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KOMENTÁR 
k ročnému výkazu  

o neperiodických publikáciách 
za rok 2010 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) vykonáva každoročné štatistické zisťovanie 
s cieľom získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách v Slovenskej republike. 

 
Zisťovanie prebieha v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine – Sekciou 

fondov – Oddelením pre Knižničný systém SR (do roku 2010 v spolupráci s Národným bibliografickým 
ústavom SNK). 
 

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 do naše 
organizácie. 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 MK SR. 
 
Štatistický formulár obsahuje: 
■ záhlavie, 
■ tituly neperiodických publikácií podľa tematických skupín, 
■ výtlačky neperiodických publikácií podľa tematických skupín, 
■ neperiodické publikácie podľa jazyka vydania, 
■ čas potrebný na vyplnenie štatistického formulára. 
 

Uvedené štatistické formuláre sme zaslali spolu s metodickými vysvetlivkami vydavateľom a 
vydavateľstvám doporučenými listami aj e-mailovou poštou 14. januára 2011. Celkovo ich bolo 1 520 
(oproti roku 2009 je to nárast o 22,98 %). Adresy vydavateľov a vydavateľstiev nám poskytla Národná 
agentúra ISBN. 
 
Počty štatistických formulárov odoslaných v rokoch 200 4 – 2010 
 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet vydavateľov 820 944 1 155 1 233 1 389 1 236 1 520 
 

Vyplnené štatistické formuláre sme žiadali vrátiť v papierovej a elektronickej forme spolu s 
vyhlásením o súhlase/nesúhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov do 28. februára 2011. 
Formuláre boli prístupné v elektronickej forme na adresách: 
http://www.snk.sk/?RV 
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/infoteka/statistika-kultury/formulare-2010 
 

Vydavateľ, ktorý nevykonáva žiadnu činnosť za príslušné obdobie, je povinný poslať 
nevyplnený (nulový) výkaz, čo niektorí vydavatelia neakceptovali. 
Do určeného termínu sa vrátilo 895 vyplnených formulárov, čo predstavuje 59 % z odoslaného počtu 
formulárov. 
 

Dňa 31. marca 2011 sme doporučenými listami urgovali 625 vydavateľov, ktorí do 
stanoveného termínu vyplnené štatistické formuláre nezaslali. 
Zo všetkých odoslaných štatistických výkazov sa 92 vrátilo s poznámkou Slovenskej pošty, z toho: 
■ 50 štatistických výkazov s poznámkou Slovenskej pošty „zásielku neprevzal v stanovenom termíne“, 
■ 42 štatistických výkazov s poznámkou Slovenskej pošty „adresát neznámy“, prípadne „zomrel“. 
 

Nedoručenie listov bolo zapríčinené zmenou názvu vydavateľstva, nepresnou poštovou 
adresou alebo úplne zmenenou adresou sídla. 

 
Vyhlásenie o súhlase/nesúhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov k výkazu 

zaslalo len 206 vydavateľov, z toho bolo 22 negatívnych odpovedí. 
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Do databázy MK – Komplexnej elektronickej štatistiky (KEŠKULT) sme uložili 1 266 

štatistických výkazov, čo predstavuje z celkového počtu 83,29 %. 
 
Elektronicky vyplnené formuláre zaslalo 1 012 vydavateľov, čo predstavuje z celkového počtu 

79,94 %. To znamená, že formuláre zaslané len v papierovej podobe bolo potrebné zapisovať do 
Excelu. 
 
VÝSLEDKY ŠTATISTICKÉHO SPRACOVANIA 
 

Za rok 2010 bolo vydaných celkovo 8 639 titulov neperiodických publikácií, z toho 6 903 kníh a 
1 736 brožúr. Z tohto počtu predstavuje prvé vydanie 7 214 titulov (5 808 kníh a 1 406 brožúr). V 
porovnaní s rokom 2009 je to nárast o 1 074 titulov. 
 
Vydavatelia s najvä čším po čtom vydaných titulov za rok 2010  
 
Por. číslo Po čet titulov Názov vydavate ľstva 
1. 451 IKAR, a. s., Bratislava 
2. 274 Technická univerzita v Košiciach 
3. 233 SLOVART, s. r. o., Bratislava 
4. 206 Prešovská univerzita v Prešove 
5. 195 SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava 
6. 195 Univerzita Komenského v Bratislave 
7. 195 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
8. 194 Slovenská technická univerzita v Bratislave  
9. 192 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
10. 189 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra 
11. 128 Kalligram, s. r. o., Bratislava 
12. 128 Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 
13. 123 VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku 
14. 107 Technická univerzita vo Zvolene 
15. 106 Príroda, s. r. o., Bratislava 
16. 104 Trnavská univerzita v Trnave 
17 95 Svojtko & Co.,vydavateľstvo, s. r. o., Bratislava 
18. 93 Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 
19. 81 Štatistický úrad SR, Bratislava 
20. 74 Žilinská univerzita – vydavateľstvo EDIS, Žilina 
 
Podľa tematických skupín  majú za rok 2010 prevahu tieto skupiny: 
■ Literárne texty (beletria) – spolu 1 339 titulov, 
■ Všeobecné – spolu 1 061 titulov, 
■ Školstvo, pedagogika, voľný čas – spolu 733 titulov, 
■ Priemysel, technológia, stavebníctvo, obchod a remeslá – spolu 513 titulov. 
Podľa typológie dokumentov  majú za rok 2010 najväčší počet titulov tieto publikácie: 
■ elektronické dokumenty – 4 023 titulov, 
■ vysokoškolské skriptá a učebnice – 881 titulov, 
■ oficiálne publikácie – 601 titulov, 
■ detské knihy – 549 titulov. 
 
V roku 2010 boli vydané neperiodické publikácie v týchto jazykoch: 
■ v štátnom jazyku – 7 254 titulov, 
■ v jazyku národnostných menšín 
– v maďarskom – 348 titulov, 
– v českom – 118 titulov, 
– v nemeckom – 41 titulov, 
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■ v iných jazykoch 
– viacjazyčné – 382 titulov, 
– v anglickom – 351 titulov. 
 
Z iných jazykov bolo preložených spolu 1 453 neperiodických publikácií, najviac prekladov bolo z 
týchto jazykov: 
■ anglického – 872 titulov, 
■ nemeckého – 174 titulov, 
■ francúzskeho – 77 titulov, 
■ českého – 63 titulov. 
 
ZÁVER 
 

Podstatná časť vydavateľov požiadavku vyplnenia a zaslania štatistických výkazov 
rešpektovala. Dopĺňanie, resp. korekcie údajov vo výkazoch sa realizovali po konzultáciách s 
vydavateľmi (telefonicky, e-mailom). 

 
Problém pri spracúvaní zaslaných výkazov spôsobuje fakt, že niektorí vydavatelia neakceptujú 

termín odoslania štatistických výkazov a množstvo výkazov prichádza po stanovenom termíne. 
Mnohí vydavatelia zasielajú spolu so štatistickými výkazmi návrhy, pripomienky, ale aj kritické 
poznámky vyjadrujúce nesúhlas s povinnosťou zasielať štatistické výkazy. Námietky boli aj proti 
požiadavke vypĺňať a zasielať výkazy v elektronickej i tlačenej forme. 
 
 

Spracovali: Mgr. Mária Červíková, PaedDr. Mária Gašparová, Slovenská národná knižnica 

 


