnenie výkazu.

1.
MODUL

riadky
1 až 27

VYDANÉ TITULY, VÝTLAČKY, E-KNIHY, AUDIOKNIHY
Riadok 1 - počet vydaných neperiodických publikácií spolu je automatický sčítací riadok, ktorý
spočítava údaje uvedené v riadkoch 2 až 27, a ktorý vydavateľ nevypĺňa.
Stĺpec 1 je automatický sčítací stĺpec, ktorý spočítava údaje v stĺpci 2 až 4, stĺpec 5 je automatický sčítací
stĺpec, ktorá spočítava údaje v stĺpci 6 až 7.
Kniha je neperiodická publikácia aspoň so 49 stranami.
Brožúra je neperiodická publikácia v rozsahu 5 až 48 strán, bez ohľadu na väzbu (t. j. či je publikácia
viazaná alebo brožovaná.)
V riadkoch 2 až 27 sa uvádza počet vydaných publikácií v členení na typ vydania (kniha, brožúra) a 1.
vydanie a výtlačky v obdobnom členení
Medzi vydané publikácie sa zaraďujú aj publikácie vydané verejnou správou (štátnou správou, územnou
samosprávou), školské učebnice, vysokoškolské skriptá, pretlače časti kníh alebo periodických titulov (už
publikovaných, ale s vlastným titulom a stránkovaním, ak tvoria samostatné dielo), publikácie, ktoré sú
súčasťou série a tvoria oddelenú bibliografickú jednotku, ilustrované diela, ako sú súbory tlačí, reprodukcií
umeleckých diel, kresieb a pod. tvoriace kompletné stránkované zväzky a sú doplnené aspoň stručným
textom, obrázkové knihy pre deti, komiksy.
Do počtu uvádzaných vydaných publikácií sa nezaraďujú publikácie určené iba na zahraničnú
distribúciu a publikácie určené len na reklamné účely – obchodné katalógy, prospekty, návody na
použitie výrobkov, ponukové publikácie tovarov a služieb, priemyselné a turistické reklamy, cestovné
poriadky, cenníky, telefónne zoznamy, programy divadelných a iných predstavení, stanovy
konkrétnych spoločností, kalendáre atď.
Vydané publikácie sa zaradia do príslušnej tematickej skupiny. Zadané triedenie zodpovedá systematike
Medzinárodného desatinného triedenia (MDT), ktorá sa používa v knižniciach a informačných
strediskách a slúži na systematické triedenie bibliografií (je podľa neho triedená aj Slovenská národná
bibliografia). Podľa vzoru knižníc triedenie používajú aj mnohé antikvariáty a kníhkupectvá.
Podľa obsahu sa počet vydaných publikácií zaraďuje do príslušného riadku nasledovne
Všeobecné (v MDT 0) – patria sem veda a vedomosti všeobecne, dokumentácia, písmo, počítačová veda,
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náuka o organizácii, štandardizácia, činnosť a organizácia, civilizácia, kultúra, pokrok, bibliografia,
katalógy, knihovníctvo, príručky, všeobecné encyklopédie, periodiká, organizácie, múzeá, žurnalistika,
rukopisy a pozoruhodné knihy
Filozofia, psychológia (v MDT 1) – patria sem filozofia, psychológia, logika, teória poznania, etika.
Náboženstvo, teológia (v MDT 2)
Sociológia, štatistika (v MDT 30, 31) – patria sem metódy spoločenských vied, sociálna a kultúrna prax,
sociografia, demografia, sociológia, štatistika
Politika, ekonómia (v MDT 32/33, nie 338.48) – patria sem vnútorná politika, medzinárodná politika,
parlamenty a vlády, politické strany a hnutia, ekonomika všeobecne, práca, ekonomika práce, územné
hospodárstvo, formy organizácií a spolupráce v ekonomike, financie, národohospodárska politika,
medzinárodné hospodárske vzťahy
Právo, verejná správa, sociálne zabezpečenie a sociálna starostlivosť, poisťovníctvo (v MDT 34,
35/354, 36, 366, 368) – patria sem právo, verejná správa, štátna správa, sociálne zabezpečenie, sociálna
starostlivosť, ochrana spotrebiteľa, poisťovníctvo, sociálne poistenie
Vojenské umenie a vojenská veda (v MDT 355/359)
Školstvo, pedagogika, voľný čas (v MDT 37, 379.8) – patria sem výchova, vzdelávanie, teória, druhy
a formy, typy škôl, organizácia špeciálnych škôl, odborné vzdelávanie, vysoké školy, voľný čas .
Obchod, spoje, doprava, cestovný ruch (v MDT 654, 656, 658, 338.48) – patria sem cestovný ruch,
telekomunikácie, doprava a pošta, obchodné organizácie
Etnografia, kultúrna antropológia (v MDT 39)
Filológia, jazyky, jazykoveda (v MDT 8, 80, 81) – patria sem jazyky a lingvistika
Matematika (v MDT 51) – patria sem teória čísel, algebra, geometria, topológia, matematická analýza,
kombinatorická analýza)
Prírodné vedy (v MDT 50, 52, 53, 54, 55, 56/59) – patria sem príroda, ochrana prírody, veda o životnom
prostredí, enviromentalistika, astronómia, astrofyzika, kozmológia, geodézia, fyzika, chémia, kryštalografia,
mineralógia, geologické vedy, paleontológia, biologické vedy, botanika, zoológia
Lekárske vedy, zdravotníctvo (v MDT 61) – patria sem anatómia, fyziológia, hygiena, verejné zdravie
a hygiena, farmakológia, terapeutika, toxikológia, patológia, klinická medicína, chirurgia, ortopédia,
oftalmológia, gynekológia, pôrodníctvo, veterinárne lekárstvo
Priemysel, technológia, stavebníctvo, obchod a remeslá (v MDT 60, 62, 655, 66/69) – patria sem
všeobecné problémy aplikovaných vied, inžinierstvo, technika všeobecne, skúšanie materiálov, strojárstvo,
jadrová technika, elektrotechnika, tepelné motory, chladiaca technika, manipulovanie, skladovanie,
distribúcia, mechanické technológie, manipulácia s materiálom, trieskové obrábanie, baníctvo, vojenská
technika (výroba), inžinierske staviteľstvo, dopravné inžinierstvo, vodné staviteľstvo, zdravotné inžinierstvo,
voda, technika dopravných prostriedkov, chemická technológia, chemikálie, výbušniny, priemyselná
mikrobiológia, výroba a konzervovanie potravín, oleje, tuky, vosky, gumy, živice, sklársky priemysel,
keramika, cement a betón, metalurgia, rôzne odvetvia priemyslu a remesiel, drevospracujúci priemysel,
kožiarsky priemysel, priemysel celulózy a papiera, textilný, kaučukový, plastový, káblový priemysel,
priemysel spracovania kameňa a iných materiálov, presné mechanizmy, železiarstvo, nábytkársky priemysel,
sedlárstvo, obuvníctvo, rukavičkárstvo, športové náradie, knihárstvo, výroba zrkadiel, kancelárske potreby,
odevný priemysel, toaletné potreby, ozdobný tovar, hračky, stavebníctvo, polygrafický priemysel
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, chov dobytka, lov a rybolov (v MDT 63)
Domáce hospodárstvo (v MDT 64) – patrí sem udržiavanie domácnosti, všetky činnosti, potrava, varenie,
jedlá, riady
Manažment, riadenie a organizácia (v MDT 65, 651, 657, 659, v súčasnosti aj nová trieda 005) – patria
sem riadenie a organizácia priemyslu, obchodu, dopravy, administratíva, účtovníctvo, reklama
Územné plánovanie, urbanizmus a tvorba krajiny, architektúra (v MDT 71/72) – patria sem územné
plánovanie, plánovanie krajiny, architektúra, budovy, cirkevná architektúra
Sochárstvo, výtvarné umenie, grafika, fotografia (v MDT 73/77) – patria sem sochárstvo, umelecké
spracovanie kovov, kreslenie, dizajn, maliarstvo, grafika, fotografia
Hudba, divadlo, film a podobné umenie (v MDT 7, 78, 791/792) – patria sem umenie, rozhlas, televízia,
hudba, divadlo, film
Hry a šport (v MDT 793/799) – patria sem spoločenské zábavy, doskové a stolové hry, šport, hry, vodné
športy, jazdectvo a športy so záprahom, rybolov, poľovníctvo, strelecké a terčové športy.
Dejiny literatúry a literárna kritika (v MDT 820)
Literárne texty (beletria) (v MDT 821) – patria sem všetky národné literatúry
Geografia (v MDT 90, 91) – patria sem archeológia, prehistória, kultúrne pamiatky, všeobecná geografia,
regionálna geografia
História, životopisy (v MDT 92, 93, 94) – patria sem biografia, genealógia, dejiny, história, všeobecné dejiny.
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riadky
28 až 33

Z celkového počtu vydaných publikácií (z riadku 1) sa v riadkoch 28 až 33 uvádza počet publikácií v členení
na publikácie pre deti (knihy/brožúry), komiksy, školské učebnice, vysokoškolské skriptá, oficiálne dokumenty
a publikácie v Braillovom písme.

riadky
34 až 35

Z celkového počtu vydaných publikácií (riadok 1) sa v stĺpci 1 uvádza počet titulov distribuovaných formou
e-knihy a audioknihy.

riadok 36

V stĺpci 1 sa uvádza počet predaných výtlačkov všetkých vydaných titulov.

riadok 37

V stĺpci sa uvádza počet predaných rozmnoženín e-kníh.

riadok 38

V stĺpci 1 sa uvádza počet predaných kusov rozmnoženín audiokníh (všetky formy spolu - nosiče, MP3 ...)

2.
MODUL

NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE PODĽA JAZYKA VYDANIA
Riadok 1 - počet neperiodických publikácií podľa jazyka vydania je automatický sčítací riadok, ktorý
spočítava vydané publikácie uvedené v riadkoch 2 až 24, a ktorý spravodajská jednotka nevypĺňa.

riadky
1 až 24

riadky
25 až 48

3.
MODUL

Upozornenie – počet uvedených titulov v riadku 1 (spočítané údaje z riadkov 2 až 24) sa musí rovnať
počtu vydaných titulov v 1. Module v riadku 1.
Uvádzajú sa počty vydaných titulov v členení na originálne vydania v štátnom jazyku, v jazykoch
národnostných menšín a v iných jazykoch, v riadku 24 sa uvádzajú viacjazyčné publikácie.
Súčasne sa v stĺpci 2 uvádzajú počty výtlačkov k uvádzaným vydaným titulom členeným podľa jazyka
vydania.
Riadok 25 - počet neperiodických publikácií – preklady z iných jazykov spolu je automatický sčítací
riadok, ktorý spočítava uvedené počty titulov uvedené v riadkoch 26 až 48, a ktorý spravodajská
jednotka nevypĺňa.
Uvádza sa počet titulov a výtlačkov podľa jazyka originálu, z ktorého sa titul/dielo prekladalo.

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE – FINANČNÉ ZABEZPEČENIE VYDÁVANIA A VEREJNÉHO
ŠÍRENIA NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie vydávania a verejného šírenia neperiodických
publikácií
(modul odporúčame vypĺňať v spolupráci s ekonomickým oddelením)

riadok 1

Uvádzajú sa finančné objemy v EUR zaokrúhlené na celé číslo.
Údaje sa uvádzajú podľa účtovných výkazov k 31. decembru príslušného roka.
Riadok 1 - uvádzajú sa celkové príjmy spojené s vydavateľskou činnosťou (bez príjmových finančných
operácií).
Riadok 1 je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava sumy uvedené v riadkoch 2, 14 a 15, a ktorý
spravodajská jednotka nevypĺňa.

riadky
2 až 12

riadok 13

Uvádza sa celková suma všetkých transferov, grantov, darov a príspevkov poskytnutých na vydavateľskú
činnosť (bežné aj kapitálové) v členení
- transfery sú účelovo viazané príspevky (dotácie) vyplývajúce zo zriaďovateľskej pozície subjektov verejnej
správy, zo zabezpečovania plnenia prioritných vládnych programov a projektov, z preneseného výkonu
štátnej správy a pod,
- granty/dotácie sú príspevky (zákonom ustanovené alebo dobrovoľné) na bežné a kapitálové účely,
poskytované za stanovených podmienok a na základe žiadosti, na tento typ príspevku nie je právny nárok,
príspevok je účelovo viazaný a jeho poskytovateľ (darca) nezískava žiadnu protihodnotu – ani prospech, ani
službu alebo tovar ako odplatu,
- dary a sponzorské príspevky.
Pozor na duplicity! Každý príspevok uviesť a napočítať len raz!
Uvádzajú sa ostatné príjmy spojené s vydavateľskou činnosťou nevyčíslené v riadku 2.
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riadky
14 až 17

riadky
18 až 30

Uvádzajú sa výnosy podľa uvedeného členenia, t. j. všetky tržby spojené napr. s predajom vydaných
neperiodických publikácií, s predajom služieb, reklamy alebo inzercie atď. – uvádzajú sa však výnosy bez
výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku.
Uvádzajú sa náklady spojené s vydavateľskou činnosťou.
Riadok 18 je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava sumy uvedené v riadkoch 19, 23 až 26, 29 a 30,
a ktorý spravodajská jednotka nevypĺňa.
Riadok 19 je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava sumy uvedené v riadkoch 20 až 22, a ktorý
spravodajská jednotka nevypĺňa.
Uvádzajú sa náklady na vydavateľskú činnosť v členení:
náklady na činnosť bez mzdových a prevádzkových nákladov
z nich sa osobitne uvádzajú
náklady na služby, v ktorých budú zahrnuté honoráre autorom a výkonným umelcom, ako aj licenčné a iné
poplatky (napr. ochranným autorským zväzom),
odmeny osobám, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody mimo pracovného pomeru (OON bez odvodov)
– vyčísli sa celková suma finančných prostriedkov vyplatená osobám na základe dohody o vykonaní práce,
dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, ostatné náklady - uvedú sa náklady ako
je cestovné, repre fond, poštovné atď.,
mzdové náklady bez ostatných osobných nákladov – uvádza sa hrubá mzda vrátane odvodov za
zamestnancov a odmien (účet 521), neuvádza sa odstupné a odchodné, uvádzajú sa mzdové náklady len za
pracovníkov, ktorí zabezpečujú vydavateľskú činnosť,
náklady na sociálne a zdravotné poistenie a ostatné odvody – uvádzajú sa odvody zamestnávateľa (účet
524), SZČO atď. (bez odvodov za zamestnancov),
náklady na nakúpený obchodný tovar určený na predaj,
služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady – uvádza sa celková suma finančných
prostriedkov - syntetický účet 500 (Spotrebované nákupy) a 510 (Služby), z ktorej sa osobitne uvádzajú
finančné prostriedky za prípradný nájom priestorov a nájom techniky,
odpisy,
ostatné prevádzkové náklady – uvádzajú sa finančné prostriedky na položky, ktoré nie sú uvedené
v predchádzajúcich riadkoch.

riadky
31 až 33

Uvádzajú sa kapitálové výdavky spojené s vydavateľskou činnosťou.
Riadok 31 je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava sumy uvedené v riadkoch 32 a 33, a ktorý
spravodajská jednotka nevypĺňa.
Riadok 32 - uvádzajú sa kapitálové výdavky na nákup hmotného majetku podľa stanovených kritérií
(ocenenie nad 1700 EUR, doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok).
Riadok 33 - uvádzajú sa kapitálové výdavky na nákup nehmotného majetku podľa stanovených kritérií
(ocenenie nad 2400 EUR, doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok).

4.
MODUL

OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYDÁVANIE NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ

riadky
1 až 6

Riadok 1 - osoby zabezpečujúce vydavateľskú činnosť je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava
údaje v riadkoch 2, 4, 5 a 6, a ktorý spravodajská jednotka nevypĺňa.
V riadku 2 sa uvedie celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich vydavateľskú činnosť.
POZOR ZMENA: uvádza sa priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný - z nich sa v riadku 3
uvádza počet zamestnancov na plný pracovný úväzok.
Uvádza sa počet osôb spolupracujúcich na zabezpečení vydavateľskej činnosti na základe dohody
o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov.
Upozornenie – pokiaľ jedna osoba spolupracovala s vydavateľom v príslušnom roku na základe
viacerých dohôd, do počtu osôb sa započíta ako jedna osoba, t. j. do celkového počtu osôb sa tá istá
jedna osoba uvádza iba raz.
Uvádza sa celkový počet fyzických osôb (právnické osoby sa neuvádzajú) spolupracujúcich pri organizovaní
a zabezpečovaní vydavateľskej činnosti, a to počet osôb samostatne zárobkovo činných, osôb spolupracujúcich
na základe zmluvy o dielo, autorskej zmluvy atď., t j. osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu
k vydavateľovi.
Uvádza sa počet spolupracujúcich dobrovoľníkov na zabezpečovaní vydavateľskej činnosti bez nároku na
akúkoľvek finančnú odmenu.
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riadky
7 až 14

riadok 15
riadok 16

5.
MODUL
riadky
1 až 2

Riadok 7 - zamestnanci z riadku 2 je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava údaje v riadkoch 8 až
10 a v riadkoch 11 až 14, a ktorý spravodajská jednotka nevypĺňa.
Uvádza sa počet zamestnancov v členení podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa typu vykonávaných
činností/vykonávanej práce.
Celkový počet zamestnancov/pracovníkov v riadkoch 8 až 10 a v riadkoch 11 až 14 musí byť zhodný
s počtom zamestnancov uvedených v riadku 2.
Uvádza sa priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (z riadku 2) v EUR - spravodajské jednotky, pre
ktoré vydavateľská činnosť nie je hlavnou činnosťou, priemernú hrubú mesačnú mzdu neuvádzajú.
Uvádza sa priemerná hrubá mesačná mzda odborného pracovníka (z riadku 11) v EUR - spravodajské
jednotky, pre ktoré vydavateľská činnosť nie je hlavnou činnosťou, priemernú hrubú mesačnú mzdu
odborného pracovníka neuvádzajú.

ČAS POTREBNÝ NA VYPLNENIE VÝKAZU
Uvádza sa čas potrebný na vyplnenie výkazu vrátane času potrebného na vyhľadanie a sumarizáciu údajov,
a to v hodinách a minútach. Ak je čas uvedený len v minútach, je potrebné v 1. riadku „hodiny“ uviesť
nulu alebo naopak.

