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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 2019 bolo oslovených 1 810 subjektov, z toho vydavateľskú činnosť vykonávalo

1 534 subjektov, činnosť prerušilo alebo nevykonáva 255 subjektov a svoju

vydavateľskú činnosť ukončilo 21 subjektov.

1. Štruktúra knižnej produkcie

počet 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

vydav. 1534 1659 1673 1809 1733 1635 1646 1657 1518 1520 1236 1389 1233 1155 944 820
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Počet vydaných titulov

Za rok 2019 bolo vydaných celkovo 10 275 neperiodických titulov. Počet výtlačkov

vydaných publikácií tvorí spolu 12 946 638 ks. Z celkového počtu neperiodických

titulov predstavujú knihy 8 360 titulov a brožúry 1 915 titulov. V roku 2019 bolo v

štátnom jazyku vydaných 8 894 titulov, s toho pôvodná tvorba 6 676 titulov,

prekladová tvorba 2 218 titulov.

Z jazykov národnostných menšín bolo najviac titulov vydaných v maďarskom jazyku -

379 titulov a v českom jazyku – 164 titulov, v obidvoch jazykoch ide o nárast oproti

roku 2018. Z iných jazykov dominoval anglický jazyk v ktorom bolo vydaných 408

titulov, ide o pokles oproti roku 2018.
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2019 2018 2017 2016 2015 2014

slovenský 8894 9891 9170 9257 9736 11058

maďarský 379 336 247 336 297 344

český 164 97 103 127 112 104

rusínsky 15 25 13 11 13 16

ukrajinský 5 20 21 11 5 18

poľský 4 16 12 7 20 14

iný 2 0 1 8 19 23

2019 2018 2017 2016 2015 2014

anglický 408 542 350 465 759 605

nemecký 31 36 48 50 81 61

ruský 22 15 19 23 30 29

francúzsky 5 32 13 12 17 17

španielsky 6 6 10 10 8 7

taliansky 4 6 5 16 25 9

viacjazyčný 298 384 353 424 376 407
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Počet prekladov

Ako preklad z iného jazyka bolo vydaných 2 305 neperiodických publikácií, oproti roku

2018 ide o mierny pokles. Najpočetnejšie boli zastúpené preklady z anglického jazyka

1 422 titulov, nemeckého jazyka 225 titulov, francúzskeho jazyka 115 titulov.

2019 2018 2017 2016 2015 2014

anglický 1422 1650 1710 1746 1375 1431

nemecký 225 287 212 220 170 225

francúzsky 115 172 78 106 95 90

český 91 120 101 90 252 190

poľský 65 57 49 57 52 46

maďarský 40 32 551 43 242 102

španielsky 15 46 18 34 34 38

taliansky 83 69 90 93 85 94

portugalský 10 7 11 9 12 14

ruský 65 42 58 64 85 60

srbský 5 14 2 5 6 7

nórsky 32 26 46 35 59 42

švédsky 65 62 53 61 62 26
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Tematické rozdelenie

počet titulov 2019 2018 2017 2016 2015 2014

literárne texty (beletria) 2427 2725 2737 2905 2614 2424

dejiny literatúry a literárna kritika 62 70 55 78 103 79

všeobecné 1384 1715 1757 1594 1309 1151

filozofia, psychológia 275 234 208 213 241 328

náboženstvo, teológia 510 546 493 536 608 428

sociológia, štatistika 146 129 162 171 219 68

politika, ekonómia 348 386 398 362 377 287

právo, verejná správa, sociálne zabezpečenie 415 435 434 433 455 361

vojenské umenie a vojenská veda 15 62 13 31 36 12

školstvo, pedagogika, voľný čas 1007 1029 695 718 1064 1960

obchod, spoje, doprava, cestovný ruch 135 127 114 104 151 71

etnografia, kultúrna antropológia 95 92 76 89 94 66

filológia, jazyky, jazykoveda 416 337 362 363 425 395

matematika 227 213 168 241 214 175

prírodné vedy 331 365 359 300 573 332

lekárske vedy, zdravotníctvo 360 449 387 413 400 380

priemysel, technológia, stavebníctvo, obchod a remeslá 365 469 250 481 727 363

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

domáce hospodárstvo 75 39 52 74 37 128

manažment, riadenie a organizácia 201 231 149 239 286 221

územné plánovanie, urbanizmus, architektúra 53 72 35 56 72 41

sochárstvo, výtvarné umenie, grafika, fotografia 258 318 315 252 246 202

hudba, divadlo, film a podobné umenie 228 225 233 182 191 148

hry a športy 86 274 89 79 85 59

geografia 87 73 90 109 125 79

história, životopisy 613 665 609 532 643 537

publikácie pre deti 1129 1070 1102 971 794 779

komiksy 15 21 16 7 8 1

školské učebnice 886 626 445 549 526 453

vysokoškolské skriptá 536 741 792 981 1764 1020

oficiálne dokumenty 311 178 238 368 451 639

publikácie v Braillovom písme 6 2 139 146 134

počet titulov distribuovaných formou e-knihy 1890 1922 3291 1913 1945

počet titulov distribuovaných formou audioknihy 965 1584 1400 1019 1077



Subjektívne pociťované oživenie knižného trhu na Slovensku, sprevádzané miernym

rastom predaja kníh v tlačenej podobe, elektronických kníh aj audiokníh, sme po

predchádzajúcich obdobiach zaznamenali aj počas roka 2019. Naďalej pokračoval

trend diverzifikácie čitateľského záujmu a mierny posun ku knihám reflektujúcim

spoločenské, politické udalosti, témy zdravého spôsobu života a ochrany životného

prostredia. Veľmi pozitívnym faktom je, že pretrvával stúpajúci záujem o knihy pre

deti a mládež. Rástol internetový predaj, situácia v hypermarketoch sa výrazne

nemenila, ostala na úrovni roka 2018, predaj v „door-to-door“ mierne poklesol.

Najsilnejším a teda aj najobľúbenejším naďalej ostal nákup v klasických kamenných

kníhkupectvách, či už v nákupných centrách alebo u menších nezávislých

kníhkupcov, pričom vývoj ´mierny rast´ bol v sieťach a malých kníhkupectvách

takmer rovnomerný.

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 (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.

2. Celková predajnosť kníh



Po zohľadnení všetkých získaných údajov ako aj empirických a prieskumných

skúseností usudzujeme, že celková výška tržieb na knižnom trhu stále oscilovala

okolo úrovne 110 mil. €. Dostupné informácie ukazujú na predaj v sieti kamenných

kníhkupectiev na úrovni cca 57%, prostredníctvom internetových obchodov cca 21%,

predaj v hypermarketoch do cca 5%, predaj učebníc cca 14% a zvyšné približne 3%

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. 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).

* údaje za iné obdobia ako kalendárny rok, presahuje do 2020

2019 2018 2017 2016

Panta Rhei 45,4 41,7 39,5 38,2

Martinus 27,1 25,5 23,5 21

Ikar* 18,7 18,9 17,7 16,6

Partner Technic* 8,5 7,9 7,7 6,7

Slovart 6,8 6,7 6,7 6,5

Pemic* 6,1 5,9 6 5,5

Abatros Media* 5,6 5,7 4,5 4,3

Wolters Kluwer 4,5 3,9 3,9 4

Knihy pre každého 4,1 4 3,6 3,3

SPN Mladé letá 4,5 2,8 2,3 2,3

Aitec 3,6 3,7 2,7 1,8

Raabe 1,9 2 1,9 1,5

Tatran 1,4 1,1 1 0,9



Knižný veľkoobchod

V roku 2019 nebola na slovenskom knižnom trhu zaznamenaná významná zmena.

Odchod jedného z dlhodobo najväčších veľkoobchodov – Slovart Store – z trhu sa

neprejavil žiadnymi negatívnymi dôsledkami na vydavateľov. Prevzatie zásobovania

siete hypermarketov a supermarketov TESCO knižnou distribúciou IKAR bolo

realizované koordinovane a zásobovanie pokračovalo plynule. Zvyšok trhu ostal

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. Ku koncu

roka 2019 disponoval modernými skladovými priestormi na ploche 8 700m2, na ktorej

skladuje knihy v objeme cca 4,5 mil. ks a zabezpečuje distribúciu produkcie vlastného

vydavateľstva ako aj cca 400 ďalších vydavateľov. Súčasne 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 na slovenskom knižnom trhu už takmer 30 rokov,

pričom sa postupne etabloval predovšetkým ako jedna z najväčších knižných

distribučných spoločností. Disponuje širokou ponukou titulov, pričom udržiava

priemerný počet kníh na sklade takmer 950 000 ks. 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 roky medzi významné firmy zaoberajúce sa

distribúciou na slovenskom knižnom trhu. V objednávkovom systéme spoločnosti je

pre odberateľov k dispozícii viac ako 70 000 titulov. Disponuje širokou ponukou

slovenských, a vďaka spolupráci s materskou spoločnosťou, aj českých titulov.

Okrem kníh dodáva aj kalendáre, hry, hračky a papierenské produkty. 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, na distribúciu importovanej cudzojazyčnej literatúry.

Albatros Media Slovakia, s.r.o. je v priebehu posledných rokov najrýchlejšie rastúcou

distribúciou na slovenskom knižnom trhu. Zabezpečuje dodávky z produkcie titulov

všetkých 15 vydavateľstiev patriacich do vydavateľského domu Albatros Media

prostredníctvom spoločnosti Distri.sk.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje za veľkoobchodné tržby najväčších

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

poskytnuté zástupcami jednotlivých spoločností.
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Knižný maloobchod

Počas roka 2019 prišlo k miernemu nárastu počtu kamenných predajní, najmä z titulu

rozšírenia sieťových kníhkupectiev. Menší regionálni a lokálni kníhkupci ostali

v stabilných takmer nezmenených počtoch, popr. v nich prišlo k zmene majiteľa a

nové prevádzky v podstate nepribúdali. Malí kníhkupci sú postupným príchodom

najväčších sietí aj do menších miest vystavení stále výraznejšej konkurencii. Celkový

počet kamenných kníhkupectiev sa pohybuje na úrovni do cca 300 prevádzok.

Panta Rhei, s.r.o. opäť posilnila svoju absolútne dominantnú pozíciu a ku koncu roka

predstavovala pravdepodobne 41%-42% celého knižného trhu. Na kontinuálny rast

tržieb malo vplyv tak rozšírenie siete kamenných predajní ako aj rast vlastného e-

shopu. Počas roka 2019 Panta Rhei otvorila 4 nové predajne, z toho 2 v obchodných

centrách. Počet špecializovaných kníhkupectiev GROŠ, orientovaných na predaj kníh

za zvýhodnené ceny, ostal nezmenený.

Druhým najsilnejším subjektom v maloobchode ostáva už dlhší čas Martinus, s.r.o.,

ktorý zvýšil tržby tak v e-shope ako aj v kamenných predajniach napriek tomu, že

počet predajní ostal na úrovni roka 2018. Martinus bol absolútnym lídrom v predaji

kníh cez e-shop.

Obidve tieto siete, ktoré svoju predajnú činnosť v knižnom sortimente spájajú

s prevádzkovaním kaviarní (Café Dias resp. Foxford) sú súčasne 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.

Špeciálne postavenie na trhu patrí sieti Knihy pre každého, ktorá pôsobí s výnimkou

Prešovského a Košického kraja na celom území Slovenska, a ktorá okrem

štandardného sortimentu ponúka aj široké spektrum kníh s výrazne výhodnými

cenami. V roku 2019 otvorila sieť jednu novú predajňu.



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

kníhkupectvá, realizovali približne 23%-24% celkového knižného obratu. Osobitné

miesto medzi týmito nezávislými predajcami patrí siedmim nezávislým

kníhkupectvám fungujúcim pod hlavičkou Artforum a ponúkajúcim vybraný sortiment.

K dlhoročným a stabilným kníhkupcom na slovenskom trhu patria Kníhkupectvo alter

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

Kníhkupectvo Dováľ, Kníhkupectvo Grniaková, Kniha Myjava a mnohí ďalší. Väčšina

kamenných kníhkupectiev súčasne prevádzkuje aj vlastný e-shop.

Hypermarkety a supermarkety, takmer všetky reťazce - 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.

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. Absolútne dominantné postavenie patrí portálu martinus.sk, ktorý

ponúka najširší sortiment, najlepšie služby a promptne reaguje na novinky v oblasti

internetového predaja, zavádza ich do vlastnej praxe a inovuje svoj portál. Súčasne je

najlepších predajcom elektronických kníh. Primerane rastie aj predaj v internetových

kníhkupectvách pantarhei.sk, bux.sk (Ikar), megaknihy.sk, 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, mnohí prevádzkovatelia sa usilujú získať

zákazníka rôznymi marketingovými akciami v priebehu celého roka najmä

agresívnou cenovou politikou. Tento model je však z dlhodobého hľadiska

neudržateľný.



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 stáva nákup cez mobilné zariadenia, ktorý postupne zvyšuje podiel na

celkovom predaji internetových obchodov a nahrádza tak tradičné stolové počítače

alebo notebooky.

Obrat s učebnicami fungoval v intenciách minulých rokov. Výraznejšie zmeny nastanú

po ohlásenom 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...).

Prehľad významných kníhkupeckých 
sietí

k 31.12. 2019 k 31.12. 2018 k 31.12. 2017

Knižný reťazec počet predajní z toho v OC počet predajní z toho v OC počet predajní z toho v OC

Panta Rhei, s.r.o. 58 39 54 37 49 35

Panta Rhei Groš 7 3 7 3

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

Knihy pre každého s.r.o. 15 6 14 5 14 5
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Podobne ako v minulosti aj v roku 2019 prešlo 10 najvýznamnejších zákonov

významne ovplyvňujúcich podnikanie až 34-mi úpravami. Najviac úprav sa v roku

2019 dotklo zákona o dani z príjmov, zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení

a zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Zákon o dani z príjmov

➢ Novela zákona o podpore cestovného ruchu zaviedla tzv. príspevok na rekreáciu,

ktorý je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi na jeho žiadosť za

nasledujúcich podmienok stanovených v novele Zákonníka práce:

• zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,

• príspevok sa poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer

u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov

• príspevok je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 € za

kalendárny rok za služby cestovného ruchu v Slovenskej republike,

najmenej na dve prenocovania

➢ Nepeňažné plnenie vo forme ubytovania poskytnutého zamestnávateľom

zamestnancovi v pracovnom pomere je oslobodené od dane z príjmov fyzických

osôb a daňovo uznateľným výdavkom pre zamestnávateľa, iba za určitých

podmienok, napr. viaczmennej prevádzky, v úhrnnej sume najviac 60 € mesačne

a ďalších.

➢ Od júla 2019 sa zmenila výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste o 0,30 €

až 0,70 € podľa dĺžky trvania pracovnej cesty. Táto zmena následne ovplyvnila aj

minimálnu výšku stravného lístka.

➢ Zvýšila sa hranica pre povinnosť platenia preddavkov pre FO a PO.

3. Legislatívne zmeny v roku 2019



➢ Platnosť nadobudol Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie

narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami. Na

základe ratifikácie dohovoru sa rozšíril okruh krajín pre uplatňovanie zmlúv

o zamedzení dvojitého zdanenia.

➢ Od januára 2019 bol zavedený tzv. index daňovej spoľahlivosti. Index daňovej

spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu na základe plnenia jeho povinností

a platobnej disciplíny voči Finančnej správe podľa daňového poriadku alebo

osobitných predpisov (napr. dodržiavanie zákonov upravujúcich daň z príjmov,

DPH, ERP, spotrebné dane, clá).

➢ Národná rada SR schválila a následne zrušila zákon, ktorý upravuje povinnosť

platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Tento Zákon zaviedol povinnosť používania on-line registračnej pokladnice najskôr

od 1. apríla 2019 a najneskôr od 1. júla 2019 pre všetkých podnikateľov, ktorí používali

elektronické registračné pokladnice.

Zákon o minimálnej mzde

Minimálna mzda od roku 2019 vzrástla na 520 € za mesiac pre zamestnanca, ktorý je

odmeňovaný mesačnou mzdou. V súvislosti s nárastom mesačnej minimálnej mzdy

sa zmenila aj hodinová minimálna mzda, a to na 2,989 € za každú odpracovanú

hodinu zamestnancom.

➢ Zamestnávateľ, ktorý nemá odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej

zmluve (spravidla malý a stredne veľký podnikateľ) má povinnosť svojmu

zamestnancovi zaplatiť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku, a

to pre príslušný stupeň náročnosti práce jeho pracovného miesta.



Zákony o odvodoch  do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre SZČO

V roku 2019 sa zmenili lehoty a hranice pre odvodovú povinnosť SZČO do Sociálnej

poisťovne, minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vzrástli na sumu 158,11 €.

Rovnako sa zvýšili aj minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie na

sumu 66,78 €.

Následne sa zvýšil maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenských

dávok (napr. nemocenské, materské) a pre výpočet dávok v nezamestnanosti na

sumu 62,7288 €. Maximálnu nemocenskú dávku tak môže získať podnikateľ, ktorý je

povinne nemocensky poistený vo výške približne 1069 €, či maximálne materské vo

výške približne 1458 €.

Zákonník práce

Novelou Zákonníka práce boli zvýšené príplatky za nočnú prácu, prácu cez sviatky a

víkendy s účinnosťou od 1.5. 2019 (druhá etapa zvyšovania) takto:

• príplatok za prácu v sobotu: zmena výšky príplatku z 25 % minimálnej mzdy za

hodinu na 50 % minimálnej mzdy za hodinu,

• príplatok za prácu v nedeľu: zmena výšky príplatku z 50 % minimálnej mzdy za

hodinu na 100 % minimálnej mzdy za hodinu,

• príplatok za nočnú prácu: u nerizikového povolania je to zmena príplatku z 30 %

minimálnej mzdy za hodinu na 35 % a u rizikového povolania je zmena príplatku z

40 % na 50 % minimálnej mzdy za hodinu. O tom, čo prinesie toto zvýšenie

príplatkov zamestnanom a ako sa zmení cena práce zamestnávateľom si môžete

prečítať v článku 4. Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských

dávok a dávok v nezamestnanosti.

Zákon o DPH

• Od 1.1. 2019 nie sú novo registrovaní platitelia dane povinní skladať zábezpeku na

daň.



• Od 1.10. 2019 vstúpili do platnosti nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaní

poukazov, ktoré je možné vymeniť za služby alebo tovary. V prípade

jednoúčelového poukazu vzniká daňová povinnosť v momente jeho vydania, kedy

je známe odovzdanie tovaru resp. služby ako aj výška samotnej dane. Naopak v

prípade viacúčelového poukazu vzniká daňová povinnosť až v momente jeho

výmeny za tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje.

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

Zaručenou elektronickou fakturáciou sa rozumie postup, ktorý zahŕňa vyhotovenie

zaručenej elektronickej faktúry, jej vydanie dodávateľom a prijatie odberateľom na

účely jej ďalšieho spracovania. S účinnosťou od 1.8.2019 sa Zákon dotkol okruhu

podnikateľov, ktorí obchodujú s verejnou správou. Zapojiť sa do procesu zaručenej

elektronickej fakturácie majú za povinnosť aj tí podnikatelia, ktorí sa obchodovania

s verejnou správou zúčastnia len ako subdodávatelia firiem, ktoré ako úspešní

uchádzači získali zákazku vo verejnom obstarávaní. Podmienkou je, aby išlo

o odplatný vzťah medzi subdodávateľom a firmou, pričom finančné plnenie za

uskutočnenie časti zákazky musí ísť zo strany subjektu verejnej správy priamo

subdodávateľovi.

Zákon o cestovných náhradách

Od 1.6.2019 sa zvýšila suma základnej náhrady za km jazdy pri použití cestného

motorového vozidla na pracovnej ceste.

Protischránkový zákon

Cieľom novely je predovšetkým na základe vyhodnotenia existujúcej právnej úpravy

reagovať na zaužívanú prax tak, aby bol dodržaný účel zákona, eliminovať vznikajúce

nedostatky a súčasne znížiť nadbytočnú administratívnu záťaž.



Na jeden kalendárny mesiac vychádza 2,83 noviel iba v biznis oblasti. Podnikatelia sa

tak museli zaoberať legislatívnymi zmenami každý 10. - 11. deň. Treba však podotknúť,

že reálne je zmien ešte viac. Avšak frekvencia prijímania noviel nie je jediným

problémom, ktorý trápi slovenské podnikateľské prostredie. Problémom sú aj

náklady súvisiace so zavádzaním zmien do praxe. Z prieskumu Združenia

podnikateľov Slovenska a Slovak Business Agency vyplynulo, že podnikatelia

nestíhajú zmeny sledovať a mnohé úpravy považujú za nejednoznačné.

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory preto apelujú na vládu, aby súčasný

stav zmenili. Navrhujú, aby sa zaviedlo pravidlo o účinnosti legislatívy vždy k 1.

januáru kalendárneho roka a aby sa zaviedlo aj ex post hodnotenie dopadov

regulácií. Požadujú taktiež, aby sa pred každou legislatívnou úpravou viedla odborná

diskusia a aby sa zvýšil čas aj na pripomienkovanie pozmeňovacích návrhov, ktoré

poslanci navrhujú počas rozpravy zákona v druhom čítaní.

Dôležité legislatívne zmeny už realizované v roku 2020

• zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre vybraných daňovníkov – fyzických aj

právnických osôb

• úprava súm nezdaniteľných častí základu dane z príjmov fyzických osôb

• zavedenie nového príspevku na športovú činnosť dieťaťa (najviac 275 €)

• zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na noviny, časopisy, periodiká

• zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na základné potraviny (napr. jogurt, kyslé

mlieko, syr a tvaroh, med, vybrané druhy zeleniny a ovocia, chlieb a rôzne

pekárenské výrobky, ovocné šťavy a iné)

• zníženie počtu povinných výtlačkov periodickej literatúry

• rad zmien súvisiacich s “lex korona“, v kultúre zdobrovoľnenie príspevkov do

umeleckých fondov



Zdroj: alavara.com/vatlive, vatglobal.com

4. DPH v roku 2019

Štát Štandardné DPH Znížená DPH Poznámka

Belgicko 21 % 12%, 6% 6% knihy, noviny, vstupné na kultúrne a športové podujatia

Bulharsko 20 % 9% -

Cyprus 18 % 8%, 5% 5% knihy, noviny, vstupné na kultúrne a športové podujatia

Česká republika 21 % 15%, 10% 10% knihy

Dánsko 25 % - bez zníženej sadzby

Estónsko 20 % 9% 9% knihy

Fínsko 24 % 14%, 10% 10% knihy, vstupné na kultúrne a športové podujatia

Francúzsko 20 % 10%, 5,5%, 2,1% 10% knihy, vstupné na kultúrne športové podujatia / 2,1% noviny, 

Grécko 24 % 13%, 6% 6.5% knihy, noviny

Holandsko 21 % 9% 9% knihy, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia

Chorvátsko 25 % 13%, 0% 13% noviny

Írsko 23 % 13.5%, 9%, 4.8%, 0% 0% knihy

Island 25.5 % 7% -

Litva 21 % 9%, 5% 9% knihy

Lotyšsko 21 % 12% 12% knihy, noviny

Luxembursko 17 % 14%, 8%, 3% 3% knihy, noviny, vstupné na kultúrne a športové podujatia

Maďarsko 27 % 18%, 5% 5% knihy

Malta 18 % 5%, 7%, 0% 5% knihy, noviny, vstupné na kultúrne podujatia

Nemecko 16 % 5% 5% knihy, noviny, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia

Nórsko 25 % 15%, 8% -

Poľsko 23 % 5%, 8% 8% noviny, vstupné na kultúrne športové a zábavné podujatia

Portugalsko 23 % 6%, 13% 6% knihy, noviny

Rakúsko 20 % 13%, 10% 10% knihy, noviny, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia

Rumunsko 19 % 9%, 5% 9% knihy, noviny, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia

Rusko 18 % 10% 10% knihy a časopisy

Slovensko 20 % 10% 10% knihy

Slovinsko 22 % 9.5% 9.5% knihy, noviny, vstupné na športové kultúrne a zábavné podujatia

Srbsko 20 % 10%, 0% 0% kultúrne podujatia

Španielsko 21 % 10%, 4% 10% vstupné na kultúrne športové a zábavné podujatia / 4% noviny

Švajčiarsko 7.7 % 2.5-3.8% 2.5-3.8% knihy, noviny, časopisy

Švédsko 25 % 12%, 6% 6% knihy

Taliansko 22 % 10%, 4% 4% knihy

Ukrajina 20 % 0% 0% knihy

Veľká Británia 20 % 5%, 0% 0% knihy, noviny



Priamu štátnu podporu zastupuje už štvrtý rok Fond na podporu umenia ktorý

poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho

priemyslu, ale aj utváranie materiálnych podmienok na ich verejnú prezentáciu a

šírenie v slovenskom alebo medzinárodnom kultúrnom, či umeleckom kontexte. Fond

si prostredníctvom štruktúry podpornej činnosti kladie 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. Pre uvedené oblasti v rámci štruktúry podpornej činnosti bola

poskytovaná v roku 2019 podpora vo forme dotácií alebo štipendií, pričom v

jednotlivých programoch sa uplatňovala schéma minimálnej alebo štátnej pomoci.

Hlavnými oblasťami podpornej činnosti boli:

• Umenie (divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, medziodborové

umelecké aktivity, tvorba multimediálnych diel),

• Podujatia, kultúrne centrá a časopisy,

• Výskum a vzdelávacie aktivity,

• Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť,

• Pamäťové a fondové inštitúcie.

Na základe výziev Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 FPU celkovo prijal 5 758

žiadostí, z toho 928 žiadostí o štipendium. Podľa očakávaní bolo najviac žiadostí v

rámci programu 1 Umenie, celkovo išlo o 2 315 projektov. V porovnaní s

predchádzajúcim rokom podpornej činnosti možno konštatovať, že došlo k nárastu

predložených žiadosti o 828 (v roku 2018 bolo predložených celkovo 4 930 žiadostí),

čo predstavuje nárast o približne 16,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

5. Priama štátna podpora literatúry



V rámci Programu 1 Umenie bolo predložených spolu 1 744 projektov so žiadanou

sumou 22 801 520,- €. Z tohto bolo podporených spolu 1 089 žiadostí o finančné

prostriedky s navrhovanou výškou podpory 7 162 339,- €. V porovnaní z

predchádzajúcim rokom teda došlo k miernemu poklesu žiadostí o dotáciu, konkrétne

bolo predložených o 127 žiadostí menej – no žiadaná suma stúpla o 4 %.

Celkový počet prijatých žiadostí zahŕňa 112 žiadostí, ktoré boli vyradené z ďalšieho posudzovania z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií (napr.
žiadosť podaná po termíne ukončenia výzvy, neoprávnený žiadateľ a pod.) alebo z dôvodu žiadosti žiadateľa o stiahnutie podanej žiadosti z procesu
posudzovania (napr. interné problémy žiadateľa, žiadosť nesprávne zaradená do podprogramu a následne podaná v rámci inej výzvy a pod.).

V Programe 1 Umenie poskytoval Fond na podporu umenia aj možnosť podpory

formou štipendia. V roku 2019 bolo celkovo predložených 571 žiadostí o štipendium,

pričom žiadaná suma v úhrne predstavovala 4 440 618,- €. Z tohto podporených bolo

spolu 285 žiadostí s celkovou odporúčanou sumou 1 334 700,- €. Počet prijatých

žiadostí v porovnaní s predchádzajúcim rokom podpornej činnosti teda stúpol

približne o 14 percent, pričom žiadaná suma sa zvýšila o 9,8 %.

Celkový počet prijatých žiadostí zahŕňa 78 žiadostí, ktoré boli vyradené z ďalšieho posudzovania z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií (napr.
žiadosť podaná po termíne ukončenia výzvy, neoprávnený žiadateľ a pod.) alebo z dôvodu žiadosti žiadateľa o stiahnutie podanej žiadosti z procesu
posudzovania (napr. interné problémy žiadateľa, žiadosť nesprávne zaradená do podprogramu a následne podaná v rámci inej výzvy a pod.).

Podprogram Prijaté žiadosti Žiadaná suma Podporené žiadosti Pridelená suma Nepodporené žiadosti

Divadlo 243 4 613 616 159 1 594 000 84

Tanec 65 1 003 279 47 514 000 18

Hudba 456 7 377 321 306 1 945 300 150

Vizuálne umenia 252 3 154 364 124 881 519 128

Literatúra 544 3 005 011 355 1 285 880 189

Medziodborové aktivity 184 3 647 929 98 941 640 86

Spolu 1744 22 801 520 1 089 7 162 339 655

Podprogram Prijaté žiadosti Žiadaná suma Podporené žiadosti Pridelená suma Nepodporené žiadosti

Divadlo 22 162 522 11 42 930 11

Tanec 16 102 420 11 35 244 5

Hudba 47 391 374 24 143 892 23

Vizuálne umenia 252 2 011 608 119 564 066 133

Literatúra 196 1 359 612 110 449 352 86

Medziodborové aktivity 38 413 082 10 99 216 28

Spolu 571 4 440 618 285 1 334 700 286



FPU v rámci Programu 3 Výskum a vzdelávacie aktivity podporuje odbornú reflexiu,

vzdelávacie aktivity a kritiku umeleckých a kultúrnych činností v oblasti divadla,

tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, umeleckého prekladu, kreatívneho

priemyslu, medziodborových aktivít, rovnako tak reflexiu umenia a kultúry vo

všeobecnej rovine. V danom programe bolo predložených 391 žiadostí o dotáciu so

žiadanou sumou 4 817 699,- €, z toho podporených bolo spolu 184 žiadostí o dotáciu s

odporúčanou výškou podpory 1 031 490,- €.

Celkový počet prijatých žiadostí zahŕňa 35 žiadostí, ktoré boli vyradené z ďalšieho posudzovania z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií (napr.
žiadosť podaná po termíne ukončenia výzvy, neoprávnený žiadateľ a pod.) alebo z dôvodu žiadosti žiadateľa o stiahnutie podanej žiadosti z procesu
posudzovania (napr. interné problémy žiadateľa, žiadosť nesprávne zaradená do podprogramu a následne podaná v rámci inej výzvy a pod.).

V Programe 3 poskytoval Fond na podporu umenia aj možnosť podpory vo forme

štipendií pre výskum, publikačnú a prekladateľskú činnosť. V roku 2019 bolo

predložených 62 žiadostí o štipendium v sume 510 066,- €, z toho podporených spolu

32 žiadostí o štipendium v sume 196 470,- €.

Celkový počet prijatých žiadostí zahŕňa 4 žiadostí, ktoré boli vyradené z ďalšieho posudzovania z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií (napr.
žiadosť podaná po termíne ukončenia výzvy, neoprávnený žiadateľ a pod.) alebo z dôvodu žiadosti žiadateľa o stiahnutie podanej žiadosti z procesu
posudzovania (napr. interné problémy žiadateľa, žiadosť nesprávne zaradená do podprogramu a následne podaná v rámci inej výzvy a pod.).

Podprogram Prijaté žiadosti Žiadaná suma Podporené žiadosti Pridelená suma Nepodporené žiadosti

Divadlo 43 550 114 16 84 000 27

Tanec 18 248 109 12 79 500 6

Hudba 71 847 291 41 229 015 30

Vizuálne umenia 123 1 649 178 50 271 560 73

Literatúra 49 354 851 23 118 465 26

Medziodborové aktivity 87 1 168 156 42 248 950 45

Spolu 391 4 817 699 184 1 031 490 207

Podprogram Prijaté žiadosti Žiadaná suma Podporené žiadosti Pridelená suma Nepodporené žiadosti

Divadlo 6 59 148 5 27 666 1

Tanec 3 19 080 1 5 724 2

Hudba 3 23 346 1 5 724 2

Vizuálne umenia 3 275 544 17 100 620 16

Literatúra 5 30 924 1 5 724 4

Medziodborové aktivity 12 102 024 7 51 012 5

Spolu 62 510 066 32 196 470 30



Na základe odporúčaní odborných komisií a v súlade so zákonom o FPU riaditeľ

fondu rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov nasledovne:

• 385 žiadostí o štipendium v sume 1 892 862,- €

• 2 900 žiadostí o dotáciu v sume 18 489 516,- €

• Spolu 3 285 žiadostí v sume 20 382 378,- €

Fond na podporu umenia sa aj v roku 2019 usiloval flexibilne reagovať na potreby

umeleckého a kultúrneho prostredia. Veľké množstvo podnetov, postrehov a

inšpirácií, ktoré fond neustále získaval od členov rady, členov odborných komisií,

zamestnancov, stavovských organizácií, umelcov a umelkýň, kultúrnych pracovníkov

a pracovníčok, či iných osôb aktívne činných v týchto oblastiach sa stali podkladom

pre početné zmeny v nastaveniach procesov a postupov fondu. V Štruktúre podpornej

činnosti na rok 2019 boli zapracované hlavne tie z nich, ktoré sa ukázali ako

nevyhnutné pre lepšie poskytovanie finančnej podpory, fungovanie fondu a mohli by

prispieť k efektívnejšej práci žiadateľov.

V budúcnosti bude FPU iniciovať aj ďalšie legislatívne zmeny, ktoré by mu umožnili

hľadať aj ďalšie nástroje pre podporu tých segmentov umenia, kultúry a kreatívneho

priemyslu, na ktoré nemá momentálne dosah, alebo je podpora v týchto oblastiach

neefektívna, nízka, alebo málo adresná. Bez ohľadu na budúce zmeny, základné

poslanie fondu zostáva nemenné pokiaľ ide o jeho snahu a ambíciu prinášať finančnú

podporu pre všetky umelecké komunity, oblasti kultúry, a kreatívny priemysel v

slovenskom, európskom a medzinárodnom kontexte.

1 859 421 1 779 187

1 404 740
1 565 839

Celková podpora pre literatúru v €

2019 2018 2017 2016



V dňoch 7. - 10. novembra 2019 sa na výstavisku Incheba konal 27. ročník knižnej

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

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.

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“, pódium na stánku Združenia

vydavateľov a kníhkupcov SR a literárne pódium Panta Rhei. Aj vďaka týmto

programom navštívilo počas štyroch dní Inchebu rekordných 45 387 návštevníkov.

6. Knižná výstava



Zdroj: MK SR / SNK / SPK

7. Knižnice v SR

Typ knižnice 2019 2018 2017 2016

Národná knižnica 1 1 1 1

Vedecké knižnice 8 8 8 8

Akademické knižnice 56 56 59 59

Verejné knižnice

Krajské 8 8 8 8

Regionálne 30 29 29 29

Mestské 102 102 102 103

Obecné 1281 1322 1386 1441

Špeciálne knižnice

Lekárske 39 41 45 46

Technické 7 7 9 11

Pôdohospodárske 7 8 9 8

Múzeí a galérií 72 72 76 75

SAV 44 44 44 46

Vojenské 10 11 11 11

ZVJS 43 43 43 43

Špeciálne iné 26 27 27 27

Školské knižnice 1540 1543 1524 1530

Spolu 3274 3322 3381 3446



IV. Konferencia o knižnom trhu
Pohľad vydavateľa a kníhkupca, Aktivity kníhkupcov

Livre Paris
Slovensko/Bratislava_čestný hosť veľtrhu 

8. Aktivity ZVKS



Jarné knižné turné
Stretnutie vydavateľov s kníhkupcami a zástupcami knižníc v KE_BB_ZA_BA

Jazykový seminár pre redaktorov
Sibyla Mislovičová_JÚĽŠ SAV

Young Publishing Professionals in Brussel
Spolupráca s Federáciou európskych vydavateľov_FEP/FEE



9. Najpredávanejšie tituly

Zdroj: Martinus, Panta Rhei



KNIHA ROKA – KNIŽNÁ REVUE

KNIHA ROKA MARTINUS

ANASOFT LITERA

BIBLIOTÉKY

IKARIÁDA

LITFONDU

POVIEDKA ROKA

PANTA RHEI AWARDS

MARTINUS CENA FANTÁZIE

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA

10. Literárne ceny a ankety



11. Literárne projekty



Valéria Maliková

Martin Gajdoš

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Bojnická 10, POBox 70, 830 00 Bratislava_Nové Mesto, www.zvks.sk, www.facebook.com/zvksr_2020


