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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PROGRAMOVEJ RADY TFTU 

 

Miesto zasadnutia: Zasadačka TFTU 

Termín a čas zasadnutia: 23.3. 2023, 9:45 hod 

Prítomní:  

Predseda:  

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. - garant  

Pedagógovia príslušného študijného odboru:   

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D  

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.  

Zástupca študentov:   

Bc. Ing. Lukáš Hanúsek SVD  

Zástupca zamestnávateľov:   

Mgr. Pavol Kruták SVD – provinciál verbistov (pripojený ONLINE) 

Ospravedlnení:  

Mgr. Vladimír Olbert (František Xaverský) OFM 

Mgr. Ján Štofka 

 

PROGRAM 

1. Privítanie 

V úvodnej časti zasadnutia predseda programovej rady, prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

privítal všetkých prítomných a poďakoval sa im za ich ochotu a za účasť. Súčasne ich 

oboznámil s programom zasadnutia.  

2. Predstavenie periodickej hodnotiacej správy bakalárskeho študijného programu 

Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie.  

Predseda programovej rady podrobne predstavil jednotlivé časti priebežnej periodickej 

hodnotiacej správy študijného programu Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie za 

akademické rok 2021-2022. Túto správu garant programu vypracoval 13.3.2023.  
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3. Diskusia a schválenie periodickej hodnotiacej správy bakalárskeho študijného 

programu Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie. 

Predseda komisie vyzval prítomných, aby sa k hodnotiacej správe vyjadrili alebo navrhli ešte 

doplnenie. Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D pripomenul, že do záverečnej časti plánu (VI. časť 

– Plán činnosti na nasledujúce obdobie) by sa mohla doplniť poznámka o pláne prípravy 

nového teologického programu v spolupráci s KVRPS na Slovensku na úrovni bakalárskeho 

programu.  

Následne prebehlo hlasovanie, v ktorom bola správa jednohlasne odsúhlasená. Nikto nebol 

proti a ani sa nikto nezdržal hlasovania.  

4. Predstavenie periodickej hodnotiacej správy magisterského študijného programu 

Katolícka teológia.  

Nasledovalo predstavenie priebežnej periodickej hodnotiacej správy magisterského študijného 

programu Katolícka teológia. Predseda programovej rady podrobne predstavil jednotlivé časti 

tejto správy.  

5. Diskusia a schválenie správy magisterského študijného programu Katolícka teológia.  

Po následnej diskusii ohľadom správy prebehlo hlasovanie, v ktorom bola správa 

magisterského študijného programu Katolícka teológia jednohlasne schválená. Nikto nebol 

proti a ani sa nikto nezdržal hlasovania.  

6. Záverečné poďakovanie 

Predseda programovej rady prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th., sa na záver stretnutia 

poďakoval všetkým prítomným.   

 

Bratislava, 23. 3. 2022 
 

 

 

 

.............................................. ........................................................ 

Zapísal: Overil: 

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

 


