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ETIKA VO VÝSKUME 

STRÁNKA KATEDRY OČAMI GOOG-

LE ANALITICS 

v predajni „Dekýšová“ (cena 
je 7,70 EUR). 

Koncom roka 2012 vyšla 
nová učebnica s názvom 
„Územné plánovanie pre 
geografov“ autorskej dvoji-
ce Marián Halás – Marcel 
Horňák. Oproti vydaniu 
z roku 2006 (autorom bol 
Mar ián  Ha lás)  ide 
o rozšírenú verziu s väčším 
dôrazom na vybrané prie-
storové dimenzie vnímania 
problematiky územného 
plánovania na Slovensku 
a s výraznejším podielom 

ilustratívnych príloh. Učebni-
ca poukazuje na súčasnú 
prax v územnom plánovaní 
a nedostatky či problémy 
v tejto oblasti. Je určená 
nielen študentom magister-
ského štúdia geografických 
odborov na našej fakulte, 
ale môže byť užitočnou po-
môckou i pre našich absol-
ventov, ktorí sa po úspeš-
nom skončení štúdia uplat-
nia v plánovacej praxi. 
Učebnicu je možné kúpiť 

Nová učebnica Územné plánovanie pre geografov 
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ŠPECIÁL 

Historicko-demografický lexikón obcí Slovenska  v rokoch 1880 - 1910  

V edícii Štatistického úradu (ŠÚ) SR 
pribudla unikátna elektronická pub-
likácia, ktorej autorom je náš kolega 
Mgr. Juraj Majo, PhD. Ide o odbornú 
publikáciu, ktorá je výsledkom jeho 
viacročnej práce v oblasti  historickej 
demografickej štatistiky s osobitným 
zameraním sa na špecifické demo-
grafické štruktúry. Publikácia da-
tabázového typu (lexikón) ponúka ši-
rokej verejnosti súvislé časové rady 
(od roku 1880 až 1910 vo formáte 
PDF aj XLS) najzaujímavejších štruktúr 
obyvateľstva obcí Slovenska – etnickej 
(materinský jazyk) a konfesionálnej, 
ktoré poskytujú elementárny obraz o 
obyvateľstve našich obcí v období mi-
moriadne dynamického sklonku exis-
tencie rakúsko-uhorskej monarchie. 
Lexikón poskytuje v takto ucelenej 
forme doteraz  nepubl ikované 
a hodnoverné údaje zo sčítaní obyva-
teľstva Slovenska v uvedenom období.  

Autor odporúča publikáciu širokému okruhu 
záujemcov, a to od bádateľov pri tvorbe re-
gionálnych a obecných monografií, cez študen-
tov pri tvorbe demografických a geografických 
postupových prác až po 
predstaviteľov vedeckej 
obce skúmajúcim so-
ciografický obraz našej 
spoločnosti a jeho 
premeny. Lexikón by mal 
„osloviť“ tiež tých, ktorí 
majú záujem o spolo-
čenské dejiny Sloven-
ska, jeho regiónov či 
jednotlivých obcí.  

Lexikón je dostupný na stránke ŠÚ SR v časti: 
Úvod > Hlavné oblasti > Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov > Staršie cenzy > Publikácie > Historicko-
demografický lexikón obcí Slovenska  

Publikácia vznikla v úzkej spolupráci so Štatistickým úradom SR a je jed-
ným z výstupov grantového projektu VEGA (1/0562/12 - Nové demografické 
analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jeho regiónov s využitím 

progresívnych geografických aplikácií.)  

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4�
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=10�
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58368�
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58368�
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58368�
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58368�
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58369�
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=59388�
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 Bleha, Branislav, Hurbánek, Pavol, Vaňo, Boris, 2012: 

Demografická projekcia mestskej a vidieckej populácie 

Slovenska do roku 2030 [A Demographic Projection of 

Urban and Rural Populations in Slovakia to the 

Year2030]. Demografie, roč. 54, č. 3, s.233-249.  

 Cudny, Waldemar, Korec, Pavol, Rouba, Rafal, 2012. 

Vnímanie festivalov obyvateľmi mesta – prípadová 

štúdia Lodže [Resident’s perception of festivals – a 

case study of Łódź]. Sociológia, vol. 44, No. 6, s.704-

728. 

 Káčerová, Marcela, Ondačková, Jana, Mládek, Jozef, 

2012: A Comparison of Population Ageing in the Czech 

Republic and the Slovak Republic Based on Generation 

Support and Exchange. Moravian Geographical Re-

ports. Vol. 20, No. 4, s.26-38. 

 Kobayashi, Koji, Mládek, Jozef, Bleha, Branislav, 

2012: Geography of Slovakia. Journal of Geography, 

Vol. 121, No. 4, s.728-734. 

 Rusnák, Jaroslav, 2012: Komplexita a ekonomická 

geografia [Complexity and economic geography]. 

Geografický časopis, vol. 64, No. 2, s.181-198.  

 Mládek, Jozef, Pukačová, Jana, 2012: Mladé vekové 

štruktúry Rómov na Slovensku [Young age structures of 

Roma in Slovakia]. Acta Geographica Universitatis 

Comenianae, Vol. 56, No. 1. s.3-23. 

 Bačík, Vladimír, 2012: Možnosti využitia vektorových 

formátov SVG a KML pri vizualizácii cenzových dát 

[Possibilities of vector formats SVG and KML for visuali-

zation of census data]. Kartografické listy, roč. 20, č. 1, 

s.5-13. 

 Bačík, Vladimír, 2012: Vizualizácia štatistických dát 

pomocou "Google Chart Tools" [Visualization of statisti-

cal data using "Google Chart Tools"]. Forum Statisticum 

Slovacum, roč. 8, č. 5, s.9-15. 

 Bačík, Vladimír, 2012: Google API a ich využitie pri 

tvorbe internetovej stránky obcí Slovenskej republiky 

[Google APIs and Their Use in Creation of Webpage 

Devoted to Slovak Communities]. Geographia Cassovi-

ensis. roč. 6, č. 1, s. 5-10. 

 Horňák, Marcel, 2012: Dopravné náklady ako bariéra v 

dochádzke do zamestnania [Travel Expenses as a Bar-

rier in Commuting to Work]. Geographia Cassoviensis, 

roč. 6, č. 1, s.23-31. 

 Plešivčák, Martin, 2012: Charakteristika regiónov 

východného Slovenska z hľadiska socio-politického kon-

fliktu medzi mestským a vidieckym priestorom [Socio-

Political Urban-Rural Conflict in Regions of Eastern Slo-

vakia]. Geographia Cassoviensis., roč. 6, č. 1, s.37-47. 

 Buček, Ján, Fedorová, Zuzana, Ondreičková, Andrea, 

2012: Súčasné trendy v medzinárodnej spolupráci slov-

enských miest [Current Trends in International Co-

operation of Slovak Cities]Geografické informácie, 16, 

s.33-41. 

 Bačík, Vladimír, 2012: Creating thematic maps online 

using PHP, KML and Google Earth, an example of visu-

alizing selected indicators for the Slovak Republic. Ser-

vice-Oriented Mapping - SOMAP 2012. Wien: Jobstme-

dia Management Verlag, s.163-180. 

 Kusendová, Dagmar, Paulovičová, Ivica, 2012: 

Nástroje geografických informačných systémov v de-

mogeografickom výskume a praxi. GIS Ostrava 2012 

[elektronický zdroj], Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 

2012, nestr. 6 s.  

 Ďurček, Pavol, 2012: K hodnoteniu regionálnej diferen-

ciácie vybraných demografických ukazovateľov v kra-

jinách Európskej únie. In: Študentská vedecká konferen-

cia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov 

[elektronický zdroj]. Bratislava: Univerzita Komenského, 

s. 1283-1288. 

 Kusendová, Dagmar, Benová, Alexandra, 2012: Aktivity 

Jána Pravdu v kartografickom vzdelávaní [The activities 

of Ján Pravda in cartographic education]. Aktivity v karto-

grafii 2012. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 

s.132-136. 

 Majo, Juraj, 2012: 65 rokov od výmeny obyvateľstva 

alebo kam zmizli presídlenci z Maďarska. Cirkevné listy, 

roč. 136, č. 9, s. 10-16 . 

 Rochovská, Alena, Miláčková, Miriam, 2012: Uzavreté  

komunity ako nová forma rezidenčných priestorov v post-

socialistickom meste . Geographia Cassoviensis., roč. 6, 

č. 2,  s. 165-175. 

 Námešný, Lukáš, Ďurček, Pavol, Rochovská, Alena 

2012: Vzťahnezamesnanosti  a chudoby pracujúcich 

skúmanie geografickej nerovnomernosti 

v EÚ  pomocou  Theilovho indexu. Geographia Cassovi-

ensis. roč. 6, č. 2, s.115. 

http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2013031017192000356&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&scant1=Uzavret%c3%a9%20komunity%20-%20nov%c3%a1%20forma%20reziden%c4%8dn%c3%bdch%20priestorov%20v%20post-socialistickom%20meste%20Alena%20Rochovsk%c3%a1,%20Miriam%20Mil%c3%a1%c4%8dkov%c3%a1&scanu1=4&elementcount=1&t1=Uzavret%c3%a9%20komunity%20-%20nov%c3%a1%20forma%20reziden%c4%8dn%c3%bdch%20priestorov%20v%20post-socialistickom%20meste%20Alena%20Rochovsk%c3%a1,%20Miriam%20Mil%c3%a1%c4%8dkov%c3%a1&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1�
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2013031017192000356&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&scant1=Uzavret%c3%a9%20komunity%20-%20nov%c3%a1%20forma%20reziden%c4%8dn%c3%bdch%20priestorov%20v%20post-socialistickom%20meste%20Alena%20Rochovsk%c3%a1,%20Miriam%20Mil%c3%a1%c4%8dkov%c3%a1&scanu1=4&elementcount=1&t1=Uzavret%c3%a9%20komunity%20-%20nov%c3%a1%20forma%20reziden%c4%8dn%c3%bdch%20priestorov%20v%20post-socialistickom%20meste%20Alena%20Rochovsk%c3%a1,%20Miriam%20Mil%c3%a1%c4%8dkov%c3%a1&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1�
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2013031017192000356&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&scant1=Uzavret%c3%a9%20komunity%20-%20nov%c3%a1%20forma%20reziden%c4%8dn%c3%bdch%20priestorov%20v%20post-socialistickom%20meste%20Alena%20Rochovsk%c3%a1,%20Miriam%20Mil%c3%a1%c4%8dkov%c3%a1&scanu1=4&elementcount=1&t1=Uzavret%c3%a9%20komunity%20-%20nov%c3%a1%20forma%20reziden%c4%8dn%c3%bdch%20priestorov%20v%20post-socialistickom%20meste%20Alena%20Rochovsk%c3%a1,%20Miriam%20Mil%c3%a1%c4%8dkov%c3%a1&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1�
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2013031017192000356&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&scant1=Uzavret%c3%a9%20komunity%20-%20nov%c3%a1%20forma%20reziden%c4%8dn%c3%bdch%20priestorov%20v%20post-socialistickom%20meste%20Alena%20Rochovsk%c3%a1,%20Miriam%20Mil%c3%a1%c4%8dkov%c3%a1&scanu1=4&elementcount=1&t1=Uzavret%c3%a9%20komunity%20-%20nov%c3%a1%20forma%20reziden%c4%8dn%c3%bdch%20priestorov%20v%20post-socialistickom%20meste%20Alena%20Rochovsk%c3%a1,%20Miriam%20Mil%c3%a1%c4%8dkov%c3%a1&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1�
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V národopisnom múzeu Budmerická izbička 

bola pred nedávnom zaujímavá geografická 

výstava o živote obyvateľov na slovenskom 

vidieku pod názvom JEDNO MIESTO - VEĽA 

SVETOV s finančnou podporou   Agentúry na 

podporou výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV – 0579 - 07. Súvisela 

s výskumným projektom o životných straté-

giách vidieckeho obyvateľstva v SR, ktorý riešil 

kolektív geografov Univerzity Komenského v 

Bratislave z Prírodovedeckej fakulty, z Katedry 

humánnej geografie a demografie pod ve-

dením Mgr. Aleny Rochovskej, PhD. Otvorená 

bola za prítomnosti vedúcej projektu a jedného 

z autorov Mgr. Juraja Maja, PhD., vedúceho 

Katedry humánnej geografie a demografie doc. 

RNDr. Jána Bučeka, CSc., prof. RNDr. Jozefa 

Mládeka, DrSc., Mgr. Vladimíra Bačíka, PhD. 

z uvedenej katedry, pána starostu obce Bud-

merice Jozefa Savkuliaka a predsedu Mik-

roregiónu Červený Kameň, ktorý je tiež sta-

rostom obce Dubová, pána Ľudovíta Ružičku. 

Obaja naposledy menovaní páni ocenili prínos 

výstavy pre obce z uvedeného mikroregiónu.  

Témy: Žijeme na vidieku, Dedina je veľká 

rodina, Práca ako zdroj príjmov, Domáce 

hospodárenie na ústupe?, Sme chudobní?, 

Šetríme kde sa dá, Starí, mladí, muži, ženy, 

Slobodní, ale bez istôt, Všetci sú preč, boli 

pre obyvateľov Budmeríc a počas celoslov-

enských i medzinárodných podujatí, aj pre 

mnohých návštevníkov z rôznych kútov Sloven-

ska, Česka, Talianska, Nemecka, Rakúska 

zaujímavé nielen vystavenými fotografiami, ale 

najmä komentármi obyvateľov zo skúmaného 

územia k uvedeným témam. Práve toto spojenie 

fotografií a textov mnohí oceňovali ako výborný 

nápad. Budmeričanov tým inšpirovali tak, že  so 

súhlasom autorov pripojili k výstave fotografie 

na rovnaké témy z ich obce a návštevníci sa 

k nim spontánne písomne vyjadrovali. Autori v 

spolupráci s Miestnym odborom Matice sloven-

skej v Budmericiach dosiahli, že návštevníci 

prejavili záujem o výsledky výskumu a sami sa 

podieľali na doplnení výstavy, čím vznikol zau-

jímavý efekt prepojenia geografie s praxou. 

Mladí ľudia, ktorí tam prišli napísali, že možno 

rozšíria rady študentov na Prírodovedeckej 

fakulte v Bratislave. Expozícia mala vysokú 

návštevnosť a výbornú odozvu. Budmeričania 

ďakujú vedúcej projektu a všetkým autorom, 

osobitne Mgr. Marcelovi Horňákovi, PhD. a Mgr. 

Jurajovi Majovi, PhD.  

Je to druhá úspešná výstava v spolupráci 

s Katedrou humánnej geografie a demografie. 

Prvou bola Budmeričania v Japonsku, kde 

mal svoju prvú samostatnú výstavu fotografií 

z Japonska prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. 

a uskutočnila sa za prítomnosti geografov 

z Univerzity z Gifu, z Japonska na čele s prof. 

Koji Kobayashim.  

Výstava Jedno miesto – veľa svetov v národopisnom múzeu v Budmeriach 

Tak, čo nás čaká do tretice?  

Kamil Hofman 
Šéfredaktor časopisu 53x11 
 
Tour pohledem geografů 
„Pokud je Tour de France a statistika vaší vášní a pokud vyhledávaté země-

pisné údaje, neměli byste přehlédnout nový web www.tdfrance.eu. Jde o dílo 

Vladimíra Bačíka a Michala Klobučníka z Katedry humánnej geografie 

a demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislavě. Oba jsou zároveň velkými fanoušky cyklistiky, a tak vznikla 

stránka, kde jsou přehledně zpracována data ze stoleté historie Staré dámy. 

Najdete tu třeba výčet vítězů, ale i méně obvyklá data, například počty do-

končivších závodníků v jednotlivých ročnících, jejich průměrné stáří, etapo-

vá města, přehled toho, jak často jsou zařazována obávaná stoupání 

i s užitečnými mapami a geografickými návaznostmi a mnoho dalších pře-

hledně zpracovaných informací.“  

Napísali o nás... 



30. januára 2013 sa na pôde Vysokej školy ekonómie 

a manažmentu verejnej správy uskutočnil odborný ve-

decký seminár organizovaný Ústavom verejnej správy 

VŠEMvs a Komunálnym výskumným a poradenským 

centrom. Semináru sa zúčastnili významní odborníci z 

vysokých škôl a odborníci z praxe verejnej správy (prof. 

Volner, doc. Hamaľová, Ing. Nižňanský, prof. Žárska, 

prof. Škultéty a ďalší). Zástupcovia našej katedry 

(Slavík – Klobučník – Šuvada) vystúpili s príspevkom 

„Ku  geografickému vymedzeniu centier municipal-

izácie“. Na následnom workshope boli bližšie roz-

diskutované prezentované príspevky, so snahou 

načrtnúť alternatívy modelov efektívnej verejnej správy 

v nových spoločensko-ekonomických podmienkach. 

Vedecký seminár „Model verejnej správy v kontexte nových 

spoločenských výziev“ 
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M. Šuvada 

Ďalšou zastávkou bolo oficiálne prijatie na obecnom úrade v 

Spišskom Hrhove.  V Spišskom Hrhove bol tiež zaujímavý neo-

barokový kaštiel s kaplnkou vyzdobenou umeleckými obrazmi 

od neznámeho talianskeho maliara.   

V dňoch 20. 11. - 22. 11. 2012 sa konalo v Učebno-

výcvikovom zariadení Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach 

VI. medzinárodné geografické kolokvium s hlavnou témou  - 

Krajina a jej premeny v geografickom výskume. Na konferen-

cii boli prednesené viaceré zaujímavé príspevky z rôznych 

oblastí.  

Súčasťou geografického kolokvia bola tiež možnosť zúčastniť 

sa exkurzie do blízkeho okolia. Účasníci exkurzie absolvovali 

prehliadku výrobného závodu Panasonic a boli detailne 

oboznámení s procesom výroby video a DVD rekordérov. V 

rámci kultúry účasníci exkurzie obdivovali mestskú pa-

miatkovú rezerváciu Spišskú Kapitulu s jej cirkevnými domi-

nantami. 

VI. Medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach 

I. Vyslúžilová 

K A T E D R Á L N Y    T E L E G R A F  
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V dňoch 22. – 23. novembra 2012 sa 

uskutočnilo vo Viedni medzinárodné 

sympózium venované problematike 

službovo orientovaného mapovania. 

Konferencia prebehla pod záštitou 

Medzinárodnej kartografickej aso-

ciácie a hostiteľom sa stal 

„Austrian Federal Office for Metro-

logy and Surveying“.  

 Z množstva zaujímavých 

prednášok možno spomenúť príspe-

vok prezidenta Medzinárodnej kar-

tografickej asociácie Georga Gar-

tnera venovaný trendom v oblasti 

modernej kartografie v 21. storočí, 

alebo príspevok generálnej riadi-

teľky sekcie európskych služieb v 

spoločnosti Open Geospatial Con-

sortium - Athiny Trakas, ktorá pre-

zentovala procesy štandardizácie v službovo orientovanom 

mapovaní.  Katedru humánnej geografie a demografie prezen-

tovala na tomto podujatí štvorica zamestnancov – Prof. Jozef 

Mládek, Doc. Dagmar Kusendová, Dr. Juraj Majo a Dr. Vladimír 

Bačík. Profesor Mládek predstavil odbornej komunite Atlas 

obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorý síce vyšiel už dáv-

nejšie, avšak z hľadiska obsahového a technického predstavu-

je aj v súčasnosti veľmi hodnotný a inšpiratívny príspevok 

k atlasovej tvorbe.   

 SOMAP –  Symposium On Service Oriented Mapping 

V. Bačík 

Členovia našej katedry Slavík, Šuvada, 

sa v NR SR zúčastnili seminára „Aká je 

a aká bude verejná správa“, ktorý sa 

venoval pripravovanej reforme verejnej 

správy z dielne Ministerstva vnútra. 

Medzi referujúcimi boli poslanci NR SR, 

zástupcovia miest a obcí, ako 

aj odborníci venujúci sa verejnej 

správe. Za akademickú obec vystúpil aj 

doc. Slavík, ktorý predniesol vecný, ale 

aj zdravo kritický príspevok 

k zamýšľanej reforme verejnej správy. 

Diskusia k jednotlivým príspevkom bola 

naozaj živá. Treba skonštatovať, že 

niektoré otázky a pripomienky, smeru-

júce napríklad na štátneho tajomníka 

Ministerstvo financií, či zástupcov Min-

isterstva vnútra, neboli zodpovedané 

dostatočne. Vážne výhrady 

k niektorým zámerom novej reformy 

predniesli aj zástupcovia zo ZMOS či 

Únie miest, pričom skeptický postoj 

k plánovanej reforme vyjadrili aj 

viacerí poslanci. 

To že Slovensko potrebuje reformu 

verejnej správy ako soľ je 

nespochybniteľné. Robiť však 

v takejto závažnej veci rýchle 

a častokrát nepremyslené 

rozhodnutia,  bez zohľadnenia 

vážnych pripomienok              

odborníkov, by bolo skutočne 

nešťastné. Akademická obec na 

tomto seminári vyslovila pripomienky, 

predložila konštruktívne návrhy a čo je 

dôležité ponúkla pomoc pri lepšej re-

alizácii reformy. Otázne však je, či 

Ministerstvo vnútra ako realizátor re-

formy túto „pomocnú ruku“ príjme... 

Doc. Slavík vystúpil na seminári v Národnej rade SR 

M. Šuvada 

K A T E D R Á L N Y    T E L E G R A F  
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lupráci sa v Českých Budějoviciach zrodila myšlienka 

založenia tradície organizovania prednášok slovenských 

kolegov. Na jednej strane umožní nielen študentom spo-

znať špecifické problémy, ktoré skúmajú a prednášajú 

slovenskí kolegovia, ale aj spomalí alebo vyvráti mýtus 

nezrozumiteľnosti slovenčiny pre mladú českú generá-

ciu. Tamojšia katedra geografie pôsobí na pedagogickej 

fakulte a svojim zameraním pokrýva fyzickú aj humánnu 

geografiu. Špecializované prednášky sú preto pre štu-

dentov isto vítaným rozšírením obzoru. Prvý rok dostali 

priestor naši kolegovia z oddelenia demogeografie 

a demografie. Dr. Majo vystúpil s prednáškou 

o slovenskej rodine v minulosti, Dr. Bačík prednášal 

o tvorbe interaktívneho online atlasu pomocou PHP, KML 

a MySQL a na záver Dr. Káčerová a prof. Mládek porov-

nali populačné starnutie Českej a Slovenskej republiky. 

Dúfajme, že tradícia vzájomných pozvaní na prednášanie 

vydrží aj naďalej a nielen českí ale aj naši študenti budú 

mať viac možností vypočuť si prednášky 

aj pozvaných kolegov a rozšíriť si tak 

poznatky z oboch strán rieky Moravy. 

Rozvoj česko-slovenskej vzájomnosti neobchádza po 20 

rokoch od rozpadu republiky ani geografiu ako vedu. 

Hoci sa vzájomná spolupráca rozvíja najmä 

v pravidelnom organizovaní spoločných vedeckých pod-

ujatí a prostredníctvom študentskej výmeny v rámci 

programu Erasmus, v pozadí nezostáva ani výmena pe-

dagogických skúseností a pozvánky na prednášanie. 

Jednu z takýchto príležitostí na Juhočeskej univerzite 

v Českých Budějoviciach dostali 15. novembra 2012 

prof. J. Mládek a asistenti Dr. M. Káčerová, V. Bačík a J. 

Majo. 

Katedru geografie Juhočeskej univerzity tvorí 

prevažne mladý dynamický kolektív na čele s docentom 

Janom Kubešom. Súčasťou osadenstva katedry je aj 

naša bývalá kolegyňa doc. Dagmar Popjaková, ktorá 

popri slovenských kolegoch z Univerzity Palackého 

v Olomouci (doc. Halás a Dr. Mintálová), úspešne vedec-

ky aj pedagogicky reprezentuje slovenskú geografiu 

v Česku. 

Možno aj 

v ď a k a 

tejto spo-

Slovenské geografické dni na Juhočeskej univerzite v Českých 
Budějoviciach 

J. Majo 
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Docent Bleha a docent Buček sa 21-23. novembra 2013 zúčastnili pracovného stretnutia riešiteľov projektu COST CIRES 
„ F ostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe“ .  Stretnutie sa konalo v moderných prie-
storoch Fakulty geografických a geologických vied Univerzity Adama Mickiewicza ( “ Collegium Geographicum ” )  a pripravili ho 
kolegovia pod vedením Profesora Tadeusza Strzyjakiewicza. Súčasťou programu bola aj odborná exkurzia po vybraných rozvo-
jových a rekonštruovaných lokalitách mesta. 

Pracovné stretnutie projektu COST v Poznani 

J. Buček 

Na VŠB - Technickej Univerzite Ostrava sa v dňoch 21.1. až 

23. januára konal ďalší ročník sympózia GIS Ostrava. Od-

zneli prednášky viacerých exkluzívnych hostí. Workshopy 

viedli renomovaní odborníci z rôznych oblastí GIS: prof. Paul 

Longley a dr. James Cheshire (University College London), dr. 

Kiril Stanilov (Cambridge University), prof. Dieter Fritsch 

(Universität Stuttgart). Program sympózia bol rozdelený na 

českú konferenciu Geoinformatika pro společnost a anglickú 

koferenciu Geoinformatics for City Transformations. Z prí-

spevkov vyplýva zreteľný trend príklonu k dynamickým 

mestským GIS aplikáciám na mikrodátovom a sieťovom zá-

klade. Katedra mala zastúpenie na oboch konferenciách. V 

anglickej prezentovala výskum verejnej dopravy v Bratislave 

kolektívu autorov mgr. Ivica Paulovičová, v českej prezento-

vala príspevok a predsedala sekcii doc. Dagmar Kusendová. 

 

Sympózium GIS v Ostrave   



Počas druhého februárového týždňa prebiehalo v tureckom 

meste Kayseri školenie s názvom „Youth Work in Rural Areas“, 

ktorého som mala možnosť zúčastniť sa aj ja. Projekt real-

izovaný pod záštitou EU, v rámci programu „Youth in ac-

tion“ (Mladí v Akcii) hostil účastníkov zo 7 krajín (Turecko, 

Estónsko, Litva, Taliansko, Slovensko, Bulharsko 

a Chorvátsko). Zámerom školenia bolo priblížiť prácu 

s mládežou vo vidieckych oblastiach, oboznámiť sa s projektami 

a aktivitami, ktoré sa v tejto oblasti realizujú, ako aj podeliť sa 

o praktické skúsenosti, ktoré umožňujú lepšie pochopiť problem-

atiku participácie mladých na vidieku.  Školenie sa nieslo v duchu neformálnych metód akými sú napr. 

diskusie, simulácie, či workshopy, cieľom ktorých bolo čo najlepšie 

porozumieť danej problematike – či už išlo o analýzu činností NGO 

pracujúcich s mládežou, identifikáciu plusov a mínusov života na 

vidieku z rôznych uhlov pohľadu, návrh rozvojových projektov 

zameraných na mládež na vidieku alebo vidiek ako taký a mnohé 

ďalšie. 

Počas pobytu som mala možnosť získať nové poznatky týkajúce sa 

vidieka, ale i spoznať nových ľudí, ochutnať výbornú tureckú ku-

chyňu, navštíviť turistami vyhľadávanú Kappadokiu a opäť si 

o niečo rozšíriť svoj obzor. 

Naši doktorandi, Miriam Miláčková, 

Marek Richter, Pavol Ďurček a Eva 

Polonyová sa v dňoch 3. a 4. septem-

bra 2012 zúčastnili workshopu dokto-

randských študentov  na Masarykovej 

Univerzite v Brne.  V poradí už 7. 

ročník s názvom "Geografický výzkum: 

společnost a příroda v období krize" 

prebehol pod organizačnou záštitou 

Geografického ústavu PřFa a Ústavom 

geoniky AV ČR. Program bol zahájený 

hlavným manažérom spoluorganizátor-

ského projektu Geoinovace, RNDr. 

Petrom Daňkom, Ph.D. a riaditeľom 

GÚ doc. RNDr. Petrom Dobrovolným, 

CSc. Plenárne zasadnutie zavŕšila 

prednáška Mateja Blažeka, , M.A., 

Ph.D., nášho bývaho absolventa mo-

mentáne pôsobiaceho na University of Dundee, po ktorej 

nasledovala bohatá diskusia. 

Jadro programu predstavovala práca v troch paralelne prebie-
hajúcich tematických sekciách, kde úastníci prezentovali 
celkom 40 príspevkov. Druhý deň konferencia pokračovala 
veľmi zaujímavou exkurziou v Juhomoravskom Inovačnom 
centre (JIC), počas ktorej boli záujemcovia oboznámení so 
základmi stratégie  jeho fungovania, či prácou s konkrétnymi 
firmami. 

Workshop „Aktivity mladých na vidieku“ v  Turecku 

Workshop doktorandov na MU v Brne 
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L. Máliková 

E. Polonyová 

http://geoinovace.geogr.muni.cz/fotogalerie/workshop-2012 



V dňoch 6. 9. – 20. 9. 2012 sa uskutoč-

nila dlho očakávaná zahraničná exkurzia 

do Španielska a Portugalska.                                          

Po trase sa však navštívili aj ďalšie kraji-

ny so zaujímavými lokalitami. Vo Fran-

cúzsku boli uskutočnené plánované 

zastávky nielen na Francúzskej riviére, 

ale aj pri Atlantiku.  

V Andorrskom kniežatstve lákali  účast-

níkov exkurzie prírodné krásy Andorr-

ského údolia. 

Naši študenti mali tiež možnosť na-

vštíviť africký kontinent pri expedícii 

do španielskej exklávy Ceuty. 

V rámci návštevy inštitúcií verejnej 

správy boli účastníci oficiálne prijatí na 

našom veľvyslanectve v Madride.  

(decembrová) bola športová (bežecká). Musím bez okolkov 

priznať, že svojim zameraním ma najviac oslovila práve ok-

tóbrová exkurzia, ktorej dominovalo podujatie „Deň otvorených 

búd na Vínnej ceste Záhorie“.  

Exkurzia „Skalici a okolie“ bola v poradí druhá z troch minu-

loročných skalických víkendoviek. Prvá (májová) skalická 

akcia bola primárne zameraná na kultúru (múzeá, kostoly, 

história), druhá (októbrová) akcia bola vinárska a tretia 

Exkurzia Španielsko, Portugalsko 2012 
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Októbrová exkurzia „Skalica a okolie“ 

Španielske umenie mali možnosť spoznať 

naši študenti pri návštevách svetozná-

mych múzeí a galérií (napr. Prado, Reina 

Sofia). Španielske zvyky a kultúru vnímali 

prostredníctvom viacerých kultúrnych pod-

ujatí (napr. Bienále flamenca v Seville). 

I. Vyslúžilová 

M. Šuvada 

Gibraltár 

Madrid 

Porto Córdoba 

Cabo da Roca 

San Sebastián 

Santiago de Compostellla 



V krátkosti priblížim absolvovaný program exkurzie. Piatkové 

poobedie bolo venované mostom cez rieku Moravu. Účastníci 

videli nový Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi, ktorý je 

však známejší pod ľudovým pomenovaním Most Chucka 

Norisa. Ďalším mostom bol most spájajúci Moravský Svätý 

Ján s rakúskou obcou Hohenau. Po príchode do Skalice 

nasledovala podvečerná prechádzka na kopec Veterník (po 

skalicky Vintoperk- 319 m n. m.). Večer nasledoval tréning 

repertoáru piesní na blížiace sa podujatie.   

V sobotu ráno sme vyzdvihli ďalších účastníkov exkurzie a to 

aj zástupcov spriaznených geografických pracovísk 

a nedočkavo sme vyrazili na 3. ročník Dňa otvorených búd na 

Vínnej ceste Záhorie. Poučení z minulého roka sme na výdaj 

„vínnych pasov“ prišli s polhodinovým predstihom, nakoľko 

sme počítali s tým, že čím skôr začneme, tým dlhšie budeme 

môcť degustovať. Tento prezieravý ťah sa ukázal byť veľmi 

správny! Potom už začala 

krásna prehliadka vínnych 

pivníc, prešovní a vinohrad-

níckych domčekov, ktorým v 

tomto kraji ho-

voria  jednoducho „búdy“. 

Sprievodný program zabezpe-

čovali naši folkloristi pod ve-

dením doc. Slavíka 

s pomocou harmoniky a 

heligónky. Hudobná produkcia 

z repertoáru Geographic Boys 

and Girls zaujala aj kamery televízie TA3, takže sa náš početný 

geografický kolektív objavil aj na televíznych obrazovkách. Po 

ukončení podujatia nasledoval spoločenský večer so školou 

tanca.   

Na druhý deň bola naplánovaná tour po Južnej Morave konk-

rétne Lednicko-valdický areál zapísaný v zoznamoch 

UNESCO, Dolní Věstonice so starou habánskou architektúrou 

a Mikulov s dominantnou Kaplnkou sv. Šebastiána.  

V záverečnom resumé ostáva konštatovať, že z celkového 

počtu 39 ponúkaných búd sa nám tento rok podarilo absol-

vovať prezentáciu vína v 15-tich búdach, čo je však menej ako 

predchádzajúci rok. Tu však treba vziať do úvahy, že 

v niektorých osvedčených vinárskych búdach sme sa zdržali 

dlhšie a častokrát sme museli obetavo siahnuť až na dno svo-

jich síl, veď niektoré búdy ponúkali na ochutnanie aj niekoľko 

desiatok vzoriek!! Ako optimista však verím, že ak nepod-

ceníme prípravu a tréning, tak v roku 2013 zdoláme minimálne 
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V septembri 2012 zorganizovala Kat-

edra regionálnej geografie, ochrany a 

plánovania krajiny zahraničnú exkurziu 

do Rumunska. Výpravy do tejto, pre 

väčšinu súčasníkov, nie ve ľmi 

vyhľadávanej destinácie sa zúčastnili aj 

zástupcovia z našich radov. E. Džupi-

nová a M. Horňák sa však na vlastné 

oči presvedčili, že táto balkánska kra-

jina stojí za návštevu. Okrem známych 

oblastí ako Sedmohradsko alebo 

Valašsko navštívili aj kraj opradený 

legendami o krvilačnom grófovi Dracu-

lovi a v delte Dunaja sa z paluby 

výletných lodiek mali možnosť 

zoznámiť s významnou biosférickou 

rezerváciou a zároveň jednou 

z lokalít zapísanou na Zoznam sve-

tového  ded ič s t va  UNESCO . 

Z množstva navštívených miest za 

zmienku stoja určite mestá ako 

Oradea, Cluj, Sibiu, Brasov ci Targo-

viste, ale tiež rodisko Vlada Tepesa – 

mestečko Sighisoara, ktorého stre-

doveké historické centrum je tiež na 

Zozname UNESCO, podobne ako aj 

viacero kláštorov či drevené kostoly 

v regióne Maramureš. Jedným 

z očakávaných cieľov bola aj prehliadka 

rezidencie diktátora Ceaucesca, dnes 

budovy parlamentu v Bukurešti. 

K najväčším zážitkom patril však nes-

porne prechod cez pohorie Fagaras či 

raňajšia prechádzka Bicazskou tiesňavou 

alebo návšteva soľnej jaskyne v Turde. 

Príjemným spestrením celej exkurzie, 

ktoré si vychutnali všetci členovia ex-

pedície, bol celodenný oddych na po-

breží Čierneho mora, v najznámejšom 

rumunskom stredisku Mamaia.  

Po stopách Draculu 

E. Džupinová 
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(spolu  s dnešným Geografickým ústavom  SAV  a Ka‐

tedrou fyzickej geografie a geoekológie Prif UK).  

                                                                                                             

  Názov katedry, tak ako i rámec samotnej akti‐

vity,  sa  postupne  vyvíjal,  až  k  tomu  súčasnému. Pô‐

vodný názov Katedra ekonomickej geografie (od 1952), 

nahradil  postupne  názov  Katedra  socioekonomickej 

geografie  (r.  1986). Od  r.  1992  sa používal názov Ka‐

tedra  humánnej  geografie  a  demogeografie  a  počnúc 

týmto rokom (2013) bude katedra používať opäť nový 

názov: Katedra humánnej geografie a demografie. 

Ani  rok  2012 nebol  výnimkou pre  zorganizovanie 

už  tradičného  vianočného  posedenia,  spojeného 

s  varením  kapustnice,  na  pôde Katedry  humánnej 

geografie a demografie, ktoré dňa 17. decembra zor‐

ganizoval kolektív jej najnovších členov (Lucia, Lu‐

káš N., Filip, Martin a Lukáš B.). Prváci  sa zhostili 

varenia s oduševnením a pod prísnym dozorom  je‐

dinej  zástupkyne  nežného  pohlavia  sa  im  podaril 

skvelý  výsledok  v  podobe  chutnej  kapustnice 

a skvelého punču. Spoločné stretnutie sa nieslo vo 

výbornej  nálade  a  príjemnej  vianočnej  atmosfére, 

ktorá bola podtrhnutá oslavou 60.výročia založenia 

katedry. Vedúci katedry, doc. Buček  si pre 

túto vzácnu príležitosť pripravil kompiláciu 

pamätných  fotografii,  ktoré  zachytávali  at‐

mosféru  života na katedre od  jej  založenia 

až po  súčasnosť.  Sledovanie  fotografii bolo 

sprevádzané  trefnými  komentármi  starších 

kolegov, ktorí si takto zaspomínali na svoje 

začiatky,  či  bývalých  kolegov  a  všetky  prí‐

jemné  chvíle  strávené na pôde  školy. Naša 

katedra  patrí  k  najdlhšie  kontinuálne  fun‐

gujúcim geografickým pracoviskám na Slo‐

vensku  

Tradičné vianočné posedenie  a oslava 60. výročia našej katedry 

F. Lehocký 
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  Nemohla  sa vynechať ani aktívna organizátorská práca 

docenta Slavíka. Bol vedúcim katedry, dlhoročným členom výbo‐

ru geografickej sekcie (predsedom rady pre vedu), v súčasnosti je 

členom  akademického  senátu  fakulty  (predsedom  jeho pedago‐

gickej komisie). Okrem organizovania zahraničných exkurzií,  či 

vedeckých konferencií, treba spomenúť jeho prácu ako koeditora 

časopisu  European  Spatial  Research  and  Policy.  Doc.  Slavík  je 

známy  aj  ako  neúnavný  propagátor  geografie  v praxi,  ale  i na 

stredných školách. 

Ocenenie doc. Slavíka pamätnou medailou Prírodovedeckej 

fakulty UK pri príležitosti jeho životného jubilea bolo uzna‐

ním  jeho  veľkého osobného  zaujatia pre  výskum  i výchovu  štu‐

dentov geografie na fakulte.  

V príhovore  ocenenému  vedúci  Katedry  humánnej  geografie 

a demografie doc. RNDr. Ján Buček, CSc. okrem iného uviedol, že 

rôzne názory a prognózy dnešného  jubilanta  týkajúce  sa akade‐

mického života,  vývoja spoločnosti, i  jeho špecializácii boli často 

ťažko predstaviteľné, ale časom sa mnohé potvrdili.  

Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. vždy prezentoval aj svoje rodné 

mesto Skalicu, kde  si ho veľmi vážia. Aj napriek  snehom zavia‐

tych cestám mu prišli k narodeninám zahrať  jeho bývalí kolego‐

via z  folklórneho  súboru Skaličan. Medzi gratulantmi nechýbali 

ani  členovia  Slováckeho krúžku  a  Skaličané  v Bratislave. Ožive‐

ním boli  ľudové  tance v podaní študentiek a kolegyne Veroniky 

v pestrých krojoch. Náš  jubilant  (dlhoročný  folklorista) v skalic‐

kom kroji zahral na akordeóne rezké, slovenské ľudové pesničky, 

ktoré  si  všetci  s ním  s radosťou  zaspievali. Hostia  spomínali  na 

rôzne  príhody,  ktoré  s ním  prežili  na  fakulte,  na  exkurziách  i 

konferenciách.  Pravé  skalické  trdelníky,  domáce  pagáčiky  im 

veľmi  chutili,  ale  tiež  pečené  prasiatko,  či  guláš  z  diviny. 

V príjemnej atmosfére sa všetci hostia dobre cítili a pripili mu na 

zdravie (a pre istotu nie raz) dobrým skalickým vínkom. 

Náš jubilant doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. – šesťdesiatročný 

Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. nedávno oslávil svoje šesť‐

desiate  narodeniny  v kruhu  svojich  priateľov  ‐  kolegov 

z fakulty,  zo  SAV, no  tiež  folkloristov, bývalých  absolventov, 

súčasných študentov, či účastníkov exkurzií, ktoré organizoval 

Medzi  vzácnymi  hosťami  bol  aj  pán  dekan  Prírodovedeckej 

fakulty UK v Bratislave doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. Dovo‐

ľujeme si „vybrať“ pri tejto príležitosti z „laudatia“, ktoré pred‐

niesol  pán  dekan  pri  príležitosti  jeho  životného  jubilea 

a odovzdania pamätnej medaily fakulty. 

V úvode zvýraznil skutočnosť, že docent Slavík ako absolvent 

štúdia geografie, spojil celý svoj doterajší pracovný život s Prí‐

rodovedeckou  fakultou  Univerzity  Komenského.  Tu  získal 

všetky svoje vedecko‐pedagogické hodnosti a zostal pôsobiť na 

dnešnej Katedre humánnej geografie a demografie. Kým spo‐

čiatku  sa  profiloval  najmä  v oblasti  geografie  sídiel 

a obyvateľstva, neskoršie  svoje  bádateľské úsilie  rozšíril. Ok‐

rem pozornosti venovanej napr. cezhraničnej spolupráci, patrí 

predovšetkým  k priekopníkom  slovenskej  geografie  verejnej 

správy,  ktorej  sa  začal  venovať  najmä  po  r.  1989. 

V spomínaných  oblastiach  aktívne  publikoval  mnohé  výz‐

namné štúdie, viedol výskumné projekty, venoval sa poraden‐

ským  aktivitám,  je  v  nich medzinárodne  rešpektovaným  od‐

borníkom.  Dekan  Prírodovedeckej  fakulty  UK  v ďalšej  časti 

vyzdvihol  pedagogické  aktivity  jubilanta. Konštatoval,  že  vý‐

počet celej jeho práce v pedagogickej oblasti by bola vyčerpá‐

vajúca  úloha.  Vyzdvihol  predovšetkým  zavedenie  viacerých 

nových  predmetov  do  výučby,  ako  aj  autorstvo  viacerých 

učebných textov. Ocenil jeho zásadný osobný vklad do presa‐

denia externého  štúdia orientovaného na prípravu  študentov 

pre potreby  štátnej  správy a samosprávy. Toto  štúdium dlho‐

ročne  úspešne  riadi  a aj  garantuje. Neobišiel  jeho  prínos  vo 

vedení desiatok záverečných prác na všetkých stupňoch, vrá‐

tane doktorandského. 
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 Dňa 

7.12.2012 sa 

uskutočnil tra-

dičný futbalový turnaj geografov – Memoriál Mladéna 

Kolényho. Tento ročník turnaja s poradovým číslom 14 

prepisoval históriu v podobe účasti najvyššieho počtu 

geografických pracovísk zo Slovenska i Čiech, ktoré 

vytvorili symbolicky celkovo až 14 tímov. 

Katedra humánnej geografie a demografie dosiahla pod 

vedením prof. Korca pekné 3. miesto, čím skom-

pletizovala medailovú zbierku za posledné tri roky. Tím 

okrem kapitána tvorili držitelia úspechov 

s predchádzajúcich rokov, a to doc. Bleha, Martin 

Plešivčák, Michal Kaťuša a až štyria nováčikovia, meno-

vite  Lucia Máliková, Filip Lehocký, Lukáš Belušák 

a Lukáš Námešný. 

Zo základnej skupiny sme po úvodnom zaváhaní 

s družstvom Prešova postúpili z druhého miesta. Vo 

štvrťfinále sme po ostrom súboji zdolali „kartografov“ 

z Brna, no v semifinále sme po našom veľkom tlaku 

nedobili obrannú hradbu Košíc na čele 

s neprekonateľným prof. Spišiakom v bráne. Po pato-

vom výsledku 0:0 sme prehrali na penalty a dostali sa 

tak „len“ do boja o tretie miesto. V ňom sme potvrdili 

papierové predpoklady a porazili sme kolegov z 

„regionálky“. 

FUTBALOVÝ TURNAJ 

L. Námešný, F. Lehocký 

Začiatkom februára 2013 si 
viacero súčasných i bývalých 
členov našej katedry povedalo, 
že nielen prácou je človek živý 
a rozhodlo sa zoceliť telo (i 
ducha) a zažiť zimu na slov-
enských horách na vlastnej koži. 

Kým B. Bleha a L. Belušák 
v rámci tradičnej akcie or-
ganizovanej fakultou testovali 
kvalitu slovenského lyžiarskeho 
top strediska na Chopku, iná 
skupina si užívala zimné ra-
dovánky (vrátane kalamity) vo 
Vysokých Tatrách - D. Kusen-
dová spolu s A. Rochovskou, ale 
tiež M. Káčerová a J. Majo 
testovali kvalitu snehu na vy-
sokotatranských bežkárskych 
tratiach (i mimo nich). 

E. Džupinová a M. Horňák spolu s bývalými členmi V. Fillovou 
a T. Pšenkom brázdili zjazdovky v Tatranskej Lomnici a na 
Štrbskom plese.  

Lyžiarsku zdatnosť časti tejto zostavy (E. Džupinovú, M. 
Horňáka a T. Pšenku) preverili aj svahy v Jasnej, kde trojica 
vyskúšala aj novú kabínkovú lanovku Funitel a posledný deň 
lyžovačky zakončili v Ski parku Ružomberok. 

Katedra na lyžiach 

E. Džupinová 



Obr.1 Prehľad všetkých návštev a návštevníkov za obdobie 1/2011 - 6/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Google Analytic 

Za stanovené obdobie 1,5 roka, kedy začal prebiehať proces Google Analytics návštevnosti stránky sa zaznamenalo neuver-
iteľných viac ako 320 000 návštev. Celkový počet jedinečných návštevníkov tvorí úctyhodné číslo a to takmer 45 000. Keď si 
odmyslíme, že študenti navštevujú stránku nielen v škole, ale aj v práci či z domu, a tým nabiehajú rôzne IP adresy, aj tak 
počet osôb, ktoré stránku navštevujú treba brať na tisíce. Treba spomenúť, že „noví návštevníci“ stále pribúdajú, načo má 
vplyv hlavne príchod nových študentov na katedru. Pozornému oku zrejme neunikne, že pri celkových návštevách sa 
zachovávajú pravidelné periódy v závislostí od období návštevnosti študentov. Najmenšie zaťaženie stránky je logicky počas 
letných prázdnin, začiatky semestra či už zimného alebo letného sa prejavujú postupným narastajúcim gradientom návštev 
a kulminácia sa zaznamenáva hlavne v záveroch skúškových období oboch semestrov. Z detailnejších analýz vyplýva, že na 
prelome skúškového obdobia počas zimného semestra 2012 sa zaznamenal najvyšší doterajší rekord návštevnosti, čo je 
takmer 1250 návštev za jeden deň (Obr.2). 

Obr.2 Maximálny výskyt návštev za jeden deň počas celého sledovania webstránky systémom 

 

 

Letný semester je už ozbehnutý a tým pre každého pedagóga katedry začínajú povinnosti spojené 

s výučbou svojich predmetov a samozrejme pre doktorandov povinnosti týkajúce sa praktických cvičení. Mnohí z nás si už 

zvykli na výrazné uľahčenie celého procesu nahadzovania informácií a potrebných súborov pre študentov na stránku kat-

edry, aké však zložité pozadie stálo pri vzniku centrálneho systému si už uvedomí málokto. Papierové vývesky 

s informáciami, hodnoteniami cvičení sa pred dverami kancelárií pár rokov dozadu už vytratili a prešli sme na elektronický 

systém, ktorý uľahčuje prácu nielen pedagógom, ale v konečnom dôsledku aj študentom. Pozrime sa preto podrobnejšie na 

analýzy návštevnosti študentov webstránky katedry po zavedení tohto prevratného systému. Google Analytics, analytický 

nástroj, ktorý tvorca a administrátor  systému a webstránky Mgr. Vladimír Bačík, PhD. zaevidoval na sledovanie návštev 

stránky katedry ukázal za konkrétne obdobia zaujímavé výsledky (Obr.1).  

M. Klobučník 

Pohľad na webstránku katedry „očami Google Analytics“ 

Zdroj: Google Analytics 

Keď prejdeme do detailných oblastí a sekcií jednotlivých návštev na celej webstránke, výsledky sú nasledovné (Obr.3).  
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uskutočnil tradičný futbalový 

 
Obr.3 Prehľad konkrétnych oblastí a sekcií jednotlivých návštev na celej webstránke katedry 

               Zdroj: Google Analytics 

                                                                             

Obr.4 Toky návštev podľa krajín a ich vzájomné prepojenie do konkrétnych sekcií 

               Zdroj: Google Analytics 

Najviac je navštevovaná sekcia „Interní študenti“, v predných priečkach je samozrejme aj sekcia „Externí študenti“. Treba pripomenúť, že 
v popredných miestach návštevnosti sa vyskytuje i sekcia „Zamestnanci“, načo mala výrazný vplyv hlavne inovácia a doplnenie profilov 
s informáciami o predmetoch, či publikačnej činnosti zamestnancov. Keď to vezmeme komplexne, práve tieto tri položky tvoria hlavnú sumárnu 
hodnotu jednotlivých prichádzajúcich návštev. Treba si ďalej uvedomiť, že stránka nie je navštevovaná len zo Slovenska, ale veľký podiel tokov 
návštev tvoria IP adresy z USA, susednej Českej republiky, Nemecka či iných štátov (Obr.4). 



Publikovanie a žiadanie o granty z etickej perspektívy – 
pár poznámok  

 

Vedecká práca pozostávajúca 
z mnohorakých aktivít, má aj svoju 
dôležitú etickú stránku. Na prekvape-
nie sa tejto stránke systematickejšie 
nevenujeme a správame sa viacmenej 
na základe dobrých tradícií a skúse-
ností, skôr z „ústneho podania“, či až 
systémom pokus-omyl, čo však môže 
mať aj nepríjemné, hoci nechcené 
dôsledky. Keďže „telegraf“ sa číta aj 
v širšej komunite, pokúsim sa  stručne 
upozorniť na niektoré možné prípady 
rizikového správania, najmä v oblasti 
publikovania a žiadania o finančnú 
podporu výskumu (granty). Asi najcitli-
vejšou oblasťou práce vedcov je publi-
kovanie. Závisí od neho pracovná ka-
riéra, často peňažné príjmy, i šanca 
získať prostriedky na ďalší výskum. 
Netreba však podľahnúť lákaniu rých-
lej kariéry, okamžitých vyšších príjmov, 
vidine veľkého balíka na výskum, ale-
bo tlaku nejakých iných „okolností“. 
Vyhýbajme sa hraničným, či až neka-
lým praktikám. Riziká, ktoré takéto 
správanie sprevádzajú, nestoja za to, 
ani osobám a ani inštitúcii, v ktorej 
vedec pôsobí. Jednou z hrozieb je sku-
točnosť, že mnohé záležitosti sa 
v súčasnosti okamžite dostávajú na 
verejnosť a medializujú. Stačí si spo-
menúť na viaceré kauzy vedeckých 
hodností, nedávno ešte vážených poli-
tikov, ktorý kvôli nečestným prístupom 
zo svojho „vedeckého“ obdobia, muse-
li zo svojich postov rezignovať. Ale aj 
v menšej miere, často stačia sociálne 
siete na vyvolanie negatívneho imidžu 
a pohoršenia.  
Čo je vlastne nečestné, neetické 
a neprípustné vo vedeckej komunite, 
kde sa môžu objaviť zlyhania pri publi-
kovaní: 
- plagiátorstvo – asi najviac sledova-
né , jednodušene povedané, neprevez-
mem časť výsledkov/článku (aj nepub-
likované) od iného autora a neprezen-
tujem to ako svoj text, bez presného 
citovania; ani v podobe „patchwriting“ 
zmiešania svojich a cudzích častí 
(napr. odsekov); 
— s i m u l t á n n e  z a s i e l a n i e  -
(simultaneous/duplicate submission) - 
neposielam paralelne ten istý článok 
(resp. články veľmi podobné) do viace-
rých časopisov (korektní editori/
časopisy to žiadajú aj písomne potvr-
diť, môžu žiadať zoznam článkov z 
nedávneho obdobia, plus to, čo ste 
niekam poslali), ťažko sa potom vy-
svetľuje ako to autori mysleli; 
- viacnásobné publikovanie (double-
multiple publication) - nepublikujem 
ten istý článok viackrát (ani v inej jazy-
kovej mutácii, ak to nie je zámerom 
vydavateľa, resp. je to v plnej miere 
dohodnuté,  

napr. ide o súbor už publikovaných člán-
kov, „čítanku“ a pod.); hraničnou je aj 
tzv. „salámová“ taktika, keď autor 
v snahe získať čo najviac publikácii 
(vyjadrené počtom), rozdelí výsledky 
svojho výskumu do viacerých menších 
článkov, namiesto toho, aby vydal jednu 
väčšiu štúdiu. Bežným postupom však 
býva postupné publikovanie dosiahnu-
tých výsledkov, s dôsledným citovaním 
predchádzajúcich prác a jasne odlíšiteľ-
ným prínosom. 
seba-plagiátorstvo (self-plagiarism) - 
nepoužijem časť jedného svojho článku 
v inej svojej publikácii (a neinformujem 
o tom čitateľa, či vydavateľa publikácie, 
kde to už bolo publikované). Už to nie je 
nič nové a originálne. Nepoužijem už raz 
použité identicky spracované vlastné 
dáta, tabuľky, grafy, obrázky (ak už boli 
použité, tak sa citujem). Nenafukujem 
svoje výsledky aplikovaním tej istej me-
tódy a s použitím tej istej literatúry, 
napr. na inej vzorke, inom okrese (kraji, 
meste) – už nejde o vedu, môže to byť 
považované za redundantnú publikáciu 
(nemala by sa brať ako originálna práca, 
ale len ako odborná, čo by v dobrom 
časopise mali odmietnuť). So súhlasom 
vydavateľov a niekedy časti skorších 
textov objavujú v učebniciach, či mono-
grafiách publikujúcich kompletne roz-
siahlejší výskum. 
falošné autorstvo - nepripisujem k svoj-
mu menu ako spoluautorov takých, čo k 
publikácii konceptuálne a vedecky na-
ozaj neprispeli. Za slušnosť sa považuje 
poďakovať za technickú pomoc (napr. 
prípravu máp), či významné komentáre 
pri príprave príspevku.  
 
Spoluautori majú byť presne oboznáme-
ní s celým výskumom, vznikom jednotli-
vých častí spoločného príspevku – ručia 
zaň všetci spoluautori. Súčasťou ukon-
čenia práce na spoločnej publikácii je 
súhlas všetkých spoluautorov so zasla-
ním príspevku do daného časopisu a 
dohoda o podiele autorov. 
K nevhodným prístupom patria aj 
guest/gift autorstvo (pripisovanie 
„mien“ bez reálneho prínosu k článku, 
či spoluautorstvo „do daru“ – z nejakej 
vďačnosti, falošnej pomoci, patrónstva), 
ako aj „ghost“ autorstvo (skutočný 
autor/spoluautor nie je uvedený - časy 
disidentov sú preč). 
- falzifikácia/fabrikácia výskumu – ne-
prispôsobujem si dáta, nevyrábam si 
dáta podľa svojich predstáv, pre nedos-
tatok času, s cieľom zlepšenia výsledku, 
upútania a pod. 
- publikovanie „copyrightom“ krytých 
výskumov – nepublikujem výsledky 
výskumu, štúdie, či ich časti, ak som ich 
vypracoval pôvodne za iným účelom ako 
publikovanie vo vedeckom periodiku a  

sú kryté zmluvami (autorské práva, ko-
merčný výskum), bez súhlasu vlastníka 
súvisiacich práv (ani citovanie niekedy 
nestačí). Hrozia vážne problémy, vrátane 
možných súdnych sporov, odškodnenia...  
Najmä v niektorých odboroch to býva 
citlivá záležitosť. Možno menej dôsledne 
je sledovaná oblasť podávania vedecko-
výskumných projektov na grantovú fi-
nančnú podporu. Aj tu však platia 
zásady korektného správania. Na strane 
grantových agentúr a posudzovateľov je to 
prísna dôvernosť a anonymnosť celého 
procesu. Na strane predkladateľov, aj 
v prípade projektov, platí výhrada voči 
„simultánnemu predkladaniu“ a 
„plagiátorstvu“. Nepredkladá sa identický 
projekt viacerým grantovým agentúram 
súčasne. Rovnako predkladanie toho 
istého, už raz odmietnutého projektu, tej 
istej agentúre bez významnejšej zmeny 
(napr. bez adekvátnej reakcie na posudky) 
je nevhodné (a v princípe aj nerozumné). 
Ibaže by predkladatelia boli hodnotení už 
za fakt predloženia projektu. Úplne ne-
prípustné je predloženie identického pro-
jektu, ktorý už raz získal grant. Prax však 
pozná systém „pokračujúcich“ grantov, 
kde sa ale v projekte dokumentuje dosiah-
nutý pokrok v riešení a načrtáva ďalšie 
smerovanie riešenia. K akceptovanej praxi 
však patrí, podobne ako v prípade ve-
deckých publikácií, že v prípade 
neúspechu v jednom časopise, resp. 
v jednej grantovej agentúre, sa článok 
(resp. projekt) môže predložiť neskoršie 
na publikovanie v inom časopise (resp. 
grantovej agentúre). To čo v jednom 
časopise (grantovej agentúre) odmietnu, 
môžu v inom (inej grantovej agentúre) 
prijať (často medzičasom v dokonalejšej, 
dopracovanej podobe). Preferencie, ot-
vorenosť, ale i kvalita prijímaných článkov 
resp. projektov sa môže líšiť. 

Spomenuté nevhodné a rizikové 
formy správania do vedy nepatria. Ak sa 
naozaj objavia (na čo sa príde niekedy 
pomerne rýchlo, niekedy s odstupom 
času), napr. editori môžu byť znechutení a 
v danom časopise takí autori minimálne 
načas skončili. Niet nad nahnevaného 
editora, ktorý príde na to, že článok čo 
„vydal“, sa objavil aj niekde inde (alebo 
niečo veľmi podobné). Netreba podceniť 
fakt, že editori významnejších časopisov 
medzi sebou komunikujú a sledujú, čo sa 
v nich objavuje. Editori eventuálne 
zavolajú/napíšu vedúcemu pracoviska 
previnilca, čo končí jeho osobným posti-
hom (až odchodmi z pracoviska). Je tam 
však najmä hrozba zahanbenia v odbornej 
komunite. Previnilci znižujú svoj kredit 
a nejaký čas trvá, kým si to napravia. 
Nestojí to za to. Jeden zbytočný, či nedo-
myslený krok a objaví sa škrabanec, čo sa 
dlho hojí, a ani o tom nemusia všetci 
vedieť. 

J. Buček 
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