Vysoká škola DTI
Smernica č. R-3/2020

Smernica rektora o vyhotovení, evidencii, používaní,
ochrane a likvidácii úradných pečiatok vysokej školy

Dubnica nad Váhom, január 2020

V súlade s článkom 3 ods. 7 Organizačného poriadku Vysokej školy DTI, ako aj v súlade s
ustanoveniami § 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich
používaní, § 108 ods. 5 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 4 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. rektor Vysokej školy DTI (ďalej len „VŠ
DTI“) vydáva ako vnútorný predpis túto smernicu, ktorou sa upravujú podmienky
vyhotovenia, evidencie, ochrany, používania a likvidácie úradných pečiatok VŠ DTI.
Článok 1
Druhy a používanie pečiatok
1. VŠ DTI v úradnom styku používa tieto pečiatky:
a)
b)
c)
d)

okrúhlu pečiatku so štátnym znakom, s priemerom okruhu odtlačku 36 mm,
okrúhlu pečiatku so znakom VŠ DTI, s priemerom okruhu odtlačku 36 mm,
okrúhlu pečiatku so znakom VŠ DTI, s priemerom 20 mm,
iné pomocné pečiatky v administratívnom styku.

2. Pečiatky podľa bodu 1 písm. a) a b) sa odtláčajú červenou farbou a pečiatka podľa bodu
1 písm. c) sa odtláča čiernou farbou. Text pečiatky okolo štátneho znaku alebo znaku
VŠ DTI, po vnútornom obvode kruhu, obsahuje názov „Vysoká škola DTI“.
3. Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a nápisom „Vysoká škola DTI“ podľa
bodu 1 písm. a) sa používa na dokumentoch, ktoré stanovujú osobitné predpisy:
a) dekréty o habilitáciách docentov,
b) odpisy dekrétov o habilitáciách docentov,
c) rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) sociálneho štipendia.
4. Odtlačok okrúhlej pečiatky so znakom VŠ DTI a nápisom „Vysoká škola DTI“ podľa
bodu 1 písm. b) sa používa na nasledovných dokumentoch:
a) vysokoškolské diplomy vydané
a doktorandského štúdia,
b) odpisy diplomov podľa písm. a)
c) vysvedčenie o štátnej skúške,
d) dodatok k diplomu,

po

ukončení

bakalárskeho,

magisterského

5. Odtlačok okrúhlej pečiatky so znakom VŠ DTI a nápisom „Vysoká škola DTI“ podľa
bodu 1 písm. c) sa používa na nasledovných dokumentoch:
a) osvedčenie,
b) rozhodnutie o prijatí (neprijatí) na štúdium,
c) rozhodnutie o prerušení alebo zanechaní štúdia,
d) rozhodnutie o vylúčení zo štúdia,
e) ďalšie rozhodnutia rektora, okrem dokumentov uvedených v bodoch 3 a 4.
6. Iné pečiatky podľa bodu 1 písm. d) sa odtláčajú čiernou farbou a používajú sa v bežnom
administratívnom styku.
7. Pečiatky toho istého typu s rovnakým textom, musia byť rozlíšené číselným, dobre
viditeľným číslom v otlačku pečiatky.

Článok 2
Vyhotovovanie a evidencia pečiatok
1. Vyhotovovanie pečiatok zabezpečuje kvestor VŠ DTI, ktorý zároveň zodpovedá aj za
ich evidenciu. Agendou evidencie pečiatok môže kvestor poveriť iného zamestnanca
VŠ DTI.
2. Evidencia pečiatok obsahuje:
a) odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a funkciu zamestnanca, ktorý ju prevzal
a používa,
b) dátum prevzatia a podpis používateľa o prevzatí pečiatky (záznam o prevzatí
pečiatky),
c) dátum vrátenia a podpis používateľa pečiatky o vrátení pečiatky (záznam o vrátení
pečiatky).
3. Zamestnanec, ktorý prevzal pečiatku je povinný zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím.
Poškodenú alebo nečitateľnú pečiatku alebo pečiatku, ktorá stratila platnosť, odovzdá
zamestnanec kvestorovi VŠ DTI.
Článok 3
Likvidácia pečiatok
1. Neplatné, poškodené a nečitateľné pečiatky sa komisionálne likvidujú.
2. Na likvidáciu neplatných, poškodených alebo nečitateľných pečiatok menuje kvestor
likvidačnú komisiu, ktorá zabezpečí nezvratné zničenie pečiatok.

Táto smernica nadobúda účinnosť 20.01.2020
V Dubnici nad Váhom, 20.01.2020

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
rektor

