TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Vnútorný predpis FBERG v zmysle § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 38 Štatútu FBERG

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁSADY UDEĽOVANIA PAMÄTNÝCH MEDAILÍ, OCENENÍ A VYZNAMENANÍ
FAKULTY BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

§1
Základné ustanovenia
FBERG TUKE udeľuje pamätnú medailu FBERG TUKE vydanú v roku 2001 pri
príležitosti 60. výročia založenia Baníckej fakulty.
Medaila je okrúhla, s priemerom 60 mm a hrúbkou 4 mm. Na lícnej strane medaily je
reliéf vychádzajúci z heraldického znaku fakulty. Na rube medaily je portrétny reliéf
panovníčky Márie Terézie s rokom založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
Pamätné medaily sú razené v Štátnej mincovni v Kremnici vo vyhotovení zlatá proof
a bronzová.
§2
Pamätné medaily FBERG
(1) Zlatá pamätná medaila FBERG
Návrh na udelenie zlatej pamätnej medaily predkladajú dekanovi fakulty v písomnej
forme členovia vedenia fakulty, vedúci pracovísk a ostatní akademickí funkcionári. Pri
udeľovaní medaily sa zvyčajne rešpektuje postupnosť – bronzová, zlatá. V návrhu je
potrebné zdôvodniť udelenie medailí osobe alebo pracovnému kolektívu či inštitúcii,
prípadne zdôvodniť výnimočný postup pri udeľovaní vyššieho stupňa medaily, keď je možné
predpokladať, že sa nebude opakovať príležitosť udeliť medailu vyššieho stupňa.
Udelenie pamätných zlatých medailí po prejednaní vo vedení fakulty schvaľuje dekan
fakulty.
(2) Bronzová pamätná medaila FBERG
Návrh na udelenie pamätnej bronzovej medaily predkladajú dekanovi fakulty členovia
vedenia, vedúci pracovísk a ostatní akademickí funkcionári. O udelení bronzovej medaily
rozhoduje dekan.
(3) Písomný návrh na udelenie pamätnej zlatej a bronzovej medaily má obsahovať:
- meno a priezvisko vyznamenaného,
- stručný dôvod vyznamenania,
- dátum odovzdania.
(4) Pamätné medaily FBERG 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 pamätných medailí FBERG sa neviaže finančná odmena.
Pamätné medaily oceneným odovzdáva dekan FBERG alebo ním poverený akademický
funkcionár fakulty.
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(6) O odovzdaných medailách sa vedie na sekretariáte dekanátu FBERG evidencia.
§3
Medaily TUKE
V súlade s § 46 Štatútu TUKE dekan môže pri významných jubileách FBERG a pri
životných osobných jubileách navrhnúť rektorovi TUKE, aby udelil zlatú, striebornú alebo
bronzovú medailu TUKE, pamätnú medailu, pamätnú mincu alebo diplom TUKE
významným fakultným i mimofakultným pracovníkom, ako aj tým študentom, ktorí prispeli
k rozvoju FBERG.
§4
Ocenenia, vyznamenania
(1) Dekan môže v danom akademickom roku, po splnení podmienok stanovených v § 2 ods. 2
písm. b) Disciplinárneho poriadku pre študentov TUKE, na návrh príslušných akademických
funkcionárov, udeliť cenu dekana FBERG absolventom štúdia s vynikajúcimi výsledkami.
(2) Dekan môže v danom akademickom roku, po splnení podmienok stanovených v § 2 ods.
2, písm. a) Disciplinárneho poriadku pre študentov TUKE, navrhnúť rektorovi TUKE, aby
udelil cenu rektora TUKE absolventom štúdia na FBERG s vynikajúcimi výsledkami.
(3) Dekan môže na návrh prodekanov udeliť diplom FBERG tým pracovníkom a študentom,
ktorí sa významne pričinili o reprezentáciu FBERG 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 čestný odznak FBERG inštitúciám,
kolektívom a osobám za mimoriadne zásluhy o rozvoj fakulty.
§5
Záverečné ustanovenia
Tento vnútorný predpis FBERG bol schválený AS FBERG dňa 12. 09. 2018, uznesením
č. 24/2018 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
dekan FBERG

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