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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 
 

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. Počet a štruktúra zamestnancov 

K  
do 35 
rokov 

K 
ved. 
prac. 

ŠTRUKTÚRA 
ZAMESTNANCOV 

K 

M Ž M Ž 

     F           P 

Celkový počet zamestnancov 29 3 3   29 28,75 

Vedeckí pracovníci        

Odborní pracovníci VŠ 14 1 3   14 14 

Odborní pracovníci ÚS 9     9 8,75 

Ostatní pracovníci 6 2    6 6 

Doktorandi v dennej forme 
doktorandského štúdia 
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Vysvetlivky: 

K –  kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31. 12. 2007 (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. 2007 (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 
 
 

3. Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2007)  
 

Rodová 

skladba 

Pracovníci s hodnosťou Vedeckí pracovníci 

v stupňoch 

 

  DrSc.       CSc., 

PhD. 

  prof.   doc.       I.     IIa.    IIb. 

Muži        

Ženy        

Organizácia nemá vedeckých pracovníkov. 

 
 

4. Štruktúra pracovníkov zo stĺpca F v bode 2 zaradených do riešenia projektov 
(domácich alebo medzinárodných) 

 
 
Veková štruktúra 
(roky) 

< 30 30-34 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, ktorí dosiahli v priebehu roka 2007. 
 
 
Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky: 
 
Muži   46 
Ženy   47 
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Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2007:  49 

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2007:  nemá 

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

II. Vedecká činnosť 

1. Domáce projekty 

Počet projektov Pridelené financie na

rok 2007 

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV 

A 

organizácia je 
nositeľom 
projektu * 

B 

organizácia sa 
zmluvne 

podieľa na 
riešení 

projektu 

A B 

1. Vedecké projekty, ktoré boli v 
r. 2007 financované VEGA 

    

2. Vedecké projekty, ktoré boli 
roku 2007 financované APVT,  
APVV 

    

3. Účasť na nových výzvach 
APVV r. 2007** 

  - - 

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV      

5. Projekty centier excelentnosti 
SAV 

    

6. Vedecko-technické projekty,  
ktoré boli v roku 2007 
financované  

    

7. Projekty podporované 
Európskym sociálnym fondom 

Forum Scientiae 
et Sapientiae 

 3,865.995,85 
SKK 

 

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

    

*Bližšie vysvetlenie 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, spin off a p.) 
c) medzinárodných vedeckých projektov (uviesť zahraničného partnera alebo  

medzinárodný program)  
Netýka sa organizácie. 
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3. Vedecký výstup (bibliografické údaje výstupov uviesť v Prílohe č. 3) 
 

PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ Počet v r. 2007 
a doplnky z r. 2006 

1. Vedecké monografie * vydané doma  

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí  

3. Knižné odborné publikácie vydané doma  
4. Knižné odborné publikácie vydané v zahraničí   

5. Kapitoly v publikáciách ad 1/  

6. Kapitoly v publikáciách ad 2/  

7. Kapitoly v publikáciách ad 3/  

8. Kapitoly v publikáciách ad 4/   

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných 

           a/ v Current Contents 

           b/ v iných medzinárodných databázach 

 

10. Vedecké práce v ostatných časopisoch  

11. Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 
vydaných tlačou alebo na CD) 

           a/ recenzovaných 

           b/ nerecenzovaných  

 

12. Vedecké práce v zborníkoch rozšírených abstraktov   

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch  

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

 

15. Ostatné prednášky a vývesky   

16. Vydávané periodiká evidované v Current Contents   

17. Ostatné vydávané periodiká Forum scientiae et 
sapientiae (ide o časopis 

s medzinárodnou 
redakčnou radou, viaceré 

príspevky zaradené do 
čísla posudzujú 
recenzenti), 4 

18. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí  

19. Vysokoškolské učebnice a učebné texty  

20. Vedecké práce uverejnené na internete 

           a/ v cudzom jazyku 

           b/ v slovenčine 

 

21. Preklady vedeckých a odborných textov  
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* Publikácia prináša nové vedecké poznatky, alebo sa opiera o  vedecké práce. 

 

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

Počet v r. 2007 a 
doplnok z r. 2006 

Žiadne. 

5. Ohlasy  

 
CITÁCIE Počet v r. 2007 

 
Doplnok za r. 2006 

Citácie vo WOS   

Citácie podľa iných indexov a báz, napr. 
SCOPUS,  

 s uvedením prameňa 

  

Citácie v monografiách, učebniciach a iných 
publikáciách 

  

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 
v elektronickej forme. 

Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách: 

Autor/autori, názov príspevku, konferencia, v prípade publikovania uviesť prameň 

Zoznam iných významných ohlasov 

Za rok 2007 zatiaľ nespracované. 

6. Patentová a licenčná činnosť 
Žiadna 

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

Žiadne 
 
8.   Účasť na rozvoji vednej politiky SR (štúdie, legislatívne iniciatívy a p.) 
Žiadna 
 

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

V organizácii nie je žiadna forma doktorandského štúdia. 
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IV. Medzinárodná vedecká spolupráca 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci projektu Forum scientiae et sapientiae spolupracuje  
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), 
- 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 univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy 
a techniky v SR  

 
V roku 2007 nadobudla novú kvalitu 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: 
 
1/ Alexander Sabó a kolektív 
    Chrípka 
2/ Anna Strehárová a kolektív 
   Aktuálne kapitoly z infektológie 
3/ Ján Letz 
    Kresťanská filozofia 20. storočia/Novotomistické metafyziky 
4/ Eva Fordinálová 
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    Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom vedomí 
5/ Daniel Škoviera 
    Valentín Ecchius: Rozhovor o spravovaní štátu 
6/ Gustáv Dianiška 
    Základy sociálnej psychológie pre právnikov 
7/ 15. výročie obnovenia Trnavskej univerzity 
8/ Tri čísla časopisu Universitatis Tyrnaviensis 
9/ Umenie na Slovensku v kultúrnych a historických súvislostiach 
    (pre Filozofickú fakultu TU) 
10/ Emília Kratochvílová a kolektív 
      Úvod do pedagogiky (pre Pedagogickú fakultu TU) 
11/ Helena Barancová a kolektív 
      Zborník z konferencie (pre Právnickú fakultu) 
12/ Výročná správa Trnavskej univerzity za rok 2006 
      (pre rektorát TU) 
 
Redakčne boli spracované tieto rukopisy: 
1/ Andrej Rajský 
    Osoba ako ikona tajomstva 
2/ Ján Grác  
    Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach 
3/ Ladislav Požár 
    Základy psychológie ľudí s postihnutím 
4/ Ondrej Kaščák, Markéta Filagová 
    Skryté kurikulum v materskej škole 
5/ Adriana Švecová – Miriam Laclavíková 
    Pramene k dejinám práva na Slovensku 
 
Okrem uvedených titulov po uznesení z výjazdového zasadania rektora TU v máji 2007 
zabezpečovalo TUT pre všetky fakulty Trnavskej univerzity redakčné spracovanie (na 
požiadanie fakulty) a prípravu na výrobu (zborníky, študijné programy, príležitostné 
publikácie a pod.). 
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 2007 v Inchebe (8. – 12. 
november 2007). 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV, je naďalej otvorená autorom aj z iného vysokoškolského 
prostredia a ďalších slovenských výskumných inštitúcií. V roku 2007 tu vyšli napr. publikácie 
doc. Rehákovej a prof. Mišíka z PriF UK v Bratislave (Dolomity, dolomitizácia 
a dedolomitizácia v horninách Západných Tatier), doc. J. Kráľa zo Štátneho geologického 
ústavu D. Štúra v Bratislave (Vek slnečnej sústavy), prof. P. Ondrejkoviča Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre (Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu), zborník 
Outstanding universal value of the ecological processes in the primeval beech forests of the 
Carpathian s and their management as world heritage sites (Technická univerzita Zvolen) ai. 
 
 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci projektu ESF Forum scientiae et sapientiae spolupracuje  
s týmito slovenskými inštitúciami a organizáciami: 
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- 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 pracoviska. 

 

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 2007, taktiež 
spolupracuje s NR SR. 
VEDA, vydavateľstvo SAV,  v rámci projektu Forum scientiae et sapientiae spolupracuje:  
   – so Splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity  
   – s Výborom pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá 
Pracovníci ani samotné pracovisko nie sú členmi žiadneho poradného zboru. 
Pracovisko nevykonávalo žiadnu expertíznu činnosť. 
Pracovisko nemá členstvo v radách štátnych programov. 
 

IX. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania 
 
 

V priebehu roka 2007 činnosť VEDY, vydavateľstva SAV vychádzala zo schváleného 
edičného plánu a schváleného finančného plánu. 
 

 
Úsek redakčný 

 
V priebehu roka 2007 sme vyskladnili 50 publikácií, z tohto počtu bolo 16 titulov, ktoré vyšli  
v rámci edičného programu SAV s jej finančnou podporou: 

1. The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968, 1989; 
Profantová (ed.) 

2. Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám 
Bratislavy; Lengová (ed.) 

3. Avantgardistický projekt modernity; V. Bakoš 
4. Trnavské divadlo. Ako sa hľadalo 1974 – 2006; Podmaková 
5. Psyché; Gáliková 
6. Rastlinné spoločenstvá Slovenska 4.Vysokohorská vegetácia ; Valachovič, Kliment 
7. Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská; Maliti 
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8. Inštitúcie a ekonomická transformácia; Baláž, Kluvanková, Zajac 
9. Psychológiou k metanoi; Kováč, Damián 
10. Slovník ruskej literatúry 11. – 20.stor.; Kovačičová a kol. 
11. Predpoklady a formy literárnej recepcie; Mikuláš 
12. Použitie silových prostriedkov v medzinárodných vzťahoch; Šmihula 
13. Stratigrafická príručka; Michalík a kol. 
14. Chromosome Numbers Survey of the Ferns and Flowering Plants of Slovakia; 

Marhold et al. (ed.) 
15. Lekárska virológia; Rajčáni, Čiampor 
16. Historické štúdie 45 

Ide o publikačné výstupy autorov z Ústavu etnológie SAV (1 titul), Filozofického ústavu 
SAV (2), Ústavu hudobnej vedy SAV (1), Kabinetu divadla a filmu SAV (1),  Botanického 
ústavu SAV (2), Ústavu svetovej literatúry SAV (3), Prognostického ústavu SAV (1), Ústavu 
experimentálnej psychológie SAV (1), Ústavu politických vied SAV (1), Geologického 
ústavu SAV (1), Virologického ústavu SAV (1), Historického ústavu SAV (1).  
 
V roku 2007 sa vo VEDE, vydavateľstve SAV, výraznejšie presadila aj populárno-vedecká 
literatúra s titulmi: 

1. Hľadanie harmónie; Haluška  
2. Vek slnečnej sústavy; Kráľ 
3. Kvetnaté lúky – prírodné bohatstvo Slovenska; Ružičková, Kalivoda 
4. Začiatky a rozvoj chirurgie srdca; Šimkovic 
5. Odhalené tajomstvá chémie; Balog, Tatarko (ed.) 
 

V úzkej spolupráci s pracoviskami, resp. autormi zo SAV vyšli aj ďalšie tituly. Spomeňme 
z ich aspoň publikácie Š. Lubyho Poriadok verzus chaos,  zborník štúdií v anglickom jazyku 
Milan Hodža – Statesman and Politician, Verejná mienka a politika – Historické vedomie 
slovenskej spoločnosti,  Euroatlantická bezpečnosť: strategické partnerstvo NATO a EÚ – 
Dokumenty a materiály NATO z r. 2002 – 2004 (Ústav politických vied SAV, Ústav štátu 
a práva SAV). Úspešná spolupráca pokračovala s JÚĽŠ SAV (viacero zborníkov 
a monografií)  
 
Z ďalších publikácií, ktoré vyšli vo VEDE v roku 2007 stoja za pozornosť Štatistická ročenka 
SR 2007 a populárne knižky o prírode z pera M. Sanigu, Rozjímanie s murárikmi a Rozjímanie 
s medveďmi. 
 
Aj v minulom roku získali autori, ktorí publikovali vo VEDE, vydavateľstve SAV v roku 
2006, ocenenia Literárneho fondu. Prémie dostali publikácie V. Baláža (Prognostický ústav 
SAV), M. Mistríka (KDF SAV), T. Hrnčiarovej a kol. (Ústav krajinnej ekológie SAV), The 
Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks získalo dokonca hlavnú cenu v kategórii 
slovníková a encyklopedická literatúra. Ďalšiemu významnému dielu, Slovníku súčasného 
slovenského jazyka (a – g), udelila Nadácia Slovak Gold svoju Zlatú medailu a 
certifikát ochrannej značky kvality. 

 
Vydavateľstvo pokračovalo v tradícii prezentácií svojich najzaujímavejších publikácií v 
priestoroch libressa Kníhkupectva VEDY na Štefánikovej 3, čo pozitívne kvitovali tak autori, 
ako aj zainteresované akademické pracoviská. Mimoriadnu pozornosť v tejto súvislosti 
venovala VEDA odborne i kultúrno-spoločensky závažným dielam: Slovník súčasného 
slovenského jazyka (a – g) a The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks, ktoré za 
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mimoriadneho záujmu osobností z politického, vedeckého a kultúrneho života, ako aj širokej 
verejnosti a médií, ktoré prezentovala v reprezentačných priestoroch na bratislavskom Bôriku. 
Ďalšie dve úspešné propagačné podujatia pripravili pracovníci VEDY v rámci bratislavského 
knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA 2007 (problematika elektronizácie jazyka – spolu s JÚĽŠ 
SAV, a autorská beseda s M. Sanigom z Ústavu ekológie lesa SAV o jeho knižkách 
Rozjímanie s murárikmi a Rozjímanie s medveďmi). 

 
K pozitívam uplynulého roka patrí aj to, že VEDA v roku 2007 so svojimi vedeckými, 
odbornými, populárno-vedeckými a encyklopedickými publikáciami opäť zaznamenala ďalší 
mimoriadny komerčný úspech na 15. ročníku Medzinárodného knižného veľtrhu 
BIBLIOTÉKA.  
  
V roku 2007 vrcholila aj činnosť VEDY v rámci projektu s podporou Európskeho sociálneho 
fondu. Pod jej gesciou a v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Katedrou 
žurnalistiky FF  UKF v Nitre sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 
v dňoch 15. – 20. októbra 2007 druhá časť medzinárodnej konferencie Globalizácia, veda, 
vzdelávanie, média, politika (pod názvom Veda, média a politika), nad ktorou záštitu 
prevzal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny Dušan Čaplovič. Konferencia svojou odbornou i spoločenskou úrovňou splnila 
dané ciele a znamenala významný prínos do problematiky výskumu danej témy. 
 
 

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 
2007.  

 
Z celkového počtu 307 zákaziek v roku 2007 bolo pre SAV realizovaných 222, s podielom na 
celkových výkonoch 72,32 % čo je nárast o 1,5% oproti roku 2006. 
 
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, Ústav hudobnej vedy, 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 2007 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. 
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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 
2007 ako i predaj do zahraničia. Naďalej je potrebné zabezpečovať ponuky ( propagačný 
materiál, edičné programy ) i v jazyku anglickom, prípadne nemeckom  a taktiež dotvoriť 
webovú stránku vydavateľstva v anglickej verzii. 
 
Odbyt a marketing dosiahol v roku 2007 celkový objem tržieb v cenách bez DPH vrátane 
zahraničia 8 785 tis. SKK, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2006 (7 842 tis. SKK) nárast  
o 12,02 %. 
 
 
 
 

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 
 
      Hospodárenie VEDY, vydavateľstva SAV je vykázané vo výkazoch za obdobie od 1. januára do 

31.decembra 2007. 
 
Náklady PO SAV 

v tis. Sk 
z toho: Kategória Plán na 

rok 2007  
(posl.uprav.) 

Skutočnosť  
k 31.12.2007 

celkom z príspevku z vlastných 
zdrojov 

Kapitálové výdavky   7 060   7 060          0   7 060 
     
Náklady celkom: 44 510 44 510 19 604* 24 906 
z toho:     
- mzdové náklady (účet 
521) 

  7 900   7 900   1 623   6 277 

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

  2 473   2 473      563   1 910 

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

  3 803   3 803   1 370   2 433 

- náklady na vydávanie    
periodickej tlače 

     673      673      673          0 

 
 
 
Tržby PO SAV 

v tis. Sk 
Kategória Plán 

na rok 2007 
Plnenie 

k 31.12.2007 
Výnosy celkom: 44 510 44 510 
z toho:   
-.príspevok na prevádzku (účet 
691) 

16 899 16 899 

- vlastné tržby spolu: 17 862 17 862 
  z toho:   
  - tržby za nájomné   2 407   2 407 
  - tržby na riešenie projektov 
(tuzemských + zahraničných, 
z účtu 64) 

         0          0 

 
* Náklady vrátane časti nevyčerpaného  príspevku na odpisy z roku 2006 ( prevedeného do rozpočtu 2007 ) vo 
výške 2 705 tis. SKK. 
Príspevok na odpisy pre rok 2007 vo výške 2 527 tis. SKK bol realizovaný dodávateľským spôsobom v plnej 
výške. 
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XIII. Nadácie a fondy pri pracovisku    

Organizácia nemá nadácie. 

XIV. Iné významné činnosti pracoviska 
VEDA, vydavateľstvo SAV v roku 2007 ukončila rekonštrukciu objektu Štefánikova 

3, Bratislava -  konkrétne  podkrovie, fasádu, nádvorie a prízemie spojené s vybudovaním 
kongresového centra. 
 

XV. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie 
v roku 2007 (mimo SAV) 
Neboli. 

 
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 zriadené 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 2008 očakáva VEDA V SAV vyriešenie správy objektu Badáčova 7, ktorý sa už 
tretím rokom nedarí celkom využiť a je zo 70 % pre organizáciu prebytočný. 

 

JUDr. Milan  B r ň á k 

riaditeľ VEDY V SAV 

 

 

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i): uviesť meno a telefón 
Ema Žovinková   Oľga Žoncová   RNDr. Alena Erdziaková 
tel: 54774253, kl.18   tel: 54774253, kl.15  tel: 52450153    
 
Emil Borčin    Ing. Anna Marková   PhDr. Jozef Molitor 
tel: 52450153   tel: 54774255    tel: 52450153 
 
Ing. Martin Valo 
tel: 54774253, kl.20 
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Prílohy 

Príloha č. 1 

Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2007 

 
Odborný pracovník VŠ 
 
Ambrovič Peter, Ing.                                                                                               úväzok 100% 
Borčin Emil                                                                                                            úväzok 100%                         
Brňák Milan JUDr.                                                                                                  úväzok 100%   
Drličová Marta Mgr.                                                                                               úväzok 100%  
Erdziaková Alena, RNDr.                                                                                       úväzok 100%                         
Farková Miluša Ing.                                                                                                úväzok 100% 
Gáliková Eva, PhDr.                                                                                               úväzok 100% 
Kaliňáková Terézia                                                                                                 úväzok 100% 
Katonová Marcela Ing.                                                                                           úväzok 100% 
Kohutiarová Eva, Mgr.                                                                                           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%                         
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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:  
 

a) ŠR SR = 3,909.250,00 SKK  
b) ESF     = 3,909.250,00 SKK  

Spolu   =7, 818.500,00 SKK 
 

 
 
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 
Príprava a vydávanie časopisu Forum scientiae et sapientiae (koncepcia a tematické 
zameranie, redakčné práce a realizácia) 
Čísla 1,2,3,4/2007 
 
Medializácia časopisu Forum scientiae et sapientiae 
 Periodikum pravidelne medializujeme v  Tlačovej agentúre SR, TK KBS, Slovenskom 
rozhlase, v Rádiu Lumen, ale aj TV Markíza, TA3, STV, v denníku SME a ďalších 
printových a elektronických médiách.   
 
 
Príprava distribúcie a distribúcia časopisu Forum scientiae et sapientiae 
Keďže redakcia sama si zabezpečuje distribúciu, vyžaduje si to viac času a námahy. Jej 
príprava zahŕňa okrem iného vytváranie a aktualizáciu adresárov vždy pri každom vydaní 
časopisu. Väčší počet výtlačkov redakcia expeduje do Bruselu na sekretariát Jána Figeľa, 
komisára EK pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť. Časopis posielame aj všetkým 
autorom a členom redakčnej rady, ako aj odborným garantom projektu. Niektorí z nich sú 
z Oxfordu, Kanady, USA, Nemecka, Írska, Poľska, Japonska, Hongkongu, Českej republiky, 
Nórska, zo Švajčiarska. Časopis osobne doručujeme na MŠ SR, NR SR (Parlamentný výbor 
pre vzdelanie, vedu, mládež a šport), MK SR, posielame ho na všetky slovenské univerzity a 
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vysoké školy, ústavy SAV, vybrané ústavy AV ČR, zahraničné zastupiteľstvá v SR, 
Slovenskú rektorskú konferenciu, médiám, Akreditačnej komisii SR, občianskym 
združeniam, niektorým podnikateľským subjektom atď.  
 
Publikácie  
VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci projektu Forum scientiae et sapientiae, ktorý je 
podporovaný ESF, v roku 2007 redakčne spracovala, pripravila do tlače a vydala knihu:  
 
prof. Janne Haaland Matlary:  Odňaté ľudské práva. Hrozí nám diktatúra 
relativizmu?  
Autorka je z Katedry politických vied Univerzity v Oslo (Department of Political Science, 
University of Oslo), kde sa špecializuje predovšetkým na tieto oblasti:  EÚ, bezpečnostná 
a obranná politika (EÚ, NATO, OBSE, OSN, Balkán, Kaukaz), ľudské práva a dosah noriem 
na medzinárodné záležitosti, verejná diplomacia. 
 
Vydanie publikácií v edícii Forum scientiae et sapientiae nepostupuje podľa predbežného 
plánu, pretože napriek vynaloženému úsiliu sa zatiaľ nepodarilo zabezpečiť potrebné finančné 
prostriedky. Týmto problémom sa priebežne zaoberáme a hľadáme nové možnosti. 
 
 
 
Financovanie projektu: 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV ako konečný prijímateľ pomoci ( KP ) realizuje výdavky 
rozpočtu projektu systémom priebežných platieb, ktoré posiela Ministerstvu školstva SR na 
ich  schválenie a následnú refundáciu.  
 
V roku 2007 VEDA V SAV uplatnila celkovo dve Žiadosti konečného prijímateľa o platbu, 
obidve boli refundované zo strany MŠ SR v plnej výške. 
Spolu so uhradenýmmi  tromi Žiadosťami z roku 2006 boli vydavateľstvu v r. 2007 
refundované výdavky projektu v celkovej výške 3,865.995,85 SKK. 
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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. 1,2,3,4/2007 

 

 

 


