
Príloha č.1 zmluvy o dielo  

 
Technická špecifikácia predmetu zmluvy 
 

 
1. Komplexné spracovanie metodiky a školiaceho manuálu pre preškolenie profesionálnej 

a dobrovoľnej stráže prírody, vrátane prípravy školiacich modulov pre jednotlivé zložky stráže 
prírody, rozsahu a foriem školenia, návrhu zabezpečenia lektorskej činnosti a ostatných 
náležitostí komplexného školenia. 

 
Minimálne požadovaný rozsah: 

 Všeobecný odborný prehľad v oblasti ochrany prírody a krajiny 

o Územná a druhová ochrana, NATURA 2000, CITES, dokumentácia ochrany prírody 

a iné. 

 Právne predpisy na úseku ochrany prírody a krajiny 

 Stráž prírody 

 Oprávnenia stráže prírody 

 Metodika výkonu stráže prírody 

 Porušovanie predpisov 

 Komunikácia pri výkone stráže prírody 

 Použitie donucovacích prostriedkov a použitie informačno-technických prostriedkov (ITP) 

 Prvá predlekárska pomoc 

 Orientácia v teréne 

Výstupom bude dokument vo formáte  .doc  a  tlačového pdf. na elektronickom nosiči CD/USB  

kľúči v počte 1 ks. 

 

2.   Spracovanie školiacich materiálov pre zabezpečenie školení 

    Výstupom bude dokument vo formáte  .doc a tlačového pdf. na elektronickom nosiči CD/USB  

 kľúči  v počte 1 ks. 

    

    3.    Odborné spracovanie „Príručky stráže prírody“  

- vrátane jazykových korektúr a vysporiadania prípadných autorských práv a honorárov, 

- súčasťou „Príručky stráže prírody“ bude aj informácia o Štátnej ochrane prírody SR 

a príhovor. Tieto podklady budú zhotoviteľovi dodané zo strany objednávateľa. 

  Výstupom bude dokument vo formáte  .doc a  tlačového pdf. na elektronickom nosiči CD/USB  

  kľúči v počte 1 ks. 
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4.    Grafické spracovanie a tlač „Príručky stráže prírody“ 

       Typ tlačoviny:                  metodická príručka 
       Konečný formát:              A5 
       Počet strán:                      obal-4 strany, vnútro - 120 strán +- 30% 
       Potlač:                                obojstranná 
       Farebnosť:                         obal - 4+4, vnútro – 4+4 
       Papier:                   obal – natieraný matný,  250 g/m2, FSC 
                                                   vnútro - natieraný lesklý, 135 g/m2, FSC 
       Povrchová úprava:           obal – matné lamino + UV lak 
                                                   vnútro – bez povrchovej úpravy 
       Väzba:                                V2 (lepená) 
       Náklad:                              1 200 ks v tlačenej verzii  
       Balenie:    do fólie po 25  ks 
 

Grafické spracovanie: 

 vypracovanie grafického návrhu príručky (zalomenie, úprava a spracovanie textov 
a obrázkov, piktogramov, lôg, symbolov, značiek, orámovanie, zalomenie, 
formátovanie, skenovanie...), 

 dodanie tematických obrázkov a fotografií, vrátane vysporiadania autorských práv 
a honorárov, 

 zabezpečenie jazykových  a štylistických korektúr textov: 1x  pred grafickým 
spracovaním, 1x po celkovom zalomení podkladov pripravených pre tlač, 

 poskytnutie min. 3 návrhov grafického vizuálu príručky pred jej celkovým grafickým 
spracovaním → po odsúhlasení jedného z nich vypracovanie celkového grafického 
návrhu a následná tlač, 

 dodanie: tlačená verzia v požadovanom náklade 1200 ks a elektronická verzia – 

zdrojové dáta a tlačové pdf. na CD/USB kľúči v počte 2 ks. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo viacnásobných korektúr grafického spracovania príručky. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu grafických prvkov v rozsahu +/- 20%. 

 
      

Ďalšie požiadavky objednávateľa: 

Jednotlivé časti predmetu zmluvy je nutné v priebehu ich spracovania konzultovať a recenzovať 

(min. 2x) objednávateľom. 

 


