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KOMENTÁR 
k ročnému výkazu  

o neperiodických publikáciách 
za rok 2007 

 
 
Odbor informatiky Ministerstva kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou 
v Martine (Národným bibliografickým ústavom) rozposlali doporučene dňa 12. 1. 2008  
štatistické formuláre  – Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2007 spravodajským 
jednotkám – vydavateľom a vydavateľstvám  SR – v počte 1233 ( nárast oproti roku 2006 
o 6,75 %). Adresy jednotlivých vydavateľov sme získali z Národnej agentúry ISBN . 
Tento štatistický formulár – KULT (MK SR) 4-01 obsahuje informácie o vydaných tituloch 
a počtoch výtlačkov podľa tematického členenia za rok 2007. 
Žiadali sme o ich vyplnenie do určeného termínu – 1. 3. 2008.  Do tohto termínu sa vrátilo iba 
851 vyplnených formulárov, čo predstavuje približne 69,01 % z odoslaného počtu. 
Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2007, OKEČ (Kód štatistickej odvetvovej 
klasifikácie ekonomických činností) a kód štatistickej územnej jednotky boli prístupné na 
adresách: 
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/formulre/statisticke-vykazy-2007 
http://www.snk.sk/?RV 
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1548 
 
Dňa 26. 3. 2008 sme  urgovali doporučenými listami ešte 382 vydavateľov, ktorí  do 
stanoveného termínu nezaslali formuláre.  
Zo všetkých odoslaných výkazov sa nám vrátilo späť: 
48 štatistických výkazov s poznámkou Slovenskej pošty -  zásielku neprevzal v stanovenom 
termíne (týmto úplne vydavatelia  ignorujú  Zákon č. 540/2001 Z.z o štátnej štatistike) 
59 štatistických  výkazov s poznámkou Slovenskej pošty – adresát neznámy, prípadne zomrel. 
Problém nedoručiteľnosti listu vidíme v tom, že veľa vydavateľov často: 
pozmení názov vydavateľstva, 
neuvádzajú presnú poštovú adresu, chýba P.O. BOX , 
úplne zmenia poštovú adresu sídla, 
zmenia e-mailové adresy. 
Uvedené nedostatky sa týkajú zväčša bratislavských vydavateľov. Slovenská pošta pri 
doručovaní doporučených listoch akceptuje len presnú adresu, čo nám spôsobuje veľké 
problémy, hneď v prvej fáze – doručenia tlačeného štatistického formulára. Túto formu 
zasielania musíme voliť kvôli dokladovateľnosti (preukazovateľnosť). 
Zistili sme veľké nezrovnalosti v adresách vydavateľov – vôbec sa nezhodujú s údajmi, ktoré 
sú uvedené v žiadostiach o pridelenie čísla ISBN. Síce majú povinnosť ohlásiť každú zmenu – 
vo formulári s názvom - Aktualizácia údajov o vydavateľovi, ale  to ignorujú. 
Navrhujeme preto zaviesť v žiadosti o pridelenie čísla ISBN aj ako povinný údaj IČO 
vydavateľa, lebo si myslíme, že ide o najlepší, najcharakteristickejší triediaci znak.  
 
Do databázy MK – Komplexnej elektronickej štatistiky KULT (KEŠKULT) sme „vložili“ 1104 
štatistických výkazov, čo predstavuje z celkového počtu  89,53 %.  
Vyplnené formuláre elektronicky zaslalo 631 vydavateľov, čo predstavuje z celkového počtu 
51,18 %. 
 
Výsledky štatistického spracovania: 
1.  Porovnaním  titulov neperiodických publikácií podľa tematických skupín celkom za roky 
2006 a 2007 sme zistili, že bolo vydaných spolu 7808 titulov, z toho 6060  kníh a 1748 brožúr, 
čo predstavuje súhrnom pokles  oproti roku 2006 ( 9638 titulov) o 23,4 %. 
2. Vydavatelia s najväčších počtom vydaných titulov za rok 2007 sú zostupne zoradení 
v tabuľke: 
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Por. č. Počet titulov Názov vydavateľstva 
1. 348 IKAR, a.s.  Bratislava 
2. 246 Technická univerzita v Košiciach 
3. 223 SPN - Mladé letá, Bratislava 
4. 216 Slovenská technická univerzita v Bratislave 
5. 184 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
6. 173 Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici 
7. 167 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
8. 147 Prešovská univerzita v Prešove 
9. 130 Vydavateľstvo Fragment, s.r.o.,  Bratislava 
10. 125 Katolícka univerzita v Ružomberku 
11. 124 Univerzita Komenského, Bratislava 
12. 108 Technická univerzita vo Zvolene 
13. 106 Príroda, a.s., Bratislava 
14. 93 Kalligram,  s.r.o., Bratislava 
15 91 Ekonóm – vydavateľstvo, Bratislava 
16. 87 Slov. knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 
17. 82 Žilinská knižnica v Žiline 
18. 79 MATYS 242 (Martin Matuška), Bratislava 
19. 64 Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín 
20. 62 Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec 

 
 
3. Medzi tematickými skupinami majú za rok 2007 pomerne významnú prevahu skupiny: 
Literárne texty –beletria (spolu 1129 titulov), nasleduje skupina Všeobecné (spolu 1096 
titulov) potom Školstvo, pedagogika, voľný čas (spolu 725 titulov) a Priemysel, technológia, 
stavebníctvo, obchod a remeslá ( spolu 542 titulov). 
 
Porovnanie titulov  neperiodických publikácií podľa vybraných tematických skupín za roky 2006  
a 2007 : 
a)  s najväčším nárastom titulov sme zaznamenali: 
-    Literárne texty - beletria (o 291 titulov); 
-    Manažment, riadenie a organizácia (o 101 titulov) ; 
-    Priemysel, technológia, stavebníctvo, obchod a remeslá (o 75 titulov) a  
-    Geografia (o 64 titulov).   
 
b)  s najväčším poklesom  titulov sme zaznamenali: 
Obchod, spoje, doprava, cestovný ruch ( o 2025 titulov !!!) ; 
Filológia, jazyky, jazykoveda (o 112 titulov) ; 
Právo, verejná správa, soc. zabezpečenie a sociálna starostlivosť( o 80 titulov) a  
História, životopisy (o 69 titulov). 
 
4.  V členení  podľa typológie dokumentov zaznamenali sme najväčší počet titulov : 
-     vysokoškolské skriptá a učebnice ( 1205 titulov) ; 
-     detské knihy ( 635 titulov) a  
-     oficiálne publikácie ( 416 titulov). 
 
5. Neperiodických publikácií bolo vydaných v jazyku: 
a) v štátnom  spolu 6703 titulov  
b) národnostných menšín bolo najviac vydaných publikácií:  
češtine  (216 titulov), 
v maďarčine ( 201 titulov), 
v nemčine ( 31 titulov) 
c) iných jazykov bolo najviac vydaných publikácií: 
anglickom ( 270 titulov) 
viacjazyčnom (284 titulov). 
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6. Neperiodické publikácie – preklady z iných jazykov spolu 1080 titulov, čo predstavuje pokles 
o 203 titulov oproti roku 2006.  
Najviac sa prekladalo z originálov anglických,  nemeckých a ruských. 
Výrazný pokles sme zaznamenali preklady jazykov: českého, latinského a talianskeho. 
 
 
 
Spracovali: Ing. Ivana Poláková, Ing. Emil Rišian,  

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav 
 


