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• Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

              dekan MTF STU 

• Vedenie MTF 

• Riaditelia ústavov, vedúci odborov 
Váš list: Naše číslo: Vybavuje: V Trnave 
značka číslo PhDr. Rešetová 21.01.2008 
Vec: Prehľad aktivít OPOM  
 

Aktivity v roku 2007 
• legislatívne dokumenty pracoviska (organizačné poriadky, štatúty, vykonávacie predpisy,...) 
• Manuál k najčastejšie kladeným otázkam 
• úprava vlastnej stránky odboru 
• zabezpečenie predaja študijnej literatúry v Trnave 
• spolupráca pri projekte Ambasádor MTF 
Akademická knižnica 
• metodika pre spracovanie citácií v spolupráci s CVT STU s platnosťou pre celú STU 
• porovnanie Impact faktoru karentovaných časopisov ako podklad pre systémové opatrenia 

v metodike pre rozdelenie nadtarifnej zložky mzdy pre ústavy MTF 
• vyradenie nepoužívanej literatúry v zmysle Smernice MK o vyraďovaní 
• úprava priestorov študovne novými regálmi 
• seminár Využitie a navigácia v elektronických Informačných zdrojoch 
• dotazník pre pripravovanú databázu Informačných profilov 
• výstupy za publikačnú činnosť a citácie pre Akreditačný spis 
Vydavateľstvo AlumniPress 
• zriadenie edície "Vedecké monografie" - vydanie 18 monografií 
• plnenie edičného plánu - vydanie 16 elektronických skrípt, vydanie 7 knižných monografií 

a učebníc prostredníctvom Vydavateľstva STU 
• vydanie 2 čísiel časopisu Vedecké práce MTF 
• vydanie 5čísiel Internetového časopisu Materials Science and Technology 
• spracovanie podkladov pre Návrh edičného plánu 2008 
• návrh úpravy Štatútu edičnej činnosti 
• vypracovanie podkadu pre remitende skrípt (zásob MTF) 
Oddelenie Public  relations  
• aplikácia jednotného vizuálu 
• hlavičkové papiere pre všetky pracoviská 
• vizitky pre všetkých pracovníkov 
• zabezpečenie štátnych vlajok a vlajok EÚ na všetky budovy MTF 
• výroba posterov  vedecko-výskumných projektov MTF 
• označenie budov tabuľami MTF 
• orientačný systém na budovách fakulty 
• štruktúra web stránky fakulty 
• zavedenie stálej linky Monitoring akademického diania - počet záznamov: 440 
• galéria profesorov MTF, DrHc, dekanov a vedenia MTF 
• zabezpečenie výtvarných profilov osobností techniky 



 

• zabezpečenie označenia posluchární 31 a 32 na Bottovej ul. 
• postery do vstupných priestorov T-pavilónu 
• DVD o fakulte   
• propagačná brožúra Welcome to MTF 
• propagačná brožúra o projektoch MTF 
• postery Slovakion 
• úprava formulárov /tlačív OPOM, OKIS, OESČ 
• informácie o Alumni (projekt Banka kvality) 
• organizačné zabezpečenie akcie Deň MTF 
• organizačné zabezpečenie akcie Sami sebe 
• organizačné zabezpečenie v spolupráci s OAKČ akcie Slávnostná akadémia 
• organizačné zabezpečenie akcie Týždeň vedy 
• príprava technologického múzea na pavilóne T, 
• úprava vstupných priestorov v spolupráci s OESČ na pavilóne Z, 
• príprava novoročného stretnutia, 
• príprava projektu bývalých zamestnancov MTF, 
• príprava Annual Report v novom vizuáli. 
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