Etický kódex pre redaktorov
O zaradení článkov do jednotlivých čísiel vedeckého časopisu Ekonomika cestovného ruchu
a podnikanie rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá pri tom vychádza z posudkov
recenzentov a ďalších podkladov získaných od výkonného redaktora. Pri validácii daného
článku a jeho významu pre výskumných pracovníkov a čitateľov sa výkonný redaktor riadi
pravidlami redakcie. Výkonný redaktor tým podlieha zákonným požiadavkám v prípade
urážky na cti, porušovania autorských práv a plagiátorstva. Výkonný redaktor sa pri svojej
práci môže radiť a spolupracovať s inými redaktormi a recenzentmi.
Fair play
Výkonný redaktor pracuje s rukopismi z hľadiska ich obsahu a kvality, bez ohľadu na rasu,
pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, štátnu príslušnosť alebo
politické názory autorov.
Zachovanie dôvernosti
Výkonný redaktor ani nikto z redakcie vedeckého časopisu nesmie sprístupniť žiadne
informácie o predloženom rukopise žiadnym subjektom okrem korešpondujúceho autora,
recenzentov, potenciálnych recenzentov, členov redakčnej rady a vydavateľa.
Publikovanie a konflikt záujmov
Nepublikované údaje uvedené v predloženom rukopise nemôžu byť použité vo vlastnom
výskume výkonného redaktora bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné
informácie alebo myšlienky získané počas recenzného procesu, sa považujú za dôverné
a nemôžu byť použité na získanie osobnej výhody. Redaktori a recenzenti sa vyvarujú
hodnotenia článkov, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov vyplývajúcich
z konkurenčných alebo iných vzťahov, vrátane vzájomnej spolupráce s autormi. Redakcia
žiada, aby autori informovali o možnom konflikte záujmov a uverejnili opravu, ak sa konflikt
záujmov zistí až po uverejnení článku.
Účasť a spolupráca pri riešení sťažností
Redakcia podnikne konkrétne kroky v prípade sťažností etického charakteru na predložený
alebo publikovaný rukopis. Tieto opatrenia spravidla zahŕňajú kontaktovanie autora rukopisu
alebo štúdie a náležité posúdenie príslušnej sťažnosti, alebo vznesených nárokov. Opatrenia
zahŕňajú aj ďalšiu komunikáciu s príslušnými orgánmi a výskumnými organizáciami a ak sa
oprávnenosť sťažnosti potvrdí, zverejní sa oprava, článok sa stiahne a pod. Každé nahlásené
neetické správanie pri publikovaní v časopise musí byť prešetrené aj v prípade, ak bol článok
uverejnený pred dlhším časom.

