Dodatok č. 1
k internej smernici č. 16/2008 o edičnej činnosti
Interná smernica č. 16/2008 o edičnej činnosti sa dopĺňa a mení týmto dodatkom č. 1 takto:
V článku 3 sa vypúšťa bod 9 a body 10 – 17 sa menia na body 9 – 16.
Za článok 8 sa dopĺňa článok 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Článok 8a
Iné ustanovenia
1. Všetky tituly charakteru zborník budú vydávané iba v prípade celkovej finančnej úhrady
zo strany autora, resp. príslušného pracoviska.
2. Tituly, ktoré ako celok alebo niektoré ich časti, sú výstupom riešenia výskumného a iného
projektu a budú odporúčané ako študijná literatúra, musia byť zaradené do edičného
programu.
3. Po prerokovaní a schválení edičného programu Vydavateľstvo EKONÓM pripraví pre
autora návrh vydavateľskej zmluvy, ktorého súčasťou bude čestné vyhlásenie autora, resp.
vedúceho autorského kolektívu o tom, že titul edičného programu alebo jeho časť je alebo
nie je výstupom riešenia výskumného alebo iného projektu, na ktorý boli poskytnuté
finančné prostriedky.
4. Autor, resp. vedúci autorského kolektívu návrh vydavateľskej zmluvy vyplní, podpíše
a vráti spolu s vyplneným čestným vyhlásením Vydavateľstvu EKONÓM.
5. V prípade, že autor, resp. vedúci autorského kolektívu vyhlási, že titul nie je výstupom
riešenia výskumného alebo iného projektu, postupuje sa ďalej podľa znenia vydavateľskej
zmluvy.
6. V prípade, že autor, resp. vedúci autorského kolektívu vyhlási, že titul alebo jeho časť je
výstupom riešenia výskumného alebo iného projektu, na ktorý boli poskytnuté finančné
prostriedky, nevzťahuje sa na neho, ani na žiadneho člena autorského kolektívu
ustanovenie bodu 3, písm. d) a písm. e) vydavateľskej zmluvy (o vyplatení odmeny a o
poskytnutí autorských výtlačkov), t. j. autorovi, resp. autorom takéhoto titulu nebude
vyplatená žiadna odmena, vedúcemu autorského kolektívu budú poskytnuté 3 exempláre
výtlačku a každému autorovi bude poskytnutý jeden exemplár výtlačku.
7. V prípade, že sa autor, resp. vedúci autorského kolektívu rozhodne návrh vydavateľskej
zmluvy nepodpísať, vráti návrh vydavateľskej zmluvy Vydavateľstvu EKONÓM. Titul,
na ktorý sa návrh vydavateľskej zmluvy vzťahoval, bude z edičného programu
vyčiarknutý.
8. Ak sa autor, resp. vedúci autorského kolektívu rozhodne titul vyčiarknutý z vyššie
uvedených dôvodov z edičného programu dodatočne vydať v inom vydavateľstve, musí
požiadať prostredníctvom vedúceho svojho pracoviska o dodatočné zaradenie titulu do
edičného programu vydaného v inom vydavateľstve z toho dôvodu, že ako povinná
študijná literatúra môže byť odporúčaný iba titul zaradený do edičného programu.
9. V prípade, ak autor, resp. vedúci autorského kolektívu požiada Vydavateľstvo EKONÓM
o pridelenie ISBN čísla na vydanie titulu charakteru zborník vlastnými kapacitami na CD,
resp. DVD nosiči, je povinný:
- predložiť Vydavateľstvu EKONÓM písomnú žiadosť o pridelenie ISBN čísla
s uvedením konkrétneho názvu diela a účelu využitia tohto čísla
- opatriť CD, resp. DVD nosič obalom, resp. okrúhlou samolepkou alebo CD-potlačou,
na ktorej musí byť znázornené logo EU v Bratislave, uvedený názov fakulty, prípadne
aj pracoviska danej fakulty EU v Bratislave, mená autorov titulu (ak nejde

o kolektívne dielo), názov titulu, miesto vydania titulu – Bratislava, rok vydania
titulu, meno vydavateľa – Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN číslo
- spracovať titul vydaný na CD, resp. DVD nosiči v takom tvare, aby na prvej strane
titulu bolo znázornené logo EU v Bratislave, uvedený názov fakulty, prípadne aj
pracoviska danej fakulty EU v Bratislave, mená autorov titulu (ak nejde o kolektívne
dielo), názov titulu, miesto vydania titulu – Bratislava, rok vydania titulu. Vo
vnútornej tirážnej strane musí byť uvedené minimálne meno vydavateľa –
Vydavateľstvo EKONÓM a ISBN číslo. Na zadnej tirážnej strane musí byť uvedený
názov titulu, mená autorov (ak nejde o kolektívne dielo), meno vydavateľa, rok
vydania titulu, rozsah titulu (počet strán), náklad, v akom bude titul vlastnými
kapacitami autora, resp. kolektívu autorov vydaný.
- dodržať minimálny náklad (počet vyrobených nosičov) 50 kusov,
- po vydaní titulu odovzdať Vydavateľstvu EKONÓM minimálne 1 kus CD, resp. DVD
nosičov s príslušným titulom, 2 ks odovzdať Slovenskej ekonomickej knižnici,
v zmysle zákona NR SR č. 535/2003 Z. z. poslať po 2 ks CD, resp. DVD nosičov
s príslušným titulom nasledovným inštitúciám – 2 ks – Slovenská národná knižnica,
Ústav knižničných fondov, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, 2 ks –
Univerzitná knižnica, Michalská l, 814 17 Bratislava.
10. V prípade, že príslušná fakulta, resp. Ústav jazykov EU v Bratislave, navrhne a schváli
náklad titulu určeného ako študijná literatúra v súlade s touto smernicou (článok 3, bod 8)
a uvedený náklad sa počas navrhnutej doby používania zvýšenej o dva roky nevypredá,
príslušná fakulta, resp. Ústav jazykov EU v Bratislave sa zaväzujú nevypredané tituly od
Ekonomickej univerzity odkúpiť za predajnú cenu, zníženú o 25%.

Ustanovenia tohto dodatku sa primerane vzťahujú na všetky tituly zaradené do edičného
programu na rok 2009, ktorých čistopisy neboli predložené na jazykovú redakciu do 31.
decembra 2009.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2010.

V Bratislave, 16. 12. 2009

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor

