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Článok I 
Predmet smernice 

(1) Táto smernica upravuje povinnosť Filozofického ústavu SAV (ďalej len FiÚ SAV) odovzdávať 
všetky výstupy edičnej činnosti (periodické a neperiodické publikácie) ako tzv. povinné výtlačky 
(exempláre) Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied (ďalej ÚK SAV). Štatutárnou úlohou ÚK 
SAV je plniť funkciu univerzálnej vedeckej knižnice a špecializovanej informačnej inštitúcie SAV. 
Popri univerzálne zameranom knižničnom fonde má ÚK SAV povinnosť budovať aj kompletnú 
zbierku diel vydaných samostatne alebo v spolupráci organizáciami SAV.  
 

 
Článok II 

Rozsah a spôsob odovzdávania 

(1) Pracovníci vedy a výskumu a emeritní pracovníci FiÚ SAV sú povinní bezplatne a bezodkladne 
po vydaní publikácie uvedenej v článku I. tejto smernice odovzdať pracovníčke knižnice FiÚ  
SAV povinné výtlačky (exempláre) zo všetkých vydaní periodických publikácií a neperiodických 
publikácií, ktoré vydávajú vlastným nákladom, vo VEDE, vydavateľstve SAV, vo 
vydavateľstvách mimo SAV, samostatne alebo v kooperácii, a to:  

• 3 kusy periodických publikácií z každého tlačeného čísla alebo dátového nosiča; pod 
termínom periodická publikácia sa rozumie publikácia vydávaná pod rovnakým názvom, 
označená medzinárodným štandardným číslom seriálu – ISSN, v tlačenej forme alebo na 
dátovom nosiči,  

• 3 kusy neperiodických publikácií; pod termínom neperiodická publikácia sa rozumie vedecké, 
literárne, umelecké, kartografické alebo fotografické dielo vydávané spravidla jednorazovo (a to 
aj po častiach) a označené medzinárodným štandardným číslom knihy – ISBN, hudobniny – 
ISMN, v tlačenej forme alebo na dátovom nosiči.  

• Ak ide o elektronicky publikovanú prácu je potrebné pracovníčke knižnice FiÚ SAV zaslať 
adresu, cez ktorú je publikácia dostupná na internete. 

(2) Pracovníčka knižnice FiÚ SAV zabezpečí odovzdanie 2 ks publikácií do ÚK SAV  a 1 ks 
ponechá v knižnici FiÚ SAV. O odovzdaných publikáciách vedie za jednotlivé roky presnú 
evidenciu. 



(3) Periodické publikácie a neperiodické publikácie vydávané FiÚ SAV sa odovzdávajú ÚK SAV za 
účelom odborného spracovania, uchovávania a poskytovania knižnično-informačných služieb.  

(4) V prípade vydávania publikácií vo VEDA, vydavateľstve SAV za odovzdanie interného 
povinného výtlačku zodpovedá VEDA, vydavateľstvo SAV, organizačná zložka Centra 
spoločných činností SAV. 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

(1) Táto smernica nadobúda platnosť schválením VR FiÚ SAV a účinnosť nadobúda prvým dňom po 
jej zverejnení na webovom sídle FiÚ SAV.  
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