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Š T A T Ú T 

FAKULTY BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

 

 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (predtým Banícka fakulta) Technickej univerzity 

(predtým Vysokej školy technickej) v Košiciach bola zriadená vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. z 8. júla 1952, 

s účinnosťou od 1. septembra 1952. 

 

 Štatút Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len 

„Štatút FBERG TUKE“) je vypracovaný v zmysle znenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so Štatútom 

Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „Štatút TUKE“). 

 

 

P R V Á  Č A S Ť 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „FBERG“) 

je základnou organizačnou zložkou Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“). 

 

(2) Názov fakulty znie: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, 

v jazyku anglickom: Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies, Technical University 

of Košice. 

 

(3) Fakulta môže používať skratku „FBERG TUKE“ alebo „FBERG“ (podľa povahy textu). 

 

(4) Adresa FBERG je: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 

Letná 9, 042 00 Košice. 

 

(5) Webové sídlo FBERG TUKE je:  www.fberg.tuke.sk 

 

(6)  FBERG používa svoje symboly, heraldický znak, štandardu a zástavu, v súlade s § 47 a § 48 Štatútu TUKE 

a s vnútorným predpisom Zásady používania symbolov FBERG, v zmysle § 33 ods. 2 písm. f) zákona a §37 

Štatútu FBERG TUKE. 

 

(7)  FBERG používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom a textom „Technická univerzita v Košiciach, Fakulta 

baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií“ a podlhovastú pečiatku s textom „Technická univerzita v 

Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií“.  

 

 

§ 2 

Postavenie fakulty 

 

(1) FBERG  je súčasťou Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je verejnou vysokou školou.  

 

(2) Predstaviteľom fakulty je dekan, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.  

 

(3)  Vnútorné vzťahy na fakulte a jej vzťah k TUKE sa riadia zákonom, vnútornými predpismi TUKE a 

vnútornými predpismi fakulty podľa § 41 tohto Štatútu FBERG TUKE . 

 

 

§ 3 

Poslanie fakulty 

 

(1)   Základným poslaním FBERG je prispievať k plneniu poslania TUKE a možnosť zúčastňovať sa na plnení 

hlavných úloh TUKE v oblastiach poznania definovaných jej názvom. 
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(2)   Pri napĺňaní svojho poslania vychádza fakulta zo svojho dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, 

vývojovej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len "dlhodobý zámer fakulty"), 

vypracovaného v súlade s dlhodobým zámerom TUKE. Dlhodobý zámer fakulty schvaľuje Akademický senát 

fakulty (ďalej len „AS FBERG“) po jeho prerokovaní vo Vedeckej rade fakulty (ďalej len „VR FBERG“).  

 

(3)  Najdôležitejšou súčasťou poslania FBERG je poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské 

vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie najmä v oblastiach definovaných jej názvom. 

 

(4)  FBERG rozvíja študijné odbory a poskytuje, organizuje a zabezpečuje študijné programy vo všetkých troch 

stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Štúdium na FBERG sa uskutočňuje v nadväznosti na vedecké 

poznatky a aktuálny stav poznania v študijných programoch definovaných v Prílohe č. 1 tohto Štatútu FBERG 

TUKE. 

 

(5)  Súčasťou poslania FBERG je aj uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov 

(vymenúvacie konanie). Právo uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie má FBERG udelené 

v odboroch, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č.2 tohto Štatútu FBERG TUKE . 

 

(6)  V súvislosti s plnením svojho základného poslania uskutočňuje fakulta základný a aplikovaný výskum, 

využíva najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapája ich do tvorivej vedecko-

výskumnej činnosti. Fakulta vykonáva vývojovú, podnikateľskú a ďalšiu tvorivú činnosť a poskytuje ďalšie 

vzdelávanie. 

 

(7)  FBERG nadväzuje a uskutočňuje zahraničné styky v zmysle § 10 Štatútu TUKE.  

 

(8)  FBERG vydáva vedecký časopis Acta Montanistica Slovaca (AMS) pre prezentáciu domácich a zahraničných 

výsledkov z oblasti montánnych vied a geovied, v ktorom poskytuje priestor pre pôvodné vedecké a odborné 

práce z oblasti základného a aplikovaného výskumu.  

 

 
D R U H Á Č A S Ť 

ORGÁNY A SYSTÉM SAMOSPRÁVNEJ PÔSOBNOSTI FAKULTY 

 

§ 4 

Orgány akademickej samosprávy fakulty 

 

(1)  Orgány akademickej samosprávy fakulty sú v súlade s § 24 zákona:  

a) akademický senát fakulty,  

b) dekan fakulty,  

c) vedecká rada fakulty,  

d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov.  

 

 

§ 5 

Akademická obec fakulty 

 

(1) Akademická obec FBERG je základom akademickej samosprávy FBERG. Volí a odvoláva členov AS 

FBERG. Skladá sa zo zamestnaneckej a študentskej časti.  

 

(2)   Zamestnaneckú časť akademickej obce FBERG tvoria: 

a) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú s FBERG v 

pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,  

b) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú v pracovnom 

pomere s FBERG na kratší pracovný čas, súčasne sú v pracovnom pomere s FBERG z dôvodu účasti na 

výskumných projektoch, pričom súhrn týchto pracovných pomerov na kratší pracovný čas dáva 

ustanovený týždenný pracovný čas na FBERG.  

 

(3) Študentskú časť akademickej obce FBERG tvoria študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského 

štúdia na FBERG.  
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§ 6 

Akademický senát fakulty 

 

(1) AS FBERG je v zmysle § 26 zákona samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty.  

 

(2) AS FBERG sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty. Člení sa na zamestnaneckú časť a na 

študentskú časť.  

 

(3) Právne postavenie a pôsobnosť AS FBERG sú dané v § 26 a § 27 zákona. Kľúč zastúpenia a spôsob voľby 

členov AS FBERG upravujú Zásady volieb do AS FBERG. 

 

(4) Členov zamestnaneckej časti AS FBERG volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti 

Akademickej obce FBERG. Členov študentskej časti AS FBERG volia v priamych tajných  voľbách členovia 

študentskej časti Akademickej obce FBERG.  

 

(5) Funkcia predsedu, podpredsedu a člena AS FBERG je v zmysle § 26 ods. 3 zákona nezlučiteľná s funkciou 

rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora TUKE a tajomníka FBERG.  

 

(6) Funkčné obdobie členov AS FBERG je najviac štvorročné.  

 

(7) Zasadnutia AS FBERG sú verejné. Pravidlá rokovania AS FBERG vymedzuje Rokovací poriadok AS 

FBERG. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo tajomník fakulty a rektor majú právo vystúpiť na 

zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom AS FBERG, kedykoľvek o to požiadajú. Na žiadosť dekana alebo 

rektora je predseda AS FBERG povinný bezodkladne zvolať zasadnutie AS FBERG, najneskôr do 14 dní. Ak 

tak predseda AS FBERG neurobí, zvolá zasadnutie akademického senátu dekan.  

 

(8) Členstvo v AS FBERG podľa § 26 zákona zaniká:  

a) skončením funkčného obdobia člena,  

b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 5 tohto paragrafu,  

c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 

d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS FBERG, 

e) skončením štúdia člena študentskej časti AS FBERG, ak nepožiadal o pozastavenie členstva AS FBERG 

podľa §26 ods. 8 zákona, 

f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň určený na zápis 

prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu členstva došlo v 

tejto lehote, 

h) vzdaním sa funkcie člena,  

i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určujú 

zásady voľby do AS FBERG v zmysle § 33 ods. 2 písm. c) zákona,  

j) smrťou člena.  

 

(9) Činnosť AS FBERG finančne a administratívne zabezpečuje dekanát z prostriedkov fakulty, ktoré boli na to 

určené. AS FBERG má právo využívať zariadenia TUKE a fakulty, ktoré sú nevyhnutné na jeho činnosť.  

 

 

§ 7 

Pôsobnosť Akademického senátu fakulty 

 

(1) AS FBERG v zmysle § 27 zákona:  

a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) zákona a vnútorné 

predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3 zákona, ak sa na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť 

príslušnými vnútornými predpismi TUKE(§ 15 ods. 1 písm. b), d), i) a j) zákona); schvaľuje na návrh 

predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. c) a d) zákona, 

b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na 

odvolanie dekana (§ 28 ods. 3 zákona); ak fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť 

poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana najviac na šesť mesiacov,  

c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,  

d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov VR FBERG,  
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e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie s finančnými 

prostriedkami fakulty,  

f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej 

činnosti fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom TUKE, predložený dekanom po 

prerokovaní vo VR FBERG a jeho aktualizáciu,  

g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom, po 

schválení v AS FBERG predloží dekan výročnú správu akademickej obci. 

h) pred schválením vo VR FBERG prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, 

predložený dekanom,  

i) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené 

dekanom [§ 15 ods. 2 písm. f) zákona],  

j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk 

fakulty,  

k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3 zákona),  

l) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle 

vysokej školy najmenej na štyri roky,  

m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona týkajúcich sa prevodu 

majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie 

úloh fakulty pred ich predložením na schválenie akademickému senátu TUKE.  

n) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo fakulty. 

 

(2) AS FBERG v súlade s vnútornými predpismi TUKE:  

a) schvaľuje predsedu a členov disciplinárnej komisie študentov na návrh dekana,  

b) schvaľuje zoznam členov výberových komisií výberového konania pre učiteľov na návrh dekana,  

 

(3) AS FBERG sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a k) uznáša tajným hlasovaním a v ostatných 

otázkach uvedených v odseku 1 a 2 rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci 

rozhodne. 

 

 

§ 8 

Dekan fakulty 

 

(1) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná v jej záležitostiach. Dekan je v pracovnom pomere 

s TUKE, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú riadi; skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na 

výkon funkcie dekana je podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana. Vo veciach podľa 

§ 23 ods. 1 zákona a § 28 Štatútu TUKE koná v mene TUKE. Dekan za svoju činnosť zodpovedá AS FBERG. 

Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene TUKE, za hospodárenie 

FBERG a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi TUKE. Ak zákon, iné osobitné 

predpisy Slovenskej republiky (ďalej len „SR”), Štatút TUKE alebo vnútorné predpisy FBERG neustanovujú 

inak, vo veciach FBERG s konečnou platnosťou rozhoduje dekan FBERG (§27 ods. 3 Štatútu TUKE). 

 

(2) Pravidlá pre voľbu dekana a odvolanie dekana FBERG sú určené vnútorným predpisom FBERG v súlade s § 

27 ods. 1 písm. b) a § 28 ods. 3 zákona.  

 

(3) Dekana vymenúva a odvoláva na návrh AS FBERG rektor. Rektor vymenuje za dekana kandidáta 

navrhovaného AS FBERG, ak to nie je v rozpore so zákonom. AS FBERG podá návrh na odvolanie dekana 

vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest 

odňatia slobody alebo ak dekan požiada o uvoľnenie z funkcie (§28 ods. 2 zákona) 

 

(4) Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom AS FBERG odvolať dekana, ak dekan (§28 ods. 3 zákona):  

a) závažným spôsobom si neplní svoje povinnosti,  

b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy 

TUKE alebo fakulty, alebo  

c) vážne poškodil záujem TUKE alebo fakulty.  

 

(5) Ak AS FBERG opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana alebo sa k návrhu nevyjadrí do 

30 dní odo dňa, keď o to rektor požiadal, môže rektor odvolať dekana so súhlasom AS TUKE, ak bola 

naplnená najmenej jedna z podmienok podľa odseku 4; Štatút TUKE upravuje dlhšiu lehotu, ak rektor požiada 

AS FBERG o vyjadrenie od 15. júna do 15. augusta (§ 28 ods. 4 zákona).  
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(6) Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu dekana po sebe najviac dve 

funkčné obdobia. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do 

vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba z radov profesorov a docentov fakulty poverená rektorom 

na návrh AS FBERG (§28 ods. 6 zákona). 

 

(7) Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení AS 

FBERG dekan. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné. Funkciu prodekana môže tá istá osoba vykonávať 

najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia (§ 28 ods. 8 zákona).  

 

(8) Dekan vydáva vnútorné predpisy fakulty.  

 

(9) Dekan koordinuje plnenie programu činností zameraných na riešenie koncepčných a ťažiskových otázok 

vzdelávania, výskumu, rozvoja a riadenia fakulty a koordinuje spoluprácu medzi pracoviskami fakulty.  

 

(10) Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov TUKE zaradených na fakulte 

v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte TUKE (§ 28 ods. 2).  

 

(11) Predseda AS FBERG môže kandidovať na funkciu dekana po skončení funkcie predsedu AS FBERG (§ 28 

ods. 5 zákona). 

 

 

§ 9 

Pôsobnosť dekana 

 

Dekan  

(1) Predkladá na schválenie AS TUKE:  

a) Štatút FBERG TUKE po predchádzajúcom schválení v AS FBERG.  

 

(2) Predkladá na schválenie AS FBERG:  

a) dlhodobý zámer fakulty v oblasti vzdelávacej, vedeckej, výskumnej a podnikateľskej po 

predchádzajúcom prerokovaní vo VR FBERG, 

b) organizačný poriadok fakulty po predchádzajúcom prerokovaní v Kolégiu dekana (ďalej len "KD"),  

c) návrh štruktúry a počtu pracovných miest po predchádzajúcom prerokovaní v KD v zmysle § 26 Štatútu 

TUKE,  

d) návrh rozpočtu fakulty po predchádzajúcom prerokovaní v KD (§28 ods.7 zákona) 

e) výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty po predchádzajúcom prerokovaní v KD,  

f) ďalšie podmienky prijímacieho konania v zmysle § 4 ods. 1 a 2 prílohy č. 1 k Štatútu TUKE – Poriadok 

prijímacieho konania,  

g) podmienky prijatia cudzincov na štúdium v cudzom jazyku v akreditovanom študijnom programe.  

 

(3) Predkladá na prerokovanie AS FBERG návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta. 

 

(4) Dekan menuje a odvoláva:  

a) prodekanov po predchádzajúcom schválení AS FBERG (§28 ods. 8 zákona),  

b) členov VR FBERG po predchádzajúcom schválení AS FBERG (§29 ods. 1 zákona),  

c) členov výberovej komisie pre vysokoškolských učiteľov po predchádzajúcom schválení AS FBERG,  

d) členov disciplinárnej komisie po predchádzajúcom schválení AS FBERG (§31 ods. 2 zákona),  

e) členov komisií, ktoré zriaďuje svojím rozhodnutím,  

f) študijných poradcov na poskytovanie poradenskej služby študentom,  

g) členov prijímacej komisie,  

h) ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať pri štátnych skúškach na fakulte po predchádzajúcom 

schválení vo VR FBERG,  

i) školiteľov na doktorandské štúdium po predchádzajúcom schválení vo VR FBERG,  

j) vedúcich zamestnancov fakulty  

 

(5) Ako predseda VR FBERG predkladá VR TUKE:  

a) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ po predchádzajúcej úspešnej habilitácii,  

b) návrh na schválenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov,  

c) návrh na pokračovanie vo vymenúvacom konaní na priznanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“,  
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d) návrh na priznanie vedecko-pedagogického titulu „hosťujúci profesor“ a „doctor honoris causa“,  

e) návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý ukončil 

pracovný pomer s TUKE ako jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí 

(§ 1, ods. 2 Zásad udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na TUKE),  

f) návrh na schválenie kritérií na habilitáciu docentov a menovanie profesorov,  

g) predkladá návrhy na udeľovanie medailí TUKE (§ 46 Štatútu TUKE).  

 

(6) Dekan predkladá VR FBERG:  

a) návrh na schválenie rokovacieho poriadku VR FBERG,  

b) raz ročne hodnotiacu správu o úrovni fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky.  

c) návrh na schválenie študijných programov, ktoré má fakulta uskutočňovať po predchádzajúcom 

prerokovaní v AS FBERG a vyjadrení rektora.  

 

(7) Predkladá rektorovi návrh na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty po 

predchádzajúcom vyjadrení AS FBERG.  

 

(8) Navrhuje Akreditačnej komisii ako poradnému orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „akreditačná 

komisia“) garantov študijných programov bakalárskeho štúdia, garantov študijných programov inžinierskeho 

štúdia, garantov študijných programov doktorandského štúdia a garantov pre habilitačné a vymenúvacie 

konania.  

 

 

§ 10  

Kompetencie dekana a AS FBERG  

 

(1) Agendu, ktorá je v schvaľovacej a prerokúvacej kompetencii AS FBERG, predkladá na prerokovanie dekan 

alebo ním poverený člen vedenia FBERG, pri rešpektovaní plánu zasadnutí AS FBERG.  

 

(2) Agendu, ktorá je v schvaľovacej a prerokúvacej kompetencii AS FBERG, musí AS FBERG prerokovať buď 

na najbližšom plánovanom zasadnutí alebo na mimoriadnom zasadnutí.  

 

(3) Keď AS FBERG neschváli predložený návrh, ktorý je v jeho schvaľovacej kompetencii, potom navrhovateľ 

môže  

a) požiadať o opakované prerokovanie pôvodného návrhu s doplneným zdôvodnením, alebo  

b) predložiť na prerokovanie nový návrh.  

  

(4) Vo veciach, ktoré AS FBERG prerokúva, konečnú rozhodovaciu právomoc má dekan FBERG.  

  

(5) Vo veciach, ktoré AS FBERG schvaľuje, alebo s ktorými vyslovuje súhlas, konečnú rozhodovaciu právomoc 

má AS FBERG.  

 
 

§ 11 

Vedecká rada fakulty 

 

(1) VR FBERG je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Právne postavenie a pôsobnosť VR FBERG určuje 

§ 29 a § 30 zákona.  

 

(2) Predsedom VR FBERG je dekan, podpredsedom je člen VR poverený predsedom.  

 

(3) Členov VR FBERG vymenúva a odvoláva dekan po schválení AS FBERG. Riadnymi členmi VR FBERG sú 

významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú 

alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu riadnych členov VR FBERG 

tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce TUKE. Dekan môže menovať čestných členov VR 

FBERG v súlade s rokovacím poriadkom VR.  

 

(4) Členstvo vo VR FBERG je čestné a nezastupiteľné. Členstvo vo VR FBERG zaniká skončením funkčného 

obdobia, na vlastnú žiadosť člena VR FBERG alebo odvolaním. Člena VR FBERG odvoláva dekan  po 

odsúhlasení AS FBERG. Funkčné obdobie člena VR FBERG je štvorročné.  
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(5) Rokovanie VR FBERG sa riadi Rokovacím poriadkom VR FBERG, ktorý je vnútorným predpisom fakulty.  

 

(6) Náklady na činnosť VR FBERG sú hradené z prostriedkov FBERG.  

 

 

§ 12 

Pôsobnosť VR FBERG 

 

(1) VR FBERG v zmysle § 30 zákona:  

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom TUKE,  

b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky,  

c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, pričom na rokovanie VR 

FBERG o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov, určení študentskou časťou 

AS FBERG,  

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať pri štátnych skúškach pre študijné programy 

uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3 zákona); schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 

54, ods. 4 zákona,  

e) prerokúva a predkladá VR TUKE kritériá na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov,  

f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,  

g) prerokúva a predkladá VR TUKE návrhy na vymenovanie profesorov,  

h) prerokúva a predkladá VR TUKE všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 

fakulte,  

i) prerokúva a predkladá VR TUKE konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 

profesorov na fakulte,  

j) prerokúva a predkladá VR TUKE návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov (§ 79 

zákona) a návrhy na menovanie emeritných profesorov,  

k) schvaľuje na návrh predsedu VR FBERG rokovací poriadok VR FBERG, 

l) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TUKE alebo FBERG. 

 

(2) VR FBERG rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR FBERG.  

 

 

§ 13 

Disciplinárna komisia fakulty 

 

(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných na štúdium študijných 

programov na fakulte a predkladá dekanovi návrh na rozhodnutie.  

 

(2) Členov Disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej akademickej obce po 

schválení AS FBERG dekan. Počet členov disciplinárnej komisie je 6. Polovicu členov tejto komisie tvoria 

študenti.  

 

(3) Činnosť Disciplinárnej komisie fakulty sa riadi Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie TUKE. 

 

 

§ 14 

Poradné orgány dekana 

 

(1) Poradnými orgánmi dekana sú:  

a) vedenie fakulty,  

b) kolégium dekana, 

c) komisie, ktoré zriaďuje dekan svojím rozhodnutím.  

 

(2) Vedenie fakulty tvorí dekan, prodekani, tajomník fakulty, predseda AS a zástupca Základnej organizácie 

odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy FBERG. Vedenie fakulty operatívne rieši aktuálne otázky 

života a činností fakulty.  

 

(3) Kolégium dekana FBERG (ďalej KD) je poradný orgán dekana pre riešenie tých otázok, ktoré sa týkajú 

pracovísk FBERG a koordinácie práce medzi nimi. Členmi kolégia dekana sú členovia vedenia FBERG a  

riaditelia ústavov. 
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(4) Komisie zriaďuje dekan ako svoje pomocné orgány na operatívne riešenie konkrétnych otázok vzdelávacej, 

vedeckej, odbornej a ostatnej činnosti. Členov komisií menuje a odvoláva dekan. 

 

 

§ 15 

Prodekani fakulty 

 

(1) Dekana zastupujú prodekani v rozsahu ním určenom.  

 

(2) Prodekanov vymenúva a odvoláva dekan po predchádzajúcom schválení AS FBERG. Prodekani sú priamo 

podriadení dekanovi a zodpovedajú mu za svoju činnosť.  

 

(3) Funkcia prodekana je nezlučiteľná s funkciami vo volených orgánoch fakulty a univerzity.  

 

(4) Na fakulte pôsobia prodekani, úseky činnosti ktorých sú vymedzené v organizačnom poriadku fakulty. Prvého 

zástupcu dekana menuje dekan z prodekanov fakulty.  

 

(5) Funkčné obdobie prodekana je štvorročné, skončí skončením funkčného obdobia dekana. Funkciu prodekana 

môže tá istá osoba vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.  

 

(6) Po skončení funkčného obdobia je prodekan povinný odovzdať funkciu spolu s celou písomnou agendou 

svojmu nástupcovi v deň jeho nástupu.  

 

 

§ 16 

Vedúci zamestnanci fakulty 

 

(1) Vedúcimi zamestnancami fakulty sú:  

a) tajomník fakulty,  

b) riaditelia ústavov.  

 

(2) Funkcie vedúcich zamestnancov sa obsadzujú výberovým konaním. Spôsob výberového konania na funkcie 

vedúcich zamestnancov fakulty určujú Zásady výberového konania na miesta vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských 

učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE a Pracovný poriadok TUKE. 

 

(3) Vedúcich zamestnancov vymenúva a odvoláva dekan fakulty.  

 

 

§ 17 

Tajomník FBERG 

 

(1) Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a správny chod fakulty. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje 

zamestnanec fakulty, ktorého menuje dekan. Tajomník fakulty:  

a) priamo riadi dekanát,  

b) v rozsahu určenom Organizačným poriadkom fakulty usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť 

pracovísk fakulty v oblasti hospodárenia a aplikácie právnych predpisov,  

c) sleduje dodržiavanie mzdovej a finančnej disciplíny na fakulte.  

 

(2) Za svoju činnosť zodpovedá tajomník fakulty dekanovi. 

 

 

§ 18 

Riaditeľ ústavu  

 

(1) Riaditeľa ústavu vymenúva dekan na základe výsledku výberového konania. Funkčné obdobie riaditeľa 

ústavu je spravidla štvorročné, končí skončením funkčného obdobia dekana. Riaditeľ ústavu musí mať 

ustanovený týždenný pracovný úväzok na fakulte.  
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(2) Riaditeľ ústavu zastupuje ústav a ústavnú radu vo vzťahu k fakulte. Riadi činnosť ústavu, pripravuje a riadi 

zasadnutia ústavnej rady.  

 

(3) Postavenie riaditeľa, jeho práva a kompetencie vymedzuje Organizačný poriadok fakulty.  

 

(4) Riaditeľ ústavu predkladá dekanovi raz za rok správu o činnosti ústavu.  

 

(5) Riaditeľ ústavu :  

a) je zodpovedný za obsah a uskutočňovanie vzdelávacej a výskumno-vývojovej činnosti na pracovisku v 

súlade s dlhodobým zámerom fakulty,  

b) je zodpovedný za kvalifikačný rast a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov pôsobiacich na pracovisku,  

c) je zodpovedný za zverený majetok a hospodárenie s ním, 

d) zodpovedá za účelnosť pracovných ciest zamestnancov ústavu, dbá na dodržiavanie zásad ochrany práce, 

vrátane bezpečnosti práce,  

e) rozhoduje o použití finančných prostriedkov vyčlenených pre pracovisko z dotácie Ministerstva školstva 

SR prostredníctvom TUKE  

f) v súčinnosti so zodpovedným riešiteľom spolurozhoduje o prostriedkoch získaných podnikateľskou 

činnosťou pracoviska.  

 

 

§ 19 

Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty 

 

(1) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú právo v mene TUKE rozhodovať a konať v záležitostiach 

patriacich do samosprávnej pôsobnosti TUKE v súlade s § 23 ods. 1 zákona.  

 

(2) Orgány samosprávnej pôsobnosti fakulty majú právo v mene TUKE konať v záležitostiach v súlade s § 28 

ods. 2 Štatútu TUKE. 

 

 

T R E T I A Č A S Ť 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY 

 

§ 20 

Členenie fakulty 

 

(1) Fakulta sa z hľadiska organizácie činnosti člení na:  

a) ústavy,  

b) dekanát. 

 

(2) Ústavy sú nosnými vedecko-pedagogickými pracoviskami fakulty. O zriadení, zlúčení, rozdelení alebo 

zrušení ústavov a  ústavných pracovísk rozhoduje dekan po prerokovaní návrhu v AS FBERG a následnom 

schválení v AS TUKE. 

 

 

§ 21 

Ústavy a ich postavenie 

 

(1) Ústavy ako nosné vedecko-pedagogické pracoviská pozostávajú z  ústavných pracovísk, ktoré zabezpečujú 

uskutočňovanie aspoň jedného študijného programu alebo skupiny príbuzných študijných programov a 

zaoberajú sa výskumnou a vývojovou činnosťou v príslušných študijnýchodboroch. Ústavy sa pri svojej 

činnosti riadia zákonom a  Štatútom FBERG TUKE.  

 

(2) Vedúcim zamestnancom ústavu je riaditeľ, menovaný dekanom na základe výberového konania.  

 

(3) Poradným orgánom riaditeľa je Ústavná rada.  

 

(4) Ústavy v záujme uskutočňovania svojho poslania a rozvoja môžu vstupovať do vzájomných rokovaní a o ich 

výsledku informujú dekana. 
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§ 22  

Ústavné pracoviská 

  

(1) Ústavné pracoviská zabezpečujú pedagogickú činnosť, vedeckovýskumnú činnosť, podnikateľskú činnosť 

alebo kombináciu týchto činností. 

 

(2) Ústavné pracoviská zriaďuje, rozdeľuje, zlučuje a ruší dekan po prerokovaní  vo vedení FBERG a v AS 

FBERG.  

  

(3) Vedúcich ústavných pracovísk navrhuje riaditeľ ústavu. Dekan menuje a odvoláva vedúcich ústavných 

pracovísk po prerokovaní vo vedení FBERG a po prerokovaní s riaditeľom ústavu.  

  

(4) Pracovnú náplň vedúcim ústavných pracovísk určuje riaditeľ ústavu.  

 

 

§ 23 

Ústavná rada 

 

(1) Ústavná rada je poradným orgánom riaditeľa ústavu na riešenie tých otázok, ktoré vyžadujú kolektívne 

prerokovanie. Členmi ústavnej rady sú riaditeľ, zástupca riaditeľa a tajomník ústavu, vedúci ústavných 

pracovísk a ďalší odborníci, ktorých navrhne riaditeľ ústavu. 

 

(2) Právo zúčastňovať sa zasadnutia Ústavnej rady s hlasom poradným majú aj členovia AS FBERG zvolení za 

príslušnú časť akademickej obce ústavu. Riaditeľ môže prizvať k prerokovaniu niektorých úloh aj ďalších 

zamestnancov ústavu.  

 

(3) Počet členov Ústavnej rady je minimálne štyri.  

 

(4) Členov Ústavnej rady menuje a odvoláva dekan FBERG na návrh riaditeľa ústavu. Členstvo v Ústavnej rade 

je nezastupiteľné. 

 

(5) Člen Ústavnej rady je zodpovedný za realizáciu záverov a uznesení Ústavnej rady. 

 

(6) Riaditeľ ústavu zvoláva Ústavnú radu podľa potreby, spravidla raz mesačne. Zo zasadnutia sa vyhotoví 

záznam o priebehu a záveroch zasadnutia, ktorý bude doručený dekanovi fakulty. 

 

(7) Ústavná rada je povinná konať a rozhodovať vo svojej pôsobnosti predovšetkým v záujme ústavu ako celku.  

 

(8) Právomoci, kompetencie a pravidlá rokovania Ústavnej rady vymedzuje Organizačný poriadok fakulty.  

 

 

§ 24 

Dekanát 

 

(1) Dekanát je výkonnou organizačnou jednotkou fakulty, ktorá zabezpečuje správu a hospodársky chod fakulty.  

 

(2) Dekanát riadi a za jeho činnosť zodpovedá tajomník fakulty. Postavenie a pôsobnosť tajomníka fakulty 

upravuje § 17 tohto Štatútu FBERG TUKE .  

 

(3) Podrobnosti o pôsobnosti a úlohách dekanátu určuje Organizačný poriadok fakulty.  

 

 

§ 25 

Počet a štruktúra pracovných miest na fakulte 

 

(1) Počet pracovných miest na fakulte schvaľuje na návrh dekana fakulty AS FBERG v zmysle §26 ods. 2 a 3, § 

28 ods. 2 písm. c) Štatútu TUKE. V rámci fakulty je možné uskutočniť zmeny spočívajúce vo zvýšení počtu 

pracovných miest   v rozsahu 5% , a to bez nároku na zvýšenie dotácie pridelenej fakulte na príslušný 

kalendárny rok. Zmeny spočívajúce v znížení počtu pracovných miest z dôvodov zabezpečenia efektívnosti 

práce sú v právomoci dekana fakulty a čom je povinný vopred informovať rektora TUKE. 



TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 

 

11 

(2) Organizačná štruktúra pracovných miest na FBERG je súčasťou organizačného poriadku  FBERG a obsahuje 

najmä počet súčastí na fakulte, počet a štruktúru všetkých pracovných miest v rámci FBERG. 

 

 

Š T V R T Á Č A S Ť 

SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA NA FAKULTE 

 

§ 26 

Vysokoškolské vzdelávanie 

 

(1) Fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch v 

akreditovaných študijných programoch, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Štatútu FBERG 

TUKE.  

 

(2) Rámcové podmienky prijatia na štúdium, prijímacie konanie na štúdium a priebeh štúdia, jeho ukončenie, 

doklady o ukončení štúdia a udeľované akademické tituly, školné a poplatky spojené so štúdiom na fakulte sa 

riadia zákonom, Štatútom TUKE, Študijným poriadkom TUKE, Organizačnou smernicou pre vzdelávanie 

TUKE a Štatútom FBERG TUKE .  

 

 

§ 27 

Garanti štúdia na fakulte a garanti pre habilitačné a vymenúvacie konanie 

 

(1) Za garanta sa považuje zamestnanec fakulty, ktorý je navrhnutý dekanom a uznaný akreditačnou komisiou pri 

vyjadrovaní o spôsobilosti univerzity uskutočňovať na fakulte:  

a) študijný program, oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul (§ 82 ods. 2 písm. a) zákona),  

b) habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2, písm. c) zákona).  

 

(2) Na fakulte pôsobia garanti bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov a garanti 

habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov. Zoznam garantov pôsobiacich na fakulte 

zverejňuje dekan fakulty.  

 

(3) Garant študijného programu vypracúva návrh príslušného študijného programu a vypracúva návrh hodnotenia 

úrovne poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v príslušnom študijnom programe. Návrhy pripravuje 

garant v spolupráci s riaditeľmi ústavov a vedúcimi ústavných pracovísk, ktoré zabezpečujú výučbu v 

príslušnom študijnom programe. Tieto návrhy predkladá dekanovi fakulty garant.  

 

(4) Garant doktorandského študijného programu je spravidla členom odborovej komisie v príslušnom odbore 

doktorandského štúdia.  

 

(5) Garant habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov: 

a) predkladá dekanovi fakulty návrh na zloženie komisií a na oponentov pre habilitačné alebo vymenúvacie 

konania, uskutočňované na fakulte v príslušnom odbore pre habilitačné alebo vymenúvacie konanie,  

b) predkladá dekanovi fakulty návrh na hodnotenie úrovne habilitačných a vymenúvacích konaní, 

uskutočňovaných na fakulte v príslušnom odbore pre habilitačné alebo vymenúvacie konanie,  

c) je spravidla predsedom komisie v habilitačných alebo vymenúvacích konaniach, uskutočňovaných na 

fakulte v príslušnom odbore pre habilitačné alebo vymenúvacie konanie.  

 

(6) Administratívne činnosti súvisiace s vypracovávaním návrhov podľa ods. 3 tohto paragrafu koordinuje garant 

v súčinnosti s riaditeľom ústavu a zúčastňujú sa na ňom príslušné ústavné pracoviská.  

 

 

§ 28 

Ďalšie vzdelávanie 

 

V oblastiach svojho pôsobenia poskytuje fakulta aj ďalšie vzdelávanie. Poskytovanie ďalšieho vzdelávania na 

fakulte je koordinované prodekanom pre vzdelávanie. Poskytovanie ďalšieho vzdelávania na fakulte organizačne 

zabezpečuje referát pre štúdium spravidla v spolupráci s tými pracoviskami, ktoré garantujú odborný obsah 

poskytovaného ďalšieho vzdelávania.  
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P I A T A Č A S Ť 

ŠTUDENTI A ZAMESTNANCI FAKULTY 

 

§ 29 

Študenti 

 

(1) Postavenie študenta zapísaného na štúdium na fakulte (ďalej len „študent fakulty“) je vymedzené v § 69 až 

71 zákona. Postup pri zavinenom porušení povinností študenta upravuje § 72 zákona a Disciplinárny poriadok 

TUKE pre študentov.  

 

(2) Rozhodovanie v záležitostiach týkajúcich sa akademických práv a povinností študenta fakulty je v pôsobnosti 

fakulty (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona).  

 

(3) Študentom fakulty sa stáva uchádzač o štúdium dňom zápisu na fakultu. Študentom fakulty prestáva byť ten, 

kto ukončil štúdium v zmysle § 65 alebo § 66 zákona a vnútorných predpisov TUKE.  

 

(4) Záujmy študentov na fakulte reprezentuje študentská časť AS FBERG.  

 

(5) Študentom študujúcim na fakulte sa priznávajú štipendiá podľa § 13 Štatútu TUKE.  

 

(6) Práva a povinnosti študentov fakulty upravuje § 35 Štatútu TUKE. Okrem toho študenti fakulty majú:  

a) právo podávať vedeniu fakulty návrhy, podnety a pripomienky ku všetkým oblastiam činností na fakulte,  

b) právo mať svoje zastúpenie v poradných orgánoch dekana a vo všetkých orgánoch fakulty, ktoré riešia 

problémy študentov, a to prostredníctvom študentskej časti AS FBERG,  

c) povinnosť chrániť majetok a zariadenie fakulty a TU, nezneužívať hospodársky ani eticky možnosti 

používania týchto prostriedkov.  

 

(7) Poskytovanie sociálnej podpory študentom fakulty upravuje § 37 Štatútu TUKE. 

 

 

§ 30 

Zamestnanci fakulty 

 

(1) Na fakulte pôsobia ako zamestnanci: vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci.  

 

(2) Vysokoškolskí učitelia fakulty pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent, 

asistent a lektor. Vysokoškolskí učitelia fakulty okrem lektorov sa aktívne zúčastňujú na vedeckej činnosti. 

(§75 ods. 1 zákona) 

 

(3) Pracovná činnosť vysokoškolských učiteľov fakulty vo funkciách profesor, docent, odborný asistent, asistent 

a lektor a vzťah týchto zamestnancov k študijnému odboru a k študijnému programu je definovaná v § 75 

zákona. Bližšie špecifikovaná pracovná náplň týchto zamestnancov je prílohou ich pracovnej zmluvy.  

 

(4) Podmienky na získanie vedecko-pedagogických titulov „docent“ a „profesor“ sú uvedené v § 76 zákona, vo 

všeobecne záväznom právnom predpise ministerstva a v kritériách fakulty pre získanie vedecko-

pedagogických titulov „docent“ a „profesor“. 

 

(5) Obsadzovanie funkcie profesorov a docentov, pracovných miest výskumných zamestnancov, odborných 

asistentov, asistentov a lektorov na fakulte sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade s § 77 zákona 

a v súlade so „Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov TU a ostatných vysokoškolských 

učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE („Zásady výberového konania“).  

 

(6) Dekan môže bez výberového konania prijať zamestnancov do pracovného pomeru na kratší pracovný čas 

najviac na jeden rok na miesto vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka (§77 ods. 8 zákona).  

 

(7) Zásady uzatvárania pracovného pomeru na pracovné miesto vo funkcii „hosťujúci profesor“ na fakulte sú 

uvedené v § 79 zákona.  

 

(8) Výskumní pracovníci fakulty plnia úlohy výskumu a vývoja a môžu sa  zúčastňovať aj na vzdelávacej činnosti 

fakulty (§80 ods. 1, 2 zákona).  
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(9) Zamestnanci fakulty sú povinní dodržiavať Pracovný poriadok TUKE.  

 

(10) Oprávnené nároky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov zamestnancov fakulty sú zakotvené 

v kolektívnej zmluve na úrovni TUKE. 

 

 
Š I E S T A Č A S Ť 

EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE FAKULTY 

 

§ 31 

Ekonomické zabezpečenie 

 

Fakulta hospodári na báze viaczdrojového financovania. Rozhodujúcim zdrojom financovania fakulty je dotácia 

zo štátneho rozpočtu pridelená fakulte, ktorú poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na 

základe dotačnej zmluvy uzatvorenej s TUKE, po schválení AS TUKE. Ďalšími zdrojmi financovania sú najmä 

výnosy zo školného, poplatky spojené s prijímacím konaním, podnikateľská činnosť, dary a iné zdroje. 

 

 

§ 32 

Pravidlá hospodárenia 

 

(1) Hospodárenie FBERG sa riadi zákonom, ďalšími všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi 

TUKE (§ 40 Štatútu TUKE). 

 

(2) FBERG hospodári samostatne s pridelenými finančnými prostriedkami zo štátnej dotácie, z iných zdrojov, 

ako aj s prostriedkami získanými podnikateľskou činnosťou. 

 

 

§ 33 

Kontrola hospodárenia 

 

(1) AS FBERG kontroluje dodržiavanie rozpočtu a využívanie pridelených finančných prostriedkov fakulty.  

 

(2) Funkčné kontroly na svojich pracoviskách uskutočňujú všetci vedúci pracovníci priebežne alebo tematicky 

v zmysle: 

a) § 82 písm. a), c) a f) zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce a  

b) v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

 

S I E D M A Č A S Ť 

CEREMONIÁLY FBERG 

 

§ 34 

Akademické obrady FBERG 

 

(1) Akademické obrady FBERG sú: 

a) imatrikulácia, 

b) promócia, 

c) slávnostné zasadnutie VR, 

d) slávnostné zhromaždenie akademickej obce, 

 

(2) Základné zásady konania akademických obradov upravuje § 45 Štatútu TUKE  

 

(3) Imatrikulácia študentov zapísaných do 1. ročníka sa spravidla uskutočňuje počas prvého semestra štúdia – 

skokom cez kožený flek. Znenie imatrikulačného sľubu je uvedené vo vnútornom predpise TUKE: Slávnostné 

sľuby skladané na TUKE, v zmysle § 49 ods. 4 písm. d) Štatútu TUKE. 

 

(4) Súčasťou promócie je akademický sľub. Konanie upravuje zvláštny výnos rektora. Znenie promočného sľubu 

je uvedené vo vnútornom predpise TUKE: Slávnostné sľuby skladané na TUKE, v zmysle § 49 ods. 4 písm. 

d) Štatútu TUKE. 
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(5) Slávnostné zasadnutie VR FBERG zvoláva dekan FBERG. 

 

(6) Slávnostné zhromaždenie akademickej obce zvoláva dekan FBERG alebo predseda AS FBERG. 

 

(7) Pri akademických obradoch používajú akademickí funkcionári insígnie a taláre FBERG, ktorých používanie 

upravujú § 42 a § 43 Štatútu TUKE. 

 

§ 35 

Insígnie a taláre FBERG 

 

(1) Za insígnie sa považujú dekanská reťaz a prodekanské reťaze. Insígnie sú symbolom postavenia 

akademických funkcionárov FBERG. 

 

(2) Taláre sú slávnostným oblečením, ktoré sú pri slávnostných príležitostiach oprávnení používať akademickí 

funkcionári FBERG, predseda AS FBERG, príp. významní hostia FBERG. 

 

§ 36 

Uniformy a obleky s logom FBERG 

 

Pri akademických obradoch a významných udalostiach FBERG používajú akademickí funkcionári, 

vedúci zamestnanci a určení zamestnanci FBERG banícke uniformy a obleky s logom FBERG.  

 

 

§ 37 

Symboly FBERG 

 

Symbolmi FBERG sú logo, štandarda a zástava FBERG, ktorých opis a používanie je upravené v Zásadách 

používania symbolov FBERG TUKE.  

 

 

§ 38 

Medaily, ocenenia a vyznamenania FBERG 

 

(1) FBERG udeľuje svojim zamestnancom a iným osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj FBERG, vedy, techniky, 

vzdelanosti a akademických slobôd pamätnú medailu FBERG.  

 

(2) Medaily udeľuje dekan po prerokovaní vo vedení FBERG. 

 

(3) Dokumentácia medailí FBERG je uložená v archíve FBERG. 

 

(4) Udeľovanie medailí, ocenení a vyznamenaní je upravené v Zásadách udeľovania pamätných medailí, 

ocenení a vyznamenaní FBERG TUKE.  

 

 

§ 39 

Inaugurácia dekana FBERG 

 

(1) Inaugurácia je slávnostné uvedenie dekana do funkcie. 

 

(2) Slávnostná inaugurácia dekana po jeho vymenovaní rektorom TUKE prebieha na slávnostnom zhromaždení 

FBERG. 

 

(3) Pri inaugurácii skladá dekan do rúk predsedu AS FBERG slávnostný sľub, ktorého text je uvedený vo 

vnútornom predpise TUKE. 

 

(4) Po zložení slávnostného sľubu odovzdá spravidla odstupujúci dekan reťaz dekana rektorovi, ktorý ju 

odovzdá nastupujúcemu dekanovi ako symbol jeho právomocí a zodpovedností. 
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§ 40 

Používanie štátnych symbolov na FBERG 

 

(1) Používanie štátnych symbolov SR v súlade so Zákonom č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej 

republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov upravuje § 47 a § 48 Štatútu TUKE. 

 

(2) Fakulta používa pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky len vtedy, ak listina obsahuje rozhodnutie 

dekana, alebo ak ide o listinu, ktorou sa osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia (vysvedčenia, 

diplomy).  

 

(3) Štátnu zástavu a štátny znak Slovenskej republiky možno použiť na výzdobu miestností TUKE a fakulty 

určených na slávnostné zhromaždenia a miestností na štátne skúšky.  

 

 

Ô S M A  Č A S Ť 

PRÍLOHY, SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 41 

Prílohy Štatútu FBERG TUKE a vnútorné predpisy FBERG TUKE 

 

(1) Súčasťou Štatútu FBERG TUKE  ako základného normatívno-právneho, organizačného a riadiaceho 

vnútorného predpisu fakulty sú tieto prílohy:  

a) Príloha č. 1 Zoznam akreditovaných študijných programov FBERG TUKE,  

b) Príloha č. 2 Zoznam odborov, v ktorých má  FBERG TUKE právo uskutočňovať habilitačné konanie a 

konanie na vymenovanie profesorov,  

 

(2) Ďalšími vnútornými predpismi fakulty sú najmä:  

a) Organizačný poriadok FBERG TUKE,  

b) Zásady volieb do AS FBERG TUKE,  

c) Rokovací poriadok AS FBERG TUKE,  

d) Rokovací poriadok VR FBERG TUKE. 

 

(3) Vnútorné predpisy TUKE, ktoré FBERG preberá v plnom rozsahu v zmysle § 33 zákona a § 49 Štatútu 

TUKE sú:  

a) Študijný poriadok TUKE,  

b) Pracovný poriadok TUKE,  

c) Štipendijný poriadok TUKE,  

d) Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov,  

e) Rokovací poriadok disciplinárnej komisie TUKE.  

f) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 

miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a 

funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE,  

g) Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na TUKE,  

h) Zásady udeľovania čestného titulu "profesor emeritus" na TUKE,  

i) Zásady organizácie doktorandského štúdia a zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na 

TUKE,  

j) Slávnostné sľuby skladané na TUKE,  

k) Ubytovací poriadok TUKE.  

 

(4) Vnútorné predpisy uvedené v ods. 3 písm. a) až k) tohto paragrafu schvaľuje AS TUKE a nadobúdajú 

platnosť dňom schválenia.  

 

(5) Vnútorné predpisy uvedené v ods. 2 písm. a) až c) schvaľuje AS FBERG a nadobúdajú platnosť dňom 

schválenia.  

 

(6) Vnútorný predpis uvedený v ods. 2 písm. d) schvaľuje VR FBERG a nadobúda platnosť dňom schválenia.  
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§ 42 

Zrušovacie ustanovenia 

 

(1) Ruší sa Štatút FBERG TUKE zo dňa 15. 03. 2015 v znení všetkých jeho zmien a doplnení, dňom účinnosti 

tohto Štatútu FBERG TUKE.  

 

 

§ 43 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento Štatút FBERG TUKE  môže byť kedykoľvek zmenený a doplnený. Návrh na zmeny a doplnky Štatútu 

FBERG TUKE  predkladá dekan po schválení AS FBERG na schválenie AS TUKE.  

 

(2) Tento Štatút FBERG TUKE  vrátane jeho príloh bol v zmysle §  27 ods. 1 písm. a) zákona schválený AS 

FBERG dňa 12. 03. 2018  uznesením č. 05/2018.  

 

(3) Tento Štatút FBERG TUKE  vrátane jeho príloh bol v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 33 ods. 5 zákona 

schválený AS TUKE dňa  28. 05. 2018 uznesením č.12/2018. 

 

(4) Tento Štatút FBERG TUKE nadobúda účinnosť dňa 01. 06. 2018.  

 

(5) Originál tohto Štatútu FBERG TUKE, podpísaný dekanom FBERG TUKE, predsedom AS FBERG, 

rektorom TUKE a predsedom AS TUKE, je uložený na sekretariáte dekana FBERG TUKE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. doc. Ing. Peter Tauš, PhD. 

 dekan FBERG predseda AS FBERG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prof. Ing.  Stanislav Kmeť CSc. doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. 

 rektor TUKE predseda AS TUKE 
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PRÍLOHA Č. 1  

ZOZNAM AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FBERG TUKE 

 

A. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY I. STUPŇA 

 Názov bakalárskeho študijného programu 

1. Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 

2. Baníctvo a geotechnika 

3. Dopravná logistika podniku 

4. Geodézia a geografické informačné systémy 

5. Geodézia a kataster nehnuteľností 

6. Geológia a regionálny rozvoj 

7. Geoprieskum 

8. Geoturizmus 

9. Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére  

10. Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 

11. Komerčná logistika 

12. Manažérstvo procesov 

13. Manažérstvo zemských zdrojov 

14. Mineralurgia a environmentálne technológie 

15. Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín 

16. Priemyselná logistika 

17. Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín 

18. Surovinové inžinierstvo 

19. Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 

20. Využívanie alternatívnych zdrojov energie 

21. Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 
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B.   ŠTUDIJNÉ PROGRAMY II. STUPŇA 

 Názov inžinierskeho študijného programu 

1. Dopravná logistika podniku 

2. Geologické inžinierstvo 

3. Geoturizmus 

4. Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 

5. Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností 

6. Manažérstvo zemských zdrojov 

7. Mineralurgia a environmentálne technológie 

8. Priemyselná logistika 

9. Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín 

10. Riadenie procesov získavania a spracovania surovín 

11. Technológie baníctva a tunelárstva 

12. Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 

13. Využívanie alternatívnych zdrojov energie 

14. Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 

 

 

C.    ŠTUDIJNÉ PROGRAMY III. STUPŇA 

 Názov doktorandského študijného programu 

1. Banská geológia a geologický prieskum 

2. Banská mechanizácia, doprava a hlbinne vŕtanie 

3. Banské meračstvo a geodézia 

4. Ekonomika zemských zdrojov 

5. Mineralurgia a enviromentálne technológie 

6. Priemyselná logistika 

7. Riadenie procesov 

8. Riadenie procesov získavania a spracovania surovín 

9. Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 

10. Využívanie a ochrana zemských zdrojov 
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PRÍLOHA Č. 2  

ZOZNAM ODBOROV, V KTORÝCH MÁ  FBERG TUKE PRÁVO USKUTOČŇOVAŤ 

HABILITAČNÉ KONANIE A KONANIE NA VYMENOVANIE PROFESOROV 

 

 Názov odboru 

1. Baníctvo 

2.  Banské meračstvo a geodézia 

3.  Banská geológia a geologický prieskum 

4.  Banská mechanizácia, doprava a hlbinne vŕtanie 

5.  Mineralurgia 

6.  Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

7.  Logistika 

 


