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1 .  Š T R U K T Ú R A  K N I Ž N E J  P R O D U K C I E  

Štatistické dáta o štruktúre produkcie slovenských kníh vychádzajú zo štatistického zisťovania výkazov 

KULT 4-01 v gescii Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice a Národného osvetového 

centra. Spravodajskými jednotkami štatistického zisťovania za oblasť vydávania neperiodických 

publikácií sú vydavateľstvá, štátne inštitúcie, mestá a obce, mimovládne organizácie a fyzické osoby 

pôsobiace na slovenskom trhu ktoré v príslušnom roku vydali neperiodickú/é publikáciu/e. 

V roku 2018 bolo oslovených 1 969 subjektov, z toho vydavateľskú činnosť vykonávalo 1 659 

subjektov, činnosť prerušilo alebo nevykonáva 289 subjektov a svoju činnosť ukončilo 21 subjektov. 

Počet vydaných titulov  

Za rok 2018 bolo vydaných celkovo 11 442 neperiodických titulov, oproti roku 2017 ide o nárast, z 

celkového počtu neperiodických titulov predstavujú knihy 9 315 titulov a brožúry 2 127 titulov. Počet 

výtlačkov vydaných publikácií tvorí spolu 15 408 354 kusov.  

V roku 2018 bolo v štátnom jazyku vydaných 9 891 titulov 

neperiodických titulov. Z jazykov národnostných menšín 

bolo najviac titulov vydaných v maďarskom jazyku - 336 

titulov (oproti roku 2017 nárast) a v českom jazyku - 97 

titulov. Z iných jazykov dominoval anglický jazyk, v ktorom 

bolo vydaných 542 titulov (oproti roku 2017 nárast), 

nasledoval nemecký jazyk - 36 titulov a francúzsky jazyk - 

32 titulov (oproti roku 2017 nárast). 

jazyk 2 0 1 8  2 0 1 7  2 0 1 6  2 0 1 5  2 0 1 4  

štátny slovenský 9 891 9 170 9 257 9 736 11 058 
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jazyk 2 0 1 8  2 0 1 7  2 0 1 6  2 0 1 5  2 0 1 4  

národnostných 
menšín 

maďarský 336 247 336 297 344 

český 97 103 127 112 104 

rusínsky 25 13 11 13 16 

ukrajinský 20 21 11 5 18 

poľský 16 12 7 20 14 

iný 0 1 8 19 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jazyk 2 0 1 8  2 0 1 7  2 0 1 6  2 0 1 5  2 0 1 4  

iný 

anglický 542 350 465 759 605 

nemecký 36 48 50 81 61 

ruský 15 19 23 30 29 

francúzsky 32 13 12 17 17 

španielsky 6 10 10 8 7 

taliansky 6 5 16 25 9 

viacjazyčný 384 353 424 376 407 
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Počet prekladov  

Ako preklad z iného jazyka bolo vydaných 2 634 neperiodických 

publikácií, oproti roku 2017 ide o pokles. Najpočetnejšie boli 

zastúpené preklady z anglického jazyka 1 650 titulov, nemeckého 

jazyka 287 titulov, francúzskeho jazyka 172 titulov a českého jazyka 

120 titulov.  

Preklady do štátneho jazyka 

jazyk 2 0 1 8  2 0 1 7  2 0 1 6  2 0 1 5  2 0 1 4  

anglický 1650 1710 1746 1375 1431 

nemecký 287 212 220 170 225 

francúzsky 172 78 106 95 90 

český 120 101 90 252 190 

poľský 57 49 57 52 46 

maďarský 32 551 43 242 102 

španielsky 46 18 34 34 38 

taliansky 69 90 93 85 94 

portugalský 7 11 9 12 14 

ruský 42 58 64 85 60 

srbský 14 2 5 6 7 

nórsky 26 46 35 59 42 

švédsky 62 53 61 62 26 

Počet vydavateľov  

Počet 
vydavateľov 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

1659 1673 1809 1733 1635 1646 1657 1518 1520 1236 1389 1233 1155 944 820 
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Tematické spektrum  

počet titulov 2 0 1 8  2 0 1 7  2 0 1 6  2 0 1 5  2 0 1 4  

literárne texty (beletria) 2725 2737 2905 2614 2424 

dejiny literatúry a literárna kritika 70 55 78 103 79 

všeobecné 1715 1757 1594 1309 1151 

filozofia, psychológia 234 208 213 241 328 

náboženstvo, teológia 546 493 536 608 428 

sociológia, štatistika 129 162 171 219 68 

politika, ekonómia 386 398 362 377 287 

právo, verejná správa, soc.zabezpečenie 435 434 433 455 361 

vojenské umenie a vojenská veda 62 13 31 36 12 

školstvo, pedagogika, voľný čas 1029 695 718 1064 1960 

obchod, spoje, doprava, cestovný ruch 127 114 104 151 71 

etnografia, kultúrna antropológia 92 76 89 94 66 

filológia, jazyky, jazykoveda 337 362 363 425 395 

matematika 213 168 241 214 175 

prírodné vedy 365 359 300 573 332 

lekárske vedy, zdravotníctvo 449 387 413 400 380 

priemysel, technológia, stavebníctvo, obchod a remeslá 469 250 481 727 363 

poľnohosp., lesníctvo, chov dobytka, lov zvere a rybolov 162 156 181 153 89 

domáce hospodárstvo 39 52 74 37 128 

manažment, riadenie a organizácia 231 149 239 286 221 

územné plánovanie, urbanizmus, architektúra 72 35 56 72 41 

sochárstvo, výtvarné umenie, grafika, foto 318 315 252 246 202 

hudba, divadlo, film a podobné umenie 225 233 182 191 148 

hry a športy 274 89 79 85 59 

geografia 73 90 109 125 79 

história, životopisy 665 609 532 643 537 

publikácie pre deti 1070 1102 971 794 779 

komiksy 21 16 7 8 1 

školské učebnice 626 445 549 526 453 

vysokoškolské skriptá 741 792 981 1764 1020 

oficiálne dokumenty 178 238 368 451 639 

publikácie v Braillovom písme 2 139 146 134  

počet titulov distribuovaných formou e-knihy 1922 3291 1913 1945  

počet titulov distr. formou audioknihy 1584 1400 1019 1077  
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3. CELKOVÁ PREDAJNOSŤ KNÍH  

 

V posledných rokoch zaznamenávame na slovenskom knižnom trhu príjemné oživenie, sprevádzané 

miernym nárastom predaja kníh. Všeobecným poznatkom je diverzifikácia čitateľského záujmu 

a mierny posun ku knihám reflektujúcim spoločenské udalosti. Potešiteľnou správou je, že stúpa 

záujem o knihy pre deti a mládež. Rastie internetový predaj, naopak pokles nastáva 

v hypermarketoch a čiastočne aj v „door-to-door“ predaji. Najsilnejším a teda aj najobľúbenejším 

naďalej ostáva nákup v klasických kamenných kníhkupectvách, či už v nákupných centrách alebo 

u menších nezávislých kníhkupcov. 

 

Vzhľadom na nedostupnosť oficiálnych štatistických presných a kompletných údajov o tržbách na 

slovenskom knižnom trhu, je veľmi ťažké určiť presne tak celkový obrat trhu ako aj podiel  

jednotlivých subjektov. Preto čísla o celkovom knižnom obrate, uvedené v tejto pasáži majú iba 

orientačnú výpovednú lehotu. Vychádzajú z údajov zverejnených v ročných účtovných uzávierkach, 

na portáli Finstat.sk (tieto nie sú v plnej miere relevantné vzhľadom na rozdielne fiškálne obdobia 

jednotlivých spoločností), z prepočtu tržieb najväčších knižných distribúcií po zohľadnení 

štandardných rabatov na koncové ceny, z osobného dopytovania údajov o tržbách u jednotlivých 

subjektov knižného trhu a záverečnej celkovej komparácie takto získaných veličín.  

 

Po zohľadnení všetkých získaných údajov ako aj empirických a prieskumných skúseností usudzujeme, 

že celková výška tržieb na knižnom trhu stále osciluje okolo úrovne 110 mil. €. Dostupné informácie 

ukazujú na predaj v sieti kamenných kníhkupectiev na úrovni cca 58%, prostredníctvom 

internetových obchodov cca 20%, predaj v hypermarketoch do 3%, predaj učebníc cca 15%, a zvyšné 

približne 3-4% predstavujú iné kanály - predaje „door-to-door“, predaje v maloobchodných 

jednotkách ktoré ponúkajú knihy ako doplnkový sortiment a elektronické knihy.  

 

Z hľadiska dosahovaných tržieb sú na slovenskom knižnom trhu už niekoľko rokov najväčšími 

spoločnosťami subjekty uvedené v nasledujúcej tabuľke, čerpajúcej zdroje z portálu Finstat.sk. Zo 

zoznamu vypadla v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi spoločnosť Beyond Media, ktorá predala svoj 

internetový portál gorila.sk. K tejto štatistike je potrebné poznamenať, že poradie vychádza 

z porovnávania tržieb vyjadrených v rôznych cenách - vydavateľských alebo veľkoobchodných 

a maloobchodných a súčasne sú v týchto obratoch zahrnuté aj obraty za iný ako knižný sortiment. 

Takisto sú tieto obraty uvedené za rozdielne obdobia, nakoľko jednotlivé spoločnosti vykazujú údaje 

v neidentických obdobiach (kalendárny rok, fiškálny rok). 
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Spoločnosť 
Tržby v mil. € 

2018 2017 2016 

Panta Rhei 41,7 39,5 38,2 

Martinus 25,5 23,5 21,0 

IKAR 1 18,9 17,7 16,6 

Partner Technic 1 7,9 7,7 6,7 

Vydavateľstvo Slovart 6,7 6,7 6,5 

Pemic  1 5,9 6,0 5,5 

Abatros Media  1 5,7 4,5 4,3 

Wolters Kluwer 3,9 3,9 4,0 

Knihy pre každého 4,0 3,6 3,3 

SPN Mladé letá 2,8 2,3 2,3 
1 údaje za iné obdobia ako kalendárny rok, presahuje do 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knižný veľkoobchod  

V roku 2018 bola na slovenskom knižnom trhu zaznamenaná významná zmena. Z trhu odišiel jeden 

z dlhodobo najväčších veľkoobchodov – Slovart Store, dodávateľ kníh pre sieť hypermarketov 

a supermarketov TESCO. Jeho činnosť prevzala knižná distribúcia Ikar, a.s. Zvyšok trhu ostal pomerne  

stabilizovaný. Zásobovanie maloobchodných a internetových prevádzok pokračovalo v štandardnom 

konkurenčnom prostredí. Na trhu pôsobilo niekoľko veľkých distribúcií so širokým sortimentom 

vydavateľov, dvojica veľkých vydavateľov s vlastnou distribúciou a taktiež niekoľko menších 

subjektov, venujúcich sa distribúcii rôznych titulov. Dodávky do najväčších sietí kníhkupectiev Panta 

Rhei a Martinus, naďalej realizovali v podstate všetci významní veľkoobchodní distribútori, a súčasne 

v značnej miere pretrvávali aj priame priame dodávky zo strany vydavateľov do prevádzok týchto 

reťazcov maloobchodu bez participácie veľkoobchodného článku. 
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Významné všeobecné distribúcie  

Najväčšou knižnou distribúciou na Slovensku naďalej ostáva IKAR, a.s. V súčasnosti disponuje 

modernými skladovými priestormi na ploche 8 700 m2, na ktorej skladuje a spracováva  knihy nielen 

pre potreby distribúcie vlastného vydavateľstva a vlastného knižného veľkoobchodu, ale  poskytuje aj  

logistické služby pre zmluvných partnerov. Vo svojom veľkoobchodnom portfóliu  ponúka viac ako 

100 000 knižných titulov v slovenskom ako aj českom jazyku. Široká ponuka titulov v českom jazyku je 

zabezpečovaná vďaka spolupráci s partnerskou českou distribúciou Euromedia Group. V rámci 

veľkoobchodnej distribúcie má IKAR niekoľko vydavateľstiev vo výhradnej distribúcii.  

Partner Technic, spol. s r.o. pôsobí  ako jedna z najväčších knižných distribučných spoločností pre 

mnohých vydavateľov. Disponuje širokou ponukou titulov, pričom  udržiava priemerný počet kníh na 

sklade cez 800 000 kusov. Zároveň prevádzkuje veľkoobchodný internetový systém pre kníhkupectvá 

a knižné e-shopy, ako aj knižný internetový maloobchodný e-shop pre koncových spotrebiteľov. 

Taktiež má niektoré vydavateľstvá vo svojej výhradnej distribúcii a zásobuje reťazec Kaufland. 

Knižný veľkoobchod Pemic, s.r.o. patrí už takmer 10 rokov medzi významné firmy zaoberajúce sa 

distribúciou na slovenskom knižnom trhu. Disponuje širokou ponukou slovenských, a vďaka 

spolupráci s materskou spoločnosťou aj českých titulov. Pemic dodáva knihy do viac ako 250 

kníhkupectiev, internetových obchodov a iných obchodných miest na území celého Slovenska. 

Taktiež zabezpečuje výhradnú distribúciu niektorým vydavateľstvám. Spomedzi neknižných sietí 

zásobuje knihami reťazec Metro.   

Významné distribúcie zamerané na vlastnú produkciu  

Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o. sa zameriava na distribúciu vlastných výrobkov v slovenskom 

a českom jazyku a na distribúciu importovanej cudzojazyčnej literatúry. 

Albatros Media Slovakia, s.r.o. zabezpečuje distribúciu titulov všetkých 15 vydavateľstiev patriacich 

do vydavateľského domu Albatros Media a ktoré ostatné distribúcie neponúkajú prostredníctvom 

spoločnosti Distri.sk.  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje za veľkoobchodné tržby najväčších distribučných 

spoločností. Pri všetkých firmách ide o údaje za kalendárne kalendárne roky, poskytnuté zástupcami 

jednotlivých spoločností. 
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Distribúcia 
Veľkoobchodné tržby v mil. € 

2018 2017 2016 

Ikar, a.s.   15,5 13,7 12,8 

Partner Technic, spol. s r.o. 7,9 7,7 6,6 

Knižný veľkoobchod Pemic, s.r.o.  6,2 5,8 5,5 

Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o. 5,2 5,1 4,9 

Abatros Media Slovakia, s.r.o. 3,8 4,2 3,2 

Slovart-Store, spol. s r.o. 0,0 1,6 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knižný maloobchod  

Počas roka 2018 sa nárast počtu resp. preskupovanie kamenných kníhkupectiev v porovnaní 

s minulými rokmi   spomalili. Menší regionálni a lokálni kníhkupci ostávajú v stabilných nezmenených 

počtoch, popr. v nich prichádza k zmene majiteľa. Nové „mimoreťazcové“ prevádzky v podstate 

nepribúdajú. Postupným príchodom najväčších sietí aj do menších miest je ich konkurenčná situácia 

vystavená postupne čoraz väčším výzvam. Celkový počet kamenných kníhkupectiev sa pohybuje na 

úrovni do cca 300 prevádzok. 

Absolútne dominantnú pozíciu na trhu si aj naďalej udržiava knižný reťazec Panta Rhei, s.r.o. ktorý 

dnes predstavuje cca 40% trhu a ktorý svoj dlhoročný dizajn v posledných rokoch mení v súlade so 

zmeneným požiadavkami trhu a novými trendmi. Súčasne postupne otvára predajne špecializované 

na predaj kníh za zvýhodnené ceny - GROŠ. 

Druhým najsilnejším subjektom v sieti kamenných kníhkupectiev je Martinus, s.r.o. ktorého predajne 

sú vďaka typickému dizajnu väčšinou ľahko identifikovateľné. Obidve tieto siete, ktoré svoju predajnú 

činnosť v knižnom sortimente spájajú s prevádzkovaním kaviarní  (Café Dias resp. Foxford) sa súčasne 

stávajú do istej miery kultúrnymi stánkami vhodnými na rôzne a to nie len knižné podujatia 

a miestom stretnutí časti populácie v konkrétnych lokalitách, kde sa kníhkupectvá nachádzajú.  
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Významné miesto ma knižnom trhu patrí aj sieti Knihy pre každého, ktoré pôsobí s výnimkou 

Prešovského a Košického kraja na celom území Slovenska a ktoré okrem štandardného sortimentu 

ponúka aj široké spektrum kníh s výrazne výhodnými cenami. 

Nezávislé kníhkupectvá, medzi ktoré radíme aj malé „siete“, zahrnujúce v sebe 3-4 kníhkupectvá, 

realizujú približne 25% celkového knižného obratu. Špeciálne postavenie medzi týmito nezávislými 

predajcami zaujíma 7 nezávislých kníhkupcov fungujúcich pod hlavičkou Artforum a ponúkajúcich 

vybraný sortiment. K dlhoročným a stabilným kníhkupcom na slovenskom trhu patria Kníhkupectvo 

alter ego, KnihArt, Kníhkupectvo Barica, Kniha Jakub, Kníhkupectvo Christiania, Kníhkupectvo Dováľ, 

Knihy Molnár, Kníhkupectvo Oľga Grniaková, Kniha Myjava, Aloha, Libresso, Tranoscius a mnohí ďalší. 

Väčšina kamenných kníhkupectiev súčasne prevádzkuje aj vlastný e-shop.  

Hypermarkety a supermarkety  - Tesco, Kaufland a Metro vo svojom sortimente ponúkajú aj knihy, 

samozrejme iba zúžený sortiment zameraný na zákazníka hypermarketov. Najväčšie obraty v predaji 

kníh dosahuje dlhodobo reťazec Tesco, čo je dané jeho celkovou veľkosťou a postavením v rámci trhu 

a krajiny. Celkovo však možno pozorovať trend postupného poklesu predajov vo všetkých reťazcoch, 

zmenšovanie predajných plôch a zužovanie priestoru pre knihy. 

V obmedzenej miere existujú špecializované kníhkupectvá zamerané napr.  na zahraničnú a odbornú 

literatúru, ezoterickú literatúru, náboženskú literatúru a pod.  

Čoraz silnejšiu pozíciu v predaji knižného sortimentu predstavujú internetové kníhkupectvá, ktorých 

predaj stále rastie. Absolútne dominantné postavenie patrí portálu martinus.sk, ktorý v roku 2018 

významne posilnil aj vďaka akvizícii portálu portálu gorila.sk a ktorý už opakovane získal v nezávislých 

prieskumoch ocenenie „najlepší“ alebo „najobľúbenejší“ internetový obchod na Slovensku. 

Primerane rastie aj predaj v ďalších internetových kníhkupectvách - pantarhei.sk, bux.sk (Ikar), 

megaknihy.sk a knihyprekazdeho.sk a tiež predaj prostredníctvom českých e-shopov. Rovnako 

mnoho nezávislých kníhkupcov prevádzkuje v rámci svojich predajní aj internetový predaj. Na 

internetovom trhu panuje silné konkurenčné prostredie, noví prevádzkovatelia sa usilujú získať  

zákazníka rôznymi marketingovými akciami v priebehu celého roka a  najmä agresívnou cenovou 

politikou (vyššími zľavami), avšak ukázalo sa, že táto cesta je z dlhodobého hľadiska neudržateľná. 

Nemalý podiel tvorí aj nákup cudzojazyčnej literatúry zo zahraničia, kde slovenskí zákazníci 

objednávajú najmä na Amazon.de a Bookdepository.com, ktorý tiež patrí pod Amazon. 

Trendom sa ukazuje byť nákup cez mobilné zariadenia, ktoré postupne zvyšujú podiel na celkovom 

predaji internetových obchodov a nahrádzajú tak tradičné stolové počítače alebo notebooky. 
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Obrat s učebnicami sa javí ako stabilizovaný. Výraznejšie zmeny môžu nastať po ohlasovanom 

uvoľnení trhu s učebnicami. Naopak klesá objem predaja prostredníctvom „door-to-door“ 

spoločností. Pokračuje predaj prostredníctvom školských klubov, zásielkových katalógov a 

neodhadnuteľný podiel predstavuje predaj prostredníctvom maloobchodných  firiem mimo 

kníhkupeckého trhu (hračkárstva, papiernictvá, benzínové pumpy, pošty, novinové stánky...). 

Knižné siete 
2018 2017 2016 

Počet predajní Z toho v OC Počet predajní Z toho v OC Počet predajní Z toho v OC 

Panta Rhei, s.r.o. 1 54 37 49 35 40 35 

Martinus.sk, s.r.o. 11 10 10 9 9 7 

Knihy pre každého s.r.o. 14 5 14 5 13 4 
1 +7 predajní GROŠ, z toho 3 v OC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetové kníhkupectvá  

Internetový predaj tvorí približne 20-25% celkového maloobchodného predaja s knihami. Pomer 

medzi internetovým predajom a predajom cez kamenné kníhkupectvá sa posledných pár rokov 

nemení. Na tomto trhu panuje silné konkurenčné prostredie a jednotlivé obchody medzi sebou 

bojujú nielen cenou ale aj rôznymi marketingovými aktivitami. Internetové obchody naďalej rastú, 

zároveň však pribúdajú aj nové kamenné prevádzky. Najväčší podiel na internetovom predaji má 

kníhkupectvo Martinus, ktoré si naďalej drží dominantné postavenie. Pod jeho prevádzku patrí aj 

Gorila.sk. Medzi ďalšie významné knižné e-shopy patria Pantarhei.sk, Bux.sk, Megaknihy.sk 

a Knihyprekazdeho.sk. Rovnako, mnoho nezávislých kníhkupcov prevádzkuje v rámci svojich predajní 

aj internetový predaj. Noví a menší hráči sa snažia zákazníkov zaujať najmä agresívnou cenovou 

politikou (vyššími zľavami), avšak ukázalo sa, že táto cesta je z dlhodobého hľadiska neudržateľná. 

Nemalý podiel tvorí aj nákup cudzojazyčnej literatúry zo zahraničia, kde slovenskí zákazníci 

objednávajú najmä na Amazon.de a Bookdepository.com, ktorý tiež patrí pod Amazon. Trendom sa 

ukazuje byť nákup cez mobilné zariadenia, ktoré postupne zvyšujú podiel na celkovom predaji 

internetových obchodov a nahrádzajú tak tradičné stolové počítače alebo notebooky.  
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E-knihy a digitálne audioknihy  

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2018 záujem o e-knihy rástol bez významného 

vplyvu na predaj printových kníh. Mimoriadne silná bola už tradične letná sezóna a tiež predvianočné 

a vianočné obdobie. Celkový objem trhu s elektronickými knihami dosiahol odhadom hodnotu 1,2 - 

1,5 mil. EUR v maloobchodných cenách. Počet e-kníh, zakúpených zákazníkmi, sa pravdepodobne 

pohyboval v intervale 140 tis. - 180 tis. kusov.  

E-knihy boli súčasťou edičných plánov väčšiny významnejších slovenských vydavateľstiev. Počet e-

kníh dostupných v slovenskom jazyku tak prekročil 5 tisíc. Spolu s e-knihami v českom jazyku si 

zákazníci kníhkupectiev mohli vyberať z už viac ako 15 tisíc titulov. Obrat z e-kníh pre väčšinu 

vydavateľov medziročne rástla. 10 najúspešnejších vydavateľov podľa veľkosti obratu prinieslo až dve 

tretiny celkového e-knižného obratu.   

Z pohľadu dostupnosti na predajných miestach zostával predaj aj naďalej koncentrovaný. E-knihy 

predávalo niekoľko internetových kníhkupectiev ako Martinus, iBux.sk či Artforum, ktoré boli 

zapojené do distribučných riešení platforiem Dibuk alebo Wooky. Okrem nich boli slovenské e-knihy 

dostupné aj v e-shopoch niekoľkých vydavateľov, ale aj v e-shopoch s globálnym dosahom (Apple 

iBooks). Niekoľko predajcov sa zo segmentu stiahlo. Odhadom približne 5-7% objednávok smerovalo 

do zahraničia, prevažne do iných krajín EÚ, ale aj USA či Kanady. 

Medzi e-čitateľmi prevažujú ženy. Žánrovo je naďalej najvyhľadávanejšia beletria. Jej podiel však 

pozvoľna poklesol, rástla naopak odborná a náučná literatúra. Veľmi mierne rástol aj podiel e-kníh 

pre deti a mládež. Prakticky jediným pretrvávajúcim spôsobom ochrany pred neautorizovaným 

kopírovaním zostalo tzv. sociálne DRM, resp. označenie formátov e-kníh viditeľnými aj skrytými 

informáciami, identifikujúcimi nákup. Pozitívom tohto spôsobu je veľmi jednoduchá manipulácia so 

súbormi pre čitateľov a možnosť čítať e-knihy na akomkoľvek zariadení. Medzi populárny spôsob 

doručenia e-kníh patrí odoslanie do čítačiek e-mailom, vrátane automatického doručenia do čítačiek 

ihneď po nákupe v internetovom kníhkupectve. 

Okrem e-kníh sa zvyšujúcej popularite tešili aj digitálne audioknihy. Je veľmi pravdepodobné, že pri 

lepšej dostupnosti titulov v slovenskom jazyku by predaj stúpal ešte prudšie. U predajcov, ktorí 

predávali digitálne audioknihy (MP3) aj audioknihy na fyzických nosičoch (CD), predstavoval podiel 

digitálnych formátov v niektorých mesiacoch viac ako 50%. Stúpala tiež obľuba mobilných aplikácií 

pre smartfóny a tablety. Tie pre zákazníkov predstavujú pohodlný spôsob, ako audioknihy prehrávať, 

pretože riešia aj stiahnutie a manažment mp3 súborov. Na odhad celkového obratu či počtu 

predaných kusov bude potrebné viac predajných dát.   
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4. LEGISLATÍVNE ZMENY V  ROKU 2018 

 

V roku 2018 sa desať najdôležitejších zákonov pre podnikateľov zmenilo až 32-krát, medzi nimi  išlo 

o zmeny vzťahujúce sa na Zákon o dani z príjmov, Obchodný zákonník, Zákonník práce či Zákon 

o účtovníctve, teda zmeny ktoré sa bytostne dotýkajú každého podnikateľa, čiže aj podnikateľa 

v knižnom segmente. V spleti zákonov a ich novelizácií je niekedy a najmä pre malých podnikateľov 

naozaj ťažké zorientovať sa.  

 

Zákony resp. zmeny zákonov, ktoré mali najväčšie dopady: 

 

GDPR (General  Data Protection Regulation)  

nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpilo do účinnosti 25. 5. 2018 a ktoré bolo zapracované do 

Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných 

údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti. Medzi najvýznamnejšie povinnosti 

subjektov a zmeny, podľa novej právnej úpravy patria:     

 povinnosť vymedzených subjektov ustanoviť zodpovednú osobu,  

 povinnosť upraviť príslušnú dokumentáciu a prispôsobiť ju novej právnej úprave, 

 zmeny v oblasti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, 

 zavedenie likvidačných pokút za porušenie povinností (pokuty až do 20 miliónov eur), 

 nové práva dotknutých osôb (napr. právo byť zabudnutý), 

 viaceré nové povinnosti pre osoby spracúvajúce osobné údaje. 

Zmeny v  Zákonníku práce č.  311/2001 Z.z.   

 povinné zverejňovať  platy pri pracovných ponukách od 1.5.2018, konkrétne  základnú zložku 

mzdy,  

 zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, vo sviatky a cez víkendy - v dvoch  fázach - 

od 1.5. 2018 a od 1.5. 2019 s tým, že  zároveň existuje  viacero výnimiek pre zamestnávateľov, 

u ktorých je nočná práca prevažujúca, 

 13. a 14.  platy sú od 1.5. 2018 oslobodené od odvodov a daní za podmienky, že tieto platy sú 

minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, pričom úľavy možno 

uplatniť maximálne do výšky 500 Eur, 

 od 1.1. 2019 bola zavedená povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky na rekreáciu (vo 

výške 55% oprávnených výdavkov, max  275 eur na zamestnanca). 
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Zmeny v  autorskom zákone č.  185/2015 Z.z.  

Ide o zmeny, ktorými bola do autorského zákona transponovaná smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2017/1564/EÚ z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a 

iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech 

osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene 

smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v 

informačnej spoločnosti, ktorou sa preberajú ustanovenia Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k 

uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou 

čítania. Do autorského zákona sa nepodarilo presadiť Právo vydavateľa na náhradu odmeny za 

vyhotovenie rozmnoženiny diela bez súhlasu autora, ktorým by prišlo zosúladeniu našej právnej 

úpravy s vývinom legislatívy v ostatných krajinách, ktoré reagovali na zmeny a vývoj medzinárodných 

zmlúv a dohôd ochraňujúcich práva autorov, vrátane práva EÚ v tejto oblasti. Pre vydavateľov a ZVKS 

to znamená stratu významnej časti príjmov. 

Zákon o  dani  z  príjmov č.  595/2003 Z.  z.   

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť povinnosť oznámiť daňovému úradu informáciu o nezrazení 

zrážkovej dane tuzemským osobám (netýka sa právnických osôb) z príjmov z vytvorenia diela 

a z podania umeleckého výkonu - na  tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a ktoré je 

potrebné vyplniť  elektronicky na portáli finančného riaditeľstva za každú zrážkovou daňou 

nezdaňovanú osobu samostatne.  

Zákon č.  79/2015 Z.  z.  o  odpadoch 

Novela zákona k 1.1.2018 priniesla  pre malých podnikateľov pozitívnu zmenu: Výrobcovia obalov, 

ktorí uvedú na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za 

kalendárny rok, od roku 2018 nemusia zabezpečovať zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu 

odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedli na trh alebo distribuovali. 

Zákon č.  297/2008 Z.  z.  o ochrane pred legalizá ciou prí jmov z trestnej  č innosti  a o 

ochrane pred financovaním terorizmu a Zákon č.  315/2016 Z.  z.  o registri 

partnerov verejného sektora  (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).  

Prišlo k legislatívnej úprave pojmu  konečný užívateľ výhod. Prostredníctvom zavedeného registra 

partnerov verejného sektora je  možné zistiť, kto je konečným užívateľom výhod subjektu, ktorý sa 

do tohto registra zapisuje (t. j. subjektu, ktorý prichádza do styku s finančnými prostriedkami z 

verejných zdrojov). 
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Z dôvodu rôznych káuz tzv. „schránkových firiem“ sa tento zákon označuje ako protischránkový 

zákon. Konečným užívateľom výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti je: 

1. každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – 

podnikateľa alebo združenie majetku, 

2. každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo 

združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod. 

Zákon č.  461/2003 Z.z.  o sociálnom poi stení  

23.10.2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá 

prináša najmä novinku - zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia (prvýkrát v roku 2023 za 

rok 2022), či úpravu pravdepodobného vymeriavacieho základu pri materskej – tzv. reťazovom 

pôrode, zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky a iné.  

Zmena definície zamestnanca (zmena platná od 19.11.2018) 

Od 1.7.2018 si môžu uplatniť odvodovú úľavu aj poberatelia predčasných starobných dôchodkov, 

ktorí si budú môcť privyrobiť popri poberaní dôchodku na základe dohody o pracovnej činnosti alebo 

dohody o vykonaní práce, až kým úhrnný príjem z dohody v kalendárnom roku nepresiahne 2 400 

eur. Na základe toho dochádza v novele zákona k zmene v definícii zamestnanca, a to tak, že za 

zamestnanca sa na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v 

nezamestnanosti považuje na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, 

osoba, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, 

výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek, invalidný výsluhový 

dôchodok podľa osobitného predpisu. 

Od 1.1.2019 je upravený pravdepodobný vymeriavací základ pre odvody.  

Od 1. januára 2019 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vymeriavací základ. Nový minimálny 

vymeriavací základ je 477,00 eur. Nový maximálny vymeriavací základ je 6 678,00 eur. 

Zákon č.  289/2008 Z.  z.  o používaní  elektronickej  registračnej  pokladnice  

Ide o projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. Od 1. apríla 2019 

sa museli k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice (tí, ktorí prvý krát 

začali po 1.4. evidovať tržbu),  všetky ostatné subjekty postupne od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019. 

Od 1. júla 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia. 
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5. PRIAMA ŠTÁTNA PODPORA LITERATÚRY  

 

Pod podporou zo štátnych zdrojov rozumieme priamu finančnú podporu tvorby, vydávania, 

prezentácie, propagácie a dostupnosti literatúry prostredníctvom systémov a nástrojov, ktoré 

vytvoril štát s delegovaním kompetencií na úseku literatúry a knižnej kultúry. V minulosti v štruktúre 

svojej rozpočtovej kapitoly podporovalo ministerstvo kultúry oblasť literatúry v rámci prvkov 08S01 

Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a 08S02 Dotačný 

systém MK SR.  

Štátnou podporou sa vytvárajú podmienky na to, aby diela mohli vyjsť a pôvodná literatúra mala 

zabezpečené základné vstupy a dostala sa medzi čitateľov. Zachovávajú sa najvýznamnejšie diela 

pôvodnej slovenskej a prekladovej literatúry a vytvárajú sa podmienky na podporu ich žánrovej 

rôznorodosti. Podpora časopisom kladie dôraz na to, aby každá umelecká oblasť mohla vo vlastnom 

časopise reflektovať pluralitné názory z oblasti, odbornú problematiku a prinášať  informácie a 

aktuálne dianie. Pre spisovateľov sú často časopisy jedinou platformou na uverejnenie aj svojich 

krátkych literárnych útvarov. Vývoj na slovenskom knižnom trhu jasne ukazuje, že bez podpory štátu 

by sa niektoré literárne diela, či časopisy postupne vytratili zo súčasného knižného sortimentu. 

Podpora, určená na vydanie knihy (úhradu polygrafických nákladov a autorský honorár), totiž 

spravidla vykrýva stratu z vydania. 

Dotačný systém ministerstva kultúry, ktorý fungoval od roku 2004, bol založený na demokratickom 

princípe rozdeľovania finančných prostriedkov smerovaných cielene do podpory konkrétnych 

projektov vrátane podpory literatúry a knižnej kultúry.  Jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie sa 

predkladali na posúdenie nezávislým odborným komisiám, ktoré boli zložené výhradne z odborníkov 

z externého prostredia. Ministerstvo kultúry stanovovalo všeobecné priority i špecifické priority pre 

danú oblasť na príslušný rok.  

Na podporu projektov v oblasti literatúry a knižnej kultúry bol vytvorený v rámci programu Umenie 

osobitný podprogram Literatúra a knižná kultúra a podpora sa zameriavala na súčasnú pôvodnú 

slovenskú umeleckú literatúru, pôvodnú prekladovú literatúru, umenovednú a spoločenskovednú 

literatúru, literatúru a časopisy pre deti a mládež, vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov, 

projekty zamerané na odbornú reflexiu a aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry. Ročne 

podporilo ministerstvo kultúry viac ako 200 knižných publikácií a časopisov a okolo 60 podujatí 

z oblasti literatúry. 
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Od roku 2008 začal v rámci dotačného systému pracovať aj jednoduchý informačný systém Register 

odporúčanej literatúry. Bol určený pre knižnice, informoval o produkcii kníh podporených 

z dotačného systému a ponúkal ich na doplňovanie knižničných fondov. Podstatnú časť dotačného 

systému ministerstva kultúry postupne nahradil Fond na podporu umenia, verejnoprávna inštitúcia, 

ktorá vznikla 1.1.2015. Vytvorený Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia 

zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným 

poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu 

umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, 

kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne 

podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.  

Rok 2018 predstavoval pre Fond na podporu umenia tretí rok poskytovania finančných prostriedkov 

na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ale aj utváranie materiálnych 

podmienok na ich verejnú prezentáciu a šírenie v slovenskom a/alebo medzinárodnom kultúrnom, či 

umeleckom kontexte. Fond si prostredníctvom štruktúry podpornej činnosti kládol za cieľ rozvoj 

viacerých oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, medzi ktoré patrí najmä divadlo, tanec, 

hudba, vizuálne umenie, literatúra, medziodborové aktivity, tradičná kultúra, kultúrno-osvetová 

činnosť, knižnice, múzeá a galérie, či oblasť tvorby multimediálnych diel. 

 

Prehľad dotáci í  a  štipendií  Fondu na podporu umenia za rok 2018  

Program Podprogram 
Prijaté 
žiadosti 

Žiadaná suma 
Podporené 

žiadosti 
Pridelená suma 

Nepodpo
rené 

žiadosti 

Umenie 
Literatúra - prehľad 

dotácií 
548 2 939 918 € 380 1 225 435 € 168 

Umenie 
Literatúra - prehľad 

štipendií 
136 1 026 080 € 80 377 568 € 56 

Podujatia, kultúrne 
centrá a časopisy  

Vydávanie 
časopisov 

78 1 912 661 € 50 855 540 € 28 

Výskum a 
vzdelávacie aktivity 

Literatúra - prehľad 
dotácií 

48 373 873 € 30 133 320 € 18 

Výskum a 
vzdelávacie aktivity 

Literatúra - prehľad 
štipendií 

11 78 432 € 6 42 864 € 5 
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Prehľad podporených žiadostí  a  pridelenej  sumy za roky 2016, 2017 a 2018  

2016 

Program Podprogram 
Podporené 

žiadosti 
Pridelená suma 2016 

Umenie Literatúra - prehľad dotácií 362 1 277 098 € 

Umenie Literatúra - prehľad štipendií 53 270 198 € 

Podujatia, kultúrne centrá a 
časopisy  

Vydávanie časopisov 40 684 000 € 

Výskum a vzdelávacie aktivity Literatúra - prehľad dotácií 22 80 543 € 

Výskum a vzdelávacie aktivity Literatúra - prehľad štipendií 2 18 543 € 

SPOLU 
 

479 2 249 839 € 

2017 

Program Podprogram 
Podporené 

žiadosti 
Pridelená suma 2017 

Umenie Literatúra - prehľad dotácií 382 1 388 846 € 

Umenie Literatúra - prehľad štipendií 61 315 231  € 

Podujatia, kultúrne centrá a 
časopisy  

Vydávanie časopisov 41 675 500 € 

Výskum a vzdelávacie aktivity Literatúra - prehľad dotácií 22 85 494  € 

Výskum a vzdelávacie aktivity Literatúra - prehľad štipendií 4 15 894 € 

SPOLU 
 

510 2 080 240 € 

2018 

Program Podprogram 
Podporené 

žiadosti 
Pridelená suma 2018 

Umenie Literatúra - prehľad dotácií 380 1 225 435 € 

Umenie Literatúra - prehľad štipendií 80 377 568 € 

Podujatia, kultúrne centrá a 
časopisy  

Vydávanie časopisov 50 855 540 € 

Výskum a vzdelávacie aktivity Literatúra - prehľad dotácií 30 133 320 € 

Výskum a vzdelávacie aktivity Literatúra - prehľad štipendií 6 42 864 € 

SPOLU 
 

546 2 634 727 € 
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6. KNIŽNÝ  VEĽTRH  

V dňoch 8. - 11. novembra 2018 sa na bratislavskom výstavisku Incheba konal 26. ročník knižného 

veľtrhu Bibliotéka a 23. ročník výstavy vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika. Veľtrh 

sprevádzali viaceré sprievodné podujatia, aj vďaka ktorým navštívilo počas štyroch dní Inchebu 

rekordných 45 387 návštevníkov.  

Každoročne sa konajúce podujatie umožnilo milovníkom literatúry vybrať si z tisícok knižných titulov 

rôznych žánrov. Návštevníci sa mohli stretnúť so svojimi obľúbenými autormi, vypočuť si literárne 

debaty či zúčastniť sa zaujímavých prednášok na rôzne témy spojené s bibliológiou. Dozvedieť sa 

mohli o knižných novinkách, ktoré v týchto dňoch prichádzajú na trh, o tom, čo chystajú autori v 

najbližšom období, ale aj to, ako vznikajú filmové verzie literárnych diel a prečo je dobré viesť deti k 

čítaniu. 

Štvordňový sprievodný program obohatili stretnutia knihovníkov a spisovateľov, prezentácie nových 

kníh, besedy s autormi, prekladateľmi slovenskej literatúry a známymi osobnosťami, prezentácie 

mladých autorov a množstvo programov pre deti. Sprievodný program prebiehal na šiestich 

samostatných pódiách v dvoch halách - „Literárne centrum 1“, „Literárne centrum 2“, detské pódiá 

„Deti sú naše knihy“ a „Laboratórium čítania Mama Tata, čítajte s nami“, besedové pódium na 

stánku Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR a literárne pódium Panta Rhei. Okrem sprievodného 

programu pre širokú verejnosť prebiehal aj odborný program, čím sa zabezpečila účasť odbornej 

verejnosti na knižnom veľtrhu. 
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7. KNIŽNICE V SR  

Typ knižnice 2018 2017 2016 

Národná knižnica       1       1       1 

Vedecké knižnice 
Univerzálne       5       5 

      8 
Špecializované       3       3 

Akademické knižnice     56     59     59 

Verejné knižnice 

Krajské       8       8       8 

Regionálne     29     29     29 

Mestské   102   102   103 

Obecné 1322 1386 1441 

Špeciálne knižnice 

Lekárske     41     45     46 

Technické       7       9     11 

Pôdohospodárske       8       9     8 

Múzeí a galérií     72     76     75 

SAV     44     44     46 

Vojenské     11     11     11 

ZVJS     43     43     43 

Špeciálne iné     27     27     27 

Školské knižnice 1522 1524 1530 

Spolu 3301 3381 3446 
Zdroj: MK SR / SNK / SPK 
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8. LITERÁRNE INFORMAČNÉ  PERIODIKÁ  

Na Slovensku sa knihami zaoberajú viaceré rôzne literárne časopisy, magazíny, kultúrne rubriky či 

literárne prílohy: 

BIBIANA, štvrťročník    www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura/revue-bibiana 

DOTYKY, dvojmesačník    www.dotyky.net 

FRAGMENT     www.frg.sk 

IT lib, štvrťročník    www.itlib.cvtisr.sk 

KNIŽNÁ REVUE, mesačník   www.kniznarevue.sk 

K&S (Knihy a Spoločnosť), mesačník  www.fan.sk/kas 

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK    www.literarny-tyzdennik.sk 

MAGAZÍN O KNIHÁCH    www.kultura.sme.sk/literatura 

www.kultura.sme.sk/o-knihach 

OROL TATRANSKÝ (Orol tatránski)  www.oroltatransky.sk 

ROMBOID, mesačník    www.romboid.webnode.sk 

SLOVENSKÁ LITERATÚRA, dvojmesačník  www.uslit.sav.sk/casopis 

SLOVENSKÉ POHĽADY, mesačník  www.pohlady.sk 

TVORBA, štvrťročník    www.casopis-tvorba.sk 

VERTIGO     www.vertigocasopis.com 

ENTER      www.divebuki.sk/casopis-enter 

Knihami sa zaoberajú aj viaceré rôzne internetové knižné portály: 

ČO ČÍTAŤ?     www.cocitat.sk 

ČÍTANIE_MADNESS    www.citanie.madness.sk 

KNIŽNICA_GREENIE    www.greenie.elist.sk 

LITERÁRNY KLUB    www.literarnyklub.sk 

LITERATÚRA_EUFORION   www.literatura.euforion.sk 

MEDZIKNIHAMI     www.medziknihami.sk 

REVUE SVETOVEJ LITERATÚRY   www.rsl.sk 

GLOSOLÁLIA     www.glosolalia.sk 

VLNA      www.vlna.sk 

SLAVONICA     www.slavonica.sk 

 

 

 

http://www.frg.sk/
http://www.itlib.cvtisr.sk/
http://www.kniznarevue.sk/
http://www.fan.sk/kas
http://www.literarny-tyzdennik.sk/
http://www.kultura.sme.sk/literatura
http://www.oroltatransky.sk/
http://www.casopis-tvorba.sk/
http://www.citanie.madness.sk/
http://www.literarnyklub.sk/
http://www.literarnyklub.sk/
http://www.medziknihami.sk/
http://www.medziknihami.sk/
http://www.citanie.madness.sk/
http://www.literarnyklub.sk/
http://www.slavonica.sk/
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9. LITERÁRNE PROJEKTY  

Aktivity na podporu vzťahu k čítaniu kníh a rôzne projekty na podporu čítania: 

ANASOFT LITERA  

 www.anasoftlitera.sk 

BRATISLAVSKÝ KNIŽNÝ FESTIVAL – BRaK 

 www.brakfestival.sk 

DEŇ NEPREČÍTANÝCH KNÍH 

 www.denneprecitanychknih.sk 

MEDZIRIADKY 

 www.medziriadky.sk 

NOC LITERATÚRY 

 www.nocliteratury.cz 

PROJEKT „ČÍTAJME SI“ 

 www.ldi.sk/podujatia/citajme-si 

SÚŤAŽ „VRÁŤME KNIHY DO ŠKÔL“ 

 www.vratmeknihydoskol.sk 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 

 www.sakba.sk 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 

 www.spgk.sk 

ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL, 

 www.zlf.sk 

rtvs UMENIE 

 www.rtvs.sk/televizia 

rtvs RÁDIO DEVÍN 

 www.devin.rtvs.sk 

 

http://www.medziriadky.sk/
http://www.vratmeknihydoskol.sk/
http://www.spgk.sk/
http://www.rtvs.sk/televizia
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10. MOŽNOSTI VZDELÁVANIA  

Stredné odborné školy  

 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava 

Informačné systémy a služby - knihovníctvo a vedecké informácie 

www.sosmis.sk 

 Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava 

Operátor knihárskych technológií 

www.polygraficka.sk 

Univerzity  

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

 Katedra knižničnej a informačnej vedy  

- Informačné štúdiá (Bc), 

- Informačné štúdiá (Mgr), 

- Knižničná a informačná veda (PhD). 

www.fphil.uniba.sk 

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 

Katedra slovenského jazyka a literatúry 

- Editorstvo a vydavateľská prax (Bc) 

- Editorstvo a vydavateľská prax (Mgr) 

www.ff.ukf.sk 

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie 

- Literárna veda (PhD) 

www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/ 

 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied 

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva 

- Knižnično-informačné štúdiá (Bc) 

- Knižnično-informačné štúdiá (Mgr) 

- Knižnično-informačné štúdiá (PhD) 

www.fhv.uniza.sk 

 

http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/
http://www.fhv.uniza.sk/
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11. AKTIVITY ZDRUŽENIA VYDAVATEĽOV A  KNÍHKUPCOV SR  

3.Konferencia o knižnom trhu  /  Ži l ina  

Program_Legislatíva na knižnom trhu a Čo trápi kníhkupcov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semináre  / Bratislava_počas výstavy Bibl iotéka  

Fond na podporu umenia_ programy a ich zaradenie 

LITA, autorská spoločnosť_ autorské zmluvy a legislatíva  

Dibuk_ eKnihy a ich vývoj 
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12.  NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY  

Najpredávanejšie tituly roka 2018 

Brown Dan Pôvod 

Dán Dominik Venuša zo zátoky 

Dán Dominik List zo záhrobia 

Brenkus Peter,Kucbeľová Jana Odetí do krásy 

Keleová-Vasilková Táňa Tri sestry 

Lasicová Hana,Mikulíková Katarína Oteckovia 

Karika Jozef Priepasť 

Sagan Peter Peter Sagan: Môj svet 

Keleová-Vasilková Táňa Mama 

Banáš Jozef Prebijem sa! 

Morris Heather Tetovač z Auschwitzu 

Nesbo Jo Macbeth 

Vagovič Marek Umlčaní 

Urbaníková Evita V lete ti poviem, ako sa mám 

Bukovský Igor,Gálisová Petra,Mesárošová Ivana Zachráňte svoje črevo, Protiprdkavá kuchárska kniha 

Urbaníková Evita Manželka mi nevadí 

Karika Jozef Trhlina 

Homolová Tóthová Veronika,Stern Fischerová Viola Mengeleho dievča 

Jonasson Jonas Stojedenročný starček, ktorý sa obával, že priveľa myslí 

Satinský Július Gundžovníky 

Najpredávanejšie e-knihy roka 2018 (abc poradie) 

Arpád Soltész       Sviňa 

Dominik Dán      List zo záhrobia 

Dominik Dán      Venuša zo zátoky 

Eva Urbaníková      V lete ti poviem, ako sa mám 

Jana Pronská      Diablova zajatkyňa 

Jozef Karik      Priepasť 

Jozef Karika      Trhlina 

Juraj Červenák      Hradba západu 

Katarína Pivarčiová     Láska zvoní vždy dvakrát 

Stela Rouge      Sexi a divoko 
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