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KOMENTÁR 
k ročnému výkazu  

o neperiodických publikáciách 
za rok 2008 

 

Odbor informatiky Ministerstva kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou 
v Martine (Národným bibliografickým ústavom) vždy začiatkom roka rozposiela Ročný výkaz 
o neperiodických publikáciách za príslušný rok – KULT (MK SR) 4-01. 
Štatistický formulár obsahuje informácie: 

- o vydaných tituloch 
- a počtoch výtlačkov podľa tematického členenia. 

Dňa 19. 1. 2009 sme doporučene zaslali štatistické formuláre spolu a metodickými 
vysvetlivkami  vydavateľom a vydavateľstvám  – v počte 1389  (oproti roku 2007 sme 
zaznamenali nárast o 12,65%). Adresy jednotlivých vydavateľov sme získali z Národnej 
agentúry ISBN . 
 
Pre zaujímavosť uvádzame nasledujúci prehľad: 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Počet 
vydavateľov 

820 944 1155 1233 1389 

 
Žiadali sme o ich vyplnenie a zaslanie štatistického formulára v papierovej a elektronickej  
forme do určeného termínu – 27.2. 2009. Do tohto termínu sa vrátilo iba 641 vyplnených 
formulárov 
z odoslaného počtu, čo predstavuje iba  46%, čo je nesmierne málo. Napriek tomu, že 
štatistický formulár je vybavený viacerými logickými kontrolami, ktoré uľahčujú jeho 
vyplnenie. 
Jednotlivé tlačivá:  

- Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008,  
- Prevodník OKEČ /NACE  SK (Kód štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických 

činností), 
- Klasifikácia (kód) štatistických územných jednotiek a 
- Vyhlásenie o súhlase /nesúhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov 

z výkazu   
boli prístupné v elektronickej forme na adresách: 
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/infotka/tatistika-kultry 
http://www.snk.sk/?SL 
 
Pre informáciu: Vyhlásenie o súhlase /nesúhlase so zverejnením dôverných štatistických 
údajov z výkazu zaslalo len 120 vydavateľov, z toho bolo 14 negatívnych odpovedí. 
Na otázku: Odhadnite čas,  potrebný na vyplnenie výkazu (hod,. min.)  - odpovedali len 2 
vydavatelia.  
Dňa 25. 3. 2009 sme urgovali doporučenými listami, ale aj meilovými upomienkami ešte 430 
vydavateľov, ktorí  do stanoveného termínu nezaslali štatistické formuláre.  
Zo všetkých odoslaných výkazov sa nám vrátilo späť: 

� 42 štatistických výkazov s poznámkou Slovenskej pošty -  zásielku neprevzal 
v stanovenom termíne (týmto úplne vydavatelia  ignorujú  Zákon č. 540/2001 Z.z 
o štátnej štatistike.  Neprekážajú im ani hrozba finančných sankcií.) 

� 65 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. 
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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 používať kvôli dokladovateľnosti (preukazovateľnosť). 
Je potrebné uviesť, že vydavateľ, ktorý nevykonával žiadnu činnosť za príslušné obdobie, je 
povinný poslať nevyplnený (prázdny – nulový) výkaz s písomným uvedením dôvodu. 
Minulý rok sme navrhovali, aby v žiadosti o pridelenie čísla ISBN bol ako povinný údaj IČO 
vydavateľa, lebo si myslíme, že ide o najlepší, najcharakteristickejší triediaci znak. Do 
dnešného dňa naša požiadavka nebolo zrealizovaná (OPT SNK). 
Problémy nám aj spôsobujú vydavatelia, ktorí majú rovnaké IČO, sú to napríklad: Univerzity 
(ich jednotlivé fakulty), Miestne odbory MS, Slovenské národné múzeum (ich jednotlivé 
pracoviská), Metodicko-pedagogické centrá .... 
 
Do databázy MK – Komplexnej elektronickej štatistiky KULT (KEŠKULT) sme „vložili“ 1209 
štatistických výkazov, čo predstavuje z celkového počtu  87,04 %.  
Elektronicky vyplnené formuláre zaslalo iba 631 vydavateľov, čo predstavuje z celkového počtu 
len 45,4 %, tzn., že všetky formuláre v papierovej podobe musíme prácne zapisovať 
do Excelu. 
 
 
Výsledky štatistického spracovania: 
1.  Porovnaním  titulov neperiodických publikácií podľa tematických skupín celkom za roky 2007    
     a 2008 sme zistili, že bolo vydaných spolu 9171 titulov, z toho 7735  kníh a 1436 brožúr, čo   
     predstavuje súhrnom nárast  oproti roku 2007 ( 7808  titulov) o 17,45 %. 
 
2. Vydavatelia s najväčších počtom vydaných titulov za rok 2008 sú zostupne zoradení 
v tabuľke: 
  
Por. č. Počet titulovNázov vydavateľstva 

1. 387 IKAR, a.s.  Bratislava 
2. 230 SPN - Mladé letá, Bratislava 
3. 227 Slov. knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča
4. 209 Slovenská technická univerzita v Bratislave 
5. 202 SLOVART, vyd. s.r.o., Bratislava 
6. 181   Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici 
7. 172 Technická univerzita v Košiciach 
8. 170 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
9. 153 Univerzita Komenského, Bratislava 
10. 139 Prešovská univerzita v Prešove 
11. 139 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
12. 128 Katolícka univerzita v Ružomberku 
13. 120 Ekonóm – vydavateľstvo, Bratislava 
14. 115 Vydavateľstvo Fragment, s.r.o.,  Bratislava  
15 108 Príroda, a.s., Bratislava 
16. 106 Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 
17. 105 Kalligram, s.r.o., Bratislava 
18. 103 Svojtka&co., Bratislava 
19. 102 Technická univerzita vo Zvolene 
20.  93 Eastone, s.r.o., Bratislava 

 
3. Medzi tematickými skupinami majú za rok 2008 pomerne významnú prevahu skupiny: 

- Všeobecné (spolu 2418 titulov) potom 
- Literárne texty –beletria (spolu 1050 titulov), nasleduje skupina 
- Školstvo, pedagogika, voľný čas (spolu 657 titulov) a 
- História, životopisy ( spolu 467 titulov). 
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4.  V členení  podľa typológie dokumentov zaznamenali sme najväčší počet titulov : 
-     vysokoškolské skriptá a učebnice ( 966 titulov) ; 
-     detské knihy ( 682 titulov) a  
-     elektronické dokumenty (465 titulov). 
 
5. Neperiodických publikácií bolo vydaných: 
a) v štátnom jazyku : 

� pôvodná tvorba: 5603 titulov    (novinka!) 
� preklad: 1158 titulov 

b) jazyku národnostných menšín bolo najviac vydaných publikácií:  
� v maďarčine ( 1421 titulov), 
� češtine  (345 titulov), 
� v nemčine ( 44 titulov) 

c) iných jazykov bolo najviac vydaných publikácií: 
� anglickom ( 235 titulov) 
� viacjazyčnom (206 titulov). 

 
6. Neperiodické publikácie – preklady z iných jazykov spolu 1502 titulov, čo predstavuje nárast 
o 422  titulov oproti roku 2007.  
Najviac sa prekladalo z originálov : 

� anglických (872 titulov), 
� nemeckých  (222 titulov)  
�  českých  (77 titulov)  
�  francúzskych  (66 titulov) 

 

 

Spracovali: Ing. Ivana Poláková, Ing. Emil Rišian,  
Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav 

 


