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Skúsení autori profesor Pavol
Korec a docentka Dagmar
Popjaková (UMB v Banskej
Bystrici) predkladajú odbornej, akademickej i laickej
verejnosti pohľad ekonomických geografov na rôzne kontexty vývoja priemyslu v meste Nitra. Poukazujú, že súčasný rozvoj priemyslu prináša
Nitre nielen možnosti rozvoja,
ale aj celý rad výziev, a asi aj
problémov, ktoré je potrebné
riešiť.
Nitra, mesto donedávna
známe najmä prívlastkami
milá či starobylá, kolíska
kresťanstva, centrum poľnohospodárskej výroby, školstva, vedy a výskumu a výstavníctva, prípadne mesto
škôl, začína získavať ďalší
prívlastok, priemyselné mesto. Vďaka príchodu automobilového
závodu
britskoindickej spoločnosti Jaguar
Land Rover, sa zaradila na
sklonku druhého desaťročia
21. storočia medzi významné
stredoeurópske centrá auto-

mobilového priemyslu. Mesto
má svoju, aj v slovenských
podmienkach, nie príliš silnú
tradíciu priemyslu, spojenú s
firmami založenými ešte za
Rakúsko-Uhorska alebo 1.
Československej republiky, či
neskôr, v procese socialistickej industrializácie. Dnes sa
to však, zdá sa, mení. Priemyselný park Nitra-Sever, kde sa
nachádza už viac ako 20 priemyselných firiem, ale predovšetkým spomínaný automobilový závod Jaguar Land
Rover, nás „nútia“ vnímať
Nitru hlavne ako priemyselné
mesto. Na príklade Nitry je
možné sledovať, ako mesto
postupne rástlo, paralelne s
rozvojom jeho funkcií, administratívnej, religióznej, výrobnej, obchodnej, školskej a
iných. Dnes je už výrazne v
popredí práve funkcia priemyselnej výroby. Áno, často sa
stretávame s názormi, ktoré
kritizujú „veľké plechové
krabice“, ktoré rastú na Slovensku ako huby po daždi,

zaberajú poľnohospodársku
pôdu a ničia našu krajinu.
Áno, priemysel a najmä súčasný „boom“ výroby automobilov, je dnes u nás dôležitá téma na diskusiu.
Korec, P., Popjaková, D.
2018. Priemysel v Nitre: globálny, národný a regionálny
kontext. Bratislava: Univerzita Komenského, 210s., ISBN
978-80-223-4829-4, dostupné
aj on-line v pdf.

Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve - nová prognóza
Vedecká monografia s výrazným zapojením pracovníkov
katedry predstavuje novú a
revidovanú prognózu krajov a
okresov Slovenskej republiky
do roku 2040. Nadväzuje na
predchádzajúcu
publikáciu
„Populačný vývoj v krajoch a
okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia“. Prostredníctvom v nej prezentovaných
analytických výsledkov o
populačnom vývoji v krajoch
a okresoch Slovenska v po-

sledných dvoch dekádach
bolo možné vytvoriť predpoklady o budúcom smerovaní
jednotlivých
regionálnych
populácií v nasledujúcich viac
ako dvoch desaťročiach.
Monografia pokračuje v
dlhšej tradícii publikovania
prognóz na nižšej ako národnej úrovni. V rámci existencie
Slovenska ide v poradí o tretiu štandardnú prognózu na
úrovni okresov, ktorá má
oproti naposledy publikovanej

prognóze z roku 2013 predĺžený prognostický horizont do
roku 2040. Novým prvkom v
predkladanej prognóze je tiež
zahrnutie prognózy krajov.
Šprocha, B., Vaňo, B., Bleha,
B. 2019. Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve: Populačná prognóza
do roku 2040. Bratislava:
Infostat, 82s., ISBN 978-8089398-42-3, monografia je
dostupná aj on-line v pdf.

http://www.humannageografia.sk/stiahnutie/Kraje_okresy_prognoza_2040_KNIHA.pdf

http://www.humannageografia.sk/index_priem_nitra.php
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Prehľad vybraných vedeckých publikácií pracovníkov
katedry vydaných počas roku 2019
Korec, P., Popjaková, D. 2019. Priemysel v Nitre: globálny, národný a regionálny kontext. Bratislava:
Univerzita Komenského.
Šprocha, B., Vaňo, B., Bleha, B. 2019. Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve: Populačná prognóza do roku 2040. Bratislava: Infostat.
Šprocha, B., Bleha, B., Garajová, A., Pilinská, V., Mészáros, J., Vaňo, B., Šprocha, B. 2019. Populačný vývoj v krajoch a okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia. Bratislava: Infostat.
Šprocha, B., Ďurček, P. 2019. Starnutie populácie Slovenska v čase a priestore. Bratislava: Prognostický ústav SAV.
Bleha, B., Ďurček, P. 2019. An interpretation of the changes in demographic behaviour at a subnational level using spatial measures in post-socialist countries: A case study of the Czech Republic
and Slovakia. Papers in Regional Science, 98, 1, pp. 331-351.
Bleha, B. 2019. How much can societal turning points affect forecasts' accuracy in Europe? Case of
post-communistic transformation in Slovakia and the Czech Republic. European Journal of Futures
Research, 7, 1, pp. 1-12.
Halás, M., Klapka, P., Hurbánek, P., Bleha, B., Pénzes, J., Pálóczi, G. 2019. A definition of relevant
functional regions for international comparisons: The case of Central Europe. Area, 51, 3, pp.489-499.
Rusnák, J., Lehocký, F. 2019. Agglomeration Economies and Technology Intensity of Industry Sector
in Slovakia. Politická ekonomie, 67, 4, pp. 426-443.
Bleha, B., Divinský, B. 2019. Faktory neurčitosti v predikciách vývoja zahraničnej migrácie v Slovenskej republike. Slovenská štatistika a demografia, 29, 2, pp. 37-47.
Korec, P., Popjaková, D. 2019. Priemysel v Nitre, od parného mlynu Arpád, cez Plastiku, n.p., k Jaguaru Land Rover Slovakia. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 63, 1, pp. 103-134.
Korec, P., Przybyla, V. 2019. Kríza kapitalizmu, globalizácia a post-industriálny vývoj spoločnosti a
ich vplyv na politický vývoj na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 63, 1, pp. 69
-102.
Mišúnová, E., Korec, P. 2019. Univerzity ako aktér regionálneho rozvoja: teoretické poznámky. Acta
Geographica Universitatis Comenianae, 63, 2, pp. 193-215.
Ďurček, P., Šprocha, B. 2019. Transformation of fertility in Slovakia in the context of differences between center and hinterland. Geografie, 124, 3, pp. 281-313.
Klobučník, M., Plešivčák, M., Vrábel, M. 2019. Football clubs' sports performance in the context of their market value and GDP in the European Union
regions. Bulletin of Geography, 45, pp. 59-74.
Kusendová, D., Ďurček, P. 2019. Creation population raster of the city of
Bratislava using spatial disaggregation. Demografie, 61, 3, pp. 222-230.
Majo, J., Káčerová, M. 2019. Are there more believers among seniors in
Czech republic and Slovakia than in the majority population? Demografie, 61,
1, pp. 61-70.
Ondačková, J., Káčerová, M., Mládek, J., Popjaková, D., Vančura, M. 2019.
Population age structure transformation in the capitals of the visegrad group
countries. Geographia Polonica, 91, 3, pp. 281-299.
Przybyla, V. 2019. The influence of selected demographic characteristics on
electoral behaviour in Slovakia in the interwar period. Geografický časopis,
71, 2, pp. 181-199.
Bučeková, I., Erbert, L., Klobučník, M. 2019. Classification of the ski resorts
in Slovakia. Geografický časopis, 71, 4, pp. 363-382.
Voľanská, Ľ., Káčerová, M., Majo, J. 2019. People, space and culture - dimensions of intergenerational relationships. Slovenský národopis, 67, 2, pp.
122-143.
Majo, J. 2019. Dedications within the Current Cultural Space of Slovakia. In:
Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe. Bratislava: Ústav etnológie, pp. 152-203.
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Z aktivít v rámci projektu APVV venovanému procesu starnutia
Participácia na konferenciách o starnutí
v Göteborgu a vo Viedni
V dňoch 22. - 25. mája 2019 hostil švédsky Göteborgu medzinárodný kongres IAGG-ER ‘Towards Capability in Ageing –
from cell to society“. V rámci nadviazania kontaktov a medzinárodnej spolupráce Ľubica Voľanská (ako riešiteľka projektu
APVV „Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách,
kontinuita a inovácie) zorganizovala medzinárodné sympózium
Intimacy at Distance? Living in Later Life in Urban Environment na medzinárodnom kongrese IAGG-ER ‘Towards Capability in Ageing – from Cell to Society“. So svojimi príspevkami sa na ňom okrem zahraničných účastníkov zo Švajčiarska
(Carlo Fabian z University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, School of Social Work Basel Switzerland) a Christensen, Liv (ETH Wohnforum - ETH CASE Centre for Research on Architecture, Society & the Built Environment ETH Departement Architektur Zurich Switzerland) a Lotyšska (Rapoliene, Grazina (Lithuanian Social Research Centre
Institute of Sociolog Vilnius, Lithuania) zúčastnili aj Marcela
Káčerová a Juraj Majo so spoločným príspevkom: And now
who is My Neighbour? Variabilities social networks among
solo living seniors in Slovakian cities. https://iagger2019.se/.

V dňoch 16. – 17. 9. 2019 sa na Univerzite vo Viedni uskutočnila medzinárodná konferencia Aging & Social Change: Ninth
Interdisciplinary Conference. Z našej katedry prezentovali čiastkové výsledky projektu APVV „Medzigeneračné sociálne
siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie“ Marcela KáStrana 3

čerová a Juraj Majo. Odprezentovali poster s názvom Economic and Social Support in Later Life in Urban Slovakia Solidarity or Distance?, ktorý je spoločnou prácou
s kolegami z grantu Ľubicou Voľanskou a Pavlom Šuškom.
https://agingandsociety.com/2019-conference

Monotematické číslo Slovenský národopis
V júni 2019 vyšlo monotematické
číslo časopisu Slovenský národopis/
Slovak Ethnology č. 2/2019, ktorého hosťujúcimi editormi boli Marcela Káčerová a Juraj Majo. Spolu
s hosťujúcou redaktorkou Ľubicou
Voľanskou doň napísali úvodnú
štúdiu „People, space and culture –
dimensions of intergenerational
relationships“.
Monotematické číslo časopisu Slovenský národopis/Slovak Ethnology (registrovaný vo WOS,
Scopus) venované medzigeneračným vzťahom Volume 67,
2019, No. 2, ISSN 1339-9357
Terénna prax našich študentov v meste Prešov
Do riešenia projektov katedry sú aktívne zapájaní aj študenti. Majú možnosť spolupracovať so svojimi pedagógmi a
teoretické vedomosti doplniť novými praktickými zručnosťami priamo v teréne. Posledný terény výskum realizovaný
v rámci projektu APVV: Medzigeneračné sociálne siete v
starnúcich mestách, kontinuita a inovácie 2016-2020, ktorého vedúcou je Marcela Káčerová, sa realizoval v Prešove. S
kolegami A. Rochovskou, J. Majom a skupinou 19 študentov realizovali kvalitatívny výskum v teréne. Počas prvého
júnového týždňa vypĺňali dotazníky, rozprávali sa, pozorovali prostredie na poznávanie životných pomerov mestských
seniorov so zameraním na rozličné dimenzie sociálnych
sietí.
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Životné jubileum docentky Dagmar Kusendovej
Ešte v prvej polovici októbra 2019 sa tešila zo svojho životného jubilea pani docentka
Dagmar Kusendová. Hoci je rodáčkou z Trenčína, prvé roky života má však späté s Beckovom. Po skončení gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne vyštudovala geografiu a kartografiu
na Univerzite Komenského v Bratislave. V postgraduálnom štúdiu pokračovala u školiteľa prof. Jána Paulova na Katedre regionálnej geografie. Istý čas pôsobila na novozaloženej Katedre kartografie Prírodovedeckej fakulty. V roku 1998 bola prizvaná prof. Jozefom Mládekom podieľať sa na založení oddelenia demogeografie a demografie na Katedre humánnej geografie. Významne sa tak zapojila do formovania kartografickej a geoinformatickej edukácie na našej katedre, kde pôsobí dodnes. Vo vedeckom a publikačnom
profile si môže pripísať najmä nezmazateľné zásluhy pri formovaní atlasovej tematickej
tvorby. Spolupracovala pri tvorbe Atlasu obyvateľstva Slovenska (2006), Demografického atlasu Slovenska (2014) a zároveň patrí k vedúcim osobnostiam kartografickej religióznej tvorby, keď spolupracovala a neraz viedla tvorivé kolektívy všetkých atlasov,
ktoré v tejto oblasti na Slovensku po roku 1990 vyšli. Išlo o Atlas cirkví, náboženských
spoločností a religiozity Slovenska (2000), Atlas Katolíckej cirkvi (2005), Historický
atlas Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (2011) a Náboženský atlas Slovenska (2015).
Okrem iného, nemôžeme ešte zabudnúť na jej obetavú prácu pre časopise Kartografické
listy, kde dlhé roky pôsobí ako jeho hlavná redaktorka. Srdečne blahoželáme.

Zaži deň v koži vysokoškoláka - tentoraz s docentom M. Horňákom
Univerzita Komenského pokračuje v snahe priblížiť študentom stredných škôl vysokoškolské štúdium a tak zlepšiť ich
vnímanie štúdia i Univerzity Komenského. Už pravidelne
organizuje prednáškové cykly predstavujúce aktuálne poznatky rôznych vedeckých disciplín pod názvom „Zaži deň
v koži vysokoškoláka“. Túto možnosť mali opätovne dva
dni v máji 2019. Séria prednášok počas dvoch dní mohla
uspokojiť záujemcov ako o prírodné, tak aj sociálne, humanitné, či lekárske odbory.
Geografiu zastupoval svojou prednáškou „Prečo sa stal pre
nás osobný automobil taký dôležitý?“ náš kolega docent M.
Horňák. Prednáška odrážajúca jeho dlhoročné skúsenosti z
oblasti geografie dopravy sa v reprezentatívnych prednáškových priestoroch hlavnej budovy Rektorátu UK stretla so
zaslúženou pozornosťou.
(obr. ruk)

Docent V. Slavík na workshope ZMOS
Po dlhých rokoch zoznamovania širšej verejnosti s problematikou
mestských funkčných regiónov sa s nimi intenzívnejšie zaoberajú
i predstavitelia ZMOS a príslušných ministerstiev. Jedným z príkladov bolo i vystúpenie kolegu docenta Vladimíra Slavíka na
informačnom workshope „Mestské funkčné regióny – nástroj
medziobecnej spolupráce“. Ten organizoval ZMOS v rámci národného projektu „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“,
ktorý je súčasťou aktivít Operačného programu Efektívna verejná
správa. Vo svojom vystúpení sa náš kolega venoval rôznym prednostiam a prekážkam pri využívaní funkčných regiónov, ich vyčleňovaní, i v medzinárodnom kontexte.
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Ján Buček profesorom humánnej geografie
V priebehu rokov 2018 a 2019 prebehlo vymenúvacie
konanie docenta Jána Bučeka. Po inauguračných prednáškach venovaných Aktuálnym výzvam súčasného rozvoja miest a urbánnej politiky v geografickej perspektíve pred Vedeckou radou Prírodovedeckej fakulty
(september 2018) a Vedeckou Radou Univerzity Komenského (január 2019) mu bol udelený titul vysokoškolského profesora v odbore humánna geografia. Diplom si prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky,
pána Andreja Kisku, počas slávnostného aktu v júni
2019 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Bol súčasťou
poslednej skupiny vysokoškolských učiteľov, ktorým
profesorské dekréty krátko pred odchodom z funkcie
bývalý pán prezident odovzdal.

Stručne bilancujeme rok 2019
Aj v roku 2019 sa katedra snažila zodpovedne plniť svoje
zámery v pedagogickej a vedeckej práci. V akademickom
roku 2018/2019 ukončilo bakalársky program 22 študentov (z toho so zameraním na demografiu 5 študentov).
Magisterské štúdium úspešne ukončilo 19 študentov
(z toho bolo osem študentov so zameraním na demografiu). Na katedre boli pripravené aj 3 bakalárske práce a 1
magisterská práca študentov pedagogického štúdia.
Rigoróznu prácu na katedre obhájili a po rigoróznej
skúške titul RNDr. získali Tomáš Sasinek, Michal Malachovský, Milan Koščo, Veronika Lastovková a Vojtěch
Przybyla.
Dizertačnú prácu „Prostorová diferenciace volebních
preferencí a volební účasti v postsocialistických zemích“
v auguste 2019 úspešne obhájil RNDr.Vojtěch Przybyla.
Viacero študentov strávilo časť akademického roku na
univerzitách v zahraničí v rámci programu ERASMUS+
(Česko, Poľsko, Portugalsko).
K zásadným novinkám v pedagogickej činnosti patrí
akreditácia dvoch nových programov katedry na bakalárom stupni štúdia:
1. ekonomická, sociálna a politická geografia,
2. geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje.
Vyučba v nich začne v akademickom roku 2020/2021.
V roku 2019 bolo na katedre úspešne ukončených niekoľko výskumných projektov (VEGA, INTERREG). Riešenie viacerých ďalších projektov pokračuje ďalej aj v
nasledujúcich rokoch.
Pri zmenách v širšom prostredí fakulty možno spomenúť
voľby nových akademických funkcionárov fakulty počas
zimného semestra ak. roku 2019/2020. Spomedzi zaujímavých udalostí fakultného života môžeme spomenúť
napr. návštevu monackého kniežaťa Alberta II. na fakulte
v októbri 2019.
Záverom už len krátke konštatovanie, že akademický
rok 2019/2020 je 101. na Univerzite Komenského a 67.
na našej katedre.
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Obhajoba dizertačnej práce V. Przybylu

Konferenciakniežaťa
Viedeň Alberta II. na fakulte
Návšteva monackého
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Šport

Nezabúdame ani na šport
V stredu dňa 4.9.2019 sa uskutočnil v poradí už 6. ročník tenisového turnaja zamestnancov nesúci názov
„Human Cup“. Podobne ako aj minulý rok nás svojou
návštevou posilnili zamestnanci z Katedry telesnej výchovy, ako aj iných pracovísk fakulty. Súťažilo sa v
troch kategóriách. V rámci exhibície podľahol trojnásobný držiteľ tejto trofeje doc. Milan Trizna svojmu
novému súperovi Jánovi Krošlákovi. Štvorhru ovládol
nový zmiešaný tenisový pár Lenka Vandáková a Jozef
Dušička, vo finále porazili minuloročných víťazov doc.
Milana Triznu a Igora Remáka.
Zaujímavá bola predovšetkým kategória dvojhier, keďže sa už dopredu vedelo, že bude mať nového víťaza,
keďže trojnásobný držiteľ tejto trofeje V. Bačík sa jej
pre zranenie nemohol zúčastniť. Z víťazstva sa nakoniec
tešil vedúci Katedry telesnej výchovy Martin Mokošák,
ktorý vo finále porazil svojho kolegu z katedry Igora
Remáka. Celý turnaj sa niesol v pozitívnej atmosfére,
rozrástol sa o nové zaujímavé mená a budeme sa tešiť,
čo prinesie nastávajúci ročník Human Cupu.
Tradične, v poslednom mesiaci kalendárneho roka, sa v predvianočnom období uskutočnil už 21. ročník futbalového turnaja
geografov, známeho aj pod prívlastkom Memoriál Mladena Kolényho, nesúceho sa v duchu spomienky na nezabudnuteľného
pedagóga, kolegu či priateľa mnohých z nás. Tentokrát bola organizujúcou katedrou Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ.
Mužstvo reprezentujúce farby “Humánky“ bolo v neľahkej pozícii obhajcu titulu spred roka. Nakoniec z toho bolo pekné druhé
miesto, za hostiteľskou katedrou. Počas turnaja si naši “žlto-modrí gladiátori“ poradili s tímami Geografického ústavu SAV,
geografmi z Prahy a kolegami z košického Ústavu geografie, pričom jediné zakopnutie predstavovala bezgólová remíza
s neskoršími víťazmi, ktorá pre naše družstvo žiaľ znamenala v konečnom zúčtovaní odsun na nepopulárne druhé miesto, napriek impozantnému turnajovému skóre 10:0. Turnaja nesúceho sa v priateľskom duchu sa okrem pracovísk z našej domácej
fakulty zúčastnili aj tímy z SAV, Košíc a od našich západných susedov trojlístok Praha – Brno – Olomouc. Už teraz sa tešíme na
tohtoročné decembrové pokračovanie, nakoľko vidieť geografov všetkých vekových kategórií, ako i všetkých odnoží tejto najkrajšej vednej disciplíny, odetých do športového oblečenia, vždy stojí za to.

Prehliadka prác mladých štatistikov 2019
Opäť ako po iné roky prebehla na fakulte 5-6. decembra 2019 prehliadka prác mladých štatistikov—Analytika očami profesionálov 2019. Výsledky svojho výskumu
tu úspešne prezentovali viacerí študenti katedry.
Súčasťou prehliadky bol aj odborný seminár a prezentácie popredných odborníkov z
oblasti štatistiky a demografie (napr. docent Burian z Katedry geoinformatiky na UP
Olomouc, či zástupcovia spoločnosti Pricewise). Študenti sa mohli zoznámiť s viacerými možnosťami aplikácií štatistiky a demografii v praxi (marketingu, územnom
plánovaní, maloobchode).
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Úspešné ukončenie projektu Youmig
V júni 2019 sme záverečným workshopom úspešne ukončili práce na medzinárodnom projekte YOUMIG, zameranom na problematiku migrácie mladých v dunajskom regióne. Na riešení projektu spolupracovali na Slovensku viacerí pracovníci
katedry, INFOSTAT a mestská časť Bratislava-Rača.
Viaceré pracovné stretnutia sa uskutočnili aj v priebehu poslednej fázy riešenia či už
v priestoroch katedry, alebo priestoroch mestskej časti Bratislava-Rača. Postupne
sme finalizovali práce na jednotlivých „work-packages“, vrátane finalizácie národných správ, prípravy finálnej podoby indikátorov, či riadiacich schém. Súčasťou
záverečných prác bolo aj posledné spoločné projektové stretnutie
riešiteľov zo všetkých krajín v Burgase. Sústredilo sa na zhodnotenie výsledkov riešenia projektu a diskusie s editormi hlavných
publikačných výstupov zhŕňajúcich výsledky projektu.

Členovia katedry na medzinárodnom kongrese EUGEO 2019
Tretí májový týždeň roku 2019 sa niesol
v znamení 7. ročníka medzinárodného
geografického kongresu EUGEO, ktorý
sa konal v írskom meste Galway, na
pôde NUI (National University of Ireland). Zúčastnili sa ho aj členovia našej
katedry, Branislav Bleha a Lucia
Škamlová, spolu s kolegom Borisom
Vaňom z Výskumného demografického
centra INFOSTATu. Zatiaľ čo mužské
osadenstvo malo v Galway premiéru,
ženská časť nášho tria si zaspomínala na
trojmesačnú Erasmus stáž na geografickej sekcii NUI spred piatich rokov.
Téma konferencie s názvom „ReImagining European Future Society and
Landscapes“ ponúkla účastníkom možnosť zamyslieť sa nad vybranými konceptami spoločnosti a krajiny v rámci
disciplíny geografie a významom neustále sa pretvárajúcich vzťahov, ktoré
existujú medzi prírodnou a kultúrnou
krajinou. Konferenciu zahájil úvodnou
prednáškou Dr. Michele Lancione, urbánny geograf, etnograf a aktivista pôsobiaci na University of Sheffield, ktorý
poukázal na meniaci sa koncept domova
a jeho interpretácie v mestskom prostredí a zvlášť na problematiku života na
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okraji spoločnosti spojenú s bezdomovectvom, ktoré napriek tomu, že je
všadeprítomné, je stále vnímané ako
„fenomén“ či sociálna „otázka“.
Štvordňové podujatie reflektovalo široké spektrum súčasného geografického
bádania prostredníctvom viac ako šiestich desiatok tematických sekcií
a prezentácií posterov. Okrem blokov
zameraných na tradičné otázky spojené
s problematikou regionálneho rozvoja,
trvalej udržateľnosti vidieckych oblastí,
populačného vývoja či migrácie, nechýbali ani najaktuálnejšie otázky súvisiace
s Brexitom, budovaním tzv. SMART
miest, či dopadom klimatických zmien.
Napriek nabitému programu sme si aj
vďaka (ne)tradične príjemnému a slnečnému počasiu našli priestor aj na spoznávanie mesta, pre ktoré je skutočne
príznačné označenie „melting pot“ –
zatiaľ čo na vás z každej strany dýcha
typická írska architektúra, v uliciach
mesta to žije multikulturalizmom (najmä
pokiaľ ste milovníkom dobrého jedla
a predovšetkým hudby). Pri potulkách
Írskom teda Galway určite nevynechajte
– očarí vás tak, ako nás.
(lš)
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Acta Geographica Universitatis Comenianae - 63. ročník
Príspevky uverejnené v AGUC, ročník 63, No. 1, 2019:
Barbara Baarová, Daniel Jakubek: Podněstří – De facto stát s nejistou budoucností, pp. 3-29
Jan Lípa: Počátky a šíření buddhismu v Československu, pp. 31-67
Pavol Korec, Vojtěch Przybyla: Kríza kapitalizmu, globalizácia a postindustriálny vývoj spoločnosti a ich vplyv na politický vývoj na Slovensku, pp.
69-102
Pavol Korec, Dagmar Popjaková: Priemysel v Nitre, od parného mlynu Arpád, cez Plastiku, n.p., k Jaguaru Land Rover Slovakia, pp. 103-134

Príspevky uverejnené v AGUC, ročník 63, No. 2, 2019:
Michał Męczyński: Work precarity of the creative class – The case studies of
Birmingham, Leipzig and Poznań , pp. 137-156
Przemysław Ciesiółka: How to measure the effects of regeneration in degraded areas? The case of Poland, pp. 157-171
Dagmar Popjaková, Tatiana Mintálová: Industry 4.0, what preceded it and
what are its characteristics – geographic context, pp. 173-192
Ema Mišúnová, Pavol Korec: Univerzity ako aktér regionálneho rozvoja:
teoretické poznámky, pp. 193-215
Iveta Rakytová: Zmeny vo vzdelanostnej štruktúre metského obyvateľstva
Slovenska v období rokov 1991 a 2011, pp. 217-236
K významným novinkám vo vydávaní časopisu patrí
jeho zaradenie do databázy ProQuest, ktorá patrí k
najväčším a najdostupnejším databázam plnotextových vedeckých výstupov na svete. Týmto sa významne zvýšil potenciál publikovaných príspevkov
zaujať širšiu vedeckú komunitu.
Texty článkov sú k dispozícii na stiahnutie aj na:
http://www.actageographica.sk/actual.php;
staršie
príspevky
na:
http://www.actageographica.sk/
archive.php
Potenciálnym prispievateľom pripomíname, že
časopis je otvorený príspevkom zo všetkých oblastí geografie a príbuzných disciplín, z ľubovoľných
pracovísk. Prijíma príspevky v slovenskom,
českom a anglickom jazyku. Časopis je tradične
„priateľský“ voči mladým výskumným pracovníkom a doktorandom. Záujemcovia o publikovanie
kontaktujte editorov (editors@actageographica.sk,
pavol.korec@uniba.sk).
Viac pokynov na: http://actageographica.sk/sk/
index.php
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12. Poľsko-česko-slovenský seminár - jún 2019, Łochów, Poľsko

12. Poľsko-česko-slovenský seminár sa
konal v Poľsku, v meste Łochów, ktoré
sa nachádza 70 km severovýchodne od
Varšavy. Nevyspytateľnosť stredoeurópskeho dopravného priestoru pocítili
najmä českí geografi. Kým my sme takmer 750 km vzdialenú destináciu zvládli
mikrobusom nad očakávanie, príchod
našich západných kolegov sa oneskoril.
Ich ranný let bol zrušený a príchod veľkej časti českých a poľských kolegov
sme zaznamenali dávno potom ako sme
sa ubytovali, naobedovali a registrovali.
Počas dvoch dní sme spoznávali miesta łochówského paláca z 19. storočia,
ktorý ponúka ubytovacie, konferenčné,
kúpeľné a piknikové priestory. Takmer
80 príspevkov rozdelených do 15 paralelných sekcií zdieľalo spoločný názov
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semináru „Meniaca sa geografia po digitálnom obrate“. Doc. Horňák a dr.
Rusnák vystúpili v plenárnej sekcii
s príspevkom „Dopady technologickej
náročnosti priemyselných odvetví na
ekonomickú výkonnosť regiónov“.
Z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
ďalej vystúpili prof. Korec, doc. Slavík
a doktorandi Vojtěch Przybyla, Milan
Takáč a Richard Stanek.
Organizátori pripravili pestrý spoločenský program. Prof. dr. hab. Andrzeji
Kowalczykovi bolo udelené čestné členstvo v Českej geografickej spoločnosti.
Časť účastníkov seminára sa zúčastnila
spoznávania histórie okolia a lokálnych
špecifík, napr. vojnami skúšaného hradu
Liw a legendy o „žltej dáme“, časť využila priestor aktívneho oddychu na kajaku na rieke Liwec. Kým úvodné komplikácie spôsobili dopravné okolnosti,
na záver úradovalo počasie. Počas spoločenského večera sme boli „sms“ správou upozornení na možný výskyt víchrice, ktorá sa našťastie neprejavila v plnej
sile, ale zato sme boli priamymi svedkami „samovznietenia“ časti priľahlého
lesa, ako aj rýchleho zásahu dobrovoľných a profesionálnych hasičov.

Veľké poďakovanie patrí Marte Derek
z Fakulty geografie a regionálnych štúdií Varšavskej univerzity, ktorá so svojimi kolegami zabezpečila organizáciu
podujatia vrátane spoločenského programu. Už teraz sa tešíme na kolegov
z Českej republiky, ktorí podľa tradície
preberajú štafetu pri organizovaní nasledujúceho seminára v roku 2021.
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Aktuálne zloženie kolektívu katedry v ak. roku 2019/2020
Katedra v akademickom roku 2019/2020 pôsobí v nasledujúcom zložení:
Vedúci katedry: prof. RNDr. Ján Buček, CSc.
Zástupca vedúceho katedry: doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Vedúci oddelenia ekonomickej a sociálnej geografie: prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Vedúci oddelenia demografie a demogeografie: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Tajomník katedry: RNDr. Michal Klobučník, PhD.
Sekretárka katedry: Veronika Bartovicová
Oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie
prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
prof. RNDr. Ján Buček, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
RNDr. Michal Klobučník, PhD.
RNDr. Martin Plešivčák, PhD
Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.
Mgr. Roman Fila, PhD.
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.
Mgr. Lucia Škamlová, PhD.
Mgr. Vojtěch Przybyla, PhD.
Oddelenie demografie a demogeografie
doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD.
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
Mgr. Pavol Ďurček, PhD.
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
Mgr. Juraj Majo, PhD.
Mgr. Gabriela Nováková, PhD.

Technické a administratívne pracovníčky
Veronika Bartovicová
Darina Dzurická
Interní doktorandi na oddelení demografie a demogeografie
Mgr. Milan Takáč
Mgr. Alžbeta Garajová
Mgr. Richard Stanek
Prodekan fakulty (rozvoj fakulty a informačné technológie) a vedúci geografickej sekcie:
doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Zástupca katedry v Akademickom senáte fakulty:
RNDr. Martin Plešivčák, PhD.
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Katedrový telegraf pripravili z príspevkov kolegov V. Bačík a J. Buček
v apríli/máji 2020.
Foto: FB, pracovníci katedry a ďalší kolegovia.

