
                          Aj  Fakulta  BERG  TUKE  získala  prestížny  Certifikát 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach 
získala medzi prvými organizáciami Slovenska prestížny   

                        CERTIFIKÁT   INOVAČNEJ   EXCELENTNOSTI    1.  stupňa 

za  splnenie kritérií pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja organizácie v oblasti 
energetiky a ekológie, podporu inovácií, progresívnych a efektívnych projektov 
a vzdelávania s európskym významom, v období rokov 2015 až 2020. 

Certifikát nadobúda platnosť a účinnosť dňom vystavenia a to na dobu 4 rokov 

Na slávnostnom stretnutí v sídle Fakulty BERG na pôde Technickej univerzity  dňa  23. júna 2020 
dekanovi  a vedeniu fakulty odovzdal tento Certifikát osobne generálny sekretár Národného 
energetického klastra Ing. Tomáš Novotný, poďakoval kolektívu za mnohoročnú vynikajúcu prácu 

a poprial veľa úspechov do budúcna v oblasti energetiky, ekológie a inovácií. 

Filozofiu  prístupu  fakulty  vyjadril  dekan  Dr. h. c . prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. svojim mottom: 

„Zem je najkrajšie miesto na život, preto sa k nej správajme láskavo. Čo nám dáva 
zužitkujme múdro a poďakujme sa najlepším spôsobom, ktorý predurčujú 
najprogresívnejšie poznatky vedy, výskumu a inovácií“. 
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O  Fakulte  BERG  TUKE 

Fakulta ponúka vzdelávanie v širokom spektre atraktívnych študijných programov. Kvalitné 

vzdelávanie je prepojené s praxou a spoluprácou domácich a zahraničných partnerov 

a prináša absolventom výborné uplatnenie v spoločnosti. 

Ako vedúca vzdelávacia a vedecko – výskumná inštitúcia v SR v oblasti baníctva, ekológie, 

riadenia a geotechnológií je garanciou výskumu a transferu najnovších trendov a vedecko 

výskumných poznatkov a inovácií v jednotlivých vedných a študijných odboroch. 

Na ústavoch, katedrách a pracoviskách sa realizujú úlohy a projekty z oblasti baníctva, 

záchranárstva, ekológie, riadenia výrobných procesov, logistiky a dopravy, ekológie 

alternatívnych zdrojov energií, geodézie, kartografie a geografických informačných 

systémov. 

História počína v roku 1762, keď cisárovná Mária Terézia podpísala Dekrét o vzniku prvej 

vysokej školy technického zamerania na svete v Banskej Štiavnici. V roku 1952 bola z tohto 

základu vytvorená Vysoká škola technická v Košiciach ( dnes Technická univerzita v Košiciach 

). V roku 2002 dekani 5 fakúlt tohto typu z 3 krajín podpísali Deklaráciu pokračovateľov 

duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, čo dáva právo fakulte BERG 

hlásiť sa dôstojne a hrdo ako nástupca tejto slávnej ustanovizne. 


