
 

Š T A T Ú T  

Redakčnej rady časopisu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

U N I V E R S I T A S   Š A FA R I K I A N A 

 
Účelom tohto štatútu je vymedzenie postavenia, pôsobnosti a úloh Redakčnej rady časopisu Universitas 

Šafarikiana s cieľom zabezpečiť jeho riadne vydávanie. 

 

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

  

1.1  Redakčná rada (ďalej rada) časopisu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ďalej UPJŠ) v Košiciach Universitas 

Šafarikiana je zriadená na základe menovania rektorom  UPJŠ v Košiciach. 

1.2  Štatút rady vymedzuje zloženie, postavenie, pôsobnosť, úlohy, práva a povinnosti jej členov a šéfredaktora.  

 

 

2. ÚLOHY A PÔSOBNOSŤ RADY 

 

2.1  Rada má koncepčnú, informatívnu a kontrolnú úlohu nad činnosťou časopisu Universitas Šafarikiana                

a je poradným orgánom šéfredaktora.  

2.2  Rada prerokováva, posudzuje a navrhuje obsah časopisu Universitas Šafarikiana.  

2.3  Členovia rady podľa svojej príslušnosti k jednotlivým fakultám, pracoviskám,      

 úsekom  a orgánom UPJŠ v Košiciach odporúčajú šéfredaktorovi informácie, témy a osobnosti na zverejnenie 

v časopise.  

 

3. ZLOŽENIE RADY 

 

3.1  Redakčnú radu tvoria: 

  a) predseda 

  b) členovia 

3.2  Predsedom rady je rektor UPJŠ v Košiciach.   

3.3  Členov rady menuje predseda rady.   

3.4  Členstvo v rade zaniká odvolaním, skončením pracovného pomeru alebo štúdia  na UPJŠ v Košiciach alebo 

vzdaním sa členstva v rade.  

3.5   Okrem členov sa rokovania rady môžu zúčastniť aj ďalší prizvaní zamestnanci a študenti UPJŠ v Košiciach. 

Prizvaní hostia majú možnosť predkladať návrhy, resp. zaujímať stanovisko k prerokovávaným problémom. 

Nemajú právo hlasovať. 

3.6   Členstvo v rade je dobrovoľné a nezastupiteľné. 



 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV RADY 

 

4.1  Členovia rady sa zúčastňujú zasadnutí rady, sledujú obsah časopisu Universitas Šafarikiana a prispievajú          

k jeho rozvoju.  

4.2  Redakčná rada sa schádza minimálne štyrikrát do roka.   

4.3  Členovia rady majú právo sa vyjadrovať ku všetkým prerokovávaným otázkam a požadovať doplňujúce 

informácie. 

4.4  Členovia rady zbierajú pripomienky ku koncepcii a obsahu časopisu Universitas Šafarikiana a predkladajú ich 

predsedovi rady a šéfredaktorovi. 

4.5  Členovia rady môžu navrhnúť predsedovi rady odvolanie šéfredaktora. 

 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ŠÉFREDAKTORA 

 

5.1  Šéfredaktora časopisu Universitas Šafarikiana menuje predseda rady.  

5.2  Šéfredaktor pripravuje koncepciu, obsah a podklady pre jednotlivé vydania časopisu.  

5.3  Šéfredaktor edituje a redakčne upravuje materiály od spolupracovníkov a prispievateľov. 

5.4  Šéfredaktor pripravuje autorské texty.  

5.5  Šéfredaktor spolupracuje s technickým redaktorom na grafickej podobe časopisu.  

 Šéfredaktor zodpovedá za jazykovú korektúru. 

 

 

6. ÚČINNOSŤ 

 

6.1    Štatút časopisu Universitas Šafarikiana nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ v Košiciach.  

 

 

 

V Košiciach 20.  marca 2014                                                     

                                                                                                                              prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., v. r. 

                                                                                                                                                    r e k t o r  UPJŠ    


