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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 01. 06. 2021 

Číslo: 4/2021-SR 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 3 bod 1 písm. b) 

Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03. 10. 2013 

 

v y d á v a 

nasledovnú smernicu rektora 

 

Pravidlá vydávania časopisu SPEKTRUM STU: 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Smernica rektora „Pravidlá vydávania časopisu SPEKTRUM STU“ (ďalej len „smernica“) 

je vnútorná organizačná a riadiaca norma Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „STU“) vydaná rektorom, ktorá upravuje: 

a) postup výkonného redaktora časopisu SPEKTRUM STU (ďalej len „výkonný 

redaktor“) pri tvorbe a vydávaní časopisu SPEKTRUM STU, 

b) postavenie a pôsobnosť redakčnej rady časopisu SPEKTRUM STU (ďalej len 

„redakčná rada“). 

 

2) Časopis SPEKTRUM STU je spravodajsko-publicistický dvojmesačník STU vydávaný 

za účelom informovania o činnosti akademickej obce STU – jej fakúlt, univerzitných 

pracovísk a účelových zariadení. Prostredníctvom časopisu SPEKTRUM STU dochádza 

k výmene informácií medzi zamestnancami STU a študentmi STU. Časopis SPEKTRUM 

STU informuje o dianí na STU aj širokú verejnosť, je zverejnený na web sídle STU 

a na sociálnych sieťach STU. 

 

3) Vydavateľom časopisu SPEKTRUM STU je STU. Časopis SPEKTRUM STU je evidovaný 

v Zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným 

číslom: EV 3646/09. 

 

4) Výkonný redaktor je pracovne zaradený na Útvare práce s verejnosťou Rektorátu STU1. 

                                                        
1 Článok 8 bod 3 Organizačného poriadku Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo: 10/2012 
– N zo dňa 31.10.2012 v platnom znení. 
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Článok II. 

Vydávanie časopisu SPEKTRUM STU 

 

1) Časový harmonogram vydania každého čísla časopisu SPEKTRUM STU určuje vopred 

výkonný redaktor. Výkonný redaktor je oprávnený rozhodnúť o vydávaní časopisu 

SPEKTRUM STU nad alebo pod rámec periodicity podľa článku I. bod 2 tejto smernice. 

Ak vznikne aktuálna potreba, môže byť vydané aj osobitné číslo mimo základnej 

periodicity. Niektoré čísla časopisu SPEKTRUM STU môžu obsahovať ako prílohu 

Kolektívnu zmluvu STU. V prípade mimoriadnych udalostí či podujatí môže byť 

príslušné číslo časopisu SPEKTRUM STU vydané skôr, prípadne neskôr. V prípade 

potreby môžu byť viaceré čísla zlúčené. 

 

2) Výkonný redaktor zabezpečuje spracovanie autorských príspevkov a ich zaradenie 

do daného čísla v určenom termíne. 

 

3) Autorské príspevky zasielajú výkonnému redaktorovi spravidla jednotliví členovia 

redakčnej rady z fakúlt STU a z Ústavu manažmentu STU v lehotách určených 

v časovom harmonograme podľa bodu 1 tohto článku.  

 

4) Za obsah článku zodpovedá jeho autor. Obsah článku nemusí byť vždy zhodný 

s názorom výkonného redaktora alebo redakčnej rady. 

 
5) Výkonný redaktor je oprávnený rozhodnúť o nezaradení niektorého z doručených 

autorských príspevkov do časopisu SPEKTRUM STU. 

 
6) Výkonný redaktor zabezpečuje výrobu časopisu SPEKTRUM STU vo Vydavateľstve 

SPEKTRUM STU2 a jeho následnú distribúciu v zmysle časového harmonogramu podľa 

bodu 1 tohto článku. 

 

 

Článok III. 

Redakčná rada 

 

1) Redakčná rada je poradným orgánom výkonného redaktora. Zaoberá sa koncepčnými 

otázkami časopisu SPEKTRUM STU, operatívne posudzuje zásadné články a iniciuje 

tvorbu obsahu. 

                                                        
2 Článok 4 písm. d) Organizačného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo: 15/2008 – N 
v platnom znení. 
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2) Predsedom redakčnej rady je prorektor, ktorý priamo riadi Útvar práce s verejnosťou3. 

Podpredsedom redakčnej rady je výkonný redaktor. Členmi redakčnej rady sú 

zástupcovia fakúlt STU a Ústavu manažmentu STU, ktorých do redakčnej rady 

nominuje dekan, resp. riaditeľ Ústavu manažmentu STU. Ďalším členmi redakčnej rady 

sú zástupcovia Archívu STU, Centra akademického športu STU a Vydavateľstva 

SPEKTRUM STU, ktorých do redakčnej rady nominuje riaditeľ, resp. vedúci uvedených 

súčasti STU. Každá fakulta STU, Ústav manažmentu STU, Archív STU, Centrum 

akademického športu STU a Vydavateľstvo SPEKTRUM STU má v redakčnej rade 

jedného člena. Členom redakčnej rady je aj hovorca STU. 

 

3) Redakčná rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát za akademický rok. 

Zasadnutie redakčnej rady zvoláva jej predseda, alebo na základe poverenia predsedu 

podpredseda. Na podnet najmenej jednej tretiny členov redakčnej rady je predseda 

povinný zvolať jej mimoriadne zasadnutie. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice sú možné len na základe číslovaných, 

rektorom podpísaných, dodatkov k smernici. 

 

2) Rektor je oprávnený po vydaní každého dodatku k tejto smernici vydať spolu 

s dodatkom aj úplné znenie tejto smernice. 

 

3) Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej vydania a účinnosť dňom 15. jún 2021. 

 

 

 

 

 

 Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík4 

 poverený výkonom funkcie rektora 

                                                        
3 Článok 8 Organizačného poriadku Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo: 10/2012 – N 
zo dňa 31.10.2012 v platnom znení. 
4 tento dokument je podpísaný elektronicky 
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