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V súlade s prijatou politikou kvality boli na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej 

univerzity v Košiciach (ďalej FMMR TUKE) v roku 2018 vyhlásené nasledovné ciele kvality: 

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: 31.12.2018. Zodpovední: dekanka, MK) 

Priemerné hodnotenie interných auditov v roku 2018 bolo 95,7 %. 

Cieľ je splnený 

 

1.2.  Identifikovať, hodnotiť a riadiť riziká a príležitosti v takom trende, aby miera súčtu rizík v kritickej 

skupine „veľké riziko“ (v zmysle organizačnej smernice Riadenie rizík a príležitostí) nepresiahla úroveň 

10 %. 

(Termín: 31.12.2018. Zodpovední: gestori dokumentácie, majitelia procesov) 

Riziká a príležitosti sa riadia v súlade s centrálnym registrom rizík a príležitostí uvedeným na 

stránke rizika.tuke.sk, na tomto mieste sú zaradené riziká do príslušných skupín, hodnotia sa 

a diferencovane sa k nim pristupuje. 

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 TUKE medzi univerzitnými vysokými školami 

v rámci FMMR TUKE. 

(Termín: Sledovať kontinuálne, konečné hodnotenie k  31.12.2018.  

Zodpovední: riaditelia ústavov, dekanka) 

Fakulta je z hľadiska plnenia kritérií stanovených Akreditačnou komisiou hodnotená v troch 

oblastiach výskumu, v oblastiach výskumu OV10, OV11 a OV17.  

Z pohľadu potrebných výstupov typu A – najvyššie hodnotené výstupy v rámci akreditácie – 

dosiahla fakulta nasledovné plnenie: 

Za OV10 je plnenie na 87,30 %; OV11 na 100 %; OV17 na 42 %. Ambíciou je, aby bola fakulta 

ohodnotená stupňom A. Vzhľadom na to, že sa nachádzame v piatom roku cyklu komplexnej 

akreditácie, môžeme konštatovať, že cieľ je priebežne plnený. 

Fakulta sa ďalej snaží vytvárať také kroky, ktoré by do budúcna mohli zabezpečiť zvýšený 

záujem o štúdium. Ide najmä o: 

• akreditáciu piatich nových študijných programov bakalárskeho štúdia, na ktoré fakulta od 

akademického roku 2018/2019 prijíma študentov, 
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• schválenie denného štúdia s metódou kombinovanou pre študijné programy bakalárskeho a 

inžinierskeho štúdia na fakulte, 

• rozšírenie výučby vybraných predmetov bakalárskeho štúdia v študijnom programe Hutníctvo, 

denná forma metóda kombinovaná na výučbové stredisko v Podbrezovej. 

Cieľ je splnený 

 

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

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

schopnosti na prospech univerzity. 

3.1. Zabezpečiť kontinuálny odborný rast zamestnancov FMMR TUKE, vytvárať podmienky pre znižovanie 

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

mladých ľudí na univerzite. 

(Termín: December 2018. Zodpovední: riaditelia ústavov, dekanka) 

Na fakulte sa uskutočnilo jedno habilitačné konanie a pripravené sú dve inauguračné konania, 

ktoré sa započali počas zasadnutia VR FMMR v novembri 2018. Ďalej boli prijatí do pracovného 

pomeru dvaja ukončení doktorandi fakulty s ambíciou pokračovania v ďalšom odbornom raste.  

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.  

Zodpovedný: tajomník) 

V prvej polovici roku 2018 bola vyškolená nová interná audítorka, momentálne majú platné 

oprávnenie traja audítori na fakulte. 

Cieľ je splnený 

 

3.3. V rámci hlavného procesu H2 Výskum a vývoj zvýšiť podiel publikačnej činnosti v kategórii B – 

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

osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)“ za FMMR TUKE o 10% oproti predošlému roku. 

(Termín: 31.12.2018. Zodpovední: riaditelia ústavov, dekanka) 

V roku 2017 (za celý rok) bolo registrovaných 47 publikácií kategórie B;  

do 31.03.2019 (teda za rok 2018) bolo registrovaných 29 publikácií kategórie B.  

Cieľ nebol nesplnený 
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3.4. V rámci hlavného procesu H3 Podnikanie dosiahnuť príjmy z podnikateľskej činnosti v hodnote 

90 000,- €. 

(Termín: 31.12.2018. Zodpovední: riaditelia ústavov, dekanka) 

Od 01.01.2018 do 31.12.2018 boli tržby z podnikateľskej činnosti vo výške 155 786,- 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 fakulte a univerzite. 

4.1. Dosiahnuť a udržať počet študentov na anketách 15 % z celkového počtu. 

(Termín: December 2018. Zodpovedné: prodekanka pre  

bakalárske a inžinierske štúdium, dekanka) 

Účasť v ankete za ZS 2017/2018 bola 19,6 %, anketa za LS sa na TUKE neuskutočnila. 

Z hľadiska aktivít, ktoré mohla fakulta ovplyvniť bol cieľ splnený. 

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 2018. Zodpovedné: prodekanka pre  

bakalárske a inžinierske štúdium, dekanka). 

K uvedenej téme sa uskutočnili workshopy v rámci zasadnutia pedagogickej komisie v dňoch 

22.01.2018 a 31.05.2018, na ktorých boli prezentované a analyzované výsledky ankety . 

Cieľ je splnený 

  

5. Systematicky propagovať FMMR TUKE, 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. 

 

Propagácia bola zabezpečovaná viacerými formami, medzi najdôležitejšie považujeme: 

 
Propagácia fakulty na podujatiach: 

• Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO, január 2018 
• Veľtrh vysokých škôl v Michalovciach, január 2018 
• Návšteva gymnázia Šrobárova, január 2018 
• ROADSHOW Kam na vysokú školu, február 2018 

o Banská Bystrica 
o Prešov 
o Košice 

• SOŠ veterinárna Košice na exkurzii na FMMR, marec 2018 
• Metalurgia 2018, apríl 2018 
• II. univerzitný charitatívny beh o Pohár dekanky FMMR, apríl 2018 
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• Návšteva Gymnázia vo Vranove nad Topľou 
• Študenti zo Strednej odbornej školy Ostrovského Košice na exkurzii na fakulte, apríl 2018 
• Workshop ,,komunikácia“, apríl 2018 
• Nápad premenený na úspech - prednáška Ing. Branislava Klocoka, máj 2018 
• Medzinárodný futbalový turnaj v Poľsku, máj 2018 
• Piknik na TUKE, máj 2018 
• Koncert Hudba – Technika, jún 2018 
• Family Safety Day, jún 2018 
• Slovalco Family Day, jún 2018 
• XXV. Balónová fiesta Košice 2018, jún 2018 
• Detská univerzita, júl 2018 
• IT tábor, júl 2018 
• Salamandrový sprievod 2018, september 2018 
• Prvý deň v škole, september 2018 
• Európska noc výskumníkov 2018, september 2018 
• Propagácia štúdia na stredných školách: 16 

 
 
Propagácia na stredných školách: 

• Prezentácia fakulty na stredných školách: 17 
• Odborné prednášky na stredných školách: 6 

 
Propagácia fakulty v médiách: 

• Podbrezovan Číslo: 1, Ročník: LXXIV, 12. 01. 2018, Študentská osobnosť Slovenska 
http://www.podbrezovan.sk/fakultu-materialov-metalurgie-recyklacie-2/  

• Podbrezovan Číslo: 2, Ročník: LXXIV, 26. 01. 2018 Opýtali sme sa riaditeľov v ŽP GROUP 
http://www.podbrezovan.sk/zvladli-sme-aj-rozsirenie-siete-nasich-vykupni-2/  

• Podbrezovan Číslo: 3, Ročník: LXXIV, 09. 02. 2018, PRÍĎ ŠTUDOVAŤ NA FAKULTU 
MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE TU V KOŠICIACH, 
http://www.podbrezovan.sk/prid-studovat-na-fakultu-materialov-metalurgie-recyklacie-tu-v-
kosiciach/  

• dobrénoviny, 09. 02. 2018, Košickí študenti budú v novom laboratóriu skvalitňovať oceľ 
https://www.dobrenoviny.sk/c/124278/kosicki-studenti-budu-v-novom-laboratoriu-skvalitnovat-
ocel  

• Slovenský syndikát novinárov, 12. 02. 2018, Nové spoločné laboratórium na Technickej 
univerzite v Košiciach http://www.ssn.sk/18377/nove-spolocne-laboratorium-na-technickej-
univerzite-v-kosiciach/  

• Podbrezovan Číslo: 4, Ročník: LXXIV, 23. 02. 2018 Otvorili spoločné laboratórium: „Fyzikálny 
model medzipanvy ŽP a.s. – SimConT“ http://www.podbrezovan.sk/navsteva-z-transmesy-2/  

• Radio Slovensko, 27. 02. 2018, Laboratórium skvalitnenia ocele 
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/veda-a-technika/157566/laboratorium-skvalitnenia-ocele  

• Oceľ východu, 14. 03. 2018, K štúdiu materiálov ho priviedla záľuba 
http://www.usske.sk/sk/clanok/k-studiu-materialov-ho-priviedla-zaluba  

• Podbrezovan Číslo: 6, Ročník: LXXIV,  23. 03. 2018, Perspektíva pre budúce uplatnenie 
http://www.podbrezovan.sk/brany-skol-otvorene-2-2-3/  

• Veda na dosah, 25. 03. 2018, Staré remeslá nevymierajú, dôkazom je zvonár Róbert Slíž 
http://vedanadosah.cvtisr.sk/stare-remesla-nevymieraju-dokazom-je-zvonar-robert-sliz  

• KOŠICE:DNES, Študenti technických univerzít budú súťažiť v Košiciach 10. 04. 2018, 
https://kosicednes.sk/technologie/studenti-technickych-univerzit-budu-sutazit-v-kosiciach/  

• Korzár, 21. 04. 2018, Na technike súťažili o pohár dekanky 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20808688/na-technike-sutazili.html  

• Veda na dosah, 04. 05. 2018, Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 – sekcia Materiály 
http://vedanadosah.cvtisr.sk/pozname-vitazov-sutaze-metalurgia-2018-sekcia-materialy  

• Javorka, 17. 05. 2018, Návšteva laboratórií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie na TU 
v Košiciach http://www.gjavsnv.edu.sk/?clanok=704-navsteva-laboratorii-fakulty-materialov-
metalurgie-a-recyklacie-na-tu-v-kosiciach  

• KOŠICE:DNES, 28. 05. 2018, Vzdelávajú v tradičných aj nových odboroch, popritom však 
BUDUJÚ ZNAČKU https://en.calameo.com/read/00474882921cf9e6b43aa   

• Oceľ východu, 28. 05. 2018, Akademici pochopili, že cesta k rýchlym zmenám vedie cez war 
room http://www.usske.sk/sk/clanok/akademici-pochopili-ze-cesta-k-rychlym-zmenam-vedie-
cez-war-room  



CK/TUKE/18 Strana č. 6/6 
 

Po vytlačení zo siete je to neriadená kópia dokumentu! 

• Oceľ východu, 13. 06. 2018, Študenti sú lepší v prezentáciách, ako aj v schopnosti diskutovať 
http://www.usske.sk/sk/clanok/studenti-su-lepsi-v-prezentaciach-ako-aj-v-schopnosti-diskutovat  

• RTVS, VaT – špičkové laboratórium  na FMMR, 16. 06. 2018 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13052/159372#667  

 

5.1. Dosiahnuť a udržať mobility vedeckých pracovníkov zo zahraničia pre ich pôsobenie v rámci fakulty na 

úrovni 7 vedeckých pracovníkov.  

(Termín: December 2018. Zodpovední: riaditelia ústavov, prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing,  

prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium, dekanka) 

Prehľad mobilít: 

1. Mladen Petrović, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belehrad, Srbsko, 
08. 02. - 07. 05. 2018. 

2. Nataša Gajić, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belehrad, Srbsko,                         
08. 02. - 07. 05. 2018. 

3. Žejko Kamberovič, University of Belgrade, Faculty of Technology an Metallurgy, Belehrad, Srbsko, 
23. - 27. 4. 2018. 

4. Vaso Manojlovič, University of Belgrade, Faculty of Technology an Metallurgy, Belehrad, Srbsko, 
23. - 27. 4. 2018. 

5. Nerad Mitrovič, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering · Department of Process 
Engineering Belehrad, Srbsko, 4. - 11. 5. 2018. 

6. Ewa Rudnik, AGH University of Science and Technology in Kraków, 7. - 10. 5. 2018. 
7. Piotr Pelimaka, AGH University of Science and Technology in Kraków, 7. - 10. 5. 2018. 
8. Miroslawa Kot, AGH University of Science and Technology in Kraków, 7. - 10. 5. 2018. 

 

Cieľ je splnený 

 

5.2. Dosiahnuť a udržať počet zahraničných študentov na FMMR TUKE nad 10 %. 

(Termín: December 2018. Zodpovední: prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing,  

prodekanka pre bakalárske a inžinierske štúdium, dekanka) 

Na fakulte študuje 345 študentov, z toho je zahraničných (inej štátnej príslušnosti) 24, čo činí 

spolu 6,95 % z celkového počtu študentov. 

Cieľ nebol splnený 

 

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

zahraničných študentov. 

(Termín: December 2018. Zodpovední: prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing,  

prodekanka pre bakalárske a inžinierske štúdium) 

Anketu so zahraničnými študentmi realizovala za celú TUKE Katedra spoločenských vied. 

Keďže sa do ankety zapojilo malé množstvo študentov, výsledky nemohli byť štatisticky 

spracované. 

Cieľ je splnený 

 

 


