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Príhovor predsedu

Vážení členovia, kolegovia, občianski aktivisti, ctená verejnosť.
Dovoľte, aby som v krátkosti zhrnul udalosti uplynulého obdobia.
Máme za sebou opäť pestrý rok funkčného pôsobenia a výsledkov.
V prvom rade by som rád spomenul oslavy nášho desiateho výročia
založenia a tým pádom aj fungovania na poli občianskych združení a na
slovenskom knižnom trhu. Ako každá spoločnosť sme prechádzali
postupným vývojom, kým sme sa dopracovali na dnešnú úroveň a dovolím
si povedať, že naše logo MEA2000 je značka medzi Európskymi firmami.
Najvýraznejší vývoj sme dosiahli vďaka nášmu rozrastajúcemu personálu a
implementácii aktívneho nástroja sociálnej politiky, formou investície do

personálnych kapacít a profesionalizácii ľudských zdrojov ako i zlepšovania
pracovných podmienok a motivácie v čoho duchu sa prevažne niesol tento
rok. Neustále narastajúce nároky a rozrastajúci sa okruch partnerov si
vyžadoval vývoj nových produktov a služieb ako i inovatívne technologické
postupy, na čo bolo potrebné pripraviť personál, či už doplnkovým
vzdelávaním súčasných, alebo novoprijatých kolegov, vedúcich
zamestnancov jednotlivých úsekov či dobrovoľníkov.
Tajným kľúčom nášho úspechu je však a to môžem povedať za veľmi málo
spoločností pracovná zanietenosť, oddanosť a entuziazmus našich kolegov.

Ako v skutočne málo organizáciách z ich strany to nebolo len zdržovanie sa
na pracovisku v stanovenom čase a relatívne uspokojenie kladených
nárokov vedúceho personálu, ale záujem, chuť tvoriť, prinášať inovatívne
nápady a myšlienky za účelom kvalitného plnenia cieľa, niektorí aj
dobrovoľne mimo pracovného času, čo prinieslo aj svoj očakávaný efekt.
Prirodzenou fluktuáciou sa u nás vystriedalo zopár kolegov, či už
dobrovoľne, odchodom do dôchodku, alebo žiaľ niektorí nás aj navždy
opustili, ale každý z nich zanechal stopu kvalitne vykonanej práce, za čo sa
im touto cestou chceme poďakovať.
Merateľným ukazovateľom je neustále rozrastajúci sa okruh spokojných
autorov a ich vydanej tvorby, rada nových produktov, nadviazane
spolupráce s novými obchodnými partnermi a spolupracujúcimi

organizáciami.
Prirodzene musím poďakovať za pomoc našich sponzorov, ako európsky
sociálny fond, nadácie, VÚC, bez ktorých by sme nedospeli k týmto
výsledkom.
Žiaľ ako negatívum spomeniem vypustenie niektorých paragrafov z dôvodu
legislatívnych zmien a nových interných smerníc na lokálnej úrovni štátnej
správy ako je napríklad podpora aktívnych opatrení trhu práve v oblasti

zvyšovania regionálnej zamestnanosti, čím sme prišli o pár vedúcich
zamestnancov ako zmeny sa dotkli aj podporovaného dobrovoľníctva.
Snažíme sa však čeliť tejto situácii, aby navonok tieto zmeny boli čo
najmenej viditeľné a veríme, že nový rok nám prinesie nové možnosti v
plánovanom plnení našich vytýčených cieľov.
Za záver sa chcem poďakovať za snahu a vynikajúce výsledky nášho
tvorivého tímu ako aj zainteresovaných dobrovoľníkov a prirodzene aj
verejnosti, ktorá ocenila našu snahu, ktorej slúžime, ktorá nás utvrdzuje v
tom, že naša snaha sa oplatila a motivuje neustále k tvorivej činnosti.

Neustále rozširujúcim sa okruhom spokojných členských autorov, ktorých počet
sa vyšplhal na 31 a rapídne narastá a ich doteraz vydaných 80 knižných titulov z
ich produkcie vrátane rozrastajúceho sa počtu obchodných partnerov nás
priviedlo k myšlienke a tvorbe inovatívnych foriem produktov.
Nástup a radikálne rozšírenie inovatívnych technológii príchodom čítačiek,
tabletov, inteligentných mobilných telefónov sa dotkol prirodzene aj knižného
sveta a bolo treba sa tejto požiadavke čitateľskej klientely prispôsobiť.
Preto sme zaviedli do obehu nový produkt a službu distribúcie e- kníh.
Zároveň sme nadviazali aktívnu spoluprácu s partnermi, ktorí túto technologickú
novinku podobne ako my zaviedli medzi svoje ponúkané služby.
Základnou myšlienkou teda nie je boj s konkurenciou, ale spolupráca v takej miere,
aby to pre obe zainteresované strany malo zviditeľnenie a prospech.
E-knihy, tj. kniha ako digitálny dokument ktoré sme zaviedli koncom roka 2011 do
obehu majú mnohé výhody oproti doteraz distribuovaným hmatateľným knižným
produktom vo forme CD. Samozrejme niet nad dobrú knihu, ktorú si čitateľ vezme
do ruky, ale poskytli sme výber modernej skupine čitateľov. Už len okrem
ekologických dôvodov sa ľahšie prenášajú, skladujú a poskytujú rovnaký zážitok z
čítania v malom prenosnom zariadení. Takže odteraz si môžu vášnivý čitatelia
nosiť svoje obľúbené knižky so sebou .
Okrem toho obrovskou výhodou je aj cenová dostupnosť, nakoľko pri výrobe
E-knihy na rozdiel od klasickej CD podoby odpadajú vysoké náklady na
materiál, CD, tlač, poštovné a balné, tak ich vieme ponúknuť za mínus 60% ceny
oproti doteraz poskytovaným CD knihám.
V neposlednom rade sa zmenila aj rýchlosť doručovania. Kým sme doteraz boli
odkázaní na služby pošty a doručenie fyzických kusov na adresy čitateľov po
objednávke, teraz sa objednávky riešia priebežne a okamžite zaslaním prístupu k
súboru, alebo priamo prílohy dokumentu s obsahom E-knihy na elektronickú poštu
zákazníka. Zároveň aj možnosť platby je pohodlnejšia, nie je nutné vyplňovať
šekové poukážky, stačí rýchly a pohodlný elektronický prevod z pohodlia domova.
Veríme, že táto nová forma sa ujme a dostane do povedomia verejnosti, čím
prispejeme zároveň k digitalizácii umenia a modernizácii kultúry.
Nami distribuované E-knihy vo formáte Adobe. PDF

Zároveň cez nášho obchodného partnera prerábame naše knižné produkty na
dátové formáty pre čítačky a mobilné zariadenia e-Pub, Mobi a spolu s čítačkami
budú distribuované do obchodných sietí

Vďaka podpore vznikol nový produkt

Uspeli sme v grantovom programe úradu Nitrianskeho
Samosprávneho kraja s našim projektom „Objavme nové talenty“
Odbor školstva, mládeže športu a kultúry UNSK, zameranej na
podporu a rozvoj kultúry finančne podporil nízko nákladové
vydanie. Finančné prostriedky sme použili na zakúpenie materiálu
na výrobu a rozmiestnenie nami vydanej kombinovanej audio CD
knihy tj. zbierka prozaickej tvorby na čítanie a zároveň hudobná
zbierka počúvateľná v bežných audio prehrávačoch od nášho
členského autora známeho hudobného skladateľa a prozaika
Jána Petra do obchodných sietí.

Vypracovali sme prototyp a zahájili výrobu rozmnoženín v
počte 50 ks z oboch diel od vybraného autora.
Týmto zároveň vznikol nový produkt určený na čítanie ako
zároveň obsahujúci audio nahrávku v kombinovanej podobe na CD
na rozdiel od doteraz existujúcich CD kníh určených len na čítanie.

Na základe iniciovania našej členskej autorky sme
nadviazali spoluprácu s českou skupinkou blogujúcich
amatérskych autorov sci-fi a fantasy príbehov pod
názvom „SciFiChilačky“.
Veľká vďaka patrí vedúcej tejto autorskej skupinky
Paulíne Bergerovej, ktorá dobrovoľne prevádzkuje
blogovú stránku, sama prispieva literárnymi dielami
a pomáha s korektúrou tvorby ich členom.
Okrem toho pôsobí ako odborná korektorka v ďalších
nakladateľstvách. Stránka a spolok síce nemá oficiálnu
právnu formu, ale vypracovala sa na úroveň s
návštevnosťou vyššou ako my a publikujú tam blízko
stovky autorov.
Vyhlásili sme preto súťaž z dvoch kategórií, kde
najlepšie dielo na základe ich hlasovania vyhráva bezplatné vydanie výherných diel v našom vydavateľstve
a zároveň ako pozornosť a ocenenie výhercovia získali
knižný darček autorky Martiny Mikovej, ktorá nás s
nimi kontaktovala.

Výherné knižky

Vďaka podpore Nadácie VÚB, kde sme uspeli v grantovom
programe „Pre Nádej 2011“ s našim projektom
„Šanca pre každého“
Projekt bol zameraný na realizovanie vzdelávacích
aktivít pre záujemcov z radov zdravotne postihnutých.
Účelovo orientované vzdelávacie aktivity sme realizovali v
období marec až apríl 2012. Školenie pozostávalo
z dvoch obsahových blokov IKT a komunikačné zručnosti.
Úspešní absolventi získali komplexné zručnosti ECDL
(európsky vodičák na počítač ) a osvedčenie technickoadministratívneho pracovníka.
Vyškolení, ktorí mali záujem sa mohli v našej chránenej
dielni zamestnať na plný pracovný úväzok.
Obsahovým blokom komunikačné zručnosti sme budovali
osobnostný potenciál v rámci rozvoja ich prezentačných
zručností, komunikácie s verejnosťou, lepšieho presadzovania
ich nápadov a spolupráce v tíme ako aj základné pracovnoprávne vedomie.
Finančnú pomoc sme v značnej miere použili na zakúpenie
notebookov ako študijnej pomôcky pre účastníkov školenia.
Táto technika nebude odpočívať, bude tvoriť technologickú
základňu pre ďalšie nami realizované školiace aktivity.

Fotky zo školenia

Zapojili sme sa do programu výskumu a vývoja zameraného
na neustály rozvoj a rozširovanie Slovenského jazyka.
Všetky naše elektronické knihy sústavne zasielame
Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra pri Slovenskej akadémii
vied v Bratislave, kde renomovaní odborníci a jazykovedci
doplňujú do nášho jazyka nové používané pojmy a
frazeologizmy, vytvárajú slovníky, príručky súvisiace s tvorbou
a rozvojom nášho jazyka.
Slovenský národný korpus ako aktívny orgán pôsobiaci v hore
uvedenom spolku nám dalo ocenenie za najaktívnejšie
vydavateľstvo. Získali sme odznak za vývoj Slovenského jazyka
a ako malú pozornosť knižku z ich tvorivej dielne nové
„pravidlá slovenského pravopisu“, ktorú naši kolegovia s
radosťou používajú v sporných prípadoch pri výkone ich práce.

Zo svojou básnickou tvorbou sme sa zúčastnili aj na knižnej
výstave Incheba Expo 2012 v Bratislave

Projekt Ilúzia:
Vďaka inšpirácie našej autorky Valiky Osztatnej sme sa opäť rozhodli prispieť k
dobru, zapojiť sa do charitatívnej činnosti a rozvíjať firemnú filantropiu
neziskového sektora.
Celkový finančný výťažok z predaja e-book alebo CD knižiek „Michael“ a „Ilúzia“
zakúpený do konca roka 2012 bol použitý na zlepšenie pracovných podmienok,
rozvoja zamestnanosti, rekonštrukciu a technologickú inováciu chránenej dielne
pre našich zdravotne postihnutých zamestnancov.
Finančný výťažok z predaja pevnej tlačenej väzby v edícii autorky samotnej
poputoval na verejnoprospešný účel na podporu chorých detí trpiacich zákernou
chorobou leukémiou a ich rodín tj. príspevkom do nadácie „Dobrý anjel“ –
humanitárny systém občianskej finančnej pomoci.
Ocenenie alebo motivácia – trináste platy :
Niekedy sa knižka stáva darom prítomnosti, však dokáže zachrániť mnohých od
utrpenia, či už jej tvorbou, čítaním alebo jej nákupom.
V tomto duchu sme vyhlásili opäť ďalšiu výzvu v spolupráci s našou autorkou
Valikou Osztatnou.
Tento raz šlo o zakúpenie knižiek „Trblietky času“ a „Grains of Dust“ (zrnká
prachu) Sú to zbierka najnovších príbehov, úvah a básní z jej tvorivej dielne,
slovenskou verziou už publikovanej anglickej knižky.
Účelom projektu bola podpora a pomoc rodinám a ľuďom v núdzi.
Preto sa autorka aj vydavateľstvo MEA2000 vzdali zisku v prospech tých, ktorí
to viac potrebujú.
Finančný výťažok z predaja sme využili na 13-te platy našich zamestnancov.
Každý náš zamestnanec získal na decembrové výplaty plus vianočný trinásty plat vo
výške 100 EUR a tým sme im a ich rodinám pomohli urobiť sviatky krajšími.
Prirodzene výnos z predaja na to nestačil, doplnili sme to z vlastných zdrojov.
Z autorkinej strany sa tlačené verzie kníh pričinili k dobru a podpore rodín v
núdzi opäť cez príspevok do nadácie „Dobrý anjel“ – humanitárny systém
občianskej finančnej pomoci.

Výkaz o príjmoch a výdavkoch
za rok 2012
PRÍJMY
Z vkladu zriaďovateľa alebo
zakladateľa

Nezdaňovaná činnosť

Zdaňovaná činnosť

17431,00

Z dotácií
23986,00

Z poskytovania služieb a
predaja vlastných výrobkov

Príjmy celkom

VÝDAVKY

900,00

17431,00

Nezdaňovaná činnosť

24886,00

Zdaňovaná činnosť

Služby

1350,00

Mzdy, poistné a príspevky

32467,00

Prevádzková réžia

1734,00

Ostatné

Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a
výdavkov
Daň z príjmov

6763,00

6763,00

35551,00

10668,00

-10665,00
0,70

Plány do budúcna

Tento rok sme mali bohatý na aktivity, ale nehodláme ani

ten ďalší stráviť v nečinnosti.
Chceme vám priniesť opäť mnoho zaujímavých noviniek
z oblasti knižného sveta, ďalšie zaujímavé projekty.
Taktiež chceme pokračovať vo vzdelávaní a rozvoji
nášho odborného personálu a ponúknutí pracovných
príležitostí a tým rozšíreniu nášho kreatívneho tímu.
V septembri plánujeme realizovať ďalšiu vzdelávaciu
aktivitu o ktorej sa dozviete v ďalšej výročnej správe
spolu s ostatnými výsledkami.
Zostáva nám dúfať, že nová legislatíva a pôsobnosť na
projektovom poli nám prinesie nové a zaujímavé

možnosti na ďalší rozvoj a inovatívne projekty.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o našu činnosť a rozvoj, verejnosti o záujem a
kolegom za ozaj kvalitnú a svedomitú prácu.

