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60 VÝROČIE ZALOŽENIA KATEDRY
Úvodom ďalšieho čísla katedrálneho telegrafu si pripomíname 60. výročie založenia našej katedry. V školskom roku
2012/2013 budeme s úctou spomínať na všetkých významných geografov, ktorí počas tohto dlhého obdobia u nás
pôsobili.
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Personálne zmeny
Po štyroch rokoch na katedre ukončili interné doktorandské
štúdium piati doktorandi. Silvia Bystrická, Andrej
Chromeček, Michaela Madzinová, Jana Pukačová a
Jaroslav Rusnák, okrem spracovania svojich dizertačných
prác, dlhé roky výrazne prispievali najmä k zabezpečeniu
pedagogických činností katedry, ale boli nápomocní
aj v mnohých iných aktivitách. Veríme, že sa im
v najbližších týždňoch podarí úspešne obhájiť svoje
dizertácie a bude im priznaný titul PhD. Aj touto cestou im
ďakujeme a prajeme veľa úspechov, nielen tvorivých.
Po úspešnom prijímacom pohovore naše kruhy posilnia:
Mgr. Lucia Máliková, Mgr. Lukáš Námešný, Mgr. Filip
Lehocký, RNDr. Martin Šuvada, Mgr. Lukáš Belušák.

Doc. Buček a Mgr. Sopkuliak v Lisabone

Vyšiel druhý diel učebnice štatistiky
Exkurzie
Medzinárodný geografický
Kongres
Spomienka na prof. Kobayashiho

Iné
Geografovica
Futbalový turnaj

Štátnice a obhajoby
Na katedre v školskom roku 2011/2012 bakalárske štúdium úspešne ukončilo 29 študentov denného štúdia a 45 študentov externého štúdia.
Magisterské štúdium ukončilo 25 študentov denného a 56 študentov externého štúdia. Rigorózne
konanie ukončilo 6 študentov. Dizertačnú prácu
obhájil Róbert Grác pod vedením doc. Slavíka
v marci 2012.

V januári 2012 v edícii Extern vyšiel 2. diel učebnice Štatistika pre
vá
geografov od autorky Mgr. Gabo
ák
ov
riely Novákovej, PhD. Na 147
N
G.
stranách sú pre študentov pripravené učebné texty zaoberajúce sa
metódami skúmania dynamiky
javov prostredníctvom indexov,
analýzou časových radov, skúmaním štatistickej závislosti, metódami určovania pravdepodobnosti a
základnými teoretickými rozdeleniami pravdepodobnosti. Výklad
učiva je doplnený praktickými príkladmi s podrobným riešením i osvedčenými pracovnými
listami s neriešenými príkladmi. Okrem nich je učebnica
obohatená trojicou vzorových testov zostavených
z teoretických zadaní i praktických výpočtových úloh, ktoré
poslúžia študentom na „domáce preskúšanie“ svojich vedomostí. Učebnica je študentom k dispozícii v papiernictve
„Dekýšová“ (cena 5,85 €). V súčasnosti autorka pripravuje
do tlače Zbierku riešených úloh zo štatistiky, ktorá uzavrie
okruh základnej literatúry k predmetu Štatistické metódy
v geografii.

CENA REKTORA UK
Chceme vyjadriť vďaku a zároveň srdečne zablahoželať Mgr. Lucii Málikovej, absolventke našej katedry k udeleniu ceny
rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu.
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Naši kolegovia naďalej úspešne publikujú
Buček, J., Bleha, B. 2012. Planning responses of
shrinkage in the Slovak Republic’s largest cities. Káčerová, M, Mládek, J., Ondačková, J. (2012). Nové
In: Demographic Change and Local Development: štatistické metódy merania populačného starnutia. Forum statisticum slovacum 3/2012, s. 62- 68.
Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics,
OECD Working Papers, Paris: OECD, s. 141-147
Roupa, Michal (2012). Demographic Behaviour and the
Buček, J. 2012. Crisis in Slovakia 2009– Modernization Process: A Cross-Sectional Study of
2010: From saving the economy to saving Fertility Determinants in Slovakia 1930.Sociológia Slovak Sociological Review 44(3): 255-290.

public finance. In: Gorzelak, G., Goh C.C.,
Fazekas, K. Adaptability and Change: The Káčerová, M. - Mládek, J. (2012). Population Ageing
Regional Dimensions in Central and Eastern as Generation Substitutions: Economic and Social
Europe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Apects. Ekonomický časopis 60, č. 3, s.259-276.
Scholar, pp. 334-359
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Doc. Buček
v Košiciach

J. Bu
ček

J. Buček dňa 5.7.2012 prednášal na letnej škole
„Politics and Policy-Making at the Local Level“ (POLLOC), ktorá tohto roku prebiehala opäť na TU Košice
v dňoch 1-15. júla 2012. Táto letná škola zameraná
na rôzne aspekty fungovania miestnej samosprávy,
miestneho rozvoja, komunálnej politiky patrí určite
k najlepším svojho zamerania v Európe. Prednášajú
na nej poprední odborníci z celého sveta a aj
„študenti“ pochádzajú nielen zo strednej a východnej
Európy. Tohto roku boli medzi prednášateľmi napr.
Prof. H. Wollmann (HU Berlín), Prof. James Svara
(Arizona State University), Prof. Ulrik Kjaer (Odense),
Prof. Arto Haveri (Tampere), Prof. W. Gilles
(University of Paris 1 – Pantheón-Sorbonne) a ďalší.
Bližšie informácie sú k dispozícii na http://
www.polloc.eu/.

Doc. Bleha na workshope v Trente

Doc. Bleha a doc. Buček v
Tartu
Pokračovala aj participácia kolegov B.
Blehu a J. Bučeka na projekte COST –
CIRES. Spoločne sa zúčastnili na 4.
workshope konanom v Tartu (Estónsko),
v dňoch 2-4. mája 2012. Organizátorom
bol Department of Geography, University
of Tartu. Okrem prezentácii progresu
v jednotlivých častiach projektu mali
možnosť zoznámiť na exkurziách sa
s rozvojovými problémami mesta Tartu,
problémami spojenými s úpadkom baníctva, ťažby surovín a textilného priemyslu vo vybraných regiónoch
a mestách Estónska, ako i problémami
rozvoja v estónsko-ruskom pohraničí,
vrátane návštevy hraničného mesta Narva. Podnetnou bola aj diskusia počas
prijatia na radnici mesta Tartu, či prezentácia výsledkov práce geografov
z hostiteľskej katedry.
B. Bleha

J. Buče
k

Doc. Bleha sa v dňoch 3 - 5. júla 2012 zúčastnil workshopu organizovaného OECD s názvom „Strategic approaches to demographic change in Russia, Eastern Europe, and OECD countries“, v talianskom Trente. Semináru sa zúčastnili odborníci prakticky celej Európy,
ale aj Ázie a Austrálie. Jeho špecifikom bolo, že sa stretli demografi,
sociológovia, lokálni aktéri, štatistici i urbanisti. V rámci workshopu
viedol doc. Bleha panel s názvom „Strategic approaches in Eastern
Europe“. Súčasťou panelu bol spoločný príspevok, s ktorým vystúpil
Ing. Vaňo, vedúci Výskumného demografického centra, na tému
„Some prospects of population policy in Slovakia“. Na seminári sa
s veľkým záujmom a ohlasom stretol aj Atlas obyvateľstva Slovenska,
ktorý doslova „zmizol“ z pultu za pár minút.
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V apríli (12-13.4.2012) sa v Lisabone uskutočnila výročná konferencia
International Geographical Union Commission on Geography of Governance pod názvom „New challenges for local governance“. Hlavným orkolegov na
ganizátorom bol Prof. Carlos Silva (Institute of Geography and Spatial
konferencii v Lisabone
Planning, University of Lisbon). Program bol organizovaný v dvoch hlavných smeroch – „The Impact of Financial Crisis on Local Governance“ a
„Citizen e-Participation in Urban Governance“. Po recenznom procese (prihlásených bolo takmer 70 účastníkov) na
tejto konferencii odznelo vyše 40 príspevkov pripravených účastníkmi z 26 krajín. Z katedry sa na nej zúčastnil J.
Buček so spoločným príspevkom pripraveným s A. Sopkuliakom.

Účasť našich

J. Bu
ček

Dr. Rochovská v Canterbury, v Brne a v
Hamburgu

A. Ro
chovs

ká

V mesiaci február sa dr. Rochovská v rámci výmenného pobytu Erasmus zúčastnila prednáškového pobytu
na Canterbury Christ Church Univestity na katedre
Department of Geographical and Life Sciences
v meste Canterbury. Mesto Canterbury je známe svojou históriou, stredovekou architektúrou. Významné
sú najmä historické jadro a monumentálna katedrála.
Mesto je sídlom canterburského arcibiskupa, hlavy
anglikánskej cirkvi. Canterbury Christ Church University je známa ako najväčšia vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia v grófstve Kent. Na 5 fakultách v súčasnosti študuje viac ako 18 000 študentov.

Katedrála v Cantenbury

V mesiaci máj sa dr. Rochovská zúčastnila prednáškového pobytu na Masarykovej univerzite v Brne a na Palackého univerzite Olomouci. Pre študentov geografie bola prezentovaná prednáška spojená s diskusiou. Prednáška bola
zameraná
na
problémy
chudoby
a životných stratégií, v ktorej boli prezentované výsledky projektu APVV „Jedno
miesto, veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií na slovenskom vidieku“.

V dňoch 23 až 25 augusta sa dr. Rochovská zúčastnila konferencie PreConference of the IGU-Commission on
Gender and Geography “Down to Earth:
Identities, Bodies and Spatial Scales” v
Hamburgu, kde prezentovala svoj príspevok v sekcii Gender Relations and
Socio-Economic Transformations: "WILL
WE BE EQUAL? STORIES ABOUT
(UN)CHANGING GENDER ROLES AND
IDENTITIES."
Pohľad na centrum Olomouca z mestskej veže.
3
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Prof. Pavol Korec na pracovnom stretnutí vo
Vilniuse.

Prof. Korec sa v dňoch 24.-27.4.
2012 spolu s kolegami z Univerzity
Adama Mickiewicza z Poznane
a Vilnaius Universiaetas z Vilniusu
zúčastnil pracovného stretnutia vo
Vilniuse. Pracovnou agendou stretnutia bolo zhodnotenie doterajšieho priebehu výskumu na téme
„Sociálno-ekonomický a vývoj
a nový vzorec rozvinutých
a zaostávajúcich regiónov“
a stanovenie výskumných prác na
ďalšie obdobie. Pomerne rozsiahly
výskum má za cieľ identifikovať
faktory a mechanizmy podmieňujúce regionálny vývoj v krajinách
strednej a východnej Európy
a urobiť typizáciu zaostávajúcich
regiónov. Výskum sa realizuje na
príklade troch štátov, Poľska, Slovenska a Litvy. Metodicky je vý-

skum založený na aplikácií metód multivariačnej štatistiky na rozsiahly súbor dát sledovaných
podľa piatich oblastí,
ktoré majú tesný vzťah
k možnostiam regionálneho rozvoja. Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. Pawel
Churski z Poznane,
z našej katedry na projekte okrem prof. Korca
veľmi intenzívne pracuje
aj Mgr. Eva Polónyová.
Za metodiku výskumu je
spolu s prof Churskim
zodpovedný dr. Jan
Hauke z Poznane, ktorý
sa špecializuje práve na
využívanie štatistických

História a súčasnosť Vilniusu

metód v regionálnej taxonómii. Riešenie projektu je plánované na
obdobie
2011-2013
a práve v máji 2013 bude záverečné pracovné
stretnutie k projektu
v Bratislave. Súčasťou
pracovného stretnutia
v Litve bola aj odborná
exkurzia v meste Vilnius
a jeho okolí. Hlavná téma
exkurzie
bola
„Kľúčové problémy sociálno-ekonomického
vývoja a priestorový manažment mesta Vilnius
a okresu Vilnius ako príkladu dynamicky sa rozvíjajúceho regiónu“. Na
exkurzii bolo možné vidieť intenzívnu rekonštrukciu centrálnej historickej časti Vilniusu, komercializáciu mesta, ako
aj výstavbu nových obytných areálov vo voľnejšie zastavaných častiach mesta. Okolie Vilniusu je dobrým príkladom rešpektovania historicko-geografických
hodnôt
územia
a primerane riadeného
procesu suburbanizácie.

Prof. Korec sedí na kameni osadenom presne v geometrickom
(geografickom?) strede Európy.

„Traja Američania“ v Litve. Dr. Hauke, prof. Korec
a prof. Churski sa chystajú obedovať počas exkurzie.
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Stále živá slovenská vetva v Nadlaku

J. Majo

Univ
erzit

Geograficky zdanlivo komplikovanou otázkou je, ako je možné, že po opustení južnej slovenskej hranice a prejdení
niekoľkých stoviek kilometrov nekonečnou maďarskou pustou odbočíme v Segedíne doľava, prejdeme maďarskorumunské hranice a sme zasa nachvíľu na Slovensku? Odpoveď hľadajme v slovenskom mikrosvete - v mestečku
Nadlak (rum. Nădlac, maď. Nagylak).
Nadlak je pritom relatívne
mladou osadou, vznikla len
v roku 1803 príchodom slovenských rodín, ktoré sa už skôr
usadili v Békešskej stolici na
juhovýchode dnešného Maďarska. K nim sa pridali aj Slováci
prichádzajúci z územia
dnešného Slovenska – najmä
z Novohradu, Hontu a Gemera.
Slovenské dolnozemské osídlenie bolo až do prijatia trianonskej mierovej zmluvy jednotným
územím. „Malé Slovensko“ sa
od 20. rokov 20.storočia rozdelilo medzi tri štáty – dnešné
Srbsko, Maďarsko a Rumunsko.
Kým v Maďarsku sa značná
časť Slovákov asimilovala alebo
sa presídlila na Slovensko,
v Rumunsku a aj v Srbsku ich
životaschopnosť trvá dodnes.
Príčinou, prečo sa v Nadlaku
Slováci časom neasimilovali aj
keď žili spolu s Rumunmi
a Maďarmi, je viacero. Na jednej
strane udržiavali vďaka učiteľom
a kňazom živé kultúrne ale aj
ekonomické
kontakty
s ostatnými slovenskými
osadami (v mestečku okrem
iných pôsobil na začiatku
20.storočia v tunajšej
pobočke
Ľudovej
banky aj J. G. Tajovský) a na druhej
strane rozvoju slovenského živlu pomohla
aj uzavretosť tejto
komunity a to tým, že
Slováci boli luteráni
a Rumuni pravoslávni.
Práve
náboženské
rozdiely
spôsobili
určitý, najmä kultúrny
a aj demografický
(nevznikali miešané
manželstvá)
odstup
oboch spoločenstiev.
Práve životaschopnosť (aj keď
asimilácia a vysťahovalectvo je
prítomné aj tu) je dôležitou

súčasťou lokálnej hrdosti miestnych
Slovákov. Pri každej pamätnej
príležitosti sa s touto hrdosťou aj
s radosťou podelia nielen
s ostatnými dolnozemskými
Slovákmi ale aj so Slovákmi
s materskej krajiny. Takouto príležitosťou bola aj pamiatka 200.výročia
posvätenia základného kameňa
nadlackého slovenského (ev.a.v.)
kostola v dňoch 12.-13.mája 2012.
Pri tejto príležitosti sa
v niekoľkotisícovom Nadlaku uskutočnilo viacero podujatí vrátane
koncertov, vernisáží, vedeckej konferencie, slávnostných bohoslužieb,
či tanečných vystúpení. Práve táto
pestrosť poukazuje na životaschopnosť vo viacerých
stránkach kultúrneho života.
Na pestovaní slovenského jazyka
a kultúry sa významne podieľa
najmä miestna ev. cirkev, základná
škola a gymnázium, Demokratický
zväz Slovákov a Čechov
v Rumunsku (tu pôsobí absolvent
našej katedry, nadlacký rodák,
Pavel Hlásnik) ale aj vlastné vydavateľstvo Ivana Krasku. Ojedinelou

Pohľad na severnú (slovenskú)
časť mesta a rozľahlú dolnozemskú rovinu

Pamätná tabuľa 200. výročia
príchodu Slovákov do Nadlaku
vlastnosťou Nadlaku je aj to, že tu žije
najviac básnikov na štvorcový meter
v celom Rumunsku.
Jednou z najpríťažlivejších vlastností miestnej
kultúry je isto gastronómia. Tá je korunou
celej lokálnej nadlackej identity.

Typickou je najmä vynikajúca
nadlacká suchá údená klobása
(má charakter známej maďarsko
-slovenskej čabajskej klobásy),
zabíjačkové špeciality, široké
spektrum slaného a sladkého
pečiva, či slivovica, ktorú pri
príležitosti vzácneho jubilea nechali. Nadlačania vypáliť a spolu
s pamätným tanierom bola
súčasťou konferenčného
balíčka. Nielen kvôli pestrosti
miestnych kulinárskych špecialít
ale aj z hľadiska viacerých
zvláštností miestnej kultúry sa
oplatí toto mesto navštíviť, či
určite sa aspoň zastaviť počas
ciest do Rumunska, Bulharska, či
vzdialenejších lokalít.
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Na kongrese ERSA 2012 účasť
aj z našej katedry
V dňoch 21. – 25. augusta sa
v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo jedno
z najväčších vedeckých podujatí
na Slovensku v roku 2012 - 52.
kongres Európskej spoločnosti
regionálnej vedy (European Regional Science Association - ERSA) s podtitulom Regions in Motion - Breaking the Path. Jedná sa
o jednu z najvýznamnejších udalostí regionálnej vedy nielen
v Európe, ale aj vo svete, čoho
dôkazom býva viac ako 700
účastníkov z niekoľkých desiatok
krajín sveta. V plenárnych prednáškach vystúpilo viacero uznávaných vedcov, medzi inými napríklad Ann Markusen, Johannes
Bröcker či James P. LeSage. Mali
sme možnosť si vypočuť aj Petra
Nijkampa, profesora regionálnej a
mestskej ekonómie na Ekonomickej
fakulte
Free
University
v Amsterdame. Patrí k 30 najcitovanejším autorom v ekonómii a je
dobre známy aj slovenskej geografickej
komunite.
Vystúpil
s príspevkom „Regional science
and the new urban world“. Problematika budúcnosti miest a smerov

k
uče
J. B

ich ďalšieho vývoja bola
jednou
z najdôležitejších
tém konferencie.
V takmer 50 paralelných
sekciách však odznelo mimoriadne široké spektrum
príspevkov z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Medzi
množstvom prezentujúcich
sa nestratili ani pracovníci
Katedry humánnej geografie a demogeografie. Prof.
J.
Mládek
vystúpil
s príspevkom „Population
ageing in the Czech Republic and the Slovak Republic
– generations support and
exchange“
pripravenom
v spolupráci
s Marcelou
Káčerovou a Janou Ondačkovou. Kolega Slavomír
Ondoš ponúkol zaujímavý
príspevok s názvom „Patent
citations and growth convergence at Europe´s Former Borders“. Dvojica mladých pracovníkov Martin
Mačanga a Martin Plešivčák sa pokúsila zaujať riedke publikum prezentáciou
„Political and economic as-

M. M
a ča n
ga

pects of energy prices and their
regional context in the Slovak
Republic after joining the European Union”.
Práve slabá účasť divákov
v niektorých prednáškových
priestoroch pôsobila pomerne
rozpačitým dojmom. Do budúcnosti by určite stálo za úvahu,
či sa obrovský počet paralelných sekcií nemíňa účinkom.
Prekvapivá bola aj slabšia
účasť slovenskej akademickej
obce. V každom prípade, na
podujatí takéhoto významu sa
naskytla vhodná a užitočná
príležitosť na vytvorenie a posilnenie kontaktov s odborníkmi
zo svetových univerzít
a vedeckých pracovísk.

Krátka reflexia 32. Medzinárodného
geografického kongresu
V posledný augustový týždeň (26-30.8.2012) sa úctyhodný počet geografov
z celého sveta stretol v západonemeckom meste Kolín nad Rýnom. Toto mesto,
známe nielen svojim dómom, alebo pôsobením neskoršieho významného povojnového nemeckého kancelára Konrada Adenauera ako starostu mesta (ten je v meste
naozaj pomerne všadeprítomný – od názvu letiska, až po papierové tácky pod pivo).
Stalo sa aj mestom významným pre históriu Medzinárodnej geografickej únie.
Medzinárodný geografický kongres sa po trošku rozpačitom „skoku“ na sever Afriky
(minulý kongres bol v Tunise v roku 2008), opätovne vrátil do Európy.
Rozhodnutie v prospech Kolína nad Rýnom a Deutsche Gesselschaft für Geographie sa ukázalo ako prospešné a vrátilo tomuto podujatiu jeho dávnejší lesk a príťažlivosť.

Až tak, že sa organizátori dostali na hornú hranicu svojich možností a ďalších účastníkov v určitom momente už nemohli z kapacitných možností akceptovať. Treba však podotknúť, že vyše tisíc
z celkových okolo 2400 účastníkov bolo z Nemecka. Poradie ďalších najpočetnejších účastníckych krajín možno
prekvapí. Vyše sto účastníkov sa zaregistrovalo z Japonska, Rakúska a Číny. Až za nimi boli tradičnejšie
„geografické veľmoci“ ako Francúzsko, Rusko, Veľká Británia, či USA (každá z nich vyše 80 účastníkov).
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Neprekvapilo ani asi po 50 účastníkov
z Poľska, či Švajčiarska, alebo 20
z Českej republiky. Podľa informácií organizátorov sa na kongres zaregistrovali
účastníci z vyše 80 krajín sveta.
Bohatšia ako zvyčajne bola na
tomto kongrese aj desaťčlenná slovenská
účasť. Týkalo sa to najmä kolegov
z Geografického ústavu SAV (napr. Ira,
Feranec, Oťahel), kolegov z Košíc (napr.
Hochmuth), Prešova (Matlovič), prezentoval sa napr. aj kolega Melo zo susedskej
FMFI UK. Slovenská účasť bola preto
dobre viditeľná. Dobre bola tradične zastúpená pražská geografia, aktívne vystupovali aj kolegovia z Ostravy, Poznane, či
Szegedu a pod. Podobne sa k nám hlásili
viacerí nemeckí kolegovia, vrátane tých,
čo nás v minulosti navštívili aj so svojimi
študentmi. Kongres, tak ako organizátori
sľubovali – bol návratom na pôdu univerzity (Universität zu Köln). Okrem mnohých
nemeckých kolegov, sa na organizácii
podieľal značný počet dobrovoľníkov
z radov študentov. Tí mali na starosti
asistenciu v rokovacích miestnostiach, ale
obrovskú prácu odviedli aj pri iných prácach. Predovšetkým dokázali zabezpečiť
a obslúžiť všetkých delegátov na pomerne veľkom počte „občerstvovacích“ centier. Vďaka tomu sme sa mohli naozaj
pokojne venovať pokroku geografie, rokovaniam v sekciách a nezaoberať sa vedeckú atmosféru rušiacimi záležitosťami
ako - čo piť a kde sa najesť. To nám organizátori príjemne zjednodušili. Občerstvovacie pulty mali aj inú významnú úlohu,
bola tam väčšia šanca nájsť niekoho,
koho ste práve hľadali. V extrémnej podobe prepracovanosť organizácie prejavila
v tom, že do rokovacích miestností sa
nedalo dostať po naplnení ich plánovanej
kapacity. Takže to, čo sme niekedy zažívali na iných kongresoch a konferenciách,
že na niektorých atraktívnych prezentáciách sa stálo, či dokonca sedelo na zemi, sa tu nemohlo stať. Dôvod bol vážny –
statické limity budov a miestností. Dobrovoľníci boli jasne inštruovaní a svoju úlohu plnili dobre. Síce niekedy viac strážili
dvere, ako pomáhali niektorým kolegom
s kopírovaním prezentácii do počítačov
v rokovacích miestnostiach a riešením ich
ťažkostí. Ale to sú drobnosti. Kongres bol
zorganizovaný vynikajúco. Končiac zabezpečením prenosov z plenárnych zasadnutí, neustálym prúdom informácii na
obrazovkách po chodbách univerzity, či
každodenným vydávaním kongresového
„Newsletter“. Množstvo informácií je sprístupnených na https://igc2012.org
(vrátane plenárnych prednášok). Jednou
z hlavných atrakcií kongresov bývajú tradične plenárne prednášky. Na nich vedúce osobnosti geografie prezentujú svoje
kľúčové poznatky, či z hľadiska smerovania geografie, alebo reflektujú kľúčové
otázky vo vývoji prírody a spoločnosti.
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Organizátori v Kolíne pri nich
kombinovali osobnosti známe
z aktívneho prístupu k riešeniu
globálnych problémov (bývalý
minister životného prostredia
spolkovej vlády, reprezentanti
Rímskeho klubu, FAO, OSN),
ako aj významných geografov
(Ann Buttimer, Surinder Aggarwal, Bruno Messerli). Zo všetkých plenárnych prezentácií bolo
cítiť argumentáciu o veľkej potrebe poznania a riešenia zásadných problémov súčasného sveta – klimatických zmien, demografického vývoja, urbanizácie,
nezamestnanosti. Zazneli obavy
z konfliktov o zdroje
v budúcnosti. Odzneli hlasy volajúce po zodpovednosti
a potrebe lepšieho prepojenia
vedy a politiky, či zvýšenia vedomia verejnosti o súčasných globálnych problémov ľudstva. Aj
v tomto kontexte IGU vyvíja zásadnú iniciatívu za „International
UN-Year of Global Understanding“ (IYGU) v 2016. Každý kongres je prelomovým v chode
únie pretože tu zasadá
a rozhoduje o zmenách v IGU jej
General
Assembly.
K najvýznamnejším zmenám
došlo v hlavných orgánoch IGU.
Doterajší prezident Ron Abler
z USA bol nahradený reprezentantom už mladšej a
„globalizovanej“ generácie ruských geografov Vladimírom Kolosovom, doterajším viceprezidentom IGU. Podobné výrazné
zmeny nastali aj v zložení celého Executive Committee. Novými viceprezidentmi boli zvolení
R. B. Singh (India), Dieter Soyez
(Nemecko), Joos Droogleever
Fortuijn (Holandsko) a Jarkko
Saarinen (Fínsko). Bohužiaľ už
dlhšie nemá stredoeurópsky
priestor svoje zastúpenie na
úrovni viceprezidenta. Ďalšie
zmeny sa udiali aj na úrovni
jednotlivých komisií, či už
v zmenách ich predsedov, ako aj
v prípade zložení Steering Committees. Rozhodlo sa aj o mieste

Nový prezident IGU Viktor Kolosov „v
akcii“.
kongresu v r. 2020, ktorý sa uskutoční
v Istanbule. Predtým ešte prebehnú regionálne konferencie v Kyoto 2013, Krakowe
2014 a Moskve 2015 a konečne ďalší kongres 2016 v Pekingu. Čo možno ešte podotknúť? Možno bolo v Kolíne opäť menej
„stars“ – osobností, ktoré poznáme
z literatúry. Menej bolo cítiť tradičné veľmoci - Veľkú Britániu a USA, na druhej
strane IGU už je naozaj globálna inštitúcia,
o čo sa dlhodobo aj snaží. Časť aktivít
niektoré komisie presunuli do predkonferencií a menej aktivít realizovali v rámci
kongresu. Cestu na „poster session“
si vďaka umiestneniu mimo hlavného bloku rokovacích miestností asi našlo menej
účastníkov. Pomenej bolo aj „stánkov“
vydavateľov a geografických spoločností
(najmä podľa tých, čo už zažili veľa kongresov), ale to je asi v časoch internetových kníhkupectiev pochopiteľné. Môj
osobný tradičný problém, čo si s paralelnej
ponuky prezentácii vybrať, vyriešili moje
povinnosti v „sessions“ Komisie IGU pre
Geography of Governance. Tá mala vyše
30 prezentácii v 9 „sessions“, v priebehu
troch dní. Aj podľa ohlasov mnohých kolegov odznelo na kongrese veľké množstvo
zaujímavých a inšpiratívnych prezentácii.
Medzi nimi aj mnohé od ešte študentov –
doktorandov. Vyše štyristo rokovaní
v sekciách s neuveriteľnou variabilitou
jasne potvrdilo veľmi široký záber súčasnej geografie. Rezonovala aj špecifická
interpretácia hlavnej témy kongresu
„Návrat na Zem“ (ako voľnejší preklad
„Down to Earth“), čo by sa malo prejaviť aj
ako - menej „lietania v oblakoch“ neurčitého hľadania a viac poctivej, ale tvorivej
analýzy, výskumov založených na adekvátnych metódach, či výskumov silne relevantných pre spoločnosť,
ľudstvo, či Zem ako takú.
To by sme mohli skúsiť
všetci.

Budúci geografi spoznávali Slovensko

M. H
orňá
k

V dňoch 28. 5. - 3. 6. 2012 členovia katedry Dr. Horňák, Dr. Džupinová, Dr. Majo a Mgr. Sopkuliak
realizovali v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoekológie exkurziu pre študentov 2.
ročníka bakalárskeho štúdia v odboroch Geografia a demografia, Geografia a geoekológia pre
krajinné plánovanie a študentov učiteľského štúdia v kombinácii s geografiou.
Exkurzia bola realizovaná na území Slovenska (čiastočne Maďarska a Poľska), s návštevou viacerých unikátnych lokalít. Najzaujímavejšími lokalitami
boli Atómová elektráreň v Mochovciach, Pieniny a výstup na Tri koruny v Poľsku, Viničky v Tokajskej vinohradníckej oblasti, geopark v Ipolytarnóci na
území Maďarska, Bardejov a Košice.
Foto: Na Tatranskej magistrále

Postrehy z ďalšej exkurzie po Slovensku

lová
služi
I. Vy

Pre interných a externých poslucháčov II. ročníka bakalárskeho štúdia sa v termíne 25. 6. – 1. 7.
2012 uskutočnila exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy. Program exkurzie bol
obohatený návštevou viacetých lokalít zapísaných do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a
mnohých ďalších významných lokalít mapujúcich dávnu históriu našich predkov. Podnetným
rozšírením pohľadu na diverzitu domáceho bohatstva bola návšteva múzeí zameraných na
propagáciu ľudovej kultúry. Zaujímavou zastávkou bola Stará Bystrica s príkladnou rekonštrukciou námestia na ktorom bol postavený prvý slovenský orloj s najväčšou drevenou sochou na Slovensku. Celková kompozícia predstavuje patrónku Slovenska. Krásy Slovenska bolo možné
spoznať vlastným športovým úsilím napr. výstupmi do našich veľhôr plných atrakívnych zákutí a
tiež na Pustý hrad vo Zvolene, alebo sa len tak
nechať viesť plťami a obdivovať prírodné klenoty
Pienín.

Tradícia exkurzií s poľskými
študentami pokračuje

M. H
orňá
k

Uprostred augusta členovia katedry M. Horňák, J. Buček a M. Plešivčák zorganizovali už tradičnú exkurziu po slovenských regiónoch pre
študentov Fakulty geografických a geologických vied Univerzity A.
Mickiewicza v Poznani.
Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 14. – 19. augusta 2012 a poľskí študenti s partnerskej univerzity mali možnosť navštíviť nielen Vodné
dielo Gabčíkovo a Bratislavu s jej najbližším okolím, ale tiež Rožňavu,
Košice, Levoču, Spišský hrad či Beliansku jaskyňu. Osviežením bola
návšteva turistických lákadiel Slovenského raja a vrcholom exkurzie
bola mimoriadne obľúbená degustácia tokajských vín vo Viničkách.
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Zomrel Prof. Koji Kobayashi

J. Mlád
ek

Dňa 23. augusta 2012 po ťažkej chorobe zomrel vo veku 65 rokov Koji Kobayashi, univerzitný profesor na Univerzite Gifu v Japonsku, veľký priateľ Slovenska, ako aj slovenskej geografie a mnohých slovenských geografov.

Spolupráca na spoločných vedeckých projektoch Prírodovedeckej fakulty UK
a Pedagogickou fakultou Univerzity v Gifu, ktorú Prof. Kobayashi inicioval, začala
v roku 1999 a trvala až do súčasnosti. Ešte v roku 2011 navštívil posledný krát Slovensko a aktívne sa zúčastnil medzinárodnej konferencie v Mojmírovciach. Niektoré zo
spoločných výskumných projektov sa ukončujú v tomto období a pripravuje sa publikácia
výsledkov.
Medzinárodný projekt „Demografické procesy a štruktúry, komparatívna analýza
Japonska a Slovenskej republiky“ sa realizoval v rokoch 2001 - 2004 a garantovali ho
Univerzita Komenského (prof. Mládek) a Univerzita Gifu (prof. Kobayashi). Uskutočnili sa viaceré obojstranné
študijné pobyty, vedecké konferencie v Japonsku a na Slovensku, boli publikované početné vedecké štúdie a práce
monografického charakteru. Výskum poskytol množstvo nových poznatkov o populačnom vývoji a formovaní
populačných štruktúr v Japonsku a na Slovensku. Niektoré poznatky sa využili i v pedagogickom procese, vo forme
prednášok a seminárov so študentmi. Uskutočnili sa i dve študentské vedecké konferencie.

Aspoň touto formou by sme sa chceli Prof. Koji
Kobayasimu srdečne poďakovať.
Jozef Mládek, Ján Buček, Pavol Korec, Peter Spišiak, Dagmar
Kusendová, Branislav Bleha, Marcel Horňák, Vladimír Slavík,
Alena Rochovská, Eva Džupinová, Ingrid Bučeková, Marcela
Káčerová, Juraj Majo, Vladimír Bačík, Alena Kadlečíková, Veronika Bartovicová, Eva Predajnianská, Jana Marenčáková, Valeria Fillová, Silvia Bátorová, Ľubomír Kurčík, Jana Širočková,
Robert Antl.

Prof. Kobayashi sa dlhodobo venoval poznávaniu mnohých európskych krajín, najmä
stredoeurópskych. Rovnako tiež procesom
ich spoločenskej a ekonomickej transformácie. Štúdium mu okrem vedeckej erudícii
umožňovala i veľmi dobrá znalosť dvoch európskych jazykov (anglický a nemecký).
Na Slovensku sa jeho výskumná orientácia
zamerala nielen na demogeografickú problematiku, ale venoval sa i procesom transformácie poľnohospodárstva a vidieckych regiónov, procesom suburbanizácie, pedagogickým otázkam výchovy odborníkov
z geografie. Jeho vedecký prínos ocenila
i Slovenská geografická spoločnosť, ktorej sa
stal čestným členom.
Správa o odchode Prof. Kobayashiho je bolestivá i preto, že sme ho poznali nielen ako
vynikajúceho vedca v oblasti geografie, ale
i preto, že bol mimoriadne skromným, obetavým, pracovitým, priateľským partnerom našej
spolupráce. Na vysokej profesionálnej, odbornej i organizačnej úrovni pripravil
niekoľko študijných pobytov kolegov
z Prírodovedeckej fakulty. Jeho zásluhou sa
mohli oboznámiť ako s atraktívnymi vedeckými témami, ale získali i mnoho poznatkov
zo spoločenskej oblasti (kultúra, história,
technika) života japonského obyvateľstva.
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V. B
ačík

Geografovica
2012

Tento rok chýbalo len málo, aby sa tradičná
geografická zábava vôbec nekonala. Napriek tomu sa
na poslednú chvíľu našla skupina ľudí, vďaka ktorým
zostala tradícia neprerušená.
Miestom konania Geografovice bol zaujímavý, hoci
pre mnoho účastníkov pomerne neznámy, priestor
Cvernovky na Mlynských Nivách. Centrálnemu priestoru dominoval tanečný parket, na ktorom sa prezentovalo množstvo účastníkov, či už geografov alebo
negeografov, svojimi tanečnými kreáciami.
Vrchol
zábavy
pochopiteľne
predstavovalo
všeumelecké vystúpenie Doc. Slavíka, spolu s jeho
sprievodnou skupinou „Geographic Boys and Girls“.
Odznelo množstvo známych i menej známych
ľudových skladieb zo všetkých regiónov Slovenska a
absolútnym vrcholom bol pochopiteľne už takmer
hymnický „Macejko, Macejko“.

V každom prípade to bola opäť veľmi vydarená akcia. Možnosť prediskutovať pracovné
ale
aj
každodenné
problémy
v príjemnom prostredí a zaujímavými ľuďmi je
vždy obohacujúce pre každého, kto vie
s akými úmyslami na zábavu prichádza.

Program spoločného podujatia prebiehal aj ďalej vo
forme pokračujúcej tanečnej zábavy, alebo množstvom tematicky všetko pokrývajúcich diskusných
skupín, rozmiestnených po celom areáli. Zábavu
ukončil každý účastník akcie v momente kedy to uznal
sám za vhodné, niektorí svoj odchod spojili až
s východom prvých ranných lúčov na oblohu.
čník
obu
l
K
M.

Pripomíname futbalový turnaj, ktorý sa
uskutočnil v zimnom semestri 2011/2012.
Dňa 2.12.2011 sa uskutočnil tradičný futbalový turnaj geografov – Memoriál Mladena Kolényho. Trinásteho ročníka
sa zúčastnili tradične všetky geografické katedry
Prírodovedeckej fakulty UK, Geografický ústav pri SAV tento krát vytvoril dva rovnocenné výbery a popri kolegoch
z Univerzít v Prešove a Košiciach, úspešne zastupovali
svoje pracoviská aj tradične priatelia z Brna, Olomouca a
Varšavy.
Katedra humánnej geografie a demogeografie obhajovala
tento rok víťazstvo v osvedčenej zostave: Braňo Bleha
(kapitán), Martin Plešivčak (najlepší strelec nášho týmu),
Michal Klobučník (tvorca hry), Michal Katuša (známy tiež
ako nenahraditeľný), Jaroslav Rusnák (ako zdroj skúsenosti), Marek Richter (nováčik), Mário Godor (brankár).

Počas celého turnaja nás vytrvalo povzbudzovali viacerí
kolegovia a fanúšikovia našej katedry, za čo im veľmi
ďakujeme. Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.
(futbalový tím)
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Základnú skupinu sme vyhrali bez inkasovaného gólu,
v semifinále, ktoré bolo reprízou minuloročného finále sme
zdolali rivalov z „kartografie“. Vo finále sme nestačili na
dobre zvolenú defenzívnu stratégiu Košičanov, ktorým sme
napokon podľahli až po penaltovom rozstrele.

Telegraf zostavili: E. Polonyová, I. Vyslúžilová a M. Miláčková,

