SMERNICA SSTZ č. 2/2021

Odmeny autorov a iných osôb
podieľajúcich sa na publikačnej a ďalšej edičnej
činnosti SSTZ
Výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu, občianske združenie so sídlom Černockého
7729/6, 831 53 Bratislava 3, IČO: 30 806 836, vydáva túto smernicu.

Článok I.
Vecný rozsah, osobná pôsobnosť
1. Táto smernica sa vzťahuje na osoby podieľajúce sa na publikačnej a ďalšej edičnej činnosti SSTZ,
najmä:
a/ autorov odborných publikácií a textov,
b/ autorov faktografických publikácií a textov,
c/ autorov spravodajských, publicistických, analytických a ostatných textov,
d/ recenzentov,
e/ jazykových a štylistických korektorov.
2. Táto smernica sa vzťahuje na publikačnú a inú edičnú činnosť SSTZ, najmä na:
a/ knižnú publikačnú činnosť,
b/ časopis Slovenský stolný tenis,
c/ ďalšiu edičnú a obdobnú činnosť.
/ďalej len „publikácia“/
3. SSTZ v rámci publikačnej a inej edičnej činnosti najmä:
a/ sám vydáva publikácie alebo podporuje vznik publikácií na o stolnom
tenise,
b/ podporuje vznik publikácií formou príspevku oprávnenému žiadateľovi,
c/ môže odkúpiť publikáciu ako hotové dielo pre účely SSTZ od autora, vydavateľa, či inej osoby.
4. Táto smernica sa týka odmien pre publikácie uvedené v bode 3. písm. a/ tohto článku. Výška
príspevku pre publikácie v bode 3. písm. b/ bude stanovená na základe návrhu predsedu redakčnej rady
časopisu Slovenský stolný tenis a následným rozhodnutím VV SSTZ v každom konkrétnom prípade.
Gestorom činnosti súvisiacich s touto smernicou je komisia rozvoja stolného tenisu a školského športu
SSTZ /ďalej len „komisia rozvoja“/ v spolupráci s redakčnou radou časopisu Slovenský stolný tenis.

Článok II.
Výplata honorárov a odmien
1. Normostranou sa rozumie 1.800 znakov s medzerami. Počet normostrán sa určí podľa tohto kritériá bez
ohľadu na skutočný počet strán publikácie či iného edičného materiálu.
2. Autor publikácie je povinný dodať materiál vo formáte umožňujúcom poverenej osobe SSTZ
skontrolovať počet znakov. V prípade časopisu Slovenský stolný tenis vyhotoví šéfredaktor sumár
normostrán jednotlivých autorov článkov, informuje redakčnú radu časopisu a predsedu komisie
rozvoja. Návrh na určenie výšky odmien predkladá na VV SSTZ predseda komisie rozvoja.
3. Výška odmien je stanovená takto:
a/ autori odborných publikácií a textov
b/ autori faktografických publikácií a textov
c/ autori spravodajských, analytických textov
d/ autori ostatných textov
e/ recenzenti, odborní lektori /bez ohľadu na typ textu/
f/ jazykový a štylistický korektor /bez ohľadu na typ textu/

10,00 až 15,00 €/ normostrana
8,00 až 12,00 €/ normostrana
10,00 €/ normostrana
10,00 €/ normostrana
4,00 až 6,00 €/ normostrana
3,00 až 5,00 €/ normostrana

g/ autori publicistických textov
15,00 €/ normostrana
Cena za fotografiu sa bude posudzovať individuálne na koľko sa odvíja od množstva skutočností
(veľkosť, kvalita, aktuálnosť , náročnosť jej získania), ktorú je zložité vopred určiť. Cenu navrhne
redakčná rada časopisu Slovenský stolný tenis.
4. Recenzent a jazykový, prípadne aj štylistický korektor je povinný vyhotoviť výkaz
o svojej činnosti, z ktorej bude zrejmý rozsah jeho činností tak, aby bolo možné čo najobjektívnejšie
posúdiť kvalitatívny ako aj kvantitatívny rozsah a náročnosť prác. Uvedený výkaz bude súčasťou návrhu
na priznanie odmeny. Za týmto účelom môže SSTZ vypracovať vzorovú správu s požadovanými
náležitosťami.
5. S osobami uvedenými v bode 3 tohto článku je možné dohodnúť časovú špecifikáciu dodania
jednotlivých prác. Pri jej nedodržaní je možné odmenu primerane krátiť. V prípade opakovaného
nedodržania termínov je možné odmenu vôbec nepriznať.
6. Všetky odmeny sú splatné až po kompletnom dodaní prác.
7. Pri predložení návrhu publikácie a jej zaradení do edičného plánu sa pripraví predbežný rozpočet na
základe dostupných údajov. Súčasne sa určí kompletní tím podieľajúci sa publikácii, najmä s ohľadom
na plánovanie budúcich odmien. Výška odmien je určená brutto. Konečná suma sa určí v závislosti od
zmluvného vzťahu podľa čl. III tejto smernice.

Článok III.
Zmluvné vzťahy
1. V prípade odmien podľa čl. II bod 4. písm. a/ až d/ sa použije príslušný zmluvný vzťah v zmysle
príslušných ustanovení autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení /zmluva o vytvorení diela,
licenčná zmluva atď./
2. V prípade odmien podľa čl. II bod 4. písm. e/ až f/ sa použije príslušný zmluvný vzťah v zmysle
príslušných ustanovení zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, najmä dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
3. V prípade predpokladu, že osoby uvedené čl. II bod 4 vykonávať činnosti viackrát alebo opakovane, je
možnú uzatvoriť príslušný zmluvný vzťah na dobu neurčitú. V jednotlivých zmluvách sa dohodnú aj
ďalšie podmienky, najmä otázky daňové, otázky možných náhrad hotových /cestovné, nocľažné, atď./
ako aj ďalších výdavkov.
4. Zmluvné vzťahy musia byť uzatvorené pred vytvorením publikácie. V zmluve bude určená čo
najpresnejšia špecifikácia publikácie. Konkrétna výška odmeny bude určená po vyhotovení dodaní
publikácie.
5. Výška odmien je určená brutto. Konečná suma sa určí v závislosti od zmluvného vzťahu a aktuálne
legislatívy. V prípade zmlúv uzatvorených podľa autorského zákona si je každý autor povinný zdaniť
tento príjem v zmysle príslušných právnych predpisov.

Článok IV.
Ďalšie ustanovenia
1. Administratívnu činnosť spojenú s uzatváraním zmluvných vzťahov a vyplácaním odmien
zabezpečuje poverený člen sekretariátu SSTZ.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je oprávnený vykonať VV SSTZ.
2. Táto smernica bola schválená VV SSTZ dňa 13.1.2021.
3. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia.
V Bratislave dňa 12.1.2021

