
 

Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava  

Návrh na Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 

 v kategórii  .....................................................................................  

  

Meno a priezvisko, vedecké hodnosti navrhnutého, (vedúceho autorského 

kolektívu): .............................................................................................................. 

Dátum a miesto narodenia: ............................................................................................................................ 

  Trvalé bydlisko: ................................................................................................................   

Č. tel.: ......................................   E-mail: ...........................……........................................   

Zamestnávateľ a jeho adresa:  ....................................................................................... 

............................................................................................................................................  

Č. tel.: ......................................   E-mail: ...........................……........................................   

  

Mená a priezviská, vedecké hodnosti a adresy ostatných členov autorského   

kolektívu (občanov SR) :  
...........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Prémiu možno udeliť autorovi (autorom) za to isté  dielo iba raz. (Tú istú prácu môžu autori  

prihlásiť do súťaže iba raz).  

   

NÁZOV DIELA, kde a kedy vyšlo, ISBN:  

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

POČET CITÁCIÍ  (a ohlasov) bez autocitácií 1) od publikovania diela do konca roku 2019   

v štruktúre:  

a) citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science  

 a v databáze SCOPUS 2)  ........................................................................................................... 

b) citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a  

v databáze SCOPUS 2) ................................................................................................................ 

c) citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch .......................... 

d) citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch  ........................... 

e) iné ohlasy, t. j. recenzie a kritiky na publikované dielo 3)  ....................................................... 

f) vypisovateľ súťaže  odporúča, aby autori vypracovali scientometrickú časť návrhu   

    v súčinnosti  s ich  inštitucionálnou knižnicou. 

 

Počet citácií od jeho publikovania diela do konca roku 2019 ................................... 

 

 



 

Meno a priezvisko a vedecké hodnosti  predkladateľa návrhu:  

...................................................................................................................................................................... 

Adresa predkladateľa: ............................................................................................................................... 

Telefónne  číslo: ........................................... Mailová adresa: ................................................................ 

Zamestnávateľ: .......................................................................................................................................... 

  

 

 Prílohy:   

-   osobné údaje o autorovi (autoroch),   
- názov a bibliografické údaje diela citovaného do roku 2019 (vrátane)  

- zoznam citácií (a ohlasov) na tieto práce; citácie majú byť označené kategóriou 4)  

a očíslované poradovým číslom  

- prípadné podporné stanovisko vedeckej spoločnosti, vedeckej rady a pod.,  

 

 

   

 Dátum .....................................         Podpis predkladateľa ............................................                   

 

  

 

 

Poznámky:  
1) citácie autora a spoluautorov práce 
2) každá citácia môže byť zarátaná iba raz, aj keď je indexovaná v oboch citačných 
databázach 
3) platí pre oblasť spoločenských a humanitných vied 
4) podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 
a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti alebo Smernice Predsedníctva 
SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov v SAV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 

 

Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov 

udelený v zmysle Zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto 

údajov 

(ďalej len „súhlas“) 

 

Titul, meno, priezvisko navrhnutého na prémiu :            

                                                                           ........................................................................ 

 

Dátum narodenia:                                               ........................................................................ 

 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, svojím vlastnoručným podpisom súhlasím so spracúvaním mojich 

osobných údajov uvedených v tejto žiadosti Literárnym fondom, verejnoprávnou inštitúciou, IČO: 

00225681, so sídlom Grösslingová 55, 815 40 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom 

spracovania tejto mojej žiadosti, a to po dobu 10 rokov. Svojím podpisom zároveň prehlasujem, 

že som sa riadne oboznámil(a) s Oznámením o spracúvaní mojich osobných údajov, 

zverejneným na webovej stránke prevádzkovateľa http://www.litfond.sk/  

 

 

Zároveň v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vyjadrujem 

svojím podpisom:  

a) súhlas*  

b) nesúhlas*  

so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, druh a výška 

podpory na webovom sídle Literárneho fondu vo Výročnej správe o činnosti Literárneho fondu. 

 

* nehodiace sa prečiarknite  

 

 

V .................................. dňa.......................................   

 

Podpis žiadateľa (dotknutej osoby):  

 

http://www.litfond.sk/

