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NOVÉ PUBLIKÁCIE A PROJEKTY 

Národnostný a náboženský atlas Slovenska 
 

Tvorba atlasov má v slovenskej geografii a 
kartografii dlhú tradíciu. Spoločenské zmeny po 
novembri r. 1989 otvorili v slovenskej spoločnosti 
nové témy, na ktoré reagovala aj tematická atlasová 
tvorba, a to najmä v oblasti národnostnej a religióznej. 
Vzniklo viacero diel, ktoré sa venovali primárne tejto 
tematike (Atlas cirkví, náboženských spoločností a 
religiozity Slovenska 2000, Atlas Katolíckej cirkvi 
2005, Historický atlas ECAV na Slovensku 2011), alebo 
tvorili významnú časť ich obsahu (Atlas obyvateľstva 
Slovenska 2006, Demografický atlas Slovenskej 
republiky 2014). Žiaden z nich však komplexne 
nezachytil geografiu národností a náboženstiev na 
území Slovenska v širších časových a historických 
súvislostiach. Vyplniť túto medzeru v poznaní sa 
pokúsili dva nové encyklopedicko-vedecky 
orientované atlasy – Národnostný atlas Slovenska 
(autorov Mojmír Benža, Dagmar Kusendová, Juraj 

Majo a Pavol Tišliar) a Náboženský atlas Slovenska (Juraj Majo, Dagmar Kusendová) 
vydané v roku 2015 v spolupráci s vydavateľstvom DAJAMA a pod edičným vedením 
PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. z Ústavu etnológie 
Slovenskej akadémie vied. 

 
Obidva atlasy boli podporené Ministerstvom 

kultúry (literárny fond na podporu umenia) 
a databázovo projektom Ministerstvom školstva 
Slovenskej republiky (Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja Slovenskej republiky č. APVV-
0018-12) riešeným na našom pracovisku. Zámerom 
autorov bolo prispieť „k rozšíreniu poznatkov 
o národnostných a náboženských pomeroch 
Slovenska odbornej, resp. širokej verejnosti, 
k poznaniu presnejšieho časového a priestorového 
obrazu jeho národnostnej a religióznej štruktúry a aj 
k odstráneniu niektorých predpojatostí 
a dezinformácii, ktoré tieto témy o obyvateľstve 
Slovenska v minulosti sprevádzali a 
snáď sprevádzajú až do súčasnosti.“  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBqLuP2bPMAhUISBQKHeFdCCsQjRwIBw&url=http://www.dobrodruh.sk/filmy-knihy/novy-narodnostny-nabozensky-atlas-slovenska&psig=AFQjCNEEviSTVuEJlcXQBlCxtkf6HuAl2A&ust=1462014105927009
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihgtOu2bPMAhXBwBQKHfkkCGkQjRwIBw&url=http://www.dajamabooks.sk/index.aspx?PageType%3D1%26Kod%3D477%26Kateg%3D11&psig=AFQjCNEEviSTVuEJlcXQBlCxtkf6HuAl2A&ust=1462014105927009


 
Atlasy majú takmer rovnakú štruktúru rozdelenú do štyroch častí. Prvá časť je 

venovaná vývinu odborného záujmu o etnickú, resp. religióznu štruktúru obyvateľstva 
Slovenska, prináša základné informácie o predštatistických prameňoch, najmä o mapách 
a topografických lexikónoch, ktoré vznikali koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia. 
Druhá časť je venovaná kartografickému zobrazeniu národnostnej (religióznej) štruktúry 
obyvateľstva Slovenska, obsahuje mapy s kartograficky spracovanými údajmi zo sčítaní 
obyvateľstva z r. 1880 (resp. 1857) až r. 2011, t. j. všetky novodobé sčítania z nášho 
územia v každom atlase. Tretia časť, na základe historických prameňov, právnych 
predpisov a zákonov i štatistických dát analyzuje národnostný (náboženský) obraz 
Slovenska v širšom historicko-spoločenskom a politickom rámci, časť dopĺňajú štatistické 
tabuľky so súbornými údajmi za všetky sledované sčítania a grafy zobrazujúce vývin 
oboch demografických štruktúr v priebehu takmer 140, resp. 160 rokov. Štvrtou časťou 
atlasov je štatistická príloha s výsledkami cenzov v úrovni súdobých okresov s 
početnosťami najvýznamnejších národností (konfesií).  

Atlasy sú kolektívnym dielom kartografov, geografov, etnológa a archivára-historika 
a ich výstupov a výskumov v tejto oblasti. Unikátnosť atlasov spočíva v geografickej 
rekonštrukcii až do úrovne obcí a jednotnej vizualizácii všetkých riadnych sčítaní 
(s výnimkou mimoriadnych) z územia Slovenska od 2. polovice 19. storočia až po 
súčasnosť. Pri ich tvorbe boli aplikované postupy počítačovej tvorby máp a atlasov 
s využitím nástrojov a technológií geografických informačných systémov a databázového 
dizajnu. Bohatosť a rôznorodosť štatistických a ďalších textových zdrojov a mapových 
podkladov predurčila potrebu využitia uvedených techník a nástrojov. Autori pri tvorbe 
tematických máp „vsadili“ na overené mapové vyjadrovacie metódy (kartodiagramu 
a hustotná, resp. bodová) v obecnej, okresnej a krajskej (župnej) úrovni územného 
členenia.  
Viac informácií k atlasom poskytuje webové stránky vydavateľstva DAJAMA, ktorý je aj 
distribútorom oboch atlasov:  
http://www.dajamabooks.sk/index.aspx?PageType=1&Kod=477&Kateg=11 
http://www.dajamabooks.sk/index.aspx?PageType=1&Kod=478&Kateg=11 

Citácia:  
Národnostný atlas Slovenska (2015). Benža, M. ed., Bratislava (DAJAMA) 
Náboženský atlas Slovenska (2015). Benža, M. ed., Bratislava (DAJAMA) 

 (dk) 
 

Prehľad najnovších vedeckých publikácií pracovníkov katedry vydaných počas zimného 
semestra 2015-2016 
 
Benža, M., Kusendová, D., Majo, J., Tišliar, P. 2015. Národnostný atlas Slovenska. 1. vyd. 
Bratislava: Dajama. 

Majo, J., Kusendová, D. 2015. Náboženský atlas Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Dajama.  

Bokor, B., Bokorová, S., Ondoš, S., Švubová, R., Lukačová, Z., Hýblová, M., Szemes, T., Lux, 
A., 2015. Ionome and expression level of Si transporter genes (Lsi1, Lsi2, and Lsi6) 
affected by Zn and Si interaction in maize. Environmental Science and Pollution Research. 
Vol. 22, No. 9, s. 6800-6811. 
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Horňák, M., Kraft, S. 2015. Functional Transport Regions in Slovakia Defined by 
Passenger-Car Traffic Flows. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen 
Gesellschaft, Vol. 157, s. 109-128. 

Bleha, B., Šprocha, B. 2015. Geografické a demografické determinanty regionálnej 
diferencovanosti cenzových domácností na slovensku - analýza a prognóza do roku 2030. 
Geografický časopis, roč. 67, č. 3, s. 219-241 

Horňák, M., Struhár, M., Pšenka, T. 2015. Evaluation of high-standard public transport 
centres in the Slovak Republic. Bulletin of Geography, Vol. 30, No. 30, s. 59-70. 

Polonyová, E., Ondoš, S., Ely, P. 2015. The location choice of graduate enterpreneurs in the 
United Kingdom. Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, vol. 19, no. 
4, s. 34-43. 

Rost, T., Polonyová, E., Horňák, M., Zelko, I., Lux, A. 2015.Student expectations for higher 
aducation in biology at Comenius University, Bratislava, Slovakia. International Journal of 
Biology Education, Vol. 4, No. 2, s. 63-77. 

Antoš, J., Rochovská, A., Filčák, R., Rusnáková, J. 2015. Politiky súdržnosti a podpora 
vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách: prípadová štúdia okresu 
Trebišov. Geographia Cassoviensis, roč. 9, č. 2, s. 85-99. 

Belušák, L., Rusnák, J. 2015. Percepcia migrácie obyvateľstva v súvislosti s klimatickou 
zmenou: prehľad prístupov. Ekologické štúdie, roč. 6, č. 2, s. 113-135. 

Bleha, B., Buček, J. 2015. The decade of shrinking in Bratislava at the turn of centuries: An 
attempt for explanation. Acta Geographica Universitatis Comenianae, vol. 59, No. 2, s. 161-
172. 

Ďurček, P., Šuvada, M. 2015. Populačná dynamika euroregiónu Tatry. Acta Geographica 
Universitatis Comenianae, vol. 59, No. 2, s. 219-242. 

Káčerová, M., Nováková, G. 2015. Úmrtnosť ako jeden z ukazovateľov zdravotného stavu 
obyvateľstva Slovenska. Slovenská štatistika a demografia, roč. 25, č. 4, s. 33-48. 

Rusnák, J., Majo, J., Fila, R. 2015. Externá poznatková báza humánnej geografie: pôvod, 
reflexie a implikácie. ActaGeographica Universitatis Comenianae, vol. 59, no. 2, s. 99-143. 

(jb) 

Ukončenie projektov zameraných na posilnenie prípravy administratívnych kapacít 
 
V decembri 2016, s koncom možnosti čerpania štrukturálnych fondov z programovacieho 
obdobia 2007-2013, boli na katedre ukončené aj dva projekty financované z OP TP, 
zamerané na posilnenie prípravy administratívnych kapacít v oblasti projektového 
manažmentu. Okrem analytických a programových výstupov, projekt významne posilnil 
aj predpoklady katedry v oblasti takto zameranej časti prípravy študentov. Prejaví sa to 
napr. aj novými predmetmi v študijnom programe na magisterskom stupni. Zvýšia sa tým 
šance našich absolventov úspešne sa uplatniť v projektovom manažmente, čo je jeden 
z najčastejších riadiacich prístupov, či už vo verejnom, alebo privátnom sektore. Za 
spoluprácu pri riešení týchto projektov ďakujeme pracovníkom Projektového centra PRIF 
UK, ako aj partnerom z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.      (jb) 



 
 

KONFERENCIE A SEMINÁRE 

 
Aktivity k Medzinárodnému roku mapy 
 

V kontexte Medzinárodného roku mapy vyhláseného Medzinárodnou kartografickou 
asociáciou (www.mapyear.org) organizovala Kartografická spoločnosť Slovenskej 
republiky (KS SR) v závere roka 2015 dve podujatia.  

Prvým bola vedecko-
odborný seminár 
popularizujúci staré analógové 
mapy a spôsob ich záchrany 
postupmi digitalizácie pod 
názvom Skenovanie starých 
máp. Vyzvaní prednášajúci z 
hosťujúcej Slovenskej agentúry 
životného prostredia (SAŽP) v 
Banskej Bystrici a vysokých škôl 
priblížili účastníkom 
problematiku archivácie a 
evidencie máp na Slovensku, 
postupy digitálneho 

spracovania starých máp a spôsoby ich využitia pre súčasnú decíznu prax a výskumné 
účely s dôrazom na rekonštrukciu krajiny a historickú kartografiu. Seminár sa uskutočnil 
na SAŽP v Banskej Bystrici v odbornej garancii predsedu KS SR Ing. Róberta Fencíka, PhD. 
(Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave –  SvF STU) a Ing. Martina 
Zemana (SAŽP Ministerstva životného prostredia SR) a za organizátorskej pomoci doc. 
RNDr. Dagmar Kusendovej, CSc. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave – PriF UK), Ing. Ľudmily Zemanovej (SAŽP) a Ing. Jakuba Straku (SvF STU). 
Spolupracujúcou organizáciou bol Geodetický a kartografický ústav v osobe vedúceho 
Ústredného archívu geodézie a kartografie (ÚAGK) RNDr. Adriana Beláka a mediálnym 
partnerom komunitný portál Geoinformatika.sk. Hlavným cieľom seminára bolo 
informovať zúčastnených o dostupnosti starých máp najmä prostredníctvom webových 
mapových služieb a o súčasných technológiách používaných pri digitalizácii máp a 
mapových zbierok. V prvej časti seminára vystúpili so spoločnou prezentáciou Dagmar 
Kusendová a Róbert Fencík na tému mapových archívov a zbierok na Slovensku. V ďalšom 
príspevku Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. a Mgr. Alexandra Benová, PhD. z Prif UK v 
Bratislave priblížili spracovanie, interpretáciu, analýzy a využitia starých máp s ukážkami 
polohopisných dobových plánov mesta Senec z 2.polovice 18. storočia. Ing. Peter Pišút, 
PhD. z tej istej fakulty dokumentoval historické zmeny priebehu toku rieky Váh v okolí 
Leopoldova na širokej báze dobových mapových podkladov. Prednáška bola dobrým 
príkladom veľkomierkového výskumu krajiny, resp. dobovej rekonštrukcie krajiny. V 
závere Martin Zeman prezentoval na viacerých príkladoch využitie starých máp pre 
územné plánovanie. Seminár s plodnou diskusiou necelej dvadsiatky účastníkov 
z pracovísk ústrednej štátnej správy, samosprávy a akademického sektora, oficiálne 

Pohľad na účastníkov a prednášateľov seminára Skenovanie 

starých máp v priestoroch SAŽP 

http://www.mapyear.org/


 
odštartoval kampaň záchrany starých 
máp na Slovensku. Súčasťou seminára 
bola výstavka mapových archiválií 
a mapovej zbierky Slovenskej agentúry 
životného prostredia a súkromnej 
zbierky Martina Zemana. 

Významnou súčasťou akcie bolo 
zverejnenie všeobecnej Výzvy na 
záchranu starých máp formou 
bezplatného skenovania a ďalšej 
odbornej pomoci všetkým, ktorí majú 
záujem o túto formu záchrany a 
archivácie máp na Slovensku. Výzva je 
určená najmä zástupcom samospráv, 
ktorí chcú digitálne spracovať mapové 
archiválie roztrúsené v obecných 
a ďalších archívoch, ale aj širokej 
verejnosti a ich súkromným 
(rodinným) mapovým zbierkam. Ich 
digitalizáciou by sa dali zachrániť 
jedinečné mapové podklady pre budúce 
generácie. Plný text výzvy a kompletné 
informácie k záchrane starých máp a o 
ďalších podujatiach organizovaných 
v rámci Medzinárodného roku mapy sú 

zverejnené na webovej stránke KS SR 
(www.slovakcarto.sk).  

Druhým podujatím Kartografickej 
spoločnosti v rámci Medzinárodného roku mapy bol seminár Aktuálne výzvy v kartografii, 
ktorý sa uskutočnil 26.11.2015 v Bratislave na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Cieľom 
seminára bolo informovať širokú verejnosť o súčasnej kartografickej tvorbe, moderných 
technológiách používaných v rámci produkcie a vydávania kartografických diel a 
demonštrovať využitie širokého spektra mapovej tvorby v živote spoločnosti. Na seminári 
vystúpili a predniesli referáty okrem Dagmar Kusendovej (zabezpečovala podujatie aj 
odborne) na tému Atlasová tvorba na Slovensku a vo svete títo ďalší prednášatelia: V. 
Voženílek (Role International Cartographic Association ve výzvách současné kartografie), 
J. Hofierka (Laserové skenovanie, priestorová analýza a vizualizácia 3-D modelu jaskyne 
Domica), E. Pauditšová a B. Slabeciusová (Využitie 3D modelovania v urbánnom 
plánovaní) a M. Kopecká (Využitie údajov Urban Atlas pri mapovaní zmien krajiny). 
Súčasťou seminára bol aj blok prezentácii o dostupnosti starých máp a o súčasných 
technológiách používaných v digitalizácii máp a mapových zbierok v tejto zostave: A. 
Belák (Ústredný archív geodézie a kartografie), M. Kožuch a A. Benová (Spracovanie, 
interpretácia, analýza a využitie starých máp - prierezová štúdia) a M. Zeman (Záchrana 
starých máp). Všetky prezentácie sú dostupné na webovej stránke Kartografickej 
spoločnosti v časti Aktivity.  
 

Výzva na záchranu a skenovanie starých máp 

http://www.slovakcarto.sk/


 
Vzdelávanie zamestnancov vysokých škôl  
 
Koncom novembra sa 
niektorí členovia našej 
katedry zúčastnili 
zaujímavých seminárov 
zameraných na projektový 
manažment a EŠIF, ktoré 
sa organizovali v rámci 
implementácie projektu 
Vzdelávanie 
zamestnancov vysokých 
škôl v oblasti prípravy 
budúcich 
administratívnych 
kapacít, na ktorom participuje aj Katedra humánnej geografie a demografie. 

Prvý trojdňový blok seminárov prebiehal 19 - 20.11 pod vedením Mgr. Jakuba 
Novotného, ktorý pôsobí na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Lektor 
účastníkov oboznámil so všeobecnými zásadami úspešnej implementácie projektov 
spolufinancovaných z fondov EÚ, od  výberu vhodnej výzvy, prípravy žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, správneho nastavenia rozpočtu projektu až po jeho 
úspešnú realizáciu. 

V rámci druhého trojdňového bloku seminárov 25 - 27.11 sa Ing. Andrea Gálová 
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR venovala vybraným aspektom 
implementácie projektov spolufinancovaných prostredníctvom Operačného programu 
Výskum a vývoj.  Obsahom seminára bolo okrem iného predstavenie samotného 
operačného programu, harmonogramu výziev ako i praktických rád pri tvorbe 
a implementácii projektu. 
 Realizované semináre poskytli mnohým z nás nielen zaujímavé a praktické 
informácie týkajúce sa prípravy a implementácie projektov, ktoré sa v súčasnosti stávajú 
už viac-menej neodmysliteľnou súčasťou fungovania vedecko-výskumných pracovísk, 
ako i nové a inšpiratívne nápady, ktoré, pevne veríme, budú raz úspešne premietnuté do 
praxe. 

(lm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MendelNet 2015 
 
11 – 12. novembra usporiadala Agronomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne 
v poradí už 22. medzinárodnú konferenciu doktorandov pod názvom MendelNet 2015. 
Konferencia je skvelou platformou stretnutí a výmeny skúseností doktorandov z rôznych 
pracovísk a predstavuje dôležitú súčasť prípravy pre ich budúcu výskumnú činnosť. 
Zároveň jej súťažný charakter podnecuje účastníkov k prezentovaniu relevantných 
výsledkov. Tohtoročných deväť odborových sekcií odráža nielen širokú škálu 
postgraduálneho štúdia na fakulte, ale aj záujem účastníkov z iných národných a 
zahraničných univerzít. Na konferencii mala tento rok zastúpenie aj naša katedra, ktorú 
úspešne reprezentovala doktorandka Mgr. Lucia Máliková, ktorá v sekcii Rural 

development obsadila prvé miesto s príspevkom Perceptual marginality as an old-new 
approach in research on marginality in rural areas.  

(lm) 
 
Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 
 
Dňa 3. 12. 2015 v Prezentačnom centre AMOS našej fakulty sa uskutočnil už 24.ročník 
tradičného podujatia určeného len študentom pod názvom Prehliadka prác mladých 
štatistikov a demografov v rámci medzinárodnej konferencie Výpočtová štatistika pod 
záštitou Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS), konkrétne jej 
predsedníčky doc. Ing. Ivety Stankovičovej, PhD. – našej bývalej kolegyne. 
Spoluorganizátorom akcie bol aj študentský Klub Dispersus v osobe doc. Ing. Tomáša 
Želinského, PhD. (tajomníka SŠDS). Šlo už 3. ročník v poradí, kedy podujatie „hostila“ naša 
fakulta v osobe prodekana doc. RNDr. Branislava Blehu, PhD. Prehliadka je dobrou 
príležitosťou prezentovať seminárne, bakalárske a diplomové práce súťažnou formou 
pred odbornou porotou zloženou z pedagógov zúčastnených študentov a zároveň vidieť 
témy a spôsob prezentácie kolegov z iných fakúlt, či už s ekonomickým, resp. 
matematicko-štatistickým zameraním. Tento rok sa prihlásili aj naši študenti, nakoniec v 
hojnom počte 4 súťažiacich z 11, ktorí hájili „farby“ demografie. Dve prezentácie mali 
nádejné bakalárky so svojimi témami (Dominika Dulovičová – Pracovná migrácia v 
krajinách Arabského polostrova, Mária Šipková – Rozdelenie Talianska: sever proti juhu), 
ďalší dvaja boli už skutoční bakalári, ktorí si oprášili svoje témy úspešne obhájených prác 
z minulého školského roku (Ernest Šipoš – Demografický vývoj Komárňansko-



 
ostrihomskej oblasti na oboch stranách Dunaja, Mária Hebanová – Sobášnosť 
obyvateľstva v Poľsku). Aj napriek tomu, že nezískali ocenenie, bola to pre nich dobrá 
skúsenosť s tým, že prednesené témy budú môcť prezentovať aj písomne formou 
vedeckého článku v konferenčnom zborníku, kde im s prípravou môžu pomôcť a poradiť 
ich vedúci prác. Nasledujúci deň pripravili organizátori pásmo prednášok pre študentov 
pod názvom Pohľady do analytiky – Analytika očami profesionálov. O občerstvenie 
všetkých účastníkov a bohatú Mikulášsku nádielku prednášateľom (všetci účastníci 
dostali rôzne knižné publikácie) sa postarali sponzori (nadácia Penta a firma SAS Slovakia 
s r.o.). Viac informácií k tohoročnej prehliadke záujemcovia nájdu na webovej stránke 
SŠDS http://www.ssds.sk/ a fotografie na adrese: 
http://www.ssds.sk/casopis/gal_2015_12_03-prehliadka/index.html. 

(dk) 
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ZO ŽIVOTA KATEDRY 
 
Dr. Horňák a Dr. Klobučník ocenení pri príležitosti 75. výročia fakulty 
 

Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Komenského 
počas zimného semestra 
oslávila aj 75. výročie svojho 
založenia. Okrem iných 
udalostí organizovaných pri 
tejto príležitosti, boli na 
slávnostnom zasadnutí 
v Aule Univerzity 
Komenského ocenení viacerí 
pracovníci fakulty. Z katedry 
boli medzi nimi dr. Marcel 
Horňák a Dr. Michal 
Klobučník. Kým Dr. Horňák si 
ocenenie „vyslúžil“ za 

dlhoročnú aj študentami 
vysoko hodnotenú 
pedagogickú prácu, Dr. 
Klobučník upútal svojimi 
výskumnými aktivitami ako 
mladý nádejný vedecký 
pracovník. Obidvom kolegom 
srdečne blahoželáme.  

(jb) 

 

 

 

Nové absolventky doktorandského štúdia humánnej geografie 

V utorok 23.2.2016 na pôde Prírodovedeckej fakulty UK obhájili svoje dizertačné práce 
v študijnom programe humánna geografia a demografia Miriam Miláčková a Eva 
Polonyová. Témami ich prác boli veľmi aktuálne problémy - „Uzavreté rezidenčné areály 
v priestore postsocialistického mesta Bratislava“ (Miriam Miláčková), resp. “Inovácie ako 
predpoklad regionálneho rozvoja a meniace sa úlohy univerzít“ (Eva Polonyová). Kvalitné 
dizertačné práce, výstižné prezentácie výsledkov, pozitívne posudky, ako aj živá 
a inšpiratívna diskusia viedli odbornú komisiu k návrhu na udelenie akademického titulu 
„Philosophiae Doctor“ (PhD.). Obom novopečeným doktorkám blahoželáme a prajeme 
veľa šťastia a úspechov v súkromnom živote, i v pracovnej oblasti. 

(jb) 

Foto: rett parkin 
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Memoriál Mladena Kolényho 
 

V piatok 4. decembra 2015 sa v priestoroch 
telocvične internátu “Štúrak” na Mlynskej 
doline uskutočnil tradičný futbalový turnaj 
zamestnancov a doktorandov 
geografických pracovísk zo Slovenska 
a Českej republiky, známy predovšetkým 
ako Memoriál Mladena Kolényho. 
Tentokrát sa turnaja zúčastnilo 12 tímov, 
ktoré boli v jeho základnej časti rozdelené 
do troch skupín. V tejto fáze sa tím 
„Humánky“, ako obhajca striebornej pozície 

z vlaňajška, stretol s družstvami z Ružomberka (2:2), Regionálnej geografie PRIF UK (1:0) 
a Brna (3:0). Vo štvrťfinále turnaja náš tím narazil na geografov z Plzne, s ktorými si 
poradil pomerne hladko, s konečným rezultátom 4:0. Boj o finále bol citeľne náročnejší. 
V ňom sa naši chalani opätovne stretli so sympaticky hrajúcimi geografmi z Brna. 
Očakávania, že semifinálový duel bude podstatne náročnejší ako ten skupinový, sa do 
bodky naplnili. Napriek tomu sa nášmu tímu podarilo zvíťaziť, hoc najtesnejším 
rozdielom 1:0. Finálový zápas turnaja bol svojím obsadením reprízou duelu o zlato 
z predošlého roku. Náš tím v ňom po urputnom boji oplatil finálovú prehru spred roka 
geografom z Olomouca (1:0 s víťazným gólom Filipa Lehockého) a zdvihol tak nad hlavu 
cennú trofej, už po rekordný, piatykrát. V sedemnásťročnej histórii turnaja sme sa tak 
v historickej tabuľke osamostatnili na prvom mieste, po štyri tituly majú kartografi PRIF 
UK a geografi spoza rieky Moravy z Brna. Neodmysliteľnou súčasťou turnaja je už 
tradične jeho večerná, 
spoločenská časť, ktorá 
bola veľmi príjemným 
spestrením 
predvianočného 
obdobia i tentokrát. 
Veľká vďaka patrí 
naším fanúšikom, ktorí 
nám v hľadisku, alebo 
i na väčšiu geografickú 
vzdialenosť, držali 
palce. Najväčšie 
poďakovanie však patrí 
kolegom z kartografie 
za bezchybnú 
organizáciu podujatia 
a už teraz sa tešíme na stretnutie česko-slovenskej geografickej komunity tento rok, pod 
organizačnou taktovkou priateľov z Regionálnej geografie PRIF UK.         

(mp) 
 



 
Propagace katedry v akademickém roce 2015/16 

Na začátku zimního semestru jsme se rozhodli 
učinit nový impuls v komunikaci s veřejností. 
Pod záštitou vedoucího katedry byl sestaven 
mediální tým ve složení: dr. Bačík, dr. Klobučník, 
dr. Plešivčák a Mgr. Przybyla. V polovině měsíce 
října jsme nejprve „restartovali“ katederní 
facebookové stránky, kde v současnosti 
pravidelně zveřejňujeme informace ze života 
naší katedry (mimo pedagogický proces, který 
má ustálený prostor na www stránkách KHGD). 
Potvrzením správnosti tohoto kroku budiž 457 
stálých odběratelů a průměrný dosah zhruba 
1100 uživatelů na jeden příspěvek. Nejsledovanější aktualizací byl náš vánoční pozdrav 
(4478 shlédnutí) a odkaz na článek prof. Korce v deníku Plus 7 dní (4053 oslovených lidí). 
Dalším krokem pak byla rekonstrukce našich webových stránek, kde mimo snahu o větší 
intuitivnost a přehlednost došlo navíc k jejich propojení právě s Facebookem, aby tak 
mohli katederní příspěvky sledovat i ti, jenž na sociální síti účet nemají. Do třetice potom 
vznikla iniciativa k přilákání nových studentů do našich řad v podobě propagační 
kampaně „Zvýš si ego, študuj geo“. Ta má své vlastní webové stránky, které nabízí 
komplexní balíček informací pro zájemce o studium. Věřím, že se nám podaří udržet 
nastavenou laťku i v dalším období stejně vysoko a že všechny tyto kroky budou i nadále 
pozitivně vnímány studenty, absolventy i neakademickou veřejností. 

(vp) 

Expedícia Tanzánia 

Povinnosťou každého geografa by malo byť 
cestovať, alebo spoznávať počas cestovania 
a tak sa koncom zimy (presnejšie v termíne 
od 23. 1 do 2. 2. 2016) sa dvaja členovia 
našej katedry (Dr. Alena Rochovská a Dr. 
Marcel Horňák) zúčastnili zaujímavej 
expedície do Tanzánie, ktorú organizovala 
susedská Katedra regionálnej geografie, 
ochrany a plánovania krajiny našej fakulty. 
Tanzánia ponúka pre geografa mimoriadne 
atraktívny a pestrý obraz krajiny, ktorej 
imidž vytvárajú v očiach bežného turistu 

predovšetkým národné parky plné zveri. Zážitky z 2-dňového výletu v štýle safari (v 
národných parkoch Tarangire a Ngorongoro) boli skutočne fantastické, okrem levov, 
byvolov a početných antilop sme videli i niekoľko kusov mimoriadne vzácnych 
nosorožcov.  

 

 



 
Tanzánia pre geografov však núka toho 
omnoho viac. Geopolitická minulosť, stav 
ekonomiky i prírodné (predovšetkým 
klimatické) podmienky vytvárajú úplne 
iný rámec pre fungovanie tamojšej 
spoločnosti oproti tomu, na čo sme 
zvyknutí v Európe. Ak sa vám zdá, že 
niečo na Slovensku nefunguje poriadne, 
že ste na svojom sídlisku našli vysypané 
smeti okolo kontajnera, rozbitý asfalt na 
chodníku, alebo že v penzióne v Tatrách 
mali záchod s prasknutou obkladačkou, 
tak choďte do Tanzánie. Tam funguje 
všetko v štýle reggae. Informácia 
domácich obyvateľov o kvalite cesty 
a dĺžke jazdy nemá napokon s realitou nič 
spoločné, a trvá v skutočnosti asi 10 krát 
dlhšie, ako tvrdia miestni domorodci. 
Smeti nie sú okolo kontajnerov 
a smetných košov (tie tam vlastne ani 
veľmi nemajú), ale prakticky úplne všade, 
hoci trochu nedôsledne zadupané do 
zeme. Metropoly štátu, a to aj tie, ktoré sú 
veľkosťou porovnateľné s Bratislavou, 
vyzerajú ako obrovské rozľahlé slumy, 
mnohé ulice asfalt nepoznajú a o chodníkoch pre peších v Afrike zatiaľ ešte skoro vôbec 
nepočuli. Na záchody v 3- či 4-hviezdičkových hoteloch slabšie povahy v našej výprave 
pozerali najprv štítivo, až kým si zvykli, že medzi obkladačkami (ak vôbec sú) jednoducho 
musia byť vydlabané špáry, aby sa mal kde ukryť rôzny hmyz a plesne, a že po každom 
umytí rúk pod tečúcou vodou z vodovodu treba ešte dôkladne použiť európsky 
dezinfekčný prostriedok. Ale je to rozvojová krajina, toto všetko k tomu naozaj patrí! 

Pochopiť však, prečo to všetko takto (ne-)funguje, to je výzva pre všetkých cestovateľov. 
V Tanzánii sa žije na uliciach (pokiaľ nejaké majú), je tam živo, pestro a mimoriadne 
rušne. Pri prejazde mestami či dedinami máte dojem, že popri ceste funguje intenzívny 
biznis, každý tam čosi ponúka na predaj, každý, kto vlastní hlinený domček pri ceste, je 
vlastne automaticky biznismen a ponúka melóny, mangá či pomaranče, vodu, olej, benzín, 
tričká či šatky, alebo hoci aj ručne vyrábané postele, bicykle, elektroniku či dobíjanie 
kreditu vášho mobilného telefónu. Mobilný telefón má prakticky každý, i všadeprítomní 
nomádi z kmeňa Masajov, ktorých vidíte rovnako v riedko osídlenom priestore, kde ženú 
svoje stáda dobytka, ako i v mestách predávať najrozličnejší tovar na typických 
a obľúbených masajských trhoch.  

 



 
Masajské trhy sme navštívili aj my, a hoci po každej návšteve trhov a nekonečnom 
ohmatávaní rôznych (zaručene ručne vyrobených) suvenírov a šatiek sme minuli pol litra 
dezinfekčného gélu na ruky, predsa len sme sa naučili niečo nové: Afričania sú vľúdni, milí, 
priateľskí, a hoci sú občas jemne dotieraví, je to ich spôsob života, často jeden z mála 
spôsobov získať nejakú hotovosť, ktorou uživia početnú rodinu. Cenia si vás, pokiaľ si 
ceníte vy ich prácu a ste ochotní s nimi zjednávať cenu. Zjednávanie je tam niekedy 
adrenalínové, a treba sa pritom naučiť hrať na city a emócie, a to nie každý zvládne. Každý 

predávajúci Afričan to zvláda 
bravúrne, a tak sa v minúte 
dozviete, že misku, ktorú práve 
držíte v rukách, vyrobila 
a namaľovala jeho ťažko chorá 
mama, a šatky tkala jeho žena, 
ktorá mu porodila 8 detí. Príbeh 
obchodníka je takmer vždy 
srdcervúci, ťažko tomu neuveriť, 
pokiaľ neprejdete ďalšie 
obchodíky s tou istou šatkou 
a desiatkami tých istých 
náramkov a sošiek. Ale každý 
z nich bojuje sám za seba, za svoj 
vlastný svet, má svoj vlastný 
obchodík, a jeho úprimnou 

snahou je prežiť. A tak biely Slovák postupne vytriezvie zo svojich pôvodných ilúzií 
o úprimnej priateľskosti a pohostinnosti Afričanov, ale ak je vnímavý, tak pochopí, že 
v ľudia sú všade rovnakí a aj tu v Tanzánii chcú všetci najúprimnejšie to jediné: prežiť 
v tomto globalizovanom svete!  

A že Tanzániia je tiež globalizovaná, o tom niet pochýb. Reklamy na coca-colu sú 
namaľované všade, v mestách, i na hlinených domoch pod slamenou strechou. Takmer 
každé auto v Tanzánii je japonskej výroby. V hlavnom meste krajiny (Dar es Salaam) sa 
nad slumami týčia mrakodrapy. A napokon na safari či v letoviskách na Zanzibare 
stretnete turistov z celého sveta. Zmes rôznych etník (pre našinca často 
nerozoznateľných), náboženstiev, prírodných scenérií, svojskej kuchyne a všetkých tých 
globálnych reklamných značiek i drobných miestnych nedokonalostí robí túto krajinou 
neskutočne pestrou a lákavou.  

(mh) 

 

 

 

 

 



 
Expedícia Kuba 2016 

Pri pravidelnom organizovaní domácich a zahraničných exkurzií padne občas vhod 
zúčastniť sa nejakej akcie, ktorú organizuje niekto iný. Na začiatku tohto roka som sa 
zúčastnil Expedície Kuba 2016, ktorá trvala celkove 23 dní (16. 1. – 7. 2.). Zachoval som 
tak tradíciu účasti na dlhšej expedícii každý desiaty rok (1996 – Španielsko, Portugalsko, 
2006 – Brazília). 

Rozhodnutie o účasti na expedícii na Kubu padlo už pred rokom. Hlavným organizátorom 
bol český geograf prof. Petr Chalupa, ktorý takéto expedície organizuje už dlhé roky. 
Hlavnú časť z 22 účastníkov tvorili tentokrát Nitrančania z UKF (z Katedry geografie – 
Dubcová, Repaská,  Veselovský). Predchádzajúce expedície na Kube boli mesačné, 
tentokrát sme prehovorili prof. Chalupu na kratšiu verziu – 20-dňovú expedíciu. 
Stretnutie účastníkov bolo v Prahe, odkiaľ sme leteli do Paríža a potom do Havany. Počas 
celej expedície sme mali k dispozícii autobus, ktorým sme sa presúvali podľa programu.   

Program expedície bol pripravený naozaj precízne, pomohli k tomu určite mnohoročné 
skúsenosti prof. Chalupu. Všetky vybrané lokality boli viackrát preverené                              na 
predchádzajúcich expedíciách. Počas 20 dní sme prešli naprieč celým ostrovom, spoznali 
väčšinu provincií Kuby (14 + 1), najväčšie a najzaujímavejšie mestá, významné lokality 
z histórie Kuby, typické 
vidiecke a poľnohospodárske 
oblasti, fyzicko-geografické 
zvláštnosti ostrova, variabilitu 
kubánskeho pobrežia a 
samozrejme za toľko dní sme 
mali možnosť spoznať aj 
súčasnú atmosféru a spôsob 
života transformujúcej sa 
krajiny. K nemu jednoznačne 
patria kubánske cigary a 
kubánsky rum (to boli aj 
hlavné darčeky, čo sme 
nakúpili domov) a kubánska 
hudba a tanec.      
 
 
Domov som sa vrátil s pocitom, že som prečítal cca 15 – 20 kníh o Kube. Naozaj počas 
celého pobytu sa nám dokonale venoval prof. Petr Chalupa, pričom forma prezentovania 
poznatkov sa variabilne striedala – prednášky, voľné rozprávanie, skúsenosti z minulých 
expedícií, atď. K pestrosti získavania poznatkov určite prispeli aj ďalší – doktorandka 
Mirka spracúvajúca PhD prácu na KU v Prahe o Kube, kubánski profesori z viacerých 
univerzít, miestni sprievodcovia v múzeách, národných parkoch a navštívených 
lokalitách.    
Historické etapy Kuby 
Do histórie Kuby sme prenikli najprv sériou prednášok, ktoré sme si vypočuli prvé dni. A 
potom na jednotlivých lokalitách sme ju spoznávali priamo v teréne. História Kuby  sa 



 
člení na viaceré etapy: indiánska etapa, etapa španielskej kolónie, 1898 – 1959 americká 
etapa, 1959 – 1991 etapa socialistickej Kuby a od roku 1991 etapa transformujúcej sa 
Kuby.   
Predkolumbovská éra je spojená s Indiánmi. Tí žili predovšetkým pri pobreží a živili sa 
rybolovom. Po dobytí Kuby Španielmi sa ich počet radikálne zmenšoval v dôsledku 
krutého zaobchádzania a šírenia európskych chorôb, do polovice 16. storočia sa ich počet 
zredukoval z pôvodných 150 tis. na 3 000. Viacerí účastníci navštívili indiánske múzeum 
v meste Baracoa na východe Kuby, kde sme na hlavnom námestí videli aj symbol 
indiánskeho vzdoru – sochu indiána Hauteya, ktorý dlho odmietal vzdať sa a prejsť na 
kresťanskú vieru, potom ho chytili a upálili.  
Španielska etapa vývoja Kuby je viditeľná po celom ostrove. V meste Baracoa v zátoke 
Bariay, kde sme bývali v hoteli, pristál Krištof Kolumbus 27. októbra 1492 a dal tam 

postaviť kríž. Španielska 
kolonizácia začala až v roku 1511, 
prvé španielske osady zakladal 
prvý guvernér Kuby Diego 
Velasquez. Založil prvých sedem 
osád, úplne prvou bola Baracoa 
(1511), v roku 1514 Santiago de 
Cuba, 1515 Havanu.  
Postupne sme sa vo všetkých 
navštívených mestách 
presviedčali, že kubánske mestá 
majú typickú koloniálnu 
architektúru, pravidelnú sieť ulíc, 
typické štvorcové námestia, 
kostoly, honosné paláce, väčšina 

prístavných miest má pevnosti chrániace mestá pred pirátmi. Podobnosť s priestorovou 
štruktúrou španielskych miest je naozaj veľká. V pôvodne málo atraktívnej španielskej 
kolónii sa postupne začalo rozvíjať plantážnictvo, najprv tabak a potom aj cukrová trstina 
a kakaovníky (vo viacerých provinciách sme navštívili lokality z tejto éry). Nedostatok 
pracovných síl riešili španielski veľkostatkári dovozom čiernych otrokov z Afriky. V 
rokoch 1780 – 1880 to bolo takmer milión čiernych otrokov, tí zmenili výrazne etnickú 
štruktúru obyvateľstva a stali sa dominujúcou zložkou. Ešte treba pripomenúť, že do 
východnej časti Kuby sa presúvali černosi aj z Haiti. Situácia sa zmenila po zrušení 
otroctva v roku 1886, odkedy začali prichádzať vlny španielskych kolonistov, v rokoch 
1919 – 1931 až okolo 300 tis. Etnická štruktúra súčasnej Kuby sa teda formovala výraznou 
mierou v španielskej etape vývoja. Z tejto etapy treba spomenúť revolucionára a politika 
José Martího, ktorý sa stal symbolom boja za nezávislosť Kuby (1895). Po celej Kube sú 
jeho sochy a busty (pred každou školou).          
Americká etapa vývoja začala v roku 1898 po krátkej španielsko-americkej vojne, Kuba sa 
dostala pod kontrolu USA. Aj keď v roku 1902 bola vyhlásená nezávislosť Kuby, USA 
kontrolovala ekonomický aj politický vývoj v krajine. V tridsiatych rokov 20. storočia 
vrcholil boj medzi cukrovarníckymi a ovocinárskymi monopolmi. Po roku 1933 sa 
najmocnejším mužom krajiny stal Batista. V tomto období sa rozvinul a postupne 
prekvital aj turizmus, vzniklo viacero turistických centier, v ktorých dominovali americkí 

Námestie v Santiago de Cuba 



 
turisti. Na konci tejto éry USA vlastnilo 75% ornej pôdy, 90% služieb a 40% cukrovarov. 
Čo doteraz vidieť      z tejto éry? V najväčších mestách prvky architektúry (v Havane 
Kapitol postavený v roku 1929), hotely, banky, honosné vily v turistických centrách, 
americké automobily, ktoré zostali atrakciou do súčasnosti.     

 
Kubánska etapa vývoja sa začala 1. januára 1959, kedy bol Batista zvrhnutý 
revolucionárskou skupinou vedenou Fidelom Castrom Ruzom (vtedy 27-ročným). Počas 
expedície sme navštívili všetky významné miesta kubánskej revolúcie, ktorá začala v roku 
1953. Kľúčovým mestom bolo Santiago de Cuba – Kasárne Moncada (Obrázok 3), 
námestie, kde bolo vyhlásené víťazstvo revolúcie Obrázok 2), cintorín osobností Kuby. 
Ozajstným zážitkom bola návšteva hlavného sídla revolucionárov v pohorí Sierra Maestra 
(najnáročnejšia túra počas expedície). Hlavnými postavami kubánskej revolúcie boli Fidel 
Castro a Che Guevara, s ich portrétmi v rôznych variáciách sme sa stretali po celej Kube 
na každom kroku. Je až závideniahodné, akú úctu majú súčasní Kubánci ku svojim 
revolucionárom. Treba zdôrazniť, že Kubánci si svoje víťazstvo vybojovali sami. Kuba 
hneď v prvých rokoch riešila zásadné zmeny v spoločnosti – prechod k socializmu. 
Odstránila analfabetizmus, riešila pozemkovú reformu, pôdu statkárov rozdelila 
roľníkom. Znárodnila banky, zmrazila ceny nájomného, ceny za elektrinu a základné 
potraviny. Bytovou výstavbou v 60-tych rokoch a vyvlastnením domov a bytov 
Američanov vyriešili bytovú otázku. Počas celej tejto etapy USA uvalilo na Kubu embargo 
a organizovalo viaceré protikubánske aktivity (podpora emigrácie Kubáncov do USA, 
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atď.). Dohody so ZSSR vyriešili zásobovanie ropou a surovinami a aj vývoz cukru a väčšina 
vtedajšieho obchodu sa realizovala  so ZSSR a socialistickými krajinami. 
Súčasná Kuba 
Kuba ešte stále patrí medzi krajiny, kde dožíva socializmus. Vďaka veľkým zmenám sa 
však  
prispôsobuje novej situácii. Po skončení kľúčovej spolupráce s bývalým ZSSR začala novú 
etapu vývoja, ktorú Fidel Casto nazval „period especial“ (zostali bez ropy a bez 
odberateľov cukru). Fidel Castro bol prezidentom až do roku 2008, odvtedy prevzal túto 
funkciu jeho brat Raúl. Kuba si musela začať hľadať nových partnerov, jedným z hlavných 
partnerov sa stala Čína (dovoz autobusov, bicyklov, atď.). V súčasnosti sa orientuje na 
viaceré krajiny Latinskej Ameriky (predovšetkým Venezuelu). Čo doteraz zostalo z éry 
socializmu a je pozorovateľné pri putovaní po súčasnej Kube? Školský systém je stále 
bezplatný, je radosťou pozorovať uniformovaných žiakov jednotlivých stupňov škôl, 
navštívili sme jednu malotriednu školu na vidieku a tiež školu v Santiago de Cuba v 
Kasárňach Moncada. Doteraz pretrváva bezplatná zdravotnícka starostlivosť, kubánski 
lekári majú naozaj dobré renomé (mnohí vyštudovali aj u nás). Ďalšou socialistickou črtou 
je prídelový potravinový systém a dožívajúci sociálny systém, ktorý sa ale postupne 
redukuje. Ešte stále štát podporuje a dotuje športovú a umeleckú reprezentáciu krajiny a 
provincií. Súčasní Kubánci sú síce chudobní (priemerný mesačný plat cca 20 Euro), ale sú 
vzdelaní, zamestnaní, nehladujú a sú dobre oblečení. Viacerí starší Kubánci pri debatách 
s nami radi spomínali na ich pôsobenie v bývalom Československu, doteraz ovládajú 
češtinu prípadne slovenčinu a ruštinu. V zamestnanosti je charakteristická 
prezamestnanosť, mali sme možnosť vidieť doslova zbytočné pracovné miesta 
(v hoteloch uvádzač do výťahov, popri cestách kosci trávy mačetami, na zastávkach MHD 
dopravní koordinátori, atď.). Dopravný systém je kombinovaný a cenovo dostupný 
(viaceré druhy dopravy, autobusy, nákladiaky, taxi, kone, bicykle, …). V poslednom 
období ide výrazne dopredu turizmus. 
Atraktívne lokality 
Z množstva navštívených lokalít som vybral do tohoto príspevku najväčšie mestá Kuby 
Havanu a Santiago de Cuba a najväčšie a najznámejšie turistické centrum Varadero. 
Havana 
Havana je hlavné mesto Kuby, rozloha je 728 km2, počet obyvateľov v roku 1990 prvýkrát 
presiahol 2 milióny, odvtedy stagnuje. Mesto sa člení na Centrálnu Havanu, Vedado a 
Miramar. Koloniálna Havana je najväčším koloniálnym celkom v Amerike, aj preto bola 
prijatá do Zoznamu UNESCO (1982). V Havane sme začali a aj skončili celú expedíciu. 
Hneď na začiatku expedície sme pešo prešli povestné nábrežie Malecón 
s charakteristickými veľkými vlnami (Obrázok 1), celé historické jadro Havany (námestia, 
katedrály, paláce, z americkej éry Kapitol, obľúbené bary Ernesta Hemingwaya) a večer 
sme absolvovali tradičnú slávnosť Caňonazo v pevnosti Morro Cabaña (Obrázok 1). 
Súčasná Havana pôsobí vo viacerých častiach ako zanedbané mesto, opravy budov 
stagnujú. Na záver pobytu sme absolvovali aj typický kubánsky kabaret vo vychýrenom 
Hoteli Nacional.  Po Havane ale aj iných mestách Kuby možno bez problémov chodiť pešo. 
Odporúča sa však klasický taxík alebo cocotaxi – trojkolka s laminátovou karosériou. 
 
 
 



 
Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba je druhým najväčším mestom Kuby. Mesto má oveľa väčšiu rozlohu ako 
Havana (1024 km2), ale počet obyvateľov je výrazne menší (vyše 400 tis.). Santiago de 
Cuba bola prvé desaťročia prvým hlavným mesto španielskej kolónie, zo strategických 
dôvodov sa hlavné mesto presunulo do Havany. Mesto je obklopené prstencom horských 
chrbtov pohoria Sierra Maestra. Santiago je oproti Havane etnicky oveľa pestrejšie, 
prevažujú mulati, potomkovia Španielov, haitských Francúzov, Jamajčanov a afrických 
otrokov. Je oveľa zábavnejšie, pretrvávajú tu afro-kubánske tradície, je to mesto hudby a 
tanca (son, salsa). Santiago de Cuba sa mi páčilo oveľa viac ako Havana. Počas pobytu sme 
spoznali najvýznamnejšie námestia (aj to, kde Fidel Castro vyhlásil víťazstvo revolúcie 
z balkóna radnice), dom Diega Velasqueza, malebné uličky historického jadra, Kasárne 
Moncada, pevnosť San Pedro (v Zozname UNESCO od roku 1997), slávny cintorín 
kubánskych osobností a prístav.         
Varadero 
Varadero je v súčasnosti 
najvýznamnejšou 
turistickou destináciou 
Kuby. Ročne sem príde 
cca 1 mil. zahraničných 
turistov. Leží 140 km od 
Havany, je to vlastne úzky 
20 km dlhý polostrov 
s krásnymi plážami, 
množstvom hotelov, 
luxusných víl, zábavných 
podnikov, atrakcií a 
tržníc. V tomto rezorte 
sme strávili posledné dni 
expedície, vyskúšali 
krásne pláže, večerné 
bary, absolvovali 
okružnú jazdu 
v americkom buicku (Al Caponeho vila, atď.) a delfinárium.    
Kuba sa v súčasnosti stáva atraktívnou destináciou, hneď po našej expedícii navštívil 
Kubu pápež František. Po ňom tam zavítal americký prezident Obama a rokoval o zlepšení 
vzťahov. O dva dni na to v Havane mala koncert skupina Roling Stones. Kuba sa naozaj 
otvára svetu, ešte stále je lacná a bezpečná, ten kto má v pláne ju navštíviť, by nemal váhať 
a naplánovať cestu do tejto krajiny kontrastov čo najskôr!     

(vs) 
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Blahoželáme kolegom z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej 
Univerzity v Bratislave k 25. výročiu vzniku ich pracoviska.  
 

Svoje výročie oslávili 
medzinárodnym kolokviom 
„Regionálny rozvoj, verejná 
správa a geografia 1990-2015“ za 
účasti mnohých partnerov a 
študentov. Okrem rekapitulácie 
histórie katedry a jej stratégii 
v pedagogickej a výskumnej 
oblasti, boli súčasťou programu aj 
vystúpenia renomovaných 
odborníkov Profesora E. 
Bergmana  a Prof. G. Maiera 
(Department of Socioeconomics, 

Vienna University of Economics and Business), ako aj panelová diskusia reflektujúca 
vývoj vybraných pracovísk v kontexte transformácie univerzít (v tej katedru zastupoval 
doc. J. Buček). Celé kolokvium sa nieslo v príjemnej, ale aj podnetnej atmosfére, 
popretkávanej rôznymi spomienkami, napr. na to, ako nás mnohých kedysi dávno učil 
jeden so zakladateľov katedry Profesor Zdenko Mocko, či akú významnú úlohu zohrali 
kolegovia z oslavujúcej katedry pri rôznych spoločných aktivitách, či kvalifikačných 
postupoch na našej katedre. Veríme, že Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, 
na ktorej má svoje tradičné miesto aj geografia (v názve pracovísk, ktoré predchádzali 
súčasnej katedre sa často vyskytovala „ekonomická geografia“), stále zostane pre nás 
blízkym partnerom, aj keď sídli na až druhej strane Dunaja.  

(jb) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katedrový Telegraf za zimnýsemester 2015/2016 zostavili: A. Kakaš, a V. Bačík 


