
K o m e n t á r  
k výsledkom štatistického zis ťovania 

v oblasti vydávania neperiodických publikácií 
                                                                za rok 2013 
 
 

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. V roku 2014 bolo oslovených 1 494 subjektov, z ktorých súčinnosť v štatistickom 
zisťovaní poskytlo 1 320 (88%).   
 
 
 Vydané neperiodické publikácie 
V roku 2013 vydavatelia, ktorí poskytli údaje, vydali 10 298 titulov neperiodických publikácií, 
z ktorých bolo 8 371 kníh a 1 927 brožúr. Z uvedeného celkového počtu vydaných publikácií 
prvé vydanie predstavuje 8 747 titulov (7 155 kníh a 1 592 brožúr).   
 
V členení podľa tematických skupín majú z celkového počtu vydaných neperiodických 
publikácií najvyššie zastúpenie nasledujúce oblasti 
 
               oblasť                                           počet titulov 
literárne texty, beletria                                   2 445 
všeobecné                                                     1 068 
školstvo, pedagogika, voľný čas                      846 
náboženstvo, teológia                                      492 
právo, verejná správa, soc. zabezpečenie 
a soc. starostlivosť, poisťovníctvo                    457 
prírodné vedy                                                   456 
história, životopisy                                            447 
lekárske vedy, zdravotníctvo                            432 
priemysel, technológia, stavebníctvo,  
obchod a remeslá                                             420   
manažment, riadenie a organizácia                  406 
 
Z vydaných neperiodických publikácií bolo 686 titulov určených deťom, 1 452 titulov boli 
vysokoškolské skriptá a učebnice. Ako oficiálna publikácia bolo vydaných 627 titulov. 
 
Z celkového počtu vydaných neperiodických publikácií bolo 2 134 titulov vydaných 
v elektronickej forme. 
 
 
 Neperiodické publikácie pod ľa jazyka vydania 
V roku 2013 bolo v štátnom jazyku vydaných 7 160 titulov neperiodických publikácií, 
v jazykoch národnostných menšín bolo vydaných v maďarskom jazyku 299 titulov, v českom 
135 titulov, v ruskom 36  a v nemeckom 35 titulov. Z iných jazykov to bol predovšetkým 



anglický jazyk, v ktorom bolo vydaných 560 titulov neperiodických publikácií, v prípade 
viacjazyčných to bolo 265 titulov. 
 
Ako preklad z iného jazyka bolo vydaných 1 944 neperiodických publikácií, najpočetnejšie 
boli zastúpené preklady z anglického jazyka - 1 038 titulov, českého - 272, nemeckého - 123, 
talianskeho - 72, ruského - 71 a francúzskeho jazyka - 61 titulov.  
  
 


