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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. - 340 s. 

[13,71 AH], online - Projekt: Analýza rizikových faktorov životného 

štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho 

veku - KEGA 005UPJŠ-4/2019.. - ISBN 9788057400271. 

[KIMÁKOVÁ, Tatiana (60%) - TÓTH, Štefan (30%) [4,113 AH] - 

UHER, Ivan (10%) ] 
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