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ŽIVOTOPIS
Meno a priezvisko, rodné
priezvisko, titul

Peter Tauš, doc. Ing, PhD.

Rok a miesto narodenia

1970, Spišská Stará Ves

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

2010 Docent v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských
zdrojov
2009 Philosophiae doctor v študijnom odbore Získavanie a spracovanie
zemských zdrojov
1997 Inžinier v študijnom odbore Dobývanie ložísk, získavanie a
spracovanie zemských zdrojov

Ďalšie vzdelávanie

2020 Potvrdenie o absolvovaní online školenia „Elektroenergetika“
2017 Certifikát European EnergyManager, registration number SK-BTS0039, získanie kvalifikácie Manažér pre energetiku
2014 Osvedčenie MHSR pre inštalatérov fotovoltických systémov, č. o.:
2014/B1/029
2012 Osvedčenie o basolvovaní kurzu Vysokoškolská pedagogika,
absolvovaných 11 predmetov
2009 Osvedčenie o skúške na kontrolu kotlov a vykurovacích systémov
2008 Certifikát ECDL, verzia sylabu: 4.0
2008 Osvedčenie Navrhování a projektování fotovoltaických
elektráren, akreditované Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků ČKAIT
2007 Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Malé vykurovacie systémy na
drevnú biomasu a využitie ich kombinácie so solárom
2006 Osvedčenie Energetický audítor, r. č.o.: SEA 0448
2005 Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Nové pedagogické prístupy vo
výučbe a využitie IKT pre učiteľov
2003 Osvedčenie č. 25/2003 o absolvovaní školenia zameraného na
navrhovaie, montáž a servis solárnych zariadení využívajúcich všetky
typové rady slnečných kolektorov HELIOSTAR

Priebeh zamestnaní

2015 – súčasnosť
Docent, FBERG TUKE,
Predseda AS FBERG TUKE,
Člen AS TUKE,
Zástupca riaditeľa Ústavu zemských zdrojov FBERG TUKE,
Člen ústavnej rady Ústavu zemských zdrojov,
Vedúci Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie
2009 – 2015 Docent, FBERG TUKE
2004 – 2009 Odborný asistent, vedúci Centra obnoviteľných zdrojov
energie, FBERG TUKE
2001 – 2009 Pracovník vedy a výskumu, FBERG, Technická univerzita
v Košiciach

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Počas svojho pôsobenia na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach zabezpečoval výučbu
v 14 predmetoch s celkovým počtom 40 odučených semestrov:
1

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Súbor podkladov pre inauguračné konanie

Bakalárska práca, (S, 2010 dodnes), Bakalárske praktikum (S, 2010
dodnes), Diplomová práca (S, 2011 dodnes), Diplomové praktikum (S,
2011 dodnes), Energetický manažment (P, 2017 dodnes), Legislatíva
obnoviteľných zdrojov energie (S, 2017 dodnes), Navrhovanie
fotovoltaických zariadení (P, C, 2010 dodnes), Prostriedky výpočtovej
techniky (C, 2010 – 2015), Rekultivácia a revitalizácia krajiny (P,C, 2011
dodnes), Semestrálny projekt I, II, III, (S, 2009 dodnes), Technológie
využívania biomasy (P, C, 2011 dodnes), Využívanie a ochrana
zemských zdrojov (P, C, 2004 – 2012)
Odborné alebo umelecké
zameranie

Využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie
v energetickom mixe v kontexte ekologizácie a efektivizácie
energetických procesov.

Publikačná činnosť vrátane
rozsahu (autorské hárky) a
kategórie evidencie
(napr. AAB, podľa vyhlášky
MŠVVaŠ
SR č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (4)
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
BCI - Skriptá a učebné texty (4)
Celkový počet publikácii (vedeckých a odborných)spolu: 177

Ohlasy na vedeckú / umeleckú
prácu

WOS: citácie: 59 (bez samocitácií)
SCOPUS: citácie: 114 (bez samocitácií), 70 (bez samocitácií
a s vylúčením duplicít citácií s databázou Web of Science)
Zoznam predstavuje samostatnú prílohu k žiadosti o začatie
vymenúvacieho konania.

Počet doktorandov (spolu):
školených
ukončených

10
2
8

Téma inauguračnej prednášky

Ekologizácia energetických procesov v kontexte mitigačných a
adaptačných opatrení na zmiernenie klimatických zmien.

Vedecká rada fakulty a vysokej
školy, ktoré rozhodovali o návrhu
na profesora

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej
univerzity v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach

Návrh na vymenovanie za
profesora v odbore habilitačného
konania a inauguračného konania

získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Kontaktná adresa

doc. Ing. Peter Tauš, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach,
Park Komenského 19, 042 00 Košice, tel.: +421 55 602 2840,
e-mail: peter.taus@tuke.sk

V Košiciach 14.01.2021
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Ústav zemských zdrojov
FBERG, TUKE
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