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Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutím rektora TUKE s účinnosťou od 01.07.2017 bol zmenený názov 
fakulty z pôvodného „Hutnícka fakulta“ na terajší názov „Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie“, 
sa v znení textov cieľov kvality na rok 2017 bude vyskytovať pôvodný názov Hutnícka fakulta a v časti 
vyhodnotenia sa bude vyskytovať už nový názov Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie alebo iba 
skratka FMMR. 
 

V súlade s prijatou politikou kvality vyhlasuje vedenie Hutníckej fakulty Technickej univerzity 

v Košiciach (ďalej HF TUKE) nasledovné ciele kvality na rok 2017: 

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

EN ISO 9001:2015, s cieľom úspešnej komplexnej akreditácie TUKE plne konkurencieschopnej 

v národnom i medzinárodnom meradle. 

1.1. Výsledky hodnotení interných auditov udržať na úrovni r. 2016. 

               (Termín: 31.12.2017; Zodpovední: dekanka, manažér kvality) 

V roku 2017 boli na FMMR vykonané 4 interné audity (Dekanát 97,27%, UMET 92%, UMAT/UMIK 96%, 
URT 96% ) s priemerným výsledkom 95,3% (za ústavy 94,7%). V roku 2016 bolo priemerné hodnotenie 
91,33 %. 
 
Cieľ 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. 

                                              (Termín: Sledovať priebežne, konečné hodnotenie k  31.12.2017; Zodpovední:  

         dekanka, prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing) 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie má prijaté opatrenia na zvýšenie vedeckej produktivity 
zamestnancov. Stanovené minimálne kritériá na obsadzovanie funkcií docent a profesor majú 
zabezpečiť udržanie kvality a splnenie kritérií na hodnotenie fakulty počas najbližšej komplexnej 
akreditácie na úrovni A. 
 
Cieľ splnený 

 

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 univerzity. 

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

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

mladých ľudí na fakulte. 

(Termín: December 2017; Zodpovedná: dekanka) 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie na základe ostatnej komplexnej akreditácie má priznané 
práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov. FMMR TUKE má 
priznané vyššie uvedené práva v 4 študijných odboroch, ktoré spadajú do 3 oblastí výskumu. Vytvára 
tým základné podmienky na zabezpečenie kontinuálneho odborného rastu a výchovu vlastných 
odborníkov a zároveň tým vytvára predpoklady na zabezpečenie kontinuity vo vzdelávaní na fakulte. 
 
Cieľ splnený 

 

3.2. 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 
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osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)“ za fakultu o 10% oproti predošlému roku. Táto kategória 

reprezentuje najvyššiu kvalitu vedeckých prác. 

                                    (Termín: 31.12.2017; Zodpovedná: dekanka) 

V ďalšom sa nachádza porovnanie počtov relevantných výstupov za roky 2016 a 2017: 
2016 - ADC 31, ADD 1, AGJ 0 
2017 - ADC 45, ADD 1, AGJ 1 
V najviac hodnotenej kategórii ADC+ADD (zahraničné + domáce karentované publikácie) bol 
dosiahnutý za rok 2017 nárast o viac ako 40%. V kategórii AGJ (patenty) v roku 2016 sme neevidovali 
žiaden výstup, za rok 2017 evidujeme jeden publikačný výstup. 
 
Cieľ splnený 

3.3. V rámci hlavného procesu H3 Podnikanie zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti o 10% oproti 

predošlému roku. 

          (Termín: 31.12.2017; Zodpovední: členovia vedenia HF) 

 
Celkový objem tržieb z podnikateľskej činnosti v roku 2016 bol 132 454 EUR. 
Po zaúčtovaní všetkých relevantných dokladov za rok 2017 dosiahol objem tržieb z podnikateľskej 
činnosti za uvedené obdobie sumu 182 895 EUR, čo predstavuje nárast až o 38%. 
 
 
Cieľ 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. 

4.1. Dosiahnuť a udržať počet študentov HF TUKE na anketách 15% z celkového počtu študentov (je to 

dosahovaná miera študentov na anketách na renomovaných univerzitách vo svete). 

                                                (Termín: December 2017; Zodpovední: prodekanka pre bakalárske a inžinierske  

                                                  štúdium, prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium) 

 Účasť študentov v ankete za LS bola 13,27 %, účasť študentov bola tesne pod hranicou 15%. 
 Účasť študentov v ankete za ZS bola 28,45 %. 
 Priemerná percentuálna účasť študentov v ankete za rok 2017 bola 20,86 %. 
 
 Cieľ 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 2017; Zodpovední: prodekanka pre bakalárske 

                                                  a inžinierske štúdium, prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium) 

V dňoch 25.05.2017 a 10.11.2017 sa uskutočnili zasadnutia pedagogických komisií, pričom 
vyhodnotenie výsledkov ankiet a diskusia na tému ankiet a kvality pedagogického procesu sú  
riadnym bodom programu zasadnutí pedagogických komisií. 
 
Cieľ splnený 

 

5. Systematicky propagovať fakultu a univerzitu ako celok, 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. 
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5.1. Dosiahnuť a udržať mobility vedeckých pracovníkov zo zahraničia pre ich pôsobenie v rámci fakulty na 

úrovni 6 vedeckých pracovníkov. 

                                  (Termín: December 2017; Zodpovední: dekanka, prodekan pre vedecké činnosti  

                    a doktorandské štúdium, prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing) 

  

Propagácia bola zabezpečovaná viacerými formami, medzi najdôležitejšie považujeme: 
 

Propagácia na stredných školách: 
• Deň otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského, Košice, 

september 2017 
• Propagácia štúdia na stredných školách: 10 

 
Propagácia fakulty na podujatiach: 

• 1. Univerzitný charitatívny beh o pohár Dekanky Hutníckej Fakulty, apríl 2017 
• Deň otvorených dverí na Hutníckej fakulte, apríl 2017 
• Piknik na TUKE, máj 2017 
• Family Safety Day 2017 v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., jún 2017 
• Akademici v Banskej Štiavnici, jún 2017 
• Salamandrové dni, Banská Štiavnica, september 2017 
• Noc výskumníkov, OC Optima, september 2017 
• Prvý deň v škole, september 2017 
• Expo stánok, Medzinárodný maratón mieru, Košice, október 2017 
• Občerstvovacia stanica Anička, Medzinárodný maratón mieru, Košice, október 2017 
• Štafeta, Medzinárodný maratón mieru, Košice, október 2017 
• Minimaratón, 15 účastníkov, Medzinárodný maratón mieru, Košice, október 2017 
• Deň otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach, november 2017 

 
Propagácia fakulty v médiách: 

• Kampaň náboru študentov prostredníctvom Google Adwords – apríl, máj 2017 
• Kampaň náboru študentov prostredníctvom Facebook – apríl, máj 2017 
• Online kampaň náboru študentov – júl, august 2017 
• Stála kampaň náboru študentov na stránkach: 

o http://www.ssosh.sk/ 
o http://www.sgzp.sk/ 
o http://www.zhsas.sk/ 

• Oceľ východu 02/2017, Keď sa teória snúbi s praxou – Študenti ústavu recyklačných technológií 
košickej hutníckej fakulty na exkurzii v U. S. Steel Košice 

• Oceľ východu 03/2017, Súčasťou bohatého programu aj konferencia Metalurgia 2017 – 
Hutnícka fakulta TUKE pripravuje deň otvorených dverí 

• Oceľ východu 05/2017, Úspech Martina Coneva v Rakúsku 
• Oceľ východu 06/2017, Materiály od ocele po kevlar – FMMR na Family Safety Day 2017  
• Oceľ východu 06/2017, O recyklácii medzinárodne  
• Oceľ východu 07/2017, Pracovali tvrdo, odviedli kus dobrej práce – Celoročná prax študentov 

VŠ, vyhodnotenie v Medzeve  
• Oceľ východu 07/2017, Uzávierka prihlášok končí 22. augusta, nezmeškajte 
• Oceľ východu 07/2017, Naši absolventi majú perspektívu – rozhovor s dekankou FMMR doc. 

Ing. Ivetou Vaskovou, PhD.  
• Oceľ východu 08/2017, Keď sa teória snúbi s praxou – Letná stáž vysokoškolákov v U. S. Steel 

Košice   
• Oceľ východu 08/2017, Na podanie prihlášky ostáva už iba týždeň  
• Oceľ východu 10/2017, Pomohli sme prekonať traťový rekord  
• Oceľ východu 10/2017, V budúcnosti chcú prilákať viac zahraničných študentov – Oslavy 65. 

výročia Technickej univerzity v Košiciach 
• Podbrezovan 7/2017, Deň otvorených dverí Hutníckej fakulty TUKE 
• Podbrezovan 7/2017, Maturanti besedovali o vysokoškolskom štúdiu na Hutníckej fakulte 

TUKE 
• Podbrezovan 13/2017, Hutnícka fakulta TUKE po 65 rokoch od svojho založenia mení názov 

na FAKULTU MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE 
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• Hutnícka fakulta TUKE po 65 rokoch od svojho založenia mení názov na FAKULTU 
MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE, https://www.istp.sk/clanok/12877/hutnicka-
fakulta-tuke-po-65-rokoch-od-svojho-zalozenia-meni-nazov-na-fakultu-materialov-metalurgie-
a-recyklacie  

• Hutnícka fakulta TUKE mení svoj názov, https://kosice.korzar.sme.sk/c/20571881/hutnicka-
fakulta-tuke-meni-svoj-nazov.html 

• Hutnícka fakulta TUKE si zvolila nový názov, http://kosicednes.sk/udalosti/hutnicka-fakulta-
tuke-si-zvolila-novy-nazov/ 

• 65 rokov od Hutníckej fakulty k Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, 
http://www.ssn.sk/17972/65-rokov-od-hutnickej-fakulty-k-fakulte-materialov-metalurgie-
recyklacie/  

 
 
Mobility zo zahraničia (prijaté) 

• Marcin Brzezinski, AGH Krakow, Poľsko, Erasmus+, 14. 05. – 20. 05. 2017. 
• Marius Lucarc, AGH Krakow, Poľsko, Erasmus+, 14. 05. – 20. 05. 2017. 
• Mateusz Koziol, Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko, Erasmus+, 22. 05. – 26. 05. 

2017. 
• Alexander Iwaniak, Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko, Erasmus+, 22. 05. – 26. 

05. 2017. 
• Štefan Michna, prof. Ing. PhD.,  Univerzita J. E. Purkyne, Ústí nad Labem, Česká republika, 

Erasmus+, 09. 05. – 11. 05. 2017. 
• Mydlová Lucia, Ing. , J. D. Uni. Czestochowa, Poľsko, APVV projekt, 21. 08. – 25. 08. 2017. 
• Kluza Kamil, Mgr., J. D. Uni. Czestochowa, Poľsko, APVV projekt, 11. 09. – 14. 09. 2017. 
• Derin Bora, Dr., Istambul Technical University, Turecko, ERASMUS pobyt, 12. 09. – 15.09. 

2017. 
• Pretz Thomas, prof. Dr.-Ing., RWTH Aachen University, Department of Processing and 

Recycling, RECOMET projekt, 02. 10. – 06. 10. 2017. 
• Malgorzata Makowska-Janusik, prof., J. D. Uni. Czestochowa, Poľsko, APVV projekt, 14. 11. – 

17. 11. 2017. 
 

 
Cieľ splnený 
 


