
 
 

Zadná (technická) tiráž v monografii – tlačená verzia 

 

Zadná (technická) tiráž je posledná (tlačená) strana v publikácii. Táto strana sa nečísluje, ale 

ráta sa ako posledná strana publikácie.  

Údaje v tiráži sa píšu o 1 bod menším typom písma, ako je základný text, odporúčame font 

Times New Roman, 11 bodov,  jednoduché riadkovanie pre všetky formáty. Veľkosť písma, 

font a riadkovanie sú v prednej (autorskej) a zadnej (technickej) tiráži rovnaké. 

Táto štruktúra tiráže je povinná pre všetky typy publikácií vydávané vo Vydavateľstve UK. 

Ak chcete do tiráže doplniť iné údaje, konzultujte to s redaktorkami. Kontakty nájdete na 

stránke: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/vydavatelstvo-uk/kontakt/ 

 

 

Údaje, ktoré sa uvádzajú v zadnej (technickej) tiráži 

 

Meno autora/autorov – uvedie sa meno autora/autorov v podobe, v akej je uvedené na 

titulnom liste (bez akademických titulov), aj s rovnakou grafickou úpravou.  

Názov monografie – uvedie sa názov, príp. podnázov monografie v podobe, v akej je 

uvedený na titulnom liste, aj s rovnakou grafickou úpravou. 

Vydala Univerzita Komenského v Bratislave, rok vydania (bez bodky na konci) 

Redakcia – uvedie sa meno redaktorky/redaktora (ak monografia mala redaktora/redaktorku). 

Jazyková korektúra – uvedie sa meno korektorky/korektora (ak monografia mala 

korektora/korektorku). 

Technická redakcia, návrh obálky, prípadne Grafická úprava, návrh obálky – uvedie sa 

meno technického redaktora/grafika, ktorý zalamoval monografiu a navrhol obálku. Ak 

obálku pripravil niekto iný, uvedie sa v jednom riadku Grafická úprava: meno, v ďalšom 

riadku sa uvedie: Návrh obálky: meno. 

Informácie o knihe v poradí: Rozsah – uvedie sa celkový počet strán monografie (od prvého 

listu po zadnú tiráž), počet autorských hárkov zaokrúhlený na dve desatinné miesta, vydanie 

– uvedie sa poradové číslo vydania (slovom). Pri ďalších vydaniach možno doplniť, či ide 

o prepracované, doplnené alebo zmenené vydanie (napr. druhé prepracované vydanie), 

náklad – počet vydaných kusov (tento údaj je nepovinný). Riadok s týmito údajmi sa zakončí 

čiarkou. 

V ďalšom riadku sa uvedie názov tlačiarne, napríklad: vytlačilo Polygrafické stredisko 

Univerzity Komenského v Bratislave (bez bodky na konci).  

ISBN – uvedie sa ISBN, ktoré bolo monografii pridelené. Za ISBN sa do zátvorky uvedie: 

(tlač). 

978-80-223-XXXX-X (tlač) 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/vydavatelstvo-uk/kontakt/


 
 

Ak je dopredu jasné, že monografia bude mať viac verzií (tlačená/online/elektronická na CD 

alebo DVD), každá verzia musí mať vlastné číslo ISBN. Vo všetkých verziách monografie sa 

potom v prednej (autorskej) a zadnej (technickej) tiráži uvádzajú všetky ISBN pod sebou. Za 

každé ISBN sa do zátvorky uvedie spôsob publikovania (tlač/DVD/DC/online): 

978-80-223-XXXX-X (tlač) 

978-80-223-XXXX-X (DVD/CD/online) 

 

V tiráži sa neuvádza informácia: Všetky práva vyhradené.  

 

 


