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NÁVRH VYMENÚVACEJ KOMISIE VO VECI VYMENOVANIA 

doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. 

za profesora v odbore 

3.1.14 SOCIÁLNA PRÁCA 

spracovaný v zmysle „Kritérií na vymenúvanie profesorov“ (schválené VR VŠZaSP sv. Alžbety dňa 

17.06.2014 a návrh do VR 05.04.2016) pre odbor 3.1.14 Sociálna práca 

 

A) ZOZNAM ČLENOV VYMENÚVACEJ KOMISIE: 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia komisie:  prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra) 

   prof. Dr. Tadeusz Bąk, Ph D. (VŠ technicko-ekonomická Ks.B. 

   Markiewicza v Jaroslawiu, Poľsko) 

   prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (PU Prešov) 

Oponenti:   prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

   prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. (UJEP, Ústi nad Labem) 

   prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. (UKF Nitra) 

   prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (KU Ružomberok) - náhradník 

 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 19. 02. 2019 o 12:15 hod. na Rektoráte vysokej školy, 

Námestie 1. mája č. 1, v Bratislave. 

 

B) ODBORNÉ POSÚDENIE ÚROVNE VEREJNEJ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

Uchádzač predniesol inauguračnú prednášku s názvom „Súčasné výzvy sociálnej práce v 

zdravotníctve v kontexte dlhodobej starostlivosti“, ktorú prezentoval s prehľadom, pričom 

preukázal svoju pedagogickú prax a svoje vysoké pedagogické kvality.  V rámci diskusie  

k danej téme všetky otázky boli fundovane zodpovedané, pričom boli preukázané vysoké 

odborné vedomosti uchádzača.  Záverom diskusie bolo konštatované, že prednáška bola 

nadpriemerná hodnotená. 

 

C) PRESKÚMANIE PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYMENÚVANIE PROFESOROV 

        1. ZOZNAM PREDLOŽENÝCH DOKLADOV  

Uchádzač o vymenúvacie konanie predložil nasledovné dokumenty: 

- žiadosť o začatie vymenúvacieho konania prijatá dňa 3. októbra 2019 

- profesijný životopis 

- overené kópie dokladov o získaní vzdelania PhDr.,  PhD., doc. 

- prehľad pedagogickej činnosti 
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- prehľad o vedeckej škole 

- podklady o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti 

- prehľad odbornej praxe 

- publikačná a citačná činnosť 

- prehľad o aktívnej účasti na konferenciách 

- iné skutočnosti charakterizujúce uchádzača 

- stanoviská pracoviska, na ktorom uchádzač pôsobí 

- čestné prehlásenie uchádzača o morálnej bezúhonnosti 

- tabuľkový prehľad pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača a prehľad plnenia kritérií 

   vymenúvacieho konania 

- charakteristika uchádzača 

- tézy verejnej inauguračnej prednášky uchádzača 

- súhlas dotknutej osoby 

- kópie a/alebo originály publikácií uchádzača 

- súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov 

        

2. KRITÉRIÁ VYMENÚVACIEHO KONANIA PODĽA KTORÝCH SA POSUDZOVALO ICH 

PLNENIE  

Návrh bol spracovaný v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6 z 8. decembra 

2004 v znení zmeny č. 457/2012 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle „Kritérií na 

vymenúvanie profesorov“ (schválené VR VŠZaSP sv. Alžbety dňa 17.06.2014 a návrh do 

VR 05.04.2016) pre odbor 3.1.14 Sociálna práca. 

 

3. ANALÝZA PLNENIA KRITÉRIÍ  

Všetky požadované doklady boli predložené buď notársky overené alebo boli iným 

spôsobom hodnoverne podložené a bola potvrdená ich relevantnosť oprávnenými 

osobami. Všetci členovia vymenúvacej komisie sa s nimi dôkladne oboznámili 

a vo svojich písomných stanoviskách konštatovali, že uchádzač v plnom rozsahu spĺňa 

kritériá Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pre získavanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore sociálna práca. 

 

1. Vykonávanie  pedagogickej činnosti najmenej 3 roky od získania titulu docent 

v predmetoch zo študijného odboru Sociálna práca alebo z príbuzného študijného 

odboru.  

Splnené: 7 rokov pedagogickej činnosti od získania titulu docent 
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2. Najmenej 10 rokov pedagogickej praxe na vysokej škole (názov školy, roky, 

predmety) a to v rozsahu minimálne polovice ustanoveného týždenného 

pracovného času (vrátane zahraničia) – vedenie prednášok, seminárov, 

doktorandov 

Splnené: 13 rokov pedagogickej praxe 

 

3. Získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore Sociálna 

práca alebo v príbuznom odbore (názov školy, rok udelenia, študijný odbor) 

Splnené: titul získaný v r. 2012 

 

4. Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), kandidát vied (CSc.) 

alebo doktor vied (DrSc.). (názov školy, rok udelenia, študijný odbor) 

Splnené: titul získaný v r. 2010 

 

5.  Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti: 50  vedeckých a 

odborných prác, z toho: 3  výstupy kategórie A - musí ísť o publikácie podľa 

WOS, Scopus, ERIH a pod. resp. vedecké štúdie evidované v profesijných 

databázach, resp. publikované v časopisoch s IF ≥ 0,14, ktoré napĺňajú kritéria 

karentovaných časopisov alebo sú karentovanými časopismi 

Splnené a prekročené:  spolu 224 výstupov, z toho 6 ADC+ADD v zahraničných 

a domácich karentovaných časopisoch, 23  zahraničných a  8  domácich 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS. Približne 30% je 

z odboru sociálna práca.   

Z toho: prvý autor minimálne v 20 publikáciách; autor minimálne v 10 

zahraničných publikáciách; maximálne 20 % vedeckých prác môže byť z 

príbuzného študijného odboru. 

Splnené: z toho prvý autor v 113 publikáciách. 

 

6. Autor najmenej 1 monografie  resp. spoluautor (minimálne 2 kapitoly) v 

rozsahu minimálne 3 AH.  

Splnené a prekročené:  je autorom 9 zahraničných a 1 domácej monografie, 

z toho 6 v odbore sociálna práca. 
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7. Autor l vysokoškolskej učebnice (min.3 AH) alebo 2 skrípt – učebných textov 

(min.3 AH) 

Splnené: 3 vysokoškolské učebnice ACA. 

 

8. Minimálne 40 ohlasov (citácií) na publikované práce  v študijnom odbore 

Sociálna práca, z toho:  minimálne 20 je v zahraničných časopisoch. 

Splnené: 142 citácií, z toho C1 (Scopus, ERIH, WoS): 79;  C3 (zahraničné): 40 

 

9.  Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov z toho: 

- minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand v študijnom odbore Sociálna práca 

alebo v príbuznom študijnom odbore 

- min. 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky v odbore Sociálna práca 

Splnené: Úspešne ukončení 5 doktorandi v odbore sociálna práca, v súčasnosti 

školení 7.  Uchádzač školil ďalších doktorandov v zdravotníckych odboroch. 

 

10.  Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr. 

 člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných 

prác (PhD.),  

Splnené: Člen komisie pre vykonávanie dizertačných skúšok a doktorandských 

prác v programe Sociálna  práca VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 Prínos pre rozvoj odboru: (napr. recenzie publikácií, oponentúry 

habilitačných,     dizertačných prác) 

Splnené: oponovanie 33 dizertačných prác, 7 PhD. prác, 5 recenzií učebných 

textov a monografií.  Oponoval 3 habilitačné práce. 

 

11.   Riešiteľ alebo spoluriešiteľ najmenej 3 výskumných úloh výskumných 

úloh (granty, inštitucionálne projekty, medzinárodné projekty ap.) 

Splnené a prekročené: riešiteľ a spoluriešiteľ 15 projektov, z toho 9 požadovanej 

kategórie v odbore sociálna práca 

 

12.   Aktívna účasť min. na 50 konferenciách, z toho: 

 minimálne 15 v zahraničí 
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 vedenie sekcií na medzinárodných konferenciách 

 člen organizačného výboru medzinárodných vedeckých podujatí 

Splnené a prekročené: 155 – aktívna účasť na konferenciách, z toho: 50 – 

zahraničné vyžiadané;  

42 - vedenie sekcií; 38 - člen organizačného výboru 

 

13.   Členstvo vo výbore min. 1 odbornej spoločnosti, alebo členstvo v redakčnej 

rade min. 1 zahraničného vedeckého resp. odborného časopisu alebo v 2 

domácich časopisoch, alebo absolvent 3 študijných resp. prednáškových pobytov 

na zahraničných univerzitách, resp. iných vedeckých inštitúciách na základe 

pozvania. 

Splnené: člen vo vedeckých spoločnostiach z oblasti sociálnej práce: 5x, v 

redakčných radách 4x; pobyt na zahraničných univerzitách: 7x. 

 

 

D) SPOLOČNÉ VYJADRENIE VYMENÚVACEJ KOMISIE K JEDNOTLIVÝM 

ČLÁNKOM KRITÉRIÍ JE NASLEDOVNÉ: 

 

Kvalifikačné predpoklady a pedagogická činnosť  

Uchádzač doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. je aktívnym odborníkom v odbore sociálna 

práca a zároveň je uznávaným výskumníkom v medicíne.   

Doc. Šuvada ukončil graduálne vysokoškolské vzdelanie v oblasti všeobecného 

lekárstva na LF UK v Bratislave. V roku 2010 získal titul PhD. v odbore verejné 

zdravotníctvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V 

odbore sociálna práca habilitoval v roku 2012 tiež na VŠZaSP sv. Alžbety. 

Pôsobí ako pedagóg v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 13 rokov. V oblasti pedagogickej činnosti má 

veľmi široký záber, v odbore sociálna práca vyučuje predmety: Krízová intervencia, Sociálna 

patológia, Manažment v sociálnej práci, Teória riadenia a organizácie tímov, Sociálna práca s 

marginalizovanými skupinami, Humanitárne a rozvojové projekty, Kauzistický seminár, 

Metodológia výskumu a interdisciplinárne predmety: Paliatívna starostlivosť, Sociálna 

pediatria a Sociálna medicína.  Na univerzite vo Varšave učil  predmet Sociálna práca s 

marginalizovanými skupinami a Leadership a manažment; v Karvinej predmet Sociálna práca 

s rizikovým klientom a Riadenie neziskových organizácií; na Vysokej škole v Radome učil 

predmet Manažment migrácie a utečenectva; v Kyjeve predmet Sociálna práca v 

zdravotníctve.  Hosťoval na univerzitách: Baylor´s College of Medicine Texas – pobočka v 
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Kampale, Uganda; Makerere University, Kampala, Uganda; Busoga University, Busoga, 

Uganda; Imperial College London, St. Jude Children´s Research Hospital, USA; University of 

Scranton, USA. Tu prednášal predmety z oblasti manažmentu, vodcovstva, multikulturálnej 

komunikácie, rozvojovej pomoci a sociálnej práce v zdravotníctve. 

 Najväčšou profesionálnou výhodou uchádzača je prepojenie oblastí zdravotníctva a 

sociálnej práce; participoval na kreovaní projektu Komory sociálnych pracovníkov o 

systematizovaní pozície sociálneho pracovníka v oblasti zdravotníctva. Novým trendom je aj 

zbližovanie a vzájomná kooperácia rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí pri 

profesionálnom obohatení korpusov vzdelávania v týchto oblastiach a súčasne praxe. Iba 

takto sa dostane do praxe toľko deklarovaný, ale v praxi minimálne využívaný holistický 

prístup. Podobne sa o prepojenie zdravotníctva a sociálnej práce zasadil pri príprave 

koncepcie komplexného systému dlhodobej starostlivosti.  V rámci pedagogickej činnosti 

uchádzač viedol a oponoval 29 doktorských prác, viedol 132 záverečných prác a oponoval 

330 záverečných práca nie len z oblasti sociálnej práce. 

 

Publikačná činnosť a citačné ohlasy 

Uchádzač sa vo svojich prácach venuje najmä problematike sociálnych determinantov 

ochorení u detí, a to v oblasti tropických chorôb, HIV/AIDS a onkologických ochorení.  

Z toho potom vyplývajú i možné preventívne opatrenia a programy na znižovanie 

negatívnych sociálnych dopadov závažných ochorení u detí.  Napríklad podvyživené deti, 

ktoré žijú v zlých sociálnych podmienkach sa ľahšie nakazia infekčnými chorobami, a ťažšie 

sa z nich liečia.  V opačnom poradí, deti nakazené HIV sú v niektorých krajinách 

ostrakizované a hrozí im odvrhnutie komunitou.  Rozvojové projekty, ktorým sa vo svojich 

prácach venuje, sú zamerané na edukáciu týchto detí a ich inklúziu do spoločnosti.   

Ďalšie práce uchádzača odôvodňujú začlenenie sociálnej práce ako integrálnej súčasti 

poskytovania komplexnej starostlivosti pre chorých a zomierajúcich; zvlášť v oblasti 

onkologických ochorení a dlhodobo chorých.  Špeciálnu pozornosť venuje migrantom. 

K najvýznamnejším patria: 

AAA01 Suvada J., Czarnecki P., Tománek P. 2016. Social Pathology. Warsaw: WMU 

Publishing Housem Warsaw Management University Publishing House, 2016, pp. 411. ISBN 

978-83-7520-206-9 

AAA03 SUVADA, J., CZARNECKI, P., TOMANEK, P.: Updates in Social Pathology II. 

Warsaw : Warsaw Management University Publishing House, 2016, s. 249 -287. ISBN 978-

83-7520-217-5 
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AAA04 Suvada J., Czarnecki P., Bujdova N. 2016. Social Pathology within the Family. 

Warsaw: WMU Publishing House; Warsaw Management University Publishing House, 2016, 

pp. 411. ISBN 978-83-7520-218-2 

AAA06 Suvada, J. 2010. Children´s Palliative Care in low-resource settings. Agatres (U), 

LTD Press, Kampala, Uganda, 2010, pp. 153 

AAB01 Šuvada Šuvada, Gállová Andrea. 2017. Atribúty sociálnej komunikácie medzi 

rómskych etnikom a majoritnou spoločnosťou. 1. vyd. Rimavská Sobota, ASRPO SR. 2017. 

ISBN 978-80-972352-3-9 Šuvada, J. (50,00 %) - Gállová, A. (50,00 %) 

ABC Ptsd in special population groups - refugees and children. In Suvada J., Czarnecki P., 

Tomanek P. 2016. Updates in Social Pathology II. Warsaw : Warsaw Management 

University, 2016. s. 191-235. ISBN 978-83-7520-217-5. 

ADC Quality of life, risk factors and mortality in children with HIV/AIDS on 2nd line 

treatment, slow progressors and late presenters in Cambodian orphanage. In Clinical Social 

Work and Health Intervention. Vol. 8, No. 3, 2017. ISSN 2076-9741(online). ISSN 2222-

386X (print) Dostupné   na: http://www.clinicalsocialwork.eu/wp-

content/uploads/2017/03/CSW-3-2017-cely.pdf  (IF=1.325) 

BAA01 Lionetti D., Suvada J., Afolabi W.A. 2010. Feeding and HIV in Children. Manual for 

Training of Nutritionists an Paediatricians. The Infant and Young Children Nutrition Project 

(IYCN). Uganda. 2010, pp.43 

BAA04 Suvada, J. et all. (2012): Proposal for National Palliative Care Initiative and Training 

Program, MoH, Kampala, Uganda,2012, pp. 48 

 Uchádzač uvádza 142 citačných odkazov domácich i zahraničných autorov na publikačné 

výstupy, z toho približne tretina sa týka sociálnej práce a multidisciplinárnych prác.    

 

Vedecká škola 

Uchádzač sa podieľal na výchove 5 úspešne ukončených doktorandov v odbore sociálna 

práca, v súčasnosti školí ďalších 7.  Uchádzač školil ďalších doktorandov v zdravotníckych 

odboroch. Bol oponentom 3 habilitačných prác. 

Je autorom a spoluautorom učebníc a skrípt pre študentov i odborníkov z odboru sociálna 

práca: 

ACA01 BENCA, J – ŠUVADA, J (25%) – GREY, E – BUČKO L – NOVÁ M. 2016. 

Globálna rozvojová pomoc. Dvojfarebný svet a J.N.Neumann Publ. House Přínram. s. 103.  

(1,5 AH) ISBN 978-80-972478-1-2 

ACA02 ŠUVADA, J. 100%. 2017. Manažment pre študentov sociálnej práce. s. 129  (6 

AH) 978-0-9992342-2-8 
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ACA03 ŠUVADA, J. 100%. 2017. Riadenie a organizácia tímov – teória pre študentov 

sociálnej práce. s. 113 (5 AH) ISBN 978-0-9992342-3-5 

ACC01 Šuvada, Jozef 100%: Globálne problémy a rozvojoá spolupráca. In: Benca J., et. 

al. 2016. Globálna rozvojová pomoc. Dvojfarebný svet a J.N.Neumann Publ. House Přínram. 

s. 103. ISBN 978-80972478-1-2 

 

Grantová činnosť 

Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. bol vedúcim alebo členom riešiteľského kolektívu v 15 

zahraničných projektoch, z toho 9 v oblasti sociálnej práce alebo interdisciplinárnych.  Venuje 

sa v nich najmä sociálnym dopadom infekcie HIV/AIDS u detí a tiež preventívnym 

programom, ktoré realizujú komunitní sociálni pracovníci v rámci multidisciplinárneho tímu.  

Druhou oblasťou záujmu sú sociálne determinanty migrácie.  Treťou profesionálnou 

orientáciou je sociálna práca v rámci komplexnej paliatívnej starostlivosti u detských 

klientov. 

2008 – 2018: Spoluriešiteľ: Palliative Care for Children in Developing Countries 

(Grantová úloha: SIOP-PODC/ St. Jude Children´s research Hospital, USA) 

2009 – 2011: Hlavný riešiteľ: OVC and HIV/AIDS prevention (Grantová úloha: 

HIPS/UNAIDS) 

2010 – 2015: Spoluriešiteľ:: Comprehensive care in children with HIV and AIDS – 

knowledge translation into multicultural settings (Baylor´s College of Medicine Texas) 

2010 – 2011: Hlavný riešiteľ: Youth Empowerment Project (YEP) (HIA grant) 

2012 – 2014: Spoluriešiteľ: CHAP – UNAIDS: ABC Project  (UNAIDS/ Behavior 

change) 

2012 – 2014: Spoluriešiteľ: Strengthening community HIV/AIDS prevention (UNAISD) 

2014 – 2017: Spoluriešiteľ: Advancing Children and Women Rights in Tororo District 

(WACC - World Association for Christian Communication) 

2018 – 2021: Odborný garant, hl. riešiteľ: Tvorba nových a inovovaných postupov pre 

výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe (EK, OP Ľudské zdroje: č. 

312041R239) 

2018 – 2020: Odborný garant, hl. riešiteľ: Tvorba odporúčaných a štandardných postupov 

pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov 

tretích krajín (AMIF - SK 2018 AMIF SC2.1) 

 

 Prednášková činnosť 

 Uchádzač dokladoval aktívnu účasť na 155 konferenciách doma i v zahraničí. 

Prednášal na vedeckých podujatiach v mnohých krajinách v Európe, Afrike, Ázii i Amerike.  
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Je aktívnym organizátorom vedeckých a odborných podujatí, zakladateľom medzinárodných 

konferencií v oblasti sociálno-patologických javov u dospievajúcich SPAY. 

 

 Členstvá vo vedeckých spoločnostiach, redakčných radách a ďalšie skutočnosti 

Inaugurant je členom viacerých vedeckých organizácii, napríklad: 

 Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (od 2014), 

 Člen expertného tímu WHO pre detské HIV (2013),  

 Expertný tím WHO pre pediatrickú onkológiu v rozvojových krajinách (2017),  

 AIDS Research Assistance Institute (2010), EAP (2011), ECCO (2009), ECO 

(2007),  

 HIV/AIDS Innovators for Children (2012),  

 Hospice & Palliative Care Consultant Group (2013),  

 International AIDS Economics Network (2014),  

 International AIDS Society (2012), 

Členstvo v redakčných radách:  

- Acta Missiologica (SK, od 2014),  

- Bonitas (SK, od 2014), 

- International Healthcare journal (ANG, od 2016),  

- Newsletter ŠDTP (SK, od 2017) 

 

E) ČESTNÉ PREHLÁSENIE O MORÁLNEJ BEZÚHONNOSTI 

Uchádzač o vymenúvacie konanie predložil písomné vyhlásenie o tom, že nebol členom 

strán propagujúcich násilie, rasovú nenávisť a že nebol ani členom ŠTB. 

Toto písomné prehlásenie je neoddeliteľnou prílohou tohto záverečného návrhu a jeho 

originál je súčasťou vymenúvacieho spisu uchádzača. 

 

F) OPONENTSKÉ POSUDKY 

Oponentami inauguračného spisu boli prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. (VŠZaSP Bratislava), 

prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. (UJEP, Ústi nad Labem), prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. 

(UKF Nitra) a prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (KU Ružomberok). 

Všetky oponentské posudky boli pozitívne a odporúčali vymenovanie uchádzača za profesora 

v odbore sociálna práca. 
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Inauguračná komisia po detailnom zhodnotení a analýze inauguračného materiálu doc. 

MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. dospela k záveru, že kandidát na vymenovanie za 

profesora v odbore sociálna práca predložil celý inauguračný materiál, ktorý spĺňa 

a v mnohých oblastiach výrazne prekračuje kritériá na inauguračné konanie. Komisia 

konštatuje, že sa jedná o dynamickú a inovatívnu vedeckú a pedagogickú osobnosť. Po 

tajnom hlasovaní vymenúvacia komisia odporúča vymenovanie za profesora v odbore 

3.1.14 SOCIÁLNA PRÁCA. 

 

 

Bratislava,  19. 02. 2019 o 12:15 hod. 

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia komisie:  prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra) 

   prof. Dr. Tadeusz Bąk, Ph D. (VŠ technicko-ekonomická Ks.B. 

   Markiewicza v Jaroslawiu, Poľsko) 

   prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (PU Prešov) 

Oponenti:   prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

   prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. (UJEP, Ústi nad Labem) 

   prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. (UKF Nitra) 

   prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (KU Ružomberok) 

 

 


