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V súlade s politikou kvality Technickej univerzity v Košiciach  
vyhlasuje 

vedenie Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií  
nasledovné ciele kvality na rok 2019: 

 
 
 
1.  Udržiavať a zlepšovať celkovú výkonnosť SMK v súlade s požiadavkami ISO 9001, s cieľom 

úspešnej komplexnej akreditácie TUKE plne konkurencieschopnej v národnom i medzinárod-
nom meradle. V súvislosti s implementovaným systémom uvažovať aj so zohľadnením rizík a 
príležitostí a následne aj ich dopadov na realizované procesy TUKE. 

1.1 Výsledky hodnotení interných auditov udržať nad 93 %. 

Termín: 31.12.2019.  

Zodpovední: dekan,  
                     riaditelia ústavov. 

 

2. Úspech, atraktivitu a stabilitu univerzity a fakulty postaviť na úspechu, atraktivite a stabilite 
fakúlt. 

2.1 Udržať aktívne zapojenie minimálne 40 študentov do odborných súťaži.  

Termín: 31.12.2019. 

Zodpovední: prodekanka pre vzdelávanie. v I. a II. st. štúdia, 
                     riaditelia ústavov,  
                     garanti študijných programov. 

2.2 V rámci hlavného procesu H2 Veda a výskum udržať zapojenie pracovníkov 
FBERG do riešenia výskumných a grantových úloh na úrovni roka 2018. 

Termín: 31.12.2019. 

Zodpovední: riaditelia ústavov. 

2.3 V rámci hlavného procesu H1 Vzdelávanie dodržať počet 10 – 20 študentov na 
jedného pedagogického pracovníka. 

Termín: sledovať priebežne, konečné hodnotenie k 31.12.2019.  

Zodpovední: vedenie FBERG. 

 

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 lojálnosti a využívať ich schopnosti na prospech univerzity. 

3.1 Podporiť odborný rast doktorandov s cieľom 100 % dodržania ich individuálnych 
študijných plánov. 

Termín: 31.12.2019.  

Zodpovední: prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. st. štúdia, 
                     školitelia doktorandov.  

3.2 Investovať do modernizácie priestorov FBERG 30 000,- EUR. 

Termín: 31.12.2019.  

Zodpovední: prodekan pre rozvoj a informatizáciu, 
                     riaditelia ústavov. 
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3.3  Dosiahnuť minimálne 80 publikácii v kategórii B – „Vedecké práce v karentovaných 
časopisoch (ADC, ADD) a autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)“ a  
v kategórii N – „Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (ADM, ADN) na úrovni predchádzajúceho roka.  

Termín: 31.12.2019.  

Zodpovední: prodekan pre zahraničné vzťahy a projektovú činnosť, 
  prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. st. štúdia, 
  riaditelia ústavov. 

3.4  V rámci hlavného procesu H3 Podnikanie udržať príjmy z podnikateľskej činnosti  
na úrovni 100 000,- EUR. 

Termín: 31.12.2019.  

Zodpovední: vedenie FBERG,  
                     riaditelia ústavov. 

 

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  Udržať účasť študentov v univerzitnom prieskume spokojnosti nad 15 %. 

Termín: priebežne počas roka 2019, konečné hodnotenie k 31.12.2019. 

Zodpovední: prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. st. štúdia, 
                     riaditelia ústavov.  

4.2  Udržať celkovú spokojnosť študentov s poskytnutým vzdelávaním nad 70 %. 

Termín: priebežne počas roka 2019, konečné hodnotenie k 31.12.2019.  

Zodpovední: prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. st. štúdia, 
                     riaditelia ústavov. 

4.3  Pozitívne stimulovať pedagogických pracovníkov prezentáciou výsledkov 
prieskumu o kvalite pedagogického procesu medzi študentmi. Realizovať 
pedagogickú konferenciu k uvedenej téme. 

Termín: letný semester 2018/2019. 

Zodpovední: vedenie FBERG. 

 

5. Intenzívnou komunikáciou s predstaviteľmi regiónu, ministerstva školstva a vlády SR, 
zamestnávateľských zväzov a združení aktívne vplývať na tvorbu politiky rozvoja vysokých 
škôl na Slovensku.    

                                  

6. Systematicky propagovať TUKE, možnosti štúdia, popularizovať a propagovať výsledky 
vedy, techniky, umenia a kultúry a športu v národnom i medzinárodnom prostredí a to 
prostredníctvom neustáleho plánovania, vyhodnocovania a následného zlepšovania kvality 
všetkých procesov na univerzite. 

6.1  Realizovať propagáciu štúdia tak, aby sa FBERG udržala medzi troma najlepšími 
fakultami v počte prihlášok na TUKE. 

Termín: september 2019.  

Zodpovední: vedenie FBERG, 
riaditelia ústavov. 
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6.2  Dosiahnuť minimálne 40 mobilít študentov a pedagógov na FBERG. 

Termín: priebežne počas roku 2019, konečné hodnotenie k 31.12.2019. 

Zodpovední: prodekanka pre vzdelávanie.v I. a II. st. štúdia, 
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. st. štúdia, 
riaditelia ústavov, 
garanti študijných programov. 
fakultný koordinátor mobility. 

6.3  Udržať podmienky pre prenos poznatkov a potrieb z praxe do vzdelávacieho 
procesu minimálne na úrovni roku 2018. 

Termín: priebežne počas roku 2019, konečné hodnotenie k 31.12.2019.  

Zodpovední: dekan,  
                     riaditelia ústavov, 
                     garanti študijných programov. 

 

6.4 Udržať počet študentov zo zahraničia na FBERG nad 10 %. 

Termín: december 2019. 

Zodpovední: dekan, 
                     prodekanka pre vzdelávanie.v I. a II. st. štúdia,                                     
                     riaditelia ústavov. 

 

 


