
Aktivity OPOM 2012    
 

Ukončenie projektu EÚ v  Operačnom programe Výskum "Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva" 
 
Ukončenie projektu EÚ v Operačnom programe Vzdelávanie "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia 
absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ" 
 

Podané projekty: 
Vedomostná mapa – v operačnom programe Výskum (neschválený pre formálne nedodanie 1 potvrdenia) 
Vedomostná fakulta pre hospodársku prax – v operačnom programe Vzdelávanie (čaká sa na vyjadrenie) 
 

Okrem bežnej agendy: 
 

Akademická knižnica 

 vypracovaná analýza renomovaných vydavateľstiev  

 prezentácia postavenia Master Journal List v prostredí Thomson Reuters  

 export dát do CREPČ (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti) 

 zaraďovanie výstupov publikačnej činnosti podľa akreditačných kategórií 

 priebežná digitalizácia záverečných prác 

 poradenstvo a verifikácia zdrojov pre publikovanie (overovanie kreditibility zdrojov pre výstupy MTF) 

 úprava a reštrukturalizácia web stránky pracoviska 
 

Vydavateľstvo AlumniPress 

 vydavateľské činnosti v oblasti tvorby elektronických skrípt, edície vedeckých monografií, časopisov MTF, zborníkov 

 participácia fakultných časopisov v systéme Versita (časopisy sú indexované v   súčasnej dobe v databázach:  RePeC , 
Astrophysics Data System , INSPEC a databáze TEMA 

 realizácia zmien štatútu edičnej činnosti vrátane administrácie anonymného recenzovania 

 aktualizácia a spravovanie portálu Publikovanie na MTF 

 preklad časopisu Vedecké práce na anglickú stránku fakulty 

  mapovanie publikačného priestoru pre MTF STU vo vydavateľstvách Pearson a Cengage 

 zavedenie Custom publishing na MTF 

 aktualizácia jazykového okienka na web stránke pracoviska 

 úprava a reštrukturalizácia web stránky pracoviska 
 
Oddelenie  Public relations  

 zabezpečenie virtuálnych prehliadok MTF STU 

 zabezpečenie prekladov hlavných častí web stránky na anglickú verziu 

 mesačný rotátor o udalostiach na fakulte 

 naplnenie stránky Firmy a fakulta (v spolupráci s OAKČ) 

 príprava Annual Report 2012 

 inovácia expozície posterov 

 implementácia nového  redizajnu STU vrátane nového loga fakulty 

 zodpovednosť za web, monitoring priebežne 

 aktualizácia web stránky ústavov 

 aktualizácia portálu Fotogaléria MTF 

 akvizícia technologického múzea  

 aktivity spojené s propagáciou fakulty v médiách vrátane rozhovoru o rozvoji s vedením fakulty 

 organizačné zabezpečenie výstav: Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, Výstava centier excelentnosti Bratislava, 
výstava fotografií MTF STU 

 pravidelná organizácia štvrtkových popoludní (do novembra 2012) 

 výkonná činnosť pre občianske združenie Banka kvality -Alumni MTF 

 výroba pozvánok, vizitiek, plagátov a posterov 

 pravidelné oznamy v printových médiách (Spektrum, Trnavský hlas, Novinky z radnice, Produktivita a inovácie) 

 videozáznamy z podujatí 

 organizačné zabezpečenie akcií fakulty pod garanciou OPOM (Novoročné stretnutie, Deň MTF, Mikuláš, MDD) 

 organizačné zabezpečenie natáčania dokumentárneho filmu Spektrum vedy 

 úprava a reštrukturalizácia web stránky pracoviska (vrátane Prezentačnej mapy) 
 

   
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., 7.1.2013 

http://ideas.repec.org/s/vrs/repfms.html
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?version=1&warnings=YES&partial_bibcd=YES&sort=BIBCODE&db_key=ALL&bibstem=research+papers+of+faculty+of+materials+science&year=&volume=&page=&nr_to_return=100&start_nr=1

