
Príloha k Smernici pre posudzovanie publikácií vydávaných Slovenským zväzom včelárov  

zo dňa 20.5.2012 schválená na VV SZV v Kráľovej pri Senci. 

 

 

 

Sadzobník autorských odmien 

 

a odmien za práce vykonávané v súvislosti s vydavateľskou činnosťou Slovenského 

zväzu včelárov v Bratislave 

 

 

 

1. Autorská odmena za vytvorenie 1. vydania pôvodného diela sa stanovuje dohodou 

objednávateľa diela a jeho autora, pričom vychádza z princípu presadzovaného zväzmi 

ochrancov autorských práv a zo  zásady, že autorovi patrí za prácu primeraná odmena. 

V čase tvorby tejto smernice dosahuje podiel autorského honoráru na knižnom trhu obvykle  

max. 13 % z ceny, za ktorú publikáciu vydavateľ ponúka knižným distribútorom, t.z. max.  

13%  x  (odporúčaná koncová cena – 40 % rabat distribútora).  

Na základe uvedených skutočností stanovujeme výšku honorárov  za knižné diela SZV 

nasledovne: 

 

1.Autorská odmena za  vytvorenie,  1.vydanie pôvodného diela: 

   

1.1. Monografia,  ostatná odborná literatúra, študijná literatúra ............................  

 

................................................................................................................. do 60 eur /AH1•  

 

1.2. Študijná literatúra –učebné texty, skriptá, testy................................. do 50 eur / AH.  

 

1.3. Zborník -  zostavenie diela ..................................................................do 40 eur /AH.  

 

2. Za dotlač diela sa autorská odmena  neudeľuje .  

 

Za dotlač diela sa podľa tohto sadzobníka považuje vydanie nezmeneného diela v tom istom 

alebo v nasledujúcom kalendárnom roku, ak to umožňuje zmluvne dohodnutý počet 

výtlačkov.  

 

3. Autorská odmena za ďalšie vydanie  

 

3.1. Podstatne nezmeneného diela , v ktorom je oproti predchádzajúcemu vydaniu 

prepracovaný obsah do 40 % jeho rozsahu, sú  opravené tlačové, jazykové a číselné chyby 

....................................................................................................................do 35 eur! AH.  

 

3.2. Podstatne prepracovaného diela študijnej literatúry -  monografie, a ostatnej odbornej 

literatúry, t. j. diela, v ktorom je prepracovaných 41 - 80 % jeho rozsahu 

.....................................................................................................................do 50 eur /AH.  

 

3.3. Dielo, v ktorom je prepracovaných viac ako 80 % rozsahu, sa považuje za nové a možno 

zaň stanoviť autorskú odmenu ako za 1. vydanie.  

 



4. Odmena za preklad odborného textu  

 

4.1. Publikácie objednanej SZV Bratislava sa stanoví dohodou s prekladateľom 

 

......................................................................................................... do 250 eur /AH.  

 

 4,2. Odmena za odbornú revíziu prekladu odborného textu (dohodou) 

 

........................................................................................................... do 50 eur /AH.  

 

 

Navrhovaná sadzba honorárov predpokladá, že autor dodá SZV rukopis v digitálnej 

forme,  po oprave redakčných zásahov, s prehľadným  umiestnením grafov, obrázkov a 

tabuliek, zalomením do stránok,   po poslednej autorskej korektúre.  

 

................................................................................................................................................ 

 

Špecifikácia pojmov používaných pre výpočet sadzby honoráru: 

 

1 AH = 1 autorský hárok = 20 normalizovaných strán (n. s.) = 36 000 znakov (vrátane 

medzislovných medzier)  alebo 2 300 cm2 plochy obrázkov vo vydanej publikácii.  

 

1 n. s. = 30 riadkov so 60 písmenami (vrátane medzislovných medzier). Ak sa na výpočet 

rozsahu a odmeny použije ako jednotka l n. s., potom sa príslušná sadzba delí 20.  

 

Obrázky sa prepočítavajú na  autorské hárky –( spočíta sa celková potlačená plocha fotografií 

a kresieb v knihe  v cm2 a  vydelí číslom 2300). Honorujú sa ako ostatný text sadzbou za AH. 

 

Tabuľky a grafy sú súčasťou textu, nehonorujú sa samostatne. 

 

 

  

 

 


