LEGISLATÍVA OPOM – aktuálne k 30.9.2017

Legislatíva Akademická knižnica – aktuálny stav k 30.9.2017
Všeobecne platné legislatívne dokumenty k činnosti akademickej knižnice
 Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z. z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných
dokumentov
 ZÁKON č. 126, zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
 VYHLÁŠKA č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. decembra 2012 o centrálnom
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
 Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
evidencie umeleckej činnosti
 VYHLÁŠKA č. 458 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 20. decembra 2012 o minimálnych
nárokoch študenta so špecifickými potrebami
 METODICKÉ USMERNENIE MŠVVaŠ SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej
registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní
 METODICKÝ POKYN Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK–1669/2010 ‐ 10/7472 z 1. Júna 2010
k určeniu štandardov pre verejné knižnice
 ZÁVÄZNÉ STANOVISKO1/2010 z 10. mája 2010 vydané podľa §38 ods.1písm.c) zákonač.428/2002Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 METODICKÉ USMERNENIE č. 3/2009: Ohlasovacia povinnosť akademických knižníc voči Ministerstvu kultúry
Slovenskej republiky
 Metodické usmernenie č.2/2009: Oceňovanie knižných darov v akademických knižniciach a Sprievodný text
k Metodickému usmerneniu č. 2/2009
 VYHLÁŠKA č.421 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 9. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
(nahradená vyhláškou č.201/2016)
 METODICKÝ POKYN K VYHLÁŠKE Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.421/2003 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu
v knižniciach
 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 801 zo 17.júla 2002 k programu elektronizácie knižníc v SR
 ZÁKON č. 341 z 18. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov
 ZÁKON č. 32/2001 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel (úplné znenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom č. 182/2000 Z .z.)
 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020
 Zákon č. 278/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
 Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
 Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 z 29. 10. 2002, kt. sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach
 Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
 Zákon č. 84/2014 o ochrane osobných údajov
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Vnútorné legislatívne dokumenty k činnosti Akademickej knižnice MTF STU
STU:
 SMERNICA č.13/2008‐R zo 16. októbra o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti,
umeleckej činnosti a ohlasov
 Smernica STU č.5/2009‐N o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti
a ohlasov na STU v Bratislave
 Registratúrny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 SMERNICA REKTORA 3/2014 – SR Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie
profesorov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave - Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do
kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu

MTF STU:
 USMERNENIE DEKANA 2/2015 Pravidlá pre publikovanie doktorandov MTF STU
 USMERNENIE DEKANA 5/2011 Postup pre zaraďovanie publikácií (výstupov výskumnej činnosti) autorov z
MTF STU do kategórií „Špičková medzinárodná kvalita (A)“ a „Medzinárodne uznávaná kvalita (B)“
 SMERNICA DEKANA 4/2012 Jednotné uvádzanie adresy pracoviska pri publikovaní vedeckých prác v
slovenskom a anglickom jazyku
 SMERNICA DEKANA 4/2014 - Obeh účtovných dokladov v podmienkach útvarov Materiálovotechnologickej
fakulty STU so sídlom v Trnave

OPOM:





Organizačný poriadok Odboru poznatkového manažmentu MTF STU (platnosť od 28.02. 2007)
Knižničná rada – rokovací poriadok (platnosť od 1.1.2007)
Knižničný poriadok (platnosť od 1.1.2007)
Štatút akademickej knižnice (platnosť od 1.1.2007)

Opatrenie 1/2017 Kontrola uvádzania publikačných výstupov v ročných a záverečných správach projektov
(platné od 6.4.2017)
Opatrenie 3/2017 Overovanie zaradení publikačných výstupov na účely akreditácie garantami pre jednotlivé
oblasti výskumu (platné od 1.9.2017), vrátane nového tlačiva

Zásadná legislatíva pri evidencii publikačnej činnosti a ohlasov:
 Zákon č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách (novelizácia)
 Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
 Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobia
 Prehľad povinných údajov CREPČ v kategóriách EPC pre publikácie s príslušným rokom vydania vo
vykazovacom období
 Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle Vyhlášky č. 456/2012
 Smernica rektora č. 8/2013-R – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register
umeleckej činnosti v podmienkach STU v Bratislave
 Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej
činnosti a ohlasov
 SMERNICA REKTORA 3/2014 – SR Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie
profesorov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave - Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do
kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu

Štandardy používané v činnosti akademickej knižnice
1. Anglo-americké katalogizačné pravidlá AACR
2. ČSN 01 0199: 1975, Vydavatelská úprava odborných časopisů
2. STN 01 0188: 1982, Tvorba predmetových hesiel
3. ČSN 01 0180: 1984, Mezinárodné desetinné třídění
4. ČSN 01 0193: 1987, Jednojazyčný tezaurus. Složení, uspořádání a formální úprava
5. ČSN 01 0168: 1987, Tvorba jmenného záhlaví
6. ČSN 01 0169: 1989, Zkratky slov ve jmenném záznamu dokumentu
Táto norma je prepojená s novšou normou STN 01 0169 (ISO 832): 1998, Informácie a dokumentácia.
Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov ČSN 01 0195: 1990, Bibliografický
záznam (zrušená február 2007)
7. ČSN 01 0172 (ISO 5964): 1991, Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů
8. ČSN 01 0164 (ISO 2384): 1992, Dokumentace. Formální úprava překladů
9. ČSN 01 0166: 1993, Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických
publikací
10. STN ISO 5127 (STN 01 0165): 2004, Informácie a dokumentácia. Slovník
Táto norma ruší a nahrádza dve pôvodne platné normy:
ČSN 01 0167 (ISO 5127-1):1993, Dokumentace a informace. Slovník. Část 1: Základní pojmy
11. ČSN 01 0165 (ISO 5127-3a): 1993, Dokumentace a informace. Slovník. Část 3a): Akvizice, identifikace
a analýza dokumentu a dat
12. STN ISO 6357 (STN 01 0144): 1997, Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií
13. STN ISO 2145 (STN 01 0184): 1997, Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných
dokumentov
14. STN ISO 5963 (STN 01 0173): 1997, Dokumentácia. Metódy analýzy dokumentov, určenie ich tém a výber
indexačných termínov
15. STN ISO 214 (STN 01 0194): 1998, Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu
16. STN ISO 690 (STN 01 0197): 1998, Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra
17. STN ISO 832 (STN 01 0169): 1998, Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá
spracovania bibliografických termínov
18. STN ISO 18 (STN 01 0145): 1999, Dokumentácia. Obsah periodík
19. STN ISO 1086 (STN 01 0143): 1999, Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh
ISO 9706: 1999, Informácie a dokumentácia. Papier na dokumente. Požiadavky na s
stálosť
20. STN ISO 7154 (STN 01 0181): 1999, Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia
21. STN ISO10241 (STN 01 0011):2000, Medzinárodné technologické normy. Tvorba a
úprava
22. STN ISO 11620 (STN 01 0149): 2000, Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc
23. STN ISO 2709 (STN 01 0148: 2000, Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií
STN ISO 5966 (STN 01 0146): 2000, Dokumentácia. Úprava vedeckých a technických správ
24. STN ISO 10160 (STN 01 0151): 2000, Informácie a dokumentácia. Prepojenie otvorených systémov.
Medziknižničná výpožičná služba, definícia a aplikácia
25. STN EN 28601 (STN 97 8601): 2000, Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena informácií. Prezentácia
dátumu a času
26. STN ISO 23950 (STN 01 0147): 2001, Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z 39.50). Definícia
aplikačnej služby a špecifikácia protokolu
27. STN ISO 3297 (STN 01 0187): 2001, Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo seriálových
publikácií (ISSN)
28. STN ISO 10957 (STN 01 0178): 2001, Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo hudobnín
(ISMN)
29. STN ISO 1951 (STN 01 0503): 2001, Lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v
terminografii
30. STN ISO 4 (STN 01 0196): 2001, Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov z názvov a názvov
dokumentov
31. STN ISO 690-2 (STN 01 0197): 2001, Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické
dokumenty alebo ich časti
32. STN EN ISO 9707 (STN 01 0175): 2001, Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh,
novín, periodík a elektronických publikácií (ISO 9707: 1991)

33. STN ISO 999 (STN 01 0192): 2001, Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej
úpravy registrov
34. STN ISO 10444 (STN 01 0176): 2002, Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo technickej
správy (ISRN)
35. STN ISO 215 (STN 01 0177): 2002, Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných
seriálových publikácií
36. STN ISO 1087-1 (STN 01 0012): 2003, Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia
37. STN EN ISO 2789 (STN 01 0150): 2004, Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika
38. STN ISO 5127 (STN 01 0165): 2004, Informácie a dokumentácia. Slovník
39. STN ISO 15707 (STN 01 0154): 2004, Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre
hudobné diela (ISWC)
40. STN ISO 15706 (STN 01 0153): 2004, Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo
audiovizuálnych záznamov (ISAN)
41. STN ISO 3901 (STN 01 0152): 2004, Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre záznamy
(ISRC)
42. STN ISO 8459-5 (STN 01 0155): 2004, Informácie a dokumentácia. Súpis bibliografických dátových prvkov.
Dátové prvky na výmenu katalógových záznamov a metadát
43. STN ISO 704 (STN 01 0013): 2004, Terminologická práca. Princípy a metódy
44. STN ISO 639-1 (STN 01 0400): 2006, Kódy na vyjadrenie názvov jazykov. Časť 1.: Dvojmiestne abecedné
kódy
45. STN ISO 12616 (STN 01 0156): 2006, Informácie a dokumentácia. Prekladateľsky orientovaná terminografia
46. STN ISO 2108 (STN 01 0189): 2006, Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy
(ISBN)
47. STN ISO 17933 (STN 01 0156): 2006, Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických
dokumentov (GEDI)
48. STN ISO 639-2 (STN 01 0400): 2006, Kódy na vyjadrenie názvov jazykov. Časť 2.: Trojmiestne abecedné kódy
49. STN ISO 1087-2 (STN 01 0012): 2006, Terminologická práca. Slovník. Časť 2.: Počítačové aplikácie
50. STN EN ISO 3166 (STN 01 0190): 2000, Kódy na reprezentáciu názvov krajín a ich častí. Časť 1.: Kódy krajín
51. STN ISO EC 13250 (STN 01 0157): Informačné technológie. Aplikácie SGML. Mapy námetov
52. STN ISO EN 9000 (STN 01 0300): 2006, Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník
53. STN ISO 860 (STN 01 0010): 1998, Terminologická práca. Harmonizácia pojmov a termínov
54. STN 01 6910: 1998, Pravidlá písania a úpravy písomností
55. STN ISO 21127 (STN 01 0157): Informácie a dokumentácia. Referenčné ontológie na výmenu informácií
kultúrneho dedičstva
56. ČSN 01 0191: 1980, Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů

LEGISLATÍVA referátu vedy - aktuálny stav k 30.9.2017
REFERÁT VEDY
Všeobecne platná legislatíva pre činnosť referátu vedy
 Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.
 Podrobné pravidlá hodnotenia podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu v
zmysle ods. 20 „Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej ,umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy“ schválených Ministerstvom školstva dňa 28.2.2006 v
zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
 Nariadenie Vlády SR č. 104/2003 o Akreditačnej komisii
 Kritériá používané Akreditačnou komisiou pri spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné a
inauguračné konanie
Vnútorná legislatíva pre činnosť referátu vedy
STU:
 SMERNICA REKTORA 1/2016 Poplatky spojené s habilitačným konaním, vymenúvacím konaním a
obhajobami doktorských dizertačných prác na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
 SMERNICA REKTORA 7/2015 - Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v
podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 SMERNICA REKTORA 7/2014 Príprava, uzavieranie a zverejňovanie zmlúv na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave
 príloha č. 1: Spisový obal zmluvy/dodatku k zmluve STU
 príloha č. 2: Spisový obal zmluvy/dodatku k zmluve fakulty STU
 príloha č. 3: Vzor pasportu k zmluve
 príloha č. 4: Podrobnosti o zmluvách, ktoré sa povinne zverejňujú
 Vzor tlaciva pre zverejňovanie zmlúv v CRZ uzavretých podľa iného ako slovenského práva
 SMERNICA REKTORA 6/2014 – Postdoktorandské výskumné pobyty na STU v Bratislave
 SMERNICA REKTORA 5/2014 – Pravidlá implementácie a administrácie projektov na STU v Bratislave
(Podávanie projektov - Informácia k pripravovanému projektu, Vyhlásenie priameho nadriadeného)
 SMERNICA REKTORA 3/2014 - Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie
profesorov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
o Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu
o Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A ...na získanie titulu profesor
o Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave
 SMERNICA REKTORA 3/2013 – Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na STU v Bratislave
o príloha 1: Oznámenie pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva
o príloha 2: Postup prihlasovania predmetu priemyselného vlastníctva
o príloha 3: Vzor: Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
o príloha 4: Výška odmeny pre pôvodcov
 SMERNICA REKTORA 3/2012-N – Udeľovanie titulu „doctor honoris causa“
 SMERNICA REKTORA 12/2012 – N- Program na podporu mladých výskumníkov
o dodatok č. 1 k smernici rektora č. 12/2012-N
o smernica rektora č. 12/2012-N (ÚPLNÉ ZNENIE V ZNENÍ DODATKU ČÍSLO 1)
 PRÍKAZ REKTORA 2/2013-PR Spôsob zverejňovania informácií o habilitačnom konaní, o konaní na
vymenovanie profesora a o výberovom konaní na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov s prílohami
 Zásady udeľovania čestného titulu "Profesor emeritus" (a iné: (Zásady udeľovania titulov na STU : Emeritný
profesor, Hosťujúci profesor, Medaila STU, Plaketa STU, Vedec roka STU, Doctor honoris causa:
http://www.stuba.sk/196 )
 Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta VŠ učiteľov vo funkcii hosťujúci profesor
 SMERNICA REKTORA č. 2/2008-N (stuba id=191) Motivačný fond + príloha
 PRÍKAZ REKTORA číslo 1/2016-SR Jednotné uvádzanie adries pracovísk Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave pri publikovaní vedeckých prác v anglickom jazyku

MTF STU:
 SMERNICA DEKANA 4/2017 Proces prípravy, predkladania, schvaľovania a implementácie zahraničných
projektov v programovom období 2014-2020
 SMERNICA DEKANA 1/2016 Zásady habilitačného konania a vymenúvacieho konania za profesora na MTF
STU v Bratislave so sídlom v Trnave
 SMERNICA DEKANA 5/2015 Inštitucionálne výskumné projekty MTF STU (týka sa inštitucionálnych
projektov riešených v r. 2016)
 SMERNICA DEKANA 2/2015 - Určenie výšky odmien zamestnancom MTF STU za práce vykonávané mimo
pracovného pomeru a za vykonávanie prác pomocnej administratívnej sily (PAS) a pomocnej vedeckej sily
(PVS)
 SMERNICA DEKANA 7/2014 - Úhrada členských príspevkov v odborných organizáciách
 SMERNICA DEKANA 4/2012 Jednotné uvádzanie adresy pracoviska pri publikovaní vedeckých prác v
slovenskom a anglickom jazyku
 SMERNICA DEKANA 7/2008 Pracovné povinnosti výskumného pracovníka MTF STU
 ROKOVACÍ PORIADOK Vedeckej rady MTF STU (platnosť od 25.11.2014)

OPOM:
Opatrenie 1/2016 Postup pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce v súvislosti s habilitačným a inauguračným
konaním (schválené prodekanom pre vedu 24.5.2016, platné od 1.9.2016)
Opatrenie 1/2017 Kontrola uvádzania publikačných výstupov v ročných a záverečných správach projektov
(platné od 6.4.2017)
Opatrenie 2/2017 Digitalizácia projektov (platné od 9.6.2017)

LEGISLATÍVA referátu zahraničných vzťahov - aktuálny stav k 30.9.2017
Všeobecne platná legislatíva pre činnosť referátu zahraničných vzťahov:
 Úplné znenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene na rok pri zahraničných pracovných cestách
(Opatrenie MF SR č. 401 z 12.12.2012)
 Zákon o pobyte cudzincov - zákon č. 75/2013 Z. z., Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1.1.2016 do 30.6.2016zákon č.
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov - Zmeny v zákone o pobyte cudzincov (Zákon č. 408/2002 Z. z.., Článok
III bod 1-3)
 Informácia o podmienkach udelenia pobytu štátnym príslušníkom tretích krajín na účel štúdia na území
Slovenskej republiky, o niektorých povinnostiach štátneho príslušníka tretej krajiny a povinnostiach školy na
úseku pobytu cudzincov podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Vnútorná legislatíva pre činnosť referátu zahraničných vzťahov
STU:
 SMERNICA REKTORA 5/2016 Realizácia programu ERASMUS+ na Slovenskej technickej univerzite v
Bratislave
 SMERNICA REKTORA 4/2016 – Používanie platobných kariet na STU v Brastislave
 SMERNICA REKTORA 8/2014 - Metodické usmernenie prorektora pre vzdelávanie "Uzatváranie zmlúv o
sprostredkovaní štúdia pre zahraničných študentov"
 Metodické usmernenie prorektora pre vzdelávanie č. ÚMV/182/11181/2014: Uzatváranie zmlúv o
sprostredkovaní štúdia pre zahraničných študentov
 SMERNICA REKTORA 2/2013 - SK Používanie iného vozidla ako vozidla Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave pri pracovnej ceste
 SMERNICA REKTORA 5/2012-N Uznávanie štúdia v zahraničí a prijímanie zahraničných študentov v rámci
výmenných mobilitných programov
 Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji
 Organizačný postup STU prijatia zahraničných hostí na úrovni rektora STU
 Žiadosť o prijatie zahraničného hosťa na náklady STU
 Podklady k vyúčtovaniu prijatia zahraničného hosťa na STU
 Metodické usmernenie rektora číslo 7 zo dňa 29.9.2003(stuba id=9618):
Univerzitné a fakultné dohody o medzinárodnej spolupráci a zahraničných vzťahoch so zahraničnými
vzdelávacími a výskumnými inštitúciami
 Usmernenie rektora č. 5 k realizácii zahraničných pracovných ciest na STU a poskytovaniu náhrad podľa
zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. a Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie rektora č. 5/2003 - N
 Dohoda o vyslaní plnenia úloh mimo STU
MTF STU:
 PRÍKAZ DEKANA 01/2009 - Zahraničné pracovné cesty do eurozóny
 USMERNENIE DEKANA č.2/2009 – Pravidlá prijímania zahraničných návštev na MTF STU
 Nahlasovacia povinnosť študenta pred odchodom na mobilitu smerom k fakulte (Erasmus študijný pobyt,
Erasmus pracovná stáž, iné mobility)
 Povinnosti študenta po návrate z mobilít smerom k fakulte (Erasmus študijný pobyt, Erasmus pracovná stáž,
iné mobility)
 Výberové kritériá (schváli prodekan Marônek október 2016: Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt;
Výberové kritériá na Erasmus+ mobility zamestnancov fakulty
OPOM:
 Opatrenia 1/2015 k zahraničnej pracovnej ceste (vreckové, poistenie, použitie taxi, prerušenie ZPC,
vyúčtovania ZPC, refundácie pri ZPC, účel ZPC, reprezentačné materiály a zapožičanie techniky pri ZPC)
 Podklady k žiadosti a Postup pri vyplňovaní „Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu
vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ, resp. EHS“- platné od 30.5.2016
 Žiadosť o schválenie prerušenia zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)

 Neuskutočnená zahraničná prac. cesta - zrušenie
 Žiadosť o prijatie zahraničného zamestnanca
 Záznam z prijatia zahraničného hosťa

Legislatíva Vydavateľstvo AlumniPress – aktuálny stav k 30.9.2017

Všeobecne platné legislatívne dokumenty k činnosti vydavateľstva
 Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. – účinnosť od 1. januára 2016.
 Zákon č. 283 z 12. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
 ZÁKON č. 212/1997 Z.z. z 3. júla 1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických
publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
 Záväzné stanovisko 1/2010 z 10. mája 2010 vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 Metodické usmernenie MŠ SR č.14/2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii,
kontrole originality, uchovaní a sprístupňovaní (ďalej MU).
 Daňové a odvodové povinnosti zamestnanca pri autorských honorároch
 Licenčná zmluva uzatvorená podľa paragrafu 40 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom
 Zmluva o autorskom súhlase na použitie diela

Vnútorné legislatívne dokumenty k činnosti Vydavateľstva AlumniPress MTF STU
STU:
 SMERNICA REKTORA číslo 9/2016-SR Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave
 SMERNICA REKTORA 6/2016 - Registratúrny poriadok STU v Bratislave
 PRÍKAZ REKTORA číslo 4/2016-PR Používanie ochrannej známky SPEKTRUM STU.
 PRÍKAZ REKTORA číslo 2/2016-PR Sadzobník odmien za autorskú a inú činnosť Vydavateľstva Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
 PRÍKAZ REKTORA číslo 1/2016-SR Jednotné uvádzanie adries pracovísk Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave pri publikovaní vedeckých prác v anglickom jazyku
 SMERNICA REKTORA č. 11/2012 - N Vydávanie monografií na báze kvalifikačných prác zo dňa 28.11.2012
 METODICKÉ OPATRENIE č.1/2010-N Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej
sprístupnenie z 25.2.2010 vydanej rektorom STU Bratislava
 Organizačný poriadok Nakladateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (4.11.2015 )
 Štatút Nakladateľskej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (8.10.2014)
MTF STU:
 SMERNICA DEKANA 2/2015 - účinnosťou tejto Smernice dekana sa rušia Smernice dekana 9/2010 a 12/2010
vrátene ich dodatkov a Usmernenie dekana 1/2009 - Určenie výšky odmien zamestnancom MTF STU za
práce vykonávané mimo pracovného pomeru a za vykonávanie prác pomocnej administratívnej sily (PAS)
a pomocnej vedeckej sily (PVS)
 SMERNICA DEKANA 4/2012 Jednotné uvádzanie adresy pracoviska pri publikovaní vedeckých prác v
slovenskom a anglickom jazyku
 USMERNENIE DEKANA 2/2015 Pravidlá pre publikovanie doktorandov MTF STU
 ŠTATÚT edičnej činnosti MTF STU zo 16. 12. 2014
 ŠTATÚT časopisov MTF STU - schválené Vedením MTF STU dňa 8. 11. 2011 s platnosťou od 1. 1. 2012
 Rozhodnutie č.27 VF MTF STU schválenie projektu Custom publishing (9.12.2012)
 Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU
 Materiál KR z 28.06.2010 Podpora elektronického vydávania vedeckých časopisov a zborníkov STU
OPOM MTF STU:

 Organizačný poriadok Odboru poznatkového manažmentu MTF STU
 Štatút Oddelenia Vydavateľstvo AlumniPress

Štandardy používané v činnosti vydavateľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

STN ISO 1086: 1999 Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh
STN 01 0166: 1993 Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických
publikácií.
STN ISO 999 : 2001 Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy
registrov
STN ISO 6357: 1997 Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a ďalších publikácií
STN STN ISO 214: 1998 Dokumentácia - Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu (01 0194)
STN EN ISO 690-2: 2001 Informácie a dokumentácia - Bibliografické citácie. Časť 2. Elektronické
dokumenty alebo ich časti.
STN ISO 2384: 1992 Dokumentácia - Formálna úprava prekladov (01 0164)
ISO 80000 : 2009 – Veličiny a jednotky
ČSN 01 0199: 1975 Vydavateľská úprava odborných časopisov ďalších druhov neperiodických publikácií
STN ISO 6357 (STN 01 0144): 1997 Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií
STN ISO 2145 (STN 01 0184): 1997 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných
dokumentov
STN ISO 690 (STN 01 0197): 1998, Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra
STN ISO 832 (STN 01 0169): 1998, Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá
spracovania bibliografických termínov
STN ISO 3297 (STN 01 0187): 2001, Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo
seriálových publikácií (ISSN)
STN ISO 214 (STN 01 0194): 1998, Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu
STN ISO 215 (STN 01 0177): 2002, Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných
seriálových publikácií
STN ISO 2108 (STN 01 0189): 2006, Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy
(ISBN)
STN 01 6910: 1998, Pravidlá písania a úpravy písomností
STN ISO 18 (STN 01 0145): 1999, Dokumentácia. Obsah periodík
STN ISO 1086 (STN 01 0143): 1999, Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh
STN 01 0177 (ISO 215):2002, Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových
publikácií
STN ISO 2108 (STN 01 0189): 2006, Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslovanie kníh
(ISBN)
STN 01 6910: 1998, Pravidlá písania a úpravy písomností

LEGISLATÍVA pre vzťahy s verejnosťou (PR) - aktuálny stav k 30.09.2017
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky d. 6311993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky v zneni
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o štátnych symboloch") – zákaz používania štátneho znaku v guľatej
pečiatke.

Všeobecne platné legislatívne dokumenty k činnosti vzťahov s verejnosťou
 Zákon č. 84/2014 o ochrane osobných údajov
 Zákon č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Zmena: 747/2004 Z.z.Zmena: 628/2005 Z.z. Zmena:
207/2008 Z.z., 477/2008 Z.z.
 Zákon 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
 ZÁKON č. 212/1997 Z.z. z 3. júla 1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických
publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
 Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel,
multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Vnútorné legislatívne dokumenty k činnosti vzťahov s verejnosťou
STU:
 SMERNICA REKTORA 8/2015 - Plakety STU v Bratislave
 SMERNICA REKTORA 10/2015 – Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave
 SMERNICA REKTORA 6/2015 – SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave
 Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia
Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 Úplné znenie smernice rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena
rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku číslo 1.
Účinnosť uvedených interných predpisov je dňom ich vydania, t. j. od 26. 09. 2016.
 Výzva o najlepšiu publikáciu STU
 Zásady udeľovania čestného titulu "Profesor emeritus" (Zásady udeľovania titulov na STU : Emeritný
profesor, Hosťujúci profesor, Medaila STU, Plaketa STU, Vedec roka STU, Doctor honoris causa:
http://www.stuba.sk/196 )

MTF:
 SMERNICA DEKANA 2/2017: Zabezpečenie postupu pri sprístupňovaní informácií na MTF STU
 SMERNICA DEKANA 1/2009 Ocenenia
 PRÍKAZ DEKANA 01/2014 Pravidlá organizovania akcií externých subjektov na pôde MTF STU

OPOM:
 ŠTATÚT Oddelenia public relations (1.1.2007)
 STANOVY MULTIMEDIÁLNEHO PRACOVISKA Odboru poznatkového manažmentu(8.2.2007)

Štandardy používané v činnosti vzťahov s verejnosťou





Národný etický kódex PR - Kódex etiky public relations APRSR
Etický kódex reklamnej praxe
Základné zásady etiky PR
Charta Medzinárodnej asociácie public relations (IPRA) o environmentálnej komunikácii prijatá Radou IPRA
v Nairobi v novembri 1991
 Štokholmský ICCO kódex

