
MENO NÁZOV TYP VÝSTUPU
POŽADOVANÁ 

SUMA

odporúčaná 

suma

SCHVÁLENÁ 

SUMA

ŠTÚDIE

Andoková Marcela
Aktívna účasť na svetovej patristickej konferencii v 

Oxforde v auguste 2015
vedecká štúdia €736,00 €450,00 €450,00

Dolák Ján České muzejnictví v letech 1945-1948 recenzovaný článok €400,00 €0,00 €0,00

Hurbanič Martin
Východorímska ríša, Avari, Slovania a posledná 

vojna antiky
2 štúdie v ANGL. €500,00 €450,00 €450,00

Kruláková Anna Cestopisy G.K.Zechentera-Laskomerského výber textov a štúdia €1 000,00 €0,00 €0,00

Litviaková Zuzana

Prezentácia doterajších výsledkov vedeckých 

aktivít na medzinárodných konferenciách a 

pokračovanie výskumu v zázemí archeologickej 

lokality Hoste

3x zahr. štúdia v 

ANGL.

€400,00 €360,00 €360,00

Mišík Matúš Formovanie Energetickej únie EÚ

1 vedecká štúdia a 1 

prehľadový článok v 

zahraničných 

karentových 

€1 000,00 €630,00 €630,00

Soláriková Petra
Aktívna účasť na konferencii Medzinárodnej 

psychoneuroendokrinologickej spoločnosti

vedecký článok v 

zahraničnom 

časopise a abstrakt v 

zborníku 

€994,12 €500,00 €500,00

Sopóci Ján
Jazyková kontrola a úprava textu vedeckej štúdie v 

anglickom jazyku

zahr. štúdia v časop. 

IF 1,22 v ANGL

€480,00 €430,00 €430,00

Truhlářová Jana Dejiny Katedry romanistiky na FiF UK

príspevok na zahr  

konferencii

€1 000,00 €400,00 €400,00

medzisúčet €6 510,12 €3 220,00
€3 220,00

MONOGRAFIE

Benčátová Ľudmila Textová syntax v školskej praxi

monografia / študijná 

pomôcka pre 

študentov 

slovenčiny...

€1 000,00 €0,00 €0,00

Buček Jaroslav a Zouhar Marián Médiá a argumentácia monografia €950,00 €630,00 €630,00



Buzássyová Ľudmila Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči. monografia €1 000,00 €720,00 €720,00

Drábeková Zuzana
Tradičné menšiny Fínska a ich reflexia a 

sebareflexia v literatúre a umení
monografia €940,00 €590,00 €590,00



Dušíková Anikó
Slovensko-maďarské literárne vzťahy z 

perspektívy diel Jána Chalupku
monografia €550,00 €500,00 €500,00

Gahér František
Corpus inscriptionum Slovaciae. Historické nápisy 

z Bratislavskej stolice
monografia €874,00 €770,00 €770,00

Gerbery Daniel
Sociálny štát na rázcestí: sociologická analýza 

(po)krízového vývoja 
monografia €900,00 €720,00 €720,00

Janecová Tamara
Reflexia tvorby Fiodora Michajloviča 

Dostojevského v slovenskej literárnej vede
monografia €1 000,00 €0,00 €0,00

Kačírek Ľuboš
Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 

1850-1875
monografia €700,00 €540,00 €540,00

Kulihová Alena

Chorvátska literatúra pre deti a mládež v 

slovenskej prekladovej literatúre (recepcia a 

analýza prekladov)

monografia €1 000,00 €360,00 €360,00

König Tomáš
Nitra-Mlyny. Stredoveké osídlenie lokality. Dátový 

nosič.

DVD-dátový nosič k 

monografii

€510,00 €200,00 €200,00

Nižňanský Eduard

Nižňanský Eduard a Lônčiková Michaela: 

Slovensko a koncentračné tábory (v rámci edičnej 

rady Judaica et Holocaustica)

kolektívna 

monografia

€700,00 €540,00 €540,00

Palkovičová Eva Hispanoamerická literatúra na Slovensku monografia €1 000,00 €630,00 €630,00

Pevná Katarína

Umiernenie islamistických strán a hnutí. 

Komparácia strany PJD v Maroku a Moslimského 

bratstva v Egypte

monografia €950,00 €450,00 €450,00

Slušná Zuzana Popkultúra a súčasť žitej kultúry

monografia + zahr. 

karent

€1 000,00 €900,00 €900,00

Vašš Martin
Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920-

1945
monografia €780,00 €590,00 €590,00

medzisúčet €13 854,00 €8 140,00
€8 140,00

ZBORNÍKY A KOLEKT. MONOGRAFIE s viac ako 3 autormi



Beňová Katarína
Medzinárodná konferencia- Biedermeier v 

strednej Európe, vzory a východiská
zborník €1 000,00 €300,00 €300,00

Bielik Lukáš a kol. Vedecké metódy monografia €1 000,00 €400,00 €400,00

Bielik Lukáš a kol. Problémy a metódy monografia €900,00 €0,00 €0,00

Bokníková Andrea Konferencia: K dielu Jána Števčeka zborník €400,00 €400,00 €400,00

Bořutová Jana
Medzinárodná konferencia- "Bella Italia" v 

strednej Európe
zborník €1 000,00 €400,00 €0,00

Brezina Igor a Rošková Eva Vydanie zborníka FiF UK Psychologica XLIII

zborník (recenzovaný 

vedecký AED)

€1 000,00 €0,00 €0,00

Gažáková Zuzana
Studies in Arabic Language, Literature and History. 

Memorial Volume of Prof. Ján Pauliny
zborník €919,30 €400,00 €400,00

Mikula Valér

"Filozofi" v novembri. Svedectvá, spomienky a 

dokumenty o priebehu novembra 1989 na 

Filozofickej fakulte UK v Bratislave

zborník €950,00 €400,00 €400,00

Potočárová Mária Poľské a slovenské tradície sociálnej pedagogiky

kol. monografia 

(spolupráca UK a UJ v 

Krakove)

€830,00 €400,00 €400,00

Valachovič Pavol
Vedecké periodikum Bibliotheca Alexandrina 

III/2015- monotematické číslo AVGVSTVS MMXIV

špeciálne číslo 

periodika BibAlex.

€800,00 €400,00 €400,00

medzisúčet €7 169,30 €2 300,00
€1 900,00

VŠ-UČEBNÉ TEXTY

Bužeková Tatiana Vybrané smery kultúrnej antropológie

vysokoškolská 

učebnica

€750,00 €400,00 €0,00

Cingerová Nina a Motyková Katarína Úvod do analýzy diskurzu

vysokoškolská 

učebnica

€1 000,00 €400,00 €400,00



Eliašová Viera a kol.
špecializované skriptá odborného jazyka na úrovni 

C1
skriptá €1 000,00 €400,00 €0,00

Keníž Alojz

Komunikačný model tlmočenia- učebnica pre 

študentov prekladateľstva a tlmočníctva, spoločný 

základ

vysokoškolská 

učebnica

€1 000,00 €400,00 €400,00

Lalíková Erika
Špecifiká národných filozofií v stredoeurópskom 

priestore

vysokoškolská 

učebnica

€500,00 €400,00 €0,00

Mellnerová Jana Eneolit- medená doba. Vysokoškolská učebnica

vysokoškolská 

učebnica

€600,00 €0,00 €0,00

Mošaťová Michaela a Pekarovičová Jana
Online praktická fonetická príručka slovenčiny pre 

cudzincov

online výučbový 

materiál

€910,00 €0,00 €0,00

Moyšová Stanislava
Skriptá odborného prekladu z francúzskeho jazyka 

(právne texty)
skriptá €1 000,00 €400,00 €400,00

Serafinová Danuša
História a súčasnosť európskej žurnalistiky- 

Francúzsko a Nemecko

vysokoškolská 

učebnica

€1 000,00 €0,00 €0,00

Šimková Svatava Odborná angličtina prearcheológov a muzeológov 

vysokoškolská 

učebnica

€800,00 €400,00 €400,00

medzisúčet €8 560,00 €2 800,00
€1 600,00

ČASOPIS

Tišliar Pavol Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo 1 číslo časopisu €1 000,00 €500,00 €500,00

medzisúčet €1 000,00 €500,00
€500,00

VYRADENÁ ŽIADOSŤ: Novotný Michal* Bulvár a bulvarizace odborná štúdia €310,00 ----- -----

*žiadosť podal externý doktorand, kt. nie je oprávneným uchádzačom o fakultné granty (viď vyhlásenie grantov)

33 podporených a 13 nie SPOLU €37 093,42 €16 960,00

16 160,00 €

žiadali pridelených


