Správa o činnosti
Akademického senátu Fakulty BERG
za obdobie december 2014 – november 2015

Akademický senát Fakulty BERG sa v hodnotenom období zišiel na 6 zasadnutiach, na
ktorých prijal spolu 50 uznesení.
Na prvom zasadnutí dňa 01. 12. 2015 akademický senát zobral na vedomie výsledky
volieb do AS FBERG, prerokoval návrh akreditácie študijného program druhého stupňa
vzdelávania „Dopravná logistika podniku“ v študijnom odbore „8.5.1. Logistika“ bez
pripomienok a v tajnom hlasovaní zvolil za predsedu AS FBERG doc. Ing. Petra Tauša, PhD.
a za podpredsedu AS FBERG Ing. Mariana Šofranka, PhD. V ďalšom akademický senát
zobral na vedomie, že zástupcom študentskej časti AS FBERG je Bc. Barbora Benčöová
a poveril predsedu AS F BERG, aby doručil rektorovi TU v Košiciach návrh na vymenovanie
dekana F BERG TU v Košiciach prof. Ing. Michala CEHLÁRA, PhD. na funkčné obdobie
1.2.2015- 31.1.2019, zvoleného podľa Pravidiel pre voľbu a odvolanie dekana Fakulty BERG
TU v Košiciach.
Na januárovom zasadnutí AS schválil Výročnú správu o činnosti a hospodárení Fakulty
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií za rok 2014 s formálnymi pripomienkami, ktoré
dekan Fakulty BERG doplnil do dokumentu formou Erraty. Akademický senát zobral na
vedomie informácie zo zasadnutia RVŠ SR prednesené prof. Ing. Jánom Terpákom, CSc.
a poveril členov, aby pripravili návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá pripraví rozpis dotácií
pre Fakultu BERG na TU v Košiciach na rok 2015. V závere zasadnutia AS FBERG schválil
plán zasadnutí AS FBERG na rok 2015 a predseda AS po požiadavke potvrdil, že všetky
verejné dokumenty budú súčasťou zápisníc zverejnených na stránke Fakulty BERG.
Na februárovom zasadnutí AS FBERG schválil vytvorenie pracovnej skupiny pre
vypracovanie rozpisu dotácie pre FBERG na TUKE v zložení doc. RNDr. Blažej Pandula
PhD., Ing. Ingrid Ruščinová, Ing. Marian Šofranko, PhD., doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Akademický senát schválil dekanom FBERG predloženú zmenu organizačného poriadku
FBERG a dekanom navrhnutých prodekanov prof. Ing. Juraja Janočka CSc., Dr.scient. do
funkcie prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť, vzdelávanie v III. stupni – 1. zástupcu
dekana a doc. Ing. Ľubicu Kozákovú, PhD. do funkcie prodekana pre vzdelávanie v I. a II.
stupni štúdia. AS FBERG schválil členov výberových komisií, členov disciplinárnej komisie
a vzal na vedomie, že vzdaním sa členstva doc. Ing. Ľubicou Kozákovou, PhD jej zaniká
mandát člena AS F BERG. Následne vzal AS na vedomie, že podľa zákona sa novým členom
AS F BERG stáva Ing. Peter Bindzár, PhD.
Na aprílovom zasadnutí AS FBERG schválil návrh dekana na vymenovanie členov
Vedeckej rady FBERG v predloženom znení a zvolil za člena Rady vysokých škôl za FBERG
na obdobie od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2019 doc. Ing. Petra Tauša, PhD.
Na zasadnutí dňa 08. 06. 2015 AS FBERG schválil dekanom predložený rozpočet fakulty
BERG na rok 2015, poveril senátorov zamestnaneckej časti prípravou metodiky delenia

rozpočtu na akademický rok 2016/17 a členov komisie pre rozpočet o rozposlanie rozpočtu
podľa realizovaných výkonov jednotlivých fakúlt za r. 2012 a 2013 všetkým členom AS
FBERG. V závere zasadnutia AS FBERG schválil dekanom predložený dlhodobý zámer
fakulty BERG na roky 2015-2019.
Na septembrovom zasadnutí senát schválil návrh o vložení bodu Interpelácie do
aktuálneho a nasledujúcich programov zasadnutí AS FBERG. Senát prediskutoval otázku
platnosti mandátov členov AS FBERG za študentskú časť, ktorí ukončili bakalárske, resp.
inžinierske štúdium. Po diskusii ohľadne zloženia študentskej časti AS FBERG predseda AS
navrhol prípravu novely predpisu Zásady volieb do AS FBERG TUKE. Diskusia o návrhu
metodiky delenia rozpočtu pre jednotlivé ústavy FBERG na tovary a služby na rok 2016 bola
ukončená návrhom, aby do nasledujúceho zasadnutia boli návrhy delenia rozpočtu pre
jednotlivé ústavy FBERG na tovary a služby pripravené v písomnej forme obsahujúce návrh
delenia vrátane dopadov na jednotlivé ústavy. Akademický senát schválil prodekankou
predložený zoznam bakalárskych študijných programov uskutočňovaných Fakultou BERG
TU v Košiciach v akademickom roku 2016/17 a ďalšie podmienky prijatia na štúdium
bakalárskych študijných programov uskutočňovaných Fakultou BERG TU v Košiciach v
akademickom roku 2016/17.
Predkladaná správa je zameraná predovšetkým na hlavné oblasti činnosti AS F BERG. V
hodnotenom období bolo prerokovaných a schválených viacero ďalších uznesení, ktoré si
môžu členovia Akademickej obce pozrieť priamo v jednotlivých zápisniciach umiestnených a
sprístupnených na webovom sídle Fakulty BERG.

Košice, 11. 1. 2016

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
predseda AS F BERG

