ŠTATÚT
REDAKČNEJ RADY VTS news

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej len „ZSVTS“ alebo „Zväz“) v snahe
širšie spropagovať svoju činnosť a činnosť svojich členských organizácii (ČO), zriadil
elektronický časopis VTS news. Cieľom periodika je poskytovať informácie o aktuálnom dianí
v ZSVTS a v jeho členských organizáciách, o medzinárodnej spolupráci Zväzu, ďalej
propagovať nové poznatky vedy a techniky a prezentovať aktivity členov ČO ZSVTS.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Vydavateľom periodika VTS news je Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

2.

Sídlom vydavateľa je: Koceľova 15, 815 94 Bratislava

3.

Webové sídlo: https://www.zsvts.sk//

4.

Logo VTS news je nasledovné:

5.

Registračné číslo periodika je: ISSN 1339-570X.

6.

VTS news (ďalej periodikum alebo časopis) vychádza v súlade s edičným plánom,
spravidla 4x ročne. Redakčná rada VTS news môže rozhodnúť o mimoriadnych vydaniach.

7.

Periodikum je bezplatné pre všetkých čitateľov.

8.

Publikovanie článkov nie je honorované.

9.

Záležitosti, ktoré nerieši tento Štatút sa riadia zákonom o periodickej tlači.

Článok 2
Redakčná rada
1.

Redakčná rada (RR) je desaťčlenná. Zloženie redakčnej rady je nasledovné:
a) predseda RR,
b) šéfredaktor,
c) výkonný redaktor,
d) členovia RR.

2.

Predseda RR je viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie.

3.

Šéfredaktor RR je vedúci úseku vedy a techniky ZSVTS.

4

Výkonný redaktor je osoba zodpovedná za štruktúru a dizajnovú stránku periodika.

5.

Členom RR je člen Komisie pre vedu, techniku a vzdelávanie ZSVTS, ako aj člen
ČO ZSVTS, ktorého priamo nominuje predseda RR.

6.

Členstvo v redakčnej rade zaniká:
- uplynutím doby mandátu člena,
- odvolaním člena,
- vzdaním sa členstva v RR.

7.

Členstvo v redakčnej rade je nezastupiteľné.

8.

Členstvo v redakčnej rade je nehonorované.

9.

Mandát RR je trojročný v súlade s funkčným obdobím viceprezidenta ZSVTS pre vedu,
techniku a vzdelávanie.

Článok 3
Zasadnutie redakčnej rady
1.

Redakčnú radu zvoláva šéfredaktor najmenej 7 dní pred dňom uzávierky prostredníctvom
pozvánky odoslanej elektronickou poštou všetkým jej členom.

2.

Program, ako aj podklady na zasadnutia RR, pripravuje šéfredaktor.

3.

Návrhy a podnety na rokovanie RR predkladajú jej členovia šéfredaktorovi v dostatočnom
časovom predstihu pred zasadnutím RR.

4.

Rokovanie redakčnej rady vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti šéfredaktor. RR môže
mať aj online zasadnutie.

5.

Šéfredaktor vypracováva zápis z rokovania, ktorý zasiela všetkým členom RR.

6.

Zasadnutia redakčnej rady sú neverejné. Okrem jej členov sa rokovaní RR môžu na
žiadosť predsedu RR zúčastniť aj ďalší prizvaní členovia ČO ZSVTS, ktorí nemajú právo
hlasovať, majú však možnosť predložiť návrhy, resp. zaujať stanovisko k prerokovávaným
otázkam.

7.

RR je uznášaniaschopná, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

8.

Uznesenia redakčnej rady sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
V prípade rovnosti hlasov členov redakčnej rady pri hlasovaní, má predseda rozhodujúci
hlas.

Článok 4
Úlohy a činnosť redakčnej rady
1.

Redakčná rada, na základe edičného plánu na príslušný kalendárny rok, určuje rámcový
obsah nasledujúceho čísla a ukladá šéfredaktorovi zabezpečenie príspevkov. RR dáva
návrhy na ďalšie vylepšenie obsahu a formy periodika.

2.

Predseda RR:
a) zastupuje RR navonok,
b) určuje program zasadnutia redakčnej rady,
c) riadi činnosť redakčnej rady.

3.

Šéfredaktor:
a) zvoláva zasadnutia RR,
b) pripravuje podklady a obsah periodika, za ktoré zodpovedá,
c) Napomáha napĺňať program zasadnutia RR
d) oznamuje prispievateľom neuverejnenie, uverejnenie alebo preloženie jeho príspevku,
e) kontroluje stránkovú a pravopisnú korektúru periodika,
f) odporúča autorom prípadné krátenie rozsiahlych článkov,
g) dohliada, aby v periodiku nebola uverejnená informácia, ktorá je utajovanou
skutočnosťou, obsahuje skutočnosť tvoriacu predmet obchodného tajomstva, daňového
tajomstva alebo povinnosti zachovávať mlčanlivosť, alebo podlieha ochrane osobných
údajov,
h) kontroluje zverejnenie periodika na webstránke ZSVTS a zabezpečuje expedíciu
elektronického periodika všetkým členom ČO,
i) zabezpečuje archiváciu periodika v údajovom sklade ZSVTS,
j) odovzdáva periodikum do určených knižníc,
k) cca v päťročnom cykle zabezpečuje tlač a väzbu jednotlivých čísel do knižnej podoby.

4.

Výkonný redaktor:
a) zodpovedá za štruktúru a dizajnovú stránku periodika,
b) vykonáva redakčnú úpravu textov periodika,
c) v spolupráci s grafikom navrhuje a kontroluje grafické zalomenie periodika.

5.

Členovia redakčnej rady:
a) hodnotia aktuálne vydanie periodika,
b) navrhujú témy a autorov do jednotlivého čísla periodika,
c) podľa potreby pomáhajú šéfredaktorovi s naplnením príslušných rubrík.

6.

Ďalšie úlohy redakčnej rady sú najmä:
a) vyhľadávať a podporovať autorov z členskej základne Zväzu,
b) vyhľadávať a získavať inzerentov,
c) navrhovať cenník inzercie.

Článok 5
Periodikum VTS news
1.

Redakčná rada určuje stále rubriky periodika.

2.

Rozsah jednotlivých príspevkov vopred stanoví a kontroluje šéfredaktor v spolupráci
s výkonným redaktorom. Redakčná rada má právo na zmeny stálych rubrík.

3.

Príspevky sú publikované v slovenskom jazyku a sú zasielané elektronickou formou
šéfredaktorovi (odporúčaný je formát MS word).

4.

Obsah príspevku musí byť zameraný na problematiku odborného zamerania členských
organizácií ZSVTS alebo aktuálneho diania na Slovensku v otázkach súvisiacich
s poslaním Zväzu, resp. odborným zameraním jeho členských organizácií.

5.

Všetky príspevky sú povinne opatrené menom a priezviskom autora alebo značkou
redakcie.

6.

Odborné príspevky však nie sú korigované z odbornej a ani jazykovej stránky. Jednotlivé
články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskami vydavateľa
a redakcie.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.

Redakčná rada dohliada na dodržiavanie etických princípov publikovania a na zachovanie
zásad objektívneho a aktuálneho informovania čitateľov.

2.

Štatút Redakčnej rady periodika VTS news bol schválený na zasadnutí Predsedníctva
ZSVTS dňa 24.2.2022 a týmto dňom nadobudol právoplatnosť.

V Bratislave, 24.4.2022

Ing. Pavol RADIČ, PhD., EUR ING v.r.
viceprezident ZSVTS pre VTV

prof. Ing. Dušan PETRÁŠ, PhD., EUR ING v.r.
prezident ZSVTS

