Dodatok č. 2
k internej smernici č. 16/2008 o edičnej činnosti
Interná smernica č. 16/2008 o edičnej činnosti sa dopĺňa a mení týmto dodatkom č. 2 takto:
V celom texte sa mení text:
„Ekonomická univerzita“ na „Ekonomická univerzita v Bratislave“.
V článku 3 bod 2 sa mení výraz:
„Ústavom jazykov“ na „Fakultou aplikovaných jazykov“.
V článku 3 bod 3 sa mení výraz:
„Ústavu jazykov“ na „Fakulty aplikovaných jazykov“.
Text článku 3 bod 5 sa mení takto:
„Odporúča sa, aby názov titulu uvedeného v edičnom programe ako učebnica a učebný text
(skriptum) priamo korešpondoval s názvom predmetu, pre ktorý je určený; odporúča sa, aby názov
monografie priamo nekorešpondoval s názvom predmetu, pre ktorý môže byť monografia určená
ako študijná literatúra.“
Text článku 3 bod 12 sa mení takto:
„Návrhy titulov na zaradenie do edičného programu Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokúva
edičná komisia príslušnej fakulty a schvaľuje kolégium dekana príslušnej fakulty.“
Text článku 3 bod 13 sa mení takto:
„Prerokovaný a schválený návrh edičného programu príslušného pracoviska s uvedením dátumu
prerokovania v edičnej komisii a dátumu schválenia v kolégiu dekana predloží dekan príslušnej
fakulty v stanovenom termíne pre rokovanie pedagogickej a edičnej komisii Ekonomickej
univerzity v Bratislave.“
Text článku 3 bod 14 sa mení takto:
„Príslušná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave predkladá návrh edičného programu na
ďalší kalendárny rok za svoje pracoviská najneskôr do konca októbra príslušného roka.“
V článku 5 sa vypúšťa text:
„resp. Ústavu jazykov“
V článku 7 sa za bod 9 vkladá bod 10 v tomto znení:
„Autorská odmena sa vypláca v dvoch výplatných termínoch. 65 % autorskej odmeny vypočítanej
v závislosti od charakteru titulu, od pracovného zaradenia autora a na základe počtu autorských
hárkov predkladaného titulu sa vyplatí najneskôr do 30 dní od prijatia konečnej verzie diela pri
zohľadnení skutočností uvedených v dodatku č. 1 k smernici. 35 % autorskej odmeny sa vyplatí

najneskôr do 30 dní od zistenia skutočnosti, že 80 % nákladu diela uvedeného vo vydavateľskej
zmluve bolo vypredaných.“

V článku 7 sa pôvodné body 10 a 11 menia na body 11 a 12.
V článku 8a sa mení text:
„EU v Bratislave“ na „Ekonomická univerzita v Bratislave“.
V článku 8a bod 10 sa vypúšťa text:
„, resp. Ústav jazykov“.
V článku 9 sa vypúšťa text:
„, resp. Ústavu jazykov“.
Ustanovenia tohto dodatku sa vzťahujú na všetky tituly zaradené do edičného programu na rok
2011 a ďalšie roky.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2011.

V Bratislave 26. januára 2011

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

