
Dodatok č. 3 

k internej smernici č. 16/2008 o edičnej činnosti 

 

1. Interná smernica č. 16/2008 o edičnej činnosti sa dopĺňa a mení týmto dodatkom č. 3 takto: 

 

 V článku 8a bod 3 sa vypúšťa text: 

„, 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.“. 

 

 V článku 8a bod 3 znie: 

„Po prerokovaní a schválení edičného programu Vydavateľstvo EKONÓM pripraví pre autora 

návrh vydavateľskej zmluvy.“ 

 

 V článku 8a sa vypúšťa bod 5 v tomto znení: 

„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.“. 

 

 V článku 8a sa vypúšťa bod 6 v tomto znení: 

„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.“. 

 

 V článku 8a bod 8 sa vypúšťa text: 

„z vyššie uvedených dôvodov“ 

 

 V článku 8a bod 8 znie: 

„Ak sa autor, resp. vedúci autorského kolektívu rozhodne titul vyčiarknutý 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.“ 

 

 V článku 8a sa body 7 - 10 menia na body  5 - 8 

   

2. Ustanovenia tohto dodatku sa vzťahujú na všetky tituly, ktoré boli zaradené do edičného 

programu na rok 2012 a ďalšie roky.  

3. Vydavateľské zmluvy uzatvorené pre rok 2012 podľa doterajšieho znenia smernice o edičnej 

činnosti zostávajú v platnosti.  

4. Čestné vyhlásenie, ktoré je súčasťou vydavateľskej zmluvy uzatvorenej na rok 2012, stráca 

platnosť. 

5. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2012. 

 

  

V Bratislave 20. januára 2012 

 

       Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v.r. 

                     rektor 


