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Preambula 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „FiF UK“) dlhodobo podporuje vedeckú 
činnosť svojich vedeckopedagogických a výskumných zamestnancov, a to nielen vytváraním pracovných 
podmienok na realizáciu vedeckovýskumného bádania a na riešenie projektov, ale aj priamou finančnou 
podporou zameranou na vydávanie vedeckej literatúry. S cieľom určiť jasné a systémové princípy, ktorými 
sa má táto podpora riadiť, dekan FiF UK vydáva nasledujúcu smernicu. 

Čl. 1 
Fond na podporu vydávania vedeckej literatúry 

(1)  FiF UK zriaďuje Fond na podporu vydávania vedeckej literatúry (ďalej len „fond“). Jeho poslaním 
je spravovať finančné prostriedky, ktoré sa v rozpočte FiF UK účelovo vyčleňujú na podporu 
vydávania vedeckej literatúry, a to v súlade s touto smernicou a so zreteľom na hospodárne 
a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami FiF UK. Finančné prostriedky, ktorými FiF UK 
podporuje vydávanie vedeckej literatúry (ďalej len „príspevok“), sú príspevkom FiF UK na vydanie 
diela a nemusia pokrývať všetky finančné náklady, ktoré s vydaním diela súvisia. 

(2)  Fond spravuje Rada Fondu na podporu vydávania vedeckej literatúry (ďalej len „rada“). Členmi 
rady sú dekan FiF UK, prodekan FiF UK pre vedecký výskum a doktorandské štúdium, prodekan 
FiF UK pre rozvoj fakulty a medzinárodné vzťahy, zástupca Akademického senátu FiF UK, vedúci 
ekonomického oddelenia FiF UK. Radu vedie dekan FiF UK. 

(3)  Rada 
  a) prijíma žiadosti o príspevok na vydanie vedeckej literatúry (ďalej len „žiadosť“), 
  b) kontroluje splnenie všetkých podmienok a náležitostí žiadostí vymedzených v článkoch 4 až 7, 
  c) prideľuje príspevok v oprávnenej výške, 
  d) prijíma, vyhodnocuje a archivuje správy o využití príspevku, ktorú žiadateľ predkladá po jeho 

vyčerpaní (v súlade s čl. 7 ods. 8), 
  e) rozhoduje o povinnosti žiadateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť, ak bol použitý v rozpore 

s touto smernicou alebo na iný účel, než je ten, ktorý bol radou explicitne schválený, 
  f) vypracúva a zverejňuje ročnú správu o hospodárení fondu. 
(4)  Rada zverejňuje ročnú správu za kalendárny rok v januári nasledujúceho kalendárneho roka, a to 

prostredníctvom webového sídla FiF UK. Ročná správa obsahuje 
  a) informáciu o celkovej výške prerozdelených finančných prostriedkov, 
  b) informáciu o počte a štruktúre žiadostí, 
  c) menovitý rozpis podporených žiadostí s uvedením výšky prideleného príspevku, 
  d) informáciu o publikovaných vedeckých výstupoch, ktoré boli podporené z fondu, 
  e) iné relevantné informácie. 
(5)  Rada prideľuje príspevky v súlade s princípmi hospodárneho nakladania s finančnými 

prostriedkami a s cieľom maximalizovať pozitívny efekt podpory na vedeckú produktivitu FiF UK. 

Čl. 2 
Činnosť rady 

(1)  Rada zverejňuje do 31. októbra celkovú sumu, ktorou v nasledujúcom kalendárnom roku podporí 
vydávanie vedeckej literatúry. Táto suma je podmienená finančnými možnosťami FiF UK. 

(2)  Žiadosti na kalendárny rok sa prijímajú od 1. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka do 
31. mája daného kalendárneho roka. 
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(3)  Rada rozhoduje o pridelení príspevkov na zasadnutiach, ktoré sa konajú podľa potreby, spravidla 
trikrát do roka, a to dvakrát v období od januára do júna a raz v období od septembra do decembra. 

(4)  Rada prideľuje príspevky v kalendárnom roku do vyčerpania celkovej maximálnej sumy pridelenej 
na tento kalendárny rok. Žiadosti sa posudzujú a vybavujú v chronologickom poradí, v akom boli 
doručené rade. Žiadosti, ktoré neboli uspokojené z pridelených finančných prostriedkov na daný 
kalendárny rok, budú na základe súhlasu žiadateľa presunuté do plánu podpory na nasledujúci 
kalendárny rok. 

(5)  Rada rozhodne o nepridelení príspevku, ak nastane aspoň jedna z týchto okolností: 
  a) žiadosť je neúplná, 
  b) žiadateľ nie je oprávnenou osobou v zmysle špecifikovanom v čl. 3 ods. 1, 
  c) publikácia nespĺňa niektoré podmienky špecifikované v článku 5, ktoré sú relevantné pre daný 

typ publikácie, 
  d) príspevok je naplánovaný aj na úhradu tovarov alebo služieb, ktoré nepatria medzi oprávnené 

náklady špecifikované v čl. 4 ods. 2, 
  e) výška požadovaného príspevku presahuje maximálnu výšku príspevku pre daný typ publikácie 

špecifikovanú v článku 6, 
  f) existujú dôvodné pochybnosti o vedeckej kvalite diela, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok, 

pokiaľ sa tieto pochybnosti potvrdia s využitím mechanizmu, ktorý je špecifikovaný v odseku 6, 
  g) obsah diela, na ktorý žiadateľ požaduje príspevok, je v rozpore s dobrými mravmi, je 

diskriminačný, je v rozpore s ľudskými právami, porušuje ústavu alebo iné zákony Slovenskej 
republiky a podobne. 

(6)  V jednotlivých prípadoch má rada právo nechať posúdiť vedeckú úroveň diela (alebo jeho časti), 
na ktoré žiadateľ žiada príspevok, nezávislým odborníkom z danej vednej oblasti. 

(7)  Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení príspevku rada oznamuje žiadateľovi bezodkladne, a to 
prostredníctvom elektronickej pošty a zverejnením rozhodnutí o žiadostiach prerokúvaných na 
danom zasadnutí rady na webovom sídle FiF UK. 

(8)  Proti rozhodnutiu rady o pridelení, resp. nepridelení príspevku sa nemožno odvolať. Žiadateľ má 
právo opakovane predložiť žiadosť, ktorá bola zamietnutá, ak ju vhodným spôsobom upraví alebo 
upraví dielo, na ktoré žiada príspevok. Zmeny oproti pôvodnej žiadosti musia byť v opakovanej 
žiadosti explicitne spomenuté. 

(9)  Rozhodovanie rady je transparentné a všetky finančne relevantné rozhodnutia rady musia byť 
zverejňované v ročných správach. 

Čl. 3 
Žiadateľ 

(1)  Oprávneným žiadateľom o príspevok je  
  a) vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník, ktorý má s FiF UK uzatvorenú platnú pracovnú 

zmluvu na ustanovený týždenný pracovný čas, 
  b) doktorand v dennej forme štúdia, ktorého štúdium je financované z finančných prostriedkov FiF 

UK. 
  c) autorský kolektív, v ktorom najmenej polovica jeho členov spĺňa podmienku podľa písmena a) 

alebo b), 
  d) redakčná rada časopisu, 
  e) hosťujúci editor mimoriadneho alebo špeciálneho čísla časopisu, ak spĺňa podmienku podľa 

písmena a), alebo kolektív hosťujúcich editorov mimoriadneho alebo špeciálneho čísla 
časopisu, v ktorom najmenej polovica jeho členov spĺňa podmienku podľa písmena a), 
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(2)  V čase podávania žiadosti musí oprávnený žiadateľ mať vysporiadané všetky záväzky k fondu (t. 
j. buď diela, na ktoré získal príspevky, boli publikované v súlade so schválenými žiadosťami, alebo 
príspevky boli do fondu vrátené). Ak žiadateľ spĺňa podmienku podľa ods. 1 písm. a), musí ďalej 
platiť, že v čase podávania žiadosti nie je vo výpovednej lehote ani sa proti nemu nevedie 
disciplinárne konanie na FiF UK alebo UK. Ak žiadateľ spĺňa podmienku podľa ods. 1 písm. b), 
musí ďalej platiť, že v čase podávania žiadosti nemá prerušené štúdium. 

(3)  Oprávnený žiadateľ môže žiadať o príspevok na vydanie publikácie, ak sú ďalej splnené všetky 
podmienky uvedené v článkoch 4 a 5, ktoré sa vzťahujú na daný typ publikácie. 

Čl. 4 
Podporované typy publikačných výstupov a oprávnené náklady 

(1)  Z finančných prostriedkov pridelených fondu možno prispieť na vydanie 
  a) vedeckej monografie, 
  b) vedeckej štúdie v časopise, 
  c) kapitoly vo vedeckej monografii, 
  d) vedeckého časopisu. 
(2)  Príspevok možno použiť na úhradu 
  a) nákladov na prekladateľské služby zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka, 
  b) nákladov na korektorské služby, teda na gramatickú a štylistickú korektúru textu napísaného 

v cudzom jazyku, 
  c) predtlačových nákladov, teda na technickú prípravu textového, obrazového a iného materiálu 

na zalomenie, zalomenie textov a grafický návrh obálky, 
  d) tlačových nákladov, teda všetkých nákladov tlačiarne na materiál a služby, ktoré sú potrebné 

na zhotovenie tlačených kópií publikácie, resp. nosičov, na ktorých sa publikácia vydáva, 
  e) nákladov spojených so zverejňovaním publikácie prostredníctvom internetu. 
(3)  Príspevok nemožno použiť na úhradu 
  a) odmien alebo iných finančných plnení autorom diela, 
  b) odmien alebo iných finančných plnení za služby spojené s prekladom diela alebo jeho časti do 

slovenského jazyka, 
  c) odmien alebo iných finančných plnení za posudzovateľské a recenzentské služby, 
  d) odmien alebo iných finančných plnení členom redakčných rád časopisov, resp. editorom 

riadnych, mimoriadnych alebo špeciálnych čísiel časopisov, 
  e) nákladov spojených s propagáciou diela, 
  f) nákladov spojených s distribúciou diela, 
  g) poplatkov časopisom, vydavateľstvám alebo iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám 

za prijatie diela na recenzné konanie alebo za prijatie diela na vydanie, 
  h) iných nákladov, odmien a finančných plnení, ktoré nevznikajú bezprostredne v súvislosti 

s nákladmi špecifikovanými v odseku 2. 

Čl. 5 
Špecifické podmienky na poskytnutie príspevku 

(1)  Príspevok na vydanie vedeckej monografie sa poskytuje v prípade, že 
  a) jej autorom je oprávnený žiadateľ podľa čl. 3 ods. 1 písm. a), b) alebo c), 
  b) ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) alebo b), tak podmienkou je to, že 

nečerpal príspevok z fondu na publikovanie vedeckej monografie počas predchádzajúcich 
najmenej dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov, 



5 

  c) ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa čl. 3 ods. 1 písm. c), tak podmienkou je to, že ide o kolektív 
autorov, z ktorých aspoň jeden člen spĺňajúci podmienku podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) alebo b) 
nečerpal príspevok z fondu na publikovanie vedeckej monografie počas predchádzajúcich 
najmenej dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov, 

  d) dielo vychádza v renomovanom domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktoré vydáva 
predovšetkým vedeckú literatúru a nepatrí medzi tzv. predátorské vydavateľstvá, 

  e) ide o prvé vydanie diela alebo o také ďalšie vydanie diela, ktoré je v porovnaní 
s predchádzajúcim vydaním prepracované a táto skutočnosť je v diele explicitne uvedená, 

  f) ide o dielo, ktoré nie je len jazykovou mutáciou už vydaného diela, 
  g) ako výlučné pracovisko všetkých autorov diela, s ktorými má FiF UK uzatvorenú platnú 

pracovnú zmluvu na ustanovený týždenný pracovný čas, je v ňom uvedená FiF UK, 
  h) sa použije na úhradu nákladov špecifikovaných v čl. 4 ods. 2 písm. b), c), d), alebo nákladov 

špecifikovaných v čl. 4 ods. 2 písm. b), c), e). 
(2)   Príspevok na vydanie vedeckej štúdie v časopise sa poskytuje v prípade, že 
  a) jej autorom je oprávnený žiadateľ podľa čl. 3 ods. 1 písm. a), b) alebo c), 
  b) ide o dielo, ktoré bude publikované v cudzom jazyku, 
  c) ide o dielo, ktoré bude ponúknuté zahraničnému časopisu evidovanému v databázach Current 

Contents Connect, Web of Science alebo Scopus, 
  d) ide o dielo, ktoré nie je len jazykovou mutáciou už vydaného diela, 
  e) časopis, v ktorom dielo vyjde, nepatrí medzi tzv. predátorské časopisy, 
  f) ako výlučné pracovisko všetkých autorov diela, s ktorými má FiF UK uzatvorenú platnú 

pracovnú zmluvu na ustanovený týždenný pracovný čas, je v ňom uvedená FiF UK, 
  g) sa použije na úhradu nákladov špecifikovaných v čl. 4 ods. 2 písm. a) alebo b). 
(3)   Príspevok na vydanie kapitoly vo vedeckej monografii sa poskytuje v prípade, že 
  a) jej autorom je oprávnený žiadateľ podľa čl. 3 ods. 1 písm. a), b) alebo c), 
  b) dielo je vedeckou štúdiou napísanou v cudzom jazyku, 
  c) monografia, v ktorej je dielo zaradené, vychádza v renomovanom zahraničnom vydavateľstve, 

ktoré vydáva predovšetkým vedeckú literatúru a nepatrí medzi tzv. predátorské vydavateľstvá, 
  d) ide o dielo, ktoré nie je len jazykovou mutáciou už vydaného diela, 
  e) ako výlučné pracovisko všetkých autorov diela, s ktorými má FiF UK uzatvorenú platnú 

pracovnú zmluvu na ustanovený týždenný pracovný čas, je v ňom uvedená FiF UK, 
  f) sa použije na úhradu nákladov špecifikovaných v čl. 4 ods. 2 písm. b). 
(4)   Príspevok na vydanie vedeckého časopisu sa poskytuje v prípade, že 
  a) oprávnený žiadateľ spĺňa podmienku podľa čl. 3 ods. 1 písm. d), 
  b) vydavateľom alebo spoluvydavateľom časopisu je FiF UK a táto skutočnosť je náležite 

zverejnená v tiráži časopisu a na webovom sídle časopisu, 
  c) webové sídlo časopisu je dostupné z webového sídla FiF UK, pričom na webovom sídle 

časopisu je uverejnený obsah čísiel časopisu, vrátane abstraktov publikovaných vedeckých 
štúdií, resp. plnotextové znenie jednotlivých vedeckých štúdií, 

  d) ide o príspevok buď na vydanie konkrétneho riadneho, mimoriadneho, resp. špeciálneho čísla 
časopisu (t. j. napríklad monotematického riadneho čísla alebo riadneho čísla, v ktorom 
vychádzajú publikované príspevky z konferencie), alebo na vydanie celého ročníka časopisu, 

  e) sa použije na úhradu nákladov špecifikovaných v čl. 4 ods. 2 písm. b), c), d) alebo e). 
(5)   Príspevok na vydanie vedeckého časopisu je možné poskytnúť aj v prípade, že 
  a) oprávnený žiadateľ spĺňa podmienku podľa čl. 3 ods. 1 písm. e), 
  b) vydavateľom ani spoluvydavateľom časopisu nie je FiF UK, 
  c) príspevok je určený na podporu vydania mimoriadneho čísla časopisu alebo špeciálneho čísla 

časopisu (t. j. napríklad monotematického riadneho čísla alebo riadneho čísla, v ktorom 
vychádzajú publikované príspevky z konferencie), 
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  d) aspoň tretinu vedeckých štúdií v tomto mimoriadnom alebo špeciálnom čísle tvoria príspevky 
autorov, s ktorými má FiF UK uzatvorenú platnú pracovnú zmluvu na ustanovený týždenný 
pracovný čas, 

  e) časopis je evidovaný v databázach Current Contents Connect, Web of Science alebo Scopus, 
  f) časopis nepatrí medzi tzv. predátorské časopisy, 
  g) časopis nepodmieňuje vydanie mimoriadneho alebo špeciálneho čísla žiadnymi ďalšími 

poplatkami alebo príspevkami od FiF UK okrem nákladov špecifikovaných v čl. 4 ods. 2 písm. 
b), c), d) a e), 

  h) ako výlučné pracovisko všetkých autorov, s ktorými má FiF UK uzatvorenú platnú pracovnú 
zmluvu na ustanovený týždenný pracovný čas, je v ich dielach zaradených do mimoriadneho 
alebo špeciálneho čísla uvedená FiF UK, 

  i) sa použije na úhradu nákladov špecifikovaných v čl. 4 ods. 2 písm. b), c), d) alebo e). 

Čl. 6 
Výška príspevku 

(1)  Maximálna výška príspevku na vydanie vedeckej monografie je 75% všetkých nákladov 
špecifikovaných v čl. 5 ods. 1 písm. h) potrebných na pokrytie nákladov na vydanie 100 kusov 
publikácie, najviac však 500,- EUR v prípade monografie v slovenskom jazyku alebo monografie 
vydanej v domácom vydavateľstve a 1000,- EUR v prípade monografie v cudzom jazyku vydanej 
v zahraničnom vydavateľstve. 

(2)  Maximálna výška príspevku na vydanie vedeckej štúdie v časopise je 100% všetkých nákladov 
špecifikovaných v čl. 5 ods. 2 písm. g), pričom príspevok na jazykovú korektúru 1 normalizovanej 
strany textu nepresiahne sumu 3,50 EUR a príspevok na preklad 1 normalizovanej strany textu 
nepresiahne 18,- EUR. 

(3)  Maximálna výška príspevku na vydanie kapitoly vo vedeckej monografii je 100% všetkých nákladov 
špecifikovaných v čl. 5 ods. 3 písm. f), pričom príspevok na jazykovú korektúru 1 normalizovanej 
strany textu nepresiahne sumu 3,50 EUR. 

(4)  Maximálna výška príspevku na vydanie čísla vedeckého časopisu, ktorý spĺňa podmienky 
špecifikované v čl. 5 ods. 4, je 

  a) do 100% všetkých nákladov špecifikovaných v čl. 5 ods. 4 písm. e), ak ide o časopis evidovaný 
v databáze Current Contents Connect, najviac však 800,- EUR, 

  b) do 80% všetkých nákladov špecifikovaných v čl. 5 ods. 4 písm. e), ak ide o časopis neevidovaný 
v databáze Current Contents Connect, ale evidovaný v databázach Web of Science alebo 
Scopus, najviac však 640,- EUR, 

  c) do 40% všetkých nákladov špecifikovaných v čl. 5 ods. 4 písm. e), ak ide o časopis neevidovaný 
v databázach Current Contents Connect, Web of Science ani Scopus, najviac však 320,- EUR. 

(5)  Maximálna výška príspevku na vydanie mimoriadneho alebo špeciálneho čísla vedeckého 
časopisu, ktorý spĺňa podmienky špecifikované v čl. 5 ods. 5, je 

  a) do 100% všetkých nákladov špecifikovaných v čl. 5 ods. 5 písm. i), ak ide o časopis evidovaný 
v databáze Current Contents Connect, najviac však 800,- EUR, 

  b) do 80% všetkých nákladov špecifikovaných v čl. 5 ods. 5 písm. i), ak ide o časopis neevidovaný 
v databáze Current Contents Connect, ale evidovaný v databázach Web of Science alebo 
Scopus, najviac však 640,- EUR. 

(6)  Ak sa žiadateľa vzťahuje podmienka podľa čl. 3 ods. 1 písm. c), pričom v autorskom kolektíve sú 
aj členovia, ktorí nespĺňajú podmienku podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) ani b), maximálna výška 
príspevku sa upravuje tak, že tvorí alikvotnú časť príspevku špecifikovaného v ods. 1 až 3, ktorá 
zodpovedá podielu počtu členov spĺňajúcich podmienku podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) alebo b). 
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(7)  Na vydanie vedeckých monografií možno použiť najviac jednu štvrtinu z celkovej sumy pridelenej 
fondu na kalendárny rok. Ak suma finančných požiadaviek na vydanie vedeckých monografií 
presiahne túto celkovú sumu, budú neuspokojené žiadosti presunuté do plánu podpory na 
nasledujúci kalendárny rok, ak s tým žiadateľ súhlasí. Pokiaľ finančné prostriedky pridelené fondu 
na kalendárny rok zostanú nevyčerpané aj po uspokojení všetkých žiadostí týkajúcich sa 
publikačných výstupov podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) až d) a rada eviduje neuspokojené žiadosti podľa 
predchádzajúcej vety, na poslednom zasadnutí, na ktorom rozhoduje o žiadostiach na daný 
kalendárny rok, rada použije zostávajúce finančné prostriedky na uspokojenie aj týchto žiadostí. 

(8)  Finančné parametre podľa odsekov 1 až 5 sa môžu prehodnocovať najviac raz ročne, pričom sa 
zohľadňujú finančné možnosti fakulty a vývoj cien relevantných tovarov a služieb. Aktualizované 
finančné parametre sa prijímajú a zverejňujú prostredníctvom dodatkov k tejto smernici, a to 
najneskôr jeden deň pred začiatkom prijímania žiadostí na kalendárny rok, v ktorom sa nové 
finančné parametre budú uplatňovať. 

Čl. 7 
Žiadosť a správa 

(1)  Žiadateľ predkladá svoju žiadosť rade fondu elektronicky, a to zaslaním vyplnenej a náležite 
podpísanej žiadosti na mailovú adresu fondu (fif.fond@uniba.sk). 

(2)  V prípade žiadosti o príspevok na vydanie vedeckej monografie, vedeckej štúdie alebo kapitoly vo 
vedeckej monografii žiadosť má dve časti, a to: 

  a) kompletne vyplnený formulár, ktorý (okrem iného) obsahuje informáciu o výške požadovaného 
príspevku a jej zdôvodnenie, 

  b) prílohu, ktorú tvorí dielo, na ktoré sa príspevok žiada. 
(3)  V prípade žiadosti o príspevok na vydanie časopisu, ktorého vydavateľom alebo spoluvydavateľom 

je FiF UK, žiadosť má jednu časť, a to kompletne vyplnený formulár, ktorý (okrem iného) obsahuje 
informáciu o výške požadovaného príspevku a jej zdôvodnenie. 

(4)  V prípade žiadosti o príspevok na vydanie mimoriadneho alebo špeciálneho čísla časopisu, 
ktorého vydavateľom ani spoluvydavateľom nie je FiF UK, žiadosť má štyri časti, a to: 

  a) kompletne vyplnený formulár, ktorý (okrem iného) obsahuje informáciu o výške požadovaného 
príspevku a jej zdôvodnenie, 

  b) prílohu, ktorú tvorí plánovaný obsah mimoriadneho alebo špeciálneho čísla, 
  c) prílohu, ktorú tvorí zoznam autorov, s ktorými má FiF UK uzatvorenú platnú pracovnú zmluvu 

na ustanovený týždenný pracovný čas, 
  d) prílohu, ktorú tvorí zoznam autorov, ktorí vo svojej vedeckej štúdii zaradenej do mimoriadneho 

alebo špeciálneho čísla uvádzajú ako svoje výlučné pracovisko FiF UK. 
(5)  Pre každý typ publikácie uvedený v čl. 4 ods. 1 existuje osobitný formulár žiadosti, ktorý je prílohou 

tejto smernice. 
(6)  Žiadosti možno predkladať celoročne, s výnimkou obdobia od 1. júna do 31. augusta. 
(7)  Žiadosť musí obsahovať podpis vedúceho katedry (pracoviska), na ktorej žiadateľ pôsobí. 

V prípade autorských kolektívov tvorených pracovníkmi z rôznych katedier musí žiadosť obsahovať 
podpisy vedúcich všetkých katedier. Svojím podpisom vedúci katedry potvrdzuje, že ak rada 
rozhodne, že žiadateľ je povinný príspevok alebo jeho časť vrátiť podľa čl. 1 ods. 3 písm. e), bude 
súhlasiť s tým, aby na to boli použité finančné prostriedky katedry, pokiaľ do šiestich mesiacov od 
oznámenia rozhodnutia rady o vrátení príspevku alebo jeho časti žiadateľ nevráti príspevok, resp. 
jeho časť iným spôsobom. V prípade autorských kolektívov tvorených pracovníkmi z rôznych 
pracovísk sa ustanovenie z predchádzajúcej vety uplatňuje primerane. 
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(8)  Do konca kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ čerpal príspevok, žiadateľ predkladá rade správu, 
v ktorej špecifikuje skutočný spôsob využitia príspevku. Ak príspevok bol určený na vydanie 
vedeckej monografie, vedeckého časopisu, resp. mimoriadneho alebo špeciálneho čísla 
vedeckého časopisu, je súčasťou správy aj fyzická kópia publikácie, resp. nosič, na ktorom 
publikácia vyšla. Ak v čase podávania správy nie je ešte publikácia dostupná, žiadateľ ju dodatočne 
doručí rade bezodkladne po jej vydaní. Ak príspevok bol určený na vydanie vedeckej štúdie alebo 
kapitoly vo vedeckej monografii, žiadateľ predkladá buď časopis alebo monografiu, v ktorej jeho 
dielo vychádza, alebo potvrdenie z redakcie časopisu alebo z vydavateľstva o tom, že jeho dielo 
bolo prijaté do recenzného konania alebo na publikovanie. 

(9)  Komunikácia medzi žiadateľmi a radou, a to vrátane predkladania žiadostí, oznamovania 
rozhodnutí o žiadostiach a ďalších rozhodnutiach rady, sa uskutočňuje výlučne elektronicky. V tejto 
komunikácii je žiadateľ povinný používať svoj zamestnanecký, resp. študentský e-mailový účet 
(…@uniba.sk). Žiadosti a správy zasielané z iného ako zamestnaneckého, resp. študentského e-
mailového účtu nebude rada brať na zreteľ. 

Čl. 8 
Rôzne 

(1)  Alokácia príspevku v prospech žiadateľa je zabezpečená prostredníctvom ekonomického 
oddelenia. Žiadateľ môže príspevok využiť na úhradu nákladov v tom kalendárnom roku, na ktorý 
bol schválený, najneskôr však do 20. novembra príslušného roka. 

(2)  V publikácii, ktorá vychádza s príspevkom fondu, musí byť táto skutočnosť explicitne uvedená. 
V opačnom prípade môže rada rozhodnúť o tom, že žiadateľ je povinný príspevok vrátiť. 

(3)  Príspevok z fondu sa nezaratúva do výpočtu grantového výkonu katedry. 
(4)  Za publikáciu, na ktorú autorovi, resp. autorskému kolektívu bol pridelený príspevok z fondu, autor, 

resp. autorský kolektív získa 50% odmeny, na ktorú má nárok na základe Metodiky výkonového 
prideľovania mzdových prostriedkov katedrám FiF UK na príslušný rok, v porovnaní s publikáciou 
tej istej kategórie, ktorá vyšla bez takejto podpory. 

(5)  Získanie príspevku z fondu nezbavuje žiadateľa povinnosti uchádzať sa o externé zdroje 
financovania vedeckého výskumu a vydávania vedeckých výstupov, ktoré poskytujú štandardné 
domáce a medzinárodné grantové agentúry. 

Čl. 9 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1)  Prvú správu o hospodárení fondu rada zverejňuje za rok 2019, t. j. v januári 2020. 
(2)  Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1. 9. 2018. 

V Bratislave 23. 8. 2018 

     prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 
     dekan fakulty 



 

Upozornenie: Žiadosti vo formáte pdf/docx sú k dispozícii na webovej stránke FiF UK 
(je potrebné prihlásiť sa) 

 
 

Žiadosť o príspevok na vydanie monografie1 

ŽIADATEĽ2 
Meno:  ........................................................................................................................................................................  
Pracovisko:  ................................................................................................................................................................  
Email:  ........................................................................................................................................................................  

PUBLIKÁCIA 
Kompletný názov monografie:  ...................................................................................................................................  
Zoznam autorov (vrátane pracovísk):  ........................................................................................................................  
Vydavateľstvo:  ...........................................................................................................................................................  
Jazyk monografie:  .....................................................................................................................................................  

ROZPOČET 
Náklady na korektorské služby (rozpíšte):  .................................................................................................................  
Predtlačové náklady (rozpíšte):  .................................................................................................................................  
Tlačové náklady (rozpíšte):  .......................................................................................................................................  
Náklady na elektronické sprístupnenie (rozpíšte):  .....................................................................................................  

Dátum:  ...................................................... Podpis žiadateľa:  ...................................................................................  

VYJADRENIE VEDÚCEHO/VEDÚCEJ PRACOVISKA 
Beriem na vedomie ustanovenie z čl. 7 ods. 7 a svojím podpisom prejavujem súhlas s jeho uplatnením. 

Dátum:  ...................................................... Priezvisko a podpis:  ...............................................................................  

                                                             
1 Podľa čl. 5 ods. 1. Náležitosti žiadosti špecifikuje čl. 7 ods. 2. 
2 Uvádzajte údaje o všetkých žiadateľoch. V prípade viacerých žiadateľov pridajte riadky pre mená, pracoviská a emailové 
adresy všetkých žiadateľov. 

https://fphil.uniba.sk/sluzby/tlaciva-fif-uk/tlaciva/#ziadosti


 

Žiadosť o príspevok na vydanie vedeckej štúdie v časopise1 

ŽIADATEĽ2 
Meno:  ........................................................................................................................................................................  
Pracovisko:  ................................................................................................................................................................  
Email:  ........................................................................................................................................................................  

PUBLIKÁCIA 
Kompletný názov štúdie:  ...........................................................................................................................................  
Zoznam autorov (vrátane pracovísk):  ........................................................................................................................  
Jazyk štúdie:  ..............................................................................................................................................................  
Názov časopisu:  ........................................................................................................................................................  
Vydavateľ (a spoluvydavatelia) časopisu (vrátanie sídla):  .........................................................................................  
Databázy, v ktorých je časopis indexovaný:3 .............................................................................................................  

ROZPOČET 
Náklady na prekladateľské služby (rozpíšte):  ............................................................................................................  
Náklady na korektorské služby (rozpíšte):  .................................................................................................................  

Dátum:  ...................................................... Podpis žiadateľa:  ...................................................................................  

VYJADRENIE VEDÚCEHO/VEDÚCEJ PRACOVISKA 
Beriem na vedomie ustanovenie z čl. 7 ods. 7 a svojím podpisom prejavujem súhlas s jeho uplatnením. 

Dátum:  ...................................................... Priezvisko a podpis:  ...............................................................................  

                                                             
1 Podľa čl. 5 ods. 2. Náležitosti žiadosti špecifikuje čl. 7 ods. 2. 
2 Uvádzajte údaje o všetkých žiadateľoch. V prípade viacerých žiadateľov pridajte riadky pre mená, pracoviská a emailové 
adresy všetkých žiadateľov. 
3 Uvádzajte len databázy Current Contents Connect, Web of Science alebo Scopus. 



 

Žiadosť o príspevok na vydanie kapitoly vo vedeckej monografii1 

ŽIADATEĽ2 
Meno:  ........................................................................................................................................................................  
Pracovisko:  ................................................................................................................................................................  
Email:  ........................................................................................................................................................................  

PUBLIKÁCIA 
Kompletný názov štúdie:  ...........................................................................................................................................  
Zoznam autorov (vrátane pracovísk):  ........................................................................................................................  
Jazyk štúdie:  ..............................................................................................................................................................  
Názov monografie:  ....................................................................................................................................................  
Vydavateľ:  .................................................................................................................................................................  

ROZPOČET 
Náklady na korektorské služby (rozpíšte):  .................................................................................................................  

Dátum:  ...................................................... Podpis žiadateľa:  ...................................................................................  

VYJADRENIE VEDÚCEHO/VEDÚCEJ PRACOVISKA 
Beriem na vedomie ustanovenie z čl. 7 ods. 7 a svojím podpisom prejavujem súhlas s jeho uplatnením. 

Dátum:  ...................................................... Priezvisko a podpis:  ...............................................................................  

                                                             
1 Podľa čl. 5 ods. 3. Náležitosti žiadosti špecifikuje čl. 7 ods. 2. 
2 Uvádzajte údaje o všetkých žiadateľoch. V prípade viacerých žiadateľov pridajte riadky pre mená, pracoviská a emailové 
adresy všetkých žiadateľov. 



 

Žiadosť o príspevok na vydanie vedeckého časopisu1 

ŽIADATEĽ2 
Meno:  ........................................................................................................................................................................  
Pracovisko:  ................................................................................................................................................................  
Email:  ........................................................................................................................................................................  

PUBLIKÁCIA 
Názov časopisu:  ........................................................................................................................................................  
Ročník a číslo časopisu, na ktorý sa žiada podpora:  .................................................................................................  
ISSN (e-ISSN) časopisu:  ...........................................................................................................................................  
Vydavateľ (a spoluvydavatelia) časopisu (vrátanie sídla):  .........................................................................................  
Databázy, v ktorých je časopis indexovaný:3 .............................................................................................................  

ROZPOČET 
Náklady na korektorské služby (rozpíšte):  .................................................................................................................  
Predtlačové náklady (rozpíšte):  .................................................................................................................................  
Tlačové náklady (rozpíšte):  .......................................................................................................................................  
Náklady na elektronické sprístupnenie (rozpíšte):  .....................................................................................................  

Dátum:  ...................................................... Podpis žiadateľa:  ...................................................................................  

VYJADRENIE VEDÚCEHO/VEDÚCEJ PRACOVISKA 
Beriem na vedomie ustanovenie z čl. 7 ods. 7 a svojím podpisom prejavujem súhlas s jeho uplatnením. 

Dátum:  ...................................................... Priezvisko a podpis:  ...............................................................................  

                                                             
1 Podľa čl. 5 ods. 4. Náležitosti žiadosti špecifikuje čl. 7 ods. 3. 
2 Uvádzajte údaje o všetkých žiadateľoch. V prípade viacerých žiadateľov pridajte riadky pre mená, pracoviská a emailové 
adresy všetkých žiadateľov. 
3 Uvádzajte len databázy Current Contents Connect, Web of Science alebo Scopus. 



 

Žiadosť o príspevok na vydanie mimoriadneho alebo špeciálneho čísla vedeckého 
časopisu1 

ŽIADATEĽ2 
Meno:  ........................................................................................................................................................................  
Pracovisko:  ................................................................................................................................................................  
Email:  ........................................................................................................................................................................  

PUBLIKÁCIA 
Názov časopisu:  ........................................................................................................................................................  
Špecifikácia čísla časopisu, na ktoré sa žiada podpora:  ...........................................................................................  
ISSN (e-ISSN) časopisu:  ...........................................................................................................................................  
Vydavateľ (a spoluvydavatelia) časopisu (vrátanie sídla):  .........................................................................................  
Databázy, v ktorých je časopis indexovaný:3 .............................................................................................................  

ROZPOČET 
Náklady na korektorské služby (rozpíšte):  .................................................................................................................  
Predtlačové náklady (rozpíšte):  .................................................................................................................................  
Tlačové náklady (rozpíšte):  .......................................................................................................................................  
Náklady na elektronické sprístupnenie (rozpíšte):  .....................................................................................................  

Dátum:  ...................................................... Podpis žiadateľa:  ...................................................................................  

VYJADRENIE VEDÚCEHO/VEDÚCEJ PRACOVISKA 
Beriem na vedomie ustanovenie z čl. 7 ods. 7 a svojím podpisom prejavujem súhlas s jeho uplatnením. 

Dátum:  ...................................................... Priezvisko a podpis:  ...............................................................................  

                                                             
1 Podľa čl. 5 ods. 5. Náležitosti žiadosti špecifikuje čl. 7 ods. 4. 
2 Uvádzajte údaje o všetkých žiadateľoch. V prípade viacerých žiadateľov pridajte riadky pre mená, pracoviská a emailové 
adresy všetkých žiadateľov. 
3 Uvádzajte len databázy Current Contents Connect, Web of Science alebo Scopus. 


