
Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly
Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-28074/22978-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňo

vať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov 

študijného odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandar

dná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

1.

TU ZV 

(univerzitný 

ŠP)

manažment a ekonomika 

lesných zdrojov a 

podnikov

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

2.

TU ZV 

(univerzitný 

ŠP)

manažment a ekonomika 

lesných zdrojov a 

podnikov

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

3.

TU ZV 

(univerzitný 

ŠP)

manažment financovania 

lesných podnikov

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

4.

TU ZV 

(univerzitný 

ŠP)

manažment financovania 

lesných podnikov

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

5.
TU ZV 

FEVT
výrobná technika

5.2.50. výrobná 

technika
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

6.
TU ZV 

FEVT
výrobná technika

5.2.50. výrobná 

technika
1. externá 3, 5 Bc.

s časovým obmedzením do 

28. februára 2013 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

7.
TU ZV 

FEVT
priemyselné inžinierstvo

5.5.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)
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8.
TU ZV 

FEVT
priemyselné inžinierstvo

5.5.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. externá 3, 5 Bc.

s časovým obmedzením do 

28. februára 2013 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

9.
TU ZV 

FEVT
ekotechnika

5.2.46. 

poľnohospodárska a 

lesnícka technika

1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

10.
TU ZV 

FEVT
ekotechnika

5.2.46. 

poľnohospodárska a 

lesnícka technika

1. externá 3, 5 Bc.

s časovým obmedzením do 

28. februára 2013 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

11.
TU ZV 

FEVT

dopravná a manipulačná 

technika

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

12.
TU ZV 

FEVT

dopravná a manipulačná 

technika

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia
1. externá 3, 5 Bc.

s časovým obmedzením do 

28. februára 2013 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

13.
TU ZV 

FEVT
výrobná technika

5.2.50. výrobná 

technika
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

14.
TU ZV 

FEVT
výrobná technika

5.2.50. výrobná 

technika
2. externá 2, 5 Ing.

s časovým obmedzením do 

28. februára 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

15.
TU ZV 

FEVT

lesnícka a mobilná 

technika

5.2.46. 

poľnohospodárska a 

lesnícka technika

2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov
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16.
TU ZV 

FEVT

lesnícka a mobilná 

technika

5.2.46. 

poľnohospodárska a 

lesnícka technika

2. externá 2, 5 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

17.
TU ZV 

FEVT
ekotechnika

5.2.46. 

poľnohospodárska a 

lesnícka technika

2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2010 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

18.
TU ZV 

FEVT
ekotechnika

5.2.46. 

poľnohospodárska a 

lesnícka technika

2. externá 2, 5 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2010 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

19.
TU ZV 

FEVT
výrobná technika

5.2.50. výrobná 

technika
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

20.
TU ZV 

FEVT
výrobná technika

5.2.50. výrobná 

technika
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia
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21.
TU ZV 

FEVT
lesná a mobilná technika

6.1.14. mechanizácia 

poľnohospodárskej a 

lesníckej výroby

3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

22.
TU ZV 

FEVT
lesná a mobilná technika

6.1.14. mechanizácia 

poľnohospodárskej a 

lesníckej výroby

3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

23.
TU ZV     

FEE

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažement
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

24.
TU ZV     

FEE

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažement
1. externá 3, 5 Bc.

s časovým obmedzením do 

28. februára 2013 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

25.
TU ZV     

FEE

ekológia a ochrana 

biodiverzity

4.3.4. všeobecná 

ekológia a ekológia 

jedinca a populácií

1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

26.
TU ZV     

FEE

environmentálne 

inžinierstvo

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

27.
TU ZV     

FEE

ekológia a využívanie 

krajiny

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia
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28.
TU ZV     

FEE

ekológia a ochrana 

biodiverzity

4.3.4. všeobecná 

ekológia a ekológia 

jedinca a populácií

2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

29.
TU ZV     

FEE

environmentálne 

inžinierstvo

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

30.
TU ZV     

FEE

ekológia a ochrana 

biodiverzity

4.3.4. všeobecná 

ekológia a ekológia 

jedinca a populácií

3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

31.
TU ZV     

FEE

ekológia a ochrana 

biodiverzity

4.3.4. všeobecná 

ekológia a ekológia 

jedinca a populácií

3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

32.
TU ZV     

FEE

environmentálne 

inžinierstvo

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

33.
TU ZV     

FEE

environmentálne 

inžinierstvo

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

34.
TU ZV         

LF
lesníctvo 6.2.1. lesníctvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

35.
TU ZV         

LF
lesníctvo 6.2.1. lesníctvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

36.
TU ZV         

LF

aplikovaná zoológia a 

poľovníctvo
6.2.6. poľovníctvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

37.
TU ZV         

LF

aplikovaná zoológia a 

poľovníctvo
6.2.6. poľovníctvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

38.
TU ZV         

LF
lesníctvo 6.2.1. lesníctvo 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

39.
TU ZV         

LF
lesníctvo 6.2.1. lesníctvo 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

40.
TU ZV         

LF

aplikovaná zoológia a 

poľovníctvo
6.2.6. poľovníctvo 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

41.
TU ZV         

LF

aplikovaná zoológia a 

poľovníctvo
6.2.6. poľovníctvo 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia
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42.
TU ZV         

LF
ekológia lesa 6.2.1. lesníctvo 2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

43.
TU ZV         

LF
ekológia lesa 6.2.1. lesníctvo 2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

44.
TU ZV         

LF

geoinformačné a 

mapovacie techniky v 

lesníctve

6.2.1. lesníctvo 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

45.
TU ZV         

LF

geoinformačné a 

mapovacie techniky v 

lesníctve

6.2.1. lesníctvo 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

46.
TU ZV         

LF

ťažbovodopravné a 

stavebné technológie v 

lesníctve

6.2.1. lesníctvo 2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

47.
TU ZV         

LF

ťažbovodopravné a 

stavebné technológie v 

lesníctve

6.2.1. lesníctvo 2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

48.
TU ZV         

LF

pestovanie a ochrana 

lesa
6.2.2. pestovanie lesa 3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

49.
TU ZV         

LF

pestovanie a ochrana 

lesa
6.2.2. pestovanie lesa 3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia
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50.
TU ZV         

LF

aplikovaná zoológia a 

poľovníctvo
6.2.6. poľovníctvo 3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

51.
TU ZV         

LF

aplikovaná zoológia a 

poľovníctvo
6.2.6. poľovníctvo 3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

52.
TU ZV         

LF
lesnícka fytológia 6.2.4. lesnícka fytológia 3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

53.
TU ZV         

LF
lesnícka fytológia 6.2.4. lesnícka fytológia 3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov
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54.
TU ZV         

LF

hospodárska úprava 

lesov

6.2.3. hospodárska 

úprava lesov
3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

55.
TU ZV         

LF

hospodárska úprava 

lesov

6.2.3. hospodárska 

úprava lesov
3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

56.
TU ZV         

LF
lesnícke meliorácie 6.4.2. hydromeliorácie 3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

57.
TU ZV         

LF
lesnícke meliorácie 6.4.2. hydromeliorácie 3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

58.
TU ZV         

LF

technika a technológie 

lesníckej výroby

6.1.14. mechanizácia 

poľnohospodárskej a 

lesníckej výroby

3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

59.
TU ZV         

LF

technika a technológie 

lesníckej výroby

6.1.14. mechanizácia 

poľnohospodárskej a 

lesníckej výroby

3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

60.
TU ZV        

DF
dizajn nábytku 2.2.6. dizajn 1. denná 4 Bc. bez časového obmedzenia

61.
TU ZV        

DF
interiérový dizajn 2.2.6. dizajn 1. denná 4 Bc. bez časového obmedzenia

62.
TU ZV        

DF
drevárske technológie 5.2.42. drevárstvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia
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63.
TU ZV        

DF
drevárske technológie 5.2.42. drevárstvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

64.
TU ZV        

DF

technológie spracovania 

biomasy
5.2.42. drevárstvo 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

65.
TU ZV        

DF

technológie spracovania 

biomasy
5.2.42. drevárstvo 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

66.
TU ZV        

DF

konštrukcia drevených 

stavieb a nábytku
5.2.42. drevárstvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

67.
TU ZV        

DF

konštrukcia drevených 

stavieb a nábytku
5.2.42. drevárstvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

68.
TU ZV        

DF

manažment drevárskej a 

nábytkárskej výroby
5.2.42. drevárstvo 1. denná 4 Bc. bez časového obmedzenia

69.
TU ZV        

DF

manažment drevárskej a 

nábytkárskej výroby
5.2.42. drevárstvo 1. externá 4 Bc. bez časového obmedzenia

70.
TU ZV        

DF
výroba nábytku 5.2.42. drevárstvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

71.
TU ZV        

DF
výroba nábytku 5.2.42. drevárstvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

72.

TU ZV        

DF 

pracovisko 

Volyně

konštrukcia drevených 

stavieb a nábytku
5.2.42. drevárstvo 1. externá 4 Bc. bez časového obmedzenia

73.
TU ZV        

DF

podnikový manažment v 

drevospracujúcom 

priemysle

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

74.
TU ZV        

DF

podnikový manažment v 

drevospracujúcom 

priemysle

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

Strana 9



Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly
Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-28074/22978-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňo

vať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov 

študijného odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandar

dná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

75.
TU ZV        

DF

ochrana osôb a majetku 

pred požiarom

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

76.
TU ZV        

DF

ochrana osôb a majetku 

pred požiarom

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

77.
TU ZV        

DF

prevádzka strojov a 

zariadení
5.2.42. drevárstvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

78.
TU ZV        

DF

prevádzka strojov a 

zariadení
5.2.42. drevárstvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

79.
TU ZV        

DF

technická produkcia a 

prvostupňové 

spracovanie dreva

v kombinácii študijného 

odboru 5.2.42. 

drevárstvo a študijného 

odboru 6.2.1. lesníctvo

1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

80.
TU ZV        

DF

technická produkcia a 

prvostupňové 

spracovanie dreva

v kombinácii študijného 

odboru 5.2.42. 

drevárstvo a študijného 

odboru 6.2.1. lesníctvo

1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

81.
TU ZV        

DF
dizajn nábytku 2.2.6. dizajn 2. denná 2 Mgr. art. bez časového obmedzenia

82.
TU ZV        

DF

technológie spracovania 

biomasy
5.2.42. drevárstvo 2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

83.
TU ZV        

DF

technológie spracovania 

biomasy
5.2.42. drevárstvo 2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

84.
TU ZV        

DF

materiálové inžinierstvo v 

drevárstve
5.2.42. drevárstvo 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia
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85.
TU ZV        

DF

materiálové inžinierstvo v 

drevárstve
5.2.42. drevárstvo 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

86.
TU ZV        

DF

nábytok a výrobky z 

dreva
5.2.42. drevárstvo 2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

87.
TU ZV        

DF

nábytok a výrobky z 

dreva
5.2.42. drevárstvo 2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

88.
TU ZV        

DF
drevárske inžinierstvo 5.2.42. drevárstvo 2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

89.
TU ZV        

DF
drevárske inžinierstvo 5.2.42. drevárstvo 2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

90.
TU ZV        

DF

podnikový manažment v 

drevospracujúcom 

priemysle

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

91.
TU ZV        

DF

podnikový manažment v 

drevospracujúcom 

priemysle

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia
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92.
TU ZV        

DF

hasičské a záchranárske 

služby

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

93.
TU ZV        

DF

hasičské a záchranárske 

služby

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

94.
TU ZV        

DF

technická bezpečnosť 

osôb a majetku

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

95.
TU ZV        

DF

technická bezpečnosť 

osôb a majetku

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

96.
TU ZV        

DF

konštrukcia drevárskych 

výrobkov
5.2.42. drevárstvo 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

97.
TU ZV        

DF

konštrukcia drevárskych 

výrobkov
5.2.42. drevárstvo 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

98.
TU ZV        

DF

technika pre spracovanie 

dreva
5.2.42. drevárstvo 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

99.
TU ZV        

DF

technika pre spracovanie 

dreva
5.2.42. drevárstvo 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

100.
TU ZV        

DF

technológia spracovania 

dreva

5.2.43. technológia 

spracovania dreva
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

101.
TU ZV        

DF

technológia spracovania 

dreva

5.2.43. technológia 

spracovania dreva
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

102.
TU ZV        

DF

konštrukcie a procesy 

výroby drevárskych 

výrobkov

5.2.45. konštrukcie a 

procesy výroby 

drevárskych výrobkov

3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

103.
TU ZV        

DF

konštrukcie a procesy 

výroby drevárskych 

výrobkov

5.2.45. konštrukcie a 

procesy výroby 

drevárskych výrobkov

3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

104.
TU ZV        

DF

protipožiarna ochrana a 

bezpečnosť

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

105.
TU ZV        

DF

protipožiarna ochrana a 

bezpečnosť

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

106.
TU ZV        

DF

štruktúra a vlastnosti 

dreva

5.2.44. štruktúra a 

vlastnosti dreva
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

107.
TU ZV        

DF

štruktúra a vlastnosti 

dreva

5.2.44. štruktúra a 

vlastnosti dreva
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia
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