
Zadávateľ (pracovisko):

Kontaktná osoba: 

Názov diela:

Autor(i):

                      

Vedecký/odborný redaktor:

Recenzenti:

Percentuálny podiel autorov:

Typ diela

 vedecká monografia  VŠ učebnica  odborná knižná publikácia              skriptá

 iné (uveďte): 

Vydanie

 prvé   iné (uveďte)                        v rozsahu prepracovanom o             %

Rozsah rukopisu
text: obrázky: tabuľky: prílohy:

Forma vydania (možno zvoliť aj viac alternatív)

 tlačená kniha v náklade                            ks

 elektronická kniha:   CD/DVD                        ks  USB                         ks  elektronická kniha online

Zadávateľ
a) súhlasí s vydaním diela podľa dodanej predlohy, 
b) potvrdzuje, že dielo prešlo riadnym recenzným pokračovaním a pripomienky recenzentov boli vzaté do úvahy,
c) zodpovedá za odbornú úroveň diela a súhlasí s uvedením zodpovednosti fakulty (ústavu),
d) uhradí odmenu za recenzie v celkovej výške                         €    Prvok ŠPP 
Vydanie publikácie bude hradené z prostriedkov:

V Žiline dňa 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Potvrdenie objednávky
Dielo bude vydané na základe schválenia edičnou a redakčnou radou UNIZA, je potvrdená zodpovedajúca odborná 
úroveň predlohy. Predloha spĺňa odborné a technické požiadavky na vydanie diela. Za odbornú úroveň zodpovedá 
vedecký/odborný redaktor.

V Žiline dňa 
predseda RR UNIZA

Objednávka vydania knižnej publikácie
(vedecká monografia, VŠ učebnica, odborná knižná publikácia, skriptá)

Pozn.: Mená autorov uveďte úplné aj so všetkými titulmi!

(uveďte pracovisko – fakultu, katedru, iné)



Publikácia bude   predajná  nepredajná

Rozdelenie nákladu

autorské výtlačky:                ks pre zadávateľa:                ks do predaja:                ks povinné:                ks
Orientačný počet povinných výtlačkov (tlačené/elektronické): ved. monogr., VŠ učebnica, odborná publ.:  13/9; VŠ skriptá: 17/14

Spôsob rozširovania publikácie

 prostredníctvom eshopu edis.uniza.sk  iný (uveďte):

Grafická úprava  žiadame vytvoriť v EDIS-e  vlastná

Obálka  žiadame vytvoriť v EDIS-e  vlastný návrh

Formát

 B5  A4  iný (uveďte):

Farebnosť tlače vnútra

 čiernobiele  farebné  kombinovaná; počet farebných strán:

Väzba  pevná (hardback)  brožovaná (paperback)

Ďalšie požiadavky

Dátum doručenia úplného rukopisu:

ISBN: 

DOI (pre online elektronické publikácie):

Vypočítaný rozsah v AH

text:                       AH ilustrácie:                       AH spolu:                       AH

Vypočítal: Dátum: Podpis:

Redaktor: 

Spracovanie tiráže: 

Technický redaktor: 

Skutočný počet strán publikácie: Skutočné výrobné náklady:                       €

Dátum   
                      riaditeľ/ka EDIS-vydavateľstva UNIZA

Ďalšie poznámky vydavateľstva:

Vypĺňa EDIS-vydavateľstvo UNIZA
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