
 
 

 

 

 

Ciele kvality  
pre rok 2017 

 
 

1. Zvýšiť marketingové aktivity s dôrazom na prezentáciu možností štúdia na univerzite 
pre uchádzačov a širšiu verejnosť. 
Indikátor: Počet uskutočnených marketingových aktivít. 

        Termín: priebežne 
       Zodpovednosť: prorektor pre PP, dekani fakúlt 
 
 
2. Získavať spätnú väzbu od študentov na všetkých stupňoch štúdia a od absolventov 

prostredníctvom dotazníkov a prieskumov a na základe zistených skutočností 

vykonávať opatrenia na zvýšenie kvality vzdelávania. 

Indikátor: Vyhodnocovanie spätnej väzby od študentov. Opatrenia na základe spätnej 

väzby od študentov. 

Termín: august 2017 

Zodpovednosť: prorektor pre PP 

 

 

3. Vypracovať projekt pre zriadenie centra transferu technológií s dôrazom na 

komercionalizáciu výsledkov výskumu. 

Indikátor: Vypracovaný projekt pre zriadenie centra transferu technológií.  

Termín: december 2017 

Zodpovednosť: prorektor pre VVČ 

 

 

4. Zvýšiť počet publikácií a výstupov vedy a výskumu na TUZVO a fakultách v kategóriách 
B a C.  
Termín: priebežne v rokoch 2017 – 2019 
Indikátor: Počty publikácií v kategóriách B a C. Počty publikácií v kategóriách B a C 
v prepočte na jedného tvorivého zamestnanca. 
Zodpovednosť: prorektor pre VVČ, príslušní prodekani fakúlt 

 

 



5. Zrealizovať a vyhodnotiť anketu na získanie informácií o požiadavkách zamestnancov 

na poradenské služby. 

Indikátor:  Počet zamestnancov, ktorí služby využili. 

Termín: september/ október  2017 

Zodpovednosť: manažér kvality 

 

 

6. Zdokonaľovať základné sociálne podmienky študentov v oblasti ubytovacích a 

stravovacích služieb, vytvárať relax zóny v areáli univerzity a podporovať kultúrno-

spoločenské a športové aktivity študentov na univerzite. 

Indikátor: Počet opatrení na základe spätnej väzby z ankiet. Počet študentov 

zapojených do kultúrnych, profesijných, spoločenských a športových aktivít na 

univerzite.  

Termín: december 2017 

Zodpovednosť: prorektor pre PP, kvestor 

 

 

7. Aktualizovať organizačnú štruktúru vo vzťahu k podielu výkonnosti TU vo Zvolene 

vzhľadom na výkonnosť VVŠ a možností získania dotačných zdrojov. 

Indikátor: Počet zmien v organizačnej štruktúre a finančný prínos pre univerzitu. 

Termín: december 2017 

Zodpovednosť: vedúci zamestnanci OOS, fakúlt, univerzity 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolen 05. 06. 2017 

 

 

 

 

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

                                                                                                              rektor 


