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Záverečné hodnotenie Cieľov kvality Fakulty umení TU v Košiciach za rok 2019 je nasledovné: 
 
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 v podmienkach FU udržať na úrovni min. 90%. 
  (termín: vyhodnotiť k 31.12. 2018;  
  zodpovední: dekan, manažér kvality, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený, priemerné hodnotenie interných auditov na FU dosiahlo v hodnotení úroveň 93,91% 
V súlade s plánom boli na FU vykonané 5 interné audity na organizačných jednotkách FU. Zistené nedostatky – chýbajú 
hospitačné záznamy za akad. rok 2018/19. Je nedostatočnézapájanie pedagógov katedier do riešenia výskumných 
projektov a pedagogických mobilít. Nepodarilo sa sprevádzkovať priestory prístavby budovy FU na Watsonovej 4. 
Nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli zaevidované na príslušnom formulári systému QMS a bola 
vykonaná kontrola ich plnenia ku dňu 31.12.2019. 
 

 
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) 
Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený. Na FU v roku 2019 úspešne pokračovalo doktorandské štúdium v študijnom programe Voľné výtvarné 
umenie, na ktoré boli prijatí 1 študent na denné a 2 študenti na externé štúdium. Vo dvoch prípadoch však zo štúdia boli 
vylúčení externí doktorandi pre závažne neplnenie si povinnosti. Úspešne pokračovalo  doktorandské štúdium v študijnom 
programe Dizajn, kde v akad. roku 2018/19 štúdium úspešne ukončili 1 denný a 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 2019/20. 

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.8.2019; 
zodpovední: dekan, vedúci Katedry architektúry, garant ŠP 
Architektúra a urbanizmus) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený. Za garanta pre 2. stupeň ŠP Architektúra a urbanizmus bol Akreditačnou komisiou vlády SR schválenýprof. 
Ing. Tibor Uhrín, ArtD., a to s účinnosťou od akad. roku 2019/2020. Vedenie FU a KA naďalej pracujú na získaní garanta 
z radov profesorov architektúry, ktorý je potrebný pre budúcu akreditáciu 2. stupňa ŠP Architektúra a urbanizmus. 

 

2.3. V rámci hlavného procesu H1 Vzdelávanie dodržať počet8–10študentov na pedagogického pracovníka.   
      

(termín: Sledovať priebežne, hodnotenie k 31.12. 2019.  
       zodpovedný: dekan)          

Vyhodnotenie cieľa /   
Cieľ je splnený.Na FU v roku 2019bolo 260 študentov a pri prepočítanom počte 43 pedagógovFU vychádza 6 

študentov na jedného pedagogického pracovníka fakulty. 
 

3. Vytvárať a udržiavať motivačné prostredie, v ktorom sa zamestnanci a študenti fakulty zapoja do plnenia strategických 
cieľovFU, 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 úlohpedagogických pracovníkov 
FU v oblasti ich vedecko-pedagogického a umeleckého rastu. Využívaním nadtarifnej zložky platu a finančnými 
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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) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ nebol splnený. V akad. roku 2018/19 neboli habilitovaní, resp. inaugurovaní žiadni pracovníci FU. Táto úloha 
zvyšovania počtu docentov a profesorov FU je vysoko aktuálna pre rok 2020, v súvislosti s prípravou fakulty na náročné 
požiadavky  budúcej akreditácie ŠP na FU. 

 

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

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

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený čiastočne. V súčasnom období je pripravovaný jeden pracovník FU, ktorý bude zaradený do vzdelávania 
interných audítorov v rámci pripravovaného školenia na Rektoráte TUKE, ktoré v roku 2019 sa však nekonalo. 
 

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, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený čiastočne. V júni 2019 na FU  bolo podrobné vyhodnotená vedecko-umelecká a pedagogická aktivita 
interných pedagógov fakulty v roku 2018. Na základe toho dekan FU priznal nové výkonnostné príplatky pedagógom FU 
od 1.9.2019. 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 FU.  

 

3.4. V rámci hlavného procesu H3 Podnikanie zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti o 10% oproti roku 2018. 
(termín: 31.12.2019,  
zodpovední: dekan, vedúci katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený. V roku 2019 sa podarilo dosiahnuť výrazný nárast finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti FU 
oproti roku 2018, hlavne vďaka pokračujúcemu archeologickému výskumu na KTaDU. 
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 
 - 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  € 
- rok 2019 41 133, 33 € 
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4. Zabezpečovať trvalú spokojnosť študentovFU, 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) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ nebol splnený. Hardwarové vybavenie pracovísk FU sav roku 2019 sa výraznejšie nezlepšilo. Materiálne a sociálne 
vybavenie pracovísk FU je v súčasnosti neuspokojivé. Čiastočne sa zlepšili pracovné podmienky pedagógov a študentov na 
KD, kde z prostriedkov katedry boli zakúpené stoličky pre pedagógov a závesy na okná.Významnejšie zlepšenie 
pracovných podmienok pre činnosť pracovísk dekanátu a katedier FU, ako aj zlepšenie podmienok pre neformálne 
stretávanie sa študentov s pedagógmi fakulty, očakávame po odovzdaní do užívania prístavby objektu fakulty na 
Watsonovej 4 v akad. roku 2019/2020. 

 

 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) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený. V akad. roku 2018/19 v letnom semestri sa prostredníctvom MAIS na anketách sa podieľalo 60 
študentov FU z celkového počtu 270 študentov, čo je 22,22 %, z toho v ankete bolo 54 študentov v 1. stupni (26,09 %) a 6 
študentov v 2. stupni (len 9,52 %). Najvyššiu účasť v ankete zaznamenali študenti 1. stupňa ŠP Architektúra a urbanizmus 
(31.17 %).  
Niektoré konkrétne pripomienky študentov FU, ktoré uviedli v ankete MAIS, v letnom semestri 2018/19: 
Študenti ŠO Umenie: 
Na srdci mám osud fakulty umení, keďže ju mám úprimne rada a vidím, že niektoré oddelenia stagnujú, alebo dokonca 
klesajú na kvalite. Chcela by som svieži prístup, prepojenie s praxou, reálne zákazky pre študentov v rámci štúdia, 
študentské výstavy, súťaže, stáže, iniciatívu zo strany univerzity a reálnu snahu presadiť v budúcnosti svojich študentov a 
snahu o nadobudnutie lepšieho mena pre fakultu umení v rámci Slovenska ale aj všeobecne. Na fakulte umení študuje 
veľa talentovaných ľudí a nikto z nich sa nechce hanbiť povedať, že študuje na TUKE. Chcem aby si fakulta umení 
zachovala svoju tvár, ktorá je síce taký ľahší punk a štipka neohrabanosti, surovosti a sem tam obité steny, ale len čo sa 
týka jej vizuálu. Keď sa jedná o infraštruktúru a prístup, kvalitu výstupov a pod. chcem aby bola na úrovni top univerzít na 
Slovensku a v Čechách. Treba na to v prvom rade snahu študentov o prezentáciu svojich prác a mena školy na patričnej 
úrovni, ale v takej istej miere aj snahu vyučujúcich a cvičiacich. Tak teda verím, že sa niečo zmení! 
Trochu zveľadiť vzhľad našej fakulty aby vyzerala na špičkovej alebo aspoň na úrovni univerzity. 
Niečo by sa naozaj mohlo zmeniť :) Pre začiatok by bolo dobré zainvestovať do pár „toaleťákov“ a košov na ženských 
záchodoch ;) 
Študenti ŠO Architektúra a urbanizmus: 
Lepšia informovanosť o záverečných kritériách, požiadavkách, pretože čo sa sami nespýtame, nedozvieme sa, bez urážky. 
Veľkým problémom, ktorý vidím, je nedostatočná komunikácia medzi našou fakultou a stavebnou fakultou. Máme 
polovicu hodín (cvičenia) ako študenti na stavebnej fakulte ale nároky na prácu sú rovnaké. Profesori na nás vôbec neberú 
ohľad. Zo strany stavebnej fakulty  je potrebná zmena v prístupe a výučbe lebo takto to nie je férové. 
Veľmi by ma potešilo, ak by niekto kompetentný preveril hodnotenie predmetu Pozemné staviteľstvo III, pretože mnohým 
z nás sa toto hodnotenie videlo maximálne neobjektívne a vyzeralo to, ako by si vyučujúca tohto predmetu dokazovala 
niečo, čo s našimi skúškami a vedomosťami nemalo nič spoločné. Materiály, ktoré nám poskytla boli na úrovni prvého 
ročníka strednej školy, skúšala veci, ku ktorým nám nedala podklady a neboli obsahom semestra a na skúške k nám 
pristupovala nie ako k študentom, ktorí sa na túto školu prišli naozaj niečo naučiť ale ako k debilom, ktorí nič nevedia a jej 
prioritou nám bolo dokázať, že nič nevieme. V porovnaní so všetkými vyučujúcimi, bola absolútne nepríjemná a bolo 
vidno, že jej záujem nie je naučiť nás to. 
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 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) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený 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.  

 

 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) 

Vyhodnotenie cieľa /  

Cieľ je splnený. V septembri 2019 bol vydaný už 5. ročník dvojjazyčného katalógu FUTU NOW 19, ktorý prezentuje 
vybrané záverečné práce absolventov a študentov FU TUKE v akad. roku 2018/19. Katalóg je zverejnený v elektronickej 
forme na novom webe Fakulty umení, ktorý bol uvedený do prevádzky v septembri 2019 (zatiaľ len v slovenskej mutácií). 
Vo fakultnej Campus Gallery sú príležitostne organizované výstavy prác študentov a pedagógov fakulty, ako aj z 
partnerských škôl. 

 

 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. 2019, 
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. Na katedrových poradách a pri stretnutiach pedagógov FU so študentmi, hlavne v rámci ateliérovej výučbu, sú 
sporadicky diskutované pripomienky študentov k pedagogickému procesu a materiálnym a priestorovým podmienkam 
štúdia na FU. Výsledky ankety MAIS za rok 2019 boli zaslané na fakultu v januári 2020 a do 31.5.2020. Pripomienky 
študentov (uvedené v bode 4.2) bude potrebné vyhodnotiť a prijať príslušné opatrenie na úrovni vedenia fakulty 
a katedier 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. 2019; 
zodpovední: tajomník FU, bezpečnostný technik FU, vedúci 
katedier)  

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený.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 inovácií v regióne, a čo najlepšieho uplatnenia absolventov fakulty v praxi. Využiť za týmto účelom pravidelné Dní 
otvorených dverí FU a DOD TUKE, ako aj výstavu záverečných prác absolventov FU v roku 2019. 
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 5.1 Na základe spolupráce s rôznymi inštitúciamimapovať 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 vzdel. činnosť, garanti ŠP FU) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ bol splnený čiastočne. V akad. roku 2018/19 na FU štúdium ukončilo 40 absolventov v 1. stupni, z toho na KA 17 
absolventov, na KD 12 absolventov a na KVUaI 11 absolventov. V 2. stupni štúdia ukončilo štúdium 35 absolventov, z toho 
na KA 11 absolventov, na KD 13 absolventov a na KVUaI 11 absolventi. Absolventi bakalárskeho štúdia pokračujú na FU 
v 2. stupni štúdia. Naši 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 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 2019/2020 na FU TUKE študuje spolu 260 študentov, z toho v 1. stupni 195 študentov (A -  66, D – 58, VU – 
71) a v 2. stupni 65 študentov (A -  22, D – 25, VU – 18). Na doktorandskom štúdiu ŠP Dizajn študuje spolu 9 študentov, 
z toho v dennej forme 5 študentov. Na ŠP Voľné výtvarné umenie študuje spolu 6 doktorandov, z toho 5 v dennej forme.  
V roku 2019 FU neorganizovala odbornú diskusiu, za účelom zvýšenia uplatnenia absolventov FU v praxi. 

 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) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený. FU TUKE má 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). V súlade spotrebami 
praxe boli inovované študijné programy a informačné listy predmetov.Na novom fakultnom webe sa pripravuje systém 
lepšieho prepojenia fakulty s praxou a s absolventmi fakulty. 

 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 spoločnéhoorganizovania študentských súťaži, výstav a workshopov. 

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

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený čiastočne. Fakulte sa nedarí dlhodobo získať významnejšieho partnera v regióne, ktorý by pomohol k 
zlepšovaniu materiálno-technického vybavenia fakulty a na vytváranie prezentačných možnosti pre študentov.V roku 
2019 sa podarilo sponzorsky získať stoličky do ateliérov, pre študentov KD. 

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 katalógyk 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) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je plnený čiastočne. Aktuálne informácie Dekanátu FU sa zverejňujú na novom webe fakulty. Informácie v anglickom 
jazyku sa postupne dopĺňajú na novom webe FU. V septembri 2019 bol vydaný reprezentačný dvojjazyčný katalóg FU 
TUKE, ktorý prezentuje najlepšie záverečné a semestrálne práce študentov FU v akad. roku 2018/19. FU pokračovala 
v organizovaní dní otvorených dverí. V januári 2019 sa konala prezentácia semestrálnych prác pod názvom Zimný zber FU 
TUKE. V júni 2019 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. V roku 2019 fakulta organizovala viacero výstav a workshopov.  
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O štúdium na FU TUKE je ešte stále veľký záujem: 

- 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. roku2011/12 bolo 334 uchádzačov, prijatých bolo: 67 študentov, zapísaných: 53 študentov na Bc. Štúdium (A -  
18, D – 18, VU – 17). 

- v akad. roku2012/13 bolo 323 uchádzačov, prijatých bolo: 76  študentov, zapísaných: 52 študentov na Bc. Štúdium (A -  
12, D – 16, VU – 24). 

- v akad. roku2013/14 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. roku2015/16 bolo 192 uchádzačov, prijatých bolo: 72 študentov, zapísaných: 55 študentov na Bc. štúdium (A -  
19, D – 15, VU – 21). 

- v akad. roku2016/17 bolo 160 uchádzačov, prijatých bolo: 60  študentov, zapísaných: 56 študentov na Bc. štúdium (A -  
21, D – 17, VU – 18).  

-v akad. roku2017/18 bolo 172 uchádzačov, prijatých bolo: 79 študentov, zapísaných: 58 študentov na Bc. štúdium (A -  
18, D – 15, VU – 25). 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. roku2018/19 bolo 187 uchádzačov, prijatých bolo: 62 študentov, zapísaných: 57 študentov na Bc. štúdium (A -  
19, D – 17, VU – 21). Na 2. stupeň 1. ročníka FU boli prijatí 28 študenti (A -  8, D – 11, VU – 19). 

- v akad. roku2019/20 bolo 226 uchádzačov, prijatých bolo: 61 študentov, zapísaných: 52 študentov na Bc. štúdium (A -
14, D – 18, VU – 20). Na 2. stupeň bolo do 1. ročníka zapísaných 39 študentov ( A - 16, D - 14, VU - 9). Na 3. stupeň na ŠP 
Dizajn bol zapísaný 1 študent na externé štúdium. Na ŠP Voľné výtvarné umenie nebol prijatý žiaden študent na 3. stupeň. 

 

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) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený čiastočne, nakoľko na FU TUKE je počet riešených výskumných projektov nedostatočný, na fakulte stále 
chýbajú medzinárodné projekty.  

Na FU TUKE sú v roku 2019 riešené nasledovné projekty a grantové úlohy: 

Projekty KEGA:  

Bývanie v medzivojnových Košiciach – vily a rodinné domy - 019TUKE-4/2018 (2018-2019) Zodpovedný vedúci: doc. Ing. 
arch. Adriana Priatková, PhD., KTaDU, dotácia bežné výdavky 12 688,- €  

Implementácia technológií Rapid Prototyping a digitálnej fabrikácie do edukačného procesu umeleckých študijných 
odborov - 046TUKE-4/2019 Zodpovedný vedúci: doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., KA, dotácia bežné výdavky 12 621,- € 

Živá architektúra Východného Slovenska na prelome tisícročí - 003TUKE-4/2019 Zodpovedný vedúci: prof. Ing. arch. Peter 
Pásztor, PhD., KA, dotácia bežné výdavky 3 322,- € 

V novej koži: znovupoužitie odpadovej kože z automobilovej výroby ako dizajnérskeho materiálu - 010TUKE-4/2019 
Zodpovedný vedúci: Mgr. art. Pavol Capik, ArtD., KD, dotácia bežné výdavky 4 168,- € 

Projekty VEGA: 

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): 

Creative Playgrounds/media art symposium 2019 – projekt č.  19-343-02849dotácia bežné výdavky 4000,- €. kontaktná 
osoba: Mgr. art. Richard Kitta, ArtD., KVUaI  

Animátorské misie – Múzeum A. Warhola v Medzilaborciach, projektč. 19-343-02819 dotácia bežné výdavky 4 000,- €, 
kontaktná osoba: doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD. KVUaI. 
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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 je splnený. 
K najvýznamnejším oceneniam pedagógov FU v roku 2019 patrí:  
- Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. – projekt CMR Pri Miklušovej väznici 3 – širšia nominácia na CE.ZA.AR. 2019 
- Mgr. Peter Megyeši, PhD.  - nominácia na Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá 
- Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. – ocenenie Art Longa Vita Brevis, Salon 2019 Nowy Sacz 
- In. Arch. Martin Drahovský,  - ocenenie za projekt Rekonštrukcia areálu Katove bašty v Košiciach  doplniť kto udelil 
- K najvýznamnejším oceneniam študentov FU v roku 2019 patrí:  

- Ing. arch. Ondrej JURČO, absolvent 2. stupňa ŠP Architektúra a urbanizmus, Cena za najlepšiu diplomovú prácu za akad. 
rok 2018/2019.Názov diplomovej práce: CLAUSTRUM - Prototyp kláštora novej doby, vedúci: Ing. arch. Irakli Eristavi 

- Dominika Ľudviková a Štefan Jančár, študenti z Katedry architektúry FU,  získali za svoj projekt čestné  uznanie v 
medzinárodnej architektonickej súťaži pre študentov a mladých architektov – BAM! 2019.Cieľom zadania bol návrh 
budovy Centra architektúry v Berlíne (BAM- Berlin Architecture Museum). Konzultanti:  Ing. arch. Štefan Zahatňanský - 
vedúci Ateliéru III., Ing. arch. Michal Mihaľák a Ing. arch. Ivan Rozdobuďko. 

-  Mgr.art. Mária Fialková, absolventka 2. stupňa ŠP Dizajn, Národná cena za dizajn 2019, Produktový dizajn, v kategórií 
Študentský dizajn, za diplomovú prácupod názvom "Hra v urbánnom prostredí", vedúci prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. 

-Michal Zápotocký, študent 2. ročníka Bc. ŠP Dizajn na FU TUKE, práca vo výbere TOP 50 dizajnov v dizajnérskej súťaži 
Model YoungPackage 2019, Kultúrne centrum CAMP, Praha, Česká republika, pedagóg doc. Mgr.art. Andrej Haščák, ArtD. 

- Bc. Peter Kušnír, absolvent 1. stupňa ŠP Dizajn, čestné uznanie v súťaži"Cena profesora JindřichaHalabalu 2019", za 
záverečnú prácu „UniSTORE“, ktorú obhájil v júni 2019, v Ateliéri dizajnu Inovácia, vedúci prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. 

- Mgr.art. Erik Sikora, doktorand na KVUaI, získal Cenu Oskára Čepana za rok 2019. Rozhodla o tom medzinárodná 
komisia na čele s historičkou umenia a kurátorkou Lorou Sariaslan (TR). Víťaza čaká rezidenčný pobyt v New Yorku, 
finančná odmena 3000 € a po návrate samostatná výstava. 
- Mgr. art. Lucia Tomaschová, doktorandka na KD, získala cenu – „Najlepšia doktorandská práca z pohľadu dizajnu 
a kvality“ v rámci „Týždňa vedy na Slovensku v r. 2019“; na tému: „Web ako systém vizuálnej komunikácie vo 
vysokoškolskom prostredí“, vedúci doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD. 
 

Významné výstavy, ktorých sa zúčastnili pedagógovia, doktorandi a študenti FU v roku 2019: 

-Peter Rónai: SIGNAL súčasné slovenské výtvarné umenie, Ludwig múzeum, Budapešť - kolektívna výstava 

- Oto Hudec  -  Entête à tête, Musée de l'Homme, Paríž, Francúzsko, 12.6. až 23.9. 2019, výstava zo zbierok Centre 
Georges Pompidou, vystavujúci umelci: Giacometti, LeCorbusier, Stephan Balkenhol, Martial Raysse a Oto Hudec 

- Boris Sirka - Od Pôžitku k úzkosti a späť – Východoslovenská galéria Košice,  

- Adam Szentpétery -  GEO-CODES, Danubiana, Bratislava, 

- Andrej Haščák, Plakáty, Český Těšín, Česká republika (samostatná výstava) 

- Andrej Haščák, Cyprus PosterTrienial, Lemesos, Cyprus (kolektívna výstava)  

- Andrej Haščák, Bauhaus 100 International Poster Campaign, Culver City, Kalifornia, USA (kolektívna výstava)  

- Andrej Haščák, Haapsalu Graphic Design Festival, Haapsalu, Estónsko (kolektívna výstava)  

- Andrej Haščák, 100thanniversary of  Bauhaus, Moskva, Rusko (kolektívna výstava) 

- Eva Jenčuráková, študentka 2. ročníka doktorandského štúdia študijného programu Dizajn na FU TUKE, Bienále 
divadelného plagátu 2019, Rzeszów, Poľsko (kolektívna výstava)  

 

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 31.12.2019; 
zodpovední: prodekan pre vzdel. činnosť, garanti ŠP) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený: 
Na FU v akad. roku 2016/17 nie sú študujúci samoplatcovia v 1. a 2. stupni štúdia.  

https://www.archinfo.sk/sutaze/vyhodnotene-archiv/cena-profesora-jozefa-lacka-2019-vysledky.html?fbclid=IwAR1zyDDFfots58Pah049eYQ_sdUO7SJaOaJXrFaYksFnvUAeCxsVKzC08wo
https://www.archinfo.sk/diela/obcianska-stavba/claustrum-prototyp-klastora-novej-doby-cena-profesora-jozefa-lacka-2019.html?preview=1
http://fu.tuke.sk/wps/wcm/connect/fu.tuke.sk20140/e82ccd7c-dd61-4327-9c78-de9c3f5738c4/vysledky-sutaze-bam-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mOV8R18&CVID=mOV8R18&CVID=mOV8R18&CVID=mOV8R18&CVID=mOV8R18
http://student.archmedium.com/competition/bam/results/
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FU si trvale 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 2016/17fakulta 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 2017/18fakulta 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 2018/19fakulta vyslalaspolu 31 študentov (A – 14, D – 10, VU – 7) 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. 

- v akad. roku 2019/20 fakulta vyslala, resp. vyšle v letnom semestri spolu 22 študentov (A – 15, D – 4, VU – 3) na 
partnerské školy vo Wismare, Miláne, LÁquila, Catanii, Lisabone, Péczi, Grazi, Krakowe, Brne, Plzni, Zlíne a v Glasgowe, čo 
činí 8,46 % zo všetkých 260 študentov FU. 
 

 

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

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

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ je splnený čiastočne. 
-  akad. roku 2019/2020 na FU študuje spolu 13 zahraničných študentov, z toho do 1. ročníka boli prijatí 7 zahraniční 
študenti. Samostatná anketa so zahraničnými študentmi na FU v roku 2019 nebola realizovaná, nakoľko ich počet bol dosť 
malý – len 6 študentov. Ich požiadavky a názory priebežne riešil prodekan pre vzdelávanie. 
 

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 nebol splnený, nakoľko v roku 2019 na mobility vycestovali len jeden pedagóg FU, a to Ing.arch. Martin Drahovský, 
z Katedry architektúry. 

 

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 vzdel. činnosť, vedúci 
katedier) 

Vyhodnotenie cieľa /  
Cieľ nebol splnený, nakoľko v roku 2019 neboli prijatí vedeckí, resp. umeleckí pracovníci zo zahraničia a z odbornej praxe, 
na pedagogické pôsobenie na FU. 


