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Vysvetlivky 

d – popis činnosti 

d1 – odhad nákladov objednávanej činnosti 

d2 – kvantitatívne parametre objednávanej činnosti 

d3 – kvalitatívne parametre objednávanej činnosti 

d4 – výkonnostné parametre objednávanej činnosti 

d5 – spôsob financovania objednávanej činnosti 

d6 – kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti 
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Slovenská ústredná hvezdáreň je kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou 

so špecializovaným zameraním. Slovenská ústredná hvezdáreň je odborným, vzdelávacím a 

metodickým pracoviskom pre oblasť astronómie, koordinačným a výkonným pracoviskom 

pre špecializovanú pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, 

metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. 

 

Publikačná, edičná činnosť a časopis Kozmos 

 

d) Edičná činnosť SÚH sa orientuje na nasledovné oblasti: vydávanie astronomického 

časopisu, neperiodických publikácií a koordináciu edičnej činnosti hvezdární SR. 

Počítačové spracovanie a prípravu edičných titulov do tlače, starostlivosť o knižný fond 

organizácie a distribúciu vydaných edičných titulov. 

 

Publikačná a edičná činnosť 

V rámci publikačnej a edičnej činnosti budú zverejňované v masmédiách populárno-vedecké 

články, ktoré informujú verejnosť o činnosti SÚH, propagujú jej edičné tituly, informujú o 

zaujímavostiach z astronómie, významných astronomických úkazoch, kozmonautike a 

príbuzných vedných odborov. 

d1) náklady na činnosť   :  1 000,00 EUR 

      spôsob financovania: bežný transfer, vlastné výnosy (bližšia špecifikácia príloha č. 3d) 

d2) počet uverejnených článkov 

d3) úroveň uverejnených článkov 

d4) rozšírenie publikačnej činnosti v masmédiách 

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu, z príjmov organizácie 

d6) široká verejnosť 

 

Plánované edičné tituly 

V rámci edičnej činnosti plánuje organizácia v roku 2022 vydať 5 neperiodických titulov 

tematicky zamerané na oblasti: 

Ročenka, kalendár, história astronómie, astronómia všeobecne 

d1) náklady na činnosť   :  25 000,00 EUR 

spôsob financovania : bežný transfer, vlastné výnosy (bližšia špecifikácia príloha č. 3d) 

d2) náklad 
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d3) obsahová náplň publikácie 

d4) rozšírenie publikačnej činnosti v masmédiách 

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu, z príjmov organizácie 

d6) široká verejnosť 

 

Časopis Kozmos (dvojmesačník) 

d1) náklady na činnosť   :  46 500,00 EUR 

spôsob financovania : bežný transfer, vlastné výnosy (bližšia špecifikácia príloha č. 3d) 

d2) náklad cca 4200 kusov 

d3) jediný astronomický časopis na Slovensku s ustálenou čitateľskou základňou 

d4) distribúcia čitateľom 

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu, z príjmov organizácie 

d6) astronómovia amatéri, rôzne stupne škôl, odborní pracovníci hvezdární, členovia      

      astronomických zväzov a spoločností, zahraniční záujemcovia a široká verejnosť 

 

Zasadnutia Redakčnej rady časopisu Kozmos 

V priebehu roka sa uskutočňuje 6 zasadnutí Redakčnej rady časopisu Kozmos, kde sa 

posudzujú jednotlivé príspevky a riešia sa otázky ďalšieho skvalitňovania obsahovej 

príťažlivosti časopisu.  

d1) náklady na činnosť  :  2 000,00 EUR 

spôsob financovania : bežný transfer, vlastné výnosy (bližšia špecifikácia príloha č. 3d) 

d2) 6 zasadnutí Redakčnej rady 

d3) hodnotenie obsahovej náplne časopisu Kozmos 

d4) počet hodnotených príspevkov 

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu, z príjmov organizácie 

d6) členovia Redakčnej rady 

 

Astronomická literatúra  

SÚH spravuje svoj knižničný fond a priebežne ho dopĺňa novými prierezovými titulmi 

astronomickej literatúry a astronomickým časopismi.  

d1) náklady na činnosť   : 500,00 EUR 

spôsob financovania : bežný transfer, vlastné výnosy (bližšia špecifikácia príloha č. 3d) 

d2) nadobudnutý počet publikácií 

d3) katalogizácia knižničného fondu 
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d4) vypracované rešerše 

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu, z príjmov organizácie 

d6) pracovníci SÚH, študenti PŠA 

 

 

V Hurbanove dňa 14. 12. 2021 

 

Vypracoval: Mgr. Eduard Koči 

 

Schválil: Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ SÚH 


