ŠTATÚT
časopisov MTF STU
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. MTF STU vydáva vedecké časopisy na podporu vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte
s cieľom zabezpečenia prenosu výsledkov vedeckého poznania prostredníctvom
periodických publikácií.
2. Časopisy MTF STU sú účelovými publikáciami fakulty, v ktorých sa uverejňujú výsledky
pôvodných vedeckých prác v oblastiach výskumu akreditovaných na MTF STU.
3. Pre všetky publikácie MTF STU platí bezpodmienečné dodržiavanie Autorského zákona č.
618 zo 4. 12. 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom,
morálnych a etických zásadách pri publikovaní.

Článok 2
Redakčná rada
1. Vydávanie časopisov riadi Redakčná rada (ďalej len RR), ktorá sa schádza minimálne 2x
ročne.
2. RR má maximálne 40 členov, ktorých schvaľuje Vedenie MTF STU. Zložená je
z odborníkov z príslušných vedných odborov a oblastí výskumu, ktoré sú akreditované na
MTF STU.
3. Zloženie RR: predsedom RR je dekan fakulty, vedeckým editorom je prodekan určený
dekanom fakulty a max. ďalších 8 členov je z MTF STU; max. 8 členov z odborného
priestoru SR; max. 22 členov zo zahraničného odborného priestoru, pričom z celkového
počtu musí byť viac ako polovica zahraničných členov.
4. Funkčné obdobie členov RR je 4 roky.
5. Redakčná rada sa skladá z:
a) Vedeckej rady (Scientific Board) a
b) Edičnej rady (Editorial Board).
Edičnú radu, ktorá operatívne riadi činnosti súvisiace s vydaním príslušného čísla
časopisu, tvoria vybraní členovia RR (členovia z MTF STU).
6. Redakčná rada:
a) sa vyjadruje k prijatiu článkov do časopisov MTF STU,
b) korešpondenčným hlasovaním prijíma záväzné rozhodnutia.
K prijatiu rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina kladných hlasov členov RR.
7. Edičná rada RR časopisov:
a) sa vyjadruje k zásadným otázkam štatútu časopisov MTF STU,
b) určuje recenzentov pre oblasti výskumu,
c) potvrdzuje oblasť výskumu, ku ktorej sa príspevok viaže,
d) schvaľuje časový program vydávania časopisov,

e) schvaľuje pokyny pre autorov na vypracovanie príspevkov,
f) schvaľuje termín uzávierky odovzdávania príspevkov,
g) schvaľuje počet a rozsah časopisov na MTF STU, ako aj formu ich vydávania,
h) schvaľuje výšku poplatku za publikovanie príspevku,
i) schvaľuje grafický dizajn časopisu.
Záväzné rozhodnutia prijíma Edičná rada hlasovaním. K prijatiu rozhodnutia je potrebná
nadpolovičná väčšina kladných hlasov členov Edičnej rady.
8. RR zodpovedá za svoju činnosť dekanovi fakulty.
9. Členstvo v RR je čestné.

Článok 3
Zodpovedný redaktor
1. Zodpovedný redaktor je vedúci odboru, ktorému podlieha Vydavateľstvo AlumniPress.
2. Pripravuje zasadnutia RR a materiály k rokovaniam RR.
3. Vyjadruje sa k výkonným a technickým otázkam vydávania časopisu, nerozhoduje
o prijatí príspevkov do časopisu.
4. Je osobitným členom RR, ktorý sa nepočíta do celkového počtu členov RR.

Článok 4
Recenzovanie príspevkov
1.
2.
3.

Recenzovanie príspevkov do časopisov MTF STU je anonymné.
Recenzentov určuje Edičná rada s tým, že autor aj recenzenti sú navzájom v anonymite.
Redakcia časopisov (Vydavateľstvo AlumniPress MTF):
a) zabezpečí zaslanie textu príspevku (bez autorských údajov) recenzentom do troch dní
od ich určenia,
b) zabezpečí zaslanie dohody o vykonaní práce recenzentovi v zmysle smernice dekana
o odmeňovaní,
c) spolu s dohodou odovzdá recenzentovi formulár recenzného posudku,
d) recenzné posudky vypracované k príslušnému príspevku rozošle členom redakčnej
rady s formulárom o prijatí/neprijatí príspevku,
e) oboznámi autora o prijatí/neprijatí príspevku na základe rozhodnutia redakčnej rady,
f) zabezpečí jazykovú korektúru príspevkov,
g) zabezpečí dohodu o vykonaní práce za jazykovú korektúru v zmysle smernice dekana
o odmeňovaní,
h) zodpovedá za technickú stránku spracovania príspevkov v časopisoch MTF STU,
i) distribuuje časopisy v zmysle štatútov časopisov.

Článok 5
Recenzenti
1.

Recenzent musí mať minimálne hodnosť docenta v príslušnom alebo príbuznom odbore.

2.
3.
4.

Príspevky recenzujú dvaja recenzenti, pričom jeden je mimo MTF STU. V prípade
recenzenta z praxe alebo zo zahraničia, s hodnosťou PhD.
Recenzovanie príspevkov je honorované v zmysle smernice dekana o odmeňovaní.
Recenzent sa môže vzdať honoráru.
Recenzent odovzdá recenzný posudok na príslušnom formulári s originálnym podpisom
a uvedením údajov potrebných k vypracovaniu dohody o vykonaní práce.

Článok 6
Autori príspevkov
1.

Autormi príspevkov môžu byť:
a) interní pedagogickí a výskumní zamestnanci MTF STU,
b) študenti doktorandského štúdia, pričom v plnom rozsahu platí dodržiavanie
Usmernenia dekana 1/2010 Pravidlá pre publikovanie študentov doktorandského
štúdia na MTF STU,
c) autori mimo MTF STU z oblastí výskumu akreditovaných na MTF STU.

Článok 7
Spoplatnenie príspevkov
Redakčná rada rozhoduje o spoplatnení príspevkov externým autorom, pričom určí výšku
poplatku a spôsob realizácie spoplatnenia.

Článok 8
Periodicita a ekonomické zabezpečenie
1. Časopisy MTF STU sa vydávajú s periodicitou min. 2 čísla v jednom roku.
2. Náklady spojené s vydávaním časopisov sa hradia z týchto zdrojov:
a) rozpočtové prostriedky fakulty,
b) fond z výnosov podnikateľskej činnosti fakulty,
c) granty a dotácie.
3. Náklady na časopisy sú dokladované.

Článok 9
Vykonávacie ustanovenia
1. Časopisy MTF STU sa vydávajú výlučne na pracovisku OPOM - Vydavateľstvo
AlumniPress, ktoré zodpovedá za formálnu správnosť vydávania časopisov.
2. Vydavateľstvo AlumniPress prijíma príspevky do časopisu vypracované v predpísanej
forme a odovzdané do termínu uzávierky pre dané číslo časopisu. Neprijaté príspevky
Vydavateľstvo AlumniPress vracia autorom.

3. Časopisy sa vydávajú v tlačenej forme v náklade max. 100 kusov, alebo v elektronickej
forme (ku dňu schválenia tohto štatútu: Vedecké práce v tlačenej forme a elektronickej
forme, internetový časopis Materials Science and Technology - v elektronickej forme).
4. Vydavateľstvo AlumniPress distribuuje tlačenú formu časopisu - povinné výtlačky
Národnej agentúre, 1 výtlačok každému autorovi, 5 výtlačkov Akademickej knižnici.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Platnosť upraveného Štatútu začína dňom schválenia vo Vedeckej rade MTF STU
(Uznesenie 16/2017 z 3.7.2017).

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
predseda Vedeckej rady MTF STU

