Zápisnica
z rokovania Akademického senátu Fakulty BERG
dňa 9. mája 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
(Príloha č. 1)

Overovatelia: doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.
Ing. Matej Puzder

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schvaľovanie overovateľov záznamu
3. Aktualizácia programu zasadnutia a jeho schválenie
4. Kontrola plnenia uznesení, záverov a rozhodnutí z predchádzajúceho zasadnutia
5. Interpelácie
6. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie prodekana

7. Rôzne
Zasadnutie otvoril predseda AS FBERG privítaním členov senátu a prítomných hostí – dekana FBERG, prof.
Ing. Michala Cehlára, PhD. a prodekanov Fakulty BERG a prítomných hostí.
Akademický senát schválil overovateľov záznamu doc. Ing. Žofiu Kuzevičovú, PhD. a Ing. Mateja Puzdera
pomerom hlasov 12-0-2.
Predseda AS FBERG navrhol na požiadanie prodekanky doc. Kozákovej doplnenie programu o bod
„Prerokovanie študijných programov Komerčná logistika a Surovinové inžinierstvo“.
Akademický senát schválil aktualizovaný program zasadnutia pomerom hlasov 14-0-0.

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schvaľovanie overovateľov záznamu
3. Aktualizácia programu zasadnutia a jeho schválenie
4. Kontrola plnenia uznesení, záverov a rozhodnutí z predchádzajúceho zasadnutia
5. Interpelácie
6. Prerokovanie študijných programov Komerčná logistika a Surovinové inžinierstvo
7. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie prodekana

8. Rôzne
Predseda AS FBERG oboznámil prítomných so stanoviskom Odboru legislatívno-právneho Rektorátu TU
v Košiciach k maximálnej dĺžke obdobia a podmienok poverenia výkonom funkcie prodekana fakulty.
V diskusii odznel návrh prof. Terpáka, aby sa klauzula o maximálnej dĺžke poverenia zakomponovala aj do
interných predpisov fakulty, resp. TUKE pri ich najbližšej novelizácii. Po diskusii AS FBERG prijal
pomerom hlasov 14-0-0 nasledovné

Uznesenie č. 20/2016
Maximálna doba, počas ktorej môže byť osoba navrhnutá dekanom poverená výkonom funkcie
prodekana, je 18 mesiacov.
V interpeláciách sa doc. Kuzevičová informovala o stave prihlášok na fakultu BERG, prodekanka doc.
Kozáková uviedla najnovšie informácie.
Prodekanka doc. Kozáková predložila prítomným návrhy študijných programov Komerčná logistika
a Surovinové inžinierstvo, ktoré bližšie predstavili doc. Sisol a Ing. Bindzár. Po diskusii AS FBERG prijal
pomerom hlasov 14-0-0 nasledovné
Uznesenie č. 21/2016
AS FBERG prerokoval študijné programy Komerčná logistika a Surovinové inžinierstvo.
Dekan Fakulty BERG prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. predniesol návrh na prodekana pre rozvoj, propagáciu,
koordináciu projektov a informatizáciu.
AS FBERG schválil pomerom hlasov 12-0-2 skrutátorov schvaľovania návrhu doc. Kuzevičovú a Ing.
Puzdera.
Po tajnom hlasovaní AS FBERG schválil pomerom hlasov 12-2-0 nasledovné
Uznesenie č. 22/2016
AS FBERG v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 27 ods. 1 písm. c) tajným hlasovaním pomerom 12-2-0 schvaľuje
Ing. Samera Khouriho, PhD. do funkcie prodekana pre rozvoj, propagáciu, koordináciu
projektov a informatizáciu.
V bode Rôzne sa prof. Terpák informoval na rozpočet TU v Košiciach, predseda AS FBERG informoval
o rozpočte TUKE schválenom na AS TUKE. Dekan FBERG podal bližšie informácie k rozpočtu aj k počtu
študentov na FBERG a ďalších fakultách TUKE. Predseda AS FBERG informoval prítomných o stave
rozpracovanosti materiálov k dotáciám na FBERG.

Overovatelia:

doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.
Ing. Matej Puzder

Doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
predseda AS FBERG

