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Použité skratky: 

TUKE   Technická univerzita v Košiciach (tiež iba univerzita) 
FMMR  Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (tiež iba fakulta) 
MK   manažér pre kvalitu 
RU   riaditelia ústavov 
 

V súlade s prijatou politikou kvality vyhlasuje vedenie Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, 

Technickej univerzity v Košiciach nasledovné ciele kvality na rok 2019 a ich hodnotenie je nasledovné: 

1. Udržiavať a zlepšovať celkovú výkonnosť systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami 

EN ISO 9001, s cieľom úspešnej komplexnej akreditácie TUKE plne konkurencieschopnej v národnom 

i medzinárodnom meradle. V súvislosti s implementovaným systémom EN ISO 9001 uvažovať aj 

so zohľadnením rizík a príležitostí a následne aj ich dopadov na realizované procesy TUKE. 

1.1. Výsledky hodnotení interných auditov udržať na úrovni min. 90 %. 

(Termín: 31.12.2019.  Zodpovední: MK, dekanka) 

 Priemerné hodnotenie interných auditov na všetkých troch ústavoch je 98.9 %. 

 Cieľ je splnený 

2. Úspech, atraktivitu a stabilitu univerzity ako celku, postaviť na úspechu, atraktivite a stabilite fakúlt. 

2.1. Kontinuálne plnenie kritérií pre stabilné postavenie FMMR medzi fakultami TUKE. 

(Termín: sledovať kontinuálne, konečné hodnotenie k  31.12.2019.  Zodpovední: RU, dekanka) 

  K 31.12.2019 je na FMMR spolu riešených: 14 VEGA projektov, 1 KEGA projekt a 3 APVV projekty. 

  K 31.12.2019 máme pokryté všetky garancie pre študijné programy a práva na fakulte. 

  Cieľ je splnený 

2.2. V rámci hlavného procesu H1 Vzdelávanie dosiahnuť, aby počet študentov na jedného pedagogického 

pracovníka neklesol oproti počtu v predošlom roku. 

(Termín: sledovať kontinuálne, konečné hodnotenie k 31.12.2019.  

Zodpovední: vedenie FMMR, dekanka) 

  V roku 2018 bol k 31.12. celkový počet študentov na FMMR 331, Celkový počet pedagógov 69. 

  V roku 2019 je k 31.12. celkový počet študentov na FMMR 283, Celkový počet pedagógov 64. 

  2018: 4,79 študenta na pedagóga 

  2019: 4,42 študenta na pedagóga 

  Cieľ je nesplnený 
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3. Vytvárať a udržiavať motivačné prostredie, v ktorom sa zamestnanci zapoja do plnenia strategických 

cieľov TUKE, vytvárať im podmienky pre personálny a odborný rast, posilniť ich k lojalite a využívať ich 

schopnosti na prospech fakulty a univerzity. 

3.1. Zabezpečiť v spolupráci s vedením ústavov kontinuálny odborný rast zamestnancov TUKE, vytvárať 

podmienky pre znižovanie vekového priemeru docentov a profesorov a vytvárať motivačné prostredie 

a podmienky pre prácu mladých ľudí na univerzite. 

(Termín: 31.12.2019.  Zodpovední: RU, dekanka) 

  V sledovanom období sú v procese 2 inauguračné konania. 

  Bola uzavretá pracovná zmluva s jedným mladým pedagógom po obhajobe PhD. 

  Cieľ je splnený  

3.2. Implementovať do plánov vzdelávania školenie interných audítorov podľa normy EN ISO 9001:2015  

pre tých audítorov, ktorí ešte školenie interných audítorov neabsolvovali, alebo ktorým uplynula 

platnosť ich certifikátov. 

(Termín: podľa platnosti konkrétneho certifikátu  

v období jeho ukončenia.  Zodpovední: tajomník, MK) 

  Všetci interní audítori majú platné certifikáty. 

  Cieľ je splnený 

3.3. V rámci hlavného procesu H2 Výskum a vývoj dosiahnuť v publikačnej činnosti v kategórii B – „Vedecké 

práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch (ADC, ADD) a autorské osvedčenia, 

patenty a objavy (AGJ)“ za FMMR úroveň v počte 32. Uvedený počet 32 predstavuje pomernú časť 

z cieľa TUKE, vychádzajúcu z pomeru tvorivých pracovníkov na TUKE a na fakulte. 

(Termín: 31.12.2019.  Zodpovední: prodekan pre vedu, inovácie a medzinárodné vzťahy, dekanka) 

Za sledované obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 bolo za FMMR zaregistrovaných. 

ADC+ADD+AGJ = 31 publikácií 

Cieľ je nesplnený 

3.4. V rámci hlavného procesu H3 Podnikanie dosiahnuť príjmy z podnikateľskej činnosti v hodnote 38 889,- 

EUR. Uvedená hodnota predstavuje 1/9 z cieľa TUKE. 

(Termín: 31.12.2019.  Zodpovední: vedenie FMMR, dekanka) 

  V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 dosiahli príjmy s Podnikateľskej činnosti sumu 203 759,- EUR. 

  Cieľ je splnený 

4. Zabezpečovať trvalú spokojnosť študentov, chápať ich súčasné i  budúce potreby a prostredníctvom 

splnenia ich požiadaviek snažiť sa prekonať ich očakávania, posilniť hrdosť študentov a absolventov 

k svojej univerzite. 
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4.1. Dosiahnuť a udržať počet študentov na anketách 15 % z celkového počtu študentov (je to dosahovaná 

miera študentov na anketách na renomovaných univerzitách vo svete). 

(Termín: december 2019.  Zodpovední: prodekan pre vzdelávanie, RU) 

Účasť študentov za LS 2018/2019: 22,01 %. 

Účasť študentov za ZS 2018/2020: 29,05 %   (novšie výsledky zatiaľ neboli zverejnené, anketu 

zabezpečuje TUKE centrálne). 

Cieľ je splnený 

4.2. Pozitívne stimulovať pedagogických pracovníkov prezentáciou výsledkov prieskumu o kvalite 

pedagogického procesu medzi študentmi. Realizovať 2 workshopy k uvedenej téme. 

(Termín: jún a november 2019.  Zodpovední: prodekan pre vzdelávanie, dekanka). 

Stretnutie prodekana s pedagógmi k anketám sa konali  12.03.2019 a 27.11.2019 v rámci zasadnutia 

pedagogických komisií. 

Cieľ je splnený 

5. Systematicky propagovať fakultu a univerzitu, propagovať možnosti štúdia, popularizovať a propagovať 

výsledky vedy, techniky, umenia a kultúry v národnom i  medzinárodnom prostredí a to prostredníctvom 

neustáleho plánovania, vyhodnocovania a následného zlepšovania kvality všetkých procesov na fakulte 

a na univerzite. 

  Fakulta využíva rôzne prostriedky a metódy na svoju propagáciu a propagáciu TUKE: 

  Propagácia fakulty na podujatiach:  

podujatia zamerané na priame získanie nových študentov    

Kam na vysokú 2019 roadshow    

Roadshow kam po strednej?               

Projekt Chemgeneration    

Piknik na TUKE - neformálny jarný open day    

Študentská vedecká odborná konferencia metalurgia 2018    

Be ready for future    

DOD na TUKE    

Veľtrh vysokých škôl    

Medzinárodný veľtrh vzdelávania   Pro educo    

Veľtrh kam na vysokú Poprad    

Veľtrh kam na vysokú Nitra    

Amavet    

DOD na sš    
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prezentačné podujatia    

Balónová fiesta    

Detská univerzita „Sme TU pre deti“ 2019    

Začiatok akademického roka na FMMR - Prvý deň v škole    

Jedenastý ročník festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov     

Medzinárodný maratón mieru, 5. km občerstvenie od FMMR                                

Deň Zeme    

    

tradičné podujatia     

"Slávnostné stretnutie absolventov Hutníckej fakulty" spojené so Šachťákom   

Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, Salamandrový sprievod   

  

športové podujatia    

III. Univerzitný charitatívny beh o pohár dekanky FMMR     

  

Propagácia fakulty na stredných školách 

Prezentácia fakulty, odborné prednášky a experimentálne cvičenia na stredných školách: 24 

 

Propagácia fakulty v médiách: 

Slovnaft s Matadorom smerujú do novej batériovej aliancie pre elektromobilitu  

Vznikla Slovenská batériová aliancia  

Dekanka FMMR bola slávnostne inaugurovaná do funkcie  

Študentská konferencia Metalurgia 2019  

S históriou na cesty: Slovenská železná cesta na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE  

Metalurgia 2019 - HALO TUKE  

Študentská vedecká odborná konferencia Metalurgia 2019 | Podbrezovan  

Participating organisations  

Výmena informácií a skúseností formou odborného seminára  

Prvý remeselnícky inkubátor v košickom kraji  

Stojíme na prahu technologickej revolúcie, ktorá veľa zmení  

VaT - Interaktívna učebňa  

VaT - Matematické modelovanie  

Chcú pokračovať, obdobie zmien sa nekončí  

O význame vzorkovania v hutníctve 
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5.1. Dosiahnuť a udržať mobility vedeckých pracovníkov zo zahraničia pre ich pôsobenie v rámci univerzity 

na úrovni 8 vedeckých pracovníkov. Uvedená hodnota predstavuje 1/9 z cieľa TUKE. 

(Termín: 31.12.2019.  Zodpovední:  prodekan pre vedu, inovácie a medzinárodné vzťahy, dekanka) 

K 31.12.2019 sme mali 14 prijatých zahraničných hostí na mobilitách v roku 2019 (v rámci Erasmus 

plus - Poľsko, Nemecko, Portugalsko, Brazília, ČR, Japonsko, z toho bol jeden hosťujúci profesor cez 

NŠP SAIA na celý semester Ukrajina). 

Cieľ je splnený 

5.2. Dosiahnuť, aby počet zahraničných študentov na fakulte neklesol oproti počtu v predošlom roku. 

(Termín: december 2019.  Zodpovední: prodekan pre vzdelávanie, dekanka) 

 K 31.12.2018 sme mali na fakulte 24 študentov cudzej štátnej príslušnosti (všetky tri stupne spolu) 

 k 31.12.2019 ich je 25. 

 Cieľ je splnený 

5.3. Zisťovať a vyhodnocovať názory zahraničných študentov, realizovať anketu so zameraním 

na zahraničných študentov. 

Anketa zameraná na zahraničných študentov sa na TUKE uskutočnila od 9.12.2019. do 31.01.2020. 

Anketu zabezpečovala TUKE centrálne. 

Cieľ je splnený 

 (Termín: 31.12.2019.  Zodpovedný: prodekan pre vzdelávanie) 


