Štatút
Základné ustanovenie
Občianske združenie PREVEDA v súlade so svojimi stanovami vydáva periodikum
FOLKLÓR – slovenský kultúrno-spoločenský časopis pre priaznivcov folklóru a umenia.
Vydávanie časopisu sa riadi týmto štatútom.
článok 1
1. Časopis poskytuje prehľad o informáciách z oblastí folklóru, ale dotýka sa i inej umeleckej
tvorby a umenia, ponúka prehľad tých najzaujímavejších udalostí, podujatí a rozhovorov,
vždy za dané aktuálne obdobie. Je prierezom umeleckej tvorby všetkých regiónov,
národnostných menšín, zahŕňa etnografické pozorovania, výskumy. Svojim obsahom
prihliada na sociálne, kultúrne, spoločenské, náboženské či etnické vzťahy. Snažíme sa
zachytiť kultúrnu identitu jednotlivých regiónov v čo najreálnejšej podobe. Časopis ponúka
prezentáciu záujmových krúžkov, súborov, umeleckých telies a inštitúcií blízkych danému
oboru. Veríme, že tento časopis sa stretne s obľubou širokej ako i profesnej verejnosti.
2. Príspevky sa uverejňujú v jazyku slovenskom, prípadne v niektorom z nárečí slovenských
regiónov.
3. Úroveň príspevkov posudzuje a schvaľuje redakcia.
4. Príspevky musia byť odovzdané v elektronickej podobe.
5. Časopis vychádza ako štvrťročník. Nad rámec hlavných vydaní môžu vychádzať špeciálne
čísla.
článok 2
O základných podmienkach vydávania časopisu rozhoduje predseda Občianskeho združenia
PREVEDA.
1.
2.
3.
4.

zriadenie alebo zrušenie vydávania;
periodicita a rozsah časopisu;
personálne obsadenie redakcie časopisu;
vyčlenenie prostriedkov z Občianskeho združenia PREVEDA, získavanie finančných
príspevkov pre časopis z iných zdrojov a hospodárenie s nimi
článok 3

1. Predseda Občianskeho združenia PREVEDA menuje redakčnú radu časopisu.
2. Redakčnú radu tvoria: šéfredaktor časopisu, zástupca šéfredaktora, odborný redaktor,
externí redaktori
3. Funkčné obdobie redakčnej rady je spravidla dvojročné.
článok 4
Śéfredaktor časopisu
1.
2.
3.
4.

Zodpovedá za koncepciu časopisu a obsah čísla.
Riadi činnosť redakcie a zvoláva redakčnú radu.
Zabezpečuje komunikáciu s autormi
Zastupuje redakciu a redakčnú radu pred členmi Občianskeho združenia PREVEDA.

článok 5
Zástupca šéfredaktora
1. spoločne s redaktormi a spolupracovníkmi redakcie zabezpečuje prípravu časopisu.
2. sa vo svojej práci riadi pokynmi šéfredaktora a zabezpečuje komunikáciu s autormi.
článok 6
Odborný redaktor
1. spoločne s redaktormi a spolupracovníkmi redakcie zabezpečuje prípravu časopisu.
2. sa vo svojej práci riadi pokynmi šéfredaktora a zabezpečuje komunikáciu s autormi.
3. spolu so šéfredaktorom zabezpečuje výber odborných príspevkov a rubrík.
článok 7
1. redakčná rada časopisu je pomocným orgánom šéfredaktora pre riadenie činnosti časopisu.
2. redakčná rada prerokúva koncepciu časopisu, obsah a štruktúru jednotlivých čísiel a
posudzuje predložené príspevky.
3. predsedom redakčnej rady je šéfredaktorom časopisu.
4. šéfredaktor zvoláva redakčnú radu podľa potreby, minimálne však 2 x ročne.

Záverečné ustanovenie
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania predsedom Občianskeho združenia PREVEDA.

V Bratislave dňa 1.1. 2011

Ing. Miroslav Ferko, PhD.,
šéfredaktor časopisu FOLKLÓR
Predseda Občianskeho združenia PREVEDA

