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Predmet zis ťovania 
Predmetom štatistického zisťovania je vydávanie neperiodických publikácií v Slovenskej 
republike. Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje o počte vydaných 
neperiodických publikácií v členení podľa tematických skupín, formy a nákladu vydania. 
Osobitne boli za vydané neperiodické publikácie získané údaje o jazyku vydania a jazykoch, 
z ktorých boli vydané publikácie preložené. 
 
 

Spravodajské jednotky 
Spravodajskými jednotkami štatistického zisťovania za oblasť vydávania neperiodických 
publikácií sú vydavateľstvá pôsobiace na slovenskom trhu, ale napr. aj štátne inštitúcie, 
obce, mimovládne organizácie a fyzické osoby, ktoré v príslušnom roku vydali neperiodické 
publikácie. Bolo oslovených 1 635 subjektov, z ktorých súčinnosť v štatistickom zisťovaní 
poskytlo 1 635 (100%). 
 
 

Vydané neperiodické publikácie 
V roku  2014 vydavatelia, ktorí poskytli údaje, vydali 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 majú z celkového počtu vydaných neperiodických 
publikácií najvyššie zastúpenie nasledujúce oblasti 
 

oblasť       počet titulov 
literárne texty, beletria     2 688 
školstvo, pedagogika, voľný čas    2 291 
všeobecné       1 502 
história, životopisy         627 
náboženstvo, teológia        574 
priemysel, technológia, stavebníctvo, 
obchod a remeslá         470 
lekárske vedy, zdravotníctvo       455 
prírodné vedy          446 
právo, verejná správa, soc. zabezpečenie 
a soc. starostlivosť, poisťovníctvo       426 
filológia, jazyky, jazykoveda       422 
filozofia, psychológia        376 
sochárstvo, výtvarné umenie, grafika, fotografia    358 
politika, ekonómia        348 
 
Z vydaných neperiodických publikácií bolo 993 titulov určených deťom, 1 211 titulov boli 
vysokoškolské skriptá a učebnice, 602 titulov boli školské učebnice (okrem VŠ). Ako oficiálna 
publikácia bolo vydaných 754 titulov. 
 
Z celkového počtu vydaných neperiodických publikácií bolo 3 507 titulov vydaných v 
elektronickej forme. 
 
 



Neperiodické publikácie pod ľa jazyka vydania 
V roku 2014 bolo v štátnom jazyku vydaných 11 058 titulov neperiodických publikácií, v 
jazykoch národnostných menšín bolo vydaných v maďarskom jazyku 344 titulov, v českom 
104 titulov, v nemeckom 61 titulov, v ruskom 29, v ukrajinskom 18 titulov, rusínskom 16 
titulov  a v poľskom 14 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 jazyka - 1 431 titulov, nemeckého – 225, českého –  
190, maďarského – 102, talianskeho – 94, francúzskeho – 90 titulov, švédskeho – 63 titulov, 
ruského – 60 titulov, poľského – 46 titulov, nórskeho – 42 titulov, španielskeho – 38 titulov a 
portugalského jazyka - 14 titulov. 


