
 
 

Predná (autorská) tiráž v zborníku – tlačená verzia 

 

Autorská tiráž je v zborníku umiestnená na druhej strane (rub titulného listu). Táto strana sa 

nečísluje. 

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 prednej (autorskej) tiráži 

 

Ak je zborník financovaný z grantu, vo vrchnej časti strany, medzi dvoma vodorovnými 

čiarami, sa uvádza informácia o grante (vrátane názvu a čísla grantu).  

Ak zborník nie je financovaný z grantu, zostáva táto časť strany bez textu. 

V hornej časti strany ďalej možno uviesť logá partnerov, spoluorganizátorov, prípadne 

pracoviská a ďalšie doplňujúce informácie. 

 

V spodnej časti strany sa uvádzajú tieto informácie (v poradí, v akom sú tu uvedené): 

Zostavovateľ/Zostavovatelia – uvedú sa mená zostavovateľov so všetkými akademickými 

titulmi v oficiálnom tvare, v akom boli udelené. 

Mená autorov jednotlivých príspevkov sa v prednej (autorskej) tiráži neuvádzajú. Uvádzajú sa 

pri jednotlivých príspevkoch v obsahu, vnútri zborníka a na konci zborníka v časti 

„O autoroch“. 

Recenzenti – uvedú sa mená recenzentov zborníka so všetkými akademickými titulmi 

v oficiálnom tvare, v akom boli udelené.  

Ilustrácia na obálke/fotografia na obálke – na tomto mieste sa uvedie meno autora 

fotografie alebo ilustrácie, ktorá je použitá na obálke. Autor publikácie musí mať súhlas na jej 

použitie. Ak je na obálke použitá fotografia z voľne dostupnej fotobanky, uvedie sa 

internetová adresa. 

Ilustrácie/Foto – uvedie sa meno autora ilustrácií alebo fotografií, ktoré sa nachádzajú vnútri 

publikácie.  

QR kód a URL adresa – ak je dopredu jasné, že okrem tlačenej verzie bude mať zborník aj 

online verziu, uvedie sa QR kód, ktorý čitateľa presmeruje na internetovú stránku 

Akademickej knižnice UK, na ktorej je zborník zverejnený. URL adresa tejto internetovej  

stránky sa uvedie vedľa QR kódu.  

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


 
 

Za vydanie online publikácie sa považuje jej zverejnenie na stránke Akademickej knižnice 

UK. 

Pre získanie URL adresy kontaktujte redaktorky: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-

dalsie-sucasti/vydavatelstvo-uk/kontakt/ 

Vydavateľ a rok vydania – uvedie sa: Univerzita Komenského v Bratislave, rok vydania.  

Vydavateľom je vždy Univerzita Komenského v Bratislave, nie fakulta ani katedra. Ak je 

copyright priznaný Univerzite Komenského v Bratislave, vtedy sa pri názve vydavateľa 

uvedie znak ©, takto: © Univerzita Komenského v Bratislave.  

ISBN – uvedie sa ISBN, ktoré bolo zborníku pridelené. Za ISBN sa do zátvorky uvedie (tlač). 

978-80-223-XXXX-X (tlač) 

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

alebo DVD), každá verzia musí mať vlastné číslo ISBN. Vo všetkých verziách zborníka 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 neuvádzajú informácie ako: Všetky práva vyhradené.  

 

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

