Požiadavky na vyhotovenie čistopisu
/pre autorov študijnej literatúry/
1. Čistopis treba vyhotoviť počítačom ako word dokument. Na jazykovú úpravu
požadujeme výstup na papieri, po zapracovaní pripomienok jazykovej
redakcie a DTP editora Vydavateľstva EKONÓM do tlače zadajte konečnú
verziu ako súbor e-mailom, resp. na dátovom nosiči a tiež výstup z tlačiarne.
2. Pri písaní učebného textu (skrípt) – formát A4 – treba dodržať rámček textu
15,4 x 24,5 cm, (t. j. nastavenie okrajov 2,5 cm), 12 bodov Times New
Roman, 1,5 riadkovanie.
3. Pri písaní učebníc, monografií a zborníkov treba dodržať rámček textu
15,4 x 24,5 cm, (t. j. nastavenie okrajov 2,5 cm) 14 bodov Times New
Roman (pretože sa formát strany A4 bude zmenšovať na výsledný formát A5
a text písaný menším písmom by nebol dostatočne čitateľný), jednoduché
riadkovanie.
Upozornenia:
1. Jeden autorský hárok 1 AH = 20 normovaných rukopisných strán
(30 riadkov x 60 znakov), ale po napísaní počítačom v zmysle požiadaviek
na vyhotovenie čistopisu je 1 AH približne 13 strán.
2. Číslovanie strán čistopisu:
1. strana – titulná strana obsahuje základné údaje (meno autora, názov diela,
vydavateľstvo, rok vydania) – nečísluje sa!
2. strana – autori, recenzenti, jazykové redaktorky, ISBN – nečísluje sa!
3. strana, prípadne ďalšie – obsah – nečísluje sa!
Sám text vrátane predslovu sa začína v závislosti od rozsahu obsahu vždy na
nepárnej – teda vždy na pravej, tzv. náhľadovej strane (s. 5, s. 7 a pod.) – čísluje
sa!
Ak je predslov iba na jednej strane (napr. na s. 5), ďalšia strana je prázdna a prvá
kapitola sa opäť začína na nepárnej strane, v tomto prípade na s. 7.
Žiadame autorov, aby čistopis už pred jazykovou úpravou z formálnej stránky
pripravili podľa uvedených požiadaviek. To znamená aj s prípadným záhlavím,
poznámkami, registrami, číslovaním strán a pod. Očíslovať treba aj všetky

prílohy! Ak dielo pozostáva z viacerých súborov, musia mať všetky súbory
jednotnú úpravu (písmo, riadkovanie, okraje a pod.), a to aj vtedy, keď
jednotlivé súbory pochádzajú od rôznych autorov.
Vydavateľstvo EKONÓM

Poznámka k nákladom učebníc a monografií. Uvádzané náklady sú iba
orientačné, vydavateľstvo sa pri ich výrobe (pri zachovaní minimálnych
nákladov) bude operatívne riadiť dopytom po jednotlivých tituloch, aby
nevznikali dlhodobé nepredajné zásoby.

