
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČKY 

PhDr. Tatiany Tökölyovej, PhD. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s.,)  

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v  odbore politológia 

habilitačnou komisiou  

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky MŠVVaŠ SR 246/2019 o postupe získavania  vedecko-

pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor1) 

 

 

Habilitačná  komisia  sa zišla  27. 5. 2020 v zložení: 

 

Členovia habilitačnej komisie 

 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.  (FF UPJŠ v Košiciach) – predsedníčka 

• prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta 

UK, Bratislava) 

• doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. (Ústav Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, 

FSEV UK, Bratislava) 

 

Oponenti: 

 

•  prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (Institut globálních studií, Univerzita Jana Amose 

Komenského, Praha) 

• prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, 

Filozofická fakulta, UCM, Trnava) 

• prof. h. c. doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., (Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava) 

 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČA  PODĽA  MATERIÁLOV  

DODANÝCH UCHÁDZAČOM 

 

 

1. Základné životopisné údaje   

 

Rok a miesto narodenia: 1978, Nové Zámky  

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

2003 -2007: Externé doktorandské štúdium, odbor politológia, Fakulta politických vied a 

medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, odbor: Teória politiky. Téma dizertačnej práce: 

Analýza reformy politického systému Nového Zélandu v kontexte teórie demokracie A. Lijpharta 

2006 – 2008:  Rozširujúce štúdium v odbore Anglický jazyk a literatúra, PF UKF Nitra. Ukončené 

štátnou skúškou  

2002 – 2004: Interné doktorandské štúdium, Filozofická fakulta UKF, Nitra, odbor Dejiny filozofie, 

odborná a pedagogická prax FF UKF v Nitre  

2003: Rigorózna skúška, odbor: politológia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 

UMB Banská Bystrica. Téma rigoróznej práce: Komparácia politického systému Austrálie a Nového 

Zélandu 

1997 – 2002: FF UKF, odbor Ruský jazyk a literatúra v špecializácii: Prekladateľstvo, Politológia.  

1997 – 2000: FPV a MV UMB Banská Bystrica, odbor Politológia; 

                                                           
1 Vyhláška MŠVVaŠ SR 246/2019 o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-

pedagogických  titulov docent a profesor. 



Ďalšie vzdelávanie: 

Odborné školenia v odbore politológia a medzinárodné vzťahy: 

- NOHA – ELTE Budapest Awareness seminar "Humanitarian Action and foreign policy. Máj 

2011. V rámci projektu: “European Universities on Professionalization on humanitarian 

action” (EUPRHA).  

- “Advanced Course in Public Health and Humanitarian Action, co-organized by University 

Fernando Pessoa (UFP) and NOHA (Network of Humanitarian Assistance, International 

Association of Universities). Oporto - Ponte de Lima (Portugal). 4-8 júl 2011.  

 

Ďalší odborný a kvalifikačný rast: 

- 2015: Mediácia: Mediátor. Registrovaná na Ministerstve Spravodlivosti SR 

- 2016: Negociácia - Efektívne postupy vyjednávania.  PDCS Bratislava. 

- 2016-2018 – Tréning pre Akademikov v praxi. PDCS Bratislava.  Participatívne metódy 

vzdelávania v rámci Rozvojového vzdelávania, metodika a prax.– tréningy, školenia 

- 2016: Tréning pre Akademikov v praxi: PDCS Bratislava, Participatívne metódy vzdelávania 

v rámci Rozvojového vzdelávania, metodika a prax. 

- 2016: Tréning trénerov I., II. (Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých).  PDCS 

Bratislava. Vzdelávací program je akreditovaný pod názvom Participatívne postupy vo 

vzdelávaní dospelých, rozhodnutie č. 1289/2016/9/1. 

- 2017 – 2019: Univerzitná sieť globálneho vzdelávania. Centrum environmentálnej a etickej 

výchovy Živica. (workshop a tréningy v: Tvorba výučbových programov globálneho 

vzdelávania; Nenásilná komunikácia v témach globálneho vzdelávania; Storytelling ako forma 

práce s hodnotami a postojmi; Téma moci učiteľa v globálnom kontexte). 

- 2019 –  Kids‘Skills kouč –prístup zameraný na riešenie ako metóda sociálnej práce s deťmi, 

rodičmi a komunitou; akreditovaný program 

 

Priebeh zamestnaní  
2012 – súč.: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha      

                    o.p.s., Pozícia: odborný asistent, Katedra svetovej politiky 

2015 –2016: Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a  

                     ekonomických vied, Ústav európskych štúdií a  

                     medzinárodných vzťahov. Pozícia: odborný asistent.  

2012 – 2015: PrF UK, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie  

                      práva. Pozícia: odborný asistent 

2007 – 2013: Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a  

                      ekonomických vied, Ústav európskych štúdií a  

                      medzinárodných vzťahov. Pozícia: odborný asistent. 

2009- 2011: PrF UK, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie  

                    práva. Pozícia: odborný asistent. 

2006 -2011: SZČO, preklady a tlmočenie. 

2002 – 2004: Filozofická fakulta UKF Nitra. Odbor: Dejiny filozofie.     

                    Katedra filozofie FF UKF. Interný doktorand.  

                    Pedagogická prax: Katedra politológie a európskych štúdií,    

                    Jazykové centrum FF UKF. 

 

2. Pedagogická  činnosť  uchádzača. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., Vzdelávací a konzultačný inštitút 

v Bratislave. Pracovisko: Katedra svetovej politiky.  

Predmety:  Medzinárodné organizácie, Úvod do medzinárodných vzťahov, Medzinárodná politika, 

Geopolitika, Odborné predmety v anglickom jazyku (regionálne organizácie; vybrané otázky 

medzinárodných vzťahov). 

Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied. Pracovisko: Ústav 

európskych štúdií a medzinárodných vzťahov.  



Predmety: Komparatívna politika – Západná Európa, Politická angličtina, Dejiny politického myslenia 

I. a II. 

PrF UK. Pracovisko: Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva.  
Predmety: právnická angličtina so zameraním na EÚ, ruský jazyk 

 

 

3. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzača 

 

ZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ A ŠTUDIJNÉ POBYTY 

1. Puškinov inštitút ruského jazyka, Moskva  1999 (ZS 1999) 

2. University of Leicester 2008 

3. University of Oslo 2010 

 

ČLENSTVO V DOMÁCICH A MEDZIN. ORGANIZÁCIÁCH, REDAKČNÝCH  RADÁCH: 

- 2012- súčasnosť   Členka NEW ZEALAND STUDIES ASSOCIATION  

- 2012- súčasnosť   Členka výkonného výboru časopisu JOURNAL OF NEW ZEALAND AND 

PACIFIC STUDIES, evidovaný v databáze SCOPUS, ERIH Plus 

- 2011-2016            Členka redakčnej rady: JOURNAL OF GEOGRAPHY, POLITICS AND 

SOCIETY,   Poľsko  

- 2012- súčasnosť   Členka vedeckej rady: BOARD OF SCIENTIFIC COUNCIL OF EUROPE 

OUR HOUSE. Tbilisi, Gruzínsko  

- 2013- súčasnosť   Členka redakčnej rady:  EUROPEAN   JOURNAL OF TRANSFORMATION   

STUDIES. Tbilisi, Gruzínsko, evidovaný v databáze ERIH Plus, WoS 

- 2007-2013            Generálna tajomníčka CEPSA 

 

 

 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci: 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 

 

AAA1 Analýza reformy politického systému Nového Zélandu v kontexte teórie demokracie A. 

Lijpharta / Tökölyová, Tatiana (aut). - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2008. - 124 s. - ISBN 

978-80-7399-608-6 

 Ohlasy(5): 

 2011 [3] Modrzejewski, A. In Metodologiczcne i filozoficzne podstawy politologii : zarys 

wykladu Gdańsk-Elblag : Oficyna "OKO", 2011, S. 93 

  

2011 

[4] Mokrá, L. In Volebné právo a politická participácia v podmienkach Slovenskej 

republiky Bratislava : EURO-PROFI, 2011, S. 35 

  

2011 

[4] Gyárfášová, O. In Voličské správanie na Slovensku : teória, trendy, výskum 

Pezinok : Renesans, 2011, S. 126 

 2012 [3] Ćwikliński, K. The main factors conditioning formation of the civil society in 

New Zealand in the back ground of globalization processes. In Current issues of 

society and politics bilisi : Europe Our House Press, 2012, S. 32 

  

2012 

[3] Warzocha, M. Aktywność polityczna kobiet w Szwecji i Polsce. analiza 

porównawcza. In Current issues of society and politics Tbilisi : Europe Our House 

Press, 2012, S. 112 

   

AAA2 Identity in contemporary socio-political characteristics of modern societies. scienfitic 

monograph / Lenovský, Ladislav (aut) ; Al-Absi, Marwan (aut) - Tökölyová, Tatiana (aut 

25 %) - Gomes da Rocha, Ana Cristina (aut). - [1.] vyd. - Gdaňsk : Research Institute for 

European Policy &Authors, 2019. - 141 s. - ISBN 978839542104 

 

 



ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science, 

SCOPUS          (4) 

 

 

ADM1 Crisis in Syria - Reasons and Consequences / Marwan Al-Absi, Tatiana Tökölyová. 

In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997. - Vol. 2, no. 1 

(2014), s. 82-89. 

[AL-ABSI, Marwan - TÖKÖLYOVÁ, Tatiana] 

 FSEP 010871 

ADM2 On a state of demogratic emergency / Tatiana Tökölyová, Marián Děd. 

In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997. - Vol. 7, no. 2 

(2019), s. 9-20. 

[TÖKÖLYOVÁ, Tatiana - DĚD, Marián] 

 FSEP 011010 

ADM3 Regional Architecture in the Pacific / Tatiana Tökölyová. In: European Journal  of 

Transformation Studies. - ISSN 2298-0997. - Vol. 5, no. 1 (2017), s. 64-77. 

[TÖKÖLYOVÁ, Tatiana] 

 FSEP 010870 

ADM4 Transnationalism in the Pacific region as a concept of state identity / Tatiana 

Tökölyová. 

In: Journal of Nationalism Memory and Language Politics. - ISSN 2570-5857. - Vol. 

11, no. 1 (2017), s. 93-116. 

[TÖKÖLYOVÁ, Tatiana (100%) ] 

 FSEP 010872 

 

 

 

Štatistika kategórií publikačnej činnosti: 

 

AAA-Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 11 

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 1 

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 
4 

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
8 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 8 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 12 

BAA – Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 

BCI - Skriptá  a učebné texty 1 

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 2 

BEE – Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2 

BED – Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 
8 

BEF – Odborné práce v domácich zborníkoch (k konferenčných aj nekonferenčných) 2 



DAI – dizertačné a habilitačné práce 1 

EDI – recenzie v časopisoch a zborníkoch 5 

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy...) 
6 

 
C E L K O M 

81 

 

Štatistika ohlasov:  

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 
12 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 
1 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 29 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 14 

 

C E L K O M  
56 

 

 

V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri  tabuľku plnenia minimálnych 

kritérií na získanie  titulu docent v odbore politológia  možno konštatovať, že uchádzačka  PhDr. 

Tatiana Tökölyová, PhD., spĺňa scientometrické  kritériá na udelenie titulu docent  v odbore  

politológia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

Prehľadová tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent 

v odbore politológia 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
1  ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a 

ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu 

pôvodných vedeckých prác 
7 1 monografia, 20 pôvodných vedeckých prác 
8 alebo zahraničné pôvodné vedecké práce (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 
9 pre ŠO Sociálna psychológia a psychológia práce: alebo publikácie evidované v databázach WoS a 
 SCOPUS alebo uverejnené v časopise evidovanom v databáze  ERIH  
10 alebo citácie v časopisoch evidovaných v databáze ERIH 
11 alebo citácie v zahraničných publikáciách (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 
požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť 
  

Minimálny počet rokov 
vykonávania pedagogickej 
činnosti od získania titulu 
PhD. 

3 12 

(od 1.9.2007) 

VŠ učebnice, skriptá, učebné 
texty (min. súhrnný počet AH) 

1 (3) 1(5) 

Počet ukončených vedených 
diplomových prác 

5 39/36 

2. Publikačná činnosť 
  

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác  

1+20 3+50  

Počet výstupov kategórie A2 
3 7 

3. Ohlasy na publikačnú 

činnosť 

  

Ohlasy spolu 
30 56 

Ohlasy uvedené v citačných 

databázach WoS, SCOPUS 

8 13 (ohlasy kat [1] a [2]) 

29  (ohlasy kat [3]) 

4. Grantové projekty  - 
účasť na riešení 

2 16 



II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČA 

 

Na habilitačnú prácu PhDr. Tatiany Tökölyovej, PhD., s názvom: Výzvy napĺňania rozvojového 

potenciálu tichomorských demokracií  posudky vypracovali: 

 

 prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (Institut globálních studií, Univerzita Jana Amose 

Komenského, Praha) 

 prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, 

Filozofická fakulta, UCM, Trnava) 

 prof. h. c. doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., (Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava) 

 

 

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. – záver posudku 

  

Uvedená studie Výzvy naplňania rozvojového potenciálu tichomorských demokracií odpovídá 

požadavkům kladeným na habilitační práce. Doporučuji proto přijmout ji k obhajobě a po úspěšném 

absolvování této obhajoby navrhuji ud ělit PhDr. Tatianě Tökölyové, PhD. vědecko-pedagogický titul 

docent.  

 

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. – záver posudku 

 

Na základe preštudovania predmetnej práce konštatujem, že práca spĺňa kritériá stanovené na 

habilitačné práce a po úspešnom absolvovaní celého habilitačného konania odporúčam PhDr. Tatiane 

Tökölyovej, PhD. udeliť titul docent v odbore politológia. 

 

prof. h. c. doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.- záver posudku 

 

Posudzovaná práca - monografia - vyhovuje kritériám kladeným na habilitačnú prácu, a preto: 

NAVRHUJEM a ODPORÚČAM, aby jej autorke: PhDr. Tatiane Tökölyovej, PhD., bola po úspešnej 

obhajobe udelená vedecko-pedagogická hodnosť: „DOCENT“. 

 

 

 

III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE – NÁVRH 

HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Prednáška habilitantky PhDr. Tatiany Tökölyovej, PhD., bola venovaná téme Identita v procesoch 

demokratizácie. Cieľom prednášky bolo poukázať na dôležitosť identity v demokratizačných procesoch, 

a to na základe komparácie tranzície k demokracii v čase po vzniku samostatnej SR v 90. rokoch so 

súčasným stavom skúmaných krajín Tichomoria.  

Prednáška bola postavená na 2 hlavných argumentačných líniách. Prvá sa zameriavala na skutočnosť, 

že identita sa najviac prejavuje pri budovaní občianskej spoločnosti a je prepojená na budovanie 

individuálnej identity, ktorá sa priamo i nepriamo pretavuje do formovania alebo 

dotvárania/obnovovania novej politickej identity v novom transformujúcom sa prostredí. Habilitantka 

sa venovala dôsledkom jej nedostatočnej existencie na príklade vybraných krajín. Uviedla, že identitu 

na individuálnej i kolektívnej úrovni reflektovanú cez stav a fungovanie občianskej spoločnosti formuje 

i ekonomické prostredie.  Druhá rovina prednášky sa venovala skutočnosti, že v tomto procese sa 

prejavujú výrazného deformácie, pričom v  SR sa prejavovali  deformácie sociálno – politické a v 

skúmaných krajinách ide v súčastnosti o postkoloniálne deformácie. A to v zmysle, že koloniálna a 

krátka post-koloniálna minulosť umožnila formovanie len sociálneho komponentu občianstva, pričom 

občiansky a politický komponent absentovali z dôvodu existujúcej kolektívnej identity. Ako sa uviedlo 

v prednáške, toto počiatočné štádium vykazuje viacero zhodných prvkov a znakov so SR v 90. rokoch, 

a to absenciu hodnotového konsenzu v otázke celospoločenských cieľov z dôvodu nejasnej individuálnej 

i kolektívnej identity, ako i formujúceho sa uskutočňovania sociálnej, hospodárskej politiky štátu, ktorá 

by mobilizovala občianske aktivity v záujme ich vlastnej sebarealizácie a rozvoja spoločnosti.  



Ako sa uviedlo v prednáške, v tomto procese identifikácie občianskej spoločnosti týchto krajín je nutné 

pozornosť nasmerovať na dve kľúčové dimenzie: a to (a) uchopenie kolektívnej identity presahujúcej 

diverzitu jednotlivých komunít v rámci spoločnosti, (b) sformovanie a aplikáciu občianskej, 

individuálnej identity formou budovania spolunáležitosti. Sprítomnenie oboch dimenzií sa prejaví ako 

kľúčové v časoch rôznych spoločenských konfliktov. Toto sprítomnenie vzorov sprostredkovaných 

prienikom uvedených dvoch dimenzií je úzko naviazané na politickú socializáciu jednotlivca (t.j. 

občana). Záver prednášky sa venoval aspektu kolektívnej identity a jej dôležitosti v procese 

transformácie postkomunistických a postkoloniálnych spoločností, kde habilitantka identifikovala dva 

rozsiahle procesy, ktoré možno súhrnne nazvať ako „kyvadlový efekt“. Uvedené zaradila habilitantka v 

prípade SR do kontextu vzťahu národného a nacionalistického, v skúmaných krajinách kládla dôraz na 

skúmanie etnickej identity v rámci variety komunít tvoriacich jednej štátny útvar na geograficky 

diverzifikovanom území. V závere prednášky boli prezentované  aj možnosti smerovania ďalšieho 

bádania v tejto oblasti. 

 

 

 

V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČOVI TITUL DOCENT V ODBORE POLITOLÓGIA 

 

 Habilitačná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou MŠVVaŠ SR z 22. 7. 2019 číslo 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor. 

 Habilitačná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach týkajúcich 

sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača, posudkov oponentov a prednesenej 

habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzačka PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., spĺňa všetky 

podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň aj vnútornými predpismi 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

v odbore politológia. 
 Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá návrh predsedníčke Vedeckej 

rady Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach schváliť návrh na 

udelenie titulu docent PhDr. Tatiane Tökölyovej, PhD., v odbore politológia. 
 

 

Košice 27. 5. 2020 

 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.  - predsedníčka .................................................. 

 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.      .................................................. 

 

doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.       .................................................. 


