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V súlade s prijatou politikou a cieľmi kvality TU v Košiciach (ďalej TUKE) na rok 2019, vyhlasuje vedenie 
Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (ďalej FU) nasledovné ciele kvality na rok 2019: 
 
1. Udržiavať a zlepšovať celkovú výkonnosť systému manažérstva kvality na FU v súlade s požiadavkami 

EN ISO 9001, s cieľom úspešnej komplexnej akreditácie TUKE a dosiahnutia plne konkurencie-schopnej 
úrovne Fakulty umení TUKE 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 FU TUKE   

1.1  Výsledky hodnotení interných auditov podmienkach FU udržať na úrovni min. 90%. 
   (termín: vyhodnotiť k 31.12. 2019;  
  zodpovední: dekan, manažér kvality, vedúci katedier) 

1.1. 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: 31.12.2019.  
        zodpovední: dekan, manažér kvality, vedúci katedier) 

 

2.  Úspech, atraktivitu, stabilitu a ďalší rozvoj FU ako celku, postaviť na úspechu a stabilite katedier FU. 

2.1  V podmienkach FU v maximálnej miere prispieť ku kontinuálnemu plneniu kritérií pre udržanie TUKE 
medzi univerzitnými vysokými školami   (termín: Sledovať priebežne, vyhodnotiť k 31.12.2019; 

  zodpovední: dekan, vedúci katedier a garanti ŠP) 

2.2  Mimoriadnu pozornosť venovať urýchlenému zabezpečeniu hlavného garanta inžinierskeho ŠP 
Architektúra a urbanizmus, pre udržanie akreditácie tohto ŠP na FU v akad. roku 2019/20. 

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.5.2019; 
zodpovední: dekan, vedúci Katedry architektúry, garant 
ŠP Architektúra a urbanizmus) 

2.3. V rámci hlavného procesu H1 Vzdelávanie dodržať počet 8 - 10 študentov na pedagogického 
pracovníka.        (termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 
31.12. 2019.  

       zodpovedný: dekan)          

 

3. Vytvárať a udržiavať motivačné prostredie, v ktorom sa zamestnanci a študenti fakulty zapoja do plnenia 
strategických cieľov FU, vytvárať primerané sociálne podmienky pre ich personálny a odborný rozvoj, 
posilniť ich lojálnosť voči FU a TUKE a využívať ich schopnosti na prospech rozvoja fakulty i celej univerzity. 

3.1 Zabezpečiť kontinuálny profesionálny rozvoj zamestnancov fakulty zvyšovaním ich kvalifikácie, vytvárať 
podmienky pre znižovanie vekového priemeru docentov a profesorov. Vytvárať motivačné prostredie 
pre prácu mladých ľudí na FU. Za týmto účelom pravidelne raz ročne vyhodnocovať plnenie úloh 
pedagogických pracovníkov FU v oblasti ich vedecko-pedagogického a umeleckého rastu. Využívaním 
nadtarifnej zložky platu a finančnými odmenami z fondu dekana FU oceňovať kvalitné pedagogické, 
vedecko-výskumné, umelecké a organizačné výkony zamestnancov.                 

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.1. 2020; 
zodpovední: dekan, tajomník FU, vedúci katedier)  

3.2 Zaradiť do plánov vzdelávania interných audítorov podľa normy EN ISO 9001:2015 na TUKE školenie 
nových audítorov pre potreby FU TUKE. 

(termín: Podľa plánu školení audítorov na TUKE. 
zodpovední: manažér kvality, tajomník FU 

3.3 V rámci hlavného procesu H2 Výskum a vývoj zvýšiť podiel umeleckej a publikačnej činnosti 
v najvyšších kategóriách vedeckých a umeleckých prác (B – „Vedecké práce v karentovaných 
časopisoch (ADC, ADD), tvorba dizajnov, architektonických a výtvarných diel a ich prezentácia na 
významných autorských a skupinových domácich a zahraničných výstavách. Dôsledne zabezpečiť 
evidenciu hodnotnej publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov katedier v centrálnych registroch 
CREPČ – CREUČ.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2019 
zodpovední: dekan, prodekan pre umeleckú činnosť, 
vedúci katedier) 

3.4. V rámci hlavného procesu H3 Podnikanie zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti o 10% oproti roku 
2018. 

(termín: 31.12.2019,  
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zodpovední: dekan, vedúci katedier) 
 

4. Zabezpečovať trvalú spokojnosť študentov FU, chápať ich súčasné i  budúce potreby a prostredníctvom 
splnenia ich požiadaviek snažiť sa prekonať ich očakávania, posilniť hrdosť študentov a absolventov k svojej 
fakulte i k celej univerzite. 

4.1  V spolupráci s vedením TUKE urýchlene doriešiť priestorové vybavenie a infraštruktúru FU na 
Watsonovej 4, zlepšiť materiálno-technické podmienky pre činnosť ateliérov a sociálneho vybavenia na 
fakulte, predovšetkým sprevádzkovaním prístavby budovy FU na Watsonovej 4 

 (termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31. 12. 2019, 
zodpovední: dekan, tajomník FU, vedúci katedier) 

 4.2 Dosiahnuť a udržať počet študentov na anketách 15% z celkového počtu študentov (je to dosahovaná 
miera študentov na anketách na renomovaných univerzitách vo svete). Výsledky ankiet spokojnosti 
študentov vyhodnocovať na pedagogických poradách FU a na katedrových poradách. 

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12. 2019,  
zodpovední: prodekan pre vzdelávaciu činnosť, vedúci 
katedier) 

 4.3 Organizovať neformálne stretnutia pedagógov so študentmi k hodnoteniu pedagogického procesu na 
fakulte a k riešeniu pripomienok študentov, ktoré boli vznesené v rámci študentský ankiet ku kvalite 
vzdelávania v MAISe, resp. vlastných prieskumov FU.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12. 2019 
zodpovední: prodekan pre vzdelávaciu činnosť, vedúci 
katedier, garanti ŠP) 

 4.4 Pravidelne publikovať výsledky tvorivej práce študentov a pedagógov fakulty vydávaním katalógov 
záverečných prác študentov FU, ich zverejňovaním na internetových stránkach fakulty a katedier a vo 
fakultnej Campus Gallery.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12. 2019;  
zodpovední: prodekani, vedúci katedier, Galerijná rada) 

 4.5 Pozitívne stimulovať pedagogických pracovníkov FU prezentáciou výsledkov prieskumu o kvalite 
pedagogického procesu medzi študentmi. Na katedrových poradách analyzovať zistenia zo 
študentských ankiet a z hospitácií. Zúčastniť sa workshopov k uvedenej téme, ktoré zabezpečí TUKE.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12. 2018, 
vyhodnotenie na katedrách minimálne 1x ročne  
zodpovední: prodekan pre vzdelávaciu činnosť, vedúci 
katedier) 

4.6 Zabezpečiť bezpečnosť a  ochranu zdravia pri práci v  dielňach a ateliéroch fakulty systematickou 
starostlivosťou o technické a priestorové vybavenie, udržiavaním poriadku a dodržiavaním predpisov 
BOZP zo strany pedagógov a študentov.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12. 2019; 
zodpovední: tajomník FU, bezpečnostný technik FU, 
vedúci katedier)  

5. Intenzívne spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami, so vzdelávacími ustanovizňami, 
priemyselnými podnikmi a s kultúrnymi inštitúciami v regióne i na celom Slovensku, za účelom podpory 
rozvoja FU, rozvoja kultúry a inovácií v regióne, a čo najlepšieho uplatnenia absolventov fakulty v praxi. 
Využiť za týmto účelom pravidelné Dní otvorených dverí FU a výstavu záverečných prác absolventov FU 
v roku 2019. 

 5.1 Na základe spolupráce s rôznymi inštitúciami mapovať potreby architektov, dizajnérov a výtvarných 
umelcov v regióne i celého Slovenska, realizovať s nimi odborné diskusie 1x za rok, za účelom zvýšenia 
uplatnenia absolventov FU v praxi.        

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2019; 
zodpovedný: prodekan pre vzdelávaciu činnosť, garanti 
ŠP FU) 

 5.2 Vytvárať podmienky pre stabilitu a rozvoj študijných programov na FU v 1., 2. a 3. stupni štúdia, 
v súlade s potrebami spoločenskej praxe, primeraným rozsahom odborných praxí, exkurzií 
a workshopov pre študentov a zapájaním odborníkov z praxe do pedagogického procesu na fakulte.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2019; 
zodpovední: dekan, vedúci katedier a garanti ŠP) 
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 5.3 Na základe spolupráce s rôznymi inštitúciami v regióne i na celom Slovensku, získavať finančné zdroje 
pre zlepšovanie materiálno-technického vybavenia fakulty a na vytváranie prezentačných možnosti pre 
študentov, formou spoločného organizovania študentských súťaži, výstav a workshopov.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2019; 
zodpovední: prodekani, vedúci katedier) 

6. Aktívne sa zapájať do prípravy grantových projektov MK SR, KEGA, VEGA, APVV, výziev FPU a na 
čerpanie štrukturálnych fondov EU. Pri príprave grantových projektov venovať pozornosť aktívnemu 
zapojeniu fakulty do projektu „Košice UNESCO Creative City of Media Arts“. Systematicky propagovať 
v médiách a na sociálnych sieťach možnosti štúdia na FU. Využiť pri tom vynikajúce výsledky fakulty 
v oblasti architektúry, dizajnu a výtvarného umenia v národnom i medzinárodnom prostredí. 

6.1 Zefektívniť používanie informačno-komunikačných nástrojov fakulty a katedier FU, web FU a Facebook 
FU, propagačné katalógy k výstavám pedagógov a študentov FU, hlavne záverečných prác absolventov 
FU v júni 2019, s cieľom účinnejšie prezentovať aktivity fakulty doma i v zahraničí.   

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2019; 
       zodpovední: prodekani, vedúci katedier) 

6.2 Pravidelne sa uchádzať o domáce a zahraničné výskumné projekty, granty, súťaže a iné formy 
podporujúce umelecké, výskumné a vzdelávacie aktivity fakulty. 

 (termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2019;  
zodpovední: prodekani, vedúci katedier) 

6.3 Podľa kapacitných a personálnych možností fakulty získavať zahraničných študentov v rámci mobilít, 
stáží a projektov, s cieľom ich postupného nárastu, vrátane zahraničných študentov samoplatcov.  

 (termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2019; 
zodpovední: prodekan pre vzdelávaciu činnosť, garanti 
ŠP) 

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

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2019; 
zodpovední: prodekan pre vzdelávaciu činnosť, garanti 
ŠP) 

6.7 Získavať špičkových vedeckých a umeleckých pracovníkov zo zahraničia a z odbornej praxe, pre ich 
pôsobenie v rámci FU  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2019; 
zodpovední: dekan, prodekan pre vzdelávaciu činnosť, 
vedúci katedier) 


