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Zdôvodnenie: Prehľad najdôležitejších výkonov na OPOM v roku 2017 – 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.  

 Odbor odovzdáva mesačne report za všetky oddelenia prodekanom. 

 
  

 



 

 

Prehľad najdoležitejších výkonov OPOM v roku 2017 
(okrem bežnej agendy na oddeleniach odboru) 

 Legislatíva odboru: 
1. Aktualizácia legislatívy a predpisov k práci jednotlivých oddelení vrátane web stránok a tlačív 
2. Prijaté opatrenia v roku 2017: 

o Opatrenie 1/2017 Kontrola  uvádzania publikačných výstupov v ročných a záverečných správach 
projektov (platné od 6.4.2017) 

o Opatrenie 2/2017 Digitalizácia projektov (platné od 9.6.2017) 
o Opatrenie 3/2017 Overovanie zaradení publikačných výstupov na účely akreditácie garantami 

pre jednotlivé oblasti výskumu (platné od 1.9.2017) 

 Za administratívnu oblasť odboru: 
1. Stabilizácia pracovných miest v Akademickej knižnici (3 zmluvy na dobu neurčitú) vďaka rozhodnutiu 

dekana fakulty; zabezpečenie agendy ohlasov formou DOVP 
2. Podrobná štatistika výkonov za rok 2017 za jednotlivé oddelenia  
3. Vypracovanie správ finančnej kontroly za rok 2017 a plán finančnej kontroly na rok 2018 

 Analytická činnosť - vypracované analýzy v roku 2017: 
1. Analýza mechanizmu nápočtu dotácie na vedu (odovzdané dekanovi fakulty, november 2017) 
2. Analýza podielu pracovísk a pracovníkov na dotácii za publikačné výstupy 2016 (9.1.2017) 
3. Analýza „Úhrady konferenčných poplatkov v roku 2016“ – pomer financií za poplatky k bonite 

výstupov z pohľadu akreditácie a dotácie (11.1.2017) 
4. Analýza nápočtu dotácie pre položku vedy v pomere 50/30/20 podľa novej metodiky rozpisu financií 

zo štátneho rozpočtu VŠ na rok 2017(16.2.2017) 
5. Analýza chýbajúcej študijnej literatúry (23.2.2017) 
6. Analýza indikátorov počtu mobilít na MTF (16.3.2017) 
7. Finančná analýza zdrojov dotácie (3.4.2017), prehľad financií za projekty (priebežne),  
8. Analýza úspešnosti grantov MTF 2012-2016 na nápočet dotácie (5.5.2017) 
9. Výsledky dotazníkovej ankety a prieskumu uplatnenia absolventov v praxi (14.7.2017) 

 Akreditácia: 
1. Spracovanie priebežných výstupov za roky 2016 a 2017 pre akreditáciu (finančný objem za projekty, 

ocenenia, citácie, H-index, publikačné výstupy doktorandov, profesorov a ostatných zamestnancov) 
2. Priebežné sledovanie členstva zamestnacov MTF STU vo Vedeckých radách univerzít/fakúlt (nová 

aktivita), v programových výboroch konferencií a členstvo v redakčných radách časopisov 
3. Spracovanie časti knižnice pre akreditačný spis (november 2017)   

 Projektová činnosť:  
1.  Prehľad dotačných systémov inštitúcií verejnej správy (výzvy, dotačné schémy, žiadosti,...)- možnosť 

získania projektov pre kapitolu T1 v  úspešnosti grantov 
2.   Monitorovacie obdobie a tvorba výstupov na troch OPOM projektoch ESF; úspešné absolvovanie 

auditu na projekt ITMS 26220220054 (máj 2017);  
3.  Aktualizácia Databázy spolupráce s praxou (počet údajov k 15.12.2017: 2073) 

 Spokojnosť a komunikácia:  
1. Úprava tlačiva na konf.poplatky (zmena v odovzdávaní podkladov v 1 exemplári-pôvodne 3x) 
2. Pravidelné konzultácie k informačným zdrojom a publikačnej činnosti (každý pondelok v roku) 
3. Pravidelné prezentácie možností mobilít (každý prvý pondelok v mesiaci – od mája 2017)-nová aktivita 
4. Aktualizácia web stránok odboru a agiend v kompetenciách prodekanov prof. Čambála a prof. 

Marônka; spolupráce s praxou v kompetencii prodekana doc. Pokorného (prezentácie firiem); 
anglických stránok všetkých ústavov (júl-august 2017) 

5. Reporty – mesačné prehľady o činnosti na jednotlivých oddeleniach odboru príslušným prodekanom 
(prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a prof. Ing. Milan Marônek, CSc.) 

6. Overovanie bonity publikačného priestoru pre umiestnenie výstupov vedecko-výskumnej činnosti 
7. Poskytovanie supportu pre všetky podujatia MTF STU 

 Výkazníctvo– spracované výkazy, resp. podklady za fakultu: 
1. Výročná správa STU (podklady do správy január 2017) 
2. Správa mobilít  pre R- STU (výkaz január 2017) 



 

 

3. Ročný výkaz akademických knižníc MK SR za rok 2016 (výkaz január 2017) 
4. Kontrola rozpisu dotácie STU (prešetrenie výkazu február 2017) 
5. VVP - ročný výkaz Výskum a vývoj pre Štatistický úrad SR (výkaz marec 2017) 
6. Úspešnosť grantov za rok 2016  pre nápočet dotácie pre MŠVaŠ SR (výkaz apríl 2017) 
7. CRIS SK – Ročný výkaz o vedecko-výskumnom potenciáli pre MŠVaŠ SR (výkaz máj 2017) 
8. Správa o pôsobení Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave v oblasti 

vedy a techniky v roku 2016 (podklady do správy máj 2017) 
9. Prehľad vývoja počtu zahraničných zmlúv MTF STU od 2014 – 2017 
10. Prehľad najvýznamnejších ukazovateľov agiend spracovávanách na OPOM za funkčné obdobie 

prodekanov 2015-2017 (15.12.2017) 
 
 

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

 Support pre vedecko-výskumnú činnosť: 

 Analýza úspešnosti grantov MTF v rokoch 2012-2016 (máj 2017) 

 Spracovanie úspešnosti grantov za rok 2016 na nápočet dotácie 2018 

 Spracovanie úväzkových listov plnenia úväzkov na výskume za rok 2016 (apríl 2017) 

 Spracovanie prehľadu dotačných systémov inštitúcií verejnej správy (výzvy, dotačné schémy, 
žiadosti, nadačné systémy...)- možnosť získania projektov pre kapitolu T1 úspešnosti grantov 

 Laboratóriá MTF STU – kompletizácia charakteristík laboratórií (id=13292)-nová aktivita 

 Evidencia Členstva zamestnancov MTF STU vo Vedeckých radách univerzít/fakúlt   (január 
2017, id=12962) - nová aktivita 

 Skladačka najdôležitejších informácií k výskumu na MTF STU-(podklad odovzdaný prodekanovi 
v septembri 2017) 

 Previerka možností spracovania vedeckých profilov cez PlumX (doplnková metrika) (máj 2017) 

 Projekty:  
1. Sledovanie financií na projektoch –správy prodekanovi a dekanovi fakulty (mesačne) 
2. Monitoring výziev na projekty - počet zverejnených výziev na projekty za rok 2017: 47 
3. Aktualizácia riešiteľskej kapacity na všetkých projektoch (priebežne) 
4. Pracovné stretnutie všetkých odborov a  oddelení, ktoré spravujú projekty pre jednoznačnosť 

zákazok projektov (5.1.2017 – OPOM, ZAP, OHAČ, OPŠF, OKIS) 
5. Dohodnutý postup medzi OHAČ a OPOM pre zdôvodňovanie výskumného charakteru PČ 

projektov (máj 2017)-nová aktivita 
6. Návrh supportu pre registráciu zahr. projektov  (február 2017); nerealizuje sa zo strany ZAP 
7. Opatrenie 2/2017 Digitalizácia projektov (platné od 9.6.2017)- nová aktivita 

 
Najdôležitejšie realizované aktivity súvisiace s Akademickou knižnicou (okrem bežnej agendy): 

 Publikačná činnosť a ohlasy: 
1. ČREPČ 2 - nové podmienky evidencie publikačnej činnosti a ohlasov od 1.1.2018; aktívna účasť 

na pripomienkovaní procesu implementácie CREPČ 2;  
2. Aktívna účasť na vytváraní podprogramu ARL pre určenie kvartilov časopisov a štatistických 

prehľadov podľa nových kritérií rozpisu dotácií 
3. Opatrenie 1/2017 Kontrola  uvádzania publikačných výstupov v ročných a záverečných 

správach projektov (platné od 6.4.2017) 
4. Opatrenie 3/2017 Zaraďovanie publikácií do akreditačných kategórií – rozhodnutie garantov 

oblastí výskumu (od 1.9.2017)  
5. Výstupy publikačnej činnosti doktorandov za roky 2015 a 2016 pre odborové štipendiá; pre 

ocenenia študentov a zamestnancov; pre kvalifikačné rasty 
6. Zostavené aktualizované zoznamy karentovaných časopisov a IF za rok 2016 pre oblasti 

výskumu MT 
7. Priebežné budovanie digitálneho repozitáru publikačnej činnosti a ohlasov  



 

 

8. Výstupy publikačnej činnosti za ESFprojekty, inštitucionálne projekty a projekty Inkubátor 
nápadov a myšlienok (apríl 2017) 

 ORCID a vedecké profily –podpora výskumu/výskumníkov prostredníctvom jednoznačnej 
identifikácie autorov MTF v databázach (WoS, Scopus, ORCID)- prínos; dopĺňanie klientely z MTF, 
prezentácia významu pre zvýšenie Hirschovho indexu a tvorbu exceletných tímov. Súčasný počet 
klientov: 113; uvádzanie identifikátorov v záznamoch autorov v ARL 

 10% percentil časopisov 2015 – vytvorený zoznam pre nominácie Publikácia STU za rok 2016 
(podklad pre hodnotenie publikácií STU – podklad pre prorektora STU prof. Peciara – február 
2017) 

 Ocenenia - podklady na ocenenia LITA (máj 2017) 

 Databázy – nové v r.2017: voľný prístup k novým časopisom Royal Society of Chemistry; Elsevier 
SciVal, Knovel, JCR; prístup k interaktívnycm grafom a obrázkom k OV 11,14 a 17 (Knovel); The 
Royal Society (celý archív od r. 1665) 

 Doplňovanie knižničného fondu a časopisy:  
1. Analýza chýbajúcej študijnej literatúry (február, október 2017) 
2. Kompletné zabezpečenie časopisov pre rok 2018 podľa návrhov všetkých ústavov a pracovísk 

po rozhodnutí VF z 13.6.2017 (R 148-2016/2017) 

 Podujatia knižnice:  
1. Týždeň knihy (13.-19.3.2017) – garant podujatia 
2. Pravidelné konzultácie k elektronickým informačným zdrojom (každý pondelok v týždni) 

 
Najdôležitejšie realizované aktivity vo vydavateľskej činnosti (okrem bežnej agendy): 

 Vydavateľská činnosť:  
1. Aktualizácia portálu publikovania MTF STU (nové štandardy a pokyny na publikovanie) 
2. Vydané 4 tituly v Aleš Čeněk Praha (renomované vydavateľstvo z kategórie A v akreditácii) 

 Časopis Vedecké práce MTF STU: 
1. Nová indexácia časopisu v roku 2017 v databázach: 1.KESLI-NDSL (Korean National Discovery 

for Science Leaders, 2.WanFang Data, 3. Chemical Abstracts Service (CAS) – SciFinder, 4. 
JournalGuide 5. Publons ( k 15.12.2017 spolu indexácia v 33 databázach) 

2. Úprava štatútu časopisov MTF STU (schválená VR MTF STU, júl 2017) 
 

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

 Zahraničné pracovné cesty:   
1. Previerka možností dofinancovania zahraničných pracovných ciest z iných zdrojov/výziev 

(napr. LITA a pod.) 

 Mobility:  
1. Nové pridané programy mobilít: Eurydance, MSCA v programe Horizont 2020 
2. Realizovaný prieskum na doplnenie zmluvných dohôd o ďalšie univerzity (prieskum/návrhy 

študentov – výber a odporúčanie škôl) 
3. Analýza indikátorov počtu mobilít (súčasný stav, mobility ako indikátory hodnotenia fakulty, 

štatistiky, realizovaný prieskum, bariéry, návrh opatrení, nové možnosti vytvárania sietí 
CEEPUS, zapojenie výskumníkov do sietí) - marec 2017 

4. Vyhľadanie a oslovenie ďalších 130 univerzít na uzatvorenie dohody Erasmus (pozn.v roku 
2016 bolo oslovených 202 univerzít) 

5. Prehľad vývoja počtu zahraničných zmlúv MTF STU od 2014 - 2017 
6. Uzatvorené nové zmluvy v roku 2017: 11 
7. Propagácia mobilít – nové aktivity: 

 Zavedenie pravidelnej  mesačnej publicity v priestoroch ŠD  

 Zavedenie cyklu prednášok a prezentácií dostupných programov mobilít na MTF 
(september/CEEPUS, október/NŠP, november/VF) 

 Rotátor na web stránke, bannery, propagačné materiály k mobilitám 



 

 

 Zmluvy so zahraničnými partnermi:   
1. Kompletný prehľad zmlúv s priebežnou aktualizáciou  

 Medzinárodné konferencie: 

 Nastavenie 4 alertov na vyhľadávanie aktuálnych a pripravovaných kongresov a konferencií– 
linky na prehľady podujatí, termíny, web stránky (zverejnené na stránkach medzinárodných 
vzťahov a stránke výskumu) 

 
 
Najdôležitejšie realizované aktivity v oblasti public relations (okrem bežnej agendy): 

 Propagácia štúdia – kompletné zabezpečenie expozícií propagácie štúdia v obchodných centrách 
Slovenska (nová aktivita); spracovanie kontaktov  a propagačných materiálov na stredné školy 
(vrátane stredoškolských časopisov)  SR pre propagáciu štúdia (nová aktivita), monitoring 
možností propagácie štúdia v Čechách (nová aktivita); sprostredkovanie profilu absolventa MTF 
pre Sario (investor v automobilovom priemysle)- júl 2017 

 Sledovanie uplatnenia absolventov v praxi – dotazníková anketa pre všetkých absolventov 
(XII/2016-VII/2017) a prieskum u absolventov 2016/2017 (3.-7.7.2017)- výsledky poskytnuté 
prodekanovi pre vzdelávanie 

 80.výročie STU   - implementácia loga, výzdoba v pavilónoch fakulty, úprava všetkých hlavičkových  
papierov, výroba posterov a tlačovín, support medializácie 80. výročia STU, texty za MTF STU do 
publikácie k 80.výročiu 

 Databáza ponuky spoluopráce s parxou – aktualizácia portálu; stav údajov spolu: 2095 

 Podujatia – garant podujatí/support podujatí: Týždeň knihy, Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 
– Techfórum 2017, NANO Art, Prezentácia partnera z hospodárskej praxe, Noc výskumníkov, 
Filmový festival vedeckých filmov, Putovné výstavy,  Mikuláš a Vianočná kapustnica. Support pre 
všetky podujatia fakulty. 

 Členstvo v redakčnej rade Spektrum STU – PaedDr. Daša Zifčáková 

 Web: 
1. Zodpovedný redaktor web stránky fakulty (K. Rešetová) 
2. Rozšírenie propagácie diania na fakulte na sociálnych sieťach (nová aktivita) 
3. Použitie default na aktuality fakulty (nová aktivita) 
4. Aktualizácia anglickej stránky fakulty informáciami z OPOM, anglický web stránok ústavov  

 Alumni:  
1. Aktualizácia a prevádzkovanie celofakultného portálu;  
2. Dotazníková anketa uplatnenia absolventov MTF STU v praxi (XII/2016 – VII/2017)- spracovanie 

a vyhodnotenie ankety 
3. Prieskum uplatnenia absolventov 2016/2017 – 437 respondentov; spracovanie výsledkov 

prieskumu 
4. Uskutočnenie zahraničnej pracovnej cesty a nadviazanie kontaktov so Spolkom absolventov 

a priateľov ČVUT Praha (ČR) 
5. Organizačné zabezpečenie stretnutia absolventov (9.9.2017) a Valného zhromaždenia 

(24.11.2017) 


