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ZÁSADY UDEĽOVANIA PAMÄTNÝCH MEDAILÍ, OCENENÍ A VYZNAMENANÍ  

 
FAKULTY BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

§ 1  

Základné ustanovenia 

 

1) FBERG TUKE udeľuje inštitúciám, kolektívom a osobám za výnimočné vedecké a tvorivé 

výkony: 

 Zlatú pamätnú medailu FBERG TUKE 

 Čestný odznak FBERG TUKE 

 Čestný rád FBERG TUKE 

2) Zlaté pamätné medaily FBERG TUKE, čestné odznaky FBERG TUKE a čestné rády 

FBERG TUKE sú razené v Štátnej mincovni v Kremnici. 

3) O odovzdaných zlatých pamätných medailách FBERG TUKE, čestných odznakoch 

FBERG TUKE a čestných rádoch FBERG TUKE sa vedie evidencia na sekretariáte 

dekanátu  FBERG TUKE.  

 

§ 2 

Pamätné medaily FBERG 

 

1) Návrh na udelenie zlatej  pamätnej medaily FBERG TUKE predkladajú dekanovi fakulty 

v písomnej forme členovia vedenia fakulty, vedúci pracovísk a ostatní akademickí 

funkcionári. Udelenie zlatých pamätných medailí po prerokovaní vo vedení fakulty 

schvaľuje dekan fakulty.  

2) Písomný návrh na udelenie zlatej pamätnej medaily FBERG TUKE má obsahovať: 

- meno a priezvisko vyznamenaného,  

- stručný dôvod vyznamenania, 

- dátum odovzdania.  

 

4) Zlatú pamätnú medailu FBERG TUKE udeľuje dekan fakulty inštitúciám, kolektívom 

a osobám za výnimočné vedecké a tvorivé výkony, ako ocenenie celoživotného diela 

a mimoriadnych zásluh o rozvoj FBERG TUKE. 

 

5) K udeleniu zlatých pamätných medailí FBERG TUKE sa neviaže finančná odmena. 

 

6) Zlaté pamätné medaily oceneným odovzdáva dekan FBERG TUKE, alebo ním poverený 

akademický funkcionár fakulty. 

 

§ 3 

Medaily TUKE 

 

1) V súlade s § 46 Štatútu TUKE dekan môže pri významných jubileách FBERG TUKE a 

pri životných osobných jubileách navrhnúť  rektorovi TUKE, aby udelil zlatú, striebornú 

alebo bronzovú medailu TUKE, pamätnú medailu, pamätnú mincu alebo diplom TUKE 
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významným fakultným i mimofakultným pracovníkom, ako aj tým študentom, ktorí  

prispeli k rozvoju FBERG TUKE. 

 

§ 4 

Ocenenia, vyznamenania 

 

1) Dekan môže v danom akademickom roku, po splnení podmienok stanovených v               

§ 23 ods. 2 písm. b) Študijného poriadku pre študentov TUKE, na návrh príslušných  

akademických funkcionárov, udeliť cenu dekana FBERG TUKE absolventom štúdia 

s vynikajúcimi výsledkami. 

 

2) Dekan môže v danom akademickom roku, po splnení podmienok stanovených v               

§ 23 ods. 2, písm. a) Študijného poriadku pre študentov TUKE, navrhnúť rektorovi  

TUKE, aby udelil cenu rektora TUKE absolventom štúdia na FBERG TUKE 

s vynikajúcimi výsledkami. 

 

3) Dekan môže na návrh prodekanov udeliť diplom FBERG TUKE tým  pracovníkom a 

študentom, ktorí sa významne pričinili o reprezentáciu FBERG TUKE v odbornej, 

kultúrnej  alebo v športovej oblasti. 

 

4) Dekan môže udeliť aj finančné ocenenie, a to za mimoriadnu  prácu pre rozvoj a prestíž 

fakulty. 

 

5) Dekan môže na základe návrhov od členov vedenia fakulty, členov kolégia dekana 

a ostatných akademických funkcionárov udeliť za výnimočné vedecké a tvorivé výkony 

čestný odznak FBERG TUKE inštitúciám, kolektívom a osobám za mimoriadne zásluhy 

o rozvoj fakulty. 

 

6) Dekan môže na základe návrhov od členov vedenia fakulty, členov kolégia dekana 

a ostatných akademických funkcionárov udeliť za výnimočné vedecké a tvorivé výkony 

čestný rád FBERG TUKE inštitúciám, kolektívom a osobám ako ocenenie mimoriadneho 

celoživotného diela a mimoriadnych zásluh o rozvoj fakulty. 

 

§ 5  

Záverečné ustanovenia 

 

Tento vnútorný predpis FBERG TUKE bol schválený AS FBERG TUKE dňa 29. 03. 2022, 

uznesením č. 8/2022 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. 

 

 

 

 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.   prof. Ing. Peter Tauš, PhD.                                                                            

      dekan FBERG TUKE              predseda AS FBERG TUKE 


