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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 2020 bolo oslovených 1 673 vydavateľských subjektov, z toho činnosť

vykonávalo 1 382 subjektov, činnosť prerušilo alebo nevykonáva 276 subjektov a

svoju činnosť ukončilo 15 subjektov.

1. Štruktúra knižnej produkcie

počet 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

vydav. 1382 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 2020 bolo vydaných celkovo 10 032 neperiodických titulov. Počet výtlačkov

vydaných publikácií tvorí spolu 13 185 565 ks. Z celkového počtu neperiodických

titulov predstavujú knihy 8 398 titulov a brožúry 1 634 titulov. V roku 2020 bolo v

štátnom jazyku vydaných 8 899 titulov, s toho pôvodnej tvorby bolo vydaných 6 195

titulov a prekladovej tvorby bolo vydaných 2 704 titulov.

Z jazykov národnostných menšín bolo najviac titulov vydaných v maďarskom jazyku

318 titulov a v českom jazyku 95 titulov, zároveň ide v obidvoch jazykoch o pokles

oproti roku 2019. Z iných jazykov dominoval anglický jazyk v ktorom bolo vydaných

320 titulov, ide o pokles oproti rokom 2019 a 2018.

jazyk 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

slovenský 8899 8894 9891 9170 9257 9736 11 058

87%

4%
6%

3% 2018

slovenský

národnostné menšiny

iný

viacjazyčný

87%

5%
5% 3% 2019

slovenský

národnostné menšiny

iný

viacjazyčný

0

3000

6000

9000

12000

Počet vydaných titulov v štátnom jazyku

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

88%

5%
4% 3%

slovenský

národnostné menšiny

iný

viacjazyčný



2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

slovenský 8899 8894 9891 9170 9257 9736 11058

maďarský 318 379 336 247 336 297 344

český 95 164 97 103 127 112 104

rusínsky 16 15 25 13 11 13 16

ukrajinský 18 5 20 21 11 5 18

poľský 19 4 16 12 7 20 14

rómsky 4 - 1 - - - 3

iný 2 2 0 1 8 19 23

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

anglický 320 408 542 350 465 759 605

nemecký 29 31 36 48 50 81 61

ruský 10 22 15 19 23 30 29

francúzsky 6 5 32 13 12 17 17

španielsky 7 6 6 10 10 8 7

taliansky 3 4 6 5 16 25 9

viacjazyčný 270 298 384 353 424 376 407
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Počet prekladov

Ako preklad z iného jazyka bolo vydaných 2 829 neperiodických publikácií, oproti roku

2019 ide o nárast. Najpočetnejšie boli zastúpené preklady z anglického jazyka 1 791

titulov, nemeckého jazyka 236 titulov a francúzskeho jazyka 174 titulov.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

anglický 1791 1422 1650 1710 1746 1375 1431

nemecký 236 225 287 212 220 170 225

francúzsky 174 115 172 78 106 95 90

český 134 91 120 101 90 252 190

poľský 75 65 57 49 57 52 46

maďarský 21 40 32 551 43 242 102

španielsky 24 15 46 18 34 34 38

taliansky 73 83 69 90 93 85 94

portugalský 15 10 7 11 9 12 14

ruský 92 65 42 58 64 85 60

srbský 2 5 14 2 5 6 7

nórsky 38 32 26 46 35 59 42

švédsky 73 65 62 53 61 62 26
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Tematické rozdelenie

počet titulov 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

literárne texty (beletria) 2520 2427 2725 2737 2905 2614 2424

dejiny literatúry a literárna kritika 66 62 70 55 78 103 79

všeobecné 1787 1384 1715 1757 1594 1309 1151

filozofia, psychológia 229 275 234 208 213 241 328

náboženstvo, teológia 423 510 546 493 536 608 428

sociológia, štatistika 154 146 129 162 171 219 68

politika, ekonómia 209 348 386 398 362 377 287

právo, verejná správa, sociálne zabezpečenie 480 415 435 434 433 455 361

vojenské umenie a vojenská veda 18 15 62 13 31 36 12

školstvo, pedagogika, voľný čas 1005 1007 1029 695 718 1064 1960

obchod, spoje, doprava, cestovný ruch 75 135 127 114 104 151 71

etnografia, kultúrna antropológia 66 95 92 76 89 94 66

filológia, jazyky, jazykoveda 387 416 337 362 363 425 395

matematika 284 227 213 168 241 214 175

prírodné vedy 356 331 365 359 300 573 332

lekárske vedy, zdravotníctvo 296 360 449 387 413 400 380

priemysel, technológia, stavebníctvo, obchod a 
remeslá

167 365 469 250 481 727 363

poľnohosp., lesníctvo, chov dobytka, lov zvere a 
rybolov

134 156 162 156 181 153 89

domáce hospodárstvo 28 75 39 52 74 37 128

manažment, riadenie a organizácia 105 201 231 149 239 286 221

územné plánovanie, urbanizmus, architektúra 45 53 72 35 56 72 41

sochárstvo, výtvarné umenie, grafika, fotografia 211 258 318 315 252 246 202

hudba, divadlo, film a podobné umenie 162 228 225 233 182 191 148

hry a športy 52 86 274 89 79 85 59

geografia 137 87 73 90 109 125 79

história, životopisy 636 613 665 609 532 643 537

publikácie pre deti 1292 1129 1070 1102 971 794 779

komiksy 17 15 21 16 7 8 1

školské učebnice 792 886 626 445 549 526 453

vysokoškolské skriptá 393 536 741 792 981 1764 1020

oficiálne dokumenty 216 311 178 238 368 451 639

publikácie v Braillovom písme 133 6 2 139 146 134

počet titulov distribuovaných formou e-knihy 2404 1890 1922 3291 1913 1945

počet titulov distribuovaných formou audioknihy 894 965 1584 1400 1019 1077



Situáciu v celej spoločnosti a na knižnom trhu počas roku 2020 ovplyvňoval

pandemický vývoj spojený so šírením koronavírusu. Všetky reštriktívne

protipandemické opatrenia počas takmer celého roka mali vplyv na činnosť

subjektov pôsobiacich na knižnom trhu, správanie zákazníkov, možnosti aj štruktúru

predaja. Zatvorenie predajní počas lockdownu na jar a v závere roka spôsobilo

presun predaja do on-line prostredia. Z tejto situácie profitovali internetové portály,

Tesco a Kaufland a naopak strácali kníhkupci, ktorí v štandardnej dobe realizujú

predaj väčšinou alebo výlučne v kamenných predajniach. Mnohí z nich však zvolili

netradičné formy predaja cez okienko, alebo osobným doručovaním a posilnili svoj

internet. Tak môžeme konštatovať, že celková úroveň predaja kníh oscilovala okolo

úrovne predaja v roku 2019. V štruktúre predávaných kníh sa potvrdila diverzifikácia

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. Došlo

k miernym posunom v prospech elektronických kníh aj audiokníh.

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. Po

zohľadnení všetkých získaných údajov ako aj skúseností usudzujeme, že celková

výška tržieb na knižnom trhu stále oscilovala okolo úrovne 110 mil. €.

2. Celková predajnosť kníh



Podiel jednotlivých knižných kanálov sa v porovnaní s rokom 2019 napriek presunu

predaja do on-line prostredia veľmi výrazne nezmenil. Dostupné informácie

poukazujú na pokles predaja v sieti kamenných kníhkupectiev o cca 8% a naopak na

nárast internetového predaja o cca 10%. prostredníctvom internetových obchodov cca

21%, predaj v hypermarketoch vzrástol o cca 1%. Výrazne, o cca 70%, poklesol predaj

formou „door-to-door“ a „schol to schol“.

Z hľadiska dosahovaných výnosov 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 najvýraznejšej časti výnosov, teda tržieb vyjadrených

v rôznych cenách – vydavateľských alebo veľkoobchodných a maloobchodných,

a súčasne sú v týchto výnosoch zahrnuté aj tržby za iný ako knižný sortiment. Takisto

sú tieto výnosy 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 2021

2020 2019 2018 2017 2016

Panta Rhei 37,1 45,4 41,7 39,5 38,2

Martinus 34,2 27,1 25,5 23,5 21

Ikar* 20,3 18,7 18,9 17,7 16,6

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

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

Pemic* 6,0 6,1 5,9 6 5,5

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

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

Knihy pre každého 3,9 4,1 4 3,6 3,3

SPN Mladé letá 2,6 4,5 2,8 2,3 2,3

Aitec 5,0 3,6 3,7 2,7 1,8

Raabe 1,7 1,9 2 1,9 1,5

Tatran 1,4 1,4 1,1 1 0,9



Knižný veľkoobchod

V roku 2020 nebola v slovenskom knižnom veľkoobchode zaznamenaná významná

zmena. Na trhu operovali knižné distribúcie osvedčené už v minulých obdobiach.

Zásobovanie maloobchodných a internetových prevádzok pokračovalo v

štandardnom konkurenčnom prostredí, s dôrazom na zásobovanie internetových

predajcov, najmä počas lockdownu. Po jeho uvoľnení a opätovnom otvorení

kamenných kníhkupectiev museli distribútori vzhľadom na nahromadené produkty

počas mesiacov lockdownu voliť racionálne prístupy k zásobovaniu predajní. 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 dodávky

zo strany vydavateľov do prevádzok týchto maloobchodných reťazcov bez

participácie veľkoobchodného článku.
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Významné všeobecné distribúcie

Najväčšou knižnou distribúciou na Slovensku naďalej ostáva IKAR, a.s. Počas

uplynulého obdobia rozšíril svoje skladovacie plochy a ku koncu roka 2020

disponoval modernými skladovými priestormi o výmere 12 100 m2, na ktorej skladuje

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

vydavateľstva a takmer 550 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 českou distribúciou

Euromedia Group, ktorá dodáva IKAR-u tituly všetkých svojich 11 vydavateľských

značiek ako aj ďalších českých vydavateľstiev. Knižná distribúcia IKAR je súčasne

výhradným distribútorom niekoľkých slovenských vydavateľstiev.

Partner Technic, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom knižnom trhu 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 tisíc ks. Zároveň prevádzkuje veľkoobchodný internetový

systém pre kníhkupectvá a knižné e-shopy. 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 tisíc titulov. Disponuje širokou ponukou

slovenských, avďaka 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. Pemic zásobuje z moderného veľkoskladu Booklogistics

v Ostrave-Porube a z nadväzujúceho distribučného uzla v Bratislave. Pridanou

hodnotou pre zákazníkov je preprava tovaru vozidlami vlastnej spoločnosti

Booktrans.



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. sa v priebehu posledných rokov stal významnou

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.

Prehľad významných knižných distribúcií Veľkoobchodné tržby v mil. €

Distribúcia 2020 2019 2018 2017

Ikar, a.s. 16,7 16,4 15,5 13,7

Partner Technic, spol. s r.o. 8,6 8,2 7,9 7,7

Knižný veľkoobchod Pemic, s.r.o. 6,0 6,4 6,2 5,8

Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o. 6,0 5,4 5,2 5,1

Albatros Media Slovakia, s.r.o. 5,0 4,9 4,2 3,6
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Knižný maloobchod

Knižný maloobchod, najmä kamenné predajne bojovali počas celého roka

s nepriaznivými dôsledkami šírenia koronavíruru a lockdownom v jarných mesiacoch

a v mesiaci december, ktorý je štandardne pre kamenné kníhkupectvá z hľadiska

tržieb štandardne najvýnosnejším mesiacom. Kníhkupci sa usilovali v maximálnej

miere hľadať netradičné formy predaja, aby prežili. Pozitívnym prínosom pre

kníhkupcov boli časové úľavy pri úhradách faktúr zo strany mnohých distribútorov a

vydavateľov a takisto podporné iniciatívy a schémy zo strany Martinusu a ZVKS, popr.

zo strany štátu.

Napriek pandemickej situácii prišlo počas roka 2020 k miernemu nárastu počtu

kamenných predajní, najmä z titulu rozšírenia sieťových kníhkupectiev Panta Rhei

a Martinus, keďže išlo o dlhodobo plánované a zazmluvnené projekty. Menší

regionálni a lokálni kníhkupci ostali v nezmenených počtoch, popr. v nich prišlo

k zmene majiteľa, neprišlo k uzatvoreniu prevádzok ani nepribudli nové prevádzky.

Malí kníhkupci sú postupným príchodom najväčších sietí aj do menších miest

vystavení stále výraznejšej konkurencii. Priazeň zákazníka si získavajú vďaka svojej

jedinečnosti v určitej oblasti, zaujímavými aktivitami a osobným prístupom. Celkový

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

Panta Rhei, s.r.o. si napriek značnému poklesu v tržbách svoju dominantnú pozíciu

a ku koncu roka predstavovala takmer 40% celého knižného trhu., najmä vďaka

nárastu predaja cez vlastný e-shop. Počas roka 2020 Panta Rhei otvorila 2 nové

predajne v obchodných centrách. Počet špecializovaných kníhkupectiev GROŠ,

orientovaných na predaj kníh za zvýhodnené ceny, ostal nezmenený.

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

zvýšil tržby v e-shope viac ako dvojnásobne a dosiahol cca 22% podiel na trhu.

Martinus otvoril 1 novú predajňu v obchodnom centre a 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 nielen knižné podujatia a miestom

stretnutí časti populácie v konkrétnych lokalitách, kde sa kníhkupectvá nachádzajú.

Táto ich činnosť bola v priebehu roka vzhľadom na protipandemické opatrenia

značne obmedzená.

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 2020 zaznamenala mierny pokles v predaji, počet predajní ostal na

úrovni predchádzajúceho obdobia.

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

kníhkupectvá realizovali tržby mierne nižšie v porovnaní s rokom 2019. Osobitné

miesto medzi týmito nezávislými predajcami patrí 7-im nezávislým kníhkupectvám

fungujúcim pod hlavičkou Artforum a ponúkajúcim vybraný sortiment.

K dlhoročným a stabilným kníhkupcom patria Kníhkupectvo alter ego (KK),

Kníhkupectvo Barica (PU), Kníhkupectvo Christiania (PP), Kníhkupectvo Dováľ (BB),

Kníhkupectvo Oľga Grniaková (KA), Kniha Myjava (MY) a mnohí ďalší. Väčšina

kamenných kníhkupectiev súčasne prevádzkuje aj vlastný e-shop.

Takmer všetky hypermarketové 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, ktorý počas roka 2020 dosiahol nárast tržieb o 32% vzhľadom na to, že

jeho prevádzky mohli byť otvorené aj počas lockdownu, nakoľko ponúka široký

sortiment základných životných potrieb. V obmedzenej miere fungovali aj

špecializované kníhkupectvá zamerané napr. na zahraničnú a odbornú literatúru,

ezoterickú literatúru, náboženskú literatúru a pod.



Veľmi silnú pozíciu mali počas roka 2020 internetové kníhkupectvá. Absolútne

dominantné postavenie patrilo tak ako v minulých rokoch 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

najlepším predajcom elektronických kníh. Martinus vzhľadom na svoju dobrú pozíciu

na trhu počas celého pandemického roka realizoval zaujímavú iniciatívu na podporu

malých kníhkupcov Spoločne podporme knižný svet, na ktorej participovalo aj ZVKS.

Zo získaných prostriedkov doplnených prostriedkami ZVKS tak bolo medzi

nezávislých kníhkupcov rozdelených viac ako 80 000€. Rýchlejšie ako kedykoľvek

v minulosti rástol 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 posilnilo v rámci svojich

predajní aj internetový predaj. Na internetovom trhu panuje naďalej silné

konkurenčné prostredie, mnohí prevádzkovatelia sa usilujú získať zákazníka

rôznymi marketingovými akciami v priebehu celého roka a najmä agresívnou

cenovou politikou. Nemalý podiel tvorí aj nákup cudzojazyčnej literatúry zo

zahraničia, kde slovenskí zákazníci objednávajú najmä na Amazon.de

a Bookdepository.com, ktorý 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.

Na trhu s učebnicami nastal v minulom roku obrat k uvoľneniu trhu, školy si

objednávali niektoré učebnice priamo u vydavateľov. Ďalšie zmeny na trhu učebníc

môžeme očakávať v súvislosti s plánovaným pokračovaním uvoľňovania trhu

s učebnicami. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyčlenilo v závere roka

značný objem finančných prostriedkov na nákup kníh školami. Efekt z tohto

uvoľnenia sa prejavil až v roku 2021. Počas minulého roka výrazne poklesol predaj

prostredníctvom „school to school“.



Prehľad významných 
kníhkupeckých sietí

k 31.12. 2020 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

počet 
predajní

z toho v OC

Panta Rhei 60 41 58 39 54 37 49 35

Panta Rhei Groš 7 3 7 3 7 3

Martinus 12 11 11 10 11 10 10 9

Knihy pre každého 15 6 15 6 14 5 14 5
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V roku 2019 boli zákony ovplyvňujúce podnikateľské prostredie upravené 34-krát, v

roku 2020 prešli až 42-mi zmenami. Išlo tak o medziročný nárast 23,5 %. V priemere

sa tak zmenou niektorého z uvedených zákonov museli podnikatelia zaoberať

približne každých 9 dní. Celkový počet zmien je však ešte vyšší. Ide o novely

ostatných zákonov, ktoré v menšej miere, no predsa ovplyvňujú podnikateľské

prostredie. Zatiaľ čo minulý rok spomedzi vybraných dôležitých zákonov

najčastejšími úpravami prešiel zákon o dani z príjmov, v roku 2020 bolo najviac

noviel v zákone o sociálnom poistení, konkrétne 15. Naopak, najmenej (po jednej)

úprav sa tento rok dostalo do zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o

obchodnom registri. Dôležité legislatívne zmeny realizované v roku 2020:

1. Zavedenie 15 % dane z príjmu pre podnikateľov s ročným obratom do 100 000€.

2. Zúženie povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom.

Veľkostné podmienky, na základe ktorých vzniká povinnosť pre firmu nechať si

overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom, sa zvýšili

na dvojnásobok, teda na celkovú sumu majetku na 2 mil. € a čistý obrat účtovnej

jednotky na 4 mil. €.

3. Zníženie sadzby DPH na úroveň 10 % na niektoré noviny, časopisy a periodiká

vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne (pozn.: aj napriek prijatej smernici EP

a snahe predsedníctva ZVKS zatiaľ bez zníženia na e-knihy)

4. Rozšírenie zoznamu tovarov zo zníženou 10 % sadzbou DPH na niektoré tzv.

zdravé potraviny mliečne výrobky, niektoré druhy ovocia a zeleniny dopestované

na Slovensku, ale aj ovocné a zeleninové šťavy či med.

5. Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj na 200 % oprávnených výdavkov

vynaložených na činnosti výskumu a vývoja.

3. Legislatívne zmeny



6. Zvýšenie hranice pre platenie preddavkov u FO a PO z 2 500€ na 5 000€.

7. Rozšírenie výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na

jednoosobovú s. r. o., ktoré môžu zamestnávať bez dohody či pracovnej zmluvy

svojich rodinných príslušníkov (príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo

manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom

rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku

podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku)

bez toho, aby porušovali zákon.

8. Dotácie a zvýhodnené odpisovanie pre elektromobily a plug-in hybridy.

Bola zavedená nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky, do ktorej

patria elektromobily a plug-in hybridy, čím sa zvyšuje motivácia pre podnikateľov

na obstaranie nízkoemisných vozidiel.

9. Rozšírenie zoznamu potvrdení, ktoré viac nebude treba predkladať úradom.

Podľa štatistických údajov tak budú podnikatelia odľahčení od predkladania

ďalších takmer 2 miliónov potvrdení a výpisov, pričom sa od roku 2020 očakáva

úspora vo výške viac ako 30 mil. € na správnych poplatkoch a čase vynaloženom

na návštevy rôznych úradov a inštitúcií.

10. Doručovanie dokumentov súvisiacich s daňou z príjmov zamestnancom aj

elektronicky.

11. Zníženie počtu povinných výtlačkov periodickej literatúry na 4 resp. 5 výtlačkov

(odborné a vedecké) pri tlačených knihách, 2 pri audioknihách a 2 pri knihách

v Braillovom písme.

12. Rad zmien súvisiacich s pandemickou situáciou, lex korona, v kultúre

zdobrovoľnenie príspevkov do umeleckých fondov (Litfond).

Rok 2020 sa niesol v znamení veľkého chaosu a zmätku, k čomu prispievali neustále

zmeny nariadení, opatrení a zákonov. Tento stav pretrvával aj v roku 2021.



Legislatívne zmeny pre podnikateľov od 1.7.2021

1. Zvýšenie súm životného minima. Od 1.7.2021 do 30.6.2022 sú platné nové sumy

životného minima na 218,06 € mesačne - ak ide od jednu plnoletú fyzickú osobu,

na 152,12 € mesačne - ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú

osobu, na 99,56 € mesačne - ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené

neplnoleté dieťa.

2. Zmena výšky daňového bonusu na dieťa.

 pre deti do 6 rokov 46,44 € mesačne (2–násobok základnej výšky daňového

bonusu),

 pre deti nad 6 do 15 rokov 39,47 € mesačne (1,7–násobok základnej výšky

daňového bonusu),

 pre deti od 15 do 25 rokov 23,22 € mesačne (základná výška daňového bonusu).

3. Zmena pravidiel pri predaji tovaru na diaľku a zmeny v režime MOSS.

Od 1.7.2021 dochádza k zadefinovaniu pojmu „predaj tovaru na diaľku“, ktorým sa

nahrádza pojem „zásielkový predaj“ a k zmene pravidiel pre určenie miesta

dodania pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ alebo pri predaji tovaru na

diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov. Rovnako od tohto dátumu bola

ustanovená jednotná prahová hodnota 10 000 €, a to pri predaji tovaru na diaľku

a pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového vysielania

a televízneho vysielania a elektronických službách, ak sú poskytnuté

nezdaniteľnej osobe.

4. Rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému MOSS (Mini One

Stop Shop) na OSS (One Stop Shop). Od 1.7.2021 sa osobitná úprava uplatňovania

dane uvedená v zákona o DPH rozširuje, po novom bude možné novú osobitnú

úpravu OSS (One Stop Shop) aj pre predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ.



5. Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur. Od 1.7.2021 už nie sú

zásielky v hodnote do 22 €, t.j. tovar, ktoré si objednávajú právnické ako aj

fyzické osoby (aj nepodnikatelia) cez internet z územia tretích štátov, oslobodené

od dane.

6. Zmeny v oblasti koncesionárskych poplatkov. Novela zákona č. 340/2012 Z.z.

o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS v znení neskorších predpisov

prináša od 1.7.2021 pre podnikateľov viaceré zmeny, ktorých predmetom je

predovšetkým upustiť od niektorých povinností, ktoré sú s koncesionárskymi

poplatkami spojené. Od 1.7.2021 už nie sú zamestnávatelia (podnikatelia) povinní

preukazovať RTVS počet zamestnancov rozhodujúcich pre vznik alebo trvanie

uhrádzania koncesionárskych poplatkov. Túto úlohu za zamestnávateľov

prevezme Sociálna poisťovňa, ktorá priamo RTVS, ako vyberateľovi

koncesionárskych poplatkov, automaticky mesačne zašle potrebné údaje.

7. Vláda 9. júna 2021 schválila Zmeny v Prvej pomoci - prepojenie Covid automatu a

projektu Prvá pomoc, ktorý slúži na kompenzáciu negatívneho dopadu prijatých

protiepidemiologických opatrení na podnikateľov. Od 1.7.2021 sa tak výška

poskytovanej pomoci odvíja od aktuálnej farby určovanej Covid automatom.

8. Zmeny živnostenského zákona od 1.8.2021 (pôvodne navrhované od 1.7.2021).

 úpravy minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti,

 zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných

živnostiach a zníženia lehoty na preukázanie odbornej praxe,

 zníženia počtu remeselných živností.

Pripravujú sa Zmeny v autorskom zákone v súvislosti s transpozíciami európskych

smerníc súvisiacich s autorským právom.



Už schválené zmeny pre podnikateľov od roku 2022

Ďalšie zmeny pre podnikateľov nastanú od 1.1.2022, a to v oblasti zákona o dani

z príjmov. Ide o tieto zmeny:

 zavedenie definície transparentného subjektu a reverzného hybridného subjektu,

ako reakcia na potrebu transpozície článku európskej smernice, pričom táto

zmena sa dotkne transparentných spoločností, akými sú napríklad verejná

obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré spravidla nie sú zdaňované

na úrovni spoločnosti, ale až na úrovni spoločníkov,

 rozšírenie pravidiel pre kontrolované zahraničné subjekty aj pre fyzické osoby,

pričom hlavným cieľom je obmedzenie odkláňania príjmov do zahraničia s nízkym

alebo žiadnym daňovým zaťažením.

Pripravujú sa zmeny v Zákonníku práce, v Zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych

podnikoch, mení sa výška minimálnej mzdy...

Grafické znázornenie vývoja počtu zmien dôležitých zákonov pre podnikateľov

v rokoch 2013 – 2020.

Zdroj: Podnikajte.sk

https://www.podnikajte.sk/assets/obrazky-fotky-v-clankoch/fotky-v-clankoch/2020/2020-12-31-top-zakony-podnikanie-zmeny.jpg


Poznámka: * vzhľadom k pandémii COVID-19 zníženie sadzby DPH od 1.7. do 31.12.2020, Zdroj: alavara.com, taxfoundation.org, ec.europa.eu

4. DPH v roku 2020

Štát Štandardná DPH % Znížená DPH % Knihy % e-Knihy %

Belgicko 21 12, 6 6 6

Bulharsko 20 9 9 9

Cyprus 19 9, 5 5

Česká republika 21 15, 10 10 10

Dánsko 25 - - -

Estónsko 20 9 9 9

Fínsko 24 14, 10 10 10

Francúzsko 20 10, 5.5, 2.1 5.5 5.5

Grécko 24 13, 6 6

Holandsko 21 9 9 9

Chorvátsko 25 13, 5 5 5

Írsko 23 13.5, 9, 4.8, 0 0 9

Island 25.5 11, 7 7 11

Litva 21 9, 5 9 5

Lotyšsko 21 12 12

Luxembursko 17 8, 3 3 3

Maďarsko 27 18, 5 5

Malta 18 7, 5 5 5

Nemecko 19 / 16* 7 / 5* 7 / 5* 7 / 5*

Nórsko 25 15, 6 0 0

Poľsko 23 8, 5 5 5

Portugalsko 23 13, 6 6 6

Rakúsko 20 13, 10 / 5* 10 / 5* 10 / 5*

Rumunsko 19 9, 5 5

Rusko 20 10 10

Slovensko 20 10 10 20

Slovinsko 22 9.5, 5 5 5

Srbsko 20 10 10

Španielsko 21 10, 4 4 4

Švajčiarsko 7.7 2.5-3.8 2.5-3.8

Švédsko 25 12, 6 6 6

Taliansko 22 10, 4 4 4

Ukrajina 20 0 0

Veľká Británia 20 5, 0 0 0



Rok 2020 predstavoval pre Fond na podporu umenia 5. 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

alebo medzinárodnom kultúrnom, či umeleckom kontexte. Štruktúra podpornej

činnosti definuje konkrétny rámec na realizáciu základného poslania fondu, ktorým je

poskytovanie finančných prostriedkov 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.

V rámci Štruktúry podpornej činnosti spadá literatúra do programu 1 Umenie, v ktorej

podľa očakávaní bolo najviac doručených žiadostí, a aj do programu 3 Výskum a

vzdelávacie aktivity.

V programe 1 Umenie - bolo predložených spolu 6094 projektov so žiadanou sumou

39 515 177 €. Z tohto bolo podporených spolu 3973 žiadostí o finančné prostriedky s

navrhovanou výškou podpory 16 896 473 €.

Celkový počet prijatých žiadostí zahŕňa žiadosti, 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.).

5. Priama štátna podpora literatúry

Podprogram Prijaté žiadosti Žiadaná suma Podporené žiadosti Pridelená suma Nepodporené žiadosti

Divadlo 1 018 8 207 804 696 3 378 027 289

Tanec 253 1 735 892 152 898 767 99

Hudba 2 586 13 850 493 1 796 6 485 148 698

Vizuálne umenia 1 283 6 834 668 800 3 089 692 448

Literatúra 744 5 181 520 425 2 037 999 284

Medziodborové aktivity 210 3 704 800 104 1 006 840 88

Spolu 6 094 39 515 177 3 973 16 896 473 1 903



Podporu formou dotácie získalo 947 projektov vo výške 7 662 633 €, pričom žiadaná

suma pri prijatých 1600 žiadostiach predstavovala 23 492 639 €.

Na podporu formou štipendia bolo celkovo predložených 4494 žiadostí, pričom

žiadaná suma v úhrne predstavovala 16 051 597 €. Z tohto podporených bolo spolu

3014 žiadostí s celkovou odporúčanou sumou 9 233 840 €.

Celkový počet prijatých žiadostí zahŕňa žiadosti, 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.).

Vytvorenie podporných schém pre začínajúcich umelcov, či umelkyne, prípadne tých,

čo sa rozhodli na umeleckú scénu vrátiť po tom, ako ju boli nútení z existenčných, či

rodinných dôvodov opustiť, bolo jedným z najdôležitejších opatrení fondu. V

predchádzajúcich rokoch bola podpora prostredníctvom štipendií „typu B“ prideľovala

buď v plnej výške, alebo nebola pridelená vôbec. Od roku 2020 sa systém zmenil,

pričom pridelenie výšky tohto štipendia sa viaže na počet mesiacov (2 až 12), čo

vyhodnocujú žiadatelia aj členovia odborných komisií ako efektívnejšie a

spravodlivejšie.

Podprogram Prijaté žiadosti Žiadaná suma Podporené žiadosti Pridelená suma Nepodporené žiadosti

Divadlo 370 6 270 019 209 2 088 605 149

Tanec 67 1 131 394 48 582 255 21

Hudba 504 7 308 046 302 1 948 230 199

Vizuálne umenia 243 2 635 483 153 975 485 84

Literatúra 236 2 778 200 143 1 130 102 83

Medziodborové aktivity 180 3 369 497 92 937 956 71

Spolu 1 600 23 492 639 947 7 662 633 607

Podprogram Prijaté žiadosti Žiadaná suma Podporené žiadosti Pridelená suma Nepodporené žiadosti

Divadlo 648 1 937 785 487 1 289 422 137

Tanec 186 604 498 104 316 512 78

Hudba 2 082 6 542 447 1 497 4 536 918 499

Vizuálne umenia 1 040 4 199 185 648 2 114 207 364

Literatúra 508 2 403 320 278 907 897 201

Medziodborové aktivity 30 335 303 12 68 884 17

Spolu 4 494 16 051 597 3 014 9 233 840 1 296



Program 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 634 žiadostí o dotáciu so žiadanou sumou 9

775 500 €, z toho podporených bolo spolu 349 žiadostí o dotáciu s odporúčanou

výškou podpory 2 261 252 €.

Celkový počet prijatých žiadostí zahŕňa žiadosti, 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 FPU aj možnosť podpory vo forme štipendií pre výskum,

publikačnú a prekladateľskú činnosť. V roku 2020 bolo predložených 634 žiadostí o

štipendium v sume 2 350 920 €, z toho podporených spolu 430 žiadostí o štipendium

v sume 1 323 824 €. Výrazný nárast žiadostí bol spôsobený vyhlásením mimoriadnej

výzvy 1 a 2.

Celkový počet prijatých žiadostí zahŕňa žiadosti, 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 43 425 025 27 164 914 16

Tanec 16 155 213 11 71 062 5

Hudba 83 915 304 49 235 948 33

Vizuálne umenia 120 1 286 180 62 380 044 47

Literatúra 50 301 190 31 130 105 15

Medziodborové aktivity 322 4 895 856 169 1 279 179 153

Spolu 634 9 775 500 349 2 261 252 269

Podprogram Prijaté žiadosti Žiadaná suma Podporené žiadosti Pridelená suma Nepodporené žiadosti

Divadlo 58 125 630 40 113 065 14

Tanec 33 136 076 18 47 184 14

Hudba 210 658 858 152 435 052 43

Vizuálne umenia 111 449 025 67 204 456 40

Literatúra 27 150 276 16 75 853 10

Medziodborové aktivity 196 831 055 137 448 214 59

Spolu 634 2 350 920 430 1 323 824 180



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

fondu rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov nasledovne:

• 3451 žiadostí o štipendium v sume 10 584 002,- €

• 2 492 žiadostí o dotáciu v sume 18 023 264,- €

• Spolu 5 943 žiadostí v sume 28 607 266,- €

Fond v 5. roku fungovania začal plynule vo svojej činnosti, pričom po skúsenostiach

zo štyroch rokov fungovania mohol niektoré procesy lepšie naplánovať a nastaviť z

časového, aj logistického hľadiska. Samotný proces predkladania žiadosti začal už v

septembri, o dva mesiace skôr aj proces uzatvárania zmlúv s prijímateľmi podpory. V

marci však bola vyhlásená v rámci Slovenska mimoriadna situácia, ktorá súvisela s

pandémiou koronavírusu covid-19, ktorá výrazne zasiahla do prevádzky fondu a jeho

činnosti. Hneď od začiatku krízy musel fond vydať množstvo usmernení pre

žiadateľov a prijímateľov podpory, aby sa vedeli zariadiť v tejto komplikovanej

situácii. Aj v roku 2020 sa fond 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.
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Zdroj: MK SR / SNK / SPK

6. Knižnice v SR

Typ knižnice 2020 2019 2018 2017 2016

Národná knižnica 1 1 1 1 1

Vedecké knižnice 8 8 8 8 8

Akademické knižnice 56 56 56 59 59

Verejné knižnice

Krajské 8 8 8 8 8

Regionálne 30 30 29 29 29

Mestské 101 102 102 102 103

Obecné 1163 1281 1322 1386 1441

Špeciálne knižnice

Lekárske 38 39 41 45 46

Technické 7 7 7 9 11

Pôdohospodárske 7 7 8 9 8

Múzeí a galérií 73 72 72 76 75

SAV 43 44 44 44 46

Vojenské 9 10 11 11 11

ZVJS 43 43 43 43 43

Špeciálne iné 25 26 27 27 27

Školské knižnice 1534 1540 1543 1524 1530

Spolu 3146 3274 3322 3381 3446



Zdroj: Panta Rhei / 2 muse

7. Prieskum čítanosti



8. Najpredávanejšie tituly



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_2021


