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Nová monografia „One Place – Many Worlds“
V priebehu letného semestra
boli ukončené práce na monografii „One Place – Many
Worlds: Geographical variability in life strategies in
Slovak society“. Kniha, inšpirovaná súčasným vedeckým
poznaním problematiky životných stratégií v priestore postsocializmu sa pokúša poukázať na špecifické životné stratégie v rôznych regiónoch
Slovenska. Rozsiahly výskum
životných stratégií bol realizovaný v 506 vidieckych domácnostiach z piatich regiónov (Horná Orava, Stredné
Považie, Záhorie, Gemer a
Východ - Zemplín). Veková
štruktúra, veľkosť domácnosti, počet generácií žijúcich v
rámci jednej domácnosti, for-

málne aj neformálne ekonomické aktivity jednotlivých
členov, ale najmä prístup domácnosti k zdrojom boli dôležitými premennými, ktoré
ovplyvňujú výber stratégií
domácnosti. Za dôležité považujeme aj to, že predstavuje
každodenný život a jeho socialno ekonomické dimenzie
v rôznych častiach Slovenska
čitateľom v anglickom jazyku.
Monografia „Jedno miesto - veľa svetov: geografická
variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti“ (slovenský preklad názvu),
napísaná kolektívom viacerých autorov Katedry humánnej geografie a demografie
(Rochovská, Drgoncová, Džupinová, Horňák, Káčerová,

Madzinová, Majo a Ondoš)
vznikla ako jeden z mnohých
výstupov projektu APVV0579-07 a bola vydaná Vydavateľstvom Univerzity Komenského (ISBN 978-80-2233787-8).
(autori)

Pripravujeme — 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium
Dovoľujeme si Vás pozvať
už na 11th Slovak-CzechPolish Seminarium, ktorý
sa uskutoční pod heslom
„Flows, Spaces and Societies in Central Europe“ v
dňoch 14.-16. júna 2017.
Miestom konania budú
Trenčianske
Teplice
a
známy hotel “Most Slávy”.
Seminár už dlhé roky

striedavo, s dvojročnou periodicitou,
organizujú
geografické pracoviská univerzít
z Varšavy, Prahy a Bratislavy.
Veríme, že to opätovne bude
veľmi plodné a inšpiratívne
stretnutie, na ktorom budú
odprezentované najvýznamnejšie výsledky výskumov,
nielen z organizujúcich univerzít, ale aj z pracovísk iných

inštitúcii. Konferencia si
stále
zachováva
svoje
tradičné špecifikum, že jej
účastníci môžu vystupovať
vo svojich národných jazykoch.
Registráciu a zaslanie
abstraktov očakávajú organizátori do 31. januára
2017.
Podrobnejšie
informácie o tejto konferencii

môžete nájsť na stránke:
http://humannageografia.sk/
seminarium2017/index.php.
Prípadné ďalšie otázky
adresujte kolegom dr. M.
Horňákovi (na mail: hornak@fns.uniba.sk),
alebo
Mgr. Vojtěchovi Przybylovi
(przybyla@fns.uniba.sk).
(jb, mh. vp)
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Prehľad najnovších vedeckých publikácií
pracovníkov katedry vydaných počas letného
semestra 2015-2016
Rochovská, A., Drgoncová, M., Džupinová, E., Horňák, M., Káčerová, M., Madzinová, M.,
Majo, M., Ondoš, S. 2016. One place - many worlds: Geographical variability in life strategies
in Slovak society. Bratislava: Univerzita Komenského.
Klobučník, M., Bačík, V. 2016. Local self-government structure in the EU member states in
2011. Journal of Maps, 12, 4, pp.671-675.
Meessen, H., Švajda, J., Kohler, T., Fabriciusová, V., Galvánek, D., Buraľ, M., Káčerová, M. a
Kadlečík, J. 2015. Protected Areas in the Slovak Carpathians as a Contested Resource Between
Metropolitan and Mountain Stakeholders. Journal of Alpine Research | Revue de géographie
alpine [Online], 103-3 | 2015, Online since 10 February 2016.
Murgaš, F., Klobučník, M. 2016. Municipalities and Regions as Good Places to Live: Index of
Quality of Life in the Czech Republic. Applied Research in Quality of Life, 11, 2, pp.553-570.
Buček, J. 2016. Urban Development Policy Challenges in East-Central Europe: Governance,
City Regions and Financialisation. Quaestiones Geographicae, 35, 2, pp.7-26.
Cudny, W., Horňák, M. 2016. The tourist function in a car factory Audi Forum Ingolstadt
example. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 33, pp.23-38.
Ďurček. P., Bleha, B. 2016. Globálne vývojové rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií, Geografie, 121, 1, pp.121-155.
Klobučník, M., Bačík, V. 2016. Development of local authorities in EU-member states between 1950–2011. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 116, 2 pp.159-175.
Mikuš, R., Máliková, L., Lauko, V. 2016. An introductory study of perceptual marginality in
Slovakia. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 34, p.47-62.
Murgaš, F., Klobučník, M. 2016. Does quality of place affect well-being? Ekológia
(Bratislava), 35, 3, pp.224–239.
Rusnák, J., Lehocký, F. 2016. Koncepty priestorovej distribúcie ekonomických aktivít vo svetle súčasných prístupov ekonomickej geografie. Geografický časopis, 68, 2, pp.131-149.
Káčerová, M., Nováková, M. 2016. Vplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v
krajinách V4. Slovenská štatistika a demografia, 26, 2, pp. 47-62.
Ondoš, S., Paulovičová, I., Kusendová, D. 2016. Spatial scale, organic and designed nature of
road networks (Priestorová mierka, organická a dizajnovaná cestná sieť). Acta Geographica
Universitatis Comenianae, 60, 1, pp.19-35.
Rusnák, J., Lehocký, F. 2016. Priestorová distribúcia a sektorová štruktúra priemyslu na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 60, 1, pp.69-102.
Máliková, L. 2016. Percepčná marginalita ako staronový prístup k výskumu marginality vo
vidieckom prostredí. Geografické informácie. 20, 1, pp.32-44.
Kusendová, D. 2016. Štatistické atlasy v ére novej kartografie (neokartografie). In: GIS Ostrava 2015 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB/Technická univerzita, 2016.
Przybyla, V. 2016. Volební podpora českých politických stran na Slovensku v parlamentních
volbách 1920-1935 na příkladu Československé strany národně socialistické. In: Študentská
vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2016, Zborník recenzovaných príspevkov.
Univerzita Komenského, Bratislava.
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Kongres Medzinárodnej geografickej únie (IGU)
V dňoch 21–25. augusta
2016 v Pekingu prebiehal
33. medzinárodný geografický kongres pod mottom
„Shaping our harmonious
worlds“. Kongres je najvýznamnejšou aktivitou Medzinárodnej
geografickej
únie (IGU), ktorá sa koná

(doc. Bleha, doc. Buček),
ktorí sa do rokovania zapojili svojimi referátmi a vedením rokovania v sekciách.
Štvordňový, veľmi rozsiahly program, pokrýval
témy zo všetkých subdisciplín geografie. Prevládali rokovania v sekciách
podľa jednotlivých komisií
IGU, ale aj podľa špecifických samostatných tém, v ad
-hoc pracovných skupinách,
výboroch a pod. Paralelne sa
v najbežnejších časoch rokovalo takmer v 50 rokovacích
miestnostiach. Nemôžeme
zabudnúť ani každodenné
početné posterové prezentácie. Značnú pozornosť ako
obyčajne pútali na seba plenárne prednášky popredných
svetových geografov (ako
„keynote speakers“ vystúpili napr. Prof. Denise Pumain, Prof. Michael Meadows,
Prof. Takashi Yamazaki).
Na slávnostnom otvorení
okrem vystúpení zástupcov
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každé štyri roky. Doteraz
najväčší geografický kongres v histórii s vyše 5000
účastníkmi z viac ako 100
krajín (s veľmi početným
zastúpením domácich geografov a geografov z ázijsko
-pacifickej oblasti) prebiehal
v China National Conven-

tion Centre (CNCC), ktorý
sa nachádza v Olympijskom
parku, v susedstve známeho
štadióna „Vtáčie hniezdo“.
Medzi štyrmi slovenskými
účastníkmi (ak k nim zarátame aj Dr. Martina Sokola,
pôsobiaceho v Írsku), boli aj
dvaja zástupcovia katedry

Medzinárodnej geografickej
únie, ako aj hostiteľskej,
čínskej „geografie“, dekorovali aj zlatých medailistov
medzinárodnej geografickej
olympiády (tu sme bohužiaľ
tentoraz ocenenie nezískali,
foto s.4). Veľká pozornosť
sa venovala kľúčovej aktuálnej medzinárodnej iniciatíve
IGU – rôznym aktivitám
súvisiacim s rokom 2016
prezentovaným
ako
„International Year of Global Understanding“. Okrem
veľmi bohatého programu
v podobe rokovaní v sekciách, sa účastníci mohli
zúčastniť aj viacerých zaujímavých odborných exkurzií,

vedených domácimi expertmi. Veľkorysé kongresové
priestory dotvárali expozície
popredných svetových vydavateľstiev, veľkých národných geografických spoločností, kandidátskych miest
(tých, ktoré už získali, alebo
sa uchádzali o pridelenie
niektorého z budúcich kongresov, či konferencií IGU),
či niekoľkých významných
svetových, resp. čínskych
spoločností z viacerých oblastí „biznisu“ blízkeho geografii.
Počas kongresu tradične
prebiehajú intenzívne rokovania, najmä v plánovaní
budúcich udalostí v rámci

Popis obrázka alebo
grafického prvku.
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IGU, keďže počas kongresu zasadá IGU
General Assembly (najvyšší orgán IGU)
a intenzívne pracujú aj ďalšie exekutívne orgány IGU. Snáď najsledovanejším
bodom rokovaní bola voľba miesta kongresu IGU v r. 2024. Po súboji v ktorom
sa stretli Praha, Malmö-Kodaň, Dublin
a Melbourne, bol za miesto tohto kongresu zvolený Dublin. Hoci sme
„fandili“ Prahe, aj konečný výber tejto
lokality môžeme prijať s uspokojením.
Organizátori deklarovali snahu o
„rozumné“ vložné, primerané prostredie
(Dublin City University) a súčasne sa
jedná o mesto aj pre slovenských účastníkov pomerne dobre dostupné (vďaka
low-cost leteckému spojeniu). Dáva to
dobré predpoklady na potenciálne početnejšiu účasť slovenských geografov.
Na kongrese sa prezentoval aj Istanbul, ako miesto konania budúceho
34.kongresu
IGU
pod
titulom
„Geography: bridging the continents“.
Ten organizuje Turkish Geographical
Society a bude sa konať v priestoroch
Istanbulskej Univerzity (17-21. august
2020). Aj táto „lokalita“ otvára možnosti početnejšej prezentácie slovenskej

geografie. Nemôžeme ešte obísť skutočnosť, že v r.2022 sa uskutoční mimoriadny kongres IGU v Paríži, pri príležitosti „storočnice“ IGU.
Počas kongresu došlo k zmenám aj
na najvyšších pozíciách IGU. Keďže
vedúce posty v IGU sú časovo obmedzené, svoje pôsobenie vo funkcii prezidenta IGU ukončil Profesor V. Kolosov
(Rusko, na snímke s.4) a za nového
prezidenta bol zvolený Prof. Yukio Himiyama z Japonska. Došlo aj k ďalším
zmenám v zložení exekutívy IGU
(podrobnejšie informácie napr. na
www.igu-online.org). Bohužiaľ, už dlhšie nemá v exekutíve IGU zastúpenie
stredo-východná Európa (mimo Ruska).
Z iných organizačných a personálnych
zmien po kongrese v Pekingu sa katedry

Európsky týždeň regiónov a miest
V dňoch 10-13. októbra 2016 sa na pôde „hlavného mesta“ EÚ v Bruseli konalo už štrnástykrát odborné podujatie
s názvom Európsky týždeň regiónov
a miest, na ktorom majú zástupcovia
regionálnych a miestnych administratív,
ako aj experti a akademici možnosť
vymieňať si osvedčené postupy a konfrontovať poznatky v oblasti regionálneho, mestského a miestneho rozvoja. Na
podujatí mala zastúpenie aj Katedra
humánnej geografie a demografie, prostredníctvom Lucie Málikovej, ktorá sa
tohto podujatia zúčastnila, a to ako člen
skupiny 30 vybraných mladých vedeckých pracovníkov z Európy zastrešených pod názvom Master class. Vo svoStrana 4

jom príspevku Differentiated approaches to research on marginality and
peripherality in rural environment
(Experience from Slovakia) sa o.i. venovala aj tomu, ako môže špecificky
zameraný výskum polarizácie rurálneho
priestoru korešpondovať s napĺňaním
cieľov kohéznej politiky.
Účastníci mali o.i. možnosť konfrontovať svoje výskumné problémy a otázky s odborníkmi z praxe, a odhaliť nielen odpovede na mnohé z nich, ale predovšetkým získať cenné rady a odporúčania, ktorými možno akademicky formulovaný výskum intenzívnejšie prepojiť na požiadavky praxe. Z plejády týchto odborníkov možno spomenúť také

týka ukončenie pôsobenia J. Bučeka vo
funkcii predsedu IGU Commission on
Geography of Governance, ktorý túto
funkciu zastával dve obdobia (20082012, 2012-2016). Zostáva naďalej pôsobiť v riadiacom výbore (Steering
Committee) tejto komisie ešte nasledujúce štyri roky.
Záverom je ešte vhodné upozorniť
na najbližšie väčšie aktivity IGU. Odrážajú rozhodnutie organizovať viaceré
tematické konferencie za spolupráce
viacerých partnerov (napr. komisií IGU)
a opätovne organizovať len jednu regionálnu konferenciu IGU v období medzi
kongresmi. Najbližšie tematické konferencie v r. 2017 sa budú organizovať
v La Paz (Bolívia, už v čase 2325.04.2017), pričom ďalšie zamýšľané
konferencie v tomto „formáte“ sú plánované
v Baku
(Azerbajdžan)
a Hydarabade (India). Regionálna konferencia IGU sa bude konať v Quebecu
(Kanada),
v dňoch
6-10.8.2018,
v priestoroch Québec City Convention
Centre. Po dlhšom čase takto zavítajú
významné aktivity IGU do Severnej
Ameriky.
(jb, bb)
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mená ako napr. Ronald Hall (European
Commission, DG Regional and Urban
Policy), Andrea Forti (European Committee of the Regions), Magdalena Sapala European Parliament Research
Service), John Bachtler (European Policies Research Centre) a iní.
Z programu naplneného odbornými
workshopmi, seminármi a okrúhlymi
stolmi s kľúčovými aktérmi z rôznych
úrovní vzišlo v rámci skupiny Master
class niekoľko cenných záverov, a to
najmä:
ad 1) reflexia širokého spektra tém,
ktoré v súčasnosti zohrávajú vo výskume v kontexte kohéznej politiky EÚ
dôležitú úlohu ako napr. smart specialisation, local actors networking and clusters, knowledge spill-over, innovation a
iné,
ad 2) snaha porozumieť tomu, akým
spôsobom sa výskum uplatňuje v rámci
kohéznej politiky (zvlášť v rámci EPRS
- European Parliamentary Research Service), do akej miery sa jeho podstata líši

od výskumu akademického a akým
spôsobom je možné obe jeho formy
vzájomne zosúladiť,
ad 3) oboznámenie sa s výzvami,
ktorým čelí kohézna politika v súčasnom programovom období ako i s
tými, ktorých implementácia bude
mať za úlohu zlepšiť súčasné nastave-

nie politiky súdržnosti v zmysle zabezpečenia jej efektívnej výkonnosti, zjednodušenia a zodpovednosti.
Viac informácií z tohto podujatia možno
nájsť
na
http://ec.europa.eu/
regional_policy/regions-andcities/2016/index.cfm
(lm)

Zo života katedry—blahoželáme
Na jar sme mali možnosť zablahoželať
všetko dobré, predovšetkým však pevné
zdravie, nášmu dlhoročnému kolegovi,
priateľovi, Romanovi Filovi, ktorý oslávil okrúhle jubileum, päťdesiat rokov
života. Pre mnohých z nás je Roman
vzorom pevnej vôle, nezlomnosti a odhodlania, napriek neľahkým životným
okolnostiam, často krát i nosičom dobrej nálady, ktorú vytvára všade navôkol
svojim nezameniteľným zmyslom pre
humor.
Ešte raz blahoželáme.
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Katedra o populačnom rozvoji nielen
učí, či robí intenzívny výskum, ale
k populačnému vývoju aj aktívne prispieva. Počas uplynulých mesiacov
sme sa preto tešili z radostných rodinných udalostí našich kolegov. Srdečne
blahoželáme M. Káčerovej pri príležitosti narodenia dcérky Lucky a V. Bačíkovi pri príležitosti narodenia synčeka Vladka. Želáme rodičom i deťom
veľa zdravia, mnoho každodenných
radostí, ale asi aj energie a trpezlivosti.
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Exkurzia z humánnej geografie 2016
Ve dnech 20. až 26. 6. 2016 naše katedra uskutečnila tradiční exkurzi pro denní
i externí studenty 2. ročníku našeho
oboru humánna geografia v štátnej správe a samospráve. Cílem výpravy pod
vedením pana doc. Vladimíra Slavíka
bylo představit účastníkům známé i
méně známé lokality z různých koutů
Slovenska. V řeči čísel jsme během 7
dní najeli 1482 kilometrů, v autobuse
strávili okolo 1700 minut a navštívili 27
zajímavých míst. Počasí nám přálo a my
tak mohli uskutečnit plánovaný a aktivitami pestrý program. Vyšlápli jsme na
Zobor, Pustý hrad a Šarišský hrad, poznali jsme historická města jako Kremnica nebo Levoča, projeli se lesní železnicí v Čierném Balogu, splavili na pltích Dunajec, zazpívali si lidové písně
v amfiteátrech Heľpa a Východná,
ochutnali lokální speciality z Tekova i
Záhorí... Pomyslným kulturním vrcholem byl slavnostní ceremoniál, při kterém byl v Pieninském národním parku

pasován vedoucí exkurze za Gorala II.
stupně. Titul Goral/Goralka se uděluje za
výjimečné reprezentování Slovenska na
poli kultury, lidové hudby, jakož i celkové propagace krajiny. Kromě zážitkové
části se studenti v rámci odborné přípravy setkali se starosty větších i menších

obcí a diskutovali s nimi o místních
problémech. Na konci exkurze si tak
mohli udělat obraz, jak funguje (anebo
nefunguje) státní správa a samospráva v
různých krajích SR.
(vp)

Základné štatistické informácie o študentoch a absolventoch
v študijných programoch katedry
Napriek celkovému poklesu počtu študentov na slovenských vysokých školách, katedra si stále zachováva primeraný počet študentov. Do 1. ročníka
bakalárskeho štúdia v školskom roku
2016/2017 sa na programy garantované
katedrou zapísalo 50 študentov (údaje k
04.10.2016). Z toho sa 38 študentov
zapísalo
na
program
geografia
a demografia v štátnej správe a samospráve v dennej forme a 12 študentov na
ten istý program v externej forme.
Do prvého ročníka magisterského
štúdia na študijný program humánna
geografia a demografia v štátnej správe
a samospráve (v rámci ktorého sa dajú
Strana 6

študovať dve zamerania) sa zapísalo
v školskom roku 2016/2017 spolu 54
študentov. Z toho 47 študentov na dennú
formu a 7 študentov na externú formu
štúdia. Sú medzi nimi aj absolventi bakalárskeho štúdia ukončeného na iných
vysokých školách, či v iných geografických programoch. Náš magisterský študijný program je v súčasnosti najväčší na
fakulte a patrí k najväčším magisterským
programom v geografických vedách na
Slovensku.
V
uplynulom
školskom
roku
2015/2016 ukončilo bakalárske štúdium
obhajobou bakalárskej práce 5 študentov
v programe geografia a demografia a 34

študentov v študijnom programe geografia v štátnej správe a samospráve.
Okrem nich obhájili na katedre svoju
bakalársku prácu aj 3 študenti pedagogického zamerania. Na magisterskom
stupni ukončilo štúdium spolu 43 študentov v zameraní humánna geografia a
demografia
v
štátnej
správe
a samospráve.
Katedru potešil najväčší počet obhájených dizertačných prác za školský rok
v jej histórii. V uplynulom školskom
roku bolo obhájených až 7 prác. Úspešnými doktorandmi a novými nositeľmi
titulu PhD. sa stali - Miriam Miláčková,
Eva Polónyová, Ivana Vyslúžilová,
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Martin Šuvada, Lukáš Belušák, Lucia
Máliková a Filip Lehocký.
V školskom roku 2016/2017 pôsobí
na katedre spolu 5 študentov v dennej
forme a 3 študenti v externej forme doktorandského štúdia. Vzhľadom na rastúce nároky na doktorandské štúdium
nebol na katedru prijatý žiaden nový

doktorand. Veríme, že nasledujúci
školský rok bude z tohto hľadiska oveľa úspešnejší a katedru posilníme
o nových doktorandov.
Ako každý rok, na katedre prebehlo
aj niekoľko rigoróznych konaní. V šk.
roku 2015/2016 boli úspešne ukončené
tri rigorózne (RNDr.) konania (Lívia

Poizlová, Peter Gajdošík a Miloslav
Marčok).
Všetkým absolventom prajeme veľa
úspechov a veríme, že „zostaneme v
kontakte“. Nových študentov radí vítame a tešíme sa na spoluprácu s nimi.
(jb)

Peter Sagan a Tour de France
Počas štúdia na našej katedre sa môžete
stretnúť s viacerými predmetmi, ktorých
úlohou je naučiť študentov efektívne
využívať dáta a spracovávať ich
v príťažlivej grafickej a kartografickej
podobe. To, že takéto znalosti sa dajú
uplatniť v podstate v akejkoľvek oblasti, sme sa spolu s kolegom Dr. Klobučníkom pokúsili ukázať na príklade
„zmapovania“ výsledkov nášho Peťa
Sagana, ktoré zaznamenal počas jeho
doteraz piatich účastí na prestížnej Tour
de France. V procese tvorby výslednej
internetovej stránky, kde sú všetky výsledky prehľadne zaznamenané sme
využili viaceré postupy a nástroje, ktoré
poznáte aj z niektorých predmetov. Sa-
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motnú lokalizáciu miest sme realizovali na základe využita geokódovacej
služby od spoločnosti Google. Takto
získané súradnice miest sme následne
zobrazili na mape pomocou programu
ArcGIS. Databázu výsledkov sme získali dlhodobým procesom zberu dát,
keďže sa tejto oblasti venujeme už
dlhší čas. Pomocou programu Excel
sme spárovali dáta o výsledkoch
s dátami o miestach na mape. Databázu sme následne umiestnili na internet,
pričom sme využili databázový systém
MySQL. Na základe tohto bolo možné
distribuovať výsledky na stránke. Online mapovú prezentáciu sme vytvorili
pomocou vizualizačnej knižnice D3

a formátu TopoJSON. Výsledkom týchto postupov je stránka, ktorá sumarizuje
a vizualizuje všetky Peťove výsledky na
Tour de France. Tieto môžete nájsť na
adrese: http://www.tdfrance.eu/sagan/
(fanúšikovia tu nájdu aj verziu mapy pre
tlač).
Ako autorov nás obzvlášť potešilo
zaradenie tejto stránky do oficiálneho
profilu Peťa Sagana, na ktorom nám
vyjadril uznanie za dobre vykonanú
prácu. Z tohto môžete vidieť, že geograf
nájde svoje uplatnenie naozaj všade.
Stačí trochu nápaditosti a invencie.
(vb)
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Krajské kolo Geografickej olympiády
20. apríla 2016 na našej fakulte (ako už tradične) prebehlo Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ
a osemročné gymnáziá v
kategórii E (8. a 9. ročník
ZŠ, 3. a 4. ročník OG) a F
(6. a 7. ročník ZŠ, 1. a 2.
ročník OG). Súťaže sa zúčastnili šikovní geografi,

ktorí sa v okresných kolách
nášho samosprávneho kraja
umiestnili na prvých troch
miestach, v celkovom počte
46 súťažiacich. Na príprave
a samotnej realizácii súťaže
sa podieľali členovia našej
katedry: Mgr. Gabriela Nováková, PhD., Mgr. Eva
Džupinová, PhD. (bývalá

pracovníčka katedry) a traja
doktorandi – Mgr. Lukáš
Belušák, Mgr. Lucia Máliková a Mgr. Jozef Antoš.
Víťazom srdečne gratulujeme a dúfame, že k nám zavítajú opäť, nielen ako súťažiaci, ale aj ako študenti
programov so zameraním na
geografiu.
(gn)

Vodopády a ľadovce Nórska
Vymeniť
horúce
leto
v zastavanej Bratislave za
chladné ľadovce a studené
vodopády v málo civilizovanej prírode Nórska je zrejme
„sen“ každého geografa. Sen
sa zmenil na skutočnosť
však až toto leto prostredníctvom moravskej „cestovky“
špecializujúcej sa na severské štáty so skúseným
a odborne fundovaných
sprievodcom – Mgr. Jozefom Hanibalom, absolventom fyzickej geografie zo

Strana 8

sesterskej Prírodovedeckej
fakulty Ostravskej univerzity, ktorý okrem svojich
znalostí zo štúdia zúročil
v pozícii turistického sprievodcu aj svoj niekoľkoročný pobyt v štátoch Škandinávskeho polostrova. Počas
11 dní sme precestovali
autobusom viac než 5 000
km (Brno-Trelleborg-OsloHallingdalen-Høv-StrynValldalen-Seikampen-OsloBrno), navštívili, resp. prešli pešou nohou najkrajšie,

najväčšie a najvyššie pohoria,
fjordy a prírodné krásy horskej oblasti juhozápadného
Nórska (oblasť medzi Bergenom a Kristiánsundom), prebývali s domácimi turistami v
skromnom ubytovaní v krajinársky pekne lokalizovaných
kempoch, pretrpeli masy turistov v pár obligátnych destináciách a nenavštívili žiadne
veľké mesto. Obdivovali sme
harmóniu starých a dnešných
obyvateľov s nehostinnou
prírodou severu, ktorá rozkvi-

tá len na pár letných mesiacov plných svetla. Všade
sme sa stretli s ochotou,
prívetivosťou a pohodou
severanov, ktorých životnou filozofiou je „nerobiť
stres inému“. Ak chcete
spoznať kus nedotknutej
prírody, ochladiť sa v sparnom lete a zbaviť sa každodenného stresu, vyberte sa
tiež a najmä do turisticky
menej
navštevovaných
kútov tejto veľkej a krásnej
krajiny.
(dk)
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Human Cup 2016
V stredu 7.9.2016 sa v areáli
Švédskych domkov UK
uskutočnil tradičný tenisový
turnaj Human Cup 2016 (v
poradí už 3. ročník). Aj takouto formou si zamestnanci
a doktorandi katedry aj s
pravidelnou účasťou dekana
fakulty s radosťou zašportujú a ukážu svoje tenisové
zručnosti, ktoré počas roka
nabrali. Tento rok sa opäť
niesol v znamení napínavých zápasov a možno povedať, že počas troch ročníkov
boli zápasy tohtoročného
Human Cupu najviac vyrovnané. Víťazom turnaja sa
stal Vladimír Bačík, ktorý
vo finále porazil svojho dl-

horočného tenisového parťáka Michala Klobučníka, čím
vylepšil štatistiku s týmto
hráčom na 216 víťazstiev v
rade:). Zlaté medaily z kategórie štvorhry si odnáša
dvojica Vladimír Bačík a
Lucia
Máliková.
Titul
"najbojovnejšieho hráča" by
si asi právom odniesol doc.
Branislav Bleha, ktorému
málo chýbalo k získaniu
viacerých cien. V boji a v
napínavom zápase exhibície
podľahol dekanovi fakulty
doc. Milanovi Triznovi v
pomere 3:4, v semifinále
dvojhier podľahol Michalovi
Klobučníkovi 3:4 a v boji o
tretie miesto v kategórii

dvojhra podľahol Martinovi
Plešivčákovi v pomere 3:4.
Katedra samozrejme nezaostáva ani v technike a vo vylepšeniach a tento rok prvýkrát zaviedla na turnaji aj
tzv. technológiu jastrabieho

oka:). Tešíme sa opäť o rok
a možno už aj so samostatnou oddelenou verziou Human Cupu so študentmi odboru.
(mk,

Tip na výlet: Západné Tatry-Ostrý Roháč
Druhý septembrový predĺžený víkend bol priam stvorený na turistiku hlboko
v horách. Bratislava sa
v tom čase stala nedobytným
miestom rokovaní ministrov
a premiérov členských krajín EU; druhý septembrový
víkend bol posledným pred
začiatkom nového semestra
a podľa predpovede počasia
vrcholil letný ráz počasia.
Myšlienka sa zrodila na katedre, do zoznamu sa postupne zapísali Alenka, Juraj, Jaro, Marcel, Dáša
a Lucia, spriaznený člen
trnavskej školy. Cieľom
nášho výletu boli Západné
Tatry – Ostrý Roháč.
Ubytovali
sme
sa
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v Zuberci v penzióne Timea
a hneď na druhý deň uskutočnili ľahký kondičný tréning.
Trasa bola nasledovná: autom
presun na parkovisko pod
Spálenou (parkovisko Šindľovec je už zatvorené) – Roháčska dolina – Adamcuľa – Roháčsky vodopád – Roháčske
plesá – ústie Smutnej doliny –
Ťatliakova chata a spať Roháčskou dolinou. Večer sa
k nám pripojili ďalší dvaja
kolegovia, ktorí sa presúvali
na sever Slovenska po povinnostiach spojených s organizáciou a účasťou na konferencii. V plnej sile sme tak mohli
naplánovať zajtrajšiu trasu.
Tretí deň nás slnečné ráno
okolo 8 hodiny sprevádzalo na

parkovisko pod Spálenou.
Museli sme si strážiť čas
pretože
hiking
(http://
mapy.hiking.sk/) ukazoval
takmer 9 hodinový výlet,
ktorý sa vo vysokohorských
polohách vždy natiahne.
Odtiaľ Roháčskou dolinou
smer Ťatliakova chata, kde
sme si neodpustili vyskúšať
„Čučoriedkový sen“. Prvý
výstup na sedlo Zábrať
a Rákoň sme zvládli nad
očakávania. Prvá kríza prišla
smerom na Volovec, objavila sa nízka oblačnosť, ktorá
sa prelievala z liptovskej do
oravskej časti za sprievodu
silného studeného vetra.
Scenérie sa nám ukazovali
striedavo oblačno, podarilo

sa nám zahliadnuť Oravskú
priehradu, Liptovskú Maru,
časť Vysokých Tatier. Druhá kríza prišla pred najťažšou časťou Roháčškeho
hrebeňa – samotný prechod
Ostrým Roháčom. Bez
technického zabezpečenia
reťazami nie je možne prekonať oba skalnaté vrcholy
Ostrého Roháča. V tejto
časti sme sa zdržali, pretože
sme museli priebežne púšťať turistov, ktorí sa vybrali
opačným smerom. Po tejto
náročnej etape prišli momenty uvoľnenia, výstup na
Plačlivé a prechod do
Smutnej doliny sme zvládli
s prehľadom, jediné čo nás
zdržalo boli krásne výhľady
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http://mapy.hiking.sk/

na Roháčske plesá, do Roháčskej doliny, Žiarskej
doliny, na Baníkov, Baranec. Veľký zážitok bol vidieť orla tatranského a alebo
počuť rodinku svišťov. K
Ťatliakovej chate sme sa
dostali cez Smutnú dolinu,
ktorá je už na prvý pohľad
smutná, slnečné lúče sem
sotva zavítajú, nehovoriac
o lavínovom reliéfe. Na penzión sme sa vrátili o 7 večer
a spokojne regenerovali.

Nasledujúci deň prišla avizovaná zmena počasia, ako
aj náš postupný návrat domov. Všetci sme sa spoločne
zhodli, že už teraz sa tešíme
sa ďalšie cestovateľské dobrodružstvá.
Fakty z výletu:
prvý deň: prevýšenie 710 m,
vzdialenosť 13 km, čas 4:20
druhý deň: prevýšenie 1465
m, vzdialenosť 19.2
km, čas 8:40 (skutočný čas
10 hodín)
(jr a kol)

Aktuálne zloženie kolektívu katedry
Katedra bude v školskom roku 2016/2017
pôsobiť v nasledujúcom zložení:
Vedúci katedry:
doc. RNDr. Ján Buček, CSc.
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Vedúci oddelenia humánnej geografie:
Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.

RNDr. Martin Plešivčák, PhD
Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.
Mgr. Marcel Horňák, PhD.
Mgr. Filip Lehocký, PhD.
Mgr. Lucia Máliková, PhD.
Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.
Mgr. Roman Fila

Sekretárka katedry:
Veronika Bartovicová

Oddelenie demogeografie a demografie
doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD.
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
Mgr. Lukáš Belušák, PhD.
Mgr. Pavol Ďurček, PhD.
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
Mgr. Juraj Majo, PhD.
Mgr. Gabriela Nováková, PhD.

Oddelenie humánnej geografie
Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
doc. RNDr. Ján Buček, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
RNDr. Michal Klobučník, PhD.

Technické a administratívne pracovníčky
Veronika Bartovicová
Darina Dzurická
Alena Kadlečíková
Eva Predajnianska

Vedúci oddelenia demogeografie a demografie: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Tajomník katedry:
RNDr. Michal Klobučník, PhD.
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Interní doktorandi na oddelení
humánnej geografie
Mgr. Jozef Antoš
Mgr. Katarína Matejová
Mgr. Vojtěch Przybyla
Interní doktorandi na oddelení
demogeografie a demografie
Mgr. Arnold Kakaš
Mgr. Michal Szabo

Uplynulým
školským
rokom
2015/2016 ukončili interné doktorandské štúdium a na katedre ďalej
nepôsobia Mgr. Lukáš Námešný a
RNDr. Martin Šuvada, PhD. Ďakujeme im za viacročnú spoluprácu a želáme veľa úspechov osobnom i pracovnom živote.
(jb)

Katedrový Telegraf za jar/leto 2016
zostavili:
A. Kakaš a V. Bačík

