
                                            Literárny fond   

                    Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, 
                                        Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1        
 
    V súlade so svojim poslaním vytvárať vhodné podmienky pre vznik vedeckých 
a odborných literárnych diel a oceňovať významné výsledky tvorivej činnosti v tej- 
to oblasti, zriaďuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové  
programy LF  
                                    Cenu za vedeckú a odbornú literatúru  
 
   Cena  za  vedeckú  a  odbornú  literatúru  (ďalej len cena) je prejavom verejného 
uznania za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo 
odborného diela  a  udeľuje ju  na návrh poroty výbor Sekcie pre   vedeckú a odbornú 
literatúru a počítačové programy LF  (ďalej  výbor sekcie). Udeľuje sa občanovi SR.  
 
   Do  úvahy na udelenie ceny  prichádzajú  pôvodné knižné diela, ktoré vyšli v 
uplynulom kalendárnom roku, v I. vydaní, pričom rozhodujúci je údaj  v tiráži.  
  Návrhy na cenu môžu predkladať aj jednotlivci. 
  
  Cena sa udeľuje každoročne v štyroch kategóriách: 
a) spoločenských vied    
b) biologických a lekárskych vied 
c) prírodných a technických vied 
d) encyklopedickej a slovníkovej literatúry 
 
   Autor oceneného diela dostane diplom. S cenou je spojená peňažná odmena vo 
výške   2 000,-  €  v každej kategórii.                                                                                       
   Ak sa nevyskytne dielo, ktoré si cenu zaslúži, cena sa neudelí. 

   Dielam, ktoré sa umiestnili na ďalších popredných miestach, môže byť udelená  
prémia a diplom. 
   Výšku prémií možno udeliť v rozpätí od  300,- €  do 1500,- €. 
   
   Do  hodnotenia  budú  zaradené  iba  písomné  návrhy, ktoré prišli na výbor sekcie 
do stanoveného termínu, t. j. do 31. marca a obsahujú tieto údaje: 
a) osobné dáta autora (meno a priezvisko, vedeckú hodnosť,  presnú adresu   
    bydliska, emailovú adresu, č. tel.), 
 b) stručnú odbornú charakteristiku navrhovaného diela, návrh na  označenie  
     kategórie,  do ktorej navrhnuté dielo patrí.   
c) k návrhu  musí  byť  pripojené  príslušné  vedecké alebo  odborné  dielo v troch  
      exemplároch (zaslané knihy sa nevracajú naspäť). 

Z hodnotenia sú vylúčené vysokoškolské skriptá, učebnice pre základné 
a stredné školy, antológie, almanachy, diela publikované časopisecky, zborníky 
z konferencií, súbory prejavov, memoárová literatúra, kroniky obcí a miest 
a viaczväzkové diela, z ktorých už jedna časť bola odmenená buď cenou alebo 
prémiou. Za zostavenie – editorstvo, alebo iba za autorskú prípravu jednej časti 
knihy, nemožno cenu udeliť. 
 
 Udelenie ceny sa oznamuje verejnosti prostredníctvom  médií a internetu.  
 



Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 
 

Súhlas so spracovaním 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:           ........................................................................ 
 
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. Som si vedomý(á), 
že bez udelenia tohto súhlasu nie je možné moju žiadosť spracúvať. 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/  
 
 
V .................................. dňa.......................................   
 
 
 
Podpis žiadateľa (dotknutej osoby):  
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