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Štatút
časopisu Bystrický Permon
Preambula
Občianske združenie Diversitas Culturae, uvedomujúc si zodpovednosť a kultúrnu hodnotu, v snahe
udržať vydávanie populárno-vedeckého časopisu Bystrický Permon, ktorý si za svoju 18. ročnú
existenciu vybudoval nezastupiteľné miesto v spoločnosti banskobystrických občanov, vydáva tento
nový štatút časopisu tak, aby bola zachovaná kontinuita a charakter doteraz vydávaného časopisu.
Cieľom vydávania časopisu je vyhľadávanie a sprístupňovanie historických, spoločenských, prírodných
a kultúrnych zaujímavostí, faktov a skutočností najmä z minulosti mesta Banskej Bystrice a okolia.
Vydávanie časopisu Bystrický Permon je v súlade so zameraním a cieľmi občianskeho združenia
Diversistas Culturae.
I. Úvodné ustanovenia
1. Celý názov časopisu znie: Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy
umenia a cestovného ruchu.
2. Skrátený názov časopisu znie: Bystrický Permon.
3. Časopis Bystrický Permon je vedecko-populárnym nerecenzovaným časopisom, ktorý vychádza pod
gesciou občianskeho združenia Diversitas Culturae, redakcia časopisu sídli na adrese Tr. SNP 7/1777;
974 01 Banská Bystrica.
4. Cieľom časopisu je vydávanie pôvodných, ale aj prevzatých vedecko-populárnych príspevkov, ktoré
sa dotýkajú histórie, kultúrneho a prírodného dedičstva, zaujímavostí, cestovného ruchu, ale aj literatúry
a umenia Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Spádová oblasť časopisu nie je presne vymedzená
v hrubých líniách kopíruje okres Banská Bystrica.
5. Oficiálnym jazykom časopisu je slovenčina. Časopis výnimočne prijíma aj príspevky napísané
v češtine, bez ohľadu na štátnu príslušnosť autora.
6. Komunikácia v rámci časopisu a časopisu s verejnosťou je písomná, elektronická alebo osobná.
7. Časopis vychádza minimálne 4 x ročne, s tým, že po dohode redakčnej rady môže časopis vydať aj
mimoriadne vydanie, monotematické čísla, alebo zvýšiť frekvenciu vydávania.
II. Orgány a riadenie časopisu, redakcia
1. Vydavateľom časopisu je občianske združenie Diversitas Culturae.
2. Občianske združenie Diversitas Culturae menuje a odvoláva členov redakčnej rady, výkonného
redaktora, zástupcu (zástupcov) šéfredaktora a šéfredaktora, vydáva záväzný štatút časopisu, rozhoduje
o jeho smerovaní, ale nezasahuje do tvorby a charakteru jednotlivých čísel.
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3. Redakciu časopisu tvorí šéfredaktor a jeho zástupcovia, výkonný redaktor, jazykový korektor
a redakčná rada.
4. Šéfredaktora menuje a odvoláva predseda občianskeho združenia Diversitas Culturae. Šéfredaktor
zvoláva a vedie zasadnutie redakčnej rady, zastupuje časopis navonok, má rozhodujúci hlas v prípade
rovnosti. Riadi chod redakcie a nesie zodpovednosť za realizáciu stanoveného obsahu a koncepcie
časopisu. Šéfredaktor prideľuje jednotlivé štúdie a články redaktorom na redakčnú prípravu.
5. Šéfredaktor má právo veta v zaradení príspevku do vydania.
6. Zástupcovia šéfredaktora (spravidla jeden) rozhodujú spolu so šéfredaktorom o konečnej podobe
návrhu obsahu čísla časopisu, ktorý je neskôr predložený na schválenie redakčnej rade. Návrh obsahu
čísla časopisu tvoria vedecké a ostatné príspevky. Ak je zástupcov šéfredaktora viac, určí sa ich
hierarchické poradie v zmysle prvý, druhý,... atď.
7. Výkonný redaktor zodpovedá za redakčnú úpravu vedeckých štúdií a ostatných príspevkov i za
zabezpečenie obrazového materiálu k nim. Spolupracuje s autormi vo veciach autorizácie a nesie
zodpovednosť za spracovanie príspevkov do definitívnej podoby. Výkonný redaktor realizuje apretáciu
a korektúru, teda editovanie materiálu.
8. Jazykový korektor zodpovedá sa gramatickú a štylistickú správnosť jednotlivých príspevkov.
9. Grafický redaktor zodpovedá za predtlačovú prípravu jednotlivých čísiel. Rieši (v spolupráci s
výkonným redaktorom) s autormi prípadné technické a grafické otázky ich článkov.
10. Redaktor v redakčnej rade predkladá vlastné príspevky, kontroluje a posudzuje ostatné príspevky,
vyjadruje sa k problémom a projektom v časopise, predkladá návrhy a riešenia na redakčnej rade.
III. Redakčná rada
1. Hlavným orgánom časopisu a jeho odborným garantom je redakčná rada, ktorá je zložená
z dobrovoľných členov, ktorí na túto činnosť uzavreli s občianskym združením Diversitas Culturae
samostatnú zmluvu a obdŕžali menovací dekrét.
2. Redakčnú radu zvoláva a riadi šéfredaktor, v prípade jeho neprítomnosti niektorí zo zástupcov
šéfredaktora v hierarchickom poradí, alebo čestný člen, alebo na tú vec osobitne určený redaktor.
3. Redakčná rada zasadá spravidla raz týždenne a to fyzicky, alebo elektronicky.
4. Redakčná rada posudzuje prijaté príspevky, hodnotí ich z hľadiska regionálneho vymedzenia časopisu
Bystrický Permon, z hľadiska pôvodnosti, autenticity, vierohodnosti, literárnej a umeleckej kvality
a vedeckej hodnoty.
5. Redakčná rada odporúča alebo neodporúča šéfredaktorovi posudzované príspevky na uverejnenie.
6. Z poverenia vydavateľa redakčná rada zodpovedá za obsah, vydávanie časopisu.
7. Redakčná rada musí rešpektovať všeobecne platné etické a právne normy.
8. Redakčná rada sa vyjadruje, navrhuje riešenia, rieši problémy, prijíma stanoviská a podáva
odporúčania šéfredaktorovi ohľadom všetkých náležitostí chodu a distribúcie časopisu Bystrický
Permon.
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IV. Doručovanie príspevkov
1. Príspevky sú doručované v elektronickej podobe na mailovú adresu časopisu, alebo inou
elektronickou formou výkonnému redaktorovi.
2. Súčasťou príspevku je aj použitá literatúra s výnimkou literárnych umeleckých diel a prevzatých
príspevkov.
3. Po doručení príspevku výkonný redaktor skontroluje formálnu stránku príspevku a jeho úplnosť.
V prípade neúplnosti ho vráti späť na prepracovanie, ak je formálne stránka v poriadku predloží ho na
najbližšie rokovanie redakčnej rady.
4. Ak výkonný redaktor, šéfredaktor, jeho zástupca alebo redakčná rada vráti autorovi článok na
prepracovanie alebo doplnenie a ten to odmietne, príspevok sa vyradí z posudzovania a nebude na
stránkach časopisu Bystrický Permon publikovaný.
5. Redakcia bez predchádzajúcej dohody a súhlasu autora nezasahuje do článkov, nemení a neupravuje
ho. V prípade, že si článok vyžaduje úpravu, zmenu alebo opravu, je k tomu autor vyzvaný, aby tak
učinil, ak tak neurobí, alebo opravu odmietne, redakcia ďalej príspevok neposudzuje a ten sa z procesu
vydávania vyradí. Redakcia má právo opravy alebo zmeny autorovi navrhnúť.
V. Webové sídlo časopisu Bystrický Permon
1. Časopis Bystrický Permon má vlastnú webovú stránku na doméne www.permonrevue.sk.
2. Na webovom sídle sú umiestnené aj všetky pdf verzie (elektronické) časopisu Bystrický Permon.
3. Na webovom sídle sú zverejňované aj vlastné články, podľa výberu redakcie a ďalšie informácie
týkajúce sa časopisu Bystrický Permon, jeho vydávania, redakčnej rady a ďalších súvisiacich
skutočností.
VI. Čestné funkcie
1. Občianske združenie Diversitas Culturae na návrh šéfredaktora, alebo redakčnej rady môže udeliť
čestné funkcie: „Čestný šéfredaktor“ alebo „Čestný redaktor“.
2. Funkcia: „Čestný šéfredaktor“ sa udeľuje za mimoriadny prínos pre vedení a organizovaní časopisu
Bystrický Permon vo vedúcej funkcii.
3. Funkcia: „Čestný redaktor“ sa udeľuje za dlhodobú prácu v redakcii, alebo mimoriadnu publikačnú
činnosť v časopise Bystrický Permon.
4. Čestné funkcie sa udeľujú doživotne.
5. Pre oceneného redaktora z udelenia čestnej funkcie nevyplývajú žiadne povinnosti, ale má právo sa
zúčastňovať a aktívne zapájať do diania okolo časopisu tak, ako každý riadny člen.
6. Udelené čestné funkcie sa uvádzajú v tiráži časopisu.
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VII. Financovanie časopisu a distribúcia
1. Príspevky v časopise nie sú honorované.
2. Časopis je financovaný zo získaných verejných zdrojov, grantov, dotácií a súkromných príspevkov.
3. Časopis je distribuovaný zadarmo.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút nadobúda platnosť po podpise štatutára občianskeho združenia Diversitas Culturae
a účinný je dňom 1. januára 2021.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Štatutár OZ Diversitas Culturae

PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.
1. podpredseda a tajomník OZ Diversitas Culturae
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