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Zdôvodnenie: Prehľad najdôležitejších výkonov na OPOM v roku 2016 – 

informácia pre vedenie a kolégium fakulty za agendy oddelení 
OPOM v kompetenciách prodekana pre vedu prof. Ing. Miloša 
Čambála, CSc. a prodekana pre medzinárodné vzťahy prof. Ing. 
Milana Marônka, CSc.  

 Mesačne sa odovzdáva report odboru za všetky oddelenia. 
 
  

 



 

 

Prehľad najdoležitejších výkonov OPOM v roku 2016 
(okrem bežnej agendy na oddeleniach odboru) 

 

 Za administratívnu oblasť odboru: 
1. presťahovanie Oddelenia vedy a zahraničných vzťahov na pavilón T vrátane archívu (marec 2016) 
2. presťahovanie multimediálnej učebne OPOM do prístavby 002 (apríl 2016) 
3. aktualizácia legislatívy a predpisov k práci jednotlivých oddelení 
4. podrobná štatistika výkonov za rok 2016 za jednotlivé oddelenia  
5. vypracovanie správ finančnej kontroly za rok 2016 a plán finančnej kontroly na rok 2017 

 Analytická činnosť - vypracované analýzy v roku 2016: 
1. porovnanie pedagógov a výskumníkov na publikačnej činnosti v kľúčových výstupoch 2012-2015 
2. analýza podielu jednotlivých pracovísk a zamestnancov do dotácie na rok 2016 za publikačné výstupy 

v roku 2013 a 2014; za výstupy v roku 2015; za roky 2014 a 2015 do dotácie 2017 podľa nových súm 
3. analýza podielu výstupov z projektov na celkovej publikačnej činnosti fakulty 
4. analýza frekvencie vykazovania ukazovateľov pre hodnotenie vedy a výskumu  
5. analýza podielu MTF STU na rámcových zmluvách STU so zahraničnými partnermi a Erasmus+ 

dohodách STU 
6. poznatky z aplikačnej praxe MTF STU v oblasti ochrany a využívania duševného vlastníctva pre 

výskum, vývoj a inovácie – spracovaný materiál za MTF na výzvu MH SR 

 Akreditácia: 
1. spracovanie priebežných výstupov za roky 2014 a 2015 pre akreditáciu (finančný objem za projekty, 

ocenenia, citácie, H-index, publikačné výstupy doktorandov, profesorov a ostatných zamestnancov) 
2. členstvo v redakčných radách časopisov (vytvorený link na id= 12791) 
3. členstvo v programových výboroch konferencií od roku 2014 časopisov (vytvorený link na id= 12868) 

 Projektová činnosť:  
1. podaný projekt na Fond na podporu umenia Ministerstva kultúry v hodnote 15 000 euro (neschválený 

za formálne nedostatky nezapríčinené OPOM/MTF- systémové nedoriešenia na úrovni STU)  
2. podaný projekt Kega v hodnote 21 549  euro  (vyrozumenie až v roku 2017) 
3. podklady do celofakultného projektu na zabezpečenie databáz s alokovanou finančnou hodnotou 

600 000 eur a 150 000 eur na nákup databáz a literatúry 
4. K. Rešetová zaradená do pracovnej skupiny pre OA (Open Access) ako zástupca STU na CVTI SR 

Bratislava v rámci pripravovaného národného projektu NISPEZ IV pre výskumno-vývojovú komunitu 
na Slovensku (strategické rozhodnutia a aktivity spojené s OA problematikou na Slovensku)20.9.2016 

 Spokojnosť a komunikácia:  
1. prezentácia  OPOM na ústavoch – informácie o agendách oddelení odboru a zisťovanie potreby 

supportu zo strany odboru za účelom odbremenenia ústavov v administratívnych výkonoch 
2. reporty – mesačné prehľady o činnosti na jednotlivých oddeleniach odboru príslušným prodekanom 

(prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a prof. Ing. Milan Marônek, CSc.) 
3. postery podpora výskumu a vzdelávania prostredníctvom OPOM 
4. FAQ odboru – najčastejšie kladené otázky a rýchle vyhľadávanie informácií OPOM: 

http://www.mtf.stuba.sk/sk/odbory/odbor-poznatkoveho-manazmentu.html?page_id=1850) 

 Výkazníctvo– spracované výkazy,resp. podklady za fakultu: 
1. kontrola rozpisu dotácie STU 
2. ročný výkaz Výskum a vývoj 
3. CRIS SK – Ročný výkaz o vedecko-výskumnom potenciáli (VVP) 
4. úspešnosť grantov za rok 2015 
5. správa mobilít 2016 pre R- STU 
6. správa o pôsobení Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave v oblasti 

vedy a techniky v roku 2015 (podklady do správy) 
7. výročná správa STU (podklady do správy) 
8. ročný výkaz akademických knižníc MK SR 
9. odpočet aktualizácie Dlhodobého zámeru fakulty (vrátane pripomienok k rozdielom v údajoch) 

 



 

 

Za oblasti v kompetencii prodekana prof. Čambála: 
Realizované aktivity pre oblasť vedy a výskumu (okrem bežnej agendy): 

 Administrácia projektov:  
1. administrácia nových projektov: Inkubátor nápadov a myšlienok a Inštitucionálne projekty 
2. zavedený a aktualizovaný nový link Výzvy na riešenie projektov (id=12656) 

 Evidencia projektov: 
1. aktualizácia H2020 projektov (počty, statusy, hodnotenia), február 2016 

2. evidencia zahraničných projektov preradená na Oddelenie zahraničných projektov v súlade so 
Smernicou dekana č. 2/2016 Proces prípravy, predkladania, schvaľovania a implementácie 
zahraničných projektov v programovom období 2014-2020 s platnosťou od 28.4.2016 (výzva na 
prevzatie agendy 4.5.2016; agenda neprevzatá)  

3. spracovaná identifikácia projektov podľa druhu pre AIS (302 typov projektov)  a iniciovanie 
rozšírenia funkcionalít pre evidenciu projektov (financie projektov, riešiteľská kapacita) 

4. aktualizácia riešiteľskej kapacity na všetkých projektoch 

 Procesné mapy: vypracovaná procesná mapa pri dohodách odmeňovania za účasť na 
habilitačnom a inauguračnom konaní vrátane procesu odmeňovania z projektov  

Realizované aktivity súvisiace s Akademickou knižnicou (okrem bežnej agendy): 

 Revízia knižničného fondu – v súlade s Vyhláškou č. 201/2016  MK SR vykonaná revízia 
knižničného fondu Akademickej knižnice, uskutočnenie ktorej vychádza zo zákona o knižniciach. 

 ORCID a vedecké profily – Identifikátor vedca –podpora výskumu/výskumníkov prostredníctvom 
jednoznačnej identifikácie autorov MTF v databázach (WoS, Scopus, ORCID)- (odbremenenie 
ústavov od vkladania údajov – komplexná administrácia a individuálne udržiavanie profilu a správy 
ORCID za jednotlivcov zabezpečené v Akademickej knižnici - nová agenda); počet klientov 
k 15.12.2016: 108 (centrálne spracovávanie konta klienta MTF); prínos pre zvýšenie Hirschovho 
indexua tvorbu exceletných tímov. 

 Databázy - zabezpečenie rozšírenia IP adries na campus Bottova – komunikácia s providermi 
databáz pre prístup v nových budovách MTF; zabezpečené skúšobné prístupy do Royal Society, 
Citace.com, JoVE.  

 Členstvo v redakčných radách časopisov, v programových výboroch konferencií: evidencia 
a aktualizácia členstva zamestnancov MTF STU (id=2655) 

 Publikačná činnosť a ohlasy: 
1. kontrola všetkých exportov výstupov do ČREPČ 
2. zavedený link na svetové kongresy 2017 http://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-

vyskume/svetove-kongresy-2017.html?page_id=12649) 
3. výstupy publikačnej činnosti doktorandov za roky 2014 a 2015 pre odborové štipendiá; pre 

ocenenia študentov a zamestnancov 
4. zostavené aktualizované zoznamy karentovaných časopisov pre oblasti výskumu MTF 
5. budovanie digitálneho repozitáru publikačnej činnosti a ohlasov 

 Doplňovanie knižničného fondu a časopisy:  
1. možnosť získania finančných prostriedkov na nákup literatúry vo výške 150 000 eur (od apríla 

2014 je pozastavený nákup kníh) na obdobie 2017-2022; a  600 000 eur na nákup prístupov 
do databáz)- vypracovanie všetkých podkladov do fakultného projektu 

2. kompletné zabezpečenie časopisov pre rok 2017 podľa návrhov všetkých ústavov a pracovísk 
po rozhodnutí dekana fakulty zo 14.7.2016. 

 ARL – súčinnosť pri odstraňovaní/eliminácií chybovosti výstupov zo systému pre CVT R-STU  
Realizované aktivity vo vydavateľskej činnosti (okrem bežnej agendy): 

 Vydavateľská činnosť:  
1. sprostredkovaný publikačný priestor: pre kategóriu Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydaných v zahraničných vydavateľstvách (12 zdrojov na publikovanie výstupov kategórie 
A pre akreditáciu); vyhľadané kontakty na karentované časopisy (20) pre UPIM  

2. informácia a prehľad (zoznamy) predátorských vydavateľov (časopisov) (id=12942) 
3. vydaných 6 titulov v Aleš Čeněk Praha (renomované vydavateľstvo z kategórie A v akreditácii) 



 

 

4. uskutočnený prieskum spokojnosti s vydávaním elektronických, dvojjazyčných skrípt na MTF 
STU (prieskum od 15.11.-31.12.2016) 

5. rozšírenie kapacity e-skrípt (zabezpečená vyššia čitateľnosť textov) 

 Časopis Vedecké práce MTF STU: 
1. zmena redakčnej rady časopisu pre splnenie formálnych kritérií pre možnú indexáciu v Scopus 

(žiadosť na Scopus postúpená) 
2. nová indexácia časopisu v roku 2016v databázach: JournalTOCs, ReadCube, ResearchGate, 

Sherpa/RoMEO (v súčasnosti je časopis indexovaný v 28 databázach) 
 

Za oblasti v kompetencii prodekana prof. Marônka: 
Realizované aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov (okrem bežnej agendy): 

 Zahraničné pracovné cesty:   
1. iniciovanie centrálneho zabezpečovania leteniek na OVaZV, návrh smernice dekana 

(odbremenenie ústavov od objednávania leteniek – support pre komplexnú agendu 
zabezpečovania leteniek vrátane prieskumu trhu na  OVaZV) 

2. identifikácia cestovných náhrad v Magione (vycestovania a prijatia zahr.hostí, mobility 
CEEPUS) 

3. pripomienkovanie návrhu smernice rektora k zahraničným pracovným cestám 

 Členstvo v medzinárodných organizáciách:  
1. aktualizácia členstva v medzinárodných organizáciách 
2. výber medzinárodných organizácií pre možnosť členstva MTF 
3. zápis členstva v medzinárodných organizáciách v AIS z úrovne OPOM (odbremenenie ústavov 

od vkladania údajov – individuálne členstvo môže od 14.6.2016 zapisovať aj OVaZV) 

 Zmluvy so zahraničnými partnermi:   
1. kompletný prehľad zmlúv s aktualizáciou  
2. vyhľadanie nových kontaktov na uzatvorenie zmlúv so zahraničnými partnermi – zmluva 

o partnerstve, zmluva o spolupráci (spolu 137 kontaktov) 

 Mobility: 
1. vyhľadanie nových kontaktov pre uzatvorenie dohôd Erasmus (202 univerzít/424 kontaktov) 

 Medzinárodné konferencie: 
1. zabezpečenie alertu na stálu aktualizáciu pripravovaných medzinárodných konferencií 

(id=11329) 
2. support pre medzinárodnú konferenciu TEAM 2016 

 Procesné mapy: doplnená procesná mapa zahraničných pracovných ciest v súvislosti 
s nahlasovacou povinnosťou pre sociálnu poisťovňu „Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu 
A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ“ 

Realizované aktivity v oblasti public relations (okrem bežnej agendy): 

 Médiá – návrh na uzatvorenie zmluvy s novou televíziou trnavského kraja VEGA 

 Ocenenia – dosiahnuté Ocenenie na Techfórum (po prvýkrát za obdobia účasti fakulty na podujatí) 

 Virtuálne prehliadky - kompletizácia všetkých virtuálnych nahrávok za MTF (id= 11328 a id= 8434) 

 30.výročie MTF   - implementácia loga, výzdoba v pavilónoch fakulty, úprava všetkých 
hlavičkových  papierov, výroba posterov a tlačovín, support medializácie 30. výročia MTF, výstava 
fotografií z histórie fakulty, podiel na zostavení publikácie 30. výročie MTF STU, organizačné 
zabezpečenie Slávnostnej akadémie (18.10.2016) 

 Podujatia – garant prezentácie fakulty: Týždeň knihy, Noc výskumníkov v rámci iniciatívy Týždeň 
vedy a techniky, MSV Nitra – Techfórum 2016, Mikuláš a Vianočná kapustnica. Support pre všetky 
podujatia fakulty a propagáciu štúdia na MTF STU. 

 Web: 
1. prepracovaná web stránka podľa nového dizajnu (od 4.2.2016) 
2. doplnená anglická stránka fakulty informáciami z OPOM s určením zodpovednosti za 

aktualizácie informácií z OPOM (od 14.7.2016) 

 Alumni: aktualizácia a prevádzkovanie celofakultného portálu; administrácia združenia; 
dotazníkový prieskum uplatnenia absolventov MTF STU v praxi (XII/2016 – VII/2017) 


