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KATEDROVÝ TELEGRAF 

Súhrn informácii z katedrových newsletterov za zimný semester  2013/2014 

 
 
Nová monografia venovaná 
humánnej geografii 
Bratislavy 
 
Širokému kolektívu autorov z katedry sa 
podarilo v posledných mesiacoch roku 2013 
dokončiť  rozsiahlu vedeckú monografiu 
venovanú humánnej geografii Bratislavy. 
Mnohí členovia a katedry sa v podobe 
rôznych výskumných projektov a 
časopiseckých publikácii venujú už 
dlhodobo jednotlivým problémom vývoja 
mesta. Táto skúsenosť, dlhodobo 
naakumulované poznatky, následne 
znásobené novými výskumami, poskytli 
pomerne veľký potenciál k postihnutiu 
diverzity parciálnych priestorových 
štruktúr, sietí a procesov pôsobiacich v 
Bratislave. Ich predstavenie širšej vedeckej 
verejnosti má doplniť rastúce množstvo 
štúdií a monografií, ktoré sa venujú 
Bratislave z rôznych iných aspektov. Ako už 
v názve, použitím pojmu „moderná 
humánna geografia“ naznačujeme, má to byť 
najmä predstavenie aktuálnych poznatkov, 
ale v širšej časopriestorovej, často 
i komparatívnej perspektíve. 

Publikácia - Ján Buček a Pavol Korec, 
CSc., editori 2013: Moderná humánna 
geografia mesta Bratislava: priestorové 
štruktúry, siete a procesy. Bratislava: 
Univerzita Komenského, Prírodovedecká 
fakulta, Katedra humánnej geografie 
a demografie, 345s.) - predstavuje viaceré 
parciálne disciplíny a subdisciplíny, ktoré 
humánna geografia zastrešuje, na príklade 
hodnotenia Bratislavy. Jednotlivé kapitoly 
sú reprezentáciou výskumov v oblasti 
ekonomickej a sociálnej geografie, geografie  

 
obyvateľstva a demografie, urbánnej 
geografie, geografie sietí, geografie turizmu, 
geografie dopravy, politickej geografie 
(volebnej geografie, geografie verejnej 
politiky) i iných disciplín humánnej 
geografie.  

Objavujú sa tu odozvy výskumu 
polohy mesta v dlhodobej perspektíve, 
lokalizácie ekonomických aktivít v meste, či 
celkovej pozície mesta v regionálnom 
rozvoji a regionálnej štruktúre Slovenska. 
Podobná monografia nemôže obísť 
demografické štruktúry a procesy, v prípade 
Bratislavy značne špecifické. Napriek vcelku 
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pozitívnej percepcii sociálnej situácie v 
meste, nemôžeme zanedbať jednak 

unikátne pozitívne fenomény, ako aj 
negatívne črty sociálno-priestorových 

štruktúr, najmä v podobe rôznych podôb 
sociálnej nerovnosti.  

Pochopenie mesta sa nemôže vyhnúť 
zachyteniu súčasných tendencií v miestnej

Napriek stále významnej úlohe 
priemyslu, rozhodujúcu úlohu už získavajú 
nové sektory. Veľkej pozornosti sa pri 
hodnotení rozvojových možností vo veľkých 
mestách teší cestovný ruch, hľadanie 
príťažlivosti pre turistov a všeobecná snaha 
ukázať mesto ako atraktívnu lokalitu pre 
turizmus. Zásadným faktorom budúceho 
rozvoja sa stáva začlenenie mesta do sietí 
inovačných aktivít. Jednou z významných 
podmienok rozvoja a potenciálnych 
predností Bratislavy je využitie jej 
potenciálu ako dopravného uzla, či samotné 
obslúženie obyvateľov mesta a tu 
pôsobiacich podnikateľských subjektov 
dopravnými službami. Dynamické procesy 
post-socialistickej transformácie sa zásadne 
prejavujú aj v morfologickej štruktúre, v 
súčasnosti uchopiteľnej aj s využitím 
nových metód skúmania. Pomerne veľkú 
pozornosť venujeme volebným 
preferenciám obyvateľov Bratislavy, ktoré 
potvrdzujú ústup tradičných, či 
zjednodušujúcich predstáv o Bratislave ako 
bázy pravicového elektorátu. Zdôrazňujeme 
aj dôležitosť dobrého vládnutia, dobre 

organizovanej samosprávy, pôsobiacej vo 
vhodnom priestorovom rámci, pre úspešnú 
budúcnosť mesta. 

Autori veria, že monografia bude 
prospešná odbornej verejnosti viacerých 
vedeckých disciplín. Predpokladáme, že 
môže byť vhodná aj pre decíznu sféru, 
územnoplánovaciu prax, i zanietených 
študentov zameraných na štúdium 
Bratislavy, prípadne miest všeobecne. Kniha 
môže byť zaujímavá aj pre mnohých ďalších 
zaujímajúcich sa o mesto v ktorom žijú, či 
podnikajú. Autori chceli takto vyjadriť aj 
svoj vzťah k mestu kde pracujú, mnohí žijú, 
študovali, či vyrástli. Chceli sme si touto 
aktívnou formou pripomenúť aj 60. výročie 
existencie Katedry humánnej geografie a 
demografie, ktorá začala pôsobiť na 
Univerzite Komenského už v školskom roku 
1952/1953. Vydanie tejto monografie bolo 
podporené v rámci riešenia výskumných 
projektov VEGA  a APVV.  
Publikácia vyšla v obmedzenom náklade a je 
dostupná v plnotextovej verzii na webe 
katedry:http://www.humannageografia.sk/
index_monografia.php. 

 
 
 
 
Prehľad kapitol a ich autorov: 
Poloha mesta Bratislava - Pavol Korec 
Pozícia Bratislavy a jej regiónu v regionálnej štruktúre Slovenska - Pavol Korec 
Demografický obraz Bratislavy - Branislav Bleha, Juraj Majo, Branislav Šprocha 
Bratislava - mesto narastajúcich sociálnych nerovností - Alena Rochovská, Miriam Miláčková, 
Lukáš Námešný 
Ekonomická báza Bratislavy, jej vývoj a perspektívy - Pavol Korec 
Inovátori vo výskume a vývoji technológií v Bratislave - Slavomír Ondoš, Eva Polonyová, Filip 
Lehocký 
Bratislava - najvýznamnejšie centrum mestského turizmu na Slovensku - Ingrid Bučeková 
Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach - Marcel Horňák, Vladimír Bačík 
Funkčná adaptácia pôdorysu Bratislavy - Slavomír Ondoš 
Politický život Bratislavy z perspektívy jej volebného správania - Martin Plešivčák 
Priestorová organizácia miestnej samosprávy Bratislavy v teoretickom a medzinárodnom 
kontexte - Ján Buček 
 

 



 

Prognóza vývoja obyvateľstva v
roku 2035 
 

Koncom roka 2013 sa verejnosť mohla zoznámiť s
monografiou venovanou prognóze vývoja obyvateľstva 
Slovenska na úrovni okresov. Publikácia je významným 
spoločným dielom pracovníkov Prognostického ústavu 
Slovenskej akadémie vied, INFOSTAT
demografického centra a Katedry humánnej geografie 
a demografie Prírodovedeckej fakulty Univ
v Bratislave. 
Autori Branislav Šprocha, Boris Vaňo a
predstavujú novú kmeňovú prognózu obyvateľstva na okresnej 
úrovni pre roky 2013-2035. Je pokračovaním radu prognóz 
vývoja obyvateľstva, ktoré sa vypracúvajú už od r. 1993. Opiera 
o analýzu aktuálnych demografických a
trendov na úrovni okresov, podrobnú analýzu reprodukčného 
správania a komplexnú inform
očakávaného demografického vývoja. Nájdeme v
zhodnotenie výsledkov prognózy. Samotná prognóza je 
spracovaná klasickou kohortne-komponentnou metódou. 
Text je bohato dokumentovaný tabuľkami,
Monografiu môžeme považovať za cenný vedecký výstup, 
napomáhajúci poznaniu trendov vývoja spoločnosti v
ako cenný podklad pre rôzne rozhodovacie procesy na národnej, i
 
Šprocha, B. Vaňo, B. Bleha, B., 2013. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035. Bratislava: 
SAV,INFOSTAT, UK, 2013. 
Publikácia je k dispozícii na stiahnutie na

Iné vybrané publikácie vydané pracovníkmi a
počas zimného semestra školského roku 2013

Šprocha, B,. Vaňo, B., Bleha, B. 2013 Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 
2035. Bratislava: INFOSTAT, Prognostický ústav SAV, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského.
 
Buček, J., Korec, P., eds. 2013. Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a 
procesy. Bratislava: Univerzita Komenského.
 
Nováková, G. 2013. Štatistika pre geografov:
 
Horňák, M., Pšenka, T., Križan, F. 2013. The competitiveness of the long
Slovakia. Moravian Geographical Reports
 
Plešivčák, M. 2014. Socio-ekonomická kompozícia spoločnosti a jej vplyv na teritoriálne vzorce volebného 
správania - prípadová štúdia regiónov západného Slovenska.
1, pp. 25–59. 
 
Klobučník, M., Bačík, V. 2013. Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné 
Považie in Slovakia. Bulletin of Geography
 
Klobučník, M., Slavík,  V. 2013. Identifikácia historicky osídlenýc
priestorovej autokorelácie. Geografický časopis
 
Belušák, L. 2013. Premena opustených železničných tratí na produkty cestovného ruchu 
Cassoviensis. roč. 7, č. 1, s. 24-30 
 
Katuša, M., Ďurček, P. 2013 Očistená úhrnná plodnosť v krajoch Slovenskej republiky.
a demografia, roč. 23, č. 3, s. 46-65. 
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Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do 

Koncom roka 2013 sa verejnosť mohla zoznámiť s novou 
monografiou venovanou prognóze vývoja obyvateľstva 
Slovenska na úrovni okresov. Publikácia je významným 
spoločným dielom pracovníkov Prognostického ústavu 
Slovenskej akadémie vied, INFOSTAT-u – Výskumného 
demografického centra a Katedry humánnej geografie 

demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

Branislav Šprocha, Boris Vaňo a Branislav Bleha v nej 
predstavujú novú kmeňovú prognózu obyvateľstva na okresnej 

2035. Je pokračovaním radu prognóz 
vývoja obyvateľstva, ktoré sa vypracúvajú už od r. 1993. Opiera 

analýzu aktuálnych demografických a sociálno-ekonomických 
trendov na úrovni okresov, podrobnú analýzu reprodukčného 

komplexnú informáciu o predpokladoch 
očakávaného demografického vývoja. Nájdeme v nej aj 
zhodnotenie výsledkov prognózy. Samotná prognóza je 

komponentnou metódou.  
Text je bohato dokumentovaný tabuľkami, grafmi a mapami. 

považovať za cenný vedecký výstup, 
napomáhajúci poznaniu trendov vývoja spoločnosti v podrobnejšom priestorovom priemete a
ako cenný podklad pre rôzne rozhodovacie procesy na národnej, i regionálnej dimenzii.

13. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035. Bratislava: 

dispozícii na stiahnutie na www.prog.sav.sk; resp. www.infostat.sk/vdc.  

publikácie vydané pracovníkmi a doktorandmi katedry 
počas zimného semestra školského roku 2013-2014

 
Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 

Bratislava: INFOSTAT, Prognostický ústav SAV, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského.

Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a 
. Bratislava: Univerzita Komenského. 

Štatistika pre geografov: 1. diel. (druhé, prepracované vydanie). Bratislava: Geo

Horňák, M., Pšenka, T., Križan, F. 2013. The competitiveness of the long-distance public transportation system in 
ports, Vol. 21, Iss. 4. pp. 64-75. 

ekonomická kompozícia spoločnosti a jej vplyv na teritoriálne vzorce volebného 
prípadová štúdia regiónov západného Slovenska. Sociológia – Slovak Sociological Review

Klobučník, M., Bačík, V. 2013. Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné 
Bulletin of Geography, Vol. 22, s. 65-80. 

V. 2013. Identifikácia historicky osídlených regiónov Slovenska s využitím konceptu 
Geografický časopis, Vol. 65, No. 4, pp. 341-362. 

Belušák, L. 2013. Premena opustených železničných tratí na produkty cestovného ruchu – Greenways.

Katuša, M., Ďurček, P. 2013 Očistená úhrnná plodnosť v krajoch Slovenskej republiky. Slovenská štatistika 

okresoch Slovenskej republiky do 

podrobnejšom priestorovom priemete a môže slúžiť 
regionálnej dimenzii. 

13. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035. Bratislava: 

doktorandmi katedry 
2014 

Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 
Bratislava: INFOSTAT, Prognostický ústav SAV, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. 

Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a 

(druhé, prepracované vydanie). Bratislava: Geo-grafika, 227 s. 

distance public transportation system in 

ekonomická kompozícia spoločnosti a jej vplyv na teritoriálne vzorce volebného 
Slovak Sociological Review, Vol. 46, No. 

Klobučník, M., Bačík, V. 2013. Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné 

h regiónov Slovenska s využitím konceptu 

Greenways. Geographia 

Slovenská štatistika 
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„Shrinking cities in Europe“ - záverečná konferencia COST projektu 

s našou účasťou 

 

V unikátnom prostredí rekonštruovanej a reprofilovanej niekdajšej uhoľnej bane „Zeche Zollverein“ 
v Essene sa v dňoch 12-13.9.2013 uskutočnila záverečná konferencia štvorročného projektu COST 
CIRES „Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe“.  

Z najvyšších poschodí banských budov zmenených 
na konferenčné centrum mohli účastníci vnímať 
obrovskú zmenu, ale aj prítomnosť priemyselnej 
histórie regiónu. Konferencia tentoraz už nebola 
určená len riešiteľom projektu, ale aj širšej 
vedeckej komunite zaoberajúcej sa problémom 
„urban shrinkage“, ako aj zainteresovaným 
inštitúciám a predstaviteľom samospráv. Spolu 
takmer 120 účastníkov z väčšiny európskych 
krajín, ale aj Japonska, USA a Iraku, sa zoznámilo 
s výsledkami projektu, jeho viacerými výstupmi, 
mohli sa zúčastniť viacerých okrúhlych stolov 

s lídrami výskumu a praktických politík v tejto oblasti. Status konferencie posilnila spolupráca 
s OECD (priamo zastúpené zástupcom generálneho tajomníka OECD, bývalým belgickým 
premiérom Y. Letermom), ako aj jednou z najväčších nadácii v Európe Bertelsmann Stiftung 
(reprezentovaná jej predsedom A. de Geusom). Na konferencii vystúpili viacerí reprezentanti 
samospráv, vrátane primátora Essenu Josefa Britza. Súčasťou programu boli viaceré odborné 
exkurzie po vybraných rozvojových a revitalizovaných lokalitách celej oblasti „Ruhrgebiet“ 
(Dortmund - Hordern, Gelsenkirchen, Herten). Doc. Bleha a doc. Buček, ktorí na projektu 
spolupracovali, okrem iného mohli na konferencii prezentovať prípadovú štúdiu mesta Banská 
Štiavnica vo formu posteru pripraveného v spolupráci s  „p r ● t ◦ t y p e n  ausstellungen“. 
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70 rokov Geografického ústavu SAV                                                              Buček, J. 

Jednou z najvážnejších udalostí geografickej jesene 2013 

bolo aj pripomenutie si 70. výročia existencie Geografického 

Ústavu SAV. Pri tejto príležitosti Geografický ústav SAV 

zorganizoval  v kongresovom centre SAV v Smoleniciach  

príjemné spoločenské stretnutie a vedeckou konferenciou 

„Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii“ (18-

19. novembra). Kým prvý deň sa niesol prevažne 

v spoločenskom duchu, zameranom na pripomenutie si už 

pomerne dlhého fungovania „vlajkovej lode“ slovenskej 

geografie, druhý deň prebiehal už plne v režime štandardnej 

vedeckej konferencie. V úvodných bodoch programu vedúci pracovníci Geografického ústavu reflektovali 

históriu ústavu, jeho postavenie, výskumné priority a výsledky. Len ako drobnú doplňujúcu informáciu 

uvediem, že samotný ústav vznikol počas II. svetovej vojny ako Zemepisný ústav v rámci štruktúry 

Slovenskej akadémie vied a umení, a až neskoršie bol začlenený do Slovenskej akadémie vied 

a premenovaný na Geografický ústav SAV. Od skromných začiatkov (ústav kratší čas v skutočnosti dokonca 

nefungoval) sa postupne rozrastal, či už počtom pracovníkov, alebo oddelení. Práve vstup aktivít 

pracovníkov ústavu do mnohých predtým neskúmaných oblastí geografie priniesol zásadný nárast jeho 

významu a postavenia vo vedeckej komunite. Dnes ústav pokrýva rozsiahle spektrum geografických 

výskumov a dosahuje pozoruhodné výsledky. Výborný prehľad týkajúci sa histórie a súčasnosti ústavu 

môžeme nájsť na začiatku zborníka abstraktov pripraveného pre túto výročnú konferenciu. 

Celý program sa niesol vo veľmi srdečnom duchu. K výročiu prišli pozdraviť pracovníkov ústavu 

predstavitelia vedeckých a vzdelávacích inštitúcii z viacerých krajín, s ktorými ho viažu dlhodobé pracovné 

a priateľské vzťahy. Ústav získal pri tejto príležitosti viaceré ocenenia. Z nášho hľadiska môžeme 

pripomenúť, že dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave udelil Geografickému ústavu SAV v 

zastúpení prof. RNDr. Vladimíra Iru, CSc., riaditeľa ústavu, „Zlatú medailu“ Prírodovedeckej fakulty UK v 

Bratislave za dlhoročnú spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti a pedagogickú činnosť pracovníkov 

ústavu na pôde fakulty. Naopak, ocenená zo strany Geografického ústavu bola Geografická sekcia 

Prírodovedeckej fakulty UK. K najpríjemnejším momentom patrilo ocenenie zaslúžilých, geografom dobre 

známych, už „legendárnych“ pracovníkov – tých si dovolím uviesť – boli medzi nimi profesor Anton Bezák, 

profesor Ján Harčár, docent Jozef Jakál, Dr. František Podhorský, Dr. Konštantín Zelenský a Dr. Ján 

Urbánek. Program prvého dňa končil vydarenou recepciou, pričom „výročná torta“ nemohla chýbať (pozn. 

torta mala tvar Slovenska a tak každý si mohol pochutnať na svojom obľúbenom regióne). Ku cti 

organizátorov treba podotknúť, že okrem pracovníkov ústavu sa tejto udalosti zúčastnili zástupcovia 

mnohých pracovísk, čo vytvorilo výborný priestor na diskusie na najrôznejšie témy. Medzi iným aj o tom, 

aké rôzne úlohy ústav pre slovenskú geografickú komunitu plní. Na druhý „konferenčný“ deň, zaujali 

najmä plenárne prednášky, ale reprezentatívny bol aj program ďalších sekcií. Celé dva dni boli výborne 

zorganizované. S potešením sme mohli pozorovať veľkú mieru priamej zaangažovanosti mladých 

pracovníkov ústavu.  

Geografický  ústav SAV sa vyvinul na jednu z typických národných vedeckých inštitúcií. Nie je náhodným 

produktom, či nápadom nejakej garnitúry. Veríme, že aj súčasné turbulencie, ktoré v slovenskej vede 

a Slovenskej akadémii vied prebiehajú, ústav nepoškodia, ale naopak posilnia a zmobilizujú do ďalšej 

aktívnej práce. Sedemdesiat rokov pôsobenia je záväzok a výzva pre budúcnosť. 
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Pár poznámok zo seminára v poľskom Sulejowe                                     Rusnák, J. 

Začiatkom októbra (2.-4.2013) sa v poľskom meste Sulejów (60km od Lodže) konal tradičný Poľsko-česko-

slovenský geografický seminár pod záštitou Inštitútu sociálno-ekonomickej geografie a priestorového 

manažmentu na Fakulte geografie a regionálnych štúdii Varšavskej univerzity. Deviate pokračovanie 

seminára sa poľskí kolegovia rozhodli zasadiť do pokojného prostredia hotela Podklasztorze, ktorý svojou 

architektúrou a atmosférou pripomínal miesto konania ostatného seminára na Slovensku v Mojmírovciach. 

Názov seminára pokrýval dve frekventované oblasti geografického výskumu: dostupnosť v najširšom 

zmysle a spolupráca.  

Príspevky vo veľkej miere reflektovali názov seminára s prevahou prípadových štúdii v oblasti cestovného 

ruchu, výskumu územnej identity, alebo politík miestnej a cezhraničnej spolupráce. Veľmi zaujímavým sa 

javil „panel“ zameraný na „klasické“ dopravné témy, v ktorom autori ponúkli kreatívne metodologické 

možnosti analýzy dopravných a dochádzkových tokov vrátane praktického využitia. Naša katedra 

participovala štyrmi príspevkami, pod ktorými boli podpísaní: prof. Pavol Korec, dr. Marcel Horňák, dr. 

Slavomír Ondoš, dr. Jaroslav Rusnák a doktorandi Andrej Sopkuliak, Eva Polonyová, Filip Lehocký 

a Katarína Matejová. 

 Nemožno nespomenúť ani kolegu dr. Pavla Hurbánka, člena Katedry geografie Katolíckej Univerzity, ktorý 

pripravil referát v spolupráci s kolegom Konštantínom Rosinom z Geografického ústavu SAV. Celkovo 

odznelo takmer 40 príspevkov z piatich geografických pracovísk z Poľska, štyroch z Českej republiky 

a dvoch zo Slovenska. Jeden z iniciátorov myšlienky, najprv bilaterálnej (poľsko-českej), a neskôr 

trilaterálnej spolupráce (vrátane Slovenska) prof. Kowalczyk vyjadril potešenie nad skutočnosťou, že táto 

viac ako pätnásťročná spolupráca nestagnuje, ale naopak, zaznamenáva posun v zmysle generačnej 

výmeny pri organizovaní týchto udalostí. Spolu s prof. Bičíkom a prof. Korcom stáli pri zrode tejto 

koncepcie, ktorej mottom naďalej ostáva čerpanie inšpirácii a nápadov, výmena poznatkov, nadväzovanie 

nových kontaktov, vytváranie priestoru na spoluprácu a najmä odovzdávanie skúseností mladším kolegom 

a doktorandom. 

 V neposlednom rade prínosom týchto 

seminárov je aj upevňovanie dobrých 

susedských vzťahov pri formálnych a 

neformálnych diskusiách. Na tomto 

mieste chceme poďakovať celému 

organizačnému týmu pod vedením dr. 

Waldemara Wilka, ktorý zabezpečili 

bezproblémový priebeh celého 

seminára. Zároveň sa tešíme na aktivity 

pražských kolegov, ktorí nás v roku 2015 

srdečne pozývajú na jubilejný desiaty 

seminár.                                                                                                                                     

 

   



7 

 

15. ročník futbalového turnaja geografov – Memoriál Mladena Kolényho 
Plešivčák, M. 

 

V piatok 13. (decembra 2013) sa v priestoroch 

telocvične na Mlynskej doline v Bratislave už po 

pätnásty krát uskutočnil tradičný futbalový 

turnaj geografov, venovaný už niekoľko rokov 

spomienke na športovca a geografa telom 

a dušou, Mladena Kolényho. Tentokrát sa 

športovo-spoločenského podujatia najvyššieho 

geografického rangu zúčastnili súčasní či bývalí 

zamestnanci a doktorandi celkovo trinástich 

geografických pracovísk z Čiech, Moravy a zo 

Slovenska. Toho roku sa organizácie chopili 

športoví nadšenci z Katedry fyzickej geografie 

a geoekológie PRIF UK, pričom celá akcia sa 

niesla pod záštitou dekana našej alma mater, docenta Triznu. Nakoľko v rámci našej katedry rastie počet 

športových nadšencov z roka na rok geometrickým radom (a to nielen tých “športujúcich“ doma pred televíznou 

obrazovkou), boli sme tentokrát schopní postaviť dva rovnocenné tímy, ktoré boli odhodlané pre hrdú 

reprezentáciu humánnej geografie vyžmýkať i to posledné, čo po písaní vedeckých článkov v tele človeka 

opantaného láskou ku geografii ešte prebýva. Po zdĺhavých negociačných rozhovoroch rátajúcich sa na týždne 

až mesiace dospela rozhodcovská jury katedry k neľahkému verdiktu týkajúceho sa zloženia All Stars tímov 

Humánky, v užšej komunite známych i ako Ferguson Team mysliaci len na najvyššie priečky vedený profesorom 

Korcom a Moyes Team pod taktovkou docenta Slavíka nechávajúci v priebehu turnaja svojou hrou a výsledkami 

za sebou jedného favorita za druhým.  

Prípravnú fázu pred športovou udalosťou roka hráči reprezentujúci našu katedru vôbec nepodcenili (absolvovali 

sme jeden spoločný tréning), čo sa nevyhnutne odzrkadlilo aj na výkonoch a konečnom umiestnení oboch našich 

reprezentačných celkov. Ani jeden z našich tímov neokúsil v skupinovej fáze turnaja trpkú pachuť porážky a bez 

čo i len jedinej prehry sa oba prebojovali do jeho vyraďovacej fázy. Tím pod vedením docenta Slavíka však vo 

štvrťfinále narazil na mančaft agilných hráčov Brna, ktorým po dôstojnom výkone nakoniec podľahol. Pomsta 

humánnych geografov však bola sladká, keď v semifinálovom súboji sa im revanšoval tím pod vedením 

profesora Korca, ktorý v následnom finále narazil na prekvapenie turnaja z Ružomberka. Finálový duel bol však v 

jednoznačnej réžii Fergusonovho tímu, ktorý katolíkom z dolného Liptova nabalil na (asi) dlhú cestu domov 

trojgólový (pomikulášsky) prídel. Tím v zložení profesor Korec, Braňo Bleha, Filip Lehocký, Mišo Katuša, Rado 

Hladký, Lukáš Belušák, Katka Matejová a Maťo Plešivčák tak neinkasoval počas turnaja ani raz, pričom 

súperovu svätyňu zaťažil dvojciferným počtom gólov. Oku lahodiaci futbal však počas turnaja predvádzal 

i mančaft vedený docentom Slavíkom v zostave Vlado Bačík, Jaro Rusnák, Mišo Klobučník, Marek Richter, Lukáš 

Námešný, Dodo Antoš, Lucka Máliková, Majo Godor a Maťo Mačanga (tribúna). Posledný menovaný však 

nakoniec do turnajového diania nezasiahol pre bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela. Zároveň sa 

chceme poďakovať fanúšikom, ktorí počas celého turnaja stáli za nami v dobrom aj v zlom, s energetickou 

tyčinku v ruke i bez nej. Hegemóniu humánnych geografov z Bratislavy potvrdil na športové zápolenie 

nadväzujúci galavečer konajúci sa na pôde fakulty, v rámci ktorého si naša katedra prevzala víťaznú trofej 

a spolu s účastníkmi z Prahy, Brna, Olomouca, Bratislavy, Nitry, Ružomberka, Prešova a Košíc zabezpečila 

prvotriednu zábavu až do neskorých nočných hodín. Opojení úspechom však nezabúdame na starú športovú 

pravdu, že oveľa ľahšie je trofej získať, ako ju obhájiť. Spochybniť jej platnosť sa však pokúsime už pri najbližšej 

príležitosti, keď práve naša katedra prevezme organizátorské žezlo a privíta domácich i zahraničných geografov 

na futbalovom podujatí s cieľom si nielen zašportovať, ale i utužiť neformálne vzťahy v geografickej komunite.                   
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Tip na výlet – Panoptikum 
Roupa, M. 

 

Šedivá zimná sobota sa nedá využiť lepšie ako spoznávaním krás Slovenska. Tu sú moje dojmy z jednej 

minuloročnej expresnej prehliadky Hornej Nitry a Stredného Pohronia. Možno sem niekoho prilákajú tento 

rok. Začíname v Prievidzi. Depresia. Nič horšie som v 50 000-ovom meste nevidel. Mám pocit, že sa na mňa 

všetci pozerajú. Kopčany 20x copy paste. Štýlový kláštor to nevytrhne. Aj deti sa radšej chodia rodiť 

vedľa.Handlová. Železničný viadukt, živí baníci. Nechcel by som tu bývať, ale na rozdiel od svojej sestry, 

ktorá ju v 20. storočí prerástla, má aspoň štýl. Sorelové domčeky, banícka čiernota, tušená blízkosť lesa, na 

hornom konci ešte sneh... 

 

 Vyrážame na Žiar. Prvý krát reálne pociťujem existenciu vúc. Tankondróm sa mení na cestu presne na 

hranici žúp. Žiar nad Hronom. Myslíte si, že JaT, Ďurkovský a podobné existencie ničia Bratislavu? Choďte 

sa pozrieť do Žiaru a uvidíte pravú apokalypsu. Nádherné vzdušné námestie, z tých čias socialistického 

realizmu, keď sa ešte paneláky nehádzali kade-tade, a uprostred námestia strčená súčasná „vylepšenina“. 

Niečo ako dlhé verejné záchody s cukrárňou, kaviarňou a rýchlym občerstvením. Predstavte si 

prefabrikované garáže na Place de la Concorde... Žarnovica. Som ochotný považovať za mesto naozaj 

všeličo. Aj Čiernu nad Tisou. Aj Vrbové. Ale odtiaľ-potiaľ. Toto má byť okresné mesto?  Autor 

územnosprávneho členenia SR z roku 1996 očividne spával s ovcami. Nová Baňa. Malé, ale pekné. 

Pripomína Gelnicu (to má byť kompliment). Banská minulosť je vidieť.  Múzeum – bývalá radnica s vežou, 

kostol, námestie, nejaký ten starý dom. Podobá sa to na mesto. Ale možno tomu pomáha, že už je tma. 

Moji snobskí spoločníci váhajú, či dať zarobiť miestnej reštaurácii absentujúcej v Michelinovi. Nakoniec je 

to príjemné, čašníčka dokonca sama odporúča jedlá – na Slovensku neobvyklé.      
 

 

 

 

 

 

Katedrový Telegraf za zimný semester 2013/2014 zostavili: V. Bačík, M. Miláčková, E. Polonyová 


