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N Á V R H O V Ý  L I S T  N A  V Y D A N I E  P U B L I K Á C I E   

Časť A  vypĺňa žiadateľ 

 
Autor(i) / Zostavovateľ: ................................................................................................................  

Pracovisko (katedra):  ................................................................................................................  

Názov publikácie: ................................................................................................................  

Vydavateľ publikácie: ..................................................... 
 
Typ publikácie:   ................................................ *....................................................................... 
1. monografia, 2. vysokoškolská učebnica*, 3. odborná publikácia, 4. skriptá resp. učebné texty*, 5. zborník, 6. iní typ - 
uveďte.  

Predpokladaná váha kategórie publikácie: ............................ 
v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej 
činnosti   

Recenzenti:    ............................................................................  

uviesť meno, titul, e-mail  ............................................................................. 
 
Rozsah (AH**):  ..............     Počet obrázkov: ..........      Počet tabuliek: ................. 

Poradie vydania /zaškrtnite :    prvé          druhé     tretie    iné, uveďte  ...................  

Vydanie/zaškrtnite :           nezmenené   doplnené   prepracované  iné, uveďte ..................  

Náklad:  ..................................ks      

Predpokladané finančné náklady na vydanie publikácie:   ........................ EUR 
Získané prostriedky z grantu, resp. iných externých zdrojov - uveďte zdroj a výšku príspevku 
Schválené    .................................... 
Podané     .................................... 
Žiadateľ sa neuchádza – dôvod  .................................... 
nemôže uchádzať- dôvod     .................................... 
 
Požadovaný príspevok na financovanie vydania publikácie: 
zo zdrojov FU TUKE: typ výdavku***, uveďte ............................................ vo výške ...................... EUR 
zo zdrojov katedry:  typ výdavku***, uveďte ............................................ vo výške ...................... EUR
  
Týmto vyhlasujem, že predkladaný rukopis dokumentu je pôvodný, bol vypracovaný v súlade s STN ISO 690 
a zohľadňuje pripomienky recenzentov.  
Zároveň dokladám požadované prílohy - posudok recenzenta:  počet posudkov  ...................... 
 
Dátum a podpis žiadateľa / zostavovateľa:  ................................................................................  
_________________________ 
*uveďte predmety, ktorým bude publikácia slúžiť ako učebný materiál 
**AH autorský hárok - 20 normostrán, 1 normostrana – 1800 znakov vrátane medzier, pri type publikácie 1., 2. a 4. najmenej 60 
normostrán,  pri spoluautorstve najmenej 10 % podiel na spoluautora. 
***autorský honorár - autor, recenzent, preklad, jazyková korektúra, grafické spracovanie, iný autorský honorár, náklady na tlač, iné 
náklady - špecifikovať  

Časť B 

Vyjadrenie vedúceho pracoviska:  
a) súhlasím / nesúhlasím s navrhovanými recenzentmi  
b) súhlasím s príspevkom katedry na vydanie publikácie vo výške: ........................ EUR 

 
Dátum a podpis vedúceho katedry:     ....................................................................................   
 
Schválené v Edičnej rade FU TUKE dňa:   .........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dekan Fakulty umení TUKE  schvaľuje  vydanie publikácie a súhlasí s príspevkom FU TUKE na vydanie 
publikácie vo výške:  ................ EUR  
 
Dátum a podpis dekana FU TUKE:     .....................................................................................   


