
 

  

MINISTERSTVO KULTÚRY            KULT (MKSR) 10 - 01 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY                 
                      

                      
Registrované ŠÚ SR       ROČNÝ VÝKAZ          
č. Vk. 983/19 z 5. 9. 2018   O KNIŽNICI       
                      
            za rok 2019          
                      
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     
     
         

     Rok Mesiac IČO 

   1 9 1 2          

                      
                      

          Kód štatistickej územnej jednotky  

          S K           

                      
                      

SK NACE Názov hlavnej činnosti 

     

                      
                      

Názov spravodajskej 
jednotky 

Špeciálne knižnice v Slovenskej republike 

                      
                      

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

      

                      
                      

Činnosť v sledovanom roku  

počet spravodajských jednotiek 252 

poskytujúca služby verejnosti 247 

prerušila poskytovanie služieb verejnosti (stagnujúca)     5 

zrušená     0 

                      
                      

Výkaz zostavil  
 

Titul Meno Priezvisko Titul 

    

                      
                      

Kontaktné údaje Telefón  E-mail  

 



 
KULT (MK SR) 10-01 

1. Modul 
Sieť knižníc 
 

 
I.r. Počet knižníc počet pobočiek 

a 1 2 

Počet knižníc a pobočiek spolu (riadky 2, 3 a 10) 1 248 37 

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) 10 248 37 

v tom 

lekárske 11 39 9 

technické 12 7  

pôdohospodárske 13 7  

múzeí a galérií 14 72 9 

inštitúcií SAV 15 44 11 

vojenské 16 10 1 

Zboru väzenskej a justičnej stráže 17 43  

iné 18 26 7 
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2. Modul 
Knižničný fond 

 
 

I.r. Spolu 

a 1 

Knižničné jednotky spolu (riadky 2 až 5) 1 3 823 989 

v tom    
 

odborná literatúra pre dospelých 2 3 648 813 

krásna literatúra pre dospelých 3 153 870 

odborná literatúra pre deti 4 1 733 

krásna literatúra pre deti  5 19 573 

v tom 
z r.1 

knihy a zviazané periodické tituly 6 3 512 683 

audiovizuálne dokumenty 7 28 650 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 8 70 359 

mikroformy 9 3 646 

rukopisy a staré a vzácne tlače  10 71 906 

iné špeciálne dokumenty 11 136 745 

Počet dochádzajúcich titulov periodických publikácií spolu 12 5 079 

                 z toho počet titulov zahraničných periodických publikácií 13 2 179 

Ročný prírastok knižničných jednotiek spolu (riadky 15 až 20) 14 42 910 

v tom 
prírastok 
získaný 

kúpou   15 14 817 

ako povinný výtlačok periodických a neperiodických publikácií 16 3 409 

darom 17 16 748 

výmenou 18 7 172 

bezodplatným prevodom 19 732 

náhradou za stratený dokument  20 32 

z toho 
z r.14 

vo forme audiovizuálneho dokumentu 21 96 

v elektronickej forme  22 4 142 

Počet úbytkov knižničných jednotiek 23 23 970 

Počet knižničných jednotiek spracovaných automatizovane 24 1 529 196 
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3. Modul 
Výpožičky a služby 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I.r. Spolu 

a 1 

Výpožičky spolu 1 372 893 

 
v tom 
z r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 2 228 947 

krásna literatúra pre dospelých 3 62 739 

odborná literatúra pre deti 4 1 244 

krásna literatúra pre deti 5 772 

výpožičky periodických publikácií 6 79 191 

z toho  
z r.1 

špeciálne dokumenty spolu (riadky 8 až 12) 7 33 061 

v tom   
z r.7 

audiovizuálne 8 865 

elektronické (vrátane digitálnych) 9 30 342 

mikroformy  10  

rukopisy 11 31 

iné špeciálne dokumenty 12 1 823 

z toho z r.1 prezenčné výpožičky 13 99 935 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) iným knižniciam 14 1 182 

MVS z iných knižníc 15 3 089 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) iným knižniciam 16 20 

MMVS z iných knižníc 17 390 

Počet vypracovaných bibliografií 18 600 

Počet vypracovaných rešerší 19 4 217 

Počet študovní a čitární v knižnici 20 152 

Počet študijných a čitateľských miest pre používateľov v knižnici 21 1 700 

Celková plocha knižnice v m2 22 28 468 

             z toho priestory pre používateľov v m2 23 10 976 

Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň 
hodiny 24 4 502 

minúty 25 0 
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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 38 580 

                  z toho aktívni používatelia služieb knižnice do 15 rokov 2 189 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 3 940 

v tom 

výchovno-vzdelávacie podujatia pre používateľov služieb knižnice a verejnosť 4 594 

            z toho podujatia informačnej výchovy  (z riadku 4) 5 244 

kultúrno-spoločenské podujatia 6 320 

odborné a vzdelávacie podujatia pre zamestnancov knižníc (kurzy, semináre a pod.) 7 26 

z toho 
z r.3 

podujatia pre deti do 15 rokov 8 131 

podujatia knižnice zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov spolu  
 (riadky 10 až 19) 

9 136 

v tom 

osoby so zdravotným postihnutím 10 91 

seniori 11 41 

osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb bez práce a bez 
domova  

12 
1 

deti a mládež z detských domovov, reedukačných zariadení, diagnostických centier, 
liečebno-výchovných sanatórií a resocializačných zariadení  

13 
 

osoby z resocializačných zariadení a ľudia vracajúci sa z výkonu trestu  14  

mnohodetné rodiny, neúplné rodiny  15  

obete domáceho násilia 16  

marginalizované rómske komunity 17 3 

migranti 18  

iné 19  

Počet návštevníkov knižnice spolu 20 143 904 

z toho 

výchovno-vzdelávacích podujatí 21 8 242 

kultúrno-spoločenských podujatí   22 12 384 

odborných a vzdelávacích podujatí pre zamestnancov 23 327 

z toho z r.20 návštevníci, ktorí využili prístup na internet poskytovaný knižnicou  24 5 161 

z toho z r.20 
návštevníci podujatí pre deti do 15 rokov 25 3 362 

návštevníci podujatí zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľov 26 4 808 

Edičná činnosť knižnice - vydané tituly (počet titulov) spolu (riadky 28 a 29) 27 1 027 

v tom 
tituly v tlačenej forme 28 232 

tituly v elektronickej forme (vrátane sprístupňovaných prostredníctvom internetu) 29 795 

Zabezpečenie bezbariérového prístupu do knižnice (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie) 30 80 

Knižnica má pripojenie na internet (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 31 170 

Počet počítačov knižnice určených pre verejnosť s pripojením na internet 32 106 

Pripojenie WiFi v priestoroch knižnice pre používateľov (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 33 67 

Zriadené webové sídlo knižnice (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 34 40 

Počet návštev webového sídla (webových stránok) knižnice 35 182 862 

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)  

36 106 

Počet databáz vytvorených knižnicou sprístupnených na webovom sídle   37 55 

Elektronický katalóg knižnice sprístupnený na webovom sídle (aj na sídle zriaďovateľa) 
(uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 

38 51 

Počet vstupov do elektronického katalógu knižnice sprístupneného na webovom sídle 39 124 656 

Počet stiahnutých elektronických dokumentov 40 65 591 

Vzdialený prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom (EIZ)  
(uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 

41 31 

Počet sprístupňovaných licencovaných EIZ (báz dát) 42 167 

Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ spolu 43 102 428 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných službách 44 8 410 

Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice 45  
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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 5 511 992 

v tom 

transfery, granty, dary a príspevky spolu 2 5 383 587 

z toho 

transfery 

zo štátneho rozpočtu 3 4 728 439 

z rozpočtu VÚC 4 395 717 

z rozpočtu obce 5 24 979 

od iných subjektov 6 145 400 

z rozpočtu EÚ 7 60 483 

granty 
(dotácie) 

tuzemské granty spolu 8 28 159 

       z toho    
z kapitoly MK SR 9  

z Fondu na podporu umenia 10 27 200 

zahraničné granty spolu 11  

         z toho z programov EÚ 12  

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

13  

ostatné príjmy 14 5 432 

výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku) 15 122 973 

z toho 

poplatky za knižničné činnosti a služby  16 86 165 

z predaja (vrátane výnosov z edičnej činnosti) 17 2 862 

z prenájmu 18  

Náklady na činnosť knižnice spolu (riadky 20, 26 až 29, 32 a 33)  19 5 473 258 

v tom 

náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) 20 873 909 

v tom 

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky) 21 71 007 

OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov) 22 27 658 

nákup knižničného fondu 23 638 900 

nákup elektronických informačných zdrojov (licencií) 24 109 473 

ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) 25 26 871 

mzdové náklady  (bez OON) 26 2 837 925 

náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody  27 996 243 

náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 28 4 518 

služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 29 542 095 

z toho 
nájom priestorov 30 211 112 

nájom techniky 31 21 157 

odpisy 32 106 721 

ostatné prevádzkové náklady  33 111 847 

Kapitálové výdavky spolu (riadky 35 a 37) 34 143 156 

v tom  

hmotný majetok 35 134 790 

       z toho výstavba a rekonštrukcia 36 11 326 

nehmotný majetok 37 8 366 
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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) 1 345.34 257.31 

 v tom  

zamestnanci knižnice - uvádza sa priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 2 238.34  205.31 

         z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 202 175 

osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru* 4 17 14 

osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu  (SZČO, zmluvy o dielo, zmluva o vytvorení diela ...)* 5  37  17 

dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)* 6  53  21 

zamestnanci knižnice spolu z riadku 2 7  238.34  205.31 

v tom 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8  123.12  103.53 

      z toho s odborným knihovníckym vzdelaním 9 51.49 49.48 

zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 10  113.22  100.78 

      z toho s odborným knihovníckym vzdelaním 11 47.91 46.91 

zamestnanci so základným vzdelaním 12  2  1 

v tom  
z r.7 

 

vykonávajúci knihovnícke činnosti 13  200.07  182.54 

administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) 14  31.27  19.27 

ostatní (napr. obslužní zamestnanci) 15  7  3.50 

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere na plný pracovný úväzok (z riadku 3) 16  1 013  1 019 

Priemerná hrubá mesačná mzda odborného zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere na plný pracovný úväzok (z riadku 13) 17  1 016  1 015 

 
* 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 5 

 
 
 


