
 

 

 

 

                „Príloha č. 1 

                  k zákonu č. 212/1997 Z. z. 

 

 

POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ 

 

 

Druh Určená právnická osoba 

Počet povinných 

výtlačkov 

Periodická publikácia v tlačenej 

podobe, ktorá je periodickou tlačou, 

okrem vedeckej alebo odbornej 

periodickej tlače 

Slovenská národná knižnica 
1 ks 

Univerzitná knižnica v Bratislave 
2 ks 

Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky 
1 ks 

 

Periodická publikácia v tlačenej 

podobe, ktorá je vedeckou alebo 

odbornou periodickou tlačou 

 

Slovenská národná knižnica 
1 ks 

Univerzitná knižnica v Bratislave 
2 ks 

Centrum vedecko-technických 

informácií 
1 ks 

Štátna vedecká knižnica v Banskej 

Bystrici 
1 ks 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
1 ks 

Štátna vedecká knižnica v Prešove 
1 ks 

Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky 
1 ks 

 

Vedecká alebo odborná periodická 

publikácia v tlačenej podobe, ktorá 

nie je periodickou tlačou,  ako aj 

normatívne periodické publikácie    

v tlačenej podobe vrátane zbierky 

zákonov 

 

Slovenská národná knižnica 
1 ks 

Univerzitná knižnica v Bratislave 
1 ks 

Centrum vedecko-technických 

informácií 
1 ks 



 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej 

Bystrici 
1 ks 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
1 ks 

Štátna vedecká knižnica v Prešove 
1 ks 

 

Periodická publikácia v Braillovom 

písme v tlačenej podobe alebo 

určená primárne pre fyzické osoby 

so zrakovým postihnutím 

v elektronickej podobe 

Slovenská knižnica pre nevidiacich 

Mateja Hrebendu v Levoči 
2 ks 

Periodická publikácia v tlačenej 

podobe inde neuvedená 

Slovenská národná knižnica 
2 ks 

Univerzitná knižnica v Bratislave 
1 ks 

 

 

 

 

 

 

 

            Príloha č. 2 

k zákonu č. 212/1997 Z. z. 

 

POVINNÉ ROZMNOŽENINY  SLOVENSKÝCH AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL 

 

 

Druh Určená právnická osoba 
Počet nosičov 

Rozmnoženina slovenského 

audiovizuálneho diela                        

s audiokomentárom (najmä DVD     

a BRD) 

Slovenský filmový ústav 
1 ks 

Slovenská knižnica pre nevidiacich 

Mateja Hrebendu v Levoči 
1 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Príloha č. 3 

                        k zákonu č. 212/1997 Z. z. 

 

 

POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ 

 

 

Druh Určená právnická osoba 

Počet povinných 

výtlačkov 

Neperiodická publikácia v tlačenej 

podobe vrátane hudobnín, okrem 

vedeckej alebo odbornej 

neperiodickej publikácie 

Slovenská národná knižnica 
2 ks 

Univerzitná knižnica v Bratislave 
2 ks 

 

Vedecká alebo odborná neperiodická 

publikácia v tlačenej podobe vrátane 

kartografických diel a normatívnych  

dokumentov 

Slovenská národná knižnica 
1 ks 

Univerzitná knižnica v Bratislave 
1 ks 

Štátna vedecká knižnica v Banskej 

Bystrici 
1 ks 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
1 ks 

Štátna vedecká knižnica v Prešove 
1 ks 

 

Neperiodická publikácia v podobe 

audioknihy 

Slovenská národná knižnica 
1 ks 

Slovenská knižnica pre nevidiacich 

Mateja Hrebendu v Levoči 
1 ks 

 

Neperiodická publikácia 

v Braillovom písme v tlačenej 

podobe alebo neperiodická 

publikácia určená primárne pre 

fyzické osoby so zrakovým 

postihnutím v elektronickej podobe 

Slovenská knižnica pre nevidiacich 

Mateja Hrebendu v Levoči 
2 ks 

                                                                                                                                                                “. 
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