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Úvodom 

Slovenská národná knižnica opätovne predkladá výsledky štatistického zisťovania o činnosti knižníc, ktoré 

realizovala v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní prostredníctvom výkazu KULT (MK SR) 10-01.  

Súčasťou ročenky sú okrem sumárnych výsledkov i prepočty podľa jednotlivých okresov, krajov, typov knižníc, 

ktoré poukazujú na trendy v rozvoji verejného knihovníctva. Žiaľ i v tomto roku môžeme iba konštatovať, že 

prakticky všetky základné ukazovatele opätovne zaznamenali pokles. Výnimkou sú len informačné technológie.  

Priaznivejšia je situácia vo vedeckých knižniciach, kde určitý pozitívny vývoj badať, či už ide o doplňovanie 

fondov, výpožičky alebo používateľov.  

Špeciálne knižnice uverejňujeme len druhýkrát. Ide o špecifický druh knižníc, ktoré nemožno navzájom 

porovnávať, ani zatiaľ sledovať nejaké trendy.  

V tomto roku prvýkrát zverejňujeme sumárne údaje za akademické a školské knižnice, ktoré spracoval Ústav 

informácií a prognóz školstva v Bratislave. Zverejnením týchto údajov chceme dosiahnuť komplexnosť v 

informovaní o činnosti knižníc. 

  

Verejné knižnice  

V roku 2003 bolo na Slovensku 2 676 verejných knižníc, čo bol oproti predchádzajúcemu roku pokles o 14 

knižníc. Z tohto počtu bolo:  

8 regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou (mali 46 pobočiek),  

29 regionálnych knižníc (70 pobočiek),  

106 mestských knižníc (72 pobočiek),  

268 obecných profesionálnych knižníc (15 pobočiek) – oproti r. 2002 ubudli 3 knižnice,  

2 265 obecných neprofesionálnych knižníc – ubudli 3 knižnice.  

 



Pokles o 14 knižníc je zanedbateľný, pretože vieme, že i mnohé z 2 265 obecných neprofesionálnych knižníc 

nevykonávajú činnosť, resp. ju vykonávajú len veľmi obmedzene. Obce, v ktorých knižnice nevykonávajú svoju 

činnosť, by mali zabezpečovať knižničné služby pre svojich obyvateľov iným spôsobom, napr. združovaním 

prostriedkov a nákupom bibliobusov. 

Knižničný fond  

V roku 2003 bolo vo verejných knižniciach čitateľom k dispozícii 18 480 939 knižničných jednotiek, čo je oproti 

predchádzajúcemu roku pokles o 0,5 %. Prírastok bol zaznamenaný len v dvoch krajoch – Bratislavskom a 

Nitrianskom. Pri analýze typov dokumentov zaznamenali prudký nárast elektronické dokumenty.  

Počet titulov periodík ostal približne na úrovni r. 2002, prudko však poklesli zahraničné periodiká – o viac ako 10 

%. Najkritickejšia je situácia v Košickom kraji, kde počet titulov zahraničných periodík poklesol o tretinu.  

Celkový prírastok bol 350 112 knižničných jednotiek, čo je zníženie oproti r. 2002 o 64 637 knižničných jednotiek 

(84,4 %). Z toho predstavovala kúpa 162 206 knižničných jednotiek, čo bolo o 16 799 menej ako v r. 2002 (90,6 

%). Najväčší pokles bol v daroch, ktorých bolo o 23 656 knižničných jednotiek menej ako v r. 2002.  

V r. 2003, po novele zákona o povinných výtlačkoch, prestali dostávať niektoré krajské knižnice povinný výtlačok, 

čo do značnej miery negatívne ovplyvnilo celkový stav fondov. Ďalším negatívnym prvkom, ktorý ovplyvnil počet 

nakúpených dokumentov je neustále rastúca cena knihy, ktorá sa v plnom rozsahu však prejaví až na výsledkoch 

roku 2004.  

Oproti predchádzajúcemu roku sme zaznamenali prírastok v troch krajoch – Nitrianskom, Trnavskom a 

Banskobystrickom. Avšak kúpou sa počet titulov zlepšil len v Nitrianskom kraji. Pokles osciluje od 94,4 % v 

Bratislavskom kraji po 84 % v Banskobystrickom kraji.  

Ak však analyzujeme prostriedky na nákup fondov na obyvateľa, zistíme, že rozdiely medzi jednotlivými krajmi 

sú priepastné.  

Kraj / Sk/obyv.    2001 2002 2003 

Bratislavský kraj 9,45 9,46 9,56 

Nitriansky kraj 5,91 5,46 6,16 

Trnavský kraj 5,36 6,96 6,66 

Trenčiansky kraj 6,72 6,88 6,87 

Žilinský kraj 9,02 9,11 8,39 

Banskobystrický kraj 7,71 7,25 6,46 

Prešovský kraj 5,46 5,68 6,03 

Košický kraj 3,95 3,21 3,08 

SR 6,65 6,62 6,53 



Za 3 roky sa pokles nielenže nezastavil, ale naďalej pokračuje a rozdiely medzi najlepšie financovaným – 

Bratislavským krajom a najhoršie financovaným – Košickým krajom sa prehlbujú. Vlani bol rozdiel 294 %, v r. 

2003 310 %.  

Môžeme len opätovne konštatovať, že nízky celoslovenský priemer je zapríčinený zlými hodnotami v Košickom 

kraji.  

Alarmujúce sú i rozdiely na nákup podľa typov knižníc v prepočte na obyvateľa. Kým v Košiciach to bolo v 

krajskej knižnici 2,16 Sk, v Nitre 2,98 a v Prešove 3,90 Sk, v ostatných krajských knižniciach sa pohyboval nákup 

medzi 11-13 Sk, (okrem Pezinka, ktorý je pre malý počet obyvateľov neporovnateľný).  

V regionálnych knižniciach sú tieto rozdiely taktiež priepastné – od 24,37 Sk v Čadci po 1,22 v Galante, 2,25 v 

Nových Zámkoch, 2,27 v Spišskej Novej Vsi, 3,75 v Rožňave, 3,87 v Dunajskej Strede a 4,84 v Banskej Bystrici. 

(Bratislavu neberieme do úvahy, tam sú knižničné služby saturované i inými knižnicami). Situácia v uvedených 

regionálnych knižniciach je o to vážnejšia, že nejde o náhodný jav, ale o pokračujúcu tendenciu. Dať na nákup na 

jedného obyvateľa v sídle regionálnej knižnice menej ako 10 Sk je alarmujúce, ale menej ako 5 Sk je 

hazardovaním nielen s poslaním knižnice, ale i s dôverou používateľov.  

Pri analýze prostriedkov vynaložených na nákup na jedného obyvateľa podľa okresov zisťujeme, že neplatí ani 

mnohokrát zdôrazňovaná veta, že v sídlach krajských a regionálnych knižníc je najviac prostriedkov na nákup.  

Kým v okrese Nitra je to 4,90 Sk, v okrese Levice 8,06. V okrese Šaľa, kde nie je regionálna knižnica je 8,04.  

Mimoriadne veľké sú rozdiely sú v Trenčianskom kraji. Považská Bystrica dosiahla 12,63 Sk na obyvateľa, 

Prievidza 2,45 Sk, (v oboch okresoch je regionálna knižnica). Na Myjave to bolo 8,65 Sk, v Púchove 3,78 (ani v 

jednom okrese nie sú regionálne knižnice).  

V Žilinskom kraji len v 1 okrese nedosiahli hranicu 5 Sk na obyvateľa – v Námestove, kde bola 3,68 Sk.  

V Banskobystrickom kraji boli pod 5 Sk štari okresy: Banská Štiavnica, Brezno, Lučenec, Revúca.  

V Prešovskom kraji sú mimoriadne rozdiely v nákladoch na nákup. Sabinov dosiahol 12,15 Sk, Stará Ľubovňa 

11,70 Sk, ale Medzilaborce 0,28, Stropkov 1,57, Snina 2,71. Tieto rozdiely nemožno ani komentovať.  

V Košickom kraji iba jeden okres dosiahol viac ako 5 Sk na obyvateľa – Rožňava. Ostatné okresy, a vymenujeme 

ich všetky, vynaložili na nákup:  

Sobrance 1,81  /  Košice mesto 2,16  /  Michalovce 2,61 /  Trebišov 2,73 /  Spišská Nová Ves 3,64  / Košice – okres 

3,87  / Gelnica 4,64  

V týchto prípadoch by sa mali zriaďovatelia veľmi vážne zamyslieť ako zabezpečia v zmysle zákona č. 183/2000 

Z.z. knižničné služby občanom.  

Aby sme tieto čísla zhmotnili, tak v okres Medzilaborce kúpili všetky knižnice spolu 33 dokumentov, v Stropkove 

70, Sobranciach 271 a v Banskej Štiavnici 302.  

A z regionálnych knižníc tiež niekoľko „mimoriadnych“ ročných prírastkov kúpou:  

Dunajská Streda 83  /  Galanta 119  /  Komárno 172  / Spišská Nová ves 179  

 



A aký je vývoj od r. 1990?  

V minulom roku sme porovnávali fondy knižníc s odporúčaniami IFLA. Situácia sa v podstate nezmenila. Podľa 

odporúčania IFLA by mal byť ročný prírastok 0,25 knižničných jednotiek, realita je 0,03 knižničných jednotiek.  

Podľa odporúčania by mali verejné knižnice nakúpiť 1 250 000 zväzkov, nakúpili 162 206 a celkový prírastok bol 

350 112 knižničných jednotiek. Na jedného obyvateľa by mali nakúpiť dokumenty v hodnote 35 Sk, čo 

predstavuje 175 mil. Sk.  

V r. 2003 vynaložili knižnice na nákup 35,1 mil. Sk. Akýkoľvek komentár k týmto číslam je zbytočný. Komentovať 

by ich mali zriaďovatelia verejných knižníc, ktorí nedodržiavajú Knižničný zákon, ktorí nefinancovaním knižníc 

prispievajú k znižovaniu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva.  

Rozdiel medzi rokom 1995 a rokom 2003 bol:  

- 244 560 knižničných jednotiek  

V roku 1990 však knižnice získali (prevažne nákupom) skoro 1 200 000 knižničných jednotiek  

 

Výpožičky  

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, i v r. 2003 výpožičky klesali. Celkový pokles bol o 1,78 %. Avšak medzi rokom 

2000 a r. 2003 výpožičky poklesli o 3,4 %. Z uvedeného je zrejmé, že pokles výpožičiek sa nezastavil, ako sme 

dúfali vlani, ale pokračuje. Za 4 roky poklesli výpožičky o viac ako 800 tisíc a v r. 2003 to bolo 23 708 mil. 

výpožičiek.  

Na rovnakej úrovni sa výpožičky udržali len v Bratislavskom a Žilinskom kraji, v ostatných klesali, najviac v 

Banskobystrickom kraji - na 96,5 %.  

V celoštátnom meradle sa najviac znížili výpožičky krásnej literatúry pre deti o 5,9 %. V regionálnych knižniciach 

s krajskou pôsobnosťou klesli výpožičky v troch: v Pezinku na 91,9 %, vo Zvolene na 94,5 % a v Nitre na 99,8 %. V 

ostatných mierne vzrástli – najviac v Košiciach na 105 % a v Žiline na 105,8 %.  

V prepočte na obyvateľa bolo najviac realizovaných výpožičiek v Trenčíne – 13,87, vo Zvolene 10,76, najmenej v 

Košiciach - 3,43 a v Nitre 5,15. Súvislosť s nákupom fondov je tu zrejmá.  

Regionálne knižnice taktiež zaznamenali pokles. Výnimkou je Bratislavský, Žilinský a Nitriansky kraj, kde mierne 

vzrástli. Najväčší pokles vo výpožičkách zaznamenali vo Veľkom Krtíši - 89,5 %, Michalovciach 90,8 % a Dunajskej 

Strede 91,8 %.  

Nárast bol v štrnástich regionálnych knižniciach, najväčší v Nových Zámkoch - 119,6 % (spôsobené 

znovuotvorením knižnice). Prepočty výpožičiek na obyvateľa sú najnižšie (okrem Bratislavy, ale toto číslo 

nemožno porovnávať) v Banskej Bystrici 3,67, Spišskej Novej Vsi 5,48 a Prievidzi 5,95. Najviac výpožičiek na 

obyvateľa bolo v Kremnici - 23,2, Svidníku 22,52, Dolnom Kubíne 16,37 a Čadci 16,25.  

Viac ako šesťnásobný rozdiel je skutočne veľmi veľký, tým viac, že priemer osciluje okolo čísla 10.  

 



Výpožičky vo verejných knižniciach podľa okresov sa tiež značne líšia, i keď sú ovplyvnené prítomnosťou 

regionálnej knižnice v okrese. Ale ani toto nie je pravidlom.  

Najhoršie sú na tom okresy Poltár 1,27, Košice – okolie 1,4, Snina 1,65, Malacky 1,76. Najlepšie Dolný Kubín 9,5, 

Svidník 9,07, Trenčín 8,96, Zvolen 8,3, Čadca 6,99, Nové Mesto nad Váhom 6,03 a Martin 6,86.  

V Košickom kraji ani jeden okres neprekročil 4,5 výpožičky na obyvateľa, šesť okresov je pod touto úrovňou.  

V minulom roku sme porovnávali vzťah medzi výpožičkami a používateľmi. Ani v tomto roku sa tento vzťah 

nezmenil.  

37 regionálnych knižníc poskytuje služby 34 % z celkového počtu používateľov a poskytne im 53 % zo všetkých 

výpožičiek. Stošesť mestských knižníc obslúži 24 % používateľov a poskytne im 27 % výpožičiek. 2 533 obecných 

knižníc realizuje 20 % z celkového počtu výpožičiek pre 30 % používateľov.  

Sústavný, i keď pomalý pokles výpožičiek na obyvateľa je i odrazom zastaranosti fondov.  

 

Používatelia  

Počet registrovaných používateľov v r. 2003 vo verejných knižniciach bol 618 367, čo bolo o 25 183 menej ako v 

r. 2002, predstavuje to pokles o 3,91 %. Za posledné štyri roky je to najväčší medziročný pokles.  

Od roku 2000 klesol počet používateľov o 8,87 %. Tento pokles je sčasti ovplyvnený poklesom počtu 

školopovinných detí (ročne okolo 5 %), ale predovšetkým neaktuálnymi fondami, nedostatkom dokumentov.  

Percento používateľov z počtu obyvateľov bolo 11,49 %, kým v roku 2000 okolo 13 %. Počet návštevníkov knižníc 

zaznamenal pokles o 1,5 %. Iba jeden kraj – Bratislavský zaznamenal mierny nárast v počte používateľov. O viac 

ako 5 % poklesli používatelia v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Okrem Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, 

kde stúpol počet používateľov o 5,5 %, všetky ostatné regionálne knižnice s krajskou pôsobnosťou zaznamenali 

pokles, osobitne Žilina o 8,5 % a Trenčín o 7,4 %.  

Potešujúce je, že v troch knižniciach stúpol počet používateľov do 15 rokov – v Prešove, Košiciach a Trnave.  

Počet návštevníkov stúpol s výnimkou Trenčína vo všetkých krajských knižniciach. Percento používateľov z počtu 

obyvateľov je najvyššie vo Zvolene – 30,6 %, najnižšie v Košiciach 7,23 %.  

Podstatná časť regionálnych knižníc zaznamenala úbytok počtu používateľov. Nárast bol len v Bratislave, 

Leviciach, Čadci, Veľkom Krtíši, Poprade, Vranove nad Topľou.  

Najväčší pokles bol v Prievidzi 88,95 %, Dunajskej Strede 89,38 % Michalovciach 89,59 %.  

Najvyššie percento používateľov z počtu obyvateľov je v Svidníku - 46,06%, Kremnici 35,8 %, Čadci 35,5 % a 

Dolnom Kubíne 29,96 %.  

Celkovo poklesol počet používateľov v regionálnych knižniciach o 3,9 %.  

Teritoriálne rozdelenie podľa počtu používateľov v jednotlivých okresoch v podstate kopíruje predchádzajúce 

ukazovatele. Šesť okresov zaznamenalo nárast oproti r. 2002 – najviac Snina 116,5 %, Trebišov 109,1 % a Vranov 

nad Topľou 104,9 %. Najväčší pokles bol v Krupine 74,8 %, Šali a Námestove 87 %.  



Počet návštevníkov knižníc vzrástol v 19 okresoch, v ostatných klesol, najviac v Kežmarku 74,39 %, Rožňave 75 % 

a Bánovciach nad Bebravou 78,1 %.  

Percento používateľov z počtu obyvateľov je v rozpätí od 5,5 % v Medzilaborciach a Košiciach – okolí po Zvolen - 

23,1 % Trenčín, Čadca, Svidník, Dolný Kubín – 18-19 %.  

 

Ďalšie činnosti  

Počet vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí bol 22 495, čo je o 661 menej ako v r. 2002. Informatickej 

výchove bolo venovaných 6 839 podujatí, čo je o 250 menej.  

Knižnice realizovali 2 293 metodických návštev, čo je oproti r. 2002 o 60 menej. Zvýšil sa počet odborných 

kurzov a seminárov z 303 na 416, čo je potešujúce. Taktiež sa zvýšil počet vydaných titulov z 333 na 357.  

 

Informačné technológie  

Jedinou oblasťou, v ktorej knižnice zaznamenali nárast, sú informačné technológie. Počet serverov stúpol zo 131 

v r. 2002 na 149 v r. 2003 (v r. 2001 ich bolo 110).  

Relatívne dobre rástol počet počítačov v knižniciach – z 861 na 1 143. Z nich bolo pripojených na internet 406 a 

pre verejnosť 211.  

Pripojenie na internet sa zvýšilo o 159 %. Vlastnú www stránku má 37 knižníc. Obzvlášť potešujúce je, že počet 

PC rastie nielen v regionálnych knižniciach, ale i v mestských – z 59 na 246, v obecných profesionálnych zo 40 na 

70 a v obecných neprofesionálnych z 33 na 86.  

Kým všetky krajské knižnice majú www stránku, z 29 regionálnych ju má len 17 a z viac ako 100 mestských len 8.  

 

Zamestnanci a hospodárenie  

Počet zamestnancov (prepočítaný stav) bol v r. 2003 1 709, čo bol pokles o 24 zamestnancov. Z nich vykonávalo 

knihovnícke činnosti 1 466 zamestnancov, z ktorých malo vysokoškolské vzdelanie161 (nárast o 7).  

Verejné knižnice mali v r. 2003 celkové príjmy vo výške približne 411 mil. Sk, čo je oproti r. 2002 nárast o 7 %. Z 

toho tvorili mzdové náklady 206,6 mil. Sk a nákup fondov 35,15 mil. Sk.  

Mzdy vzrástli o 7 %, čo bola zákonom stanovená hranica.  

Na nákup fondov sa v r. 2003 vynaložilo o 400 tis. Sk menej ako v r. 2002.  

Kapitálové výdavky boli 27 mil. Sk a narástli oproti r. 2002 na dvojnásobok (rekonštrukcie). Z celkových nákladov 

predstavovali mzdy 50,3 %, nákup fondu len 8,5 %. Tento pomer sa z roka na rok zhoršuje, hoci vo vyspelých 

krajinách je skôr opačný trend.  

Náklady na nákup fondov sú hlboko poddimenzované (ouri časť Fondy) a nemôžeme vôbec hovoriť o obnove 

fondu.  



Vedecké knižnice  

Knižničný fond vo vedeckých knižniciach, s výnimkou Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene, 

zaznamenal mierny nárast - o 100 569 knižničných jednotiek a stav fondu bol 15 962 180 knižničných jednotiek.  

Počet titulov periodík klesol v šiestich knižniciach, najviac na 74,35 v Slovenskej pedagogickej knižnici.  

Prírastky kúpou poklesli o viac ako 26 tisíc knižničných jednotiek a boli 30 396. Najväčší pokles zaznamenala ÚK 

SAV, SNK a Slovenská ekonomická knižnica. Prostriedky na nákup fondu sa vyvíjali veľmi rozdielne, od prírastku 

viac ako 200 % (Slovenská lekárska knižnica) po 69,1% v UK Bratislava. Takéto kolísanie zapríčiňuje 

nerovnomerné doplňovanie fondov a rozhodne nie je z dlhodobého hľadiska dobré. V absolútnom vyjadrení – 

vedecké knižnice vynaložili na nákup 33 mil. Sk, čo bolo viac o 3,5 mil. Sk oproti r. 2002.  

Výpožičky dosiahli číslo 2 878 680 a oproti r. 2002 klesli o 456 tis. – čo ale bolo spôsobené rekonštrukciou UK v 

Bratislave.  

Značný pokles výpožičiek zaznamenali v Slovenskej lekárskej knižnici – na 77,97% Slovenskej ekonomickej 

knižnici na 82,8 a ŠVK Prešov na 88,3.  

Počet registrovaných používateľov poklesol na 86 464 (zo 152 823). Nejde však o reálny pokles, pretože v r. 2003 

prebehla preregistrácia používateľov.  

Vedecké knižnice uskutočnili 696 vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí pre používateľov. Z toho 319 

bolo venovaných informatickej výchove. Vydali 122 rozličných titulov a realizovali 107 metodických návštev.  

Vo vedeckých knižniciach pracovalo 961 zamestnancov, čo je oproti r. 2002 pokles o 33. Z toho bolo 363 s 

vysokoškolským vzdelaním (v r. 2002 len 343).  

Náklady na činnosť boli 357 mil. Sk, čo je oproti r. 2002 zvýšenie o 39 mil. Sk. Z toho na mzdy vynaložili 142 mil. 

Sk.  

Kapitálové výdavky boli 232 mil. Sk, z toho 143 mil. bolo vynaložených na rekonštrukciu UK Bratislava.  

 

Špeciálne knižnice  

Štatistické údaje zo špeciálnych knižníc sa vykazujú len druhý rok. V tomto roku pribudli ešte knižnice SAV. Spolu 

bolo vykazovaných 397 knižníc.  

Knižničný fond špeciálnych knižníc obsahoval 4,77 mil. knižničných jednotiek. Výpožičky pre 91 543 používateľov 

predstavovali 1 385 450 zväzkov.  

Knižnice uskutočnili 1 584 podujatí pre používateľov a vydali 360 titulov.  

V špeciálnych knižniciach pracuje 495 zamestnancov, z toho 140 s vysokoškolským vzdelaním.  

Náklady na činnosť týchto knižníc predstavovali 72 mil. Sk, z toho 47 mil. Sk boli náklady na nákup fondov a 40 

mil. predstavovali mzdové náklady.  

 



Akademické a školské knižnice  

Po dohovore so Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave uverejňujeme v tomto roku po prvý raz aj 

sumáre štatistických výkazov za akademické a školské knižnice. Výkazy spracoval Ústav informácií a prognóz 

školstva v Bratislave a Slovenská národná knižnica ich s ich súhlasom len zverejňuje. 


