
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Edičná činnosť, vydanie a tlač publikácií: 

- „Assessing the impact and the quality of research: Manual and selected practice“  

-„Developing Transferable Skills for Research“  

pre projekt REPESEA „Assessing and Improving the Research Performance at South East 

Asian Universities”, Erasmus+ CBHE projekt, 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP 

vrátane pridelenia ISBN pre každú publikáciu. 

 

Edičná činnosť, vydanie a tlač kníh budú financované z prostriedkov projektu REPESEA, číslo 

projektu 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP implementovaného na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave.  

Popis zákazky:  

- Jazyková redakcia a korektúra publikácií v anglickom jazyku a odsúhlasenie jazykovej 

korektúry zadávateľom 

- Edičná činnosť: 

o formátovanie, osadenie a zalomenie textu v knihách a odsúhlasenie zalomenia 

zadávateľom 

o grafická príprava a návrh obálky publikácií, ich prvej stránky v súlade 

s pravidlami Erasmus+ projektov, vrátane povinných údajov (logo EÚ 

v predpísanej veľkosti a disclaimer) a odsúhlasenie návrhu obálky a použitia 

povinných údajov zadávateľom 

o prevod textu z formátu A4 na formát A5 (dodanie textu v MS Word) 

o základná veľkosť textu: 12 bodov pri formáte A5 

- Pridelenie ISBN čísiel pre každú publikáciu 

- Uvedenie názvu vydavateľa na obálke publikácií a v tiráži publikácií 

- Tlač publikácií podľa nasledujúcich parametrov:  

       1.  „Assessing the impact and the quality of research: Manual and selected practice“ 

o  počet výtlačkov: 500 ks 

o počet strán publikácie: 180 (uvedený počet strán je v pôvodnom A4 formáte) 

o tlač obálky farebne, text publikácie čierno-bielo 

o formát publikácie: A5 

o gramáž papiera: min. 80g/m2 

o  mäkká väzba 

o obal: farebná jednostranná tlač, matné lamino, kartón – min. 240g/m2 

 

     2 „Developing Transferable Skills for Research“: 

o počet výtlačkov publikácie: 500 ks 

o počet strán publikácie: 520 (uvedený počet strán je v pôvodnom A4 formáte) 

o tlač obálky farebne, text publikácie čierno-bielo 



o formát publikácie: A5 

o gramáž papiera: min. 80g/m2 

o  mäkká väzba 

o obal: farebná jednostranná tlač, matné lamino, kartón – min. 240g/m2 

 

- Doprava oboch vytlačených publikácií na adresu zadávateľa: 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Katedra ekonomickej teórie 

Národohospodárska fakulta 

Dolnozemská cesta 1 

852 35 Bratislava 

kontaktná osoba: Ľubomír Darmo 

kancelária: 5B36  

tel.: 0908 946 871  

 

- Nutnosť dodržať pravidlá týkajúce sa značenia publikácií vydaných v rámci riešenia 

Erasmus+ CBHE projektov. Uvedenie loga Európskej únie a textu o spolufinancovaní, 

a loga REPESEA na stranách publikácií a uvedenie odvolávky (disclaimer) spoločne 

s uvedenými údajmi na obálke publikácií. Použitie loga EÚ, textu o spolufinancovaní 

a odvolávku možno nájsť  v  dokumente „Guidelines for the Use of the Grant“ 

(dokument bude vydavateľovi dodaný a zároveň je dostupný na stránke 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-

higher-education-2016_en) – je potrebné odsúhlasiť umiestnenie a použitie označenia 

publikácií zadávateľom. 

- Nutnosť podpísania Subcontract Agreement na predmetnú zákazku podľa pravidiel 

projektov Erasmus+ CBHE (Subcontract Agreement musí byť podpísaný v anglickom 

jazyku) 

 

- Kompletná cena vyššie uvedených činností: max 9 000 EUR s DPH  

- Termín dodania jazykovej korektúry na odsúhlasenie: 3.1.2020 

- Termín dodania návrhu obálky na odsúhlasenie: 3.1.2020 

- Termín dodania finálnej verzie/zalomenia publikácie, vrátane označenia publikácie 

povinnými znakmi a textom o financovaní: 20.1.2020 

- Termín dodania/zaslania výtlačkov: 27.1.2020 
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