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Fakulta humanitných vied Ţilinskej univerzity v Ţiline 

 
Zápis zo zasadnutia AS FHV 

 
 

Dátum konania:  17. 10. 2011 

Miesto konania:  zasadacia miestnosť dekanátu FHV ŢU 

Prítomní:  Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD., PaedDr. Danica Gondová, PhDr. 

Slávka Pitoňaková, PhD., Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD., Mgr. Jana 

Trabalíková, PhD., Mgr. Vladimíra Zemančíková, RNDr. Eva 

Capková, RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD., RNDr. Martina Langerová, 

PhD., Mgr. Viktor Tanitó, Mgr. Marcela Maglione, Zuzana Brezániová, 

Mgr. Zuzana Šutá, Mgr. Olga Guttenová, Martina Svitková 

Neprítomní:  Simona Chovancová, Sabina Straňáková 

Hostia:  doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. (dekanka FHV ŢU), RNDr. 

Beatrix Bačová, PhD, doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., Prof. RNDr. 

Miroslava Růţičková, CSc., PhDr. Tatiana Ladiverá, Mgr. Jana 

Dzuriaková, PhD., Yannis Dimitriadis, a ďalší (podľa prezenčnej 

listiny) 

 

 

Program zasadnutia:  

 

1. Kontrola plnenia úloh 

2. Správa z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV  

3. Aktualizovanie zloţenia vedeckej rady FHV  

4. Zmeny v organizačnej štruktúre existujúcich pracovísk FHV  

5. Návrh vzniku Katedry náboţenských štúdií  

6. Návrhy nových študijných programov  

7. Rôzne 

 

 

Zasadnutie AS FHV otvoril a viedol predseda AS FHV p. Mihalov. Pri počte 14-tich 

prítomných členov bol AS FHV uznášaniaschopný. V úvode predloţil predseda senátu 

program zasadnutia, pričom poţiadal o zmenu poradia bodov v programe rokovania, 

konkrétne o vzájomné preradenie bodov 4. a 5.   

 

Navrhované poradie bodov programu (variant 2):  

1. Kontrola plnenia úloh 

2. Správa z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV  

3. Aktualizovanie zloţenia vedeckej rady FHV  

4. Návrh vzniku Katedry náboţenských štúdií  

5. Zmeny v organizačnej štruktúre existujúcich pracovísk FHV  

6. Návrhy nových študijných programov 

7. Rôzne 
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Ďalším návrhom na zmenu programu bolo, po diskusii, presunutie bodov 6. a 4.  

 

Navrhované poradie bodov programu (variant 3):  

1. Kontrola plnenia úloh 

2. Správa z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV  

3. Aktualizovanie zloţenia vedeckej rady FHV  

4. Návrhy nových študijných programov  

5. Návrh vzniku Katedry náboţenských štúdií  

6. Zmeny v organizačnej štruktúre existujúcich pracovísk FHV  

7. Rôzne 

 

Hlasovanie za navrhovaný variant programu zasadnutia č. 3:  

Počet prítomných členov AS FHV 14 

ZA 7 

PROTI 2 

ZDRŢAL SA 5 

 

Záver:  AS FHV neschválil upravené poradie bodov programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie za navrhovaný variant programu zasadnutia č. 2:  

Počet prítomných členov AS FHV 14 

ZA 6 

PROTI 4 

ZDRŢAL SA 4 

 

Záver:  AS FHV neschválil upravené poradie bodov programu zasadnutia. 

 

Hlasovanie za pôvodný variant programu zasadnutia č. 1:  

Počet prítomných členov AS FHV 14 

ZA 10 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 4 

 

Záver:  AS FHV schválil pôvodné poradie bodov programu zasadnutia:  

 

1. Kontrola plnenia úloh  

2. Správa z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV  

3. Aktualizovanie zloţenia vedeckej rady FHV  

4. Zmeny v organizačnej štruktúre existujúcich pracovísk FHV  

5. Návrh vzniku Katedry náboţenských štúdií  

6. Návrhy nových študijných programov  

7. Rôzne  
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K bodu 1. 

Kontrola plnenia úloh 

Predseda p. Mihalov opäť predostrel poţiadavku podrobiť vnútorné dokumenty AS 

FHV komplexnému prepracovaniu. P. Ruttkay, podpredseda AS FHV a predseda komisie pre 

legislatívne záleţitosti predpokladá, ţe začiatkom ďalšieho mesiaca (t. j. novembra) bude 

pripravená nová podoba Volebného poriadku AS FHV. Rokovací poriadok AS FHV 

prepracoval p. Mihalov, návrh majú senátori k dispozícii na pripomienkovanie. 

 

 

K bodu 2. 

Správa z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV  

Predsedníčka študentskej časti AS FHV p. Brezániová informovala členov AS FHV o 

priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV. Zdôraznila, ţe voľby prebehli 

podľa platného volebného poriadku a volebná komisia vyhlásila voľby za právoplatné. (Na 

zasadnutie sa dostavila novozvolená členka za študentskú časť p. Svitková.) V rámci diskusie 

sa zdôrazňovalo zvýšiť pozornosť pri komunikácii s novozvolenými členmi senátu, a tieţ, aby 

sa pred kaţdým zasadnutím dodrţiavalo 3-dňové obdobie k preštudovaniu všetkých 

materiálov. Predseda AS FHV odovzdal prítomným novozvoleným senátorkám Osvedčenie o 

zvolení.  

 

Vzhľadom na neúplnosť stálej sčítacej komisie AS FHV sa v rámci bodu 2. pristúpilo 

k voľbe jej tretieho člena. Navrhnuté boli:  

p. Guttenová (súhlasila s kandidatúrou)  

p. Svitková (súhlasila s kandidatúrou) 

  

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS 15 

p. Guttenová 7 

p. Svitková 8 

 

Záver:  AS FHV zvolil p. Svitkovú za člena sčítacej komisie. 

 

 

K bodu 3. 

Aktualizovanie zloţenia vedeckej rady FHV  

  Dekanka p. Cabanová prezentovala svoj návrh na zloţenie Vedeckej rady FHV. 

Zdôvodnila, ţe mnohí členovia prešli na čiastkový úväzok, a preto uţ nespĺňali podmienky 

pre interné členstvo vo VR FHV. Zároveň mnohí pôvodní členovia neboli predstaviteľmi 

humanitných vied.  

Nasledovala diskusia:  

- Prečo je do VR FHV navrhnutý doc. Janiga? (p. Langerová)  

Prof. Janiga particupuje na príprave programu environmentálnej etiky. (dekanka p.  

Cabanová)  

- Prečo v pôvodne predkladanom návrhu nefiguruje prof. Konvit? (p. Ruttkay)  

Po konzultácii s p. Jakubíkovou bol do zoznamu dodatočne doplnený. (dekanka p. 

Cabanová)  

- Prečo prof. Diblík uţ nie je súčasťou nového návrhu? (p. Langerová)  

Prof. Diblík nebol tohto roku na ţiadnom zasadnutí VR FHV, ani na prijímacích 

pohovoroch a ani v štátnicových komisiách. Z odboru matematiky sú vo vedeckej 

rade napokon 3 interní členovia a 1 externý člen. (dekanka p. Cabanová)  
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P. Růţičková uviedla, ţe prof. Diblík nedal súhlas k členstvu vo VR FHV a to bol 

dôvod, prečo sa jej zasadnutí nezúčastňoval.   

- P. Růţičková zdôraznila, aby vo vedeckej rade boli len tí, ktorých vedecká činnosť 

je evidentná a spĺňa kritériá.  

- P. Langerová navrhla zváţiť, či prodekani majú byť členmi VR FHV ŢU. 

Prodekan p. Mikuláš poukázal na úzus, ţe členovia vedenia fakúlt alebo univerzít 

sú členmi VR.  

 

P. Trabalíková počas diskusie predloţila návrh prerušiť zasadnutie a presunúť ho na iný deň. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 6 

PROTI 5 

ZDRŢAL SA 4 

 

Záver:  AS FHV neschválil návrh prerušiť zasadnutie.  

 

Hlasovanie za doplnenie mena prof. Konvita na hlasovací lístok medzi navrhovaných 

členov VR FHV ŢU v Ţiline:  

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 12 

PROTI 3 

ZDRŢAL SA  0 

 

Záver:  AS FHV schválil doplnenie mena prof. Konvita na hlasovací lístok.  

 

Hlasovanie za predloţený návrh zloţenia VR FHV.  

Interní členovia:  

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. 14 

RNDr. Beatrix Bačová, PhD. 8 

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 12 

doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. 12 

doc. ThDr. Peter Gaţík 13 

doc. Mgr. Tomáš Hauer, Dr. 12 

doc. Dr. Bohumír Hulan, CSc. 14 

doc. RNDr. Marián Janiga, CSc. 12 

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 10 

Prof. Ing. Milan Konvit, CSc. 12 

doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.  12 

prof. PaedDr. Irena Lokšová, PhD. 4 

doc. Dr. Dušan Macháčik, CSc. 12 
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doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. 13 

PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD. 11 

doc. PaedDr. Pavol Parenička, PhD. 11 

prof. RNDr. Miroslava Růţičková, CSc. 8 

doc. Mgr. art. Dana Šašinová, Art. D. 12 

 

Externí členovia: 

prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. 13 

prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc. 14 

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 13 

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 13 

prof. PhDr. Eva Malá, CSc. 12 

prof. RNDr. Igor Bock, CSc. 14 

doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc. 12 

Ing. Igor Choma 8 

 

Záver:  S výnimkou prof. Lokšovej, boli nadpolovičnou väčšinou hlasov odsúhlasení 

všetci navrhovaní členovia VR FHV.  

 

 

K bodu 4.  

Zmeny v organizačnej štruktúre existujúcich pracovísk FHV  

Zmeny predloţila dekanka FHV p. Cabanová. Prezentovali ich predstavitelia 

jednotlivých pracovísk. 

Katedra pedagogických štúdií /príloha č. 3/ 

P. Dzuriaková, vedúca KPŠ FHV ŢU, prezentovala návrh na organizačnú štruktúru katedry, 

ktorá pozostáva zo 4 oddelení. Uvedené členenie má zefektívniť vzájomnú komunikáciu v 

rámci katedry. Štruktúra katedry si vyţaduje navŕšenie o 1 profesorské miesto v oblasti 

mediálnej a umeleckej pedagogiky, 1 miesto docenta ţurnalistiky, 1 miesto odborného 

asistenta pedagogiky a 1 miesto asistenta sociológie. Predloţený návrh naznačuje smerovanie 

pracoviska a predstavuje dlhodobý koncept činnosti KPŠ. 

 

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva /príloha č. 4/ 

P. Jakubíková, vedúca KMaKD FHV ŢU, prezentovala návrh na organizačnú štruktúru 

katedry, ktorá bola pripravovaná v zmysle plánovaných zmien v zákone o VŠ. Štruktúra 

katedry sa výrazne mení, pretoţe sa osamostatňuje oddelenie náboţenských štúdií. Predloţená 

štruktúra vyjadruje reálny stav na katedre (graf. plnou čiarou) a zároveň víziu budúcnosti 

(graf. prerušovanou čiarou). V diskusii s p. Pitoňákovou a p. Ruttkayom vedúca KMaKD 

uviedla o. i. tieţ to, ţe médiá budú na KMaKD po dohode s garantmi "potláčané" a 

mediamatika uţ nebude o médiách (parafrázované). P. Jakubíková ďalej zdôraznila, ţe 

odseparovanie mediamatiky od dokumentácie kultúrneho dedičstva bude moţné, aţ po zmene 
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systému garancií. Oddelenie informačných štúdií poskytuje priestor pre posilnenie 

informačnej vetvy a pre didaktiku informatiky. 

 

Katedra anglického jazyka a literatúry /príloha č. 5/ 

P. Gondová, vedúca KAJ FHV ŢU, prezentovala návrh na organizačnú štruktúru katedry. 

Navrhla, aby všetky tri oblasti štúdia  anglického jazyka boli garantované troma docentmi. 

Štruktúra je navŕšená o jedno miesto docenta.  

 

Katedra matematiky /príloha č. 6/ 

Nová štruktúra  KMA FHV ŢU navrhuje navŕšiť počet miest odborných asistentov z 13 na 15.  

Dekanka p. Cabanová odporučila navŕšiť aj docentské miesta.  

Podľa p. Růţičkovej  nie je potrebné navršovať počet odborných asistentov na KMA, ale 

počet docentských miest, pretoţe katedra sa dostala do stavu, keď nemá kto prednášať 

odborné predmety na magisterskom a doktorandskom stupni študijných programov, ktoré 

uskutočňujeme. Štruktúru je ale potrebné zmeniť aţ vtedy, keď reálne tu bude docent, ktorého 

na to miesto môţeme prijať. 

Prodekan p. Mikuláš podotkol, ţe KAJ má v súčasnosti neobsadené 1 miesto profesora a 2 

docentské miesta, a to z toho dôvodu, ţe v odbore anglistiky sa takíto ľudia nevyskytujú. 

Prezentované štruktúry poskytujú legislatívny rámec, tzn. moţnosť vypísať hneď výberové 

konanie.  

Dekanka p. Cabanová vyzvala p. Růţičkovú, aby proponovala pozmeňujúci návrh v oddelení 

aplikovanej matematiky. P. Růţičková zdôraznila potrebu docentov. Dekanka p. Cabanová 

vyjadrila súhlas a zároveň vyzvala k habilitácii mladých pracovníkov na katedre.  

P. Růţičková zároveň vyjadrila, ţe návrhy na zmenu štruktúry, ktoré boli predloţené, mali 

byť obsahom Dlhodobého zámeru rozvoja fakulty. Štruktúra, to sú šaty šité na mieru, má 

odráţať skutočný stav. To znamená, má mať toľko „chlievikov“ (miest), koľko je 

pracovníkov fakulty. Keď dochádza k prepúšťaniu zamestnancov, vtedy sa ruší príslušný 

počet miest (zodpovedajúci pozícii, ktorú zastávali)  a keď sa prijíma do pracovného pomeru 

niekto nový, vtedy sa utvára pracovné miesto, na ktoré ma byť prijatý. Teda v štruktúre 

nemajú byť dlhodobo neobsadené pracovné miesta.  

 

Katedra hudby  /príloha č.7/ 

P. Ruttkay, ako zástupca vedúceho KHU FHV ŢU, predstavil návrh na organizačnú štruktúru 

katedry. Zdôraznil predovšetkým dve zmeny, a to konštituovanie Ústavu histórie a hudobnej 

historiografie a Oddelenia pre klavírne umenie a interpretáciu. Podotkol, ţe v prípade 

úspešnej akreditácie študijného programu Učiteľstvo dejepisu, bude ho zabezpečovať Ústav 

histórie. P. Mihalov zdôraznil, ţe v súvislosti s KHU sa jedná iba o formálnu zmenu, pretoţe 

aktivity, ktoré by tieto nové organizačné jednotky realizovali, sú uţ v činnosti katedry. Ide iba 

o snahu zacieliť jej v súčasnosti rozptýlenú činnosť. Načrtol, ţe sa tak otvoria aj nové cesty 

pre spoluprácu napr. s Ministerstvom kultúry SR, so SNK v Martine apod. ústav, ani 

oddelenie, neráta s navršovaním pracovných miest. Zvyšná časť katedry ostáva nezmenená, 

tzn. Katedra hudby naďalej podľa uvedeného návrhu ostáva katedrou s tým, ţe v jej rámci 

vznikajú nové organizačné jednotky personálne zabezpečované jej členmi.  

P. Krivoňáková poloţila otázku, prečo sa neoperuje s formálnou jednotnosťou názvov, tzn. 

prečo raz ústav a raz oddelenie. P. Ruttkay zdôvodnil, ţe vzhľadom na vedecký výstup je 

názov „ústav“ vhodnejší ako „oddelenie“.  

P. Langerová vyjadrila námietku, prečo uvedené zmeny a návrhy nie sú súčasťou dlhodobého 

zámeru. Organizačná štruktúra ako aj navrhovanie nových programov by malo korešpondovať 

s dlhodobým zámerom a podľa neho aj postupovať. Dekanka p. Cabanová zdôraznila, ţe 

dlhodobý zámer je rámcový dokument, ktorý je potrebné inovovať. Napokon vyzvala ku 
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konštruktívnym návrhom. Podľa p. Pitoňákovej je potrebné klásť dôraz na to, aká je aktuálna 

situácia a zároveň je potrebné prispôsobiť sa trendu. P. Trabalíková vyjadrila námietku voči 

zbytočnému predlţovaniu diskusie a označila ju za neplodnú. Predseda senátu p. Mihalov 

napokon vyzval všetkých členov ku konštruktívnym pripomienkam a návrhom k 

predkladaným zmenám. Hlasovanie o navrhovaných zmenách v organizačnej štruktúre 

existujúcich pracovísk FHV prebehlo s výnimkou KMA bez konkrétnych pozmeňovacích 

návrhov.  

 

Hlasovanie za zmeny v organizačnej štruktúre KPŠ FHV: 

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 14 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 1 

 

Záver:  AS FHV schválil navrhované zmeny v organizačnej štruktúre KPŠ FHV.   

 

Hlasovanie za zmeny v organizačnej štruktúre KMaKD FHV: 

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 4 

 

Záver:  AS FHV schválil navrhované zmeny v organizačnej štruktúre KMaKD FHV.   

 

Zmeny v organizačnej štruktúre KMA FHV:  

Pozmeňovací návrh: prepracovať štruktúru podľa skutočných potrieb a po dohode 

s garantmi.  

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 13 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 2 

 

Záver:  AS FHV schválil pozmeňovací návrh v súvislosti so štruktúrou KMA FHV.    

 

Hlasovanie za zmeny v organizačnej štruktúre KAJ FHV: 

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 4 

 

Záver:  AS FHV schválil navrhované zmeny v organizačnej štruktúre KAJ FHV.   

 

Hlasovanie za zmeny v organizačnej štruktúre KHU FHV: 

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 8 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 7 

 

Záver:  AS FHV schválil navrhované zmeny v organizačnej štruktúre KHU FHV ŢU.   
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Dekanát /príloha č. 8/ 

Dekanka p. Cabanová prezentovala návrh zmeny v organizačnej štruktúre Dekanátu FHV ŢU, 

pričom odporučila vytvoriť nové miesto administratívnej sily na pozícii referentky pre vedu, 

výskum a umenie. Jedná sa o miesto s poţiadavkou VŠ vzdelania a so znalosťou anglického a 

nemeckého jazyka..  

 

Hlasovanie za zmeny v organizačnej štruktúre Dekanátu FHV: 

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 14 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 1 

 

Záver:  AS FHV schválil navrhované zmeny v organizačnej štruktúre Dekanátu FHV.    

 

Všetky schválené zmeny budú zapracované do dokumentu Organizačný poriadok 

FHV ŢU. P. Krivoňáková v závere vyslovila poţiadavku, aby boli vyhotovené jednotné 

záznamy štruktúry pre všetky existujúce pracoviská (t. j. jednotná grafická podoba) 

 

 

K bodu 5. 

Návrh vzniku Katedry náboţenských štúdií  

P. Kacian v mene dekanky FHV p. Cabanovej predstavil návrh na zriadenie novej 

Katedry náboţenských štúdií. Prezentoval najmä motiváciu a snahu rozvinúť program v 

anglickom jazyku určený predovšetkým pre zahraničných uchádzačov. Dekanka ako 

predkladateľka návrhu zdôraznila, ţe katedra by bola jediná na pôde Ţilinskej univerzity, 

ktorá je schopná realizovať kompletný program v anglickom jazyku. P. Kacian zároveň, na 

otázku p. Langerovej ohľadom personálneho zabezpečenia, informoval, ţe katedra je 

perspektívne zabezpečená a noví ľudia sa pri zriadení Katedry náboţenských štúdií prijímať 

nebudú. 

 

Hlasovanie o návrhu zriadenia Katedry náboţenských štúdií:  

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 13 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 2 

 

Záver:  AS FHV schválil návrh zriadenia Katedry náboţenských štúdií.  

 

 

 

K bodu 6. 

Návrhy nových študijných programov  

Dekanka p. Cabanová predstavila študijné plány zamýšľaných študijných programov, 

ktoré vychádzajú zo snahy inovovať a rozširovať ponuku učiteľských programov na FHV:  

 

1. Učiteľstvo výchova k občianstvu (Mgr.)  

P. Dzuriaková zdôraznila, ţe predloţený študijný plán uţ má v sebe zapracované 

pripomienky, ktoré vzniesla AK. 
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Hlasovanie za študijný plán Učiteľstvo výchovy k občianstvu (Mgr.):  

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 15 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 0 

 

Záver:  AS FHV schválil predloţený študijný plán.   

 

2. Učiteľstvo dejepisu (Bc.)  

Dekanka FHV p. Cabanová informovala členov AS FHV, ţe do 15. 11. 2011 je potrebné mať 

podpísanú zmluvu s garantom, pretoţe pracovná zmluva je nevyhnutnou súčasťou 

akreditačných spisov. Zároveň zdôraznila dôleţitosť učiteľských programov, pretoţe 

kompenzujú straty z ostatných programov. 

 

Hlasovanie za študijný plán Učiteľstvo dejepisu (Bc.):  

Počet prítomných členov AS FHV 15 

ZA 8 

PROTI 0 

ZDRŢAL SA 7 

 

Záver:  AS FHV schválil predloţený študijný plán.  

 

 

K bodu 7. 

Rôzne 

Predseda senátu p. Mihalov informoval o zámere p. Růţičkovej vzdať sa členstva v 

RVŠ SR a vyzval členov k zamysleniu sa nad návrhmi nových kandidátov. P. Ruttkay 

informoval o voľbách do študentskej časti AS ŢU.  

 

V závere sa členovia senátu predbeţne dohodli na termíne ďalšieho zasadnuta kvôli 

schvaľovaniu dokumentov vyplývajúcich zo schválenia zmien v organizačnej štruktúre 

pracovísk FHV. 

 

 

 

 

 

V Ţiline 21. 10. 2011 

Zapísala: Mgr. Marcela Maglione 

 

Overil: Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. 

Predseda AS FHV ŢU 

 

 

 

 

 

 

V zápisnici sú zapracované vznesené pripomienky zo dní 26. 10. 2011 a 27. 10. 2011. 
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Prílohy:  

1. Prezenčná listina (členovia AS FHV a hostia)  

2. Návrh zloţenia VR FHV ŢU  

3. Návrh organizačnej štruktúry KPŠ  

4. Návrh organizačnej štruktúry KMaKD  

5. Návrh organizačnej štruktúry KAJ  

6. Návrh organizačnej štruktúry KMA  

7. Návrh organizačnej štruktúry KHU  

8. Návrh organizačnej štruktúry dekanátu FHV  

9. Návrh na zriadenie Katedry náboţenských štúdií  

10. Študijný plán Učiteľstvo výchovy k občianstvu  

11. Študijný plán Učiteľstvo dejepisu  

 


