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Dotazník 

 
Súhrn hlavných aktivít špecializovanej / servisnej organizácie 

Slovenskej akadémie vied 
 

Hodnotené obdobie: 1. január 2004 – 31. december 2007 

 

I. Základné informácie o hodnotenej organizácii: 
 

1. Názov a adresa organizácie 
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 

      Bradáčova 7 

      852 86 BRATISLAVA 

 

2. Vedenie organizácie  

Útvar riaditeľa Meno Vek Počet rokov vo funkcii 

Riaditeľ JUDr. MIlan Brňák 55 8 

Zástupca riaditeľa Ema Žovinková 52 8 

 

 

3. Základné informácie o počte pracovníkov 
 

i. Celkový počet zamestnancov. Počty zamestnancov s vysokoškolským 
vzdelaním, príp. s vysokoškolským vzdelaním zapojených do výskumu a 
vývoja,  počty zamestnancov s USO vzdelaním, ďalšia štruktúra. Prepočet na 
plný ekvivalent pracovného času (FTE) za roky 2004, 2005, 2006, 2007 a priemer 
za hodnotené obdobie 
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2004 2005 2006 2007 Priemer 
Pracovníci organizácie 

Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE

VŠ 8 8 7 6,75 13 12,50 14 14 10,5 10,32

ÚSO 10  9,75  10 9,75 10  9,25 9  8,75  9,75 9,37 

Ostatní pracovníci 12  11  9   9  7 6,50 6  6  8,50 8,12 

Celkový počet 30 28,75 26 25,50 30 28,25 29 28,75 28,75 28,81

 
 
 

4. Základné informácie o rozpočte mzdových prostriedkov organizácie 
 

i. Suma mzdových prostriedkov organizácie1 pridelená z inštitucionálnych 
zdrojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v rokoch 2004, 2005, 2006, 2007 a 
priemer za hodnotené obdobie  

 

Mzdové prostriedky (MP) 2004 2005 2006 2007 Priemer 

Mzdové prostriedky spolu (mil. Sk) 0,664 1,077 1,315 1,623 1,170 

 
 
5. URL webovej stránky organizácie 

 

http:// www.veda.sav.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Objem mzdových prostriedkov bez odvodov do poisťovní 
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II. Základné informácie o činnosti organizácie v hodnotenom 

období  
 

 

Poslanie a úlohy organizácie sformulované  zriaďovacej listine 
 

Vydavateľstvo vzniklo v roku 1943 ako vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a 

umení. V roku 1953 bol Vydavateľstvo začlenené do Slovenskej akadémie vied. 

Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 304 z 2. apríla 1973 s 

účinnosťou od 2. júla 1973 sa zmenil názov na VEDA, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied. Od 1.9. 2000 sa zlúčila VEDA, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied s Polygrafiou vedeckej literatúry a časopisov SAV do novej 

organizácie VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 

Zriaďovacia listina VEDY, vydavateľstva  SAV vydaná Predsedníctvom SAV dňa 

8. októbra 2002, doplnená na základe uznesenia Predsedníctva SAV č.720 zo 

dňa 26. apríla 2007 určuje základné poslanie a predmet činnosti : 

 

1. Edičná a vydavateľská činnosť v oblasti neperidickej a periodickej vedeckej 

odbornej a populárno-náučnej literatúry, technických príručiek, učebníc, 

merkantilu a iných tlačív a distribúcia pre organuzácie v pôsobnosti Slovenskej 

akadémie vied. 

2. Propagačná činnosť súvisiaca s produkciou VEDY, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied 

3. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v súlade s § 28 ods. 2 zákona 

NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže ako príspevková 

organizácia nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, vykonávať 

podnikateľskú činnosť, ktorej predmetom je : 

- nákup periodických a neperiodických publikácií za účelom ďalšieho predaja vo 

vlastných predajniach, ako aj predaj vlastnej produkcie, 

- polygrafická výroba 

- sprostredkovanie služieb a obchodu v oblastiach súvisiacich s vykonávaným 

predmetom činnosti pre organizácie Slovenskej akadémie vied a 

mimoakademické subjekty. 
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Súhrn odborných, servisných činností za sledované obdobie, 

vrátane vlastného hodnotenia silných a slabých stránok 
 

1. Spolupráca s univezitami a inými subjektami v oblasti vedy a techniky v SR 
 

Zo spolupráce VEDY, vydavteľstva 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 

Trnavskej univerzity. V priebehiu rokov 2004-2007 bolo vyhotovených 30 titulov pre 

Trnavskú univerzitu a jeden titul pre Košickú univerzitu., jeden titul pre Univerzitu 

Konštantína Filozofa v Nitre a jeden titul pre Technickú univerzitu Zvolen. 

 

2. Medzinárodná spolupráca 
 

VEDA, vydavateľstvo SAV v rámci projektu Forum scientiae et sapientiae 

spolupracoval v sledovanom období s týmito zahraničnými inštitúciami a 

organizáciami : 

- Univerzita Palackého v Olomouci 

- Lubelska Skola Wyszza im. Króla Wladyslawa Jagielly (prof. Tadeusz Zasepa) 

- Political Science at the Cardinal-Stefan Wyszynski-University in Warsaw, 

Poland 

- Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Bratislave 

- komisár EK pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť, Brusel 

- Scool of Policy Studies, Kwansei Gakuin University (prof. On-Kwok Lai) 

- Department of Social Work and Social Administration at the University of Hong 

Kong 

- Southern Television, Germany 

- The G.K.Chesterton Institute for Faith and Culture, Oxford (Stratford 

Caldecott, Ma (Oxon.) 

- Department of Sociology University of Manitoba, Canada (prof. Russel 

C.Smandych) 

- Deparment of Political Science, University of Oslo, Norway 

- Association of European Jounalistists 

- VEDA vydavateľstvo SAV v spolupráci s vydavateľstvom Peter Lang sa  
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       podieľalo   po realizačnej stránke na vydaní publikácii : 
(Bakošová : J.C.Hronský und Modern,  Strauch, Porubský: A Sampler of 
Distribution of Sequences, Lexmann: The Theory of Film Music, ,Múdra: Anton 
Zimmermann und die europäische musikalische Klasik). 

 
 

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

 
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).  

 
  
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. 
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5. Vyznamenania a ocenenia 
Počas rokov 2004 až 2007 boli postupne udeľované ocenenia jednotlivým 
publikáciám: 
 
1.  Certifikát   Zlatá medaila Slovak Gold Slovakia : 
     -  Encyklopédia Ľudovej kultúry I. a II. zväzok 
     -  Encyklopaedia Beliana I. II. III. a IV. zväzok 
        (oceňované boli postupne jednotlivé zväzky) 
     -  Encyklopédia  Slovakia nad the Slovaks 
     -  Slovník súčasného slovenského jazyka  I. zv.  A-G 
 
2. Literárny fond  
    - J. Pravda : Stručný lexikón kartografie 
    - J. Steinhübela Nitrianske kniežatstvo, prémia   
     - Kalendár Krásy mikrosveta siníc, prémia 
    - I. Tomaško Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku,  
    - J. Pešek a M. Barnovský V zovretí normalizácie. Cirkvi na Slovensku 1969-1989  
    - E. Várossovej Filozofia vo svete, svet filozofie u nás  
    -  Ľ. Ďuroviča Všeobecná jazykoveda a slavistika. Vybrané štúdie II  
    - V. Rušin : Slnko – naša najbližšia hviezda 
    -  P. Pekárovej,  J. Szolgaya a kol. : Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry  
       a biosféry  
       v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatických zmien 

-  V. Baláž : 
-  T.Hrnčiarová : Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy 
-   M.Mistrík :  

 

3.  Najkrajšie knihy Slovenska 2004 v kategórii vydavatelia a tlač 

      - za publikáciu Ján Steinhubel : Nitrianske kniežatstvo 

 

4.  Najkrajší kalendár roku 2006 

     -  za kalendár Krásy mikrosveta siníc 

  
 
5.  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska 

- Luby : Cestovná správa z kongresu  o ničom a iné texty  udelila svoju výročnú    
  cenu za najlepšiu  knihu literatúru faktu, ktorá vyšla v r. 2005 vo VEDE,  
  vydavateľstve SAV 

                                      

6. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity 
 
Úsek redakčný : 
 
V priebehu uplynulých rokoch  činnosť VEDY, vydavateľstva SAV vychádzala zo 
schváleného edičného plánu a schváleného finančného plánu na  príslušné roky. 
Riaditeľ VEDY V SAV spolu so šéfredaktorom sú členmi Edičnej rady P SAV, kde 
šéfredaktor pôsobí tiež ako tajomník ER SAV. 
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V rámci edičnej činnosti vydavateľstvo neustále venuje zvýšenú pozornosť kvalite 
redakčnej i polygrafickej práce, čo sa odzrkadľuje na grafickej úrovni vydávaných 
titulov  ústavov Slovenskej akadémie vied ako i titulov, ktoré boli vydávané 
v spolupráci s inými inštitúciami, čo sa aj odzrkadľuje pri oceňovaní  a udeľovaní 
vyznamenaní vydávaných publikácii vydavateľstva. 
 

Tradične dobrá spolupráca v rámci edičnej činnosti mimo plánov Edičnej rady SAV 
pokračuje s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV, výsledkom ktorej sú vydávanie 
diel ako zborníky z konferencií, sympózií, monografie a veľmi dôležité diela 
slovníkového charakteru : 
 
- Pravidlá slovenského jazyka 
- Krátky slovník slovenského jazyka 
- Synonymický slovník slovenčiny 
- Historický slovník I. II. III. IV. V. VI. zväzok 
- Slovník slovenských nárečí I. a II. zväzok 
- Súčasný slovník slovenského jazyka I. zväzok  A-G 
 
Na vysokej úrovni v rámci edičnej činnosti SAV pokračuje spolupráca 
s Encyklopedickým ústavom SAV pri vydávaní encyklopedických diel : 

- Encyklopaedie Beliana, doteraz vyšlo 5. zväzkov z plánovaných 12 zväzkov 
- The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks, kultúrnym počinom je aj 

vydanie  tohto jednozväzkového encyklopedického diela v angličtine, ktoré 
najmä  zahraničnému používateľovi podáva základný obraz o minulosti 
a súčasnosti našej  krajiny, o jej dejinách, prírodných pomeroch, 
demografickom stave atď. 

 
Medzi produkciu vydávanú vydavateľstvom sú bohato  zastúpené ústavy : 
      -    Arborétum Mlyňany SAV 

- Botanický ústav SAV 
- Filozofický ústav SAV 
- Historický ústav SAV 
- Kabinet divadla a filmu SAV 
- Kabinet orientalistiky SAV  
- Ústav svetovej literatúry SAV  
- Ústav slovenskej literatúry 
- Ústav etnológie SAV  

     -      Ústav politických vied SAV 
      -     Ústav zoológie SAV 
      -     Ústav pre výskum srdca SAV 
      -     Virologický ústav 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 stretlo vydanie Československo 1918 – 1939,  

- Pešek, Barnovský: V zovretí normalizácie (Cirkvi v rokoch 1969 – 1989), 
- Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo,  
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- Tomaško: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku.   
       
      Tituly vydávané v rámci edície SVET VEDY :  
      -     Rušin : Slnko – naša najbližšia hviezda 
      -     Haluška :  Hľadanie harmónie 
      -     Kráľ : Vek slnečnej sústavy 
      -     Ružičková, Kalivoda :  Kvetnaté lúky – prírodné bohatstvo Slovenska 
      -     Šimkovic :  Začiatky a rozvoj chirurgie srdca 
      -     Balog, Tatarko :  Odhalené tajomstvá chémie 
 
 
Edičná produkcia VEDY zahŕňa ďalej publikácie pre potreby SAV, ako príručky Kto je 
kto v SAV  a Slovenská akadémia vied – informačný bulletin aj anglická verzia 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, časopis Správy SAV, Výročná správa SAV v slov. a 
angl. mutácii. 
 
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 a i. B. Hečku: 
Nehádžte perly sviniam a prvá časť obsiahlej publikácie Š. Kassaya: Podnik 
a podnikanie. 
Obsiahle lekárske dielo Gastroenterológia autorského kolektívu pod vedením Ľ. 
Jurgoša, L. Kuželu a Š. Hrušovského. Autoimunita a autoimunitné choroby od prof. 
M. Buca. 
 
V spolupráci so Štatistickým úradom SR  sa každoročne vydáva  Štatistická ročenka 
SR.  
 
Okrem toho sa VEDA s úspechom každoročne zúčastňuje Medzinárodného knižného 
veľtrhu Bibliotéka konaného každý rok v Bratislave. 
Produkcia Vedy,  vydavateľstva SAV je prezentovaná aj prostredníctvom 
medzinárodných knižných veľtrhoch vo Varšave, Prahe, Frankfurte n/M, Budapešti, 
iných. 
 
Vydavateľstvo výrazne zintenzívnilo činnosť na poli prezentácie svojich 
najzaujímavejších publikácií v priestoroch Kníhkupectva VEDY na Štefánikovej 3, 
ktorá je  pozitívne kvitovaná autormi ako aj akademickými pracoviskami.  
 
Počas uplynulých rokov  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 TYPY Universitatis Tyrnaviensis. Takto vyšlo viacero vysokoškolských 
učebných textov pre Právnickú fakultu, Pedagogickú fakultu, Filozofickú fakultu, 
Fakultu zdravotníctva TU. 
 
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, 
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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. 
 
V priebehu uplynulých rokoch  činnosť VEDY, vydavateľstva SAV vychádzala zo 
schváleného edičného plánu a schváleného finančného plánu na  príslušné roky 
 
    
 

Úsek výroby : 

Za hodnotené obdobie rokov 2004-2007 boli vybudované kapacity na špičkovej 

úrovni, ktoré vytvorili predpoklady na zabezpečenie Edičného plánu VEDY, 

vydavateľstva SAV a edičnej činnosti Slovenskej akadémie vied. 

V roku 2004 bolo realizovaných 387 zákaziek z toho 57,10% pre SAV 

v roku 2005 bolo realizovaných  365 zákaziek z toho 68,49% pre SAV 

v roku 2006 bolo realizovaných 305 zákaziek, z toho 70,82% pre SAV  

v roku 2007 bolo realizovaných 307 zákaziek, z toho  72,32% pre sav. 

Z uvedeného vyplýva, že zákazková náplň pre SAV sa zvyšovala od 57,10% v roku 

2004 až na 72,32% v roku 2007. 

VEDA, vydavateľstvo SAV v sledovanom období investovalo do inovácie výrobných 

prostriedkov 14,082 mil..Sk 

 

Úsek odbytu: 

 
V organizačnej štruktúre VEDY, vydavateľstva  SAV je začlenený odbyt, 

ktorého zložkami sú: 
-predajno – expedičný sklad ( vrátane expedície do zahraničia ) 
-recenzný sklad 
-archív ( tzv. železná rezerva ). 
Odbyt vo svojej hlavnej činnosti ( expedícia titulov ) sa zameriaval na prieskum 

knižného trhu ( monitoring ) z dôvodu úspešnejšieho získavania distribútorov 
a kníhkupcov s celoslovenskou a zahraničnou pôsobnosťou a takisto priamych 
odberateľov knižných publikácií pre jednotlivé inštitúcie ( ministerstvá, úrady, školy 
a ďalšie v úzkej nadväznosti na predaj konkrétnych titulov ). 

Odbyt dosiahol zefektívnenie predaja - či už prostredníctvom distribútorov, 
kníhkupcov alebo formou dobierkového predaja. Analýza dosiahnutých výsledkov 
v odbyte a kníhkupectve Bratislava za roky 2004 až 2007  potvrdila ten fakt, že bol 
zaznamenaný výrazný nárast tržieb v kalendárnom roku 2005 v porovnaní s rokom 
2004 o 5, 155.497 Sk a taktiež rok 2007 v porovnaní s rokom 2006 zaznamenal 
zvýšenie o 2, 372.182 Sk. Finančné porovnanie je uvedené vrátane DPH. 
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Pozitívne môžeme hodnotiť i dosiahnuté tržby v zahraničnom odbyte za 
uplynulé štvorročné obdobie, čo podporilo v nemalej miere aj vydávanie 
propagačných materiálov, edičných programov v cudzích jazykoch. 
Úspešným nástrojom na zvýšenie podpory predaja bolo uskutočnenie obchodných 
rokovaní na jednotlivých univerzitách a vysokých školách za účelom dostupnosti 
a priameho predaja odbornej literatúry v zriadených  predajniach VEDY, 
vydavateľstva SAV. 
Týmto sa dosiahla vyššia informovanosť potenciálnych odberateľov na príslušných 
fakultách. 
Úspešne sme sa prezentovali v uplynulom štvorročnom období na knižnom veľtrhu 
Bibliotéka a taktiež v zahraničí. 
 Recenzný sklad zabezpečoval a realizoval expedovanie povinných a autorských 
výtlačkov periodických a neperiodických publikácií v zmysle Zákona č. 535 /2003 Z. 
z., a taktiež viedol databázu a archiváciu železnej rezervy všetkých vydávaných 
publikácií od roku 1955. 

Kníhkupectvo VEDY, vydavateľstva SAV je špecializované na vedeckú 
a odbornú literatúru, jazykové učebnice, slovníky, encyklopédie. V ponuke malo aj 
tituly periodík vydávané jednotlivými vedeckými ústavmi SAV. 
Dosiahnuté tržby v kníhkupectve v BA v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 boli 
vyššie o 349.420 Sk a taktiež v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 vznikol nárast 
tržieb o 146.806 Sk vrátane DPH. 

Na zvýšenie dostupnosti odbornej literatúry pre širšiu verejnosť poskytovalo 
vydavateľstvo 10 %-nú zľavu na všetky tituly vydávané VEDOU. Pre členov 
vedeckých spoločností, združené v Rade slovenských vedeckých spoločností bola 
poskytovaná 20 %-ná zľava z predajnej ceny. Odbornú a vedeckú knižnú produkciu 
dopĺňali aj skriptá Trnavskej univerzity ( Fakulta zdravotnícva a sociálnej práce, 
Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta ), ktorých predaj sa 
realizoval okrem kníhkupectva v Bratislave aj v zriadenej predajni v priestoroch 
Trnavskej univerzity v Trnave. 
 

Správa budov : 
Vydavateľstvo má v správe tri budovy.  

Investičná politika bola sústredená na budovu na Štefánikovej č.3, kde sa realizovala 

rekonštrukcia v troch etapách : 

- podkrovie – redakcie vydavateľstva 

- fasáda budovy 

- Malé kongresové centrum 

Do tejto rekonštrukcie VEDA, vydavateľstvo SAV investovala   13,743 mil. Sk 
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III. Koncepcia aktivít organizácie na ďalšie štyri roky 
 
 

VEDA, vydavateľstvo SAV, pôsobí na poli vydávania odbornej, vedeckej, 
populárno-vedeckej a encyklopedickej literatúry už vyše šesť desaťročí. Za tie roky si 
vybudovala solídnu tradíciu a značku, založenú na kvalite odbornej (garantovanej 
povinnými recenznými posudkami) a redakčnej (jazykovej) príprave i na kvalite 
polygrafického spracovania, ako aj rozširujúcich sa možnostiach vlastnej distribučnej 
a predajnej siete, ktorými šíri svoju produkciu medzi čitateľov.  

Činnosť a knižná produkcia VEDY, vydavateľstva SAV, bola opakovane 
ocenená Nadáciou Slovak Gold, v súťažiach Najkrajšie knihy Slovenska, Cena 
Literárneho fondu a i. 

V zmysle základného účelu a predmetu činnosti VEDY, vydavateľstva SAV, 
v oblasti neperiodickej a periodickej, vedeckej odbornej a populárno-vedeckej 
a náučnej literatúry, technických príručiek, učebníc, merkantilu a iných tlačív chce 
vydavateľstvo svoju značku a tradíciu naďalej zachovať a rozvíjať aj v budúcnosti. 

Zároveň si uvedomujeme, že činnosť vydavateľstva v ďalšom období bude 
podliehať istým rizikám, ktoré vyplývajú zo štatútu VEDY, vydavateľstva SAV, ako 
štátnej príspevkovej organizácie, viazanej plnením rozpočtových pravidiel, 
obmedzovania hospodárskej činnosti a pod.  
 
 
1. REDAKCIA 
 
Pred redakčným úsekom stoja v najbližšom období tieto naliehavé úlohy:  
 
- personálne doriešenie redakcie, ktorá začína pociťovať generačný problém – 
v horizonte rokov 2008 – 2010, 
 
- v záujme operatívnosti činnosti redakcie rozšíriť spoluprácu s externými 
spolupracovníkmi, 
 
- naďalej zabezpečovať finančné prostriedky na vydávanie titulov z edičného plánu 
SAV, populárno-vedeckej literatúry, ako aj publikácií zo spoločnej edície SAV 
a vydavateľstva Peter Lang, z centrálnych zdrojov, ako aj cez grantové agentúry 
a iné výzvy, 
 
- rozšíriť edičnú spoluprácu s I. a II. oddelením vied SAV v záujme vyváženosti 
edičného plánu SAV tak v oblasti vedeckých monografií, ako aj populárno-vedeckej 
literatúry, 
 
- koncipovať nové zaujímavé edičné projekty (noví autori, skvalitňovanie doterajších 
edičných radov) 
 
- úspešne dokončenie grantu Európskeho sociálneho fondu v roku 2008, ako aj 
rozpracovanie a začatie nových grantov v období 2008 – 2012, 
 
- pokračovať v spolupráci s vysokými školami na základe modelu spoločných 
pracovísk, ako je Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
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- pokračovať v propagácii edičnej činnosti VEDY prostredníctvom prezentácií nových 
titulov v priestoroch novovytvoreného Malého kongresového centra VEDY, na wwv-
stránke VEDY, v médiách, formou autorských besied a autogramiád vo 
vysokoškolských centrách Slovenska, účasťou na knižných veľtrhoch a výstavách 
apod. 
 
 
 
2. VÝROBA 
 
VEDA disponuje špičkovou technológiou polygrafického spracovania, ktorá sa však 
musí priebežne inovovať. Vydavateľstvo plánuje v rámci ekonomickej racionalizácie: 
 
- v súvislosti s výrazným nárastom technológie tvrdej väzby (V8) vydavateľstvo vo 
výrobe v rokoch 2008 – 2010 prejsť z formátu B2 na formát B1, 
 
- v nadväznosti na to treba modernizovať prípravu tlačových podkladov formou 
inovácie softvéru, zavedenia CTP, nákupu novej technológie na ofsetovú tlač a 
knihárske spracovanie vo formáte B1, čo umožní zvýšiť produktivitu práce pri 
nezmenenom stave pracovníkov.  
 
- na realizáciu týchto technologických zámerov vydavateľstvo bude investovať cca 15 
–25 mil. Sk z vlastných zdrojov, grantov, resp. lízingu, teda forma financovania, ktorá 
sa vydavateľstvu osvedčila. 
 
- VEDA, vydavateľstvo SAV, disponuje moderným a komplexným technologickým 
vybavením, ktorým je schopná zabezpečiť všetky požiadavky na výrobu 
neperiodickej a periodickej tlače, ako aj merkantilu podľa potrieb Slovenskej 
akadémie vied. 
 
 
3. ODBYT   
 
V organizačnej štruktúre VEDY, vydavateľstva SAV, je začlenený aj odbyt, ktorého 
zložkami sú: 
- predajno-expedičný sklad (vrátane expedície do zahraničia) 
- recenzný sklad 
- archív (tzv. železná rezerva) 

Odbyt sa vo svojej hlavnej činnosti (expedícia titulov) zameriava na prieskum 
knižného trhu (monitoring) z dôvodov úspešnejšieho získavania distribútorov 
a kníhkupcov s celoslovenskou a zahraničnou pôsobnosťou a takisto priamych 
odberateľov knižných publikácií pre jednotlivé inštitúcie (ministerstva, úrady, školy a 
ďalšie v úzkej nadväznosti na predaj konkrétnych titulov. 

Naďalej treba venovať pozornosť odberateľskej sfére – distribútorom 
a kníhkupcom z hľadiska ich platobnej schopnosti. Týmito krokmi sa aj v uplynulom 
období úspešne znížili pohľadávky po lehote splatnosti.  

Odbyt dosiahol zefektívnenie predaja – či už prostredníctvom distribútorov, 
kníhkupcov alebo formou dobierkového predaja, čoho dôkazom je skutočnosť, že 
v roku 2007 boli dosiahnuté celkové tržby vrátane DPH 9,630.113 SKK, čo 
v porovnaní s rokom 2006 predstavuje zvýšenie o 2,226.258 SKK, teda o 30,07 %. 
Zaznamenali sme aj výrazne zvýšenie objemu tržieb dosiahnutých z expedície kníh 
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do zahraničia (nárast tržieb v roku 2007 v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa 
zvýšil o 84 %). 

Výrazne zvýšenie tržieb v zahraničnom odbyte pozitívne ovplyvnilo aj 
vydávanie propagačných materiálov, edičných programov v cudzích jazykoch, v čom 
budeme pokračovať. 

Recenzný sklad zabezpečuje a realizuje expedovanie povinných a autorských 
výtlačkov periodických i neperiodických publikácii v zmysle zákona č. 535/2003 Z. z. 
a takisto vedie databázu a archiváciu tzv. železnej rezervy všetkých vydaných 
publikácií od roku 1955. 

Kníhkupectvo VEDY, vydavateľstvo SAV, sa špecializuje na vedeckú 
a odbornú literatúru, jazykové príručky, slovníky a encyklopédie. V ponuke má aj 
tituly vydávané jednotlivými vedeckými ústavmi SAV. 
Na zvýšenie dostupnosti odbornej literatúry pre širšiu verejnosť poskytuje 
vydavateľstvo celoročne 10%-nú zľavu na všetky tituly vydané VEDOU. Pre členov 
vedeckých spoločností, združené v Rade slovenských vedeckých spoločnosti je 
poskytovaná 20%-ná zľava z predajnej ceny. Odbornú a vedeckú knižnú produkciu 
dopĺňajú aj skriptá z Trnavskej univerzity (FZSP, Právnická fakulta, Filozofická 
fakulta, Pedagogická fakulta).  

Kníhkupectvo dosiahlo v roku 2007 celkové tržby v porovnaní s rokom 2006 
vyššie o 7,98 %. 

 
Opatrenia v oblasti odbytu: 
- dobudovať web-stránku edičného plánu na príslušný rok v cudzích jazykoch, 
- zaviesť predaj cez internet (v horizonte rokov 2008 – 2012), 
- z hľadiska šetrenia nákladov pri realizácii distribúcie a expedície vybudovať nové 
skladové priestory na Dúbravskej ceste č. 9 v Bratislave. 
  
 
4. SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV, spravuje nehnuteľný majetok – budovy  na Bradáčovej č. 
7, Štefánikovej č. 3, Dúbravskej cesta č. 9 v hodnote 42,300.1166,- Sk, do 
rekonštrukcie ktorého sa investovalo 13,743.000,- Sk. 

V období rokov 2008 – 2012 vydavateľstvo plánuje zateplenie budov 
a výmenu okien. 
 
 
 

 
 

 

 

 


