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KOMENTÁR 
k ročnému výkazu  

o neperiodických publikáciách 
za rok 2012 

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice – 
Odbor Služby – Oddelenie pre rozvoj knižničného systému vykonáva ročné štatistické 
zisťovanie za účelom získania informácií o vydaných neperiodických publikáciách 
v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní schváleného na roky 2012 – 2014.  
 
V rámci štatistického zisťovania sme sa na vydavateľov obrátili s požiadavkou o úplné 
a pravdivé vyplnenie štatistického formulára Ročný výkaz o neperiodických publikáciách 
– KULT (MK SR) 4 – 01 podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v stanovenom 
termíne našej organizácii. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z § 18 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Uvedené dôverné 
údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. 
 
Štatistický formulár obsahuje: 

- záhlavie 
- tituly neperiodických publikácií podľa tematických skupín 
- výtlačky neperiodických publikácií podľa tematických skupín 
- neperiodické publikácie podľa jazyka vydania 
- obrat vydavateľskej produkcie 
- čas potrebný na vyplnenie štatistického formulára 

 
Dňa 21. 1. 2013 sme doporučenými listami zaslali uvedené štatistické formuláre 
vydavateľom a vydavateľstvám v počte 1657 (oproti roku 2011 je to nárast o  o 9,16 %). 
Adresy nám poskytla Národná agentúra ISBN. 
 
 Prehľad za jednotlivé roky 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Počet 
vydavate ľov 

820 944 1155 1233 1389 1236 1520 1518 1657 

 
Vyplnené štatistické formuláre sme žiadali zaslať v papierovej a elektronickej forme spolu 
s vyhlásením o súhlase/nesúhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov do 28. 
februára 2013. Formuláre boli prístupné v elektronickej forme na adresách:  
http://www.snk.sk/?RV 
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/infoteka/statistika-kultury/formulare-2012 
 
Vydavateľ, ktorý nevykonáva žiadnu činnosť za príslušné obdobie, je povinný poslať 
nevyplnený (nulový) výkaz.  
Do určeného termínu sa vrátilo 1162 vyplnených formulárov, čo predstavuje 70,13 % 
z odoslaného počtu.  
Dňa 16. 5. 2013 sme urgovali doporučenými listami 495 vydavateľov, ktorí do stanoveného 
termínu nezaslali štatistické formuláre. 
 
Zo všetkých odoslaných štatistických výkazov sa vrátilo 151 s poznámkou Slovenskej pošty, 
z toho: 

- 81 štatistických výkazov s poznámkou Slovenskej pošty zásielku neprevzal 
v stanovenom termíne, 

- 68 štatistických výkazov s poznámkou Slovenskej pošty adresát neznámy 
- 1 štatistický výkaz  adresát zomrel  
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- 1 štatistický výkaz adresát odcestovaný 
Nedoručené listy sú z dôvodu zmeny názvu vydavateľstva, nepresnej poštovej adresy alebo 
úplne zmenia adresu sídla.  
Vyhlásenie o súhlase/nesúhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov k výkazu 
zaslalo 357 vydavateľov, z toho bolo 41 negatívnych odpovedí. 
 
Do databázy MK – Komplexnej elektronickej štatistiky (KEŠKULT) sme uložili 1356 
štatistických výkazov, čo predstavuje z celkového počtu 81,83 %. 
Elektronicky vyplnené formuláre zaslalo 1138 vydavateľov, čo predstavuje z celkového počtu 
68,68 %. 
 
Výsledky štatistického spracovania 
 
Za rok 2012 bolo vydaných celkovo 10 123 titulov neperiodických publikácií , z toho 8 152 
kníh a 1 971 brožúr. Z tohto počtu predstavuje prvé vydanie 8 575 titulov (6 903 kníh 
a 1 672 brožúr). V porovnaní s rokom 2010 je to nárast o 1 606 titulov.  
 
Vydavatelia s najvä čším po čtom vydaných titulov za rok 2012 
 
Por. 
číslo 

Počet titulov  Názov vydavate ľstva 

1. 961 Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 
2. 436 IKAR, a. s., Bratislava 
 436 Technická univerzita v Košiciach 
3. 237 SLOVART, s. r.o., Bratislava 
4. 226 Slovenská technická univerzita v Bratislave    
5. 224 Prešovská univerzita v Prešove 
6. 210 SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava 
7. 196 Príroda, a. s., Bratislava  
8. 189 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra 
9. 185 Univerzita Komenského v Bratislave 
10. 174 Svojtko & Co., Bratislava 
11. 157 VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku 
12. 150 Žilinská univerzita – vydavateľstvo EDIS, Žilina 
13. 148 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
14. 125 Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 
15. 117 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 
16. 111 Technická univerzita vo Zvolene 
17. 101 Kalligram, s. r. o., Bratislava 
18. 99 Štatistický úrad SR, Bratislava 
19. 87 MEA 2000, Nové Zámky 
20. 80 Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 
21. 78 Marenčin PT, s. r. o., Bratislava 
22. 77 Vydavateľstvo Fragment, s. r. o., Bratislava 
23. 74 UPJŠ, Košice 
24. 73 Fortuna Libri SK, Bratislava 
25. 71 IURA EDITION, spol. s r. o., Bratislava 
26. 64 Trnavská univerzita v Trnave 
 
Podľa tematických skupín   za rok 2012 majú prevahu tieto skupiny: 
● Literárne texty (beletria) – spolu 2 270 titulov 
● Všeobecné – spolu 1 199 titulov 
● Školstvo, pedagogika, voľný čas – spolu – 717 titulov 
● Priemysel, technológia, stavebníctvo, obchod a remeslá – spolu 568 titulov  
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● Náboženstvo, teológia – spolu 540 titulov 
● História, životopisy – spolu 514 
● Prírodné vedy – spolu 489 titulov 
● Filológia, jazyky, jazykoveda – spolu 461 titulov 
 
Podľa typológie dokumentov  za rok 2012 najväčší počet titulov majú tieto publikácie: 
● elektronické dokumenty – 1 747 titulov 
● vysokoškolské skriptá a učebnice – 1 217 titulov 
● detské knihy – 749 titulov 
● oficiálne publikácie – 656 titulov 
 
V roku 2012 boli vydané neperiodické publikácie v týchto jazykoch :  
● v štátnom jazyku – 6 562 titulov 
● v jazyku národnostných menšín 
    - maďarský – 319 titulov 
    - český – 99 titulov 
    - nemecký – 39 titulov 
● v iných jazykoch 
    - viacjazyčné – 386 titulov 
    - anglický – 376 titulov 
     
Z iných jazykov bolo preložených spolu 2 203 neperiodických publikácií, najviac prekladov 
bolo z týchto jazykov: 
● anglického – 1 300 titulov 
● českého – 212 titulov 
● nemeckého – 208 titulov 
● francúzskeho – 96 titulov 
● talianskeho – 68 titulov 
● ruského  – 63 titulov 
● poľský – 57 titulov 
 
Pri spracovávaní štatistických výkazov sa vyskytlo množstvo problémov a nejasností, ktoré 
sme konzultovali s jednotlivými vydavateľmi (telefonicky, e-mailom).  
V záhlaví sa dopĺňali chýbajúce požadované údaje: IČO (identifikačné číslo organizácie), SK 
NACE (kód činnosti organizácie), kód štatistickej územnej jednotky, názov prevažujúcej 
činnosti organizácie, súhlas alebo nesúhlas so zverejnením dôverných štatistických údajov.              
Mnohí vydavatelia  si zamieňali tituly s výtlačkami a naopak. 
Pripomienky vyvolával Kontrolný súčet,  ktorý automaticky spracúva počítačový program. 
Námietky boli aj proti požiadavke vypĺňať obrat vydavateľskej produkcie. 
Nedoručené elektronické verzie formulárov sa prepisovali na základe zaslanej tlačenej 
podoby.  
Problémom pri spracovaní výkazov je tiež  neakceptovanie termínu odoslania štatistických 
výkazov.  
Vydavatelia zasielajú so štatistickými výkazmi pripomienky a návrhy  na zjednodušené 
vypĺňanie formulárov.  
Väčšina vydavateľov uznala požiadavku vyplnenia a zaslania štatistických výkazov. 
 
 
Spracovala: Mgr. Marika Červíková, Slovenská národná knižnica 

 


