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I. Základné údaje o organizácii 

1. Kontaktné údaje 
   Názov:      VEDA, vydavateľstvo SAV 

   Riaditeľ:      JUDr. Milan Brňák 

   Zástupca riaditeľa:     Ema Žovinková 

   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 Borčin 

*Ing. Miluša Farková, poverená vedením 

*Irena Šándorová, 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 26 5 1   26 25,5 

Vedeckí pracovníci        

Odborní pracovníci VŠ 8 1 1   7 6,75 

Odborní pracovníci ÚS 11 2    10 9,75 

Ostatní pracovníci 7 2    9 9 

Doktorandi v dennej forme 
doktorandského štúdia 

       

Vysvetlivky: 
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K –  kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31 .12 .2005 (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. 2005 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov 
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v 
zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe)  
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
M, Ž – muži, ženy 

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2005:  47 

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2005:  nemá 

3.  Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2005)  
Organizácia nemá pracovníkov s vedeckými hodnosťami. 

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

II. Vedecká činnosť 
 
Organizácia vzhľadom na charakter činností, ktoré vykonáva, nerozvíja vedeckú činnosť. 
 

III. Vedecká výchova a pedagogická činnosť 

V organizácii nie je žiadna forma doktorandského štúdia. 
 

IV. Medzinárodná vedecká spolupráca 
 
Organizácia sa nezúčastňuje medzinárodnej vedeckej spolupráce. 
 

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

 
 
Aj v roku 2005 sa aktívne rozvíjala spolupráca VEDY, vydavateľstva SAV, s vysokými 
školami na Slovensku. Bohatá edičná činnosť bola zameraná najmä na Trnavskú univerzitu v 
Trnave, čo vyplývalo z Dohody o zriadení spoločného pracoviska Typi Universitatis 
Tyrnaviensis.  
Takto vyšlo viacero vysokoškolských učebných textov pre Právnickú fakultu i Pedagogickú 
fakultu TU: 
 
P. Baláž, J. Palkovič: Dokazovanie v trestnom konaní 
M. Freund, A. Olšovská: Príklady z pracovného práva 
A. Halušková, Z. Nevolná, A. Škrinár: Základné otázky obchodného práva 
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V. Sekerka: Botanika výtrusných rastlín 
V. Sekerka, P. Múdry: Všeobecná botanika 
M. Linkešová: Vývojové trendy chemických súťaží 
Okrem toho v rámci spolupráce s TU v Trnave vyšli publikácie P. Fota: Pri prameni filozofie, 
H. Hrehová: Etika – sociálne vzťahy – spoločnosť, zborník Orbis iuris Romani IX. 
V spolupráci s košickou univerzitou sme vydali pre študentov právnických fakúlt publikácia 
V. Babčák: Daňové (exekučné) konanie. 

 

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

 
1.Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci 

s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
 
Pracovisko v spolupráci so Štatistickým Úradom SR vydalo Štatistickú ročenku 2005, taktiež 

spolupracuje s NR SR. 
 
2.Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR a pod.  
 
Pracovníci ani samotné pracovisko nie sú členmi žiadneho poradného zboru. 
 
3.Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy 
 
Pracovisko nevykonávalo žiadnu expertíznu činnosť. 
 
4.Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 
 

Pracovisko nemá členstvo v radách štátnych programov. 

 

 

VII. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania 
 
 
V tejto oblasti pracovisko nemalo v roku 2005 žiadnu aktivitu. 
 
 

VIII. Činnosť knižnično-informačného pracoviska 
 
Netýka sa pracoviska. 
 

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 2005. 
 
Náklady PO SAV 

v tis. Sk 
z toho: Kategória Plán na 

rok 2005  
(posl.uprav.) 

Skutočnosť  
k 31.12.2005 

celkom z príspevku z vlastných 
zdrojov 

Kapitálové výdavky 9 711 9 711 4 609 5 102 
     
Náklady celkom: 35 169 35 169 6 639 28 530 
z toho:     
- mzdové náklady (účet 
521) 

6 985 6 985 1 077  5 908 

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

1 974 1 974 374  1 600 

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

    

- náklady na vydávanie    
periodickej tlače 

    

 
 
 
 
Tržby PO SAV 
 

v tis. Sk 
Kategória Plán 

na rok 2005 
Plnenie 

k 31.12.2005 
Výnosy celkom: 35 169 35 169 
z toho:   
-.príspevok na prevádzku (účet 
691) 

  6 639   6 639 

- vlastné tržby spolu:   
  z toho:   
  - tržby za nájomné   3 087   3 087 
  - tržby na riešenie projektov 
(tuzemských + zahraničných, 
z účtu 64) 
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XI. Nadácie a fondy pri pracovisku    

Pracovisko nemá nadácie. 

XII. Iné významné činnosti pracoviska 
 
V priebehu roka 2005 činnosť VEDY, vydavateľstva SAV vyzhádzala zo schváleného 
edičného plánu a schváleného finančného plánu. 
 
Úsek redakčný 
 
V rámci edičnej činnosti vydavateľstvo sa sústredilo predovšetkým na realizáciu programu 
finančne podporovaného z prostriedkov Edičnej rady SAV. V priebehu roka 2005 sme 
vyskladnili 50 publikácií, z toho bolo 11 titulov z plánov Edičnej rady SAV, ktoré vyšli 
s podporou SAV (vrátane titulu z edície SVET VEDY). Zastúpené boli tieto akademické 
pracoviská: Botanický ústav (2-krát), Jazykovedný ústav Ľ. Štúra (2-krát), Ústav svetovej 
literatúry (2-krát), Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Ústav slovenskej literatúry, 
Ústav zoológie, Ústav pre výskum srdca, Astronomický ústav (edícia Svet vedy).  
Veľa ďalších titulov vyšlo tiež v úzkej spolupráci s pracoviskami, resp. autormi zo SAV 
(JÚĽŠ SAV, ÚSvL SAV, Ústav politických vied SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV, 
Ústav hydrológie SAV, Encyklopedický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Kabinet divadla 
a filmu SAV). 
VEDA vydala okrem toho praktické príručky pre SAV (Slovak Academy of Scineces, SAV – 
Informačná príručka, The Scientific Periodicals and Yearbooks of SAS), ako aj analýzu 
situácie v SAV z rodového aspektu (v angličtine) Women and Science in the SAS. 
 
K jednoznačným úspechom edičnej činnosti vydavateľstva hodnoteného obdobia patrí 
vydanie (aj komerčne úspešného) 4. zväzku Beliany. Po stagnácii sa postupne rozbieha 
populárno-vedecká edícia SVET VEDY. Okrem titulu V. Rušina, Slnko – naša najbližšia 
hviezda sa už redakčne spracúvajú ďalšie dva zväzky (mali by vyjsť v prvom polroku 2006. 
Z produkcie roka 2005, ktorá sa venovala propagácii a popularizácii vedy, treba spomenúť aj 
publikácia Š. Lubyho, Cestovná správa z kongresu o ničom a iné texty. 
 
Z ostatných titulov, ktoré vyšli v spolupráci s mimoakademickou obcou, stojí za povšimnutie 
2. rozšírené vydanie publikácie B. Hečku: Nehádžte perly sviniam a prvá časť obsiahlej 
publikácie Š. Kassaya: Podnik a podnikanie. 
Aj v hodnotenom roku získali autori, ktorí publikovali vo VEDE, vydavateľstve SAV, ceny 
a prémie Literárneho fondu. Cenu v kategórii spoločenských vied získala práca J. Steinhübela 
Nitrianske kniežatstvo, prémie prevzali doc. I. Tomaško (Historické parky a okrasné záhrady 
na Slovensku), J. Pešek a M. Barnovský (V zovretí normalizácie. Cirkvi na Slovensku 1969-
1989).  
Osobitnou kapitolou je vydávanie publikácii SAV v koedícii s vydavateľstvom Peter Lang, na 
ktorom sa VEDA, vydavateľstvo SAV, podieľa po realizačnej stránke. Po vyskladnení 
publikácie Strauch, Porubský: A Sampler of Distribution of Sequences čakáme na 
imprimovanie ďalších dvoch pripravených (a vytlačených) titulov (Lexmann: The Theory of 
Film Music, Múdra: Anton Zimmermann und die europäische musikalische Klasik). 
 
Vydavateľstvo naďalej intenzívne prezentuje svoje najzaujímavejšie publikácie v priestoroch 
Kníhkupectva VEDY na Štefánikovej 3, čo pozitívne kvitovali tak autori, ako aj 
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zainteresované akademické pracoviská. Okrem toho sa VEDA v roku 2005 s mimoriadnym 
komerčným úspechom zúčastnila na bratislavskom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA. 
 
Úsek výroby 
 
V roku 2005 zaznamenal úsek výroby VEDY, vydavateľstva SAV ďalší rozvoj všetkých 
činností. Skvalitnili sa tlačiarenské a knihárske práce, najmä s investíciami do 
technologických zariadení knihárskej výroby vo výške 6 mil. Sk. Na základe týchto 
ukazovateľov sa zlepšila  kvalita hotových výrobkov, ako aj úroveň poskytovaných služieb 
a dodržiavanie termínov realizovaných zákaziek. 

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 
2005                .  

Z celkového počtu 365 zákaziek v roku 2005 bolo pre SAV realizovaných 250, s podielom na 
celkových výkonoch 68,49 %, čo je nárast o 11,39% oproti roku 2004. 
 
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. 
 
 
 
Úsek odbytu 
 
Odbyt a marketing sa vo svojej činnosti v roku 2005 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. 
 
Za účelom zvýšenia 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 i prezentovanie a predaj našich publikácií do zahraničia, i 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 2005 celkový objem tržieb  14 210 tis. SKK, čo 
predstavuje v porovnaní s rokom 2004 nárast  o 57,30 %.  
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XIII. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie 
v roku 2005 (mimo SAV) 

 
Vydavateľstvo získalo ocenenie „Najkrajšie knihy Slovenska 2004 „ v kategóriách 
vydavatelia a tlač za publikáciu Ján Steinhűbel: Nitrianske Kniežatstvo od poroty: 
Ministerstvo kultúry SR, Bibiana, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica, 
Zväz polygrafie na Slovensku. 
 
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 2006 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 Brňák 

Riaditeľ VEDY V SAV 

 

Správu o činnosti organizácie SAV spracovali: 
 
 
Ema Žovinková   
tel: 54774253   
 
Emil Borčin 
tel: 52450153 
 
Oľga Žoncová 
tel: 54774253 
 
Ing. Anna Marková 
tel: 54774255 
 
Ing. Martin Valo 
tel: 54774253 
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Príloha  

Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2005 
 
Odborný pracovník VŠ 
 
Borčin Emil         úväzok 100%                                   
Brňák Milan JUDr.         úväzok 100%                                   
Drličová Marta Mgr.         úväzok 100%                                   
Farková Miluša Ing.         úväzok 100%                                   
Horváthová Marcela PhDr.       úväzok   75% 
Kaliňáková Terézia         úväzok 100%                                   
Marková Anna 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%                                   
Repka Peter          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%                                   
  
 
 
 
 
 
 
Pracovisko nemá riešiteľské úlohy. 

 


