
ZMLUVA  O  ZHOTOVENÍ  DIELA 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Ochodného zákonníka 

čl.I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:    Centrum vedecko-technických informácií SR 

Sídlo:     Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava   

Zastúpený:     prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ  

IČO:     00151882 

IČ DPH:    SK2020798395 

DIČ:     2020798395 

Bankové spojenie :    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000064743/8180 

IBAN:     SK05 8180 0000 0070 0006 4743  

Tel, fax :    +421 269 253 137 

E-mail :     jana.jagnesakova@CVTISRsr.sk 

(ďalej ako „CVTISR“) 

 

Zhotoviteľ:    Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  

Sídlo:     Škultétyho 1, 036 01 Martin 

Zastúpený:     Mgr. Stanislav Muntág, Ing. Mária Zjavková, konatelia 

IČO:     36418404 

IČ DPH:    SK2021814949 

DIČ:     2021814949 

Bankové spojenie :     

Číslo účtu:     

IBAN:      

Tel, fax :    (043) 4906871 

E-mail :     muntag@vydavatel.sk 

 

 

 

čl.II 

Úvodné ustanovenia 

 

1/ Predmet zmluvy je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR), 

Operačný program Výskum a vývoj (číslo zmluvy: OPVaV/N/6/2013, OPVaV/N/7/2013, 

ITMS kódy: 26220220181, 26240220085), v rámci realizácie národného projektu „PopVaT – 

Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“.  

 

2/ CVTISR je štátnou príspevkovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet, ktorá je 

verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 6  ods. 1 písm. d) zák. č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zák.č. 25/2006 Z.z.“). Táto zmluva sa 

uzatvára v súlade a podľa zák. č. 25/2006 Z.z. a v súlade a podľa súťažných podkladov, ktoré 

tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy a ponuky dodávateľa ako úspešného uchádzača vo verejnom 

obstarávaní na dodanie predmetu zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 2  tejto zmluvy. 

 

 

 

 



3/ Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý dielo zhotoviť tak, ako je dohodnuté v tejto 

zmluve, má podnikateľské oprávnenie na zhotovenie diela podľa zmluvných podmienok. 

 

  

čl.III 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – vydanie 5 (piatich) populárno-náučných publikácií, 

každej v množstve 3.200 výtlačkov. Zhotovenie diela spočíva v redakčnom, polygrafickom 

spracovaní a knižnom vydaní rukopisov dodaných objednávateľom. Predmetom zmluvy je 

tiež záväzok objednávateľa zaplatiť zmluvnú cenu. 

 

 

IV. 

Dohoda o cene a platobné podmienky 

 

1/ Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za splnenie predmetu zmluvy podľa § 3 

zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa tento 

zákon vykonáva, a týmto spôsobom zostavená cena vo výške 39 370,00 EUR, slovom 

tridsaťdeväťtisíctristosedemdesiat euro je cena maximálna a neprekročiteľná. K dohodnutej 

cene bude pripočítaná DPH vo výške podľa právneho stavu v čase splnenia predmetu zmluvy. 

 

2/ Celková dohodnutá cena v ods.1/ pozostáva z cien jednotlivých publikácií. Cena každej 

publikácie je 1/5 (jedna pätina) dohodnutej celkovej ceny podľa odseku 1/. 

 

3/ Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za splnenie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ 

fakturovať po zhotovení a dodaní jednotlivých publikácií.   

 

4/ Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnej úhrade z účtu objednávateľa na účet 

zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň, keď bude platená čiastka 

odpísaná z  účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.  

 

5/ Platba bude vykonaná na základe faktúry zhotoviteľa.  

 

6/ Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona číslo 

222/2004 Z.z. v platnom znení. Vystavená faktúra musí obsahovať minimálne: obchodné 

meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ Objednávateľa, číslo zmluvy, 

číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, 

na ktorý má byť platba poukázaná, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu 

celkom vrátane DPH, názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry 

musí byť doklad o odovzdaní a prevzatí fakturovanej publikácie.  

 

7/ Lehota splatnosti  faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú písomne alebo emailom inak. Lehota splatnosti faktúry môže byť dohodou 

zmluvných strán vo forme písomnej alebo vo forme emailovej komunikácie predĺžená na 

lehotu 60 dní odo dňa doručenia faktúry.  

 

8/ V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky 

uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na  

 



 

 

prepracovanie. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

9/ Právo na vystavenie faktúry vzniká zhotoviteľovi odovzdaním objednávateľom prevzatej 

fakturovanej publikácie. 

 

 

čl.V 

Miesto a čas splnenia 

 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že miestom splnenia je pracovisko objednávateľa Bojnická 

ulica č.3 Bratislava. 

 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé publikácie budú zhotovované postupne 

v termínoch: 

a/ publikácia Miroslav Saniga – pracovný názov "Príroda, čo o mne (ne)vieš"- do 

15.9.2015.  

b/ publikácia Štefan Luby – pracovný názov "Nanotechnológie okolo nás" do 15.10.2015. 

c/ publikácia kolektív autorov – pracovný názov „Obzory nových technológií“ do 

15.11.2015.  

d/ publikácia kolektív autorov – pracovný názov „Vôňa vedy"  spolu s kartónovými obalmi 

do 15.11.2015.  

e/ publikácia pracovný názov „Ako popularizovať vedu“ do 15.11.2015. 

V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním rukopisu, sa o počet dní omeškania s 

odovzdaním rukopisu predlžuje lehota na zhotovenie publikácie. 

 

čl.VI 

Záväzky zhotoviteľa 

 

1/ V prípade, ak podľa súťažného návrhu na zhotovení diela sa bude podieľať subdodávateľ, 

zhotoviteľ sa zaväzuje prípadnú zmenu subdodávateľa vopred oznámiť objednávateľovi a 

predložiť  čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude 

spĺňať podmienky §26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Nesplnenie tohto záväzku sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zadaním časti predmetu plnenia subdodávateľovi 

nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. 

 

2/ Redakčným spracovaním publikácií je najmä: 

a/ minimálne 2 jazykové korektúry, komunikácia s autormi, autorské korektúry, finalizácia 

do tlače, tiráž, ISBN 

b/ grafické spracovanie publikácií (dizajn – návrh obálky a celého grafického spracovania 

publikácie, skenovanie, úprava fotografií, retuš, spracovanie grafov a tabuliek, príprava 

do tlačiarne, grafické korektúry).  

c/ ostatné náklady (režijné) 

 

 

3/ Polygrafickým spracovaním je najmä: 

a/ zabezpečenie tlače podľa uvedenej technickej špecifikácie, 

b/ zabalenie do fólie a uloženie na palety, 



c/ distribúcia hotových výtlačkov objednávateľovi, 

d/ ostatné náklady (režijné, nátlačky obálok a vývesné hárky) 

 

4/ Redakčné spracovanie zhotoviteľ vykoná v súčinnosti s objednávateľom. 

 

5/ Zhotoviteľ umožní autorom/objednávateľovi publikácií vykonať autorské korektúry.  

    

 

 

6/ Každá publikácia bude vyhotovená podľa nasledujúcej technickej špecifikácie: 

 

Náklad  3 200 ks 

Formát           132 x 202 mm (na výšku) 

Rozsah            120 strán/85 normostrán, predpokladaný počet ilustrácii, fotografií,  

                       schém a tabuliek je max 45 

Vnútro            4 + 4, papier 130 g natieraný matný papier 

Predsádky      4 + 0, papier 140 g BO 

Polep            4 + 0, 150 g matný natieraný, matné lamino 

Prebal            4 + 0, 135 g natieraný lesklý papier + matné lamino, parciálny lak  

                       do 25 % plochy 

Väzba            V8a, kapitálky biele, lepenka 2,5 mm  

Balenie           fólia po 10 kusov na palete v PVC fólii  

Obal               kartónový obal  plnofarebný pre 4 publikácie, 3mm lepenka, 4 farebný  

                       polep, matné lamino + parciálny lak do 25%  

 

7/ Všetky publikácie vyjdú v jednotnej grafickej úprave v rámci jednej edície, podľa 

technickej špecifikácie. Prebal bude mať parciálny, čiastočný lak na názve knihy (na 

písmenkách). Grafický návrh publikácii urobí uchádzač. Na prebale bude na vnútorných 

záložkách krátka informácia o autoroch a na zadnej strane vyjadrenie recenzentov alebo 

krátka charakteristika knihy. Grafické spracovanie vnútra publikácií, ich obálka a prebal budú 

plnofarebné, podľa špecifikácie. Pred zadaním do tlače bude zhotoviteľ povinný návrh na 

grafické spracovanie publikácie, vrátane obálky a návrhu kartónového obalu predložiť na 

schválenie objednávateľovi.  

 

8/ V každej publikácii bude okrem povinných prvkov publicity uvedené, že publikácia bola 

spracovaná v rámci národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na 

Slovensku (ITMS kódy 26220220181, 26240220085), tiež, že publikácia je NEPREDAJNÁ. 

Tiráž a povinné prvky publicity podľa  prílohy č.3 zhotoviteľ predloží objednávateľovi na 

schválenie.  

 

9/ Po zhotovení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela. 

 

VII. 

Záväzky objednávateľa 

 

1/ Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi diela podklady na publikácie, t. j. kompletné 

nezredigované rukopisy a grafické podklady (fotografie, ilustrácie, schémy, grafy) 

neupravené rukopisy jednotlivých publikácií postupne najneskôr 4 mesiace pred termínom 

zhotovenia diela podľa čl.V, ods.2 tejto zmluvy. 

 



2/Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním rukopisu, 

sa o počet dní omeškania s odovzdaním rukopisu predlžuje lehota na zhotovenie publikácie. 

 

3/ Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť tiráž a povinné prvky publicity do 15 pracovných dní 

od ich predloženia zhotoviteľom a na odsúhlasenie. Dohodnutá lehota platí aj v prípade 

opakovaného predloženia po pripomienkach objednávateľa. 

  

 

 

VIII. 

Odovzdanie a prevzatie 

 

1/ O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia písomný protokol, v ktorom uvedú 

miesto a čas odovzdania a prevzatia, počet odovzdaných výtlačkov diela, stav balenia a 

výsledok štatistickej prebierky.  

 

2/ Štatistická prebierka bude vykonaná tak, že bude náhodilým výberom vybraných 64 

(šesťdesiatštyri) výtlačkov odovzdávanej publikácie. V prípade zistenia viac ako 4 (štyroch) 

chybných výtlačkov, objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi všetky výtlačky 

a plnenie neprevziať.  

 

Čl. IX 

Zodpovednosť za vady a zmluvná pokuta  

  

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zhotovené dielo je 24 mesiacov od 

odovzdania a prevzatia. Záruka sa vzťahuje na chyby vo výtlačkoch diela zistené po 

odovzdaní a prevzatí bez ohľadu na výsledok štatistickej prebierky. Chyby vo výtlačkoch 

objednávateľ písomne reklamuje. V reklamácii objednávateľ uplatní právo na dotlač 

chybných výtlačkov. 

 

2/ V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej 

faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy 

za každý, i začatý deň omeškania max. do 10% dlžnej sumy. 

 

3/ V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy má objednávateľ právo 

na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% zo zmluvnej ceny za omeškanú publikáciu 

za každý, i začatý deň omeškania maximálne do 10% zmluvnej ceny podľa čl. IV tejto 

zmluvy. 

 

X 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1// Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného alebo 

opakovaného porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo súťažných podkladov 

druhou zmluvnou stranou.  

 

2/ Podstatným porušením zmluvy je: 

a/ zmena subdodávateľa bez predchádzajúceho oznámenia a predloženie  čestného 

vyhlásenia, že subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 

podmienky § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, 



b/ omeškanie zhotoviteľa  s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu 

plnenia o viac ako 15 dní bez preukázania dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval 

(vyššia moc),  

c/ ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými  podmienkami dohodnutými v 

tejto zmluve, 

d/ zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet zmluvy takých kvalitatívnych parametrov, 

ktoré sú v rozpore s touto zmluvou, 

e/ vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok predávajúceho, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup predávajúceho do 

likvidácie. 

 

 

 

 

 

3/ V prípade nepodstatného porušenia zmluvy možno od zmluvy odstúpiť, ak oprávnená 

strana preukázateľne poskytne dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie porušovania 

zmluvy a zaviazaná strana porušovanie v tejto lehote neodstráni. 

 

4/ Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia. 

 

5/ Odstupujúca zmluvná  strana má nárok na zaplatenie nákladov v súvislosti s plnením 

záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktoré účelne a preukázateľne vynaložila do okamihu 

porušenia záväzkov druhou zmluvnou stranou. 

 

XI. 

Kontaktné osoby 

 

1/ Za objednávateľa  Ing. Jana Jagnešáková 

 

2/ Za zhotoviteľa Mgr. Stanislav Muntág 

 

Čl. XII 

Doručovanie písomností 

 

1/ Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie na 

adresu určenú podľa ods.2/ tohto článku, doručenie kuriérom, e-mailom alebo osobné 

doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý 

zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý 

márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou 

zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, 

preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto 

poznámka zakladá na pravde. 

 

2/ Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty, alebo e-mailom sa použijú adresy a 

kontaktné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej 



zmluvnej strane adresát písomnosti pred odoslaním písomnosti oznámil nové adresy a nové 

kontaktné údaje, resp. novú adresu určenú na doručovanie písomností. 

 

3/ V prípade akejkoľvek zmeny adresy alebo kontaktných údajov určených na doručovanie 

písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná 

strana zaväzuje o zmene adresy a kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať 

druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa a nové 

kontaktné údaje riadne oznámené zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

 

4/ Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou 

doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej 

podľa ods.2/ alebo ods.3/ tohto článku, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia 

zdržuje. 

 

 

Čl. XIII 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA 

FINANCOVANIA Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 

 

1/ Zhotoviteľ je povinný  poskytnúť objednávateľovi  súčinnosť pri výkone kontroly/auditu 

orgánom oprávneným vykonať kontrolu/audit  podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o 

pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 

predpisov a podľa člnku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006.  Zhotoviteľ je ďalej 

povinný poskytnúť súčinnosť orgánu oprávnenému vykonať kontrolu/audit podľa § 6 a § 10 

zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa člnku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 

1083/2006  (ďalej „oprávnený orgán“) a  subjektom a osobám povereným oprávneným 

orgánom. Za poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly/auditu  neprináleží zhotoviteľovi 

žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. V prípade zmeny vyššie uvedených legislatívnych 

aktov je zhotoviteľ povinný podriadiť sa aktuálnej právnej úprave tak. aby bol dosiahnutý 

účel kontroly/auditu. 

 

 

2/ V rámci povinnosti zhotoviteľa upravenej v bode 1 tohto článku je  zhotoviteľ povinný 

predovšetkým oznámiť  nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky 

objednávateľa alebo oprávneného orgánu a ním  poverených subjektov a osôb, dodať 

podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných 

podkladov pre výkon kontroly/auditu podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho 

riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený 

požadovať tieto podklady  oprávnený orgán alebo objednávateľ.  

 

3/ Neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany zhotoviteľa sa 

bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.  

 

4/ V prípade vzniku škody v dôsledku  neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných 

podkladov zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný túto škodu nahradiť v plnej miere. 

Povinnosť poskytnúť súčinnosť sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných 

predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 

2007-2013 do 31. augusta 2020.  

  



5/  V prípade, ak výsledkom vykonanej kontroly/auditu  budú zistenia o neoprávnenosti 

výdavkov zhotoviteľ sa zaväzuje tieto neoprávnené výdavky uhradiť v plnej výške. 

 

 

Čl. XIV 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1/ Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému 

zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. 

v Obchodnom vestníku. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie 

tejto zmluvy ako aj faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 

zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu. 

 

2/ Zmeny a doplnky zmluvy musia byť vykonané formou písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. Predmetom dodatkov nemôže byť zmena ceny. Dodatky sú 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

3/ Účinnosť dodatkov nastane deň po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 

4/ V prípade, ak na strane objednávateľa vzniknú nové požiadavky nad rozsah navrhovaného 

riešenia, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť nové požiadavky dodatkom k tejto zmluve. 

 

5/ Zhotoviteľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za vady poukazovaním na to, že za vadu 

zodpovedá jeho subdodávateľ.   

 

 

6/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

 

7/ Zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 

8/ Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej 

podpísaní obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 

 

9/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa ...... 

 

 

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

za objednávateľa:                                       za zhotoviteľa: 

 

  

 



Príloha č. 1 – Súťažné podklady  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 – Ponuka zhotoviteľa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 - Prvky publicity a povinný text do tiráže 

 

PUBLICITA 

 

 ZNAK EURÓPSKEJ ÚNIE S ODKAZOM NA EURÓPSKU ÚNIU**: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ODKAZ NA PROJEKT PopVaT**: 

 

 

PopVaT 
 

 ZNAK EURÓPSKEJ ÚNIE S ODKAZOM NA EURÓPSKU ÚNIU A EURÓPSKY 

FOND REGIONÁLNÉHO ROZVOJA**: - Používané logo ERDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ZNAK OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ**: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VYHLÁSENIE**: 

 

Podporujeme  

výskumné aktivity na Slovensku / 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
 ODKAZ NA NÁZOV PROJEKTU PopVaT**: 

 

Popularizácia vedy a techniky na Slovensku – PopVaT 

 

 
• ODKAZ NA WEB PopVaT**:  

 

 LOGO  CVTISR SR 
 

 
 

 

 
**Všetky prvky publicity (logá, texty, farebnosť) musia byť v súlade s usmerneniami pre prijímateľa 

v oblasti informovania a publicity. Viď: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=453  

 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=453


 

 

 

Tiráž: 

©Centrum vedecko-technických informácii 2014 

Názov knihy 

Autor textu: 

Fotografie, ilustrácie: 

Zodpovedný redaktor: 

Grafická úprava a príprava tlačových podkladov: 

Tlač:  

Vydalo vydavateľstvo:    

pre Centrum vedecko- technických informácii Slovenskej republiky 

Prvé vydanie 

Nepredajné 

ISBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































































































