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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 
 

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 :     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 30 4 1   30 28,25 

Vedeckí pracovníci        

Odborní pracovníci VŠ 13 1 1   13 12,50 

Odborní pracovníci ÚS 10     10 9,25 

Ostatní pracovníci 7 3    7 6,50 

Doktorandi v dennej forme 
doktorandského štúdia 
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Vysvetlivky: 

K –  kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31 .12 .2006 (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. 2006 (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. 2006)  

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 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 >65 

Muži  1      1  
Ženy  1  1  2 1   
 

Pozn.> Nová tabuľka vyžadovaná do vlády SR. Pracovníkov zaradiť podľa veku, ktorí 
dosiahli v priebehu roka 2006. 
 
Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky: 
 
Muži 46 
ženy 47 
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Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2006:  49 

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2006:  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 2006 

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV 

A 

organizácia je 
nositeľom 
projektu * 

B 

organizácia sa 
zmluvne 

podieľa na 
riešení 

projektu 

A B 

1. Vedecké projekty, ktoré boli v 
r. 2006 financované VEGA 

    

2. Vedecké projekty, ktoré boli 
 roku 2006 financované APVT 
(APVV) 

    

3. Účasť na nových výzvach 
APVV r. 2006 

  - - 

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV 
a ŠO  

    

5. Projekty centier excelentnosti 
SAV 

    

6. Vedecko-technické projekty,  
ktoré boli v roku 2006 
financované  

    

7. Projekty podporované 
Európskym sociálnym fondom 

Forum Scientiae 
et Sapientiae 

 0,00 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: 
 

PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ Počet v r. 2006 a 
doplnky z r. 2005 

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), 3 

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                               7 
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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. 2006 a 
doplnok z r. 2005 

JUDr. Milan Brňák – 
oponovanie grantového 
projektu AV ČR, rok 
2006 

 

 

5. Ohlasy  

 
CITÁCIE Počet v r. 2006 

 
Doplnok za r. 2005 

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 2006 zatiaľ nespracované. 

6. Patentová a licenčná činnosť 
Žiadna 

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

Žiadne 
 

III. Vedecká výchova a pedagogická činnosť 

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 (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 
1/2006, č. 2/2006), 
- 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 (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 1/2006), 
- Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Slovenskej republike (Forum 
scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 1/2006, č. 2/2006), 
- komisár EK pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť, Brusel (Forum 
scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 1/2006, č. 2/2006, č. 3/2006 ), 
- 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, 
Roč. XIII., č. 3/2006),  
- Department of Social Work and Social Administration at the University of 
Hong Kong (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 3/2006),  
- Southern Television, Germany (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 
3/2006), 
- The G. K. Chesterton Institute for Faith & Culture, Oxford (Stratford 
Caldecott, MA (Oxon.) je členom redakčnej rady časopisu Forum scientiae et 
sapientiae),  
- 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 (Forum scientiae 
et sapientiae, Roč. XIII., č. 2/2006), 
- Association of European Journalists (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., 
č. 2/2006); šéfredaktorka časopisu Forum scientiae et sapientiae RNDr. Alena 
Erdziaková je od roku 2003 členkou Association of European Journalists. 

 

V. Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými 
inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh  

 
Zo spolupráce VEDY, vydavateľstva SAV, s Trnavskou univerzitou v Trnave a ich 
spoločného pracoviska Typi Universitatis Tyrnaviensis vzišlo viacero vedeckých, 
a odborných publikácií, ako aj vysokoškolských učebných textov pre jednotlivé fakulty TU: 
 
O. Kaščák: Moc školy (O formatívnej sile organizácie) 
B. Kudláčová: Fenomén výchovy: historicko-filozoficko-antropologický aspekt 
P. Baláž, A. Jalč: Spoločensko-právna ochrana pred korupciou  
J. Matulník: Sociálne a zdravotné dôsledky zmien demografického správania na Slovensku 
J. Letz: Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy (I.) 
E. Vranková, Z. Zámožíková: Geometria 2 
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Ľ. Held a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách.  
Geometria 2 (učebné texty s príkladmi) 
 
V štádiu rozpracovania sú aj ďalšie tituly. 
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 (9. – 12. 
november 2006). 
Sporadicky spolupracujeme s jednotlivými autormi z vysokoškolského prostredia, konkrétne 
napr. s prof. M. Bucom (medicínska literatúra), doc. Rehákovou a prof. Mišíkom (geologická 
literatúra) a inými. 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV, v rámci projektu Forum scientiae et sapientiae spolupracuje  
s týmito slovenskými inštitúciami a organizáciami: 

- Slovenská akadémia vied (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 1/2006, č. 
2/2006, 3/2006),  
- Univerzita Komenského v Bratislave (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., 
č. 1/2006, č. 2/2006, 3/2006),  
- Slovenská technická univerzita v Bratislave (Forum scientiae et sapientiae, Roč. 
XIII., č. 2/2006),  
- Ekonomická univerzita v Bratislave (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 
3/2006),  
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Forum scientiae et sapientiae, Roč. 
XIII., č. 2/2006, 3/2006),  
- Trnavská univerzita v Trnave (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 
1/2006), 
 - Žilinská univerzita v Žiline (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 2/2006, 
3/2006),  
- Katolícka univerzita v Ružomberku (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 
3/2006),  
- Prešovská univerzita v Prešove (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 
2/2006, č.  3/2006),  
- Slovenská rektorská konferencia (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 
2/2006),  
- Akreditačná komisia SR (Forum scientiae et sapientiae, Roč. XIII., č. 2/2006).  

 

VI. 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 2006, taktiež 
spolupracuje s NR SR. 
VEDA, vydavateľstvo SAV,  v rámci projektu Forum scientiae et sapientiae spolupracuje:  
   – so Splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity (Forum scientiae et sapientiae, 
Roč. XIII., č. 3/2006), 
   – s Výborom pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kultúru a médiá (Forum scientiae et 
sapientiae, Roč. XIII., č. 1/2006). 
Pracovníci ani samotné pracovisko nie sú členmi žiadneho poradného zboru. 
Pracovisko nevykonávalo žiadnu expertíznu činnosť. 
Pracovisko nemá členstvo v radách štátnych programov. 
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VII. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania 
 

V priebehu roka 2006 činnosť VEDY, vydavateľstva SAV vychádzala zo schváleného 
edičného plánu a schváleného finančného plánu. 
 

 
Úsek redakčný 
 
V priebehu roka 2006 sme vyskladnili viac ako 50 publikácií. V rámci edičného 

programu s finančnou podporou SAV vyšli tituly K. Goliašová, E. Michalková: Flóra 
Slovenska V/3 (Botanický ústav SAV), S. Pašteková: Moderné inšpirácie ruskej literatúry 
(Ústav svetovej literatúra SAV), Kol. autorov: Historické štúdie 44 (Historický ústav SAV), 
Kol. autorov: Slovník slovenských nárečí II. (JÚĽŠ SAV), V. Dangl: Armáda a spoločnosť na 
prelome 19. a 20. storočia (Historický ústav SAV), Kol. autorov: Hospodárske dejiny 
Slovenska 1526-1848 (Historický ústav SAV), T. Hrnčiarová a kol.: Krajinnoekologické 
podmienky rozvoja Bratislavy (Ústav krajinnej ekológie SAV), L. Milan: Lavíny v horstvách 
Slovenska (Ústav krajinnej ekológie SAV, Ústav ekológie lesa SAV), I. Kollárová: 
Vydavatelia v 18. storočí (Ústredná knižnica SAV), R. Podpera: Quo vadis musica (Ústav 
hudobnej vedy SAV), J. Kuzmíková: Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha (Ústav 
slovenskej literatúry SAV), M. Blahynka: Janáčkove opery na Slovenku (Ústav hudobnej 
vedy SAV). 
  
 V roku 2006 sa začala v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV edične 
realizovať aj vládna objednávka Slovník súčasného slovenského jazyka. Jeho prvý 
z predpokladaných ôsmich zväzkov (hesla písmen a – g) predstavuje výnimočné odborné 
i kultúrno-spoločenské dielo, ktoré poskytne používateľom komplexný pohľad na lexikálne 
bohatstvo slovenčiny a kvalifikovanú pomoc pri výstavbe kultivovaného jazykového prejavu.  
 Kultúrnym počinom je aj vydanie jednozväzkového encyklopedického diela 
v angličtine – The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks, ktorá najmä zahraničnému 
používateľovi podáva základný obraz o minulosti a súčasnosti našej krajiny, o jej dejinách, 
prírodných pomeroch, demografickom stave atď. 
 

Veľa ďalších titulov vyšlo tiež v úzkej spolupráci s pracoviskami, resp. autormi zo 
SAV. Spomeňme z ich aspoň publikácie Š. Lubyho, Moji intelektuáli III., Ľ. Cigánika a E. 
Jaššovej, Terorizmus, dve „hodžovské“ publikácie (zborník Milan Hodža a integrácia 
strednej Európy, P. Lukáč: Milan Hodža v zápase o budúcnosť strednej Európy v r. 1939-
1944), ďalej dvojzväzkové vydanie Nauky reči slovenskej, obsahujúce faksimile pôvodného 
Štúrovho spisu, ako aj komentáre a bibliografiu k dielu, spracované autormi z JÚĽŠ SAV, či 
prácu autorského kolektívu z Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 
Potreby migrantov na Slovensku. Vydali sme aj zborník štúdií mladých slovenských 
a českých vedeckých pracovníkov, Sociálne vedy a humanistika očami mladých. 
 
 Z ďalších publikácií stoja za pozornosť Štatistická ročenka SR 2006, obsiahle lekárske 
dielo Gastroenterológia autorského kolektívu pod vedením Ľ. Jurgoša, L. Kuželu a Š. 
Hrušovského, či Autoimunita a autoimunitné choroby od prof. M. Buca. 
 
 Z populárno-vedeckej edície SVET VEDY sú rozpracované ďalšie tri tituly, ktoré sa 
vyskladnia v prvej polovici roka 2007. 
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Aj v minulom roku získali autori, ktorí publikovali vo VEDE, vydavateľstve SAV, 
ocenenia Literárneho fondu. Išlo o publikácie E. Várossovej (Filozofia vo svete, svet filozofie 
u nás), Ľ. Ďuroviča (Všeobecná jazykoveda a slavistika. Vybrané štúdie II), V. Rušina (Slnko 
– naša najbližšia hviezda) a P. Pekárovej,  J. Szolgaya a kol. (Scenáre zmien vybraných 
zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatických zmien). 

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska udelila svoju výročnú cenu za najlepšiu 
knihu literatúru faktu Š. Lubymu za knihu Cestovná správa z kongresu o ničom a iné texty, 
ktorá vyšla v r. 2005 vo VEDE, vydavateľstve SAV. 
 

V spoločnom edičnom projekte SAV s nemeckým vydavateľstvom PETER LANG 
(Schriftenreihe der Slowakischen Akademie der Wissenschaften/ Series of Slovak Academy of 
Sciences), na ktorom sa VEDA, vydavateľstvo SAV, podieľa po realizačnej (polygrafickej) 
stránke, sa v roku 2006 do distribučnej siete vyd. Peter Lang vyskladnili publikácie autorov – 
pracovníkov SAV J. Lexmanna, The Theory of Film Music a D. Múdrej, Anton Zimmermann 
und die europäische musikalische Klasik. 
 

Vydavateľstvo naďalej pokračuje v tradícii prezentácií svojich najzaujímavejších 
publikácií v priestoroch libressa Kníhkupectva VEDY na Štefánikovej 3, čo pozitívne 
kvitovali tak autori, ako aj zainteresované akademické pracoviská.  

K pozitívam uplynulého roka patrí aj to, že VEDA v roku 2006 zaznamenala so 
svojimi vedeckými, odbornými, populárno-vedeckými a encyklopedickými publikáciami 
ďalší mimoriadny komerčný úspech na bratislavskom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2006. 
 
 
 

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 
2006. Investovalo sa do grafického štúdia. 

 
Z celkového počtu 305 zákaziek v roku 2006 bolo pre SAV realizovaných 216, s podielom na 
celkových výkonoch 70,82 % čo je nárast o 2,33% oproti roku 2005. 
 
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 zoológie, Ústav molekulárnej biológie. 
Mimo SAV boli zabezpečené  kompletné služby pre Trnavskú univerzitu, Slovenské národné 
múzeum, Slovenskú galériu, Národnú galériu a ďalšie inštitúcie. 
 
 
 

Úsek odbytu 
 
Odbyt a marketing sa vo svojej činnosti v roku 2006 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 
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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 
2006 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 2006 celkový objem tržieb v cenách bez DPH vrátane 
zahraničia 7 842 tis. SKK, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2005 (12 097 tis. SKK) pokles  
o 35,17 %. 
 
 
 
 

VIII. Činnosť knižnično-informačného pracoviska 
 
Netýka sa organizácie. 
 
 

IX. Aktivity v orgánoch SAV 
 
Riaditeľ  VEDY V SAV spolu so šéfredaktorom sú členmi Edičnej rady P SAV kde 
šéfredaktor pôsobí tiež ako tajomník. 
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X. Hospodárenie organizácie 
 
      Hospodárenie VEDY, vydavateľstva SAV je vykázané vo výkazoch za obdobie od 1. januára do 

31.decembra 2006. 
 
 
Náklady PO SAV 

v tis. Sk 
z toho: Kategória Plán na 

rok 2006  
(posl.uprav.) 

Skutočnosť  
k 31.12.2006 

celkom z príspevku z vlastných 
zdrojov 

Kapitálové výdavky    1 943    1 943        62   1 881 
     
Náklady celkom:  43 261  43 261 13 883    * 29 378 
z toho:     
- mzdové náklady (účet 
521) 

   6 095    6 095   1 315   4 780 

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

   1 999    1 999      456   1 543 

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

   2 479    2 479          0   2 479 

- náklady na vydávanie    
periodickej tlače 

      749       749      749          0 

 
 
 
 
Tržby PO SAV 
 

v tis. Sk 
Kategória Plán 

na rok 2006 
Plnenie 

k 31.12.2006 
Výnosy celkom: 43 261 43 261 
z toho:   
-.príspevok na prevádzku (účet 
691) 

16 588 16 588 

- vlastné tržby spolu: 12 177 12 177 
  z toho:   
  - tržby za nájomné   2 182   2 182 
  - tržby na riešenie projektov 
(tuzemských + zahraničných, 
z účtu 64) 

         0          0 

 
* Z príspevku na odpisy v roku 2006 vo výške 3 407 tis. SKK bolo realizovaných dodávateľským spôsobom   
702 tis. SKK. Rozdiel medzi bežným príspevkom vo výnosoch oproti nákladom v sume 2 705 tis. SKK 
predstavuje nevyčerpaný zostatok z roku 2006 ktorý bude realizovaný cez fond reprodukcie v roku 2007. 
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XI. Nadácie a fondy pri pracovisku    

Organizácia nemá nadácie. 

XII. Iné významné činnosti pracoviska 
 

Všetky dôležité činnosti sú uvedené v iných bodoch. 

XIII. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie 
v roku 2006 (mimo SAV) 
 
Neboli. 

 
XIV. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií  
 

Nepožiadal nikto. 
 

XV. Závažné problémy pracoviska 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 2007 očakáva VEDA V SAV dofinancovanie rekonštrukcie objektu Štefánikova 3, 
lokalizovaného v pamiatkovej zóne mesta Bratislava, ktorý užívajú aj iné organizácie SAV, 
konkrétne Encyklopedický ústav a Ústav krajinnej ekológie. 
 
 
 

JUDr. Milan  B r ň á k 

riaditeľ VEDY V SAV 

 

 

Správu o činnosti organizácie SAV spracovali: 
 
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. 2006 
 
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% 
Horváthová Marcela PhDr.                                                                                     úväzok   75% 
Kaliňáková Terézia                                                                                                 úväzok 100% 
Kohutiarová Eva, Mgr.                                                                                           úväzok 100% 
Marková Anna Ing.                                                                                                 úväzok 100% 
Valo Martin Ing.                                                                                                      úväzok 100% 
Viteková Denisa, Mgr.                                                                                            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% 
Seman Tibor                                                                                                            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% 
Helísková Renáta                                                                                                    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 zo ŠR SR: 
 

a) 3,703.500,00 SKK  – pôvodná, pri 5% spolufinancovaní zo strany  
      VEDY V SAV ako konečného prijímateľa pomoci ( ďalej „KP“ ) 

 
b) 3,909.250,00 SKK  – upravená, bez spolufinancovania KP (v riešení ) 
 
 
 

Poznámka: 
 
Spolufinancovanie KP bolo zo strany MŠ SR označené ako problematické s návrhom jeho 
zrušenia a finančného zníženia celkového rozpočtu projektu o 5% s deklarovaním zdrojov 
financovania ŠR SR 50%, ESF 50%. 
Táto úprava premietnutá do Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku ( ďalej „Zmluva „ ) n e b o l a  do dátumu odovzdania tejto Správy o činnosti  
zrealizovaná. 
( Prísľub MŠ SR pre dátum podpisu uvedený v  Dodatku k Zmluve je december 2006 ). 
 
 
 
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 
Príprava a vydávanie časopisu Forum scientiae et sapientiae (koncepcia a tematické 
zameranie, redakčné práce a realizácia) 
 Ide o kľúčovú činnosť celého projektu Forum scientiae et sapientiae, pozostávajúcu 
z viacerých vzájomne na seba nadväzujúcich etáp. Prvú etapu charakterizuje tvorba koncepcie 
a tematického zamerania tohto časopisu. Pri výbere jednotlivých tém do rubrík sme aplikovali  
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metódu brainstormingu, konzultácií s odborníkmi a rokovaní s predstaviteľmi akademickej 
obce a univerzít na Slovensku i v zahraničí.  
Členenie rubrík na vzdelávanie, vedu, na aktuálnu tému, osobnosti, rómsku problematiku, 
médiá a životné prostredie definuje a určuje sám projekt. Pri koncipovaní jednotlivých čísiel 
sme do každej rubriky zaradili niekoľko tematických okruhov, a to na základe sledovania a 
hodnotenia udalostí, faktov a aktuálnej spoločenskej situácie, konzultácií s odborníkmi 
a rokovaniami s predstaviteľmi akademickej obce a univerzít na Slovensku i v zahraničí.  
V prvom čísle 1/2006 sme sa zamerali na tieto témy: 
   – na tzv. poznatkovú či znalostnú spoločnosť,  
   – lukratívnosť, pozícia a status vedca v spoločnosti v kontexte  EÚ, 
   – rovnosť príležitosti – účasť žien v politike, 
   – integrácia Rómov do majoritnej spoločnosti a skúmali sme situáciu a postavenie Rómov 
v EÚ, 
   – objektivita médií,  
   – vplyv a reálnosť mediálnych hrozieb,  
   – panika v médiách,  
   – politika životného prostredia v EÚ.  
 
Nosnou témou čísla 2/2006 bola problematika konkurencieschopnosti slovenských vysokých 
škôl a vedeckých inštitúcií v porovnaní s Európou i ostatným svetom. Nad touto otázkou sa 
zamýšľajú viaceré významné vedecké a pedagogické osobnosti – rektori univerzít, predseda 
Akreditačnej komisie, ale aj riaditelia ústavov SAV.  
Rubrika Rómovia prináša informáciu o pozoruhodných projektoch, ktoré si vytvárajú sami 
Rómovia a tiež si ich realizujú. Zapájajú mladých rómskych študentov, ktorí sa takto môžu 
stať určitým vzorom nielen pre rómske deti, a pomáhajú objektivizovať obraz Rómov 
v spoločnosti. 
V rubrike Médiá sa zmieňujeme o audiovizuálnej a mediálnej politike EÚ. 
 
Hlavnou témou čísla 3/2006 je v súčasnosti veľmi aktuálna problematika eurofondov. Svoje 
názory na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie na Slovensku prezentujú vedeckí 
a riadiaci pracovníci Slovenskej akadémie vied, slovenských vysokých škôl a univerzít.  
 
V článku Vzdelávanie a veda v EÚ predkladáme stručný prehľad najaktuálnejších tém 
z agendy Jána Figeľa, komisára EÚ pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť. 
V rubrike Osobnosti predstavujeme PhDr. Vieru Rosovú, CSc., podpredsedníčku SAV. 
Hovoríme s ňou okrem iného aj o rovnosti, resp. nerovnosti žien a matiek v zamestnaní, ich 
pracovných príležitostiach a podmienkach na prácu. 
PhDr. Klára Orgovánová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, sumarizuje 
výsledky doterajšieho postupu štátu pri integrácii spoločensky znevýhodnených skupín a ich 
zapájania sa do života spoločnosti, pričom zdôrazňuje význam vzdelania ako hlavného kľúča 
na riešenie problémov súvisiacich s postavením Rómov na Slovensku. 
Zmeny, ktoré so sebou priniesol prudký rozvoj informačných technológií, a ich vplyv na 
rozvoj a štruktúru spoločnosti sú predmetom štúdie Dr. Wong Yu Cheunga a kolektívu 
z Univerzity v Hogkongu. O vývoji rozhlasového a televízneho vysielania v Nemecku 
a skúsenostiach s digitalizáciou médií v Nemecku hovorí Dr. Burkhard Nowotny, žurnalista, 
mediálny expert, v súčasnosti vedúci hlavného oddelenia medzinárodných záležitostí 
Deutsche Welle. Profesor On-Kwok Lai, profesor Kwansei Gakuin University v Japonsku, 
zameral svoju pozornosť na vplyv rozvoja komunikačných sietí a mobilných technológií na 
správanie ich používateľov a imidž v spoločenskom živote, na rozvoj hypermodernizácie 
spoločnosti a hospodárstva v ázijských krajinách. 
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Pri každej téme sme zhromažďovali a pripravovali rešerše cudzojazyčného materiálu najmä 
z Európskej únie. Až potom sme oslovili viacero osobností z vedeckého, univerzitného a 
politického, aby sa k týmto témam vyjadrili. V ďalšej etape sme zhromažďovali, vyberali a 
triedili materiál a články redakčne upravovali. Nie všetky z nich sme publikovali. Pri každom 
článku sme spracovali anglický, resp. pri cudzojazyčných textoch slovenský abstrakt.  Texty 
po redakčnej úprave autorizovali autori.  
Časopis Forum scientiae et sapientiae vychádza vo formáte A4 na 56 stranách s farebnou 
obálkou v náklade 1 000 kusov.  
 
 
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.   
 
Slávnostná prezentácia časopisu Forum scientiae et sapientiae, č. 1/2006 
 Uskutočnila sa vo štvrtok 29. júna 2006 o 15,00 h v priestoroch kníhkupectva VEDY, 
vydavateľstva SAV. Napriek skrátenému termínu jej prípravy a začiatku dovoleniek i 
prázdnin prišlo na ňu asi 40 pozvaných hostí – prišli takmer všetci autori (okrem 
zahraničných) vrátane výtvarníkov a fotografov, predstaviteľov Slovenskej akadémie vied, 
univerzít, kultúrneho i spoločenského života, novinárov a publicistov.  
   Pozdrav organizátorom a účastníkom prezentácie poslal Ján Figeľ, komisár EK pre 
vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť. Prezentácia prebiehala v príjemnom a srdečnom 
ovzduší. Prítomní veľmi pozitívne zareagovali na prvé číslo časopisu, zaželali mu dobrý 
rozbeh a vyslovili nádej, že jeho existencia bude pokračovať aj po skončení tohto projektu.  
 
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 
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 2006 redakčne spracovala, pripravila do tlače a vydala tieto knihy:  
 
   – KUDLÁČOVÁ, B. Fenomén výchovy: Historicko-filozoficko-antropologický aspekt. 
Bratislava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo TU, spoločné 
pracovisko TU a VEDY, vydavateľstva SAV, 2006. ISBN 80-8082-060-0 (TYPI 
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS), ISBN 80-224-0904-9 (VEDA). 
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   – KAŠČÁK, O. Moc školy: O formatívnej sile organizácie. Bratislava: TYPI 
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo TU, spoločné pracovisko TU a VEDY, 
vydavateľstva SAV, 2006. ISBN 80-8082-053-8 (TYPI UNIVERSITATIS 
TYRNAVIENSIS), ISBN 80-224-0905-7 (VEDA). 
    
   – BALÁŽ, P. – JALČ, A. Spoločenskoprávna ochrana pred korupciou. Bratislava: TYPI 
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo TU, spoločné pracovisko TU a VEDY, 
vydavateľstva SAV, 2006. ISBN 80-8082-052-X (TYPI UNIVERSITATIS 
TYRNAVIENSIS), ISBN 80-224-0899-9 (VEDA). 
 
 – VRANKOVÁ, E. – ZÁMOŽNÍKOVÁ, Z. Geometria 2. Bratislava: TYPI 
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo TU, spoločné pracovisko TU a VEDY, 
vydavateľstva SAV, 2006. ISBN 80-8082-097-X (TYPI UNIVERSITATIS 
TYRNAVIENSIS), ISBN-13: 978-80-224-0936-0, 
ISBN-10: 80-224-0936-7 (VEDA). 
  

    
Projektová príprava publikácií edície Forum scientiae et sapientiae 
Vypracovali sme kompletný projekt na rukopis Perspektívy televíznej tvorby 
pre deti a mládež  popredného slovenského mediálneho experta, režiséra, 
scénaristu, kameramana a publicistu ThDr. Ondreja Krajňáka, PhD.  V štádiu 
projektového spracovania je aj publikácia Odňaté ľudské práva. Hrozí nám 
diktatúra relativizmu?  Autorkou je prof. Janne Haaland Matlary 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.   
 
 
 
Problémy s financovaním 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 2006 VEDA V SAV uplatnila celkovo tri Žiadosti konečného prijímateľa o platbu, z 
ktorých žiadna nebola do termínu odovzdania tejto Správy o činnosti refundovaná z dôvodu 
uvedeného v “Poznámke”  pri finančnom zabezpečení projektu v úvode prílohy. 
 
Po podpise pripravovaného Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorým sa eliminuje 5% spolufinancovanie zo strany KP by uvedené žiadosti 
podľa vyjadrenia MŠ SR ( Ing. Ján Bruncko – riaditeľ odboru pre oprávnenosť výdavkov 
štrukturálnych fondov EU ) mali byť vydavateľstvu refundované v  100% výške 
realizovaných výdavkov ( namiesto pôvodných 95% ). 
Prísľub refundácie zo strany MŠ SR je  február 2007.  
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Príloha č. 3 
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