
 

  
MINISTERSTVO KULTÚRY            KULT (MKSR) 10 - 01 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY                 

                      
                      
Registrované ŠÚ SR    ROČNÝ VÝKAZ          
č. Vk. 882/2018 z 19. 9. 2017   O KNIŽNICI       
                      
         za rok 2018          
                      
Spravodajská jednotka vyplní    Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z. 

z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
 

výkaz v elektronickom 
štatistickom 

  

systéme MK SR v termíne    
do 1. marca 2019     
         
     Rok Mesiac IČO 
   1 8 1 2          
                      
                      
          Kód štatistickej územnej jednotky  
          S K           
                      
                      

SK NACE Názov hlavnej činnosti 
    Špeciálne knižnice v Slovenskej republike 

                      
                      
Názov spravodajskej 
jednotky 

 

                      
                      

P S Č Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo) 
      

                      
                      
Činnosť v sledovanom roku  
počet spravodajských jednotiek 264 
poskytujúca služby verejnosti 252 
prerušila poskytovanie služieb 
verejnosti (stagnujúca) 

10 

zrušená 2 
                      
                      
Výkaz zostavil  
 

Titul Meno Priezvisko Titul 
    

                      
                      
Kontaktné údaje Telefón  E-mail  
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1. Modul 
Sieť knižníc 
 

 
I.r. Počet knižníc počet pobočiek 
a 1 2 

Počet knižníc a pobočiek spolu (riadky 2, 3 a 10) 1 253 60 

v tom 

vedecké knižnice 2   
verejné knižnice a ich pobočky spolu (riadky 4 až 7) 3   

v tom 

regionálne s krajskou pôsobnosťou 4   
regionálne 5   
mestské 6   
obecné 7   

z toho 
s profesionálnymi zamestnancami 8   
s neprofesionálnymi zamestnancami 9   

špeciálne knižnice a ich pobočky spolu (riadky 11 až 18) 10 253 60 

v tom 

lekárske 11 41 10 
technické 12 7  
pôdohospodárske 13 8  
múzeí a galérií 14 72 11 
inštitúcií SAV 15 44 11 
vojenské 16 11 1 
Zboru väzenskej a justičnej stráže 17 43  
iné 18 27 27 
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2. Modul 
Knižničný fond 
 
 

I.r. Spolu 

a 1 
Knižničné jednotky spolu (riadky 2 až 5) 1 4 024 378 

v tom    
 

odborná literatúra pre dospelých 2 3 642 818 
krásna literatúra pre dospelých 3 181 901 
odborná literatúra pre deti 4 45 051 
krásna literatúra pre deti  5 154 608 

v tom 
z r.1 

knihy a zviazané periodické tituly 6 3 723 620 
audiovizuálne dokumenty 7 28 237 
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 8 68 650 
mikroformy 9 3 646 
rukopisy a staré a vzácne tlače  10 58 969 
iné špeciálne dokumenty 11 141 256 

Počet dochádzajúcich titulov periodických publikácií spolu 12 5 112 
                 z toho počet titulov zahraničných periodických publikácií 13 2 162 
Ročný prírastok knižničných jednotiek spolu (riadky 15 až 20) 14 64 667 

v tom 
prírastok 
získaný 

kúpou   15 21 858 
ako povinný výtlačok periodických a neperiodických publikácií 16 3 935 
darom 17 20 829 
výmenou 18 5 330 
bezodplatným prevodom 19 12 634 
náhradou za stratený dokument  20 81 

z toho 
z r.14 

vo forme audiovizuálneho dokumentu 21 353 
v elektronickej forme  22 5 708 

Počet úbytkov knižničných jednotiek 23 62 253 
Počet knižničných jednotiek spracovaných automatizovane 24 1 708 390 
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3. Modul 
Výpožičky a služby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I.r. Spolu 
a 1 

Výpožičky spolu 1 649 769 

 
v tom 
z r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 2 257 613 
krásna literatúra pre dospelých 3 118 477 
odborná literatúra pre deti 4 34 327 
krásna literatúra pre deti 5 149 289 
výpožičky periodických publikácií 6 90 063 

z toho  
z r.1 

špeciálne dokumenty spolu (riadky 8 až 12) 7 38 691 

v tom   
z r.7 

audiovizuálne 8 2 038 
elektronické (vrátane digitálnych) 9 33 655 
mikroformy  10  
rukopisy 11 129 
iné špeciálne dokumenty 12 2 869 

z toho z r.1 prezenčné výpožičky 13 194 499 
Medziknižničná výpožičná služba (MVS) iným knižniciam 14 1 974 
MVS z iných knižníc 15 2 885 
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) iným knižniciam 16 41 
MMVS z iných knižníc 17 550 
Počet vypracovaných bibliografií 18 247 
Počet vypracovaných rešerší 19 4 953 
Počet študovní a čitární v knižnici 20 166 
Počet študijných a čitateľských miest pre používateľov v knižnici 21 1 837 
Celková plocha knižnice v m2 22 30 968 
             z toho priestory pre používateľov v m2 23 13 449 

Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň 
hodiny 24 4 728 
minúty 25 27 
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4. Modul 
Používatelia služieb knižnice, návštevníci, podujatia a edičná činnosť knižnice 
 

 
I.r. Spolu 
a 1 

Aktívni používatelia služieb knižnice spolu 1 52 279 
                  z toho aktívni používatelia služieb knižnice do 15 rokov 2 12 150 
Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 3 4 133 

v tom 

výchovno-vzdelávacie podujatia pre používateľov služieb knižnice a verejnosť 4 3 880 
            z toho podujatia informačnej výchovy  (z riadku 4) 5 303 
kultúrno-spoločenské podujatia 6 213 
odborné a vzdelávacie podujatia pre zamestnancov knižníc (kurzy, semináre a pod.) 7 40 

z toho 
z r.3 

podujatia pre deti do 15 rokov 8 2 808 
podujatia knižnice zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov spolu  
 (riadky 10 až 19) 

9 278 

v tom 

osoby so zdravotným postihnutím 10 155 
seniori 11 43 
osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb bez práce a bez domova  12  
deti a mládež z detských domovov, reedukačných zariadení, diagnostických centier, 
liečebno-výchovných sanatórií a resocializačných zariadení  

13 
1 

osoby z resocializačných zariadení a ľudia vracajúci sa z výkonu trestu  14 3 
mnohodetné rodiny, neúplné rodiny  15  
obete domáceho násilia 16  
marginalizované rómske komunity 17 76 
migranti 18  
iné 19  

Počet návštevníkov knižnice spolu 20 344 345 

z toho 

výchovno-vzdelávacích podujatí 21 53 340 
kultúrno-spoločenských podujatí   22 9 700 
odborných a vzdelávacích podujatí pre zamestnancov 23 506 
návštevníci, ktorí využili prístup na internet poskytovaný knižnicou  24 10 264 

z toho 
z r.20 

návštevníci podujatí pre deti do 15 rokov 25 63 522 
návštevníci podujatí zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľov 26 6 608 

Edičná činnosť knižnice - vydané tituly (počet titulov) spolu (riadky 28 a 29) 27 1 107 

   v tom  
tituly v tlačenej forme 28 239 
tituly v elektronickej forme (vrátane sprístupňovaných prostredníctvom internetu) 29 868 

Zabezpečenie bezbariérového prístupu do knižnice (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie) 30 75 
Knižnica má pripojenie na internet (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 31 171 
Počet počítačov knižnice určených pre verejnosť s pripojením na internet 32 119 
Pripojenie WiFi v priestoroch knižnice pre používateľov (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 33 71 
Zriadené webové sídlo knižnice (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 34 40 
Počet návštev webového sídla (webových stránok) knižnice 35 303 354 
Informácie o službách knižnice na webovom sídle, uvádza sa aj v prípade, ak knižnica informácie zverejňuje aj 
na inom webovom sídle ako vlastnom, napr. webovom sídle zriaďovateľa  (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie)  

36 102 

Počet databáz vytvorených knižnicou sprístupnených na webovom sídle   37 54 
Elektronický katalóg knižnice sprístupnený na webovom sídle (aj na sídle zriaďovateľa) 
(uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 

38 53 

Počet vstupov do elektronického katalógu knižnice sprístupneného na webovom sídle 39 359 821 
Počet stiahnutých elektronických dokumentov 40 32 138 
Vzdialený prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom (EIZ)  
(uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 

41 27 

Počet sprístupňovaných licencovaných EIZ (báz dát) 42 220 
Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ spolu 43 127 603 
Počet zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných službách 44 7 341 
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5. Modul 
Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie činnosti knižnice (v EUR) 
 

 
I.r. Spolu  
a 1 

Príjmy (výnosy) spolu (bez príjmových finančných operácií) (riadky 2, 14 a 15) 1 6 017 012 

v tom 

transfery, granty, dary a príspevky spolu 2 5 756 581 

z toho 

transfery 
 

zo štátneho rozpočtu 3 4 110 456 
z rozpočtu VÚC 4 556 843 
z rozpočtu obce 5 707 492 
od iných subjektov 6 207 004 
z rozpočtu EÚ 7 80 800 

granty 
(dotácie) 

tuzemské granty spolu 8 90 891 

       z toho    
z kapitoly MK SR 9  
z Fondu na podporu umenia 10 88 782 

zahraničné granty spolu 11 1 925 
         z toho z programov EÚ 12  

mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická forma daru 
s protihodnotou – reklama...) 

13 1 170 

ostatné príjmy 14 105 322 
výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku) 15 155 109 

z toho 
poplatky za knižničné činnosti a služby  16 103 934 
z predaja (vrátane výnosov z edičnej činnosti) 17 14 490 
z prenájmu 18  

Náklady na činnosť knižnice spolu (riadky 20, 26 až 29, 32 a 33)  19 5 906 957 

v tom 

náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) 20 1 055 842 

v tom 

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky) 21 116 574 
OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov) 22 46 464 
nákup knižničného fondu 23 682 884 
nákup elektronických informačných zdrojov (licencií) 24 177 403 
ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) 25 32 517 

mzdové náklady  (bez OON) 26 2 929 401 
náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody  27 1 044 398 
náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 28 1 766 
služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 29 614 492 

z toho 
nájom priestorov 30 196 452 
nájom techniky 31 22 517 

odpisy 32 109 958 
ostatné prevádzkové náklady  33 151 100 

Kapitálové výdavky spolu (riadky 35 a 37) 34 283 509 

v tom  
hmotný majetok 35 283 509 
       z toho výstavba a rekonštrukcia 36 266 126 
nehmotný majetok 37  
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6. Modul 
Osoby zabezpečujúce činnosť knižnice 
 

  
I.r. Spolu z toho ženy 
a 1 2 

Osoby zabezpečujúce činnosť knižnice spolu (riadky 2, 4 až 6) 1 547.51 390.43 

 v tom  

zamestnanci knižnice - uvádza sa priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 2 278.51  245.43 
         z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 245 217 
osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru* 4 37 32 
osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu  (SZČO, zmluvy o dielo, zmluva o vytvorení diela ...)* 5  170  84 
dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)* 6  62  29 

zamestnanci knižnice spolu z riadku 2 7  278.51  245.43 

v tom 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8  145.71  127.20 
      z toho s odborným knihovníckym vzdelaním 9 63.63 62.52 
zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 10  129.57  117.10 
      z toho s odborným knihovníckym vzdelaním 11 56.31 54.31 
zamestnanci so základným vzdelaním 12  3.23  1.13 

v tom  
z r.7 

 

vykonávajúci knihovnícke činnosti 13  225.89  210.93 
administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) 14  41  29 
ostatní (napr. obslužní zamestnanci) 15  11.62  5.50 

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere na plný pracovný úväzok (z riadku 3) 16  886  885 
Priemerná hrubá mesačná mzda odborného zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere na plný pracovný úväzok (z riadku 13) 17  878  885 
 
* Uvádzajú sa iba fyzické osoby. 
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7. Modul 
Čas potrebný na vyplnenie výkazu 
 

 
I.r. Spolu 
a 1 

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto 
štatistického výkazu z podkladov štatistickej evidencie. 

hodiny 1 2 
minúty 2 4 

 
 
 


