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Rok 2016
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB1

Kríza vo výchove a hľadanie východísk / Vasiľ Kusin. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Fakulta
sociálnych štúdií, Vysoká škola Danubius, 2016. - 164 s. - ISBN 978-80-8167-057-2.
[Kusin, Vasiľ (100%)]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD1

2018

Muž a žena v rodine tradičnej rómskej kultúry v procese socializácie = A man and a woman in
the family of the traditional Roma culture in the process of socialization / Antonín Kozoň.
In: Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie [elektronický dokument]. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. - ISBN 978-80-89533-18-3. - S. 19-39 [online].
[Kozoň, Antonín (100%)]
Ohlasy:
[4] Baková, Daniela. Problémy maloletých matiek. In Mládež a spoločnosť Bratislava :
Centrum vedecko-technických informácií, 2018, S. 4. ISSN 1335-1109

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE1

2017

Legislative changes in social policies of the selected countries in the world / Andrea
Jankurová.
In: Inovatívne technológie pre správu a právo [elektronický zdroj]. - Yoshkar-Ola : Volga State
University of Technology, 2016. - ISSN 2226-0056. - Roč. 2016. č. 3, (16) s. 108 [online].
[Jankurová, Andrea (50%) - Horváthová, Zuzana (50%)]
Ohlasy:
[4] Chvátalová, Iva. Social security of Europen union officials. In Fórum cudzích jazykov,
politológie, a medzinárodných vzťahov = Forum of foreign languages, politology, and
international relations Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, č. 1 (2017) Volume 9, 2017, S.
57. ISSN 2454-0145
[4] Kováčová, Natália - Králik, Ján. Verejný záujem a verejná politika. In Úvod do štúdia
verejnej politiky Sládkovičovo : Vysoká škola DanubiusFakulta verejnej politiky a verejnej
správy, 2017, S. 156. ISBN 978-80-8167-061-9

ADE2

Scientific research methods: methodology and appoaches / Jiří Bílý, Zuzana Horváthová,
Andrea Jankurová.
In: Pravo i politika = Law and politics [online]. - Novi Sad : Fakultet za evropske pravo političke studije, 2016. - ISSN 1820-7529. - Roč. 9, č. 1, (2016), s. 37-58 [elektronický
dokument].
[Jankurová, Andrea (34%) - Bílý, Jiří (33%) - Horváthová, Zuzana (33%)]

ADE3

Why do even deeply religious people need distance from their own ideas about God? :
Secularisation as an important means for the peaceful coexistence of religions and societies /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló.
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In: Bogoslovska Smotra. Ephemerides theologicae zagrabienses. - Zagreb : Catholic Faculty of
Theology, University of Zagreb, 2016. - ISSN 0352-3101. - Roč. 86, č. 2, (2016), s. 463-476.
[Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír (100%)]
ADE4

Viva active et vita comtemplative chez Hannah Arendt et chez Saint Thomas d´Aquin /
Inocent-Mária V. Szaniszló.
In: A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei 3. - Budapest :
Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság, 2016. - ISSN 2062-4980. - Č. 3, (2016), s.
159-186.
[Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír (100%)]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF1

Význam hodnotovej orientácie rómskej mládeže v procese efektívnejšej integrácie do
spoločnosti / Daniela Baková. - Spôsob prístupu:
http://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/Bakov%C3%A1.pdf.
In: Revue spoločenských a humanitných vied [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká
škola Danubius, 2016. - ISSN 1339-259X. - Roč. 4, č. 3-4, (2016), [online].
[Baková, Daniela (100%)]

ADF2

Kvalita života mladých ľudí s mentálnym postihnutím v podporovanom bývaní / Daniela
Baková.
In: Mládež a spoločnosť = Youth and society. - Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, 2016. - ISSN 1335-1109. - Roč. 22, č. 1, (2016), s.
12-30.
[Baková, Daniela (100%)]

2017

Ohlasy:
[3] Lešková, Lýdia. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím = The employment of
persons with disabilities. In Človek vo víroch slovenskej spoločnosti Varšava : Szkola Wyzsza
im. Bogdana Jańskiego, 2017, S. 16. ISBN 978-83-87987-92-5

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
AEC1

Úroveň manažérskej spôsobilosti pracovníkov verejnej správy v kontexte znalostného
manažmentu / Andrea Jankurová, Dušan Masár.
In: Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti / Jiří Dušek a kol. - České
Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú, 2016. - ISBN
978-80-7556-013-1. - S. 49-56.
[Jankurová, Andrea (50%) - Masár, Dušan (50%)]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
AED1

Postavenie rómskeho muža a rómskej ženy v rómskej rodine cez prizmu zmien v spoločnosti
= Position of the romani man and the romani woman in a romani family from the perspective
of changes in the society / Stanislav Matulay.
In: Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie [elektronický zdroj]. - Trenčín :
SpoSoIntE, 2016. - ISBN 978-80-89533-18-3. - S. 139-147 [online].
[Matulay, Stanislav (100%)]
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AED2

2016

2017

Integrácia migrantov a prístup k jej riešeniu / Andrea Jankurová.
In: Multikulturalizmus v kontexte migračných tokov. - Bratislava : C.E.E.I., 2016. - ISBN
978-80-270-0478-2. - S. 78-92.
[Jankurová, Andrea (100%)]
Ohlasy:
[1] Olejárová, Barbora. Security concerns over the third-countries migration in the Slovak
republic. In SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and
arts , S. 984. ISBN 978-619-7105-93-3
[1] Štupáková, Mária. European union and Slovak republic cooperation with the third countries
in the field of migration. In SGEM international multidisciplinary scientific conference on
social sciences and arts , S. 902. ISBN 978-619-7105-93-3
[3] Ondria, Peter - Cevárová, Dominika. Kríza politiky multikulturalizmu v Európe. In
Evropská unie na rozcestí: Výzvy a rizika České Budějovice : Vysoká škola evropských a
regionálních studií, z. ú., 2017, S. 32. ISBN 978-80-7556-020-9
[3] Kollárová, Barbora - Kollár, Dávid. Potenciálne prerušenie prístupových rokovaní EÚ s
Tureckom ako jedna z hlavných výziev pre Európu v roku 2017. In Evropská unie na rozcestí:
Výzvy a rizika České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2017,
S. 46. ISBN 978-80-7556-020-9

AED3

Identita rómov - sociálno-politické a etnické súvislosti / Vasiľ Kusin, Jana Drábiková.
In: Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie [elektronický dokument]. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. - ISBN 978-80-89533-18-3. - S. 87-97 [online].
[Kusin, Vasiľ (50%) - Drábiková, Jana (50%)]

AED4

Prieniky a špecifiká sociálnej filozofie, sociálnej práce a sociálnej politiky teoreticko-metodologické a prakticko-aplikačné aspekty / Vasiľ Kusin.
In: Retrospektívy a perspektívy v teórii, výskume a praxi sociálnej práce / Zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 25 rokov univerzitného
vzdelávania v sociálnej práce na Slovensku Bratislava, 27. - 28.4.2016. - Bratislava : IRIS,
2016. - ISBN 978-80-89726-90-5. - S. 114-122.
[Kusin, Vasiľ (34%) - 33% (Vaska, Ladislav) - 33% (Čierna, Martina)]

AED5

Úloha ženy a muža v rómskej rodine vzhľadom na kultúru chudoby a jej limity = Woman´s
and man´s role in Gypsy family in poverty culture aspect and its limits / Juraj Spuchľák.
In: Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie [elektronický dokument]. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. - ISBN 978-80-89533-18-3. - S. 191-200 [online].
[Spuchľák Juraj (100%)]

AED6

Prvky rodinnej socializácie rómov problematizujúce ich integráciu do majoritnej spoločnosti
= The aspects of family socialisation of Roma that complicate their integration into the
majority society / Branislav Malík, Petronela Šebestová.
In: Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie [elektronický dokument]. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. - ISBN 978-80-89533-18-3. - S. 43-52 [online].
[Malík, Branislav (50%) - Šebestová, Petronela (50%)]

AED7

Rómska rodina a jej koexistencia v majoritnej spoločnosti = Roma families and their
coexistence in the majority society / Daniela Baková, Zuzana Budayová.
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In: Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie [elektronický dokument]. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. - ISBN 978-80-89533-18-3. - S. 219-233 [online].
[Baková, Daniela (50%) - Budayová, Zuzana (50%)]
AED8

2016

Premeny a život rómskej ženy v rodine v priebehu 20. storočia po súčanosť = conversion and
life of the Roma women in the family in the 20th century to the present / Daniela Baková.
In: Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie [elektronický dokument]. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. - ISBN 978-80-89533-18-3. - S. 183-188 [online].
[Baková, Daniela (100%)]
Ohlasy:
[4] Lešková, Lýdia. Tradičná rómska kultúra a jej prezentácia v zvykoch a rituáloch =
Traditional Roma culture and its presentation through customs abd rituals. In Náhľad na
tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta
sociálnych štúdií, 2016, s. 122. ISBN 978-80-89533-18-3

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC1

Violence in partnership and persisting problems of assistance / Hermína Mareková.
In: CBU international conference proceedings Vol. 4 [elektronický zdroj]. - Prague : Central
Bohemia University, 2016. - ISSN 1805-997X. - Roč. 4, č. , (2016), s. 489-498 [online].
[Mareková, Hermína (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1

Tri hlboké vrásky na usmievavej tvári koncepcie sociálnych podnikov (esej) = Deep wrinkles
on the smiling face of the concept of social enterprises (essay) / Stanislav Matulay.
In: Vizualizácia sociálnej práce II. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
[elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2016.
- ISBN 978-80-8167-053-4. - S. 143-149 [CD-ROM].
[Matulay, Stanislav (100%)]

AFD2

Profesné hodnoty a etické dilemy medzi pracovníkmi v pomáhajúcich profesiách =
Professional values and ethical dilemmas among workers in helping professions / Hermína
Mareková.
In: Vizualizácia sociálnej práce II. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
[elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. - ISBN
978-80-8167-053-4. - S. 10-19 [CD-ROM].
[Mareková, Hermína (100%)]

AFD3

Sociálna zodpovednosť v (POST) krízovej dobe. Ohliadnutie za 7.Výročím od vydania
sociálnej encykliky pápeža Benedikta XVI. Caritas in veritatem. / Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló.
In: Vizualizácia sociálnej práce II. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
[elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií. ISBN 978-80-8167-053-4. - S. 101-115 [CD-ROM].
[Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír (100%)]

AFD4

Dôstojnosť a ľudské práva bez diskriminácie v optike rodovosti - Dignity and human rights
without discimination through the lens of gender / Mareková, Hermína.
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In: Svetový den sociálnej práce II. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický dokument]. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2016. - ISBN
978-80-8167-054-1. - S. 63-72 [CD/ROM].
[Mareková, Hermína (100%)]
AFD5

Fenomén racionality v humánnej ekológii = The phenomenon of rationality in human ecology
/ Vasiľ Kusin.
In: Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách : Medzinárodné kolokvium
organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU [CD/ROM]. - Bratislava :
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-227-4637-3. - S. 79-83
[CD/ROM].
[Kusin, Vasiľ (100%)]

AFD6

Význam komunikácie pri sprevádzaní dieťaťa / Daniela Baková, Andrea Jankurová, Lucia
Ludvigh Cintulová.
In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Perspektívy ochrany detí a
mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách", konanej v dňoch 13. a 14. 4.2016 v
Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2016. ISBN 978-80-557-1142-3. - S. 6-10.
[Baková, Daniela (34%) - Jankurová, Andrea (33%) - Ludvigh Cintulová, Lucia (33%)]

AFD7

Fenomén emocionality vo výchove a vzdelávaní - teoreticko-metodologické a
prakticko-aplikačné aspekty = The phenomenon of emotionality in upbringin and education theoretical-methodological and practical-application aspects / Vasiľ Kusin, Jana Drábiková.
In: Svetový deň sociálnej práce II. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický dokument]. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálynch štúdií, 2016. - ISBN
978-80-8167-054-1. - S. 104-120 [CD-ROM].
[Kusin, Vasiľ (50%) - Drábiková, Jana (50%)]

AFD8

Problém rozširovania sociálnej nespravodlivosti : Vplyv neetických globálnych riešení na
ľudskú dôstojnosť a sociálnu prácu / Szaniszló, Inocent - Mária Vladimír.
In: Svetový deň sociálnej práce II. zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2016. - ISBN
978-80-8167-054-1. - S. 46-62 [CD/ROM].
[Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír (100%)]

AFD9

Firemná filantropia ako súčasť spoločensky zodpovedného podnikania firiem / Daniela
Baková.
In: Scientia Iuventa 2016. Zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie.
Proceeding from international conference of PhD. students [elektronický zdroj]. - Banská
Bystrica : Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016. - ISBN
978-80-557-1084-6. - S. 49-58 [CD/ROM].
[Baková, Daniela (34%) - Ludvigh Cintulová, Lucia (33%) - Radi, František (33%)]

AFD10

Základné aspekty sociálnej práce z pohľadu nových sociálnych a spoločenských procesov =
Basic aspects of social work in terms of new social and social processes / Stanislav Matulay.
In: Svetový deň sociálnej práce II. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Sládkovičovo : Výsoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2016. - ISBN
978-80-8167-054-1. - S. 73-79 [CD/ROM].
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[Matulay, Stanislav (100%)]
AFD11

Vzdelávanie starších v oblasti digitálnych médií pre zlepšenie integrácie prostredníctvom
mediálnej socializácie = Education of older people in digital media for improving their
itegration through media socialization / Andrea Jankurová.
In: Svetový deň sociálnej práce II. Zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2016. - ISBN
978-80-8167-054-1. - S. 88-103 [CD-ROM].
[Jankurová, Andrea (100%)]

AFD12

Nezamestnanosť ako dlhodobý problém ľudí so zdravotným postihnutím / Lucia Ludvigh
Cintulová, Daniela Baková, František Radi, Katarína Bundzelová.
In: Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou [elektronický zdroj]. Rimavská Sobota : Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, 2016. - ISBN
978-80-972352-1-5. - S. 96-109 [CD-rom].
[Baková, Daniela (25%) - Ludvigh Cintulová, Lucia (25%) - Radi, František (25%) Bundzelová, Katarína (25%)]

AFD13

Zadĺženosť jednotlivcov a rodín - fenomén postmodernej doby / Daniela Baková.
In: Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou [elektronický dokument]. Rimavská Sobota : Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, 2016. - ISBN
978-80-972352-0-8. - S. 165-171 [CD-rom].
[Baková, Daniela (100%)]

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG1

Implementation of an individual development plans in ergotherapy of people with learning
disability / Daniela Baková, Lucia Ludvigh Cintulová, František Radi, Katarína Bundzelová.
In: Abstract book, Spay 2016, Social pathology among Youth = Sociálno-patologické javy a
dialóg v kontexte regiónu strednej Európy na interdisciplinárnej úrovni. - Varšava :
Management University Publishing House Prof. Leszka J. Kryzanowskiego, 2016. - ISBN
978-83-7520-209-0. - S. 142-143.
[Baková, Daniela (25%) - Ludvigh Cintulová, Lucia (25%) - Radi, František (25%) Bundzelová, Katarína (25%)]

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGI1

Vybrané aspekty rómskej problematiky v mestách a obciach okresu Galanta (záverečná správa
z výskumu, ako empirický itinerár k štúdiám) / Stanislav Matulay, Eva Matulayová.
In: Štúdie o etnických Rómoch na Slovensku na vybrané témy. - Sládkovičovo : Vysoká škola
Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Katedra pedagogických disciplín, 2016. - ISBN
978-80-8167-056-5. - S. 101-153.
[Matulay, Stanislav (50%) - Matulayová, Eva (50%)]

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB1

Kvalitatívny výskum fenoménu bezdomovstva na Slovensku : (vedecká štúdia) / Stanislav
Matulay.
In: Výskumna sonda do života ľudí bez domova na Slovensku. - Sládkovičovo : Vysoká škola
Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2016. - ISBN 978-80-8167-058-9. - S.67-146.
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[Matulay, Stanislav (100%)]
BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB1

Sociálna exklúzia etnických Rómov, jej teoretické a prakticko - aplikačné aspekty / Vasiľ
Kusin.
In: Štúdie o etnických Rómoch na Slovensku na vybrané témy. - Sládkovičovo : Vysoká škola
Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Katedra pedagogických disciplín, 2016. - ISBN
978-80-8167-056-5. - S. 65-86.
[Kusin, Vasiľ (100%)]

BBB2

Tradičná rómska kultúra v procese socializácie / Antonín Kozoň.
In: Štúdie o etnických Rómoch na Slovensku na vybrané témy. - Sládkovičovo : Vysoká škola
Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Katedra pedagogických disciplín, 2017. - ISBN
978-80-8167-056-5. - S. 42-64.
[Kozoň, Antonín (100%)]

BBB3

Filozofia rómskeho žitia a myslenia / Stanislav Matulay.
In: Štúdie o etnických Rómoch na Slovensku na vybrané témy. - Sládkovičovo : Vysoká škola
Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, Katedra pedagogických disciplín, 2016. - ISBN
978-80-8167-056-5. - S. 11-41.
[Matulay, Stanislav (100%)]

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI1

Recenzia / HEIMBACH-STEINS, Marianna : Grenzverläufe gesellschaftlicher Gerechtigkeit :
Migration - Zugehörigkeit - Beteiligung. Paderborn : Ferdinand Schöningh Verlag, 2016. 193
s. ISBN 978-3-506-78276-2 / Inocent-Mária V. Szaniszló.
In: Teologický časopis. Fórum pre kresťanský dialóg. - Trnava : Dobrá kniha. Teologická
fakulta Trnavskej univerzity, 2016. - ISSN 1336-3395. - Roč. XIV, č. 1, (2016), s. 106-108.
[Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír (100%)]

FAI Redakčné a zostavovateľské práce
FAI1

2016

Náhľad na tradičnú rómskú kultúru v procese socializácie / Antonín Kozoň. - 1. vyd. - Trenčín
: SpoSoIntE, 2016. - 244 s. - ISBN 978-80-89533-18-3.
[Kozoň, Antonín (100%)]
Ohlasy:
[6] Kusin, Vasiľ. Recenzia / Náhľad na tradičnú rómskú kultúru v procese socializácie. In
Mládež a spoločnosť = Youth and society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum
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republiky, 2016, S. 70-73. ISSN 1335-1109

GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich
GII1

Praktikum inkluzívnej pedagogiky [ekektronický zdroj] : Osobitosti edukácie
vysokoškolských študentov so špecifickými potrebami z hľadiska špeciálnej pedagogiky.
Antológia / Petronela Šebestová, Hermína Mareková. - 1. vyd. - Sládkovičovo : Vysoká škola
Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2015. - 35 s. : [CD-ROM]. - ISBN 978-80-8467-039-8.
[Šebestová, Petronela (50%) - Mareková, Hermína (50%)]

strana: 7

GII2

Život človeka bez domova / Daniela Baková.
In: Výskumná sonda do života ľudí bez domova na Slovensku. - Sládkovičovo : Vysoká škola
Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2016. - ISBN 978-80-8167-058-9. - S. 33-66.
[Baková, Daniela (100%)]

GII3

Exkurz do histórie bezdomovectva / Daniela Baková.
In: Výskumna sonda do života ľudí bez domova na Slovensku. - Sládkovičovo : Vysoká škola
Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 2016. - ISBN 978-80-8167-058-9. - S. 9-32.
[Baková, Daniela (100%)]

Štatistika publikácií:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch: 4
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch: 1
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch: 8
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 13
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií: 1
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách: 1
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 1
BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách: 3
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 1
FAI Redakčné a zostavovateľské práce: 1
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich: 3
Štatistika ohlasov:
[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus): 2
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch: 3
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch: 4
[6] Recenzie v domácich publikáciách: 1

strana: 8

