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 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 28. 11. 2012 
Číslo: 11/2012 – N 

 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s cieľom stanoviť jednotné 
zásady pre vydávanie monografií založených na báze kvalifikačných prác 
realizovaných v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„STU“ alebo „univerzita“)     
 

v y d á v a  
 

nasledovnú smernicu rektora: 
 

Vydávanie monografií na báze kvalifikačných prác 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Smernica „Vydávanie monografií na báze kvalifikačných prác“ (ďalej len 

„smernica“) je vnútorná organizačná a riadiaca norma STU vydaná rektorom, 
ktorá v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 
13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii 
publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (ďalej len „smernica MŠ 
SR“) a v súlade s ostatnými vnútornými organizačnými a riadiacimi normami 
STU stanovuje podrobnosti týkajúce sa: 
a) formálnych náležitostí monografií 
b) právnych náležitostí monografií 
c) organizačného, materiálneho a finančného zabezpečenia vydávania 

monografií založených na báze kvalifikačných prác. 
2) Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov STU, ktorí sú povinní 

oboznámiť sa s jej obsahom a dodržiavať jej ustanovenia. Ak ďalej nie je 
ustanovené inak, na účely tejto smernice za zamestnanca sa považuje aj 
doktorand a iná osoba, ktorá sa podieľa na vydávaní monografií podľa zásad 
ustanovených v tejto smernici. 

3) Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté ustanovenia nasledovných 
vnútorných organizačných a riadiacich noriem STU, ktoré je potrebné 
používať a slovne vykladať v súlade s ustanoveniami tejto smernice tak, aby 
sa nedostali do vzájomné rozporu: 
a) Smernica č. 4/2004 – N zo dňa 1. 7. 2004 určujúca činnosť odborovej 

komisie študijného odboru doktorandského štúdia v znení jej dodatku 

číslo 1 z 12. 10. 2009 
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b) Smernica č. 5/2006 – N zo dňa 9. 5. 2006 „Obhajoba dizertačnej práce – 
príprava a priebeh“ 

c) Smernica číslo 5/2009 – N zo dňa 12. 3. 2009 „O bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ 

d) Metodické opatrenie č. 1/2010 – N zo dňa 25. 2. 2010 „Náležitosti 
záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenie“ 

e) Smernica rektora číslo 1/2012 – N zo dňa 18. 6. 2012 „Pravidlá 
doktorandského štúdia na STU“ . 

 
 

Článok 2 
Definície pojmov 

 
Na účely tejto smernice:  
 

a) Kvalifikačné práce sú dizertačné práce študentov študijného programu 
tretieho stupňa, DrSc. dizertačné práce, habilitačné práce a písomné 
práce k vymenovaciemu konaniu za profesora. 

b) Monografia je špecifický publikačný výstup v zmysle smernice MŠ SR, 
spravidla vedecké dielo, publikácia alebo časť publikácie, kde je 
komplexne spracovaná jediná téma, spravidla úzko špecializovaná alebo 
vymedzená (ďalej tiež ako „vedecká monografia“).  

c) Pracoviskom sa rozumie fakulta, katedra, ústav fakulty a ostatné 
organizačné zložky alebo súčasti STU, na ktorých kvalifikačná práca 
vznikla. 

 
 

Článok 3 
Formálne náležitosti kvalifikačnej práce 

 
1) Základnou podmienkou, aby kvalifikačná práca mohla byť vydaná formou 

monografie, musí byť splnenie podmienok podľa smernice MŠ SR, na 
základe ktorej: 
a) za vedeckú monografiu sa považujú pôvodné monotematické vedecké 

práce v rozsahu najmenej 3 autorských hárkov (ďalej len „AH“), 
pričom 1 AH predstavuje 20 normalizovaných strán a jedna 
normalizovaná strana obsahuje 1800 znakov 

b) vedecká monografia musí byť pred jej publikovaním posudzovaná 
(recenzovaná) najmenej dvomi odborníkmi, ktorých mená sú uvedené 
v monografii 

c) knižná monografia musí mať ISBN - medzinárodné štandardné číslo 
knihy, ktoré je špecifikované medzinárodnou normou ISO 2108.  
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2) Skutočnosť, či kvalifikačná práca napĺňa formálne náležitosti požadované pre 

vydanie monografie v zmysle bodu 1 tohto článku, posudzuje komisia 
zriadená na obhajobu kvalifikačnej práce (ďalej len „komisia“). 

3) Komisia  posúdi: 
a) či obhajovaná kvalifikačná práca spĺňa formálne náležitosti uvedené 

v bode 1 tohto článku  
b) pôvodnosť kvalifikačnej práce, ktorá vyplýva tiež z posudkov oponentov 

kvalifikačnej práce 
c) kvalitu kvalifikačnej práce.  

4) Ak komisia dospeje k záveru, že formálne, kvalitou a obsahom kvalifikačná 
práca spĺňa požiadavky, aby mohla byť vydaná ako monografia, uvedený 
postup odporučí príslušnému dekanovi fakulty STU (ďalej len „dekan“).   

5) Komisia svoje odporúčanie vydať kvalifikačnú prácu ako monografiu doručuje 
dekanovi ako súčasť zápisnice z obhajoby.  

 
 

Článok 4 
Právne náležitosti kvalifikačnej práce 

1) Každá kvalifikačná práca musí spĺňať požiadavky ochrany duševného 
vlastníctva v zmysle platných právnych predpisov a ostatných vnútorných 
organizačných a riadiacich noriem vydaných STU v uvedenej oblasti. 

2) So zámerom zabezpečiť ochranu duševného vlastníctva a v súvislosti so 
skutočnosťou, že všetky témy kvalifikačných prác vždy nadväzujú na riešené 
vedecké problematiky jednotlivých pracovísk, pred vydaním monografie je 
dekan povinný žiadať písomné stanovisko: 
a) vedúceho pracoviska  
b) a v prípade dizertačných prác študentov študijného programu tretieho 

stupňa tiež stanovisko školiteľa 
- ďalej len „stanovisko“. 

3) V stanovisku musí byť deklarované, že vydaním kvalifikačnej práce vo forme 
monografie, nebudú dotknuté práva fyzických osôb, ktoré participujú na 
riešení daného vedeckého projektu ako predmetu alebo časti predmetu 
kvalifikačnej práce. 

4) V prípade, ak téma kvalifikačnej práce reprezentuje dielčiu časť riešeného 
projektu a jej zverejnením by mohla byť ohrozená publikačná priorita 
potenciálnych budúcich významných výsledkov pri riešení projektu, je dekan 
povinný požiadať o písomné vyjadrenie zodpovedného riešiteľa vedeckého 
projektu, v rámci ktorého kvalifikačná práca vznikla. 
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                                                       Článok 5 
Organizačné zabezpečenie  

vydania kvalifikačnej práce ako monografie  
 

1) Vedúci pracoviska po odporúčaní komisie vydať kvalifikačnú prácu ako 
monografiu ako dokumentačnú prílohu k návrhu na vydanie monografie 
predkladá dekanovi  tiež: 
a) stanoviská v zmysle článku 4 bod 2, prípadne článku 4 bod 4, tejto 

smernice 
b) súhlasné vyjadrenie zodpovedného riešiteľa vedeckého projektu, v 

rámci ktorého kvalifikačná práca vznikla, o možnosti zverejniť 
kvalifikačnú prácu vo forme monografie 

c) v prípade dizertačných prác študentov študijného programu tretieho 
stupňa  vyjadrenie školiteľa o možnosti zverejniť dizertačnú prácu vo 
forme monografie. 

2) Pracovisko, na ktorom kvalifikačná práca vznikla, spolu s autorom 
kvalifikačnej práce, v prípade dizertačných prác v spolupráci so školiteľom 
študenta  študijného programu tretieho stupňa,  zabezpečí: 
a) úpravu kvalifikačnej práce v súlade s pripomienkami oponentov a 

návrhmi, ktoré vzišli z diskusie pri jej obhajobe  
b) prípravu rukopisu monografie podľa požiadaviek vydavateľstva, v 

ktorom bude monografia vydaná. 
3) Za formálnu prípravu rukopisu v zmysle bodu 2 tohto článku pred 

odoslaním rukopisu kvalifikačnej práce do vydavateľstva,  zodpovedá 
vedúci pracoviska, na ktorom kvalifikačná práca vznikla. 

4) Vydavateľstvo v rámci štandardného postupu pre vydávanie monografií 
vyžiada recenzné posudky od najmenej dvoch nezávislých posudzovateľov 
z radov odborníkov mimo STU. 

5) Financovanie vydania kvalifikačnej práce ako monografie je 
zabezpečované na náklady príslušnej súčasti STU.  

 
     Článok 6 

                                            Záverečné ustanovenia 
 

1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len 
číslovanými dodatkami k smernici vydanými rektorom.  

2) Táto smernica nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.  
                                                             
 
                                                                                                           v. r. 1) 

 
                                                                              prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  
                                                                         rektor  
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_____________________________________________________________________ 
 

1) Podpísaný originál vnútornej organizačnej a riadiacej normy „Smernica rektora 

Vydávanie monografií na báze kvalifikačných prác“ číslo 11/2012-N z 28. 11. 2012 je 

uložený a k nahliadnutiu prístupný v kancelárii kvestora u JUDr. Marcely Haladejovej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


