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OZ SOVA 
Výberová komisia 

Zápis o posúdení požiadavky 
 

Názov požiadavky Požiadavka na zakúpenie 50ks+50ks kníh Nadané dieťa a Nadaný žiak v škole ____________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Požiadavka predložená osobou/inštitúciou Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium _____________________  

Posúdenie požiadavky PRED plnenímPO plnení (Krížikom označte jednu z možností) 

Zápis vyhotovil Jaroslav Hruškovič ___________  Dátum vytvorenia zápisu 20.12.2012 _________________  

Posúdenie vykonali Jaroslav Hruškovič, Veronika Adamčíková _________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Špecifikácia predložených dokladov, informácií 

Posúdenie požiadavky Financovať úplne Financovať úplne s výhradou 

 Financovať čiastočne Nefinancovať (Krížikom označte jednu z možností) 

Špecifikácia výhrady Cena 2750€ jbola vyhodnotená ako neprimeraná, knihy je možné obstarať za cca 650€ _________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Predložená bola objednávka ŠpMNDaG na nákup 50ks+50ks kníh Nadané dieťa a Nadaný žiak v škole. 
Vybraným dodávateľom je spoločnosť IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. 
Predložená bola aj predchádzajúca kalkulácia na tlač týchto kníh dodávateľom ako aj informácia o sume 
doteraz uhradených faktúr. 
Celková suma požiadavky predloženej na prefinancovanie je 2750€. 
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Zdôvodnenie výsledku posúdenia požiadavky 

V prípade potreby použite ďalší čistý hárok 

 

 

· štvrté vydanie knihy Nadané dieťa: 
uvádza sa cena 25,- EUR, pričom bežne v 
kníhkupectve je možné túto knihu obstarať za 
10€. (napr. 
http://www.martinus.sk/?uItem=49524). 
Kniha je skladom a teda je náročné obhájiť 
cenu 25€ ak je na trhu bežne k dispozícií za 
cca tretinovú cenu. Prípadné náklady na 
dotlač sú cca 6€/ks 
 
· prvé vydanie Nadaný žiak v škole: 
V kalkulácií vydavateľstva je uvedený 
rozpočet pre tlač 500 kníh: 
Fixné náklady (sadzba,grafika...): 2883€,  
Variabilné áklady (tlač): 3205€ 
Réžia vydavateľa: 1360€ 
Spolu: 7448€ 
 
Vydavateľstvo potvrdilo, že z tejto sumy bolo 
uhradené 4330€. Z toho vyplýva, že fixné 
náklady a réžia sú zaplatené a teda 
zostávajúci jednotková cena je 6,23€. 
 
Primeraná cena za obstaranie 50+50 ks kníh 
teda vychádza cca 650 € a nie 2750 € 
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Vážený pán Ing. Hruškovič,  
na ž  
základe nášho telefonického rozhovoru Vám zasielam kalkuláciu na vydanie  
a tlač publikácie PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc Nadané dieťa v škole,  
rozsah cca 550 s., farebná príloha. Šitá väzba V-8 (tvrdé dosky), náklad  
500 ks:  
Fixné náklady:  
-návrh obálky                      83 EUR  
- grafická úprava textu      1600  
- korektúry a redakčná úprava 1200  
 
Variabilné náklady  
- papier ofset 80 g           950  
- tlač ČB                             945  
- tlač farebná-príloha       990  
- väzba V-8                       1160  
- lamino obálky                 150  
- výrobná a správna réžia 1360  
 
Spolu bez honorárov         8438,-EUR  
 
S pozdravom  
PhDr. Milan Štefanko-IRIS  
 
>  
>  
>  
>  
> Vážený pán Ing., 
na výrobu publikácie prišlo doteraz na účet vydavateľstva 3000 EUR. 
Publikácia je po redakčnej a jazykovej úprave, ostáva dodať a vytlačiť farebné prílohy, vytlačiť 
farebnú obálku, polaminovať ju a urobiť šitú väzbu so zaobleným chrbátom. V prípade nedostatku 
finančných prostriedkov bude vydavateľstvo riešiť problém znížením predpokladaného nákladu, resp. 
tlačou vo vlastnej réžii. 

S pozdravom Dr. Štefanko 

tel:81160

