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Záverečné hodnotenie Cieľov kvality Fakulty umení TU v Košiciach za rok 2018 je nasledovné: 
 
Znenie cieľa / číslo cieľa, termín, zodpovednosť 
 
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 zlepšiť o 10 % oproti roku 2017 
   (termín: vyhodnotiť k 31.12. 2018;  
  zodpovední: dekan, manažér kvality, vedúci katedier) 

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: dekan, manažér kvality, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený, priemerné hodnotenie interných auditov na FU dosiahlo v hodnotení úroveň 93,91 % 

V súlade s plánom boli na FU vykonané 4 interné audity na organizačných jednotkách FU. Zistené nedostatky – chýbajú 

hospitačné záznamy za akad. rok 2017/18. Je nedostatočné zapájanie pedagógov katedier do riešenia výskumných 

projektov a pedagogických mobilít. Nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli zaevidované na 

príslušnom formulári systému QMS. 
 

 
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 31.12.2018; 

  zodpovední: dekan, vedúci katedier a garanti ŠP) 
Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený. Na Fakulte umení bolo v akad. roku 2017/18 pokračovalo nové doktorandské štúdium v študijnom 

programe Voľné výtvarné umenie, na ktoré boli prijatí 1 študent na denné a 2 študenti na externé štúdium. Zo štúdia boli 

vylúčení 2 externí doktorandi pre závažne neplnenie si povinnosti. Doktorandské štúdium úspešne pokračovalo aj 

v študijnom programe Dizajn, kde v akad. roku 2017/18 štúdium úspešne ukončili 2 externí doktorandi. 

 

2.2  Mimoriadnu pozornosť venovať urýchlenému zabezpečeniu hlavného garanta inžinierskeho ŠP 
Architektúra a urbanizmus, pre udržanie akreditácie tohto ŠP na FU po akad. roku 2018/19. 

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.8.2018; 
zodpovední: dekan, vedúci Katedry architektúry, garant 
ŠP Architektúra a urbanizmus) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ nebol dostatočne splnený. Katedra architektúry FU intenzívne rokuje s profesormi zo ŠO Architektúra a urbanizmus 

z partnerských škôl a s významnými architektami z praxe, s cieľom ich získania pre prácu na FU a garantovania ŠP 

Architektúra a urbanizmus od akad. roku 2019/2020. Predbežne bol na Akreditačnú komisiu zaslaný navrh za garanta prof. 

Ing. Tibor Uhrín, ArtD., z príbuzného študijného odboru Dizajn. 

 

2.3 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. 2018, 
zodpovední: dekan, tajomník FU, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený len čiastočne. V roku 2018 boli využite finančné prostriedky FU TUKE na dokončovanie prístavby 

objektu na Watsonovej 4 pre potreby Dekanátu FU a pre pracoviska FU. Dokončenie prístavby sa však nestihlo ani v roku 

2018 pre nedostatok financií. Nadstavba budovy FU (3. poschodie) na Watsonovej 4 bola v akad. roku 2017/18 odovzdaná 

do užívania pre potreby KA a KTaDU a pre študentov ŠP Architektúra a urbanizmus. Vybavenie ateliérov a PC laboratórií 
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v roku 2018 bolo doplňované len čiastočne – vybavenie nových priestorov nábytkom v nadstavbe budovy FU a nové 

stoličky pre študentov v ateliéroch KD na 2. poschodí budovy FU na Watsonovej 4.  

 

2.4. V rámci hlavného procesu H1 Vzdelávanie dodržať parameter KZU-6, t.j. 10 - 20 študentov na 
pedagogického pracovníka.     (termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12. 2018.  

       zodpovedný: dekan)        

Vyhodnotenie cieľa /   
Cieľ je splnený.  Na FU TUKE je v súčasnosti 16 študentov na pedagogického pracovníka fakulty.   

 
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. 2019; 
zodpovední: dekan, tajomník FU, vedúci katedier)  

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ nebol splnený. V akad. roku 2017/18 neboli habilitovaní, resp. inaugurovaní žiadni pracovníci FU.  Zatiaľ ešte nie je 

doriešené garantovanie v študijnom programe Architektúra a urbanizmus po dosiahnutí veku 70 rokov súčasného garanta 

prof. Ing. arch. Petra Pásztora, PhD., ktorý dovŕšil tento vek v októbri 2018.  

 

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 

Cieľ nebol splnený. V roku 2018 neboli vyškolení noví audítori pre potreby FU.  Fakulta bude potrebovať vyškoliť v roku 

2019 minimálne 1 nového audítora z radov mladých pedagógov 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 31.12.2018 
zodpovední: dekan, prodekan, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený čiastočne. V júni 2018 na Dekanáte FU  bolo podrobné vyhodnotená vedecko-umelecká a pedagogická 

aktivita interných pedagógov fakulty v roku 2017. Na základe toho dekan FU priznal nové výkonnostné príplatky 

pedagógom FU od 1.9.2018. Zapojenie pedagógov FU do vedecko-výskumných, umeleckých a publikačných aktivít vo 

vyšších kategóriách (ZZZ v umeleckej činnosti, resp. A a B v publikačnej činnosti) je stále nedostatočná a sú výrazné 

rozdiely medzi jednotlivými pedagógmi na katedrách fakulty.  

 

3.4. V rámci hlavného procesu H3 Podnikanie zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti o 10% oproti roku 
2017. 

(termín: 31.12.2018,  
zodpovední: dekan, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ nebol splnený. Oproti roku 2017 sa v roku 2018 sa nepodarilo dosiahnuť plánovaný nárast finančných prostriedkov 

z podnikateľskej činnosti FU.  

Vývoj podnikateľskej činnosti na FU TUKE za ostatné roky:   

- rok 2005:  459 529.- Sk  

 - rok 2006: 305 379.- Sk 

 - rok 2007: 359 596.- Sk 

 - rok 2008:  64 531.- Sk 
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 - rok 2009 40 976,65 € (1 229 301 Sk) 

 - rok 2010 45 249,96 € 

 - rok 2011 47 866,67 € 

   - rok 2012 40 374,00 € 

- rok 2013 21 458,94  € 

 - rok 2014 23 439,67  € 

- rok 2015 11 615,00  € 

- rok 2016 29 566,65 € 

- rok 2017 22 555,15 € 

 - rok 2018 18 633,33 €  

 
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 Neustále zlepšovať personálne a materiálne vybavenie pracovísk fakulty a kultúru pracovného 
prostredia, pre zabezpečenie kvalitného plnenia úloh a spokojnosti študentov a pracovníkov FU.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2018; 
zodpovední: dekan, tajomník FU, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený len čiastočne. Hardwarové vybavenie pracovísk FU sa v roku 2018 zlepšilo len čiastočne. Pre lepšie 

využitie PC techniky chýbajú multilicencie aplikačného softwarového vybavenia na FU, čo by sa malo vyriešiť na úrovni 

TUKE. Sociálne vybavenie pracovísk FU je v súčasnosti neuspokojivé a zlepšenie v tejto oblasti očakávame po odovzdaní 

do užívania prístavby objektu fakulty na Watsonovej 4 v roku 2019. 

 

 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. 2018,  
zodpovední: prodekan pre vzdelávaciu činnosť, vedúci 
katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ nebol splnený. V akad. roku 2017/18 sa na anketách podieľal stále nízky podiel študentov FU na anketách v rámci 

MAIS na TUKE. (len 2,80 % zapojenia študentov FU).  

 

 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.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12. 2018 
zodpovední: prodekan pre vzdelávaciu činnosť, vedúci 
katedier, garanti ŠP) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je plnený čiastočne. Pripomienky študentov k pedagogickému procesu a ich celkovej spokojnosti s podmienkami pre 

štúdium na fakulte sú sporadicky diskutované na neformálnych stretnutiach s vedúcimi katedier. Problémom sú hlavne 

materiálne vybavenie a priestorové podmienky pre štúdium, ktoré sa fakulte nedarí dlhodobo vyriešiť. Účasť študentov FU 

na anketách k ich spokojnosti s kvalitou vzdelávania, v rámci MAIS, je naďalej veľmi nízka. 

 

 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. 2018;  
zodpovední: prodekani, vedúci katedier, Galerijná rada) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený. V septembri 2018 bol vydaný už tradičný katalóg záverečných prác absolventov FU TUKE v akad. 

roku 2017/18, ktorý je zverejnený v elektronickej forme aj na webe fakulty. Vo fakultnej Campus Gallery boli 

pravidelne organizované výstavy prác študentov a pedagógov fakulty ako aj z partnerských škôl.  

Pri príležitosti osláv 20 rokov FU TUKE bola v septembri vydaná dvojjazyčná reprezentatívna publikácia „20 

rokov Fakulty umení TUKE / 20 years of Faculty of Arts TUKE“, ktorá je využívaná na propagáciu 

fakulty. K jubileu fakulty bola organizovaná úspešná medzinárodnú konferenciu „Modely umeleckého 
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vzdelávania. Odkiaľ a kam?“ a medzinárodné sympózium “Creative Playgrounds 2018″. 

 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) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený čiastočne. Prieskumy spokojnosti študentov sa publikujú cez internet na stránkach www.tuke.sk v rámci 

MAIS. Pedagogická komisia FU do 31.12.2018 nevyhodnotila konkrétne výsledky študentskej ankety za akad. rok 

2017/18. Na katedrových poradách boli len čiastočne analyzované pripomienky študentov ku pedagogickému procesu 

a podmienkam štúdia na FU. 

 
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. 2018; 
zodpovední: tajomník FU, bezpečnostný technik FU, 
vedúci katedier)  

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol plnený priebežne. Na pracovisku dielni KD na Vysokoškolskej 4 je priebežne zabezpečovaný poriadok, v súlade 

s platným Dielenským poriadkom a v sledovanom období nedošlo k porušeniu predpisov ani k pracovným úrazom.  
 

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 hospodárstva v regióne a čo najlepšieho uplatnenia absolventov fakulty v praxi. 
Využiť za týmto účelom podujatia organizované k 20. výročiu založenia FU TUKE, pravidelné Dní otvorených 
dverí FU a výstavu záverečných prác absolventov FU v roku 2018. 

 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 31.12.2018; 
zodpovedný: prodekan pre vzdelávaciu činnosť, garanti 
ŠP FU) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený čiastočne. V akad. roku 2017/18 na FU štúdium ukončilo 30 absolventov v 1. stupni, z toho na KA 8 

absolventov, na KD 13 absolventov a na KVUaI 9 absolventov. V 2. stupni štúdia ukončilo štúdium 32 absolventov, z toho 

na KA 12 absolventov, na KD 10 absolventov a na KVUaI 10 absolventi. Absolventi bakalárskeho štúdia spravidla 

pokračujú na FU v 2. stupni štúdia. Absolventi 2. stupňa štúdia pôsobia väčšinou v slobodnom povolaní a sledovať ich 

uplatnenie je dosť obmedzené. Časť absolventov si zakladá vlastné súkromné firmy alebo si hľadá svoje uplatnenie 

v Bratislave a na západnom Slovensku. Niektorí odchádzajú pracovať aj do zahraničie. Viacerí absolventi zaznamenali po 

nástupe do praxe veľmi pekne úspechy vo svojom odbore. Nie sú známe poznatky, aby absolventi FU boli vedení ako 

nezamestnaní. Fakulta využíva svoju stránku na sociálnej sieti Facebook, za účelom získania spätnej väzby na študentov 

a absolventov fakulty. 

V 3. stupni štúdia na FU úspešne ukončili štúdium dvaja doktorandi v študijnom programe Dizajn. 

V akad. roku 2018/19 na FU TUKE študuje spolu 267 študentov, z toho v 1. stupni 204 študentov (A -  77, D – 54, VU – 

73) a v 2. stupni 63 študentov (A -  19, D – 24, VU – 20).  

Na doktorandskom štúdiu ŠP Dizajn študuje spolu 12 študentov, z toho v dennej forme 8 študentov. Na ŠP Voľné výtvarné 

umenie študuje spolu 8 doktorandov, z toho 5 v dennej forme.  

 

 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 31.12.2018; 
zodpovední: dekan, vedúci katedier a garanti ŠP) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený čiastočne. FU TUKE má v akad. roku 2018/19 akreditáciu v ôsmych študijných programov v študijných 

odboroch, architektúra a urbanizmus (1. a 2. stupeň), dizajn (1., 2. a 3. stupeň) a voľné výtvarné umenie (1., 2. a 3. stupeň). 
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V súčasnosti vedenie FU a KA riešia zabezpečenie garanta pre pokračovanie štúdia v 2. stupni ŠP Architektúra 

a urbanizmus v akad. roku 2019/20. 

 

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 31.12.2018; 
zodpovední: prodekani, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený čiastočne. Pedagógovia FU v roku 2018 získali finančné zdroje na odborné a umelecké aktivity hlavne 

z výskumných a umeleckých projektov KEGA, VEGA a FPU v celkovej výške 35 131,00 €. Podrobnosti o realizovaných 

projektoch FU sú uvedené v bode č. 6.2. Fakulte sa nedarí získavať potrebné finančné prostriedky z podnikateľskej sféry, 

prostredníctvom podnikateľskej činnosti katedier, okrem Katedry teórie a dejín umenie (hodnoty sú uvedené v bode č. 

3.3.). Nedostatočná aktivita pedagógov FU je pri podávaní projektov na dotácie, ktoré ponúkajú banky a iné inštitúcie. 

 

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 aj dôstojnému 
zabezpečeniu osláv 20. výročia založenia FU v roku 2018 a 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 a konferenciám k 20. výročiu FU, Dni otvorených dverí FU a 
výstavu záverečných prác absolventov FU v júni 2018, s cieľom účinnejšie prezentovať aktivity fakulty 
doma i v zahraničí.   

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2018; 
       zodpovední: prodekani, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený čiastočne. Aktuálne informácie Dekanátu FU sa zverejňujú na webovej stránke fakulty. Informácie 

katedier na webe FU sú však stále väčšinou neaktuálne. V súčasnosti sa pripravuje aj anglická mutácia webových stránok 

FU. V septembri 2018 bol vydaný reprezentačný dvojjazyčný almanach 20 rokov Fakulty umení TUKE a katalóg FU 

TUKE, ktorý prezentuje najlepšie záverečné a semestrálne práce študentov FU v akad. roku 2017/18. FU pokračovala 

v organizovaní dní otvorených dverí. V januári 2018 sa konala prezentácia semestrálnych prác pod názvom Zimný zber FU 

TUKE. V júni 2018 sa konali výstavy bakalárskych a diplomových prác absolventov FU TUKE vo Východoslovenskej 

Galérií v Košiciach. Výstavy a Dni otvorených dverí FU sú spojené s veľkým záujmov širokej verejností aj v rámci 

vzdialenejších lokalít. Fakulta organizovala viacero výstav a workshopov..  

O štúdium na FU TUKE je ešte stále veľký záujem, aj keď má klesajúcu tendenciu: 

- v akad. roku 2009/10 bolo 379 uchádzačov, prijatých bolo: 92 študentov, z toho na Bc. štúdium bolo zapísaných 54 

študentov (A -  19, D – 16, VU – 19) a na Mgr.+ Ing. štúdium bolo zapísaných 38 študentov (A -  12, D – 16, VU – 10). 

- v akad. roku 2010/11 bolo 359 uchádzačov, prijatých bolo: 79 študentov, z toho na Bc. štúdium bolo zapísaných 43 

študentov (A -  12, D – 16, VU – 15) a na Mgr.+ Ing. štúdium bolo zapísaných 34 študentov (A -  10, D – 13, VU – 11). 

- v akad. roku 2011/12 bolo 334 uchádzačov, prijatých bolo: 67 študentov, zapísaných: 53 študentov na Bc. Štúdium (A -  

18, D – 18, VU – 17). 

- v akad. roku 2012/13 bolo 323 uchádzačov, prijatých bolo: 76  študentov, zapísaných: 52 študentov na Bc. Štúdium (A -  

12, D – 16, VU – 24). 

- v akad. roku 2013/14 bolo 282 uchádzačov, prijatých bolo: 66  študentov, zapísaných: 49 študentov na Bc. Štúdium (A -  

13, D – 16, VU – 20). 

- v akad. roku 2014/15 bolo 252 uchádzačov, prijatých bolo: 70  študentov, zapísaných: 51 študentov na Bc. Štúdium (A -  

13, D – 15, VU – 19). 

- v akad. roku 2015/16 bolo 192 uchádzačov, prijatých bolo: 72  študentov, zapísaných: 55 študentov na Bc. štúdium (A -  

19, D – 15, VU – 21). 

- v akad. roku 2016/17 bolo 160 uchádzačov, prijatých bolo: 60  študentov, zapísaných: 56 študentov 1. ročníka na Bc. 

štúdium (A -  21, D – 17, VU – 18). Na 2. stupeň 1. ročníka FU boli prijatí 32 študenti (A -  11, D – 10, VU – 11). 

- v akad. roku 2017/18 bolo 172 uchádzačov (január 2017), prijatých bolo: 79  študentov, zapísaných: 58 študentov 1. 

ročníka na Bc. štúdium (A -  18, D – 15, VU – 25). Na 2. stupeň 1. ročníka FU boli prijatí 39 študenti (A -  14, D – 14, VU 

– 11).  Na 2. stupeň bolo do 1. ročníka zapísaných 37 študentov ( A - 12, D - 14, VU - 11). Na 3. stupeň: 8 uchádzačov na 

ŠP Dizajn - prijatí  4, 2 D+2 E, zapísaní 3, 2 D+1 E. Na ŠP Voľné výtvarné umenie boli 4 uchádzači:  z toho prijatí  2 na 

denné, zapísaní 2 na denné štúdium. 

- v akad. roku 2018/19 bolo 187 uchádzačov (január 2018), z toho na  1. stupeň bolo prijatých bolo: 62  študentov, 

zapísaných: 57 študentov do 1. ročníka na Bc. štúdium (A -  19, D – 17, VU – 21). Na 2. stupeň 1. ročníka FU boli prijatí 
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28 študenti (A - 8, D – 11, VU – 9). Na 3. stupeň: 8 uchádzačov na ŠP Dizajn - prijatí  3, 1 D+2 E, zapísaní 2, 1 D+1 E. 

Na ŠP Voľné výtvarné umenie boli 4 uchádzači:  z toho 1 prijatý na denné. 

 

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 31.12.2018;  
zodpovední: prodekani, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený iba čiastočne, nakoľko na FU TUKE počet riešených výskumných projektov nedostatočný, na fakulte 

stále chýbajú medzinárodné projekty.  

Na FU TUKE sú v roku 2018 riešené nasledovné projekty a grantové úlohy: 

Projekty KEGA:  
Sofistikovaná vizualizácia vedeckých informácií -  038TUKE-4/2016 (2016-2018)  

Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., KD, dotácia bežné výdavky 1 792,- € 

Košice/Katowice/Krakov 2018 - Medzinárodná prezentácia komunikačného dizajnu - 048TUKE-4/2017 (2017 -2018) 

Zodpovedný  vedúci: doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD., KD, dotácia bežné výdavky 4 646,- € 

Bývanie v medzivojnových Košiciach - vily a rodinné domy  

Zodpovedný  vedúci: doc. Ing.arch. adriana Priatková, PhD, dotácia bežné výdavky 3 602,- € 

 

Projekty VEGA: 

Analýza progresívnych parametricky navrhovaných priestorových konštrukčných sústav vytvorených z kompozitov 

na báze dreva - 1/0538/16 (2016-2018)  

Zodpovedný vedúci doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., KA, dotácia bežné výdavky 5 450,- € 

Stavebný vývoj a nástenné maľby stredovekej architektúry na východnom Slovensku - 1/0727/17 (2017-2019) 

Zodpovedný vedúci: Dr. Ing. Ján Krcho, CSc., KTaDU, dotácia bežné výdavky 2 654,- € 

Grantový systém Fondu na podporu umenia (FPU):  

Konferencia Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam? 8 000,- € 

Výskum a databáza stredovekých nástenných malieb na Gemeri, 5 000,- € 

Creative Playgrounds / sympózium súčasného mediálneho umenia 2018, 4 500,- € 

 

6.3 Rozvíjať vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť pedagógov a študentov organizovaním súťaží, výstav, 
odborných konferencií a iných aktivít, oceňovaním záverečných prác, výskumných projektov, 
umeleckých, architektonických a dizajnérskych diel.  

 (termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2018; 
zodpovední: dekan, prodekani, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený. 

Konkrétne výsledky za rok 2018 prezentovali jednotlivý pedagógovia fakulty v rámci hodnotenia svojej 

pedagogickej a umeleckej činnosti, ktoré boli odovzdané na Dekanát FU k 31.1.2019. 

 

K najvýznamnejším oceneniam pedagógov FU v roku 2018 patrí:  

- Mgr. art. Samuel Čarnoky, ArtD.  

Národná cena SR za dizajn 2018 - 1. cena v kategórii Profesionálny dizajn za dielo Spis 44 – knižný dizajn, Klient: Mgr. 

art. Lena Jakubčáková, PhD. Vydavateľstvo: Dive Buki, Košice. 

- Mgr. Peter Tajkov, PhD. 

Rada galérií Slovenska udelila za rok 2017 ocenenia BIELA KOCKA². V kategórii Kurátorský projekt získal 2. miesto — s 

projektom Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989 realizovaným vo Východoslovenskej galérii. Za tento projekt 

získal spolu s Miroslavom Klebanom aj 1. miesto v kategórii Iný odborný projekt, a to za mimoriadne zhodnotenie 

zbierkového fondu VSG. 

- Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla 
CE.ZA.ARCH 2018 - Laureát v kategórii Exteriér, Námestie Centrum, Sídlisko III; Prešov 

... 

 

K najvýznamnejším oceneniam študentov FU v roku 2018 patrí:  

- Ing. arch. Marek Cehuľa, absolvent 2. stupňa ŠP Architektúra a urbanizmus  
Cena prof. Jozefa Lacka za rok 2017/2018 za diplomovú prácu „Reštart Ľubických Kúpeľov“, vedúci DP: doc. Ing.arch. 

Juraj Koban, PhD. 

https://www.scd.sk/?ncd&clanok=ocenili-sme-najlepsi-slovensky-komunikacny-dizajn
http://www.divebuki.sk/sk/knihy/lena-jakubcakova-spis-44#.W9k6-7uZ1EY
https://www.archinfo.sk/sutaze/vyhodnotene-archiv/cena-profesora-jozefa-lacka-2018-vysledky.html
https://www.archinfo.sk/diela/studentska-praca/restart-lubickych-kupelov-restart-pamate-prostrednictvom-architektonickeho-aktivizmu-diplomova-praca.html
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- Ing. arch. Miroslav Beličák, študent 2. stupňa ŠP Dizajn 

Návrh a realizácia (február 2018) pamätníka nórskemu nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru Björnstjernovi Björnsonovi 

v Mestskom parku v Košiciach. 

... 

 

Významné výstavy, ktorých sa zúčastnili pedagógovia, doktorandi a študenti FU v roku 2018: 

- „Design v pohybu“, účasť Ateliéru dizajnu Transport KD FU TUKE na spoločnej výstave 8 dizajnérskych škôl z ČR a 

SR, Technické múzeum v Brne, júl 2018 a v VŠUP Praha, november 2018. 

- „Komunikačný dizajn ASP Kraków, ASP Katovice, FU TUKE“ účasť ateliéru Vizuálnej komunikácie KD FU TUKE 

na spoločnej medzinárodnej výstave v Krakove, (február 2018) v Katoviciach (marec 2018) a v Košiciach (Múzeum. V. 

Lofflera, september 2018).  

- „Živá architektúra 48“ - spoločná medzinárodná výstava architektov Sándora Dévényiho a Petra Pásztora (ročník 1948), 

september 2018, galéria FiguratiF, Košice 

 - „ČSR 1918 – 2018 / 100 rokov Československa“ – spoločná výstava grafických plagátov študentov FU TUKE a FMK 

UTB Zlín  k jubileu Československej republiky, Campus Gallery, november 2018. 

- „Fórum dizajnu 2018“ účasť študentov ateliéru dizajnu Inovácia KD FU TUKE na celoslovenskej výstave z oblasti 

dizajnu nábytku a bytových doplnkov, marec 2018, SCD Bratislava a Agrokomplex Nitra, Pavilon M3. 

... 

 

6.4 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 31.12.2018; 
zodpovední: prodekan pre vzdel. činnosť, garanti ŠP) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený:  
FU si dlhodobo udržuje veľmi dobré postavenie v rámci TUKE, pri vysielaní svojich študentov na mobility do zahraničia 

v rámci programu Erasmus: 

- v akad. roku 2011/12 fakulta vyslala spolu 15 študentov na partnerské školy v Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Poľsku 

a v Českej republike.  

- v akad. roku 2012/13 fakulta vyslala spolu 24 študentov na partnerské školy v Nemecku, Taliansku, Rakúsku, 

Portugalsku, Francúzsku, Poľsku, vo Veľkej Británii a v Českej republike, čo činí 8,7 % zo všetkých 275 študentov FU.  

- v akad. roku 2013/14 fakulta vyslala spolu 12 študentov (A – 7, D – 4, VU – 1) na partnerské školy vo Wismare, Miláne, 

Grazi, Krakowe a v Glasgowe, čo činí 4,4 % zo všetkých 275 študentov FU. 

- v akad. roku 2014/15 fakulta vyslala, resp. vyšle v letnom semestri spolu 25 študentov (A – 10, D – 7, VU – 8) na 

partnerské školy vo Wismare, Miláne, LÁquila, Catanii, Lisabone, Péczi, Grazi, Krakowe, Brne, Plzni, Zlíne a v Glasgowe, 

čo činí 9 % zo všetkých 275 študentov FU. 

- v akad. roku 2015/16 fakulta vyslala, resp. vyšle v letnom semestri spolu 31 študentov (A – 9, D – 14, VU – 8) na 

partnerské školy vo Wismare, Miláne, LÁquila, Catanii, Lisabone, Péczi, Grazi, Krakowe, Brne, Plzni, Zlíne a v Glasgowe, 

čo činí 12 % zo všetkých 259 študentov FU. 

- v akad. roku 2016/17 fakulta vyslala spolu 20 študentov (A – 7, D – 9, VU – 4) na partnerské školy vo Wismare, Miláne, 

LÁquila, Catanii, Lisabone, Péczi, Grazi, Krakowe, Brne, Plzni, Zlíne a v Glasgowe, čo činí 8,10 % zo všetkých 247 

študentov FU. 

- v akad. roku 2017/18 fakulta vyslala, spolu 25 študentov (A – 12, D – 3, VU – 10) na partnerské školy vo Wismare, 

Miláne, LÁquila, Catanii, Lisabone, Péczi, Grazi, Krakowe, Brne, Plzni, Zlíne a v Glasgowe, čo činí 9,54 % zo všetkých 

262 študentov FU. 

- v akad. roku 2018/19 fakulta vyslala, resp. vyšle v letnom semestri spolu 31 študentov (20 v 1. stupni a 11 v 2. stupni 

štúdia) na partnerské školy vo Wismare, Miláne, LÁquila, Catanii, Lisabone, Péczi, Grazi, Krakowe, Brne, Plzni, Zlíne a v 

Glasgowe, čo činí 11,61 % zo všetkých 267 študentov FU. 

 

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

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2018; 
zodpovední: prodekan pre vzdel. činnosť, garanti ŠP) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ nebol plnený. 

V roku 2018 sa na FU nerealizoval prieskum spokojnosti zahraničných študentov, nakoľko ich počet je zatiaľ 

zanedbateľný.  
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6.6 Zvýšenie mobilít o 10 % pedagogických a výskumných pracovníkov zo zahraničia pre ich pôsobenie 
v rámci fakulty a intenzívnejšie vysielať pracovníkov FU na partnerské univerzity do zahraničia.  

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12.2018; 
zodpovední: prodekani, vedúci katedier). 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený čiastočne, nakoľko v akad. roku 2018/19 na ERASMUS mobilitu do Francúzska vycestoval len Ing.arch. 

Martin Drahovský z Katedry architektúry. 

V akad. roku 2016/17 na mobilitu vycestovala doktorandka Mgr.art. Ivana Betková (KD) na ASP Krakow. 

V akad. roku 2017/18 vycestovala doktorandka Mgr. art. Lucia Tomaschová (KD) na štipendijný pobyt - SAIA na FH 

Joanneum Graz Rakúsko. 

 

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 31.12.2018; 
zodpovední: dekan, prodekan pre vzdel. činnosť, vedúci 
katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je plnený priebežne. 

V akad. roku 2017/18 na FU TUKE prednášal profesor Sz-Chwun John Hwang, Ph.D., Department of Industrial Product 

Design, Chung Hua University, Taiwan, v rámci jeho študijného pobytu na TUKE. 

Ing. František Jaš, CSc. riaditeľ firmy Renojava, s.r.o. Prešov dňa 28.2.2018 na FU TUKE prednášal o možnostiach 

uplatnenia moderných náterových hmôt v dizajnérskej praxi. 


