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Prehľad najdoležitejších výkonov OPOM v roku 2018 
(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 2018: 

o Opatrenie 1/2018 Kópiu (tlačenú/elektronickú) uchovávaných projektov na Oddelení Vedy a 
zahraničných vzťahov je možné poskytnúť len s výhradným súhlasom zodpovedného riešiteľa 
projektu (platné od 2.2.2018) 

 Za administratívnu oblasť odboru: 
1. Podrobná štatistika výkonov za rok 2018 za jednotlivé oddelenia  
2. Vypracovanie správ finančnej kontroly za rok 2018 a plán finančnej kontroly na rok 2019 
3. Financie za projekty 2018– mesačné prehľady 

 Analytická činnosť - vypracované analýzy v roku 2018: 
1. Analýza finančnej bonity výstupov 2015 a 2016 (17.1.2018) 
2. Analýza zabezpečenia predmetov skriptami v letnom semestri 2017/2018 (18.1.2018) 
3. Analýza indikátorov pre zaradenie časopisu Vedecké práce do databázy Scopus (máj 2018) 
4. Kontrola nápočtu dotácie za publikácie (2015,2016) podľa novej metodiky rozpisu financií zo štátneho 

rozpočtu VŠ na rok 2018 (január-február 2018) 
5. Analýza poteciálneho odpadu OPOM v roku (jún 2018) 

 Akreditácia: 
1. Verifikácia zaradenia A-výstupov 2014-2016 a ich zaradenie do oblastí výskumu (február 2018) 

 Projektová činnosť:  
1.  Schválenie projektu (Fond na podporu umenia) na nákup kníh do Akademickej knižnice (júl-december 

2018) 
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 15.12.2018: 2416) 

 Spokojnosť a komunikácia:  
1. Pravidelné konzultácie k informačným zdrojom a publikačnej činnosti (každý pondelok v ak.roku) 
2. Pravidelné prezentácie možností mobilít 
3. Aktualizácia web stránok odboru a agiend v kompetenciách prodekanov prof. Čambála a prof. 

Marônka; spolupráce s praxou v kompetencii prodekana doc. Pokorného (prezentácie firiem);  
4. Reporty – mesačné prehľady o činnosti na jednotlivých oddeleniach odboru príslušným prodekanom 

(prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a prof. Ing. Milan Marônek, CSc./ od októbra prof. Šugár, doc. Strémy, 
doc. Gerulová) 

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

 Výkazníctvo– spracované výkazy, resp. podklady za fakultu: 
1. Výročná správa STU (podklady do správy 19.1. 2018) 
2. Správa mobilít  pre R- STU (výkaz január 2018) 
3. Ročný výkaz akademických knižníc MK SR za rok 2017 (február 2018) 
4. VVP - ročný výkaz Výskum a vývoj pre Štatistický úrad SR (apríl 2018) 
5. Úspešnosť grantov za rok 2017  pre nápočet dotácie pre MŠVaŠ SR (výkaz august 2018) 
6. CRIS SK – Ročný výkaz o vedecko-výskumnom potenciáli pre MŠVaŠ SR (výkaz máj 2018) 
7. Správa o pôsobení Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave v oblasti 

vedy a techniky v roku 2017 (podklady do správy máj 2018) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Za oblasti v kompetencii prodekana prof. Čambála (do 10/2018), prof. Šugára (od 10/2018): 
 
Najdôležitejšie realizované aktivity pre oblasť vedy a výskumu (okrem bežnej agendy): 

 Support pre vedecko-výskumnú činnosť: 

 Spracovanie úspešnosti grantov za rok 2017  

 Spracovanie úväzkových listov plnenia úväzkov na výskume za rok 2017 

 Návrh na koordináciu pri získavaní povinných príloh pri predkladaní projektov (marec 2018) 

 Evidencia Členstva zamestnancov MTF STU vo Vedeckých radách univerzít/fakúlt/vedeckých 
radách konferencií/v redakciách časopisov/v domácich a zahraničných organizáciách    

 Administrácia projektov Vega, Kega, APVV, iné domáce, Podporené rektorom, inštitucionálne  

 Projekty:  
1. Financie za projekty –mesačné prehľady  dekanovi, prodekanovi pre vedu a tajomníčke  
2. Monitoring výziev na projekty - počet zverejnených výziev na projekty za rok 2018: 40 
3. Aktualizácia riešiteľskej kapacity na všetkých projektoch (priebežne) 
4. Zmena: prideľovanie zákazok na projekty v Magione – zodp. prodekan Marônek od 1.2.2018 

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

 Schválený  projekt vo Fonde na podporu umenia  

 Publikačná činnosť a ohlasy: 
1. ČREPČ 2 - nové podmienky evidencie publikačnej činnosti a ohlasov  
2. Zapisovanie kvartilov časopisov v evidencii publikačnej činnosti 
3. Kontrola výstupov 2015 a 2016 pre nápočet dotácie 2018 (január-február 2018) 
4. Verifikácia určenia oblastí výskumu na A výstupoch za roky 2014-2017 
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  

 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 

 Ocenenia – podklady pre hodnotenie Ceny rektora za najlepšiu publikáciu 2017 (január 2018); 
podklady na ocenenia LITA 

 Databázy – nové v r.2018: ACM Digital Library; 2 nové databázy pre nanomateriály EUON 

 Doplňovanie knižničného fondu a časopisy:  
1. Analýza zabezpečenia LS 2017/2018 skriptami (január 2018) 
2. Kompletné zabezpečenie časopisov pre rok 2019 podľa návrhov všetkých ústavov a pracovísk 

po rozhodnutí VF z 13.6.2017 (R 1-2018/2019) 

 Podujatia knižnice:  
1. Týždeň knihy (5.-9.3.2018) – 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. Publicita predaja vedeckých monografií MTF – web stránka predaja, stránka predajcov, 

obsahy publikácií, inzercia publikácií (nová aktivita) 
2. Aktualizácia portálu publikovania MTF STU (nové štandardy a pokyny na publikovanie) 
3. Vydané 3 tituly v Aleš Čeněk Praha (renomované vydavateľstvo z kategórie A v akreditácii) 

 Časopis Vedecké práce MTF STU: 
1. Analýza indikátorov pre zaradenie časopisu Vedecké práce do databázy Scopus (máj 2018) 
2. Prijatie nových pokynov, harmonogramu, etiky publikovania – september 2018 
3. Nový web časopisu s novými funkcionalitami a supportom (september 2018) 



 

 

4. Nová indexácia časopisu v roku 2018 v databázach: 1.EconBiz 2. Japan Science and 
Technology Agency (JST) 3. Elsevier-Engineering Village 4. Dimensions 5. Publons ( 
k 15.12.2018  indexácia v 35 databázach) 

 
Za oblasti v kompetencii prodekana prof. Marônka (do 10/2018), doc. Strémyho/ doc. Gerulovej (od 

10/2018): 
 
Najdôležitejšie realizované aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov (okrem bežnej agendy): 

 Zahraničné pracovné cesty:   
1. Návod na spracovanie príkazu a vyúčtovania zahraničnej praconej cesty; tlačivo-Žiadosť 

o použitie taxislužby pri ZPC (apríl 2018) 
2. Zoznam zahraničných pracovných ciest schvaľovaný na vedení fakulty (máj 2018) 

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

 Mobility:  
1. Nové (10) pridané možnosti programov mobilít: 1. ISEP 2. Robitschekovo štipendium 3. Ernst 

Mach - Stipendien 4.Korean Government Scholarship 5. Kanazawa - Japanese Language and 
Culture Program 6. Huayu Enrichment Scholarship (HES) 7. Taiwan Scholarship (TS) 8. The 
Swedish Research Council 9. Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) 10. Otto Kinne 
Foundation 

2. Oslovených 138+2 ďalších univerzít na uzatvorenie zmlúv Erasmus ( v r. 2016 oslovených 202 
univerzít, v r. 2017 oslovených 130 univerzít) 

3. Uzatvorené nové zmluvy v roku 2018: 10 
4. Prehľad počtu zmlúv Erasmus MTF STU od 2014 – 2018 
5. Prehľad mobilít (počtov vycestovaných a prijatých) od 2014-2018 
6. Prehľad vytvorených sietí CEEPUS od 2014 - 2018 
7. Propagácia mobilít: pravidelná  mesačná publicita v priestoroch ŠD; priebežne sa realizuje: 

cyklus prednášok a prezentácií dostupných programov mobilít  

 Medzinárodné konferencie: 

 Svetové kongresy 2018 – január 2018 (zverejnené na stránkach medzinárodných vzťahov 
a stránke výskumu) 

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

 Medializácia: 
1. Garant medializácie MTF pre PR – Zmluva o spolupráci s A1Attack s. r. o., Tureň 2, 903 01 

Senec (apríl 2018) – nová aktivita 

 Propagácia štúdia: 
1. kompletné zabezpečenie expozícií propagácie štúdia vo vlakoch Slovenska (nová aktivita); 

obchodných centrách, v stredoškolských časopisoch 
2. propagácia štúdia na ďalších sociálnych sieťach okrem Facebooku – Twitter, Linkedin, 

Instagram, Pinterest 

 Databáza ponuky spolupráce s praxou – aktualizácia portálu; stav údajov spolu: 2416 

 Podujatia – garant podujatí/support podujatí: Týždeň knihy, Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 
– Techfórum 2018, Zapoj sa, Noc výskumníkov, Putovné výstavy osobností vedy a techniky,  
Mikuláš a Vianočná kapustnica. Support pre všetky podujatia fakulty. 

 Fotodokumentácia, galérie, Technologické múzeum 

 Členstvo v redakčnej rade Spektrum STU – PaedDr. Daša Zifčáková 

 Web: 
1. Zodpovedný redaktor web stránky fakulty (K. Rešetová) 
2. Úpravy web stránky po zmenách Organizačného poriadku MTF, vrátane tvorby nových 

hlavičkových papierov pracovísk 

 Alumni:  
1. Aktualizácia a prevádzkovanie celofakultného portálu  


