Všeobecné ustanovenia
Oddelenie Vydavateľstva AlumniPress (ďalej len AP) MTF STU je organizačnou súčasťou Odboru
poznatkového manažmentu MTF STU so sídlom v Trnave. Vydanie štatútu a organizačného poriadku sa
riadi:
- organizačným poriadkom Odboru poznatkového manažmentu MTF STU, organizačným poriadkom a
nariadeniami MTF STU,
- stanovami Vydavateľstva AlumniPress MTF STU.
Cieľom vydavateľskej činnosti AlumniPress je zabezpečenie rýchleho prenosu výsledkov rozvoja
vedeckého poznania do obsahu výučby prostredníctvom publikácií a tým uľahčiť prístup študentov k
novým poznatkom a skvalitni pedagogický proces, reprezentovať fakultu publikačnou činnosťou.
Vydavateľskou činnosťou AlumniPress sa rozumie autorská príprava, spracovanie a vydávanie publikácií:
a) elektronických skrípt a návodov na cvičenia, t.j. učebných pomôcok obsahujúcich výklad podstatných
častí výučby konkrétneho predmetu (v súlade s osnovou predmetu) a učebných pomôcok určených
pre realizáciu praktických laboratórnych, výpočtových, resp. konštruktérsko-projektových zadaní
študentov v rámci výučby konkrétneho predmetu (doplnkov ku skriptám s rovnakou úrovňou ich
spracovania), odborne a jazykovo lektorovaných a vydavateľsky upravených podľa bežných zvyklostí,
b) elektronických ostatných druhov učebných pomôcok (príručky, texty, pracovné zošity a pod.) obvykle
bez lektorskej a jazykovej úpravy a s maximálne racionálnou vydavateľskou úpravou,
c) interných periodických publikácií fakulty,
d) príprava knižných publikácií (monografie, učebnice, zborníky), ktorých vydanie zabezpečuje
Vydavateľstvo STU v Bratislave.

Vydávanie vedeckých monografií a učebníc
Vydavateľstvo realizuje edičný plán monografií, učebníc a skrípt MTF.
V spolupráci s autormi vydáva domáce vedecké monografie, ktoré sú zverejnené na stránke MTF STU:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2789
AlumniPress je zaregistrované v národnej agentúre pre prideľovanie čísiel ISBN.
Vydavateľstvo súčasne spolupracuje so zahraničnými partnermi pri vydávaní zahraničných vedeckých
monografií autorov MTF STU.
Časopisy MTF
Vedecké práce
Materials Science and Technology
Elektronické skriptá
MTF od roku 2007 vydáva všetky skriptá v elektronickej podobe, ku ktorým majú prístup všetci študenti
cez AIS.

Jazykové okienko
Vydavateľstvo AP prevádzkuje a neustále aktualizuje na stránke fakulty jazykové okienko na podporu
správneho používania slovenského jazyka.
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=6913
Portál Publikovanie na MTF
Cieľom portálu Publikonie na MTF (určeného len na podmienky a pravidlá publikovania na MTF STU) je
zorientovať autorov v štandardoch, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pri tvorbe publikácií. Pri všetkých
typoch dokumentov striktne platí dodržiavanie Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským zákonom (autorský zákon), morálnych a etických zásad pri publikovaní.
http://opom.mtf.stuba.sk/
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