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Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“) vydáva
podľa článku 9 bodu 3 písm. a) Štatútu EU v Bratislave a článku 6 bodu 13 Organizačného
poriadku EU v Bratislave tento „Organizačný poriadok Redakcie časopisu Ekonomické
rozhľady Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len „Redakcia ER“):
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Redakcia ER je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity.
2. Redakcia ER zabezpečuje v súlade so zákonom č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a
agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v
znení neskorších predpisov vydávanie vedeckého časopisu s názvom „Ekonomické
rozhľady Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len „Ekonomické rozhľady“ alebo
„ER“).
3. Ekonomické rozhľady sú zaregistrované:
a) na Ministerstve kultúry SR pod registračným číslom EV 4393/11 a
b) v medzinárodnom stredisku ISDS (International Serial Data System) v Paríži s ISSN
0323-262X.
4. Organizačný poriadok Redakcie ER je záväzný pre všetkých zamestnancov redakcie, ktorí
sú v pracovnoprávnom vzťahu s EU v Bratislave.
Článok 2
Poslanie ER
1.

Ekonomické rozhľady sú vedeckým časopisom EU v Bratislave.

2.

Poslaním ER je publikovanie vedeckých statí, príspevkov do vedeckej diskusie,
prehľadov, konzultácií, odborných názorov, recenzií a vedeckých informácií najmä
z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a
hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky.

3.

Svoju pôsobnosť ER orientujú na odbornú a vedeckú komunitu v Slovenskej republike
i v zahraničí, na jednotlivcov i organizácie.

4.

Výber jednotlivých článkov do ER schvaľuje Redakčná rada ER.

5.

Vydávanie ER zabezpečuje Redakcia ER.
Článok 3
Redakčná rada ER

1.

Členmi Redakčnej rady ER sú vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci EU
v Bratislave, príp. významní odborníci alebo výskumní pracovníci, vrátane zahraničných,
ktorí spolupracujú s EU v Bratislave.

2.

Redakčnú radu ER menuje a odvoláva rektor EU v Bratislave.
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3.

Predsedom Redakčnej rady ER je prorektor pre vedu a doktorandské štúdium.

4.

Členstvo v Redakčnej rade ER je čestné a nezastupiteľné.
Článok 4
Organizačná štruktúra Redakcie ER

1.

S výkonným redaktorom Redakcie ER uzatvára pracovnoprávny vzťah rektor EU
v Bratislave.

2.

Výkonný redaktor plní najmä tieto úlohy:
a) predkladá Redakčnej rade ER návrh poradia príspevkov pre jednotlivé čísla ER,
b) pripravuje pre predsedu Redakčnej rady ER podklady pre zasadnutie Redakčnej rady
ER a zabezpečuje plnenie jej rozhodnutí,
c) napomáha pri získavaní kvalitných príspevkov domácich i zahraničných autorov a dbá
o to, aby o možnostiach publikovania v ER boli informovaní tvoriví pracovníci
a spolupracovníci EU v Bratislave,
d) organizuje činnosť Redakcie ER tak, aby boli všetky činnosti vykonané včas a na
požadovanej úrovni,
e) udržuje stály kontakt so všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na tlači a distribúcii ER,
f) zabezpečuje komunikáciu so sponzormi a napomáha pri vyhľadávaní nových,
g) dbá o rozširovanie čitateľskej základne a počtu predplatiteľov.

3.

Výkonný redaktor zodpovedá za činnosť Redakcie ER prorektorovi pre vedu
a doktorandské štúdium.

4.

Ďalšie pracovné pozície v Redakcii ER:
a) tajomník, s ktorým pracovnoprávny vzťah uzatvára rektor EU v Bratislave,
b) odborná a jazyková redaktorka (slovenský jazyk),
c) odborná a jazyková redaktorka (anglický jazyk).

5.

Tajomník Redakcie ER zabezpečuje administratívnu a organizačnú činnosť Redakcie ER.

6.

Odborná a jazyková redaktorka (slovenský jazyk) Redakcie ER komplexne zabezpečuje
redakčnú agendu ER v slovenskom jazyku.

7.

Odborná a jazyková redaktorka (anglický jazyk) Redakcie ER komplexne zabezpečuje
redakčnú agendu ER v anglickom jazyku.

8.

Redakcia ER zabezpečuje registráciu ER do medzinárodných databáz.
Článok 5
Záverečné ustanovenie

1.

Tento Organizačný poriadok Redakcie ER nadobúda účinnosť dňom 5. 11. 2018.

Bratislava 25. 10. 2018
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave
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