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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  Bratislava 

*Redakčný úsek, Štefánikova 3, 811 06  Bratislava 

*Predajňa VEDA, Štefánikova 3, 811 06  Bratislava 

*Predajňa VEDA, Hornopotočná 3,Trnava 

 

Vedúci detašovaných pracovísk: 

*JUDr. Milan Brňák 

*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 29 4 1   30 28,75 

Vedeckí pracovníci        

Odborní pracovníci VŠ 8 1 1   8 8 

Odborní pracovníci ÚS 10 1    10 9,75 

Ostatní pracovníci 11 2    12 11 

Doktorandi v dennej forme 
doktorandského štúdia 

       

Vysvetlivky: 

K - kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2004 (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) 
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F - fyzický stav zamestnancov k 31.12.2004 (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. 2004: 46 

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31.12.2004: nemá 

3.Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l.l2.2004)  
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.) 
VEDA, vydavateľstvo SAV na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 617 zo dňa14.8.2000 
s účinnosťou od 1.9.2000 sa zlúčila s Polygrafiou vedeckej literatúry a časopisov SAV do 
novej organizácie VEDA, vydavateľstvo SAV. 
 

II. Vedecká činnosť 
 
Organizácia vzhľadom na charakter činnosti, 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  

 

1a. Prehľad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce. 
 
V spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave, vyplývajúcou z Dohody o zriadení 
spoločného pracoviska, vyšli publikácie: 
Orbis Iuris Romani VIII (ročenka) 
B. Pupala: Narcis vo výchove (Pedagogické súvislosti individualizmu) 
Spolupráca závisí od finančných možností univerzitných partnerov, na rok 2005 sa redakčne 
zatiaľ rozpracovalo ďalších šesť titulov. 

1b. Členstvo vo vedeckých radách VŠ a fakúlt. 

Nie  

2.   Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi. 

Nie 
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3.   Úplný prehľad vyriešených problémov pre mimoakademické organizácie, s uvedením  
finančného efektu. 

Nie 

4.   Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou, s uvedením výsledkov spolupráce. 

      Nie 

 

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 2004. 
 
2. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR a pod.  
 
Pracovníci ani samotné pracovisko nie je členom 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. Aktivity v orgánoch SAV 
 

Šéfredaktor VEDY, vydavateľstva SAV pôsobí v Edičnej rade P SAV ako tajomník. 

 

 

VIII. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania 
 
V tejto oblasti pracovisko nemalo v roku 2004 žiadnu aktivitu. 
 
 

IX. Činnosť knižnično-informačného pracoviska 
 
Tento bod sa netýka pracoviska. 
 
 

X.   Hospodárenie organizácie 
 
Hospodárenie VEDY vydavateľstva SAV je vykázané vo výkazoch za obdobie od 1.januára do 
31.decembra 2004. 
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a) Náklady PO SAV 
v tis. Sk 

z toho: Kategória Plán na 
rok 2004  

(posl.uprav.) 

Skutočnosť k 
31.12.2004 

celkom z príspevku z vlastných 
zdrojov 

Kapitálové výdavky 3 909 3 909 640 3269 
     
Náklady celkom: 37 548 37 548 4 966 32 582 
z toho:     
- mzdové náklady (účet 
521) 

7 528 7 528 664 6864 

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

1 996 1 996 231 1 765 

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

0 0 0 0 

- náklady na vydávanie    
periodickej tlače 

0 0 0 0 

 
 
b) Tržby PO SAV 
 

v tis. Sk 
Kategória Plán 

na rok 2004 
Plnenie 

K 31.12.2004 
Výnosy celkom: 37 548 37 548 
z toho:   
-.príspevok na prevádzku (účet 
691) 

5 606 5 606 

- vlastné tržby spolu: 17 884 17 884 
  z toho:   
  - tržby za nájomné 2 985 2 985 
  - tržby na riešenie projektov 
(tuzemských + zahraničných, 
z účtu 64) 

0 0 

 
1) Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + tržby 

prepočítaný počet pracovníkov organizácie 
 

23490    =   817 
28,75 
 
2) Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + tržby 

prepočítaný počet vedeckých pracovníkov organizácie 
 
 
Pracovisko nemá vedeckých pracovníkov. 
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XI.   Nadácie a fondy pri pracovisku    

Pracovisko nemá nadácie. 

XII. Iné významné činnosti pracoviska 

V priebehu roka 2004  činnosť VEDY, vydavateľstva SAV vychádzala zo schváleného 
edičného plánu a schváleného finančného plánu. 
 
Úsek výroby 
 
V roku 2004 zaznamenal úsek výroby ďalší rozvoj všetkých činností. Skvalitnili sa 
tlačiarenské a knihárske práce, najmä rozšírením a technickým zhodnotením spravovaného 
strojového parku. Zlepšila sa 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. 
 
Z celkového počtu 387 zákaziek v roku 2004 bolo pre SAV realizovaných 221, s podielom na 
celkových výkonoch 57,10 %. 
 
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 
krajinnej ekológie, Ústav materiálov a mechaniky strojov, Fyzikálny ústav, Ústav hudobnej 
vedy, Filozofický ústav SAV, Geologický ústav SAV. 
Požadované redakčné, tlačiarenské a knihárske spracovanie zákaziek bolo v roku 2004 
realizované pre Chemický ústav SAV, Geografický ústav SAV, Ústrednú knižnicu SAV, 
Fyzikálny ústav SAV, Inštitút jazykov, ÚSTARCH SAV. 
 
 
Úsek redakčný 
 
V rámci edičnej činnosti vydavateľstvo venovalo naďalej zvýšenú pozornosť kvalite 
redakčnej i polygrafickej práce, čo sa odzrkadlilo napríklad na grafickej úrovni viacerých 
titulov (Nitrianske kniežatstvo, Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku a i.).  
Vyskladnili sme 42 publikácií.  
 
Medzi vyskladnenými publikáciami bolo aj 15 titulov z plánov Edičnej rady SAV, ktoré vyšli 
s podporou SAV. Najbohatšie – piatimi titulmi – bol tu zastúpený Historický ústav SAV, 
dvoma titulmi sa prezentovalo Arborétum Mlyňany SAV, s jednou knihou mali zastúpenie 
Ústav politických vied SAV, JÚĽŠ SAV, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra, 
Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Kabinet orientalistiky SAV, 
Ústav etnológie SAV a Kabinet divadla a filmu SAV. 
 
K jednoznačným úspechom edičnej činnosti vydavateľstva patrí zavŕšenie trojzväzkového 
projektu akademického spracovania Slovenských ľudových rozprávok (zber z 30. až 40.rokov 
20. storočia). Po názvom Na začiatku storočia 1901 – 1914 sme otvorili ďalší závažný edičný 
projekt Slovensko v 20. storočí. S pozitívnym ohlasom u čitateľskej verejnosti sa stretli aj iné 
naše publikácie – Slovensko v Československu 1918 – 1939, Pešek, Barnovský: V zovretí 
normalizácie (Cirkvi v rokoch 1969 – 1989), Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo, Tomaško: 
Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku.   
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Edičná produkcia VEDY roku 2004 zahŕňa ďalej publikácie pre potreby SAV, ako príručky 
Kto je kto v SAV 2004 a Slovenská akadémia vied – informačný bulletin (pripravuje sa aj 
anglická verzia).   
 
Tradične dobrá spolupráca v rámci edičnej činnosti mimo plánov Edičnej rady SAV 
pokračovala s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV, výsledkom ktorej boli ďalšie štyri 
publikácie (spomeňme aspoň tretie vydanie Synonymického slovníka slovenčiny). VEDA 
vydala nové publikácie aj pre Botanický ústav, Ústav politických vied, Ústav dejín umenia, 
Ústav svetovej literatúry, Virologický ústav, Ústav molekulárnej biológie.  
 
Ďalšie publikácie vyšli v spolupráci s mimoakademickou vedeckou, resp odbornou obcou 
(Králik, Jakubovič: Finančné právo, Slovník finančného práva, Základy obchodného práva, 
Mojžita: Kňažko/Demeš/Kňažko – Formovanie slovenskej diplomacie 1990 až 1993, 
Ondrejkovič: Socializácia v sociológii výchovy, Klein: Významné mestá Slovenska na tajných 
mapách z 18. storočia, Štatistická ročenka SR  a i.).  
 
Menej sa nám darilo v oblasti propagácie a popularizácie vedy. Edícia SVET VEDY trpí na 
nedostatok dobrých rukopisov. Problémom sa zaoberala aj Edičná rada SAV a prijala isté 
opatrenia (väčšiu informovanosť o možnostiach edície prostredníctvom časopisu Správy 
SAV, honorárová motivácia atď.). Momentálne sú rozpracované tri tituly. Z produkcie roka 
2004, ktorá sa venovala propagácii a popularizácii vedy, tak ostáva iba publikácia Š. Lubyho, 
Moji intelektuáli II. 
 
Za pozornosť stojí fakt, že Literárny fond ocenil v minulom roku deväť vedeckých, resp, 
populárnovedeckých publikácií z vydavateľstva VEDA (cenu získala práca J. Pravdu, Stručný 
lexikón kartografie, ostatné dostali prémiu).  
 
Vydavateľstvo výrazne zintenzívnilo v minulom roku činnosť na poli prezentácie svojich 
najzaujímavejších publikácií v priestoroch Kníhkupectva VEDY na Štefánikovej 3, čo 
pozitívne kvitovali tak autori, ako aj zainteresované akademické pracoviská. Okrem toho sa 
VEDA s úspechom zúčastnila na bratislavskom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA, ako aj na 
medzinárodných knižných veľtrhoch vo Varšave a Prahe. 
 
 
 
XIII.  Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie 
v roku 2004 (mimo SAV) 
 
Žiadne 
 
 
 
XIV.  Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií  
 
Nepožiadal nikto. 
 
 
 
 
 
 
 



8

XV. Problémy a podnety pre činnosť SAV 
 

V roku 2005 už definitívne ukončiť spor o vydávanie periodickej a neperiodickej  tlače vo 
VEDE, vydavateľstve 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. 

Z toho dôvodu je potrebné  prehodnotiť vydávanie celej produkcie Slovenskej akadémie vied 
vo vlastnom špecializovanom pracovisku VEDE, vydavateľstve SAV. 

 

JUDr. Milan Brňák 

        Riaditeľ VEDY V SAV 

 

 

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval:    Ing. Martin Valo 
Ved. ekonomického odd. 
Tel:54774253,54774255 
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Príloha  
 

Menný zoznam pracovníkov k 31.12.2004 
 
 
Odborný pracovník VŠ 
 
Borčin Emil         úväzok 100% 
Brňák Milan JUDr.        úväzok 100% 
Drličková Marta  Mgr.                                           úväzok 100% 
Farková Miluša Ing.                                                 úväzok 100% 
Horváthová Marta 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% 
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% 
Kobzová Danka                                                                 úväzok   50% 
Kodyš Juraj                                                                              úväzok 100% 
Maschkanová Lýdia                                                             úväzok 100% 
Pohanka Pavel                                                                    úväzok 100% 
Pšenák Michal                                                                     úväzok 100% 
Vaculová Ľubica                                                                     úväzok 100% 
 
Pracovisko nemá riešiteľské úlohy. 
 
 
 
 
 
 
 




