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Príhovor predsedu

Vážení členovia, kolegovia, občianski aktivisti a ctená verejnosť.
Dovoľte , aby som sa aj tento rok na úvod prihovoril a v krátkosti
prezentoval naše dosiahnuté výsledky za uplynulý rok.
Máme za sebou pestrý rok plný aktivít, za čo by som chcel
vyjadriť predovšetkým vďaku nášmu akčnému tímu, oddaným
kolegom, dobrovoľníkom, občianskym aktivistom a prirodzene
širokej verejnosti, ktorá o našu snahu po celý čas javila záujem.
Činnosť každej dobre fungujúcej spoločnosti, či už mimovládnej
neziskovej organizácie je kolektívnou prácou zohľadňujúc
aktuálne potreby a požiadavky záujemcov. Preto chcem, aby naša
práca a výsledky boli o nás s vami a pre vás. Našou snahou je
neustále sa prispôsobovať novým požiadavkám a prinášať také
služby, produkty a aktivity o ktoré je záujem a prispejú vašej
všeobecnej spokojnosti a regionálnemu rozvoju.
Jedným významným krokom bolo preto zainteresovať aj vás
vytvorením facebookovej stránky mimo našej oficiálnej web, kde
sa môžete priamo zapájať, sledovať a poskytnúť spätnú väzbu.
Ďalším krokom, keďže sme v hlavnej činnosti vydavateľstvo
bolo vypracovať moderné a kvalitné postupy, princípy a výrobné
technológie, aby naše elektronické knihy mali čo najväčšiu
dostupnosť, kompatibilitu a široké uplatnenie v kruhu čitateľov.
K tomu všetkému bolo treba vybudovať, vyškoliť a neustálou
motiváciou a priateľským prístupom udržať funkčný a pevný tím
kolegov, zamestnancov našej chránenej dielne, ktorá by sa
nezaobišla bez štátnej podpory.
Nestačí však mať dobrý tím, kvalitné produkty a zaujímavé aktivity
treba ich ukázať svetu, ponúknuť verejnosti a neustále šíriť
publicitu a informovanosť. Tu sme urobili tiež zopár krokov
smerujúcich k budovaniu, udržaniu, rozšíreniu a spolupráci s
affiliate partnermi.
Ďalej sa však už dočítate na nasledujúcich stránkach.
Ešte raz vám ďakujem za oddanú a vytrvalú prácu a skvelé
výsledky.

Myšlienka, a tvorba
Facebookovej stránky

Základná myšlienka vytvorenia stránky na sociálnych sieťach
prišla s dlhodobým vývojom. Časom sme si uvedomili, že mať
oficiálnu stránku so „statickým obsahom“ informujúcu o našej
činnosti, kontaktoch, priebežných aktivitách, novinkách,
mediálnych výstupov a ponuke produktov a služieb je síce
základ, ale neposkytovalo to priestor na priebežný a flexibilný
styk s verejnosťou a spätnej väzby zohľadňujúcej ich návrhy,
pripomienky, kritiku resp. ochotu zainteresovať sa, a priebežne
s nami komunikovať, či podeliť o svoje zážitky.
V dnešnom informatizovanom svete, keď každý značnú časť
dňa strávi pri monitore či už svojho „múdreho telefónu“ alebo
počítačového zariadenia pracovne , či už za účelom zábavy a
relaxu a sociálne siete spájajú desiatky miliónov ľudí a práve
facebook sa stal svetovým gigantom v tejto oblasti.
Každá významnejšia spoločnosť publikuje svoj obsah a aktivity
na sociálnych sieťach a pritom priťahuje ľudí aj na svoje
stránky čo aj nám prirodzene zvýšilo návštevnosť.
Kde inde by sa dalo lepšie osloviť priaznivcov a fanúšikov ako
na mieste kde trávia svoj voľný čas a budujú priateľské
kontakty.
Na našich FB stránkach preto publikujeme čerstvý a hodnotný
obsah o nami realizovaných aktivitách, poskytujeme priestor na
komunikáciu a spätnú väzbu, verejnosť môže prispievať svojimi
návrhmi, pripomienkami a zážitkami resp. inovatívnymi
myšlienkami, alebo sa priamo zapojiť do našej činnosti.
Pravidelne vyhlasujeme súťažné akcie o elektronické knižky a
darčekové poukážky resp. informujeme o pripravujúcich sa
knihách a aktivitách. Budeme radi každému návštevníkovi,
prispievateľovi, fandovi a likerovi, kto zavíta do našich radov.
Základnou myšlienkou bolo a vždy bude sme tu pre vás a s
vami.

Modernizácia, rozvoj, inovácia produktov a výrobných technológií.
Vzhľadom na neustále zvyšujúce sa požiadavky čitateľov i obchodných partnerov, technologickú
inováciu a čoraz vyšší aj avizovaný záujem o elektronické verzie našich knižiek vo forme e-book ako
nefyzická forma (doteraz len CD knihy zasielané na adresu) sme v minulom období začali
experimentovať a vznikli PDF knižky. Táto digitálne elektronická forma emailom zasielaného súboru,
alebo vygenerovaný link cez ktorý sa dalo stiahnuť vybranú knižku sa veľmi rýchlo ujala najmä kvôli
rýchlosti vybavenia a odpadnutiu až 60% výrobných nákladov, čo sa samozrejme odzrkadlilo aj v
cene. Elektronické knihy zaznamenali veľký rozmach v okolitých Európskych krajinách a postupne sa
rozširujú aj na Slovensku. Ich výhodou je rýchlosť finančná úspora pri zachovaní rovnakého zážitku z
čítania.
Na rozdiel od bežnej papierovej či CD knihy, ktoré boli fyzicky hmatateľné a posielali sa čitateľom na
adresu, samotné zasielanie zaberalo množstvo času a mohli sa poškodiť či dôjsť k strate dát pri
doručovaní poštovým kuriérom. Navyše štandardné papierové či CD knihy zaberali veľa miesta pri
prenášaní napríklad pri cestovaní.
Samozrejme ako sa hovorí niet nad dobrú knihu, ktorú si vezmeme so sebou, ale zas súčasné
požiadavky a technická vybavenosť prináša nové potreby, požiadavky čitateľov, ktorí si vezmú so
sebou na dovolenku alebo na cesty svoj notebook, inteligentný mobil či tablet.
E-knihy nezaberajú miesto na poličke, neprášia sa a neopotrebujú. Netreba používať záložky,
jednoducho ju zatvoríte a pokračujete tam, kde ste prestali. Nemusíte ich nosiť so sebou, sú
dostupné odkiaľkoľvek z akéhokoľvek mobilného zariadenia alebo počítača, zadaním obdržanej
cesty k súboru, alebo vďaka ich malej veľkosti pár megabajtov sa zmestia na malokapacitnú
pamäťovú kartu či iné médium. Ďalšou výhodou je rýchlosť doručenia. Prakticky po obdržaní
objednávky a uhradení poplatku čitateľ okamžite dostane cestu k súboru a svoju knihu môže hneď
naplno užívať. Neodmysliteľnou výhodou je cenová dostupnosť. Treba si uvedomiť, že pri výrobe
knihy či už tlačenej alebo elektronickej vznikajú vysoké náklady, či už na papier, špeciálny CD nosič,
tlač, poštovné, balné atď. Tieto náklady sa zakalkulujú do maloobchodnej ceny produktu a týmto sa
cena zbytočne predražuje. Kým e-knihy poskytujú ten istý zážitok z čítania, ale tieto náklady
odpadnú a preto ich čitateľom môžeme distribuovať o rádovo nižšie ceny až do zľavy 60% oproti
bežným cenám kníh.
Časom a technologickým vývojom ako aj narastajúcim záujmom zo strany klientov a obchodných
partnerov prišiel dopyt aj po modernizácii a tvorbe inovatívnych formátov súborových systémov
samotnej technologickej infraštruktúry našich ebook. Vzhľadom na rôznorodosť používaných
zariadení od PC, tabletov, mobilných telefónov a čítačiek rôzneho operačného systému vznikla
otázka kompatibility použitia našich elektronických kníh v rôznych zariadeniach podľa ich typu a
technickej špecifikácie. Pre nás to znamenalo vývoj a prechod na inovatívne výrobné technológie v
snahe čo najviac zjednodušiť užívateľskú podporu a zohľadniť čo najväčšiu kompatibilitu, aby naše
knižky boli spoľahlivé, kvalitné a jednoducho čitateľné bez nejakých extra zásahov a inštalácií zo
strany čitateľa ako koncového užívateľa. Pre nás tým začala tvrdá práca v oblasti vývoja
technologickej inovácie a zaúčaním kolegov na prechod a spracúvanie našich knižiek v ponuke do
ďalších formátov.
Nechceme vás zbytočne zaťažovať technickými parametrami, správou zdrojových kódov a súborovou
štruktúrou čo sa týka výrobných postupov, to je predsa naša úloha, ale veľmi v krátkosti by sme
spomenuli výstupy a typy nami ponúknutých elektronických kníh.

CD knihy
Stará dobrá klasika, čím sme v podstate začínali. Na prvý pohľad vyzerá ako hudobné CD v
obchodoch. Dizajn prednej, zadnej strany opatrená informáciami ako autor, názov knihy, ISBN
čiarový kód a QR kód a CD platne potlačenej vysokokvalitnou tlačou. Po vložení do CD mechaniky
je tu možnosť klientskej voľby čítania knihy ako textovo obrazového súboru často krát s pridanými
multimediálnymi prvkami vo formátoch klasickej web stránky html alebo textovým editorom MS
Office dokument. Samotné médium je opatrené základnou ochranou proti neoprávnenému
kopírovaniu. V experimentálnom štádiu je vývoj audio kníh použiteľnej v bežných prehrávačoch
ako predčítaná knižka. Zatiaľ je to otázka financií.
Formát PDF
Portable Document Format .PDF je medzinárodným formátom vhodný na ukladanie dlhších textov
ako napríklad aj naše knihy. Má širokú kompatibilitu v rôznych elektronických zariadeniach či už v
PC a notebookoch, vo väčšine mobilných zariadení ako mobilné telefóny či PDA je čítanie a
rozpoznávanie dokumentov typu .PDF samozrejmosťou. Veľkou prednosťou formátu PDF oproti
ostatným formátom je to, že ako jediný dokáže plne zachovávať vzhľad a formátovanie
dokumentu na rôznych platformách, vďaka čomu je to najčastejšie používaný formát pre finálne
elektronické dokumenty, publikácie, vzorové tlačivá a pod.
Formát e-PUB
Formát e-Pub je mladý formát otvorených kníh, tzv. e-books. Oficiálne bol schválený až v roku
2007. Však nie je prvkom súčasných operačných systémov a nie je plne podporovaný.
Vhodný je pre smartfóny a ďalšie mobilné zariadenia ako PDA, tablety, iOS.
Na počítačoch sa najčastejšie dekóduje pomocou aplikácie FBReader.
Formát Mobi
Formát MOBI, je priamo určený pre čítačky Kindle. Jej majiteľom tak odpadá nutnosť konverzie
e-kníh chránených sociálnym DRM do tohto formátu a môžu si ich pohodlne sťahovať vo formáte,
ktorému ich čítačka Kindle rozumie.
ISBN čiarový a QR kód:

Tu sme mysleli predovšetkým na našich obchodných partnerov pri uľahčení skladovaní a evidencii
našich výrobkov ako aj povinnosti označovania knižiek. Klasický 13 miestny čiarový kód čitateľný
skenermi pokladní ako aj nová technológia QR kódu v tvare kocky, ktorá dokáže obsiahnuť
informáciu až do 4000 znakov a môže tak obsahovať autora, názov knihy, cenu, dostupnosť na
výrobcu ako hoci aj krátku anotáciu. Dnes je už možné stiahnuť aj aplikácie na dekódovanie týchto
kódov, ktoré stačí nasnímať kvalitnejšou kamerou napr. mobilu.
Rozšírené klientské možnosti:
Skúsenejší používatelia môžu naše ebook vypočuť aj vo svojich zariadeniach jednoduchým
doinštalovaním platformy text to speech - prevodu textu na reč a doplnením slovenskej jazykovej
sady. Je to výhodná možnosť pre zrakovo postihnutých, ktorí si môžu tak užívať naše knihy, alebo
pre tých, ktorým sa nechce čítať a naše knižky by si radšej vypočuli. Robotický hlas už celkom
podobný tomu nášmu im naše knihy prečíta.

Naše pokusy a spolupráca viedla k spoločnej knižke

Spolu s našou autorkou, ktorá je tu s nami takmer od začiatkov a začína byť
mediálne známa na vrchole svojej kariéry, okrem toho sa zúčastňujeme v
plánovaní a realizácii rôznych aktivít sme začali na báze pokus - omyl písať
po nociach spoločný príbeh každý zo svojho uhlu pohľadu po jednotlivých
kapitolách . Pôvodne som mal prispieť do série projektu rytmus lásky na
požiadanie. Nakoniec to dopadlo úplne inak a ujalo sa to lepšie ako by sa to
dalo predpokladať a už sme sa v tom nevedeli zastaviť. Výsledkom bola
autobiografická knižka s pútavým príbehom, plná poučného obsahu ako aj
irónie. Autorstvo prenechávam autorom a zostávam vo svojom
manažérskom kresle, ale napĺňa ma pocit z dobre vykonanej práce a
spoločného ovocia našej spolupráce na znak nášho priateľstva.
Špecifikum tejto knižky je, že vznikla za necelých 6 dní vrátane
vydavateľských úkonov, čo je už pekný výsledok aj do knihy rekordov.
Spoločne sme sa rozhodli, že kniha bude poskytovaná ako darček verným
čitateľom, venovaná do súťažných akcií resp. príležitostne na stiahnutie
zdarma a finančný výťažok z predaja bude odvedený na aktivity spojené s
projektom „Rytmus lásky“

Rozširovanie spolupráce a siete
obchodných
partnerov
Úlohou každého vydavateľstva je knihu nielen vydať, ale dostať tam kde patria teda do
rúk čitateľov.
Príchodom ebook ako nášho nového produktu sa rozšírili možnosti ponuky ako aj
dopytu. Postupne sme začali oslovovať, ako sa nám aj ozývať noví obchodní partneri a
začali sme rozširovať našu obchodnú spoluprácu.
Síce ako primárny výrobcovia distribuujeme naše knihy aj prostredníctvom
objednávkového formulára na našich stránkach, samotné by to bez siete obchodných
parterov nestačilo. Tajomstvo každej úspešnej spoločnosti je spolupráca a affiliate
manažment s najsilnejšími v sektore.
Postupne sme začali uzatvárať zmluvy a obchodnú spoluprácu s knižnými
e-shopomi resp. zbernými partnermi, ktorí majú pod správou viacero e-shopov a
vydavateľstiev a tým sme rozšírili spoluprácu okrem Slovenska aj v Českej republike.
Spomeniem napríklad najznámejšieho knižného distribútora Wooky s.r.o, ktorá je
zbernou spoločnosťou eshopov Orange, Telekom, Samsung , Rajknih, Datart, Gorila, Ibux
atď. ďalšia zberná spoločnosť DIBUK sro. má pod správou najväčšie knižné eshopy ako
Martinus SK a CZ, knihcentrum, JRC Media, Apple atď. Ďalším významným
spolupracujúcim partnerom je napríklad Pamknihy SK a CZ a ďalšie miestne spoločnosti.
Neustále sa snažíme o budovanie ďalšej spolupráce a dobrých obchodných vzťahov, aby
sme sa čo najviac zviditeľnili.
Základom každej dobrej spolupráce je však odstupom času aj hodnotenie pozitív a
negatív, celkovej úspešnosti fungovania, či je naše partnerstvo hodnotné a prosperujúce,
alebo stojí na mŕtvom bode dokonca stagnuje. K jedným nepríjemným, ale potrebným
rozhodnutiam patrí aj prevetranie nefungujúcich obchodných vzťahov a takzvané sitko
úspešnosti. Neobišlo to ani nás a museli sme ukončiť niektoré roky neúspešne fungujúce
obchodné vzťahy, kde viazla komunikácia a naše výrobky len tam stáli bez účelu.
Jedným bolo zrušenie zmluvy a stiahnutie našich ebookov z predaja od nemenovaného
obchodného partnera ako aj spätné vyžiadanie CD kníh z komisionálneho predaja od
ďalšej obchodnej spoločnosti. Tajomstvom nie je celoštátna kauza Belimex, ktorá je
vnímaná ako najväčšia machinácia na slovenskom knižnom trhu, kde síce už za štátom
nariadeného vyšetrovania bolo umožnené prevzatie časti zvyšných produktov z
centrálnych skladov vo väčšine nepoužiteľnom stave, ale zvyšné nedodané kusy a
nevyplatené faktúry z predajov spôsobili obrovské škody väčšine vydavateľstiev.
Budovanie spolupráce bude naďalej našim základným pilierom a poslaním v snahe
efektívneho fungovania a kooperácie.

Výkaz o príjmoch a výdavkoch
PRÍJMY

Z vkladu zriaďovateľa
alebo zakladateľa

Nezdaňovaná činnosť

Zdaňovaná činnosť

11802,00

Z dotácií
29552,00

Z poskytovania služieb a
predaja vlastných výrobkov
Príjmy celkom

VÝDAVKY

498,00

11802,00
Nezdaňovaná činnosť

30050,00
Zdaňovaná činnosť

Zásoby

125,00

Služby

199,00

Mzdy, poistné a príspevky

34094,00

Prevádzková réžia

1173,00

Ostatné

Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov
Daň z príjmov 23% z DZ

6257,00

6257,00

35591,00

5545,00

-5541,00
0,92

Plány do budúcna
Tento rok prebiehal skôr v znamení interného rozvoja a príprav na
realizovanie budúcich aktivít smerom k verejnosti, k čomu sa sústavne
pristupovalo sebavzdelávaním riadiaceho personálu a sústavnou
profesionalizáciou personálnych kapacít.
Vzniklo portfólio výrobkov o ktoré je záujem, oživil sa PR manažment z
hľadiska komunikácie a styku s verejnosťou a vybudoval aktívny okruh
spolupracujúcich obchodných parterov.
Projekt v oblasti vzdelávania nám tento rok nevyšiel, ale zvládli sme to
vlastnými personálnymi kapacitami.
V budúcom funkčnom období by sme sa chceli zamerať na aktivity
smerom k verejnosti a aj touto formou zviditeľniť našu snahu a výsledky,
či už v budovaní spolupráce s miestnymi organizáciami a zviditeľniť
činnosť mimovládnych neziskových organizácií v regióne.
Taktiež by sme radi využili možnosti štátnej a EU pomoci resp. zapojili do
grantových programov nadácií za účelom podpory aktívnych, zaujímavých
a verejnoprospešných projektov. Uvítame každého záujemcu, sponzora,
občianskeho aktivistu, ktorý prispeje dobrým nápadom, priloží ruku k
dielu, alebo akýmkoľvek spôsobom podporí našu činnosť.
Naďalej budem vyvíjať maximálnu snahu viesť našu organizáciu
profesionálnym spôsobom smerujúcim k realizácii vznešených cieľov,
prispieť k všeobecnému rozvoju v rámci našej spoločnosti ako aj regiónu.
Spolupráca, rozvoj a motivácia budú naďalej kľúčovými faktormi našej
činnosti. Veríme, že naša snaha prinesie zaslúžené ovocie.

