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CZ 6552/2016 RE 

 

Smernica rektora o vyhotovení, evidencii, používaní, 

ochrane a likvidácii úradných pečiatok 
 

V súlade s článkom 11 Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Katolíckej univerzity v Ružomberku 

(ďalej len „KU"), ako aj v súlade so zákonom NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky 

a ich používaní rektor KU vydáva ako vnútorný predpis túto smernicu, ktorou sa upravujú podmienky 

vyhotovenia, evidencie, ochrany, používania a likvidácie úradných pečiatok v organizačných súčastiach KU. 

 

Článok 1  

Druhy a používanie pečiatok 

 

(1) Rektorát, fakulty, informačné pracoviská, účelové zariadenia, vedecko-pedagogické pracoviská používajú 

v úradnom styku tieto pečiatky : 
 

a) okrúhlu pečiatku so štátnym znakom, s priemerom kruhu odtlačku 36 mm1, 

b) okrúhlu pečiatku so znakom KU, s priemerom kruhu odtlačku 36 mm2, 

c) okrúhlu pečiatku so znakom fakulty KU, s priemerom kruhu odtlačku 36 mm3, 

d) podlhovastú (nápisovú) pečiatku, 

e) prezentačnú pečiatku, 

f) iné pomocné pečiatky v administratívnom styku (napr. overovacia doložka). 

 

(2) Pečiatky sa odtláčajú modrou farbou. Text pečiatky okolo štátneho znaku alebo znaku KU, po vnútornom 

obvode kruhu, obsahuje názov „KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU" prípadne aj názov 

príslušného organizačného útvaru napr.: „KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Teologická 

fakulta" (vzor č. 1). 

 

(3) Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a nápisom KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

sa  používa na dokumentoch, ktoré stanovujú osobitné predpisy: 

- dekréty o habilitáciách docentov4, 

- odpisy dekrétov o habilitáciách docentov,  

- rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) sociálneho štipendia5. 

                                                           
1 § 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 
2 § 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 
3 § 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 
4 § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 

titulov  docent a profesor 
5 Príručka k priznávaniu sociálnych štipendií študentom vysokých škôl CD-2008-4885/50026-22:07l 



(4) Odtlačok okrúhlej pečiatky so znakom KU a nápisom KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

sa používa na nasledovných dokumentoch: 

- diplomy (Bc., Mgr., PhD.)6, 
- odpisy diplomov (Bc., Mgr., PhD.), 

- vysvedčenie o štátnej skúške, 

- dodatok k diplomu, 

- osvedčenie, 

- rozhodnutie o prijatí (neprijatí) na štúdium, 

- rozhodnutie o prerušení alebo zanechaní štúdia, 

- rozhodnutie o vylúčení zo štúdia, 

- výkaz o štúdiu,  

- v pracovnoprávnej agende (pracovné zmluvy, dekréty o plate). 

(5) Odtlačok okrúhlej pečiatky so znakom fakulty KU a s nápisom KATOLÍCKA UNIVERZITA 

V RUŽOMBERKU - XY fakulta (vzor č. 2) používa dekan fakulty na ním vydaných dokumentoch, okrem 

dokumentov uvedených v bodoch 3 až 5 (napr. listy, vnútorná smernica, príkaz dekana,...). 

(6) Nápisová (podlhovastá) pečiatka sa používa v bežnom administratívnom styku. Text na pečiatke obsahuje 

názov „KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU", názov organizačného útvaru a presnú adresu 

(vzor č. 3). Pečiatka sa odtláča modrou farbou pod textom v pravej polovici listového papiera nad 

podpisom a menom zamestnanca. 

(7) Prezentačná pečiatka je obdĺžniková a používa sa spravidla len v podateľni. Odtláča sa modrou farbou 

obvykle v hornej časti ľavej strany záznamu tak, aby všetky údaje zostali čitateľné. 

(8) Iné pomocné pečiatky v administratívnom styku sa odtláčajú modrou farbou a umiestňujú sa na papier 

podľa účelu, na ktorý slúžia. Prípadné pečiatky ústavov a katedier fakúlt majú štruktúru ako pečiatky 

podľa bodu 7. 

(9) Pečiatky toho istého typu s rovnakým textom, musia byť rozlíšené číselným, dobre viditeľným číslom 

v odtlačku pečiatky. 

(10) Odtlačok okrúhlej pečiatky sa umiestňuje pod textom v strede písomnosti. Odtlačok nápisovej pečiatky sa 

umiestňuje v pravej polovici listiny, dva až tri riadky pod posledným riadkom textu. 

 
 

Článok 2 

Vyhotovovanie pečiatok 

 

(1) Vyhotovovanie pečiatok zabezpečuje kvestor na základe písomnej žiadosti príslušného organizačného 

útvaru. 

(2) Žiadosť o vyhotovenie pečiatky obsahuje návrh textu pečiatky, počet kusov a podpis vedúceho zamestnanca 

KU (rektor, riaditeľ vnútornej správy, vedúci organizačných súčastí KU), dekani fakúlt (príloha smernice 

č.1). 

                                                           
6 § 68 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 



Článok 3  

Evidencia pečiatok 

 

(1) Za evidenciu pečiatok na Katolíckej univerzite v Ružomberku zodpovedá kvestor KU. Agendou evidencie 

pečiatok je poverená asistentka kvestora KU. 

(2) Evidencia pečiatok obsahuje : 

a) odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, funkciu a osobné číslo zamestnanca, ktorý ju prevzal a používa, 

b) dátum prevzatia a podpis používateľa o prevzatí pečiatky (záznam o prevzatí pečiatky – príloha 

smernice č.2), 

c) dátum vrátenia a podpis používateľa pečiatky o vrátení pečiatky (záznam o vrátení pečiatky – príloha 

smernice č.3). 

 

(3) Za evidenciu pečiatok na fakulte KU zodpovedá tajomník fakulty. Pečiatky vyhotovené pre potreby fakulty 

preberá na rektoráte KU tajomník fakulty, ktorý vedie evidenciu pečiatok používaných fakultou (prevzatie,  

vrátenie pečiatok zamestnancami príslušnej fakulty).  

 

(4) Zamestnanec, ktorý prevzal pečiatku je povinný zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím. Poškodenú alebo 

nečitateľnú pečiatku alebo pečiatku, ktorá stratila platnosť, odovzdá zamestnanec so súhlasom vedúceho 

zamestnanca organizačného útvaru na rektoráte kvestorovi KU, na fakulte KU tajomníkovi fakulty. 

Tajomník fakulty KU následne odovzdá pečiatku kvestorovi KU na likvidáciu.  

 
 

Článok 4  

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. Likvidačná komisia sa skladá : 

 

a) z pracovníka zodpovedného za  evidenciu pečiatok, 

b) z pracovníka správy registratúry, 

c) z pracovníka pre vnútorný audit. 

(3) O likvidácii pečiatok sa spíše písomný záznam. 

 

 

Článok 5 

Zodpovednosť za používanie pečiatok 

 

(1) Za správne používanie pečiatok na jednotlivých organizačných útvaroch zodpovedajú ich vedúci 

zamestnanci. 

(2) Za stratu, poškodenie, vyhotovenie, evidovanie a likvidáciu pečiatok zodpovedajú používatelia. 

 
 

 

 



Článok 6  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Kontrolou plnenia úloh vyplývajúcich z tejto smernice je poverený pracovník kontroly KU. 

 

(2) Dňom nadobudnutia platnosti Vnútorného predpisu č. 17/2016, sa ruší Smernica rektora č. 4/2009 

vyhotovovanie, evidencia, používanie, ochrana a likvidácia pečiatok. 

 

 

 

 

      prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

      



 

vzor  č. 1: Okrúhla pečiatka 

 

 

vzor č. 2: Okrúhla pečiatka so znakom KU 

 



vzor č. 3: Podlhovastá (nápisová) pečiatka 

 

 

 


