HP Inc.

Nové vysokoškolské učebnice pripravené na katedre v roku 2020
Rastúci záujem o problematiku regionálneho rozvoja, ktorý pozorujeme od druhej polovici 20. storočia, vyústil do
formovania širokého spektra
teoretických koncepcií. Regióny dnes čelia výzvam globalizácie rozvíjaním podmienok konkurencieschopnosti,
štáty sa snažia presadzovať
vyvážený regionálny rozvoj
a pomáhať menej rozvinutým
regiónom a inštitúcie vytvárajú podmienky ako zosúladiť
lokálne potreby a verejný záujem s cieľmi nadnárodných
spoločností v rámci globálnych produkčných sietí.
Vo vysokoškolskej učebnici
„Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov“ sa
rozlišujú tri dimenzie regionálneho rozvoja. Prvú dimenziu predstavuje neviditeľná
ruka trhu, ktorá tvorí nevyhnutný predpoklad regionálneho rozvoja. Mechanizmy
a princípy trhovej ekonomiky
majú spontánny charakter a
môžu spôsobiť neočakávané
udalosti. Preto je potrebná
určitá miera regulácie, ktorú
zastupuje druhá dimenzia,
politika štátu. Štáty usmerňujú
tok kapitálu, práce a poznatkov tak, že sa snažia zohľad-

ňovať dve stratégie: národnú
efektívnosť a medziregionálnu spravodlivosť. Nakoniec,
stratégie rozvoja, ako aj plánovania regiónov, významne
závisia od kvality inštitucionálnych vzťahov, čo predstavuje tretiu dimenziu regionálneho rozvoja.
Učebnica autorov Jaroslava
Rusnáka a Pavla Korca je
určená študentom vysokých
škôl so záujmom o problematiku lokálneho a regionálneho
rozvoja, územného plánovania, tvorby strategických dokumentov a riešenia problémov regionálnych nerovností.

Demografia a informácie získané z demografického výskumu zažívajú v posledných
desaťročiach nebývalý rozmach a význam pre poznatkové chápanie populačného vývoja, jeho súčasného a najmä
budúceho smerovania v kontexte celospoločenského rozvoja. Špecifické postavenie
v tomto procese a tým aj v
samotnej demografii má demografická štatistika a s ňou
prepojená demografická analýza. Preto je nesmierne dôležité poznať a korektne využívať jednotlivé metódy a nástroje demografickej analýzy,
poznať ich silné a slabé strán-

Acta Geographica Universitatis Comenianae
v databáze Scopus od roku 2020
http://www.actageographica.sk/

ky, ako aj možnosti ich aplikácie v určitých dátových
podmienkach a pre jednotlivé
zložky demografickej reprodukcie tak, aby priniesli pravdivé priblíženie reality
a
neviedli k vzniku neopodstatnených špekulácií a záverov z
nich plynúcich.
Vysokoškolská
učebnica
autorov Marcely Káčerovej a
Branislava Šprochu „Základy demografickej analýzy“
je určená ako základný študijný materiál najmä pre študentov geografie a demografie.
No veríme, že je vhodnou
publikáciou aj pre všetkých
záujemcov o demografiu, populačný vývoj a demografické procesy prirodzeného pohybu. Jej hlavným cieľom je
priniesť súhrn hlavných
a
najčastejšie využívaných nástrojov a metód používaných
v demografickom výskume v
rámci demografickej analýzy
spojených s procesmi prirodzeného pohybu obyvateľstva. Nesnaží sa však o celkový a úplný obraz prístupov
používaných v demografii.
To ďaleko presahuje možnosti tejto veľmi potrebnej a očakávanej učebnice.
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Prehľad vybraných vedeckých publikácií pracovníkov
katedry vydaných počas roku 2020
Bleha, B., Mészáros, J., Pilinská, V., Šprocha, B., Vaňo, B. 2020. Analýza demografického vývoja
oblastí a obcí podľa štatútu a veľkosti v Slovenskej republike. Bratislava: Infostat. ISBN 978-8089398-43-0
Rusnák, J., Korec, P. 2020. Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-5059-4
Káčerová, M., Šprocha, B. 2020. Základy demografickej analýzy. Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN: 978-80-223-5039-6
Bleha, B. 2020. Future Population Developments in Europe. Is the Concept of Convergence Indisputable? Towards the Role of Geographical Thinking in Population Forecasting. Applied Spatial
Analysis and Policy, 13, 4, pp.851-873
Šídlo, L., Šprocha, B., Ďurček, P. 2020 A retrospective and prospective view of current and future
population ageing in the European Union 28 countries. Moravian Geographical Reports, 28, pp.187207.
Škamlová, L., Wilkaniec, A., Szczepańska, M., Bačík, V., Hencelová, P. (2020). The development
process and effects from the management of community gardens in two post-socialist cites: Bratislava and Poznań. Urban Forestry & Urban Greening, 48, 126572.
Chlebišová, K., Ondoš, S., Šušaníková, I., Rochovská, A. 2020. Harre's Selfhood in People with Alzheimer's Disease: Memories of Places and Relationships. Sociológia, 52, 5, pp. 452-474.
Šídlo, L., Šprocha, B., Ďurček, P. 2020. Prospective Dimension of Population Ageing and Potential
Use in Pension Security in the V4 Countries. Ekonomický časopis, 68, 6, pp. 601-621.
Ďurček, P., Nováková, G., Horňák, M., Kusendová, D. 2020. How will new orbital motorways reshape accessibility in Bratislava metropolitan area? Bulletin of Geography, 50, pp. 83-100.
Káčerová, M., Ondačková, J. 2020. How seniors live from an economic, health, social and emotional
point of view? Multidimensional review of the quality of life of seniors in Europe. Geographia Polonica, 93, 2, pp. 183-209.
Šprocha, B., Bačík, V. 2020. Postponement of the childbirth and the late fertility in the European
area. Demografie, 62, 3, pp. 123-141.
Bačík, V., Chvosteková, D. 2020. Circular visualization of commuting data on the example of the
Bratislava self-governing region communes. Geographia Cassoviensis, 14, 1, pp. 5-22.
Plešivčák, M. 2020. Are the Czech or Slovak regions "closer to Europe"? Pro-Europeanness from a
subnational perspective. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 55, 2, pp. 183-199.
Ďurček, P. 2020. Demographic projection for small territories: Application to municipalities of the
Bratislava functional urban region. Geografický časopis, 72, 3, pp. 275-291.
Plešivčák, M. 2020. How successful are member states when following EU cohesion policy priorities? Focus on the Visegrad four countries. Geografický časopis, 72, 1, pp. 51-69.
Slavík, V., Koščo, M. 2020. Development of the position of the International Peace Marathon in Košice in the system of marathons of the world and Europe. Geographia Cassoviensis, 14, 2, pp. 192211.
Korec, P., Ondoš, S., Bačík, V. 2020. Bratislava, od histórie cez socialistické mesto ku kapitalistickému mestu. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 64, 2, pp. 195-228 .
Oravec, O., Ďurček, P. 2020. The use of gross rates in the creationof webb typology of total increase
of population: Application to the municipalities of the Slovak Republic in the period 1988-2016. Slovenská štatistika a demografia, 30, 2, pp. 3-16.
Takáč, M. 2020. The use of community mapping in voluntary initiatives in Slovakia during coronacrisis. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 64, 1, pp. 3-22.
Gašparová, L., Ďurček, P. 2020. Komparácia zložiek prirodzeného prírastku obyvateľstva Slovenskej
republiky v období rokov 1971-1975 a 2013-2017 vo funkčných regiónoch dochádzky. Forum Statisticum Slovacum, 16, 1, pp. 14-23.
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Personálie//2020//sedemdesiatnici
V máji 2020 sa náš dlhoročný
kolega pán profesor Korec dožil
významného životného jubilea
70. rokov. Prof. RNDr. Pavol
Korec CSc. strávil celú svoju
pracovnú kariéru na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Patrí k významným
predstaviteľom geografie dopravy a priemyslu, urbánnej geografie a skúmania rozvoja regiónov
v medzinárodnom meradle. Je
autorom viacerých monografií,
vysokoškolských učebníc a mnohých ďalších vedeckých publikácií.
Pán profesor sa zaslúžil o rozvoj
geografie na fakulte ako dlhoročný vedúci katedry, vedúci
oddelenia ekonomickej a sociálnej geografie, garant študijných programov na všetkých stupňoch, člen predsedníctva
geografickej sekcie (i jej predseda), editor vedeckého časopisu
Acta Geographica Universitatis Comenianae. Ťažko v slovenskej geografii nájdeme niekoho, kto ho prekoná ako vedúceho
deviatich úspešne obhájených dizertačných prác v oblasti humánnej geografie. Veľmi aktívne prispel k rozvoju odboru ako
vedúci výskumných projektov, organizátor medzinárodných
konferencií, či spoľahlivý partner v medzinárodnej spolupráci,
najmä s kolegami v Česku, Poľsku, či Japonsku. Pracoval v
komisiách VEGA i APVV. Pán profesor prispel významnou
mierou k rozvoju fakulty ako jej dlhoročný prodekan, či
vplyvný člen akademického senátu fakulty. Pôsobil aj ako
dlhoročný člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty. Reprezentoval katedru a fakultu v mnohých poradných orgánoch na
úrovni ministerstiev. Pre študentov je však predovšetkým náročným, ale súčasne aj osobitým, veľkorysým a rozhľadeným
učiteľom. Jeho predmetmi počas takmer 50 rokov práce vysokoškolského učiteľa prešli stovky študentov.

25. júna 2020 sa dožil okrúhleho životného jubilea náš dlhoročný kolega profesor Peter
Spišiak. Patrí k pracovníkom,
ktorí celú svoju pracovnú kariéru spojili s pôsobením na katedre. Na Univerzite Komenského
obhájil dizertačnú prácu (CSc.),
získal
vedecko-pedagogické
hodnosti docenta a profesora.
Na katedre pôsobí od ukončenia vysokoškolského štúdia v
roku 1973. Počas posledných
15 rokov významne prispel aj
etablovaniu geografie na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, vrátane sformovania jeho
Ústavu geografie.
Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. sa odborne spojil predovšetkým s problematikou geografie poľnohospodárstva a neskôr aj
s témou rozvoja vidieka. Participoval na mnohých výskumných projektoch v tejto oblasti. Vychoval viacerých doktorandov, z ktorých mnohí pôsobia v akademickej sfére. Nemôžeme
obísť množstvo diplomových a bakalárskych prác, ktoré viedol ako školiteľ. V duchu svojho odborného profilu viedol pri
svojej pedagogickej práci stovky študentov k úcte k práci,
rešpektu k pôde a jej využívaniu, dôležitosti produkcie potravín, či pochopeniu významu vidieka pre našu krajinu. Ako
učiteľ vedel skombinovať priateľskosť s náročnosťou. Bol
vždy pripravený zdieľať svoje skúsenosti, vrátane vlastných
pestovateľských postupov a úspechov. Kolega profesor Spišiak bol mnohostranne aktívny. Dlhoročne sa aktívne podieľal
na príprave Geografickej olympiády, pôsobil v redakčných
radách vedeckých časopisov, ako expert spolupracoval napr. s
Úniou miest Slovenska. Z pozícii na Prírodovedeckej fakulte
UK nemôžeme opomenúť jeho pôsobenie ako predsedu Akademického senátu fakulty.

30. septembra 2020 nás opustil kolega Mgr. Roman Fila, PhD.
Kolega Dr. Roman Fila pôsobil na našej katedre takmer 20 rokov. Pôvodným vzdelaním sociológ, priniesol na katedru svoje odborné vedecké poznatky, ako aj bohaté
skúsenosti z terénnej sociálnej práce. Venoval sa študentom na predmetoch zameraných na sociológiu a manažment. Vďaka svojmu, pre nás blízkemu odbornému
zameraniu, sa zapájal do výskumov katedry zameraných na rôzne spoločenské
problémy. Roman vždy prejavoval silné sociálne cítenie, bol citlivý na neprávosti a
negatívne javy v spoločnosti. Zostával však realistom, hoci často aj nespokojný,
pozeral sa na život a spoločnosť také, aké sú. Bol človekom s názorom, mnohé aj
komplikované súvislosti spoločenského vývoja vedel vysvetliť, pričom hľadal aj
možné riešenia. Svoje dlhoročné zdravotné ťažkosti zvládal s nevšednou hrdosťou a
nadhľadom. Bol pre mnohých vzorom človeka, ktorý sa len tak nevzdá, a ktorý
stále videl nádej. Nekonečne mal rád predovšetkým svoju rodinu, ktorej bude najviac chýbať. Ďakujeme mu za dlhoročnú prácu, priateľstvo, rozhovory, šírenie optimizmu v ťažkých chvíľach, ale i praktického pohľadu na život. Zostane v našich
spomienkach a veríme, že aj v spomienkach mnohých študentov, ktorí sa s ním
počas mnohých rokoch stretli.
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Kolega Branislav Bleha vysokoškolským profesorom
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová
vymenovala 18. novembra 2020 27 nových vysokoškolských profesorov. Jedným z nových profesorov sa stal
aj náš kolega Branislav Bleha, vymenovaný za profesora v odbore humánna geografia.
Proces inauguračného konania začal ešte na jar 2019.
Jeho vrcholmi boli prednášky pred Vedeckou radou
Prírodovedeckej fakulty (v novembri 2019) a pred Vedeckou radou Univerzity Komenského (v júni 2020) na
tému „Keď jedna Zem (ne)stačí? Geografické súvislosti
a prognózy globálneho demografického vývoja a pozícia Slovenska“. Samotné vymenovanie bolo teda už len
posledným krokom v dlhom inauguračnom procese
skomplikovanom aj spomalením akademického života
spôsobeného vírusom COVID-19. Získanie vedeckopedagogickej hodnosti profesor odráža dlhoročné intenzívne pracovné nasadenie nášho kolegu v mnohých
oblastiach akademického života.

Profesor Korec ocenený fakultou
Na rokovaní Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského dňa 2.
októbra 2020 si pán profesor Pavol Korec prevzal z rúk dekana fakulty Profesora
Petra Fedora medailu Prírodovedeckej fakulty za celoživotný prínos rozvoju fakulty.
Z „laudatia“ a ďakovného listu dekana fakulty vyberáme – „Počas Vášho odborného a
pedagogického pôsobenia ste vykonali veľa na vedeckom, pedagogickom a organizačnom poli. Dovoľte mi obzvlášť vyzdvihnúť Vašu prácu v manažérskych pozíciách na
našej fakulte. Mimoriadne si vážim a oceňujem Vaše pôsobenie v pozícii študijného
prodekana fakulty, snáď v tom najturbulentnejšom období výrazných zmien, nárastu
počtu študentov a prechodu na kreditový systém štúdia. Oceňujem aj Vaše mnohoročné
pôsobenie vo Vedeckej rade našej fakulty, a vo funkcii vedúceho Katedry humánnej
geografie a demografie.“
Dekan fakulty tiež vyzdvihol jeho prínos v rozvoji geografie dopravy, urbánnej geografie, či skúmaniu ekonomickej a sociálnej situácie regiónov Slovenska. Neopomenul
jeho pôsobenie ako školiteľa mnohých doktorandov.

Prvý ročník Geografického korešpondenčného seminára
Prvý ročník Geografického korešpondenčného seminára – GeoKoS, ktorý
zastrešuje naša katedra, skončil v júni 2020. Celková víťazka Nina Kotian zo
Súkromného bilingválneho gymnázia Česká v Bratislave si prevzala ceny osobne. Diplom a cenu jej odovzdávali vedúci katedry, prof. RNDr. Ján Buček, Csc.
a hlavné organizátorky GeoKoS-u, Dr. Bučeková a Dr. Nováková. Ostatní úspešní riešitelia dostali diplom a odmenu poštou.
Viac o tejto geografickej súťaži pre stredoškolákov zastrešovanej našou katedrou sa dozviete na: http://www.humannageografia.sk/geokos/

Strana 4

Katedrový telegraf

Konferencia GeoKARTO 2020
Takmer po dvoch rokoch sa záujemcovia o kartografiu, geoinformatiku a príbuzné disciplíny opäť stretli začiatkom septembra na
medzinárodnej konferencii GeoKARTO 2020 určenej najmä slovenskej komunite geoinformatikov a kartografov pôsobiacich v
akademickej, komerčnej a verejno-správnej sfére. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 10. – 11. 9. 2020 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach. Počas dvoch rokovacích dní odznelo množstvo referátov
zachytávajúce široké spektrum tém s dôrazom na geoinformatiku a diaľkový prieskum Zeme, a to najmä z oblasti zberu
a spracovania veľkoobjemových priestorových dát z laserového skenovania, satelitných snímok s vysokým rozlíšením a ich analýzy, vizualizácie a modelovania v rôznych aplikačných doménach. Organizátorom sa podarilo uskutočniť konferenciu prezenčnou formou nielen vďaka prajným podmienkam v polčase medzi 1. a 2. vlnou koronavírusu, ale najmä vďaka ich enormnému
úsiliu splniť všetky náročné protiepidemiologické podmienky.
Geoinformatika je tradičnou témou aj vo výskume katedry. Na konferencii nás reprezentovali kolegovia Mgr. Richard Stanek
a doc. Dagmar Kusendová. Vo svojom príspevku objasnili dátové zdroje a tvorbu digitálneho modelu dostupnosti pripravovaného Atlasu cestnej dostupnosti Slovenska. Pani doc. Kusendová v rámci konferencie moderovala aj rokovanie v sekcii zameranej na open source GIS, tvorbu geodát a publikovanie na internete.
Z konferencie bol vydaný zborník abstraktov dostupný online na: https://geografia.science.upjs.sk/images/ GeoKarto2020/
Zbornik_GeoKarto_2020_final.pdf.
(dk)

Stručne bilancujeme rok 2020 na katedre
Rok 2020 bol určite komplikovanejší, ako sme si vedeli na jeho začiatku predstaviť. Ale ako inde, ani na katedre sa pedagogická a vedecká práca nezastavili.
Prešli sme na dištančné štúdium a takto museli prebehnúť aj štátne záverečné
skúšky a obhajoby záverečných prác. Zredukoval sa „konferenčný život“ a vedecká komunikácia sa tiež presunula do online priestoru.
V akademickom roku 2019/2020 úspešne ukončilo bakalárske štúdium na
katedre 8 študentov. Magisterské štúdium úspešne ukončilo 25 študentov
(z toho boli traja študenti so zameraním na demografiu).
Dizertačnú prácu „Významné športové podujatia a ich vplyv na dynamiku
rozvoja metropol na príklade maratónov“ úspešne obhájil RNDr. Milan Koščo
(školiteľ doc. RNDr. V. Slavík, CSc.).
Napriek komplikovaným podmienkam viacero študentov strávilo časť akademického roku na univerzitách v zahraničí v rámci programu ERASMUS+
(Česko, Poľsko, Portugalsko).
Štúdium v akademickom roku 2020/2021 na bakalárskom stupni už prebehlo
podľa dvoch novoakreditovaných programov katedry:
1. ekonomická, sociálna a politická geografia,
2. geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje.
V roku 2020 bolo na katedre úspešne ukončených niekoľko výskumných projektov (VEGA, APVV). Riešenie viacerých ďalších projektov (VEGA, APVV,
KEGA) pokračuje v nasledujúcich rokoch.
Záverom môžeme upozorniť, že akademický rok 2020/2021 je 102. na Univerzite Komenského a 68. na našej katedre.
Konferencia Viedeň
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Šport

Covid-19 nas prekvapil a zaujal
Aj v období celosvetovej pandémie koronavírusu
sa snažíme reagovať na aktuálne dianie a prispievať tak k tejto problematike analýzami a článkami, ktoré sú zaujímavé nielen z pohľadu geografie. Najmä v prvom hektickom období, plnom
neurčitosti sme prinášali mnohé aktuálne informácie o vývoji pandémie. Hoci sme sa venovali
predovšetkým situácii na Slovensku, približovali
sme aj mnohé poznatky o situácii v iných krajinách. Silný bol predovšetkým demografický
aspekt, najmä v kontexte úmrtnosti, distribúcie
rizikových skupín obyvateľstva, či predikcie
šírenia pandémie. Mnohé ďalšie postrehy členov
katedry sa následne už presunuli do mainstreamových médií. V posledných mesiacoch sa už
naše aktivity prenášajú aj do štandardných akademických výstupov (vedeckých článkov a podobne).
Našu reflexiu pandémie môžete nájsť na: http://
www.humannageografia.sk/covid/

Ján Buček čestný členom Komisie IGU Geography of Governance
Napriek komplikáciám spôsobeným COVID19, život vedeckej komunity, vedeckých spoločností a organizácií pokračoval, hoci dominantne v prostredí internetu. Dotklo sa to aj
aktivít Medzinárodnej geografickej únie
(IGU) a jej komisií. Keďže sa plánovaný svetový geografický kongres v Istanbule v roku
2020 neuskutočnil, hlavné orgány IGU museli
rokovať on-line. Jedným z pravidelných očakávaných výsledkov je aj zmena zloženia komisií IGU, vrátane tých, kde má katedra aktívne zastúpenie. Týka sa to aj komisie IGU
Geography of Governance. Svoje dlhoročné
pôsobenie v orgánoch komisie ukončil v rámci nevyhnutnej obmeny zloženia Steering
Committee aj J. Buček. Aj s ohľadom na takmer 30-ročné aktívne pôsobenie v tejto komisii bol schválený do úzkej skupiny zaslúžilých
„čestných členov“, ktorí majú stále možnosť
aktívne ovplyvňovať chod práce tejto komisie.
Viac o práci tejto komisie IGU sa môžete
dozvedieť na stránkach komisie - https://
sites.google.com/site/igugeogov/, alebo k nej
pridruženej siete Local Government and Local
Governance Research Network - https://
sites.google.com/site/lglgrn/home.
Z plánovaných aktivít komisie môžeme upozorniť na jej výročnú konferenciu, ktorá sa
uskutoční v júni 2021 v Poznani (Poľsko),
ktorá sa zameria na reflexiu súčasnej neistoty.
Zaujímavou bude aj odložená IGU tematická
konferencia v Lecce (Taliansko) v máji 2021,
na ktorej organizácii sa táto komisia podieľa.
Tá bude zameraná na rôzne aspekty využitia a
správy historického dedičstva.
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Ukončenie prác na projekte APVV
Aj v zmenených podmienkach sťaženej komunikácie a osobného stretávania, vedecký život a
interakcia musí v rámci možností fungovať - vo
štvrtok 26. novembra česko-slovenským seminárom „Sociálne siete v starnúcej spoločnosti“
ukončili členky a členovia riešiteľského kolektívu
prácu na výskumnom projekte APVV 15-0184
Medzigeneračné siete v starnúcich mestách,
kontinuita a inovácie pod vedením Dr. Marcely
Káčerovej. Keďže konferencia bola v pandemickom roku viackrát presúvaná, riešiteľské kolektívy z našej katedry, Geografického ústavu SAV a
Ústavu etnológie a sociálnej antropológie, ako aj
ďalší záujemcovia, sa napokon stretli len vo virtuálnom priestore. Tematicky veľmi aktuálnou plenárnou prednáškou COVID-19 a nové perspektivy
v environmentální gerontologii a výzkumu stárnutí otvorila konferenciu Dr. Lucie Galčanová –
Batista z Ústavu populačních studii Masarykovej
Univerzity v Brne.
Po odznení konferenčných príspevkov sa uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu Variácie
času, v réžii Vladislavy Sárkány, ktorý vznikol aj
s podporou tohto grantu.

COVID-19 našich študentov neporazil — štúdium úspešne ukončili
28. júla 2020 sa za špecifických podmienok uskutočnilo na našej fakulte odovzdávanie magisterských diplomov absolventov aj nášho študijného
programu, ktorí vzhľadom na súčasné podmienky a pravidlá vstupujú do ďalšieho života bez slávnostných promócií...
Určite je to mnohým ľúto, že si nemohli vychutnať túto slávnostnú chvíľu v reprezentatívnych priestoroch Auly UK, so svojimi blízkymi, že nemajú svoje „ikonické fotografie“ potvrdzujúce prevzatie diplomu.... To hlavné, diplom, však majú. Nenechali sa vykoľajiť a okrem dokladu o
úspešnom absolvovaní, ktorí dostali, nám zanechali aj „nezmazateľný“ doklad o svojom ukončení pred fakultou (diplom však vydrží viac). Všetkým držíme palce, aby ich v budúcnosti čakalo čo najmenej takýchto prekážok!
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Acta Geographica Universitatis Comenianae - 64. ročník
Hlavný editor:
prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Redakčná rada:

Príspevky uverejnené v AGUC, ročník 64, No. 1, 2020:
Milan Takáč: The use of community mapping in voluntary initiatives in Slovakia during
coronacrisis, pp. 3-22

prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.

Jan Lípa, Josef Dolista: Concordat of the Czech Republic and the Holy See from the
point of view of religion and census, pp. 23-72

prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Bohuslava Gregorová: Spatial analysis of AirBnB supply in Slovakia, pp. 73-89

prof. RNDr. Ján Buček, CSc.

Alžbeta Djurbová: A few remarks on Slovakia as a political region, pp. 91-122

prof. Ing. Aleš Čepek, DrSc.
prof. univ. dr. habil. Lucian Drăguţ

Príspevky uverejnené v AGUC, ročník 64, No. 2, 2020:

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
prof. dr. hab. Tomasz Kaczmarek
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

prof. dr hab. Piotr Migoń
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Dr. Martin Sokol
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

Michał Męczyński: Development paths of creative cities: the case studies of Birmingham and Poznań, pp. 125-139.
Jiří Anděl, Ivan Bičík, Jan D. Bláha: World´s macro-regions: divergent and convergent
trends since early 1970s, pp. 141-159.
Dominik Kevický: Voter turnout in Slovakia in 2020 from geographic view – change or
stability? pp. 161-178
Jan Lípa, Ladislav Rozenský, Josef Dolista: The origin of Czechoslovak buddhism, pp.
179-193
Pavol Korec, Slavomír Ondoš, Vladimír Bačík: Bratislava, from history during socialist
city to capitalist one, pp. 195-228
————————————————————————————————————————

ISSN: 1338-6034

Ako už bolo zvýraznené na úvodnej stránke, v pozícii časopisu došlo k významnému
posunu vďaka jeho akceptácii do databázy SCOPUS. K významným novinkám vo vydávaní časopisu patrí aj jeho zaradenie do databáz Index Copernicus International a
ERIHPLUS. Veríme, že AGUC takto prispejú k rozšíreniu možností publikovania pre
vedeckú komunitu najmä v stredoeurópskom kontexte a pritiahnu viaceré zaujímavé
príspevky a posilnia bázu čitateľov časopisu.
Acta Geographica Universitatis Comenianae (AGUC) sú recenzovaným vedeckým geografickým časopisom, vydávaným Geografickou sekciou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Časopis vychádza od roku 1959.
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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Human Cup 2020
Na rozhodnutie o realizovaní tradičného tenisového turnaja Human Cup sa minulý rok čakalo doslova do posledného dňa. Pandemická situácia u nás aj vo
svete menila pravidlá pre organizovanie športových podujatí doslova každý
týždeň. Vzhľadom na toho času dočasné zlepšenie situácie sa však nakoniec
podarilo 7. ročník tohto turnaja uskutočniť. Aj tento zdanlivo nenápadný fakt
svedčí o profesionalite organizátora Miša Klobučníka, nakoľko tenisovo zorientovaní fanúšikovia vedia, že slávnemu Wimbledonu sa takýto kúsok minulý rok
nepodaril ;-)
Pandemická situácia si však napriek tomu vyžiadala zmenu v podobe miesta
konania turnaja. Tradičný areál Švédskych domkov nebol celú sezónu
k dispozícii a tak sa turnaj presunul o kúsok západnejšie, konkrétne do areálu
tenisových kurtov Casey, v ktorom nás privítal náš bývalý študent a tenisový
tréner Mišo Ulický. Z hľadiska obsadenia turnaja došlo taktiež k viacerým zásadným zmenám. Zo súťaže dvojhry sa museli kvôli dlhodobým zdravotným
problémom odhlásiť obaja víťazi predchádzajúcich ročníkov – Vladík Bačík
a Martin Mokošák. Toto však kvalitu turnaja nijako neovplyvnilo, nakoľko ostatných skúsených pravidelných účastníkov doplnila nová dvojica, ktorá vzhľadom na celkové výsledky zohrala kľúčovú úlohu. Prvým z tejto dvojice bol skúsený borec a všestranný športovec Gabo Zubriczký z Katedry regionálnej geografie. Ďalším novým účastníkom sa stal Stano Kyzek z Katedry genetiky. Česť
žien zachraňovala, tak ako každoročne, členka našej katedry Lucka Škamlová,
ktorá je od prvého ročníka rovnocennou súperkou a partnerkou zároveň vo všetkých zápasoch, či už vo dvojhre, alebo vo štvorhre.
Zápasy v skupinách priniesli mnoho kvalitných výmen a zaujímavých výsledkov. Z týchto zápasov tak nakoniec rezultovali dve semifinálové dvojice. Prvú
tvorili Gabo Zubriczký a Jožko „Motor“ Dušička, a o druhú finálovú miestenku zabojovali Igor Remák a Stano Kyzek. Servisné (ne)kvality nestačili „Motorovi“ aby sa prestrieľal do finále a Gabovi Zubriczkému podľahol 1:6. V druhom zápase úderovo
veľmi vyspelý Igor Remák nestačil na precíznu a trpezlivú hru Stana Kyzeka, ktorému podľahol 2:6. O víťazstve sa tak rozhodovalo medzi dvoma nováčikmi, čo však vzhľadom na predvedené výkony nebolo prekvapujúce. Istú predikciu finálového
výsledku sme mohli vyvodzovať zo skupinového zápasu Gaba a Stana, v ktorom sa z víťazstva tešil Gabo v pomere 6:2. Toto
sa však ukázalo ako absolútne nepodstatné, pretože vďaka konzistentnému výkonu sa vo finále po výsledku 6:3 tešil
z víťazstva v 7. ročníku Human Cupu práve Stano Kyzek a stal sa jeho zaslúženým víťazom!
Pravidelným spestrením turnaja je exhibičné stretnutie zaslúžilých tenisových matadorov. Tento rok sa v ňom stretli Milan
Trizna a Ján Krošlák. Svoje víťazstvo z minulého roka, po veľmi kvalitnom a zaujímavom súboji, obhájil Ján Krošlák (6:3).
Súťaže štvorhier sa zúčastnilo 6 párov. Svoju chuť zašportovať si predviedli aj Vladík Bačík a Martin „Moky“ Mokošák, ktorí
tentokrát svoje súperenie z dvojhry pretavili do spolupráce na jednej strane kurtu a sformovali jednu z dvojíc. Po dvoch náročných zápasoch sa dostali až do finále. Tu však čelili skutočnému tenisovému umeniu, ktoré s ľahkosťou prezentovali Ján
Krošlák a jeho parťák Mišo Ulický, ktorí spomínanú dvojicu porazili 4:1.
7. ročník tenisového turnaja Human
Cup bol opäť veľmi vydarenou akciou,
plnou dobrej nálady, priateľskej atmosféry a skvelých výkonov v rámci možností
všetkých zúčastnených :)
Kompletné výsledky, ako aj archív fotografií, nájdete na stránke: http://
humannageografia.sk/humancup/
(vb)
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Zloženie kolektívu katedry v ak. roku 2020/2021
Katedra v akademickom roku 2020/2021 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: prof. 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
prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD.
doc. 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
Mgr. Milan Takáč
Mgr. Alžbeta Garajová
Mgr. Richard Stanek
Mgr. Richard Hluško

Prodekan fakulty (rozvoj fakulty a informačné technológie) a vedúci geografickej sekcie:
prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Zástupca katedry v Akademickom senáte fakulty:
RNDr. Martin Plešivčák, PhD.
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Katedrový telegraf 2020 pripravili s pomocou kolegov V. Bačík, J. Buček a M. Plešivčák v apríli/máji 2021.
Foto: FB katedry, pracovníci katedry a ďalší kolegovia, Jozef Bogľarský.
Skoršie vydania „Katedrového telegrafu“ sú k dispozícii na: http://www.humannageografia.sk/aktuality.php

