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I. Základné údaje o organizácii 

1. Kontaktné údaje 
   Názov:       VEDA, vydavateľstvo SAV 

   Riaditeľ:       JUDr. Milan  B r ň á k 

   Zástupca riaditeľa:      Ema  Ž o v i n k o v á 

   Vedecký tajomník: 

   Predseda vedeckej rady: 

   Adresa sídla:       Bradáčova 7, 852 86  Bratislava 
 
   Tel.:        02/54774253 
   E-mail:       brnak@savba.sk 
   http:       www.veda-sav.sk  
 

Názvy a adresy detašovaných pracovísk: 

* VEDA V SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava 

* VEDA V SAV, Redakčný úsek, Štefánikova 3, 811 06  Bratislava 

* VEDA V SAV, Predajňa VEDA, Štefánikova 3, 811 06  Bratislava 

* VEDA V SAV, Predajňa VEDA, Hornopotočná 3, Trnava 

 

Vedúci detašovaných pracovísk: 

* Emil  B o r č i n 

* Ing. Miluša  F a r k o v á, poverená vedením 

* Irena  Š á n d o r o v á, poverená vedením 

 

Typ organizácie (rozpočtová/príspevková od r.):  Príspevková od r. 2000 

2. Údaje o zamestnancoch  

Tabuľka I.1: Počet a štruktúra zamestnancov 
ŠTRUKTÚRA 
ZAMESTNANCOV 

K 

K  
do 35 
rokov 

K 
ved. 
prac. 

     F           P 

M Ž M Ž 

Celkový počet zamestnancov 28 4 4   28 27,75 

Vedeckí pracovníci        

Odborní pracovníci VŠ 11 1 3   11 11 

Odborní pracovníci ÚS 9     9 8,75 

Ostatní pracovníci 8 3 1   8 8 

Doktorandi v dennej forme 
doktorandského štúdia 
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Vysvetlivky: 

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31. 12. 2008 (uvádzať zamestnancov 
v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v 
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a 
na základnej vojenskej službe) 
F – fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2008 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov 
pôsobiacich v zahraničí,  v štátnych funkciách, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a 
na základnej vojenskej službe)  
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
M, Ž – muži, ženy 

Tabuľka I.2: Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2008)  

Rodová 

skladba 

Pracovníci s hodnosťou Vedeckí pracovníci 

v stupňoch 

 

  DrSc.       CSc., 

PhD. 

  prof.   doc.       I.     IIa.    IIb. 

Muži        

Ženy        

Organizácia nemá vedeckých pracovníkov. 
 
Tabuľka I.3: Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu zo stĺpca F v tabuľke I.1. 

zaradených do riešenia projektov (domácich alebo medzinárodných) 
Veková štruktúra 
(roky) 

< 30 31-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65 

Muži  1      1  
Ženy  1  1  2 1   

Pozn.: Pracovníkov zaradiť podľa veku, ktorý dosiahli v priebehu roka 2008. 
 
Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky: 
muži:46 
ženy:47 

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2008:48 

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2008:nemá 

3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné 
obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
Žiadne 
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II. Vedecká činnosť 

1. Domáce projekty 
 
Tabuľka II.1: Zoznam domácich projektov riešených v roku 2008  
ŠTRUKÚRA PROJEKTOV Počet projektov Pridelené financie na 

rok 2008 

A 

organizácia je 
nositeľom 
projektu * 

B 

organizácia sa 
zmluvne 

podieľa na 
riešení 

projektu 

A B 

celkom pre 
organi-
záciu 

1. Vedecké projekty, ktoré boli r. 
2008 financované VEGA 

     

2. Projekty, ktoré boli  r. 2008 
financované APVV** 

     

3. Účasť na nových výzvach 
APVV r. 2008*** 

  -  - 

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV       

5. Projekty centier excelentnosti 
SAV 

     

6. Vedecko-technické projekty,  
ktoré boli v roku 2008 
financované  

     

7. Projekty podporované 
Európskym sociálnym fondom 

Forum Scientiae 
et Sapientiae 

 3304870,82 
SKK 

3304870,82 
SKK 

 

8. Iné projekty (ústavné, na 
objednávku rezortov a pod.) 

     

* Organizácia vedúceho projektu, zodpovedného riešiteľa, zhotoviteľa, vedúceho centra alebo 
manažéra projektu. 

** Netýka sa to medzinárodných projektov z výziev APVV (medzištátne zmluvy, COST a pod.).  

*** Uviesť projekty so začiatkom financovania v roku 2008 z výziev 2008. 

 
Tabuľka II.2: Zoznam domácich projektov podaných v roku 2008  
Štruktúra projektov Miesto 

podania 
A 

organizácia je 
nositeľom projektu 

B 
organizácia sa zmluvne podieľa 

na riešení projektu 

1. Účasť na nových výzvach 
APVV r. 2008* 

-   

2. Projekty výziev OP ŠF 2.1., 
4.1., 5.1. podané r. 2008 ** 

Bratislava   

regióny   
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3. Projekty výziev FM EHP** -   

* Uviesť projekty so začiatkom financovania v roku 2009 z výziev 2008. 

** Uviesť podané projekty z výziev a pod tabuľku: - názov projektu; - podávateľ projektu; - partneri 
projektu; - stav projektu (projekt na evalváciu, vyradený z dôvodu nesplnenia odborných požiadaviek, 
formálnych nedostatkov – akých, celkový názor na spôsob administrovania ŠF). Údaje sa spracujú do 
kapitoly II. G správy, ktorú SAV predkladá vláde SR,  

Medzinárodné projekty uviesť v kap. IV. 

Bližšie vysvetlenie k domácim a medzinárodným projektom je v Prílohe č. 2. 

2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 
a) základného výskumu (uviesť číslo projektu a agentúru, ktorá ho financuje) 
b) aplikačného typu (uviesť používateľa, napr. SME, ÚOŠS a pod.) 
c) medzinárodných vedeckých projektov (uviesť zahraničného partnera alebo 

medzinárodný program)  
d) zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
Netýka sa organizácie. 

 

3.Vedecký výstup (bibliografické údaje výstupov uviesť v Prílohe č. 3)  
 
Tabuľka II.3: Zoznam publikácií a edícií  

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  
 Počet v r. 2008 
a doplnky z r. 

2007
1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(AAB, ABB, CAB)  

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(AAA, ABA, CAA)  

3. Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
(BAB)  

4. Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(BAA)  

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškol. učebniciach vydané 
v domácich vydavateľstvách (ABD, ACD)  

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškol. učebniciach vydané 
v zahraničných vydavateľstvách (ABC, ACC)  

7. Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
(BBB)  

8. Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách (BBA)  

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných  
a/ v Current Contents  
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, 
CDD,CDDA, CDDB) 

 

b/ v iných medzinárodných databázach  
10. Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch  
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, 
CDFB) 
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11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)

 

a/ recenzovaných  
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)  

b/ nerecenzovaných  
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)  

12. Vedecké a odborné práce v zborníkoch rozšírených abstraktov  
(AFE, AFF, BFA, BFB)  

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch  
(EDI)  

14. Vydané periodiká evidované v Current Contents  
15. Ostatné vydané periodiká Forum scientiae et 

sapientiae (ide o 
časopis s 

medzinárodnou 
redakčnou radou, 
viaceré príspevky 
zaradené do čísla 

posudzujú 
recenzenti), 1

16. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí  
(FAI)  

17. Vysokoškolské učebnice a učebné texty  
(ACA, ACB)  

18. Vedecké práce uverejnené na internete  
(GHG)  

19. Preklady vedeckých a odborných textov  
(EAJ)  

 
Tabuľka II.4: Vedecké recenzie, oponentúry a prednášky  
Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v zahraničných 
časopisoch, príspevkov na konferencie s medzinárodnou účasťou, 
oponovanie grantových projektov 

Počet v r. 2008 a
doplnky z r.
2007 

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou 
účasťou  

Ostatné prednášky a vývesky   
 Žiadne. 
Tabuľka II.5: Ohlasy  
OHLASY Počet v r. 2007 Doplnky za r. 2006
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)   
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2.)   
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)   
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných 
indexoch (3, 4)   

Recenzie a umelecké kritiky (5,6,7,8)   
Nie sú známe. 
Pozn.: Pri všetkých položkách je potrebné uviesť len tie práce, ktorých aspoň jeden autor je spolu 
s adresou pracoviska uvedený v autorskom kolektíve (týka sa aj autorov uvedených pod čiarou – on 
leave, etc). Neuvádzať autocitácie. Citácie spracovať za ústav ako celok, nie iba sumarizovať podľa 
jednotlivých pracovníkov. Zoznam citácií stačí dodať len v jednom vyhotovení, prípadne iba 
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v elektronickej forme. Citácie spracované v ARL sú prelinkované do Prílohy 3. Zoznam citácií možno 
spracovať z programu ARL (pozri Príloha 3.) 

 

Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách: 

Autor/autori, názov príspevku, konferencia, v prípade publikovania uviesť prameň. Ak boli  
príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy č. 3, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 
AFH 

Žiadne. 

6. Patentová a licenčná činnosť 
Žiadna. 

7. Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám 
pracoviska   

Žiadne. 

 
 

III. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie 
ľudských zdrojov pre vedu a techniku 

V organizácii nie je žiadna forma doktorandského štúdia. 
 

IV. Medzinárodná vedecká spolupráca 
 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci projektu Forum scientiae et sapientiae spolupracovala  
s týmito zahraničnými inštitúciami a organizáciami: 

- Univerzita Palackého v Olomouci  
- Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły (prof. Dr. hab. 
Tadeusz Zasępa, rektor tejto univerzity, je členom redakčnej rady časopisu Forum 
scientiae et sapientiae a odborným garantom projektu Forum scientiae et 
sapientiae),  
- Political Science at the Cardinal-Stefan Wyszynski-University in Warsaw, 
Poland 
- Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Slovenskej republike 
- komisár EK pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť, Brusel  
- School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University (prof. Dr. On-Kwok Lai 
je členom redakčnej rady časopisu Forum scientiae et sapientiae a odborným 
garantom projektu Forum scientiae et sapientiae; Forum scientiae et sapientiae ) 
- Department of Social Work and Social Administration at the University of 
Hong Kong  
- Southern Television, Germany  
- The G. K. Chesterton Institute for Faith & Culture, Oxford (Stratford 
Caldecott, MA (Oxon.)  
- Department of Sociology University of Manitoba, Canada (Prof. Russel C. 
Smandych, PhD je členom redakčnej rady časopisu Forum scientiae et sapientiae), 



 9

- Department of Political Science, University of Oslo, Norway  
- Association of European Journalists ; šéfredaktorka časopisu Forum scientiae 
et sapientiae RNDr. Alena Erdziaková je od roku 2003 členkou Association of 
European Journalists. 

 

V. Vedná politika 
Žiadna. 

 

VI. Spolupráca s VŠ, univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy 
a techniky v SR  

 
 
V roku 2008 pokračovala spolupráca VEDY, vydavateľstva SAV, s Trnavskou univerzitou 
v Trnave prostredníctvom spoločného pracoviska Typi Universitatis Tyrnaviensis. Z tejto 
aktivity vzišlo viacero vedeckých a odborných publikácií, ako aj vysokoškolských učebných 
textov pre jednotlivé fakulty TU: 
 
Plodom úzkej spolupráce s Trnavskou univerzitou v Trnave bola aj spoločná,komerčne 
úspešná účasť vydavateľstva Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDY, vydavateľstva SAV, 
na výstavno-predajnom Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2008 v bratislavskej 
Inchebe (11. – 14. november 2009). 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV, je naďalej otvorená autorom aj z iného vysokoškolského 
prostredia a ďalších slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií. V roku 2008 tu vyšli 
napr. publikácie prof. P. Ondrejkoviča z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
(Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume), prof. J. Bilického z 
Lekárskej fakulty UK (Rádiológia, Rádiológia pankreasu), prof. P. Škultétyho z Právnickej 
fakulty UK (Verejná správa a správne právo), druhý diel pentalógie úspešného slovenského 
ekonóma a podnikateľa prof. Štefana Kassaya Podnik a podnikanie zv.2. učebné texty doc. 
Mariána Zouhara z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Základy logiky), v spolupráci so 
Štatistickým úradom SR vyšla Štatistická ročenka SR 2008 a i. 
 

TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS 
Univerzitné vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis (ďalej len „vydavateľstvo“) je 
jedným zo samostatných pracovísk univerzity a jeho poslaním je zabezpečovanie 
publikačných aktivít univerzity. Svoju činnosť vykonáva od r. 2001 na základe dohody 
o spoločnom pracovisku medzi Trnavskou univerzitou a Slovenskou akadémiou vied, 
v spolupráci s vydavateľstvom VEDA. 
Pri jednotlivých tituloch prijatých do vydavateľstva je zabezpečená jazyková úprava a 
korektúra textov publikácií, ako aj základná organizačná, vydavateľská a administratívna 
agenda. 
Technické, grafické a polygrafické spracovanie, vrátane ekonomickej činnosti a účtovníctva 
súvisiacich s vydavateľskou činnosťou, zabezpečuje na základe Dohody o zriadení 
spoločného pracoviska Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave.  
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Predaj vydavateľskej produkcie sa realizuje v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom 
distribučnej siete a vlastnej predajne vydavateľstva VEDA, ako aj v kníhkupectve v budove 
Trnavskej univerzity v Trnave. 
 
V univerzitnom vydavateľstve TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS boli v roku 2008 
vydané nasledujúce tituly: 
  
1.  Základy psychológie ľudí s postihnutím 
      Autor: Ladislav Požár 
     (náklad 300 ks, vysokoškolské učebné texty) 
 
2. Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach 
      Autor: Ján Grác 
     (náklad: 300 ks, vysokoškolské učebné texty) 
 
3. Pramene práva na území Slovenska I 
      Autorky: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová 
      (náklad 500 ks, vysokoškolské učebné texty) 
 
4.  Ochrana života VIII 
      Editor: Bohumil Chmelík, Zborník pre FZSP  
      (náklad 100 ks)   
 
5. Medicínske právo 
      Editor: Helena Barancová 
      (náklad 1000 ks, vysokoškolské učebné texty) 
 
6. Problematika a problémy slovenskej klasicistickej poézie 
      Autorka: Eva Fordinálová 
      (náklad 300 ks, monografia) 
 
7. Biológia (Učebné texty pre študentov verejného zdravotníctva) 
      Autori: Alexander Sabó, Jana Špajdelová 
      (náklad 300 ks, vysokoškolské učebné texty) 
 
8. Všeobecná patologická fyziológia 
      Autor: Dušan Salát a kolektív 
     (náklad 400 ks, vysokoškolské učebné texty) 
 
9. Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti 
      Autorka: Lýdia Smoleňová a kolektív 
      (náklad 500 ks, vysokoškolské učebné texty) 
 
10. Nadnárodný pohyb služieb v rámci Európskej únie 
      Zborník z medzinárodnej konferencie Právnickej fakulty TU 
      (náklad 100 ks, zborník príspevkov) 
 
11. Jubileum Právnickej fakulty TU 
      Autori: kolektív 
      (náklad 300 ks, príležitostná publikácia) 
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12. Diferenciácia vyučovania po slovensky 
     Autori: Heldová, Held 
     (náklad 500 ks, vysokoškolské učebné texty) 
 
13. Pokušenia demokracie a nepriatelia ľudskosti 
      Editor: Milan Katuninec 
     (zborník z konferencie FF TU) 
 
 
 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci projektu ESF Forum scientiae et sapientiae 
spolupracovala  s týmito slovenskými inštitúciami a organizáciami: 

- Slovenská akadémia vied 
- Univerzita Komenského v Bratislave  
- Slovenská technická univerzita v Bratislave  
- Ekonomická univerzita v Bratislave  
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
- Trnavská univerzita v Trnave  
 - Žilinská univerzita v Žiline  
- Katolícka univerzita v Ružomberku 
- Prešovská univerzita v Prešove  
- Slovenská rektorská konferencia  
- Akreditačná komisia SR  

 

 

VII. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou  
Netýka sa organizácie. 

 

 

VIII. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej 
správy SR a iné organizácie 

 
Organizácia v spolupráci so Štatistickým Úradom SR vydala Štatistickú ročenku 2008, taktiež 
spolupracuje s NR SR. 
VEDA, vydavateľstvo SAV,  v rámci projektu Forum scientiae et sapientiae spolupracovala:  
   -  so Splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity  

-  s Výborom pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá 
 

Pracovníci ani samotná organizácia nie sú členmi žiadneho poradného zboru. 
Organizácia nevykonávala žiadnu expertíznu činnosť. 
Organizácia nemá členstvo v radách štátnych programov. 
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IX. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity 
 
V priebehu roka 2008 činnosť VEDY, vydavateľstva SAV vychádzala zo schváleného 
edičného plánu a schváleného finančného plánu. 
 
 

 
Úsek redakčný 
 

V priebehu roka 2008 sme vyskladnili cca 50 publikácií, z tohto počtu bolo 15 titulov, ktoré 
vyšli  v rámci edičného programu SAV s jej finančnou podporou: 

1. Colour Atlas of Cyanophytes; Hindák  
2. Krajinno-ekologicky optimálne priestorové a funkčné využitie územia 

Biosférickej rezervácie Tatry; Izakovičová a kol. 
3. Slovensko v 20. storočí – Prvá svetová vojna; D. Kováč a kol. 
4. Uhorská rapsódia; Kowalská, Kantek 
5. Keltské osídlenie Slovenska; Pieta 
6. Abeceda pobratimstva – Bukvar bratimljenja; Jankovič 
7. Zásady medzinárodného práva; Azud 
8. Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov; Dudková 
9. Flóra Slovenska VI/1; Goliašová, Šípošová 
10. Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska; Kalivodová a kol. 
11. Lesy Belianskych Tatier; Kanka 
12. Školská filozofia v bývalom hornom Uhorsku; O. Mészáros 
13. Historické štúdie 45; 
14. Modernizácia výchovy a vzdelávania na Slovensku v 2. polovici 20. storočia; 

Londáková 
15. Jazyk, veda o jazyku, societa (Sociolingvistické etudy); Ondrejovič 

 
 
 
Ide o publikačné výstupy autorov z Filozofického ústavu SAV (1), Kabinetu divadla a filmu 
SAV (1),  Botanického ústavu SAV (2), Ústavu svetovej literatúry SAV (1), Ústavu krajinnej 
ekológie SAV (3), Historického ústavu SAV (4), Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (1) 
Ústavu štátu a práva SAV (1) a Archeologického ústavu SAV (1) .  
 
Aj v roku 2008 VEDA, vydavateľstvo SAV, pokračovala v rámci edície SVET VEDY vo 
vydávaní populárno-vedeckej literatúry s titulmi: 

1. Odhalené tajomstvá chémie; Balog, Tatarko a kol.  
2. Hmota život, inteligencia. Vznik; Magdolen et al. 
3. Pemza a bronz. Na pomedzí histórie a mytológie egejského sveta; Petrík 
 

 
 

V úzkej spolupráci s pracoviskami, resp. autormi zo SAV vyšli aj ďalšie zaujímavé tituly. 
Výročia liptovskomikulášskej prvomájovej rezolúcie a Martinskej deklarácie z roku 1918, 
ktoré znamenajú významné míľniky na ceste k utvoreniu prvej Česko-slovenskej republiky, 
sme pripomenuli titulmi Mikulášska rezolúcia 1. mája (M. Hronský) a Martinská deklarácia. 
Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska (M. Hronský, M. Pekník), za ktorými stál 
Ústav politických vied SAV. V súčinnosti s týmto akademickým pracoviskom vyšli aj ďalšie 
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publikácie: Milan Hodža a agrárne hnutie, Milan Hodža – politik  a žurnalista, Martin Rázus 
–  politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ, Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe 
v 20. storočí a i. Úspešná spolupráca pokračovala s JÚĽŠ SAV. V uplynulom roku sa 7. 
zväzkom zavŕšil projekt Historického slovníka slovenského jazyka (Z – Ž, Dodatky), ktorý 
doplnili dve ďalšie publikácie – Pramene k dejinám slovenčiny 3 a Z histórie lexiky staršej 
slovenčiny. 
Z ďalších edičných počinov z roku 2008 treba pripomenúť predovšetkým publikovanie Vízie 
rozvoja slovenskej spoločnosti (Ekonomický ústav SAV). 
 
Aj v minulom roku získali autori, ktorí publikovali vo VEDE, vydavateľstve SAV, v roku 
2007, ocenenia Literárneho fondu. Cenu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii 
slovníkovej a encyklopedickej literatúry udelili O. Kovačičovej a kol. za dielo Slovník ruskej 
literatúry 11. – 20, storočia (VEDA, 2007). Prémie dostali publikácie J. Klimenta a M. 
Valachoviča, Rastlinné spoločenstvá Slovenska 4. Vysokohorská vegetácia, J. Kráľa, Vek 
slnečnej sústavy  (VEDA, 2007), V. Blanára, Jazyky v kontextoch (VEDA, 2007), ďalšiemu 
významnému dielu, Slovníku súčasného slovenského jazyka ( a – g), udelili mimoriadnu 
prémiu. 

 
Vydavateľstvo pokračovalo v tradícii prezentácií svojich najzaujímavejších publikácií v 
priestoroch novootvoreného Malého kongresového centra VEDY. Novinkou bolo spojenie 
prezentácie knihy s odborným seminárom na rovnakú tému (Flóra a fauna viatych pieskov 
Slovenska) – touto cestou chce vydavateľstvo pokračovať aj v budúcnosti.  
Ďalšie dve úspešné propagačné podujatia pripravili pracovníci VEDY v rámci bratislavského 
knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA 2008. Za účasti autorov prezentovali svoje dve nové 
publikácie (Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska a 
Martin Rázus –  politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ ), ako aj nové knihy Ústavu svetovej 
literatúry SAV. 

 
K pozitívam uplynulého roka 2008 patrí aj to, že VEDA so svojimi vedeckými, odbornými, 
populárno-vedeckými a encyklopedickými publikáciami zaznamenala na 16. ročníku 
Medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA opäť mimoriadny záujem verejnosti, ktorý 
sa premietol aj do komerčného úspechu.  
  
V roku 2008 sa zavŕšila činnosť VEDY v rámci projektu s podporou Európskeho sociálneho 
fondu. Konkrétnym edičným výsledkom projektu bol zborník z vedeckej konferencie v KC 
SAV Smolenice (október 2007) – Globalizácia, veda, vzdelávanie, média, politika, ktorý 
vyšiel vo VEDE pod názvom Veda, média a politika. 
 

 
 
 
Úsek výroby 
 

Vybudované kapacity a špičková úroveň kvalifikovaných pracovníkov vo výrobe vytvorili 
predpoklady pre zabezpečenie edičného plánu SAV  v plnom rozsahu. Úsek výroby VEDY, 
vydavateľstva SAV zabezpečil polygrafické spracovanie kompletného edičného plánu na rok 
2008.  

 
Z celkového počtu 323 zákaziek v roku 2008 bolo pre SAV realizovaných 247, s podielom na 
celkových výkonoch 76,47 % čo je nárast o 1,15% oproti roku 2007. 



 14

 
Boli zabezpečené kompletné služby pre Úrad Predsedníctva SAV. Zborníky a časopisy sú 
v dobrej spolupráci zabezpečované pre Astronomický ústav, Kabinet divadla a filmu, 
Matematický ústav, Sociologický ústav, Slavistický kabinet, Ústav hydrológie, Ústav 
materiálov a mechaniky strojov, Fyzikálny ústav,  Filozofický ústav SAV, Geologický ústav 
SAV, Botanický ústav, Ústav zoologie, Ústav molekulárnej biológie. 
Mimo SAV boli zabezpečené  kompletné služby pre Trnavskú univerzitu.  
 
 
 

Úsek odbytu 
 
Odbyt a marketing sa vo svojej činnosti v roku 2008 zameral hlavne na prieskum knižného 
trhu ( monitoring ), odberateľskú sieť, propagáciu a podporu predaja vlastných publikácií, 
optimalizáciu činnosti kníhkupectiev v Bratislave a v Trnave. Výrazná pozornosť sa venovala 
odberateľom – distribútorom a kníhkupcom z hľadiska ich platobnej schopnosti, čím sa 
úspešne znížili pohľadávky po lehote splatnosti. Dosiahlo sa tým i zefektívnenie predaja 
prostredníctvom jednotlivých distribútorov a kníhkupcov s celoslovenskou pôsobnosťou, 
dobierkový predaj právnickým i fyzickým osobám. 
 
Pre zvýšenie návštevnosti a spokojnosti  zákazníkov v predajniach  VEDY  boli uzatvorené 
desiatky dodávateľských komisionárskych zmlúv za účelom dodávania a rozširovania 
odbornej literatúry od iných vydavateľstiev. 
V spolupráci s úsekom redakcie a autormi jednotlivých knižných titulov boli z dôvodu 
podpory predaja realizované prezentácie spojené s autogramiádami. 
 
Pozitívne hodnotíme prezentovanie a predaj našich publikácií na knižnom veľtrhu Bibliotéka 
2008 ako i predaj do zahraničia.   
 
Odbyt a marketing dosiahol v roku 2008 celkový objem tržieb v cenách bez DPH ( vrátane 
zahraničia ) 9 619 tis. SKK, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2007 (8 785 tis. SKK) nárast  
o 9,49 %. 

 
 

X. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  
Netýka sa organizácie. 
 
 

XI. Aktivity v orgánoch SAV 
 
Riaditeľ  VEDY V SAV spolu so šéfredaktorom sú členmi Edičnej rady P SAV kde 
šéfredaktor pôsobí tiež ako tajomník a súčasne je členom Komisie SAV pre propagáciu a   
médiá. 
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XII. Hospodárenie organizácie 
 
 
1. Príspevková organizácia SAV 
Hospodárenie VEDY, vydavateľstva SAV je vykázané vo výkazoch za obdobie od 1. januára do 
31.decembra 2008. 
Tabuľka XI.1: Náklady PO SAV (v tis. Sk) 
Kategória Plán na 

rok 2008  
(posl. uprav.) 

Skutočnosť  
k 31.12.2008 

celkom 

z toho: 

z príspevku z vlastných 
zdrojov 

Kapitálové výdavky   3 229   3 229          0   3 229 
     
Náklady celkom: 50 005 50 005 18 956* 31 049 
z toho:     
- mzdové náklady (účet 
521) 

  9 269   9 269   2 308   6 961 

- odvody do poisťovní a  
NÚP (účet 524-525) 

  2 790   2 790      801   1 989 

- vedecká výchova          0          0          0          0 
- náklady na projekty 
(VEGA, APVT, APVV, 
ŠPVV, MVTS, ESF a i.) 

  3 519   3 519   3 305**      214 

- náklady na vydávanie    
periodickej tlače 

     672      672      672          0 

suma odvedená pre 
spoluriešiteľské 
organizácie na hradenie 
nákladov spoločných 
projektov 

         0          0          0          0 

 
 
Tabuľka XI.2: Tržby PO SAV (v tis. Sk) 
Kategória Plán 

na rok 2008 
Plnenie 

k 31.12.2008 
Výnosy celkom: 50 005 50 005 
z toho:   
-.príspevok na prevádzku (účet 
691) 

15 651 15 651 

- vlastné tržby spolu: 12 504 12 504 
  z toho:   
  - tržby za nájomné   2 492   2 492 
  - tržby na riešenie projektov 
(tuzemských + zahraničných, 
z účtu 64) 

         0          0 

*   vrátane príspevku z MŠ SR. 
** príspevok MŠ SR ( refundované prostriedky z realizovaného projektu ESF ). 
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XIII. Nadácie a fondy pri organizácii    
       Organizácia nemá nadácie. 

 

XIV. Iné významné činnosti organizácie 
V priestoroch Malého kongresového centra na Štefánikovej ulici  3 v Bratislave 

boli v roku 2008 usporadúvané spoločenské akcie pod záštitou prezidenta SR, predsedu 
vlády SR a predsedu NR SR. 

 

XV. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie 
v roku 2008 (mimo SAV) 
Pamätná medaila Trnavskej univerzity - Právnickej fakulty udelená  
JUDr. Milanovi Brňákovi. 

 
 

XVI. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v  znení neskorších 
predpisov (Zákon o slobode informácií)  

       Nepožiadal nikto. 
 

XVII. Problémy a podnety pre činnosť SAV 
 

Slovenská akadémia vied má špeciálne pracovisko zabezpečujúce vydávanie 
produkcie SAV. Kapacita VEDY, vydavateľstva SAV je dostatočne veľká, aby pokryla 
vydávanie celej produkcie periodickej a neperiodickej tlače ako aj merkantilu v rámci 
Slovenskej akadémie vied. 

V roku 2009 očakáva VEDA V SAV vyriešenie presunu skladových priestorov v 
Bratislave z Bradáčovej ul. 7 na Dúbravskú cestu 9 z dôvodu zefektívnenia  ich technickej 
obsluhy ako aj z ekonomického hľadiska v súvislosti so skladovaním pribúdajúcich 
titulov, predovšetkým encyklopédie BELIANA. Pri úprave nových skladových priestorov 
je prioritou ich zateplenie.  

 

                   JUDr. Milan  B r ň á k 

                   riaditeľ VEDY V SAV 

Správu o činnosti organizácie SAV spracovali:  
 
Ema Žovinková   Oľga Žoncová   PhDr. Jozef Molitor 
tel: 54774253, kl.18   tel: 54774253, kl.15  tel: 52450153   
 
Emil Borčin    Ing. Anna Marková   Ing. Martin Valo 
tel: 52450153   tel: 54774255    tel: 54774253, kl.20 
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Prílohy 

Príloha č. 1 

Menný zoznam zamestnancov k 31. 12. 2008 
 
Odborný pracovník VŠ 
 
Ambrovič Peter, Ing.                                                                                               úväzok 100% 
Borčin Emil                                                                                                             úväzok 100%                         
Brňák Milan JUDr.                                                                                                 úväzok 100%   
Drličová Marta Mgr.                                                                                               úväzok 100%  
Farková Miluša Ing.                                                                                                úväzok 100% 
Gáliková Eva, PhDr.                                                                                               úväzok 100% 
Kaliňáková Terézia                                                                                                 úväzok 100% 
Marková Anna Ing.                                                                                                 úväzok 100% 
Muranová Ajša  Ing.                                                                                               úväzok 100% 
Radvanová Martina, Ing.                                                                                         úväzok 100% 
Valo Martin Ing.                                                                                                      úväzok 100% 
 
Odborný pracovník ÚSV 
 
Brennerová Viera                                                                                                    úväzok 100% 
Endrych Miroslav                                                                                                   úväzok 100% 
Janíková Jana                                                                                                          úväzok 100% 
Mocko Jozef                                                                                                           úväzok 100% 
Prokop Vladimír                                                                                                      úväzok 100% 
Šándorová Irena                                                                                                       úväzok  75% 
Urbanová Anna                                                                                                       úväzok 100% 
Žoncová Oľga                                                                                                         úväzok 100% 
Žovinková Ema                                                                                                       úväzok 100% 
 
 
Ostatní 
 
Balogh Martin                                                                                                         úväzok 100% 
Dobšovič Igor                                                                                                          úväzok 100% 
Hrozeková Erika                                                                                                      úväzok 100% 
Kafková Genovéva                                                                                                  úväzok 100% 
Pšenák Michal                                                                                                         úväzok 100% 
Vaculová Ľubica                                                                                                     úväzok 100%      
Ledníková Monika                                                                                                  úväzok 100%      
Demko Matej                                                                                                          úväzok 100%                         
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Príloha č. 2 

Projekty riešené na pracovisku 
Názov projektu:    Forum scientiae et sapientiae 

Štatutárny zástupca:   JUDr. Milan Brňák 

Meno vedúceho projektu:   RNDr. Alena Erdziaková (šéfredaktorka časopisu Forum 
scientiae et sapientiae a autorka myšlienky tohto projektu) 
 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 15. marca 2006/30. apríla 2008 
 
Evidenčné číslo projektu:  13120200096 
 
Nositeľ projektu:   VEDA, vydavateľstvo SAV, Bradáčova 7, 852 86 Bratislava 
 
Finančné zabezpečenie:  
Prideľovateľ finančných prostriedkov:  Ministerstvo školstva SR 

Sekcia európskych záležitostí 
Stromová 1 
813 30  Bratislava 
 

Plánovaná výška finančného príspevku:  
 

ŠR SR =  3,909.250,00 SKK  
ESF     =  3,909.250,00 SKK  
Spolu   = 7,818.500,00 SKK 

 
 
 
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 
Príprava a vydávanie časopisu Forum scientiae et sapientiae: 
Číslo 1/2008 
 
 
Financovanie projektu: 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV ako konečný prijímateľ pomoci ( KP ) realizovala výdavky 
rozpočtu projektu z vlastných prostriedkov ( zdroj 45 ), ktoré  posielala MŠ SR na schválenie 
a následnú refundáciu formou priebežných platieb 
 
V roku 2008 VEDA V SAV uplatnila celkovo dve priebežné Žiadosti KP o platbu vo výške 
3,304.870,82 SKK - obidve boli refundované zo strany MŠ SR v plnej výške. 
Záverečná Žiadosť  KP o platbu vo výške 214.541,94 SKK do súčasnosti refundovaná nebola. 
Spolu s uhradenými  piatimi Žiadosťami z rokov 2006 a 2007 predstavujú celkové 
realizované výdavky projektu   7,385.406,89 SKK. ( realizovanosť projektu 94,46 % ). 
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Príloha č. 3 
 
Vedecký výstup - bibliografické údaje výstupov: 
ERDZIAKOVÁ, A. 

KATONOVÁ, M. 

KOHUTIAROVÁ, E. 

Výstupy uverejnené v časopise Forum scientiae et sapientiae, č. 1/2008 

 

 

Príloha č. 4 

Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska 
Netýka sa organizácie. 

 

 

Príloha č. 5 

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci 
Netýka sa organizácie. 

 
 


