

















Odbor poznatkového manažmentu: PODPORA VÝSKUMU NA MTF STU
PRÍSTUP K VEDECKÝM INFORMÁCIÁM
PODPORA VÝSKUMNEJ ČINNOSTI
HODNOTENIA VÝSKUMU
A KVALIFIKAČNÝ RAST
Prístup k svetovým databázam (virtuálna
 Rešeršná činnosť k výskumným
 Výkazníctvo za Výskum a vývoj,
knižnica )
úlohám
Úspešnosť grantov, Informačný
portál pre vedu – SK CRIS, štatistiky
Samostatne zabezpečované databázy
 Tvorba informačných produktov
za vedu a výskum
z realizácie projektov odboru
 Evidencia a administrácia domácich
 Súčinná podpora pri tvorbe
Navigačné príručky a manuály k elektronickým
a fakultných /univerzitných
akreditačného spisu
informačným zdrojom
projektov vrátane aktualizáie
statusov a riešiteľskej kapacity
 Zaraďovanie publikácií podľa
Konzultačné hodiny k navigácii
akreditačných kritérií
v elektronických informačných zdrojoch
 Ochrana duševného vlastníctva
a predmetov priemyselného
 Výstupy pre dotáciu a akreditáciu
Tvorba online katalógu fondu Akademickej
vlastníctva (zabezpečovanie
knižnice
 Podklady pre úväzkové listy na
prednášok, seminárov,
hodnotenie výskumu
Digitálne obsahy z knižničného fondu
konzultačných služieb,...)
 Výstupy ku kvalifikačnému rastu
Novinky na knižnom trhu a informácie
 Vyhľadávanie a overovanie
o novinkách v knižničnom fonde
 Agenda habilitačného a
patentovej dokumentácie
inauguračného konania
Zabezpečovanie vedeckej literatúry (vrátane

Zabezpečovanie
virtuálnych
časopisov) a medziknižničnej výpožičnej
 Administrácia DrSc., Dr.h.c.
nahrávok technologických procesov  Agenda Vedeckej rady fakulty
služby
Prístup k online normám
PUBLIKOVANIE VEDECKÝCH PRÁC
EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
PROPAGÁCIA VÝYSKUMU
A OHLASOV
Overovanie bonity publikačného priestoru,
 Budovanie centrálnej databázy
 Tvorba reprezentačných publikácií,
verifikácia IF a indexácie publikačných zdrojov
evidencie publikačnej činnosti
letákov a propagačných materiálov
a ohlasov
k výskumu (vrátane grafického
Vyhľadávanie a sprostredkovanie bonitného
spracovania)
zahraničného publikačného priestoru
 Alerty z databáz WoS a Scopus
 Medializácia výskumu
Aktualizácia portálu Publikovanie na MTF
 Tvorba digitálneho repozitáru
(štandardy, vzory, publikačná etika)
publikačnej činnosti a ohlasov
 PR support podujatiam výskumu
Metodika tvorby záverečných prác – nástroje
 Poskytovanie separátov z EPČ
 Galérie osobností vedy a techniky,
na spávne citovanie,...
emeritných profesorov, Dr.h.c.
 Monitor publikačnej činnosti
Vydávanie vedeckých časopisov MTF STU
a ohlasov z vlastných zdrojov
 Účasť na veľtrhoch, výstavách
a podujatiach z oblasti výskumu
Support pre indexáciu časopisov
 Analýzy z výstupov EPČ
v sledovaných databázach; DOI kódy článkov;  Zber údajov a výstupy pre CREPČ
 Prezentácia a organizácia podujatí
registrácia časopisu v Inspec
výskumu (výstavy, festival
(Centrálny register publikačnej
vedeckých filmov, Týzdeň knihy, Noc
Administrácia plnenia edičného plánu fakulty,
činnosti)
výskumníkov...)
vydavateľská činnosť vrátane licenčných
 Konzultačné hodiny k evidencii
zmlúv a komunikácie s autormi
 Technologické múzeum a stále
publikačnej činnosti a ohlasov
expozície posterov výskumu

VÝSKUMNÝ POTENCIÁL
 Vedecké profily výskumných
a pedagogických zamestnancov
 Identifikácia vedcov vo WoS a
ORCID
 Aktualizácia katalógu výskumných
pracovísk na STU
 Aktualizácia stránok Campusu
Bottova a Univerzitného
vedeckého parku
 Aktualizácia portálu Databáza
ponuky na spoluprácu s praxou
(vrátane databázy expertov,...)
 Evidencia členstva
v medzinárodných organizáciách
a redakčných radách časopisov
 Evidencia zmlúv so zahraničnými
partnermi
SUPPORT
 Prehľad legislatívy a tlačivá
k vedecko-výskumnej činnosti
 Aktuality z výskumu
 Alert na medzinárodné
konferencie
 Monitoring výziev, rámcových
a podporných programov a
agentúr vedy a výskumu
 Portál ocenení
 Konferenčný servis (úhrada
konferenčných poplatkov)
 Informačná výchova (prednášková
činnosť)
 Využitie multimediálnej učebne
odboru (vrátane výpožičiek
multimediálnych zariadení)

