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UNIKÁTNY ATLAS DOKONČENÝ
Po dlhoročnom úsilí sa podarilo dokončiť unikátne dielo slovenskej
geografie a historiografie. „Historický atlas evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku“ vyšiel koncom roku 2011 vo vydavateľstve
Tranoscius, Liptovský Mikuláš.
Pracoval na ňom široký tím odborníkov z viacerých inštitúcií vrátane
dvoch fakúlt Univerzity Komenského, viacerých ústavov SAV, ako
aj ďalších inštitúcií. S potešením konštatujeme, že predsedníčkou
redakčnej rady bola naša kolegyňa doc. D. Kusendová. Z katedry na
ňom ešte pracovali Dr. J. Majo a naša bývalá študentka Mgr. I. Kravjanská. Slávnostná prezentácia publikácie sa uskutočnila 29. novembra 2011 na Prírodovedeckej fakulte vo veľmi príjemnej atmosfére
radosti z dokončeného diela. Slávnostný ráz podujatiu pridal kultúrny program, ako aj účasť ctených hostí ako generálneho biskupa
ECAV na Slovensku M. Klátika, či dekanov oboch zainteresovaných
fakúlt Univerzity Komenského, nehovoriac o mnohých spoluautoroch tohto výnimočného diela.
Atlas je potvrdením dlhoročnej tradície a know-how katedry v príprave a vydávaní pôvodných atlasov.

KOLEGOVIA KOREC A BUČEK V INDII A NEPÁLE
Na prelome októbra a novembra 2011 kolegovia prof. Korec a
doc. Buček absolvovali pracovnú cestu do Indie a Nepálu. Po
niekoľkodňovom výskume v hlavnom meste Indie Dillí sa zúčastnili na konferencii Komisie Medzinárodnej geografickej únie
„Geography of Governance“ v Kathmandu. Zúčastnilo sa na nej
49 účastníkov z celého sveta. Po konferencii nasledovala odborná exkurzia do regiónu Annapurny, so zameraním na problematiku miestneho rozvoja, najmä periférnych regiónov.

Obrázky - účastníci konferencie pri pobyte v osade vo výške 2100 m n. m.,
počas konferencie a prof. Korec v Dillí pri pamätníku M. Gandhiho.
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NÁŠ BÝVALÝ KOLEGA
DR. VOJTECH LOBOTKA ZOMREL
Jeden z prvej generácie
pracovníkov našej katedry
zomrel v Bratislave 17. 11.
2011 vo veku 88 rokov. Na
katedre pracoval vyše tridsať
rokov a z nej aj odišiel na
zaslúžený dôchodok.
Patril k zakladateľom
geografie poľnohospodárstva
a vidieka, ako aj vidieckych
sídiel na Slovensku. Silná však
bola aj jeho orientácia na
historickú geografiu, či až
takmer etnografický výskum.
Bol aj klasickým geografom,
ktorý ovládal veľmi veľa
informácií o celom svete.
Miloval tradičné slovenské
regióny – Kysuce, Oravu,
Liptov, Horehronie, ale aj
Bratislavu. Tie boli často aj
predmetom jeho odborného

záujmu. Ako veľký znalec
života, mal svoje vlastné
originálne názory na mnohé
veci v živote, udalosti vo
svete, či politike. Svojimi
postrehmi nás neraz
prekvapil. Bol milovníkom
prechádzok, zdravého
životného štýlu a stravovania
už v časoch, keď to ešte
nebolo módou. Bohužiaľ,
posledné roky sme ho už
stretávali len náhodne, pri
jeho prechádzkach v meste,
či pri Dunaji, alebo na
futbale. Odišiel spomedzi
živých nenápadne. Odišli s
ním aj jeho spomienky na
rôzne udalosti v histórii
katedry, ktoré sme tak radi
počúvali.

VÝSTAVY KTORÉ ZAUJALI
Pracovníci katedry pripravili v zimnom semestri dve zaujímavé
tématické výstavy.
Prvou výstavou si katedra pripomenula 200. výročie úmrtia
geografa, kartografa a všestranného vedca Jána Mateja
Korabinského. V priestoroch v blízkosti Oddelenia demografie a
demogeografie je predstavených 22 máp "slovenských stolíc" z
jeho diela Príručný atlas Uhorského kráľovstva. K príprave tejto
výstavy prispeli najmä doc. D. Kusendová a Dr. J. Majo, spolu s
ďalšími spolupracovníkmi.
Druhá výstava využila priestory mimo fakulty. Výstava - Jedno miesto
– veľa svetov, s podtitulom geografická variabilita životných stratégií
v slovenskej spoločnosti, prebiehala v Slovenskom Národnom
Múzeu v Martine od 8. novembra do 31. decembra 2011. Prostredníctvom fotografií a citátov zozbieraných v rokoch 2008-2011 pracovníkmi katedry, zachytáva život v piatich regiónoch Slovenska.
Výstava sa opierala o výsledky projektu APVV riešeného na
katedre. Bola pekným vyvrcholením projektu, prezentáciou jeho
výsledkov a upozornením na problémy života v slovenských regiónoch. Za všetkých, ktorí k jej realizácii prispeli spomenieme Dr. A.
Rochovskú a Dr. M. Horňáka.

STRUČNEJŠIE
 bohatá bola naša účasť na októbrovej 13. Slovenskej demo-

grafickej konferencii v Mojmírovciach. Z katedry príspevky
prezentovali kolegovia Mládek, Slavík, Kusendová, Bleha,
Káčerová, ale aj doktorandi Madžová, Pukačová, Katuša,
Klobučník, Sopkuliak, Plešivčák. Plné znenie príspevkov je
dostupné v časopise Forum Statisticum Slovacum (2011/6)
už aj na webe - http://www.ssds.sk.
 v decembri 2011 sa kolegovia doc. Bleha a doc. Buček
zúčastnili rokovania pracovnej skupiny projektu COST v
Cambridge (Veľká Británia).
 V rámci programu Erazmus prednášal na Bremen Universität (Nemecko) Dr. Horňák o rozvoji automobilového priemyslu v Strednej Európe.
 našim študentom v rámci programu Erazmus prednášali
Dr. M. Thiele (Bremen Universität) o problematike rozvoja
brownfields a Dr. D. Seidenglantz (Masarykova Univerzita
Brno) o zmenách v leteckej doprave v Európe.

PREDNÁŠALI U NÁS
V zimnom semestri sme mohli navštíviť prednášky hostí
zo zahraničia:
 Dr. B. Zagajewski z Waršavskej Univerzity (Poľsko) - Appli-

cation of remote sensing for environmental analyses
(19.9.2011) a Land cover mapping using remote sensing tools
(21.9.2011)
 Darla K. Munroe, Associate Professor, Department of
Geography, Ohio State University, Columbus (USA) a Visiting Scholar, Geographisches Institut, Humboldt Universität
zu Berlin - The socioecology of forest "transitions" and working
forests of the 20th century (9.11.2011)
 Prof. K.N.S. Yadava z Banaras Hindu University (India) Demographic Scenario of India: Past and Present (2.12.2011).
Ďakujeme viacerým kolegom, aj z prostredia mimo katedry a
fakulty, za pomoc pri ich organizovaní.

Fotografia z plagátu vydaného k výstave „Jedno miesto - veľa svetov“.

PERSONÁLIE
V personálnom zložení katedry nedošlo k významnejším zmenám.
Od septembra 2011 opäť na plný úväzok pracuje Dr. G. Nováková.
Najväčší pohyb nastal ako obyčajne medzi doktorandmi. Čas riadneho doktorandského štúdia vypršal Mgr. Pšenkovi a Mgr. Grácovi.
Úspešné obhájenie práce ich však ešte stále čaká.
Naopak od tohto školského roku nás posilnili noví doktorandi Mgr.
Miláčková, Mgr. Polónyová, Mgr. Vyslúžilová, Mgr. Ďurček, Mgr.
Richter.
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DOC . BLEHA NA MESAČNEJ STÁŽI V JAPONSKU
Doc. Bleha sa v septembri 2011 zúčastnil výskumnej stáže získanej v rámci súťažnej výzvy Japonskej nadácie (Japan Foundation, Tokyo). Jeho hlavným
výskumným zámerom bola analýza lokálnych populačných stratégií
v modelovom území prefektúry Gifu v centrálnom Japonsku. Výskum bol zameraný aj na prieskum názorov lokálnych decízorov a autorít, oficiálnych dokumentov v oblasti populačného vývoja, identifikáciu geografických determinantov
depopulačných procesov v predmetnom území. Vyústením bola komparácia so
situáciou v oblasti populačných politík na Slovensku a náčrt možností aplikácie
v Japonsku fungujúcich opatrení pre
Slovensko. Výskum sa uskutočnil
v spolupráci s Univerzitou Gifu
(Gifu Daigaku), s ktorou katedra už
niekoľko
rokov
kooperuje.
Demografické
prognózy
boli
konzultované aj s pracovníkmi
National Institute of Population and
Social Security Research, Tokyo.
Na obr. doc. Bleha s japonskými kolegami v práci, i po práci.

ĎALŠIE VÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE
VYDANÉ V R. 2011

NOVÁ UČEBNICA ŠTATISTIKY PRE
GEOGRAFOV UŽ NA TRHU

Slavík, V., Grác, R., Klobučník, M., Kohútová K., 2011. Development of Suburbanizations of Slovakia on the Example of the Bratislava Region. In: Urban Regions as Engines of Development. Warszaw: Polish Academy of Science, Commitee for Spatial Economy
and Regional Planning, pp. 35-58.
Bleha, B., 2011. Lokálny demografický vývoj na Slovensku: percepcia, spoločenské implikácie a interdisciplinárne výzvy. Sociológia, Vol. 43, No. 4, pp. 362-390.
Majo, J., 2011. Shrinking Minority? Slovak Lutherans Fighting with
Secularism. Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 10,
No. 30, pp. 39-55 .
Slavík, V., Grác, R., Klobučník, M., 2011. Priestorová autokorelácia - metóda vymedzovania a klasifikácie regiónov v kontexte
sociálno-ekonomickej regionalizácie Slovenskej republiky. Sociológia, Vol. 43, No. 2, pp. 183-204.
Buček, J., 2011. Building of regional self-government in Slovakia:
the first decade. Geografický Časopis, Vol. 63, 1, pp. 3-27.
Kusendová, D., Hoblík P. 2011. Kartografická funkcionalita geograficky orientovaných webových riešení v prostredí internetu.
Kartografické listy, 19, pp. 97-104.

Katedra venuje v rámci zlepšenia kvality pedagogického procesu
veľkú pozornosť príprave učebníc pre svoju predmety. Naša kolegyňa, skúsená autorka a prednášajúca Dr. Nováková vydala
kocom roku 2011 nové a prepracované vydanie svojej učebnice
„Štatistka pre geografov“ (1 diel), Bratislava: Geografika.
Nové vydanie veľmi prístupným spôsobom, na viac ako dvesto
stranách uvádza študentov do štatistických metód využívaných v
geografii. Dáva možnosť úspešne zvládnuť základy štatistiky aj
študentom, ktorí majú z menej široký základ z prírodovedných
predmetov zo strednej školy.
Učebnica je k dispozícii na zakúpenie v kníhkupectve „Dekýšová“,
v priestoroch fakulty v Mlynskej doline (cena € 7,95). Druhý diel
bude k dispozícii v krátkom čase.

POČTY ŠTUDENTOV V ZIMNOM SEMESTRI 2011/2012
V zimnom semestri 2011/2012 študuje na katedre skoro 300
študentov bakalárskeho štúdia (z toho 150 externých študentov)
a skoro 190 študentov magisterského štúdia (z toho takmer 120
externých študentov). Na bakalárskom stupni už prebieha vzdelávanie vo všetkých ročníkoch aj v programe „geografia a demografia“ (spolu vyše 60 študentov). Do prvého ročníka bakalárskeho štúdia v programe geografia v štátnej správe a samospráve
nastúpilo 37 študentov v dennej forme a 50 študentov v externej
forme. 27 študentov nastúpilo na denné štúdium v programe
geografia a demografia. V prvom ročníku magisterského štúdia
má katedra vyše 90 študentov (vyše 50 študentov v externej
forme).
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CAMBRIDGE V DECEMBRI 2011

Fotografie v tomto čísle: pracovníci katedry, pripravil JB.

(RIVER CAM, KINGS COLLEGE)

