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Mgr. Eva Benková 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Témou jej 
dizertačnej práce je novoveké vinohradníctvo Malých Karpát. Venuje sa tiež dejinám 
hospodárstva na Slovensku v novoveku a regionálnym dejinám stredovekého Gemera 
s dôrazom na šľachtické rody. 
 
 
 
Mgr. Daniel Gahér 
pôsobí ako interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
Odborné zameranie: stredoveké dejiny územia západného Slovenska – najmä neskorý 
stredovek, šľachtické rody – grófi zo Svätého Jura a Pezinka, vývoj hradov v Uhorsku, 
regionálne dejiny – dejiny Svätého Jura a Pezinka. 
 
 
 
Mgr. Tomas Maier 
je externý doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK. 
Odborné zameranie: prvé obliehanie Viedne (1529) a obrana strednej Európy pred expanziou 
Osmanov. 
 
 
 
Mgr. Helena Markusková 
je interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
Odborné zameranie – osmanské panstvo na Slovensku v 17. storočí. 
 
 
 
Mgr. Ľudmila Maslíková 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
Odborné zameranie: stredoveké dejiny, konkrétne cestná sieť v stredoveku v Nitrianskej 
stolici. Venuje sa aj problematike regionálnych dejín dedín a mestečiek v Oravskej stolici. 
 
 
 
Mgr. Adam Mesiarkin 
je interným doktorandom na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Témou jeho 
dizertačnej práce je úloha vojenských elít pri etnogenéze Slovanov. Zaujíma sa o politické 
dejiny včasného stredoveku a etnicitu včasnostredovekých gentes. 
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Mgr. Katarína Nádaská 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
V dizertačnej práci sa zaoberá kultom sv. Alžbety v Košiciach v stredoveku. Venuje sa aj 
problematike stredovekého písomníctva, hagiografie a kultúrno-spoločenskému vývoju 
v stredoveku. 
 
 
 
PhDr. Zuzana Orságová, MA 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
Zaoberá sa dejinami Uhorska v arpádovskom období so zreteľom na ženské predstaviteľky 
dynastie. 
 
 
 
Mgr. Peter Podolan, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 19. storočia 
s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu. 
 
 
 
Mgr. Mária Tarabová 
je absolventka odboru História na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
v roku 2010, zaoberá sa dejinami slovanskej otázky v 19. a  20. storočí v balkánskom 
a ruskom prostredí. 
 
 
 
Bc. Juraj Valko 
študuje históriu na FiF UK v Bratislave. Odborné zameranie: politické dejiny 
Československej republiky 1918 – 1938 so zreteľom na slovenské autonomistické hnutie. 
 
 
 
Mgr. Martin Vašš, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK. V rámci svojej vedeckej a pedagogickej 
činnosti sa zameriava na problematiku slovenskej otázky v 1. ČSR a v 2. Č-SR, 
na vnútropolitické a zahraničnopolitické problémy Slovenskej republiky (1939 – 1945), 
slovenské politické a intelektuálne elity 1918 – 1945 a na otázky formovania moderného 
politického slovenského národa a transformácie na občiansku spoločnosť v podmienkach 
1. ČSR. 
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