Zápisnica
z rokovania Akademického senátu Fakulty BERG
dňa 20. júna 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
(Príloha č. 1)

Overovatelia: prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Ing. Barbora Benčöová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schvaľovanie overovateľov záznamu
3. Personálne záležitosti AS FBERG
4. Aktualizácia programu zasadnutia a jeho schválenie
5. Kontrola plnenia uznesení, záverov a rozhodnutí z predchádzajúceho zasadnutia
6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu fakulty BERG na rok 2016
7. Rôzne
Zasadnutie otvoril predseda AS FBERG privítaním členov senátu a prítomných hostí – prodekanov
a tajomníčky Fakulty BERG.
Predseda AS FBERG privítal nového člena AS FBERG doc. Mgr. Juliána Kondelu, PhD., ktorý sa stal

v zmysle § 8, odst. (2) a (3) Zásad volieb do AS FBERG TUKE členom AS FBERG náhradou za
Ing. Silviu Lukačínovú, PhD. V ďalšom prítomných informoval o pozastavení členstva v AS
FBERG Ing. Dominikovi Tüdöšovi na základe jeho žiadosti v súvislosti s úspešným ukončením 2.
stupňa štúdia na FBERG.
Akademický senát schválil overovateľov záznamu prof. Ing. Vieroslava Molnára, PhD. a Ing. Barboru
Benčöovú pomerom hlasov 11-0-1.
Predseda AS FBERG navrhol na požiadanie prodekanky doc. Kozákovej doplnenie programu o bod
„Schvaľovanie 2. kola prijímacieho konania na FBERG pre 1. a 2. stupeň štúdia“, ako aj o bod
„Interpelácie“, taktiež navrhol presúnúť bod „ Personálne záležitosti AS FBERG“.
Akademický senát schválil pomerom hlasov 12-0-0 aktualizovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Personálne záležitosti AS FBERG
3. Schvaľovanie overovateľov záznamu
4. Aktualizácia programu zasadnutia a jeho schválenie
5. Kontrola plnenia uznesení, záverov a rozhodnutí z predchádzajúceho zasadnutia
6. Interpelácie
7. Schvaľovanie vyhlásenia 2. kola prijímacieho konania na FBERG pre 1. a 2. stupeň štúdia
8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu fakulty BERG na rok 2016
9. Rôzne

Prodekanka doc. Kozáková informovala prítomných o výsledkoch rokovania prijímacej komisie a o návrhu
na vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na fakulte BERG za podmienok, ktoré boli schválené uznesením
č. 41/2015 a uznesením č. 06/2016. Po diskusii AS FBERG prijal pomerom hlasov 13-0-0 (na zasadnutie
prišiel Ing. Wittenberger) nasledovné
Uznesenie č. 23/2016
AS FBERG schválil 2. kolo prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na FBERG podľa
podmienok uvedených v prílohe č. 2 zápisnice.
Predseda AS FBERG a tajomníčka BERG Ing. Michalková oboznámili prítomných s návrhom rozpočtu
FBERG na rok 2016. V diskusii odznela aj informácia o nutnosti vyčerpať prostriedky z rozpočtu na rok
2015, o čom budú riaditelia ústavov informovaní.
Uznesenie č. 24/2016
AS FBERG schválil počtom hlasov 13-0-0 návrh rozpočtu FBERG na rok 2016.
V bode rôzne prodekanka doc. Kozáková informovala o potrebe zmeny garantov štúdijných programov
v dôsledku personálnych zmien na fakulte BERG. Po diskusii AS FBERG schválil pomerom hlasov 13-0-0
nasledovné
Uznesenie č. 25/2016
AS FBERG prerokoval návrh na zmenu spolugaranta študijného programu Banské meračstvo a
geodézia v 3. stupni štúdia z doc. Ing. Ľudovíta Kovaniča, CSc. na doc. Ing. Katarínu
Pukanskú, PhD. a návrh garanta študijného programu Záchranárska, bezpečnostná a požiarna
technika pre 2. stupeň štúdia prof. RNDr. Blažeja Pandulu, PhD.
V bode Rôzne prof. Terpák navrhol do budúcnosti schvaľovať Výročnú správu o činnosti a hospodárení
FBERG až po výročnej správe TUKE, čím sa zjednoduší príprava podkladov.
doc. Kuzevičová upozornila na nedostatok v správe záverečných prác, týkajúci sa zverejňovania osobných
údajov pri posudkoch záverečných prác sprístupnením licenčnej zmluvy vedúceho práce a oponenta
študentom. Prof. Terpák navrhol, aby sa o tomto bode otvorila diskusia aj na AS TUKE.
Predseda AS FBERG informoval prítomných o liste internej audítorky FBERG doc. Teplickej o zistených
nedostatkoch týkajúcich sa pracovného prostredia na fakulte. Prodekan Ing. Khouri informoval
o pripravovaných rekonštrukciách priestorov Deliusovho pavilónu.

Overovatelia:

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Ing. Barbora Benčöová

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
predseda AS FBERG
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Príloha 1 Hodnotenie uchádzača o bakalárske štúdium v akademickom roku 2016/2017
Kritérium hodnotenia

Celkové výsledky štúdia
na strednej škole
(Max. 150 bodov = MPB1
+ MPB2 + MPB3 )

Výsledky štúdia
matematiky na strednej
škole
(Max. 100 bodov =
MPB4 + MPB5 )

Úspešnosť
predchádzajúceho
bakalárskeho štúdia
(Max. 0 bodov =
MPB6)

Hodnotí sa:

Spôsob hodnotenia

celkový priemer známok zo
všetkých predmetov za všetky roky
štúdia

Max. počet bodov MPB1: 80
· Priemer = 1 : pridelené body = 80
· Priemer = 4 : pridelené body = 0
· Lineárna škála

maturitné výsledky

Max. počet bodov MPB2: 50
· Priemer = 1 : pridelené body = 50
· Priemer = 4 : pridelené body = 0
· Lineárna škála

typ strednej školy

Max. počet bodov MPB3: 20
Stredná odborná škola : 0
Stredná priemyselná škola : 10
Gymnázium : 20

známka na konci predmaturitného
ročníka (3. ročník pre model „4ročná stredná škola“)

Max. počet bodov MPB4 = 50
· Známka = 1 : pridelené body = 50
· Známka = 2 : pridelené body = 30
· Známka = 3 : pridelené body = 10
· Ostatné prípady : pridelené body = 0

výsledok maturitnej skúšky

Max. počet bodov MPB5 = 50
· Známka = 1
: pridelené body = 50
· Známka = 2
: pridelené body = 30
· Známka = 3
: pridelené body = 10
· Ostatné prípady : pridelené body = 0

Celkový počet (začatých) rokov
bakalárskeho štúdia, z ktorého bol
uchádzač vylúčený
(t.j. nezarátava sa riadne skončené
bakalárske štúdium!)

Max. počet bodov MPB6 = 0
· 0 rokov : pridelené body = 0
· 1 rok : pridelené body = –50
· 2 roky : pridelené body = –100
· 3 a viac rokov: pridelené body = –200
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Tabuľka 1 Zoznam študijných programov v dennej a externej forme bakalárskeho štúdia pre
akademický rok 2016/2017
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Názov študijného programu
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Baníctvo a geotechnika
Dopravná logistika podniku
Geodézia a geografické informačné systémy
Geodézia a kataster nehnuteľností
Geológia a regionálny rozvoj
Geoprieskum
Geoturizmus
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Manažérstvo procesov
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
Priemyselná logistika
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Plánovaný počet
prijatých študentov

denní
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

externí
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Odporúčaný počet uchádzačov pre otvorenie študijného programu v dennej forme je 20
študentov, v externej forme 15.
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PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
NA FAKULTE BERG TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

V súlade s § 56, § 57 a § 58 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Poriadkom
prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach (príloha č.1 Štatútu Technickej
univerzity v Košiciach) sa prijímacie konanie na inžinierske štúdium na Fakulte BERG
Technickej univerzity v Košiciach v akademickom roku 2016/2017 bude riadiť podľa
nasledujúcich zásad:
Dĺžka štúdia: 2 roky v dennej forme
3 roky v externej forme
Spôsob výberu uchádzačov:
Výber uchádzačov na štúdium sa vykonáva na základe umiestnenia v kvalifikačnom rebríčku,
vytvorenom na základe bodového hodnotenia. Bodové hodnotenie bude na základe výsledkov
Štátnych skúšok.
Výber sa vykoná pre každý študijný program osobitne.
Bodové hodnotenie uchádzačov:
Priemer sa vypočíta z výsledkov Štátnych skúšok ukončeného bakalárskeho štúdia,
vynásobený 100 (napr. priemer 1,50 zodpovedá 150 bodom).
Kvalifikačný rebríček bude usporiadaný vzostupne – najlepší uchádzači budú s najmenším
počtom bodov.
Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:
Termín podania prihlášky: do 26. augusta 2016
Termín ukončenia prijímacieho konania – rozhodnutie o prijatí: 5. september 2016
Na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program.
Výsledky prijímacieho konania budú po uzavretí prijímacou komisiou Fakulty BERG
zverejnené 7. septembra 2016 na internetovej stránke fakulty.
Požadované podklady:
a) doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky osobne alebo poštou (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky) na študijné oddelenie (nevyžaduje sa odporúčanie lekára),
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b) kópia vysvedčenia o Štátnej skúške a diplomu (absolventi bakalárskeho štúdia
FBERG nepotrebujú overenú kópiu),
c) doklad o úhrade manipulačného poplatku.
Poplatok za prijímacie konanie:
Papierová forma prihlášky: 25 €
Elektronická forma prihlášky: 20 €
Pri elektronickej forme prihlášky (e-prihláška) je potrebné takto vyplnený formulár vytlačiť
a doručiť na študijné oddelenie.
Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Variabilný symbol: 900
Konštantný symbol: 0308
Adresa: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 9, 040 00 Košice
V akademickom roku 2016/2017 plánujeme otvoriť 14 inžinierskych študijných programov
v dennej a externej forme.
Zoznam študijných programov v dennej a externej forme inžinierskeho štúdia pre akademický
rok 2016/2017
Por. č.

Názov študijného programu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dopravná logistika podniku
Geologické inžinierstvo
Geoturizmus
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Priemyselná logistika
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Technológie baníctva a tunelárstva
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Plánovaný počet
prijatých študentov

denní
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

externí
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Odporúčaný počet uchádzačov pre otvorenie študijného programu v dennej forme je 20
študentov, v externej forme 12.

