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Prehľad najdoležitejších výkonov OPOM v roku 2019
(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 2019:
o Zmluva o dielo (oponentské posudky) – vyriešenie problému výplat zahraničných oponentov –
máj 2019
 Za administratívnu oblasť odboru:
1. Podrobná štatistika ulazovateľov za rok 2018 za jednotlivé oddelenia
2. Vypracovanie správ finančnej kontroly za rok 2019 a plán finančnej kontroly na rok 2020
3. Aktualizácia verejného obstarávania na rok 2019 a vypracovaný Plán VO na rok 2020
4. Vypracovaný Plán nákladov a výdavkov na rok 2020
5. Vypracovaný Pesronálny a mzdový plán pracoviska na rok 2020
6. Referát projektov štrukturálnych fondov ako súčasť Oddelenia vedy a výskumu od 1.1.2019
7. Financie za projekty 2019– mesačné prehľady
 Analytická činnosť - vypracované analýzy v roku 2019:
1. Analýza a pripomienkovanie návrhu novely EPČ (január 2019)
2. Analýza zabezpečenia skriptami LS 2018/2019 (jnauár 2019)
3. Analýza k implementácii OA v podmienkach STU (február 2019)
4. Porovnanie úspešnosti grantov MTF 2010-2018 (marec 2019)
5. Analýza umiestňovania reklamy na MTF (marec 2019)
6. Analýza prístupu k e-bookom podľa profilu fakulty (apríl 2019)
7. Analýza propagácie na fakultách – materiál pre R-STU (máj 2019)
8. Analýza zmlúv o partnerstve v systéme Magion (jún 2019)
9. Analýza digitalizácie a stavu digitálnych objektov v knižniciach STU (júl 2019)
10. Analýza zabezpečenia študijnej literatúry pre ak.rok 2019/2020 (august 2019)
11. Analýza podmienok pre zriadenie e-shopu skrípt (august 2019)
 Akreditácia:
1.
 Projektová činnosť:
1. Podaný projekt (Fond na podporu umenia) na nákup kníh do Akademickej knižnice (marec 2019)
2. Monitorovacie obdobie a tvorba výstupov na dvoch OPOM projektoch ESF; úspešné absolvovanie
auditu na projekt ITMS 26110230024;
3. Aktualizácia Databázy spolupráce s praxou (počet údajov k 15.12.2019: 2512)
 Spokojnosť a komunikácia:
1. Aktualizácia web stránok odboru a agiend odboru;
2. Reporty – mesačné prehľady o činnosti na jednotlivých oddeleniach odboru príslušným prodekanom
(prof. Šugár, doc. Gerulová); od septembra reporty doc. Gerulovej osobitne iným spôsobom
3. Overovanie bonity publikačného priestoru pre umiestnenie výstupov vedecko-výskumnej činnosti
4. Poskytovanie supportu pre všetky podujatia MTF STU
5. Uplatnenie absolventov MTF – dotazníkový prieskum (júl 2019)
 Výkazníctvo– spracované výkazy, resp. podklady za fakultu:
1. Výročná správa STU (január 2019)
2. Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2018 (január 2019)
3. Ročný výkaz akademických knižníc MK SR za rok 2018 (február 2019)
4. Správa o pôsobení Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave v oblasti
vedy a techniky v roku 2018 (február/august 2019)
5. VVP - ročný výkaz Výskum a vývoj pre Štatistický úrad SR (marec 2019)
6. Úspešnosť grantov za rok 2018 pre nápočet dotácie pre MŠVaŠ SR (marec 2019)
7. CRIS SK – Ročný výkaz o vedecko-výskumnom potenciáli pre MŠVaŠ SR

Za oblasti v kompetencii prodekana prof. Šugára:
Najdôležitejšie realizované aktivity pre oblasť vedy a výskumu (okrem bežnej agendy):
 Referát projektov štrukturálnych fondov – ako súčasť Oddelenia vedy a výskumu od 1.1.2019(NOVÉ)
 Administrácia kapacitných projektov
 Plnenie úväzkov na výskume za rok 2018 (apríl 2019)
 Support pre vedecko-výskumnú činnosť:
 Zavedená procesná časová mapa na sledovanie administrácie v habilitačnom a vymenúvacom
konaní (od januára 2019)- (NOVÉ)
 Spracovanie úspešnosti grantov za rok 2018 (marec 2019)
 Spôsob koordinácie pri evidencii PČ projektov v mesačných aktualizáciách (marec 2019)(NOVÉ)
 Identifikácia špičkových vedeckých tímov (apríl 2019)
 Výstupy k návrhu na hodnotenie výkonov ústavov (máj 2019)
 Zmluvy na vypracovanie oponentských posudkov v habilitačnom a inauguračnom konaní (nový
spôsob namiesto prijatia zahraničných hostí), máj 2019 – (NOVÉ)
 Evidencia Členstva zamestnancov MTF STU vo Vedeckých radách univerzít/fakúlt/vedeckých
radách konferencií/v redakciách časopisov/v domácich a zahraničných organizáciách
 Priebežné budovanie digitálneho repozitáru projektov
 Projekty:
1. Financie za projekty –mesačné prehľady dekanovi a tajomníčke
2. Monitoring výziev na projekty - počet zverejnených výziev na projekty za rok 2019: 35
(poznámka: od r.2019 OPOM zverejňuje výzvy na domáce projekty, t.z. bez výziev na
zahr.projekty – rozdiel s rokom 2018)
3. Aktualizácia riešiteľskej kapacity na všetkých projektoch (priebežne)
4. Kontrola grantov 2016 a 2017 pre nápočet dotácie 2019
 Databáza ponuky spolupráce s praxou – aktualizácia portálu; stav údajov spolu: 2512
Najdôležitejšie realizované aktivity súvisiace s Akademickou knižnicou (okrem bežnej agendy):
 PUBLONS –zviditeľnenie výstupv vo WoS – (NOVÉ)
 Publikačná činnosť a ohlasy:
1. ČREPČ 2 – kontrola exportu všetkých záznamov za rok 2018 v CREPČ2 pre vykazovacie
obdobie 2018 (420 záznamov)
2. Zapisovanie kvartilov časopisov v evidencii publikačnej činnosti
3. Kontrola výstupov 2016 a 2017 pre nápočet dotácie 2019
4. Kontrola výstupov 2017 a 2018 pre nápočet dotácie 2020
5. Výstupy publikačnej činnosti doktorandov pre odborové štipendiá; pre ocenenia študentov
a zamestnancov; pre kvalifikačné rasty
6. Priebežné budovanie digitálneho repozitáru publikačnej činnosti a ohlasov
 Identifikátory vedcov v databázach –podpora výskumu/výskumníkov prostredníctvom
jednoznačnej identifikácie autorov MTF v databázach cez ORCID (WoS, Scopus, ORCID)registrovaných 220 zamestnancov v databázach - priebežne
 Ocenenia – podklady pre Cenu rektora za najlepšiu publikáciu, podklady na ocenenia LITA
 Databázy – nové v r.2019: SCIENCE –( NOVÉ)
 Doplňovanie knižničného fondu a časopisy:
1. Kompletné zabezpečenie časopisov pre rok 2020 podľa návrhov všetkých ústavov a pracovísk
po rozhodnutí VF z 24.9.2019 (R 5-2019/2020)
 Podujatia knižnice:
1. Týždeň knihy (4.-8.3.2019) – garant podujatia

Najdôležitejšie realizované aktivity vo vydavateľskej činnosti (okrem bežnej agendy):
 Vydavateľská činnosť:
1. Aktualizácia portálu publikovania MTF STU (nové štandardy a pokyny na publikovanie)
2. Vydaný 1 titul v Aleš Čeněk Praha (renomované vydavateľstvo z kategórie A v akreditácii)
 Časopis Vedecké práce MTF STU:
1. Nový template pre články v časopise-(NOVÉ)
2. Nová indexácia časopisu v roku 2019 v databázach: 1. QOAM (Quality Open Access Market) 2.
MyScienceWork 3. Semantic Scholar 4. Naver Academic (k 31.12.2019 indexácia v 39
zdrojoch)-(NOVÉ)
 MDPI – zabezpečenie inštitucionálneho členstva od 1.9 2019 pre celú STU – zľavy na publikovaní
v programe IOAP-(NOVÉ)
 Analýza podmienok e-shop skrípt MTF STU – (NOVÉ)

Za oblasť Public relations v kompetencii doc. Gerulovej:
Najdôležitejšie realizované aktivity v oblasti public relations (okrem bežnej agendy):
 Zmluvy reklamy:
1. prehľad zmlúv na reklamu, prehľad zmluvných partnerov, analýza umiestňovania reklamy na
MTF –(NOVÉ)
2. Aktivity súvisiace s kompletným zabezpečením reklamy na MTF STU
3. Uzatvorené zmluvy o reklame (4)
 Medializácia:
1. Garant medializácie MTF
2. Publikácia o fakulte v slovenskom jazyku
3. Publikácia o výskumnom potenciáli fakulty
 Propagácia štúdia:
1. vyhodnotenie aktivít na získavanie študentov a prezentáciu MTF STU v roku 2019
2. nové aktivity v oblasti propagácie štúdia (sociálne siete, nový web, exkurzie,...)
3. veľtrhy, výstavy – Kam na vysokú školu
 Podujatia – garant podujatí/support podujatí: Týždeň knihy, Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra
– Techfórum 2019, Deň MTF, Zapoj sa, Noc výskumníkov, Putovné výstavy osobností vedy a
techniky, 33.rokov MTF- výstava, Čaro patiny- výstava, Týždeň vedy a techniky: Laboratóriá MTF –
výstava; Mikuláš a Vianoce MTF. Support pre všetky podujatia fakulty.
 Úspešní absolventi – nové kontakty a spôsob zverejňovania informácií (máj 2019)
 E-shop reklamných predmetov – analýza podmienok a možností e-shopu reklamných predmetov
MTF STU
 Technologické múzeum – prevádzkovanie a propagácia
 Členstvo v redakčnej rade Spektrum STU – PaedDr. Daša Zifčáková
 Web:
1. Zodpovedný redaktor web stránky fakulty (PhDr. Kvetoslava Rešetová,PhD.)
2. Redizajn úvodných web stránok ústavov (august 2019)
INÉ

 Alumni:
1. Valné zhromaždenie občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF (september 2019)
2. Nové vedenie združenia, zmena sídla
3. Aktualizácia a prevádzkovanie celofakultného portálu

