
škôl so záujmom o politickú 

geografiu, ako aj študentom a 

odborníkom z príbuzných 

študijných a vednýc odborov. 

Záujemcom je k dispozícii na 

stiahnutie na profiloch autorov 

na ResearchGate.  

Buček, J., Plešivčák, M., Przy-

byla, V. 2017. Politická geo-

grafia - politické ideológie, 

demokracia a voľby. Bratisla-

va: Univerzita Komenského, 

240p. ISBN 978-80-233-4408-

1. 

Politická geografia sa v súčas-

nosti snaží v nebývalej miere 

prispieť k pochopeniu menia-

cej sa politickej organizácie 

sveta. Vynárajú sa nové, oveľa 

komplexnejšie a komplikova-

nejšie spoločenské procesy, 

ktoré generujú doteraz nepo-

znané súvislosti. Do nového 

kontextu sa však dostávajú i 

poznatky, ktoré sú odbornej či 

laickej verejnosti známe už 

pomerne dlhú dobu. Tento 

vývoj prináša závažné výzvy 

smerom k zaužívanému vní-

maniu vývoja spoločnosti a 

musí sa tak nevyhnutne odrá-

žať aj v pedagogickom proce-

se. Študenti musia byť schopní 

meniacu sa realitu identifiko-

vať, analyzovať, hodnotiť a 

interpretovať. 

   Učebnica vychádza z potre-

by interdisciplinárneho pozna-

nia, ktoré sa prejavuje aj v 

súčasnej politickej geografii. 

Výrazné sú prieniky napr. s 

politickými vedami, právom, 

či ekonómiou. V jednotlivých 

kapitolách preto predstavu-

jeme tradičné ideológie (napr. 

liberalizmus, socializmus, 

konzervativizmus, nacionaliz-

mus) a následne aj viacero 

novších ideológií (napr. fašiz-

mus, náboženský fundamenta-

lizmus, kozmopolitizmus, 

ekologizmus). V ďalšom kro-

ku sú predstavené vybrané 

“modely“ demokracie, dopl-

nené o poznatky týkajúce sa 

šírenia a stavu demokracie vo 

svete. Na tomto základe budu-

jeme nasledujúce kapitoly 

venované voľbám a volebným 

systémom, s dôrazom na tradí-

cie Československa a samo-

statnej Slovenskej republiky. 

Záverečná časť učebnice sa 

sústredí na voličské správanie 

a geografiu volieb (napr. kon-

cept sociálneho štiepenia, mo-

dely voličského správania, 

účasť vo voľbách, hodnotenie 

výsledkov volieb z geogra-

fickej perspektívy). 

   Vysokoškolská učebnica je 

určená študentom vysokých 

Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing 

Katedra humánnej geografie 

a demografie PRIF UK, v 

spolupráci s Geografickým 

ústavom SAV, Ústavom 

etnológie SAV, Katedrou 

etnológie a muzeológie FiF 

UK pozýva na medzinárod-

nú interdisciplinárnu konfe-

renciu „Knowledge for Age-

ing Society – Contextuali-

sing Ageing“, ktorá sa usku-

toční 7.-28. júna 2018 v 

priestoroch Univerzity Ko-

menského, Šafárikovo námes-

tie 6, Bratislava.  

  Konferencia je súčasťou 

aktivít projektu APVV 

„Medzigeneračné sociálne 

siete v starnúcich mestách, 

kontinuita a inovácie 2016-

2020“ (hlavná riešiteľka Dr. 

Káčerová). Zameraná bude na 

rôzne aspekty starnutia v mes-

tách (starnutie a priestor, star-

nutie a osamelosť, starnutie a 

násilie, starnutie a sociálne 

siete a pod.). 

  Podrobnejšie informácie o 

konferencii nájdete na: http://

striebor.net/conference.php 

Informácie o projekte APVV 

sú k dispozícii na: http://

www.striebor.net/ 
(ilustračné foto je zo súťaže orga-

nizovanej v rámci projektu). 
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Prehľad najnovších vedeckých publikácií pracovníkov  

katedry vydaných počas zimného semestra 2017-2018 
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Nové monografie obohacujúce slovenskú demografiu  

Najväčšie mestá predstavujú v mnohých 

aspektoch kľúčovú zložku fungovania 

modernej slovenskej spoločnosti. Z po-

hľadu demografického výskumu a najmä 

populačných prognóz im však bola dote-

raz venovaná len obmedzená pozornosť. 

Vzhľadom na veľký význam a v mno-

hých ohľadoch špecifickosť populácií 

najväčších miest sa  monografia riešiteľ-

ského kolektívu pracovníkov Vý-

skumného demografického centra pri 

INFOSTATe a Katedry humánnej geo-

grafie a demografie zameriava nielen na 

podrobnú analýzu demografického vývo-

ja a vybraných demografických štruktúr, 

ale v nadväznosti na získané poznatky 

formuluje scenáre ich možného budúce-

ho populačného vývoja. Samotná prog-

nóza je strednodobá, s horizontom v 

roku 2035, spracovaná s využitím deter-

ministického prístupu, konkrétne v troch 

vývojových scenároch. 

Ukazuje sa, že súčasná demografická 

situácia a predpokladaný populačný vý-

voj najväčších miest Slovenska vytvára-

jú silný tlak na kvalitu urbánnych poli-

tík, preto sa v závere autori zamýšľajú aj 

nad ich priemetom do tejto oblasti. Tým 

sa predložená publikácia stáva nesporne 

najrozsiahlejšou a najkomplexnejšou 

vedeckou výpoveďou o charaktere rep-

rodukčného správania, populačných 

štruktúr, ich zmenách v poslednom 

štvrťstoročí, ako aj budúcom vývoji oby-

vateľstva najväčších miest Slovenska. 

Predstavuje nové trendy a konfrontuje 

mnohé mýty o vývoji miest. 

Publikácia predstavuje vhodný infor-

mačný aj analytický nástroj predovšet-

kým pre predstaviteľov samospráv naj-

väčších miest Slovenska, ale aj ostatných 

mestských i vidieckych obcí. Vzhľadom 

na svoj obsah a zameranie sa tiež snaží 

vyplniť istú medzeru, keďže prognózy v 

oficiálnych dokumentoch miest (napr. 

programy hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, komunitné plány, územné plá-

ny) sú zväčša spracované rôznym spôso-

bom, a majú rôznu výpovednú a kvalita-

tívnu hodnotu v závislosti na ich auto-

roch.                                                     (a)  

 

 

Šprocha, B., Bleha, B., Vaňo, B., Buček, J. 

2017. Perspektívy, riziká a výzvy demografic-

kého vývoja najväčších miest Slovenska - je k 

dispozícii na: 

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

demo_mesta_sprocha_kol.pdf 

 
Šprocha, B., Ďurček, P. 2017. Rómovia na 

Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980 – 

2011 - je k dispozícii na: 

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

romovia_sprocha_durcek.pdf 

Rómovia sú súčasťou obyvateľstva Slo-

venska už pravdepodobne viac ako šesť 

storočí. Vďaka svojmu pôvodu, špecific-

kým zvykom, tradíciám v kombinácii s 

určitou mierou spoločenskej segregácie 

si zachovali viacero odlišností od neróm-

skej populácie. Tie sa v mnohých aspek-

toch premietajú do charakteru populač-

ných štruktúr a tým aj charakteru samot-

ného rómskeho obyvateľstva. Je potreb-

né si pritom uvedomiť, že rómska popu-

lácia to nie je len súbor osôb, ale je to 

systém viac či menej stabilných, rôzne 

veľkých kolektivít. Z pohľadu demogra-

fickej reprodukcie a populačného vývoja 

sú ako najdôležitejšie označované vek, 

pohlavie, rodinný stav, vzdelanie a eko-

nomická aktivita. Sú predmetom zisťo-

vania každého povojnového sčítania a 

práve populačné cenzy predstavujú často 

jediný a nenahraditeľný zdroj informácií 

o ich charaktere a vývoji. 

Aj keď možnosť prihlásiť sa k rómskej 

národnosti na Slovensku od sčítania 

1991 využíva pravdepodobne len asi 

štvrtina z predpokladanej rómskej popu-

lácie, predmetný súbor osôb rómskej 

národnosti je početne bezkonkurenčne 

najväčší aký máme k dispozícii z akého-

koľvek zisťovania. Je preto škoda, že 

výsledky sčítaní v spojitosti s osobami 

rómskej národnosti sú vedeckou obcou 

takmer systematicky prehliadané a neve-

nuje sa im väčšia pozornosť. Na základe 

cenzov od r. 1980 ponúkame komplex-

nejší obraz o vybraných demografických 

štruktúrach Rómov na Slovensku a ich 

prípadných zmenách v čase. V prvej 

časti sme sa zamerali predovšetkým na 

vývoj a spôsob získavania informácií o 

Rómoch na území Slovenska. Ďalej hod-

notíme početnosť a priestorové rozmies-

tnenie rómskej populácie. Z demografic-

kých štruktúr analyzujeme vek, pohlavie, 

rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzde-

lania a ekonomickú aktivitu. Zaoberáme 

sa realizovanou plodnosťou žien, ktorú 

nám umožňujú hodnotiť práve výsledky 

sčítaní obyvateľov. 

Veríme že získané údaje pomôžu pre-

hĺbiť poznanie niektorých aspektov róm-

skej populácie na Slovensku.              (a) 
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Úspešný deň otvorených 

dverí 2018 na katedre 
 

Ako každoročne, aj v roku 2018 Prírodovedecká 

fakulta Univerzity Komenského organizovala 

„Deň otvorených dverí“ (DoD), tentoraz to bolo v 

piatok 26. januára 2018. 

  V snahe čo najviac priblížiť študentom reálne 

štúdium, posluchárne, či laboratória, mohli študen-

ti priamo navštíviť priestory jednotlivých katedier, 

zoznámiť sa takto so špecifikami štúdia podľa 

odborov, ale v diskusii i s mnohými praktickými 

otázkami štúdia konkrétneho odboru.  

  Túto možnosť sme využili aj na našej katedre. Po 

krátkom vstupnom predstavení fakulty v Aule Ch 

1-1 jej dekanom doc. Triznom, sme privítali záu-

jemcov o štúdium našich programov v zasadacej 

miestnosti katedry. K dispozícii na diskusiu boli aj viacerí mladší pracovníci a doktorandi. Okrem stručnej prezentácie o zame-

raní štúdia, výskume katedry, či uplatnení v praxi si mohli záujemcovia pozrieť mnohé vedecké výstupy a aktuálne používané 

učebnice a skriptá. Študentov zaujímali aj viaceré praktické otázky ako napr. možnosti štúdia v zahraničí prostredníctvom prog-

ramu Erazmus, dostupnosť bývania na internátoch, možnosti získania štipendií, rozsahu ďalšej finančnej záťaže počas štúdia, 

využívanie moderných technológií v pedagogickom procese a podobne. Viaceré otázky smerovali na konkrétne predmety a ich 

postavenie v štúdiu, či formy kontroly štúdia. Študenti mohli nahliadnuť aj do niekoľkých nedávno zrekonštruovaných pracov-

ní katedry. 

  Celkom sa v troch skupinách na katedre vystriedalo postupne vyše 70 potenciálnych študentov z celého Slovenska. Tento záu-

jem nás potešil a veríme, že časť študentov ktorí nás navštívili, si štúdium u nás nakoniec aj vyberie a stretneme sa s nimi v 

septembri 2018. 
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„Design thinking“  

s Profesorom Christophom Meinelom  

Na pôde katedry sme mali možnosť v novembri diskutovať s profesorom Christophom Meinelom. Využili 

sme jeho prítomnosť v Bratislave pri príležitosti vystúpenia ako jedného z „key speakers“ na prestížnej konfe-

rencii „Future Now“ v Bratislave. Záujemcom prišiel predstaviť viaceré progresívne postupy vo vzdelávaniea 

prepojení univerzít a praxe vďaka našej spolupráci so spoločnosťou Neulogy. 

Prof. Meinel sa zameriava na bezpečnostné a znalostné inžinierstvo, internet a inovačnú metódu Design Thin-

king. Pôsobí na jednej z najinvenčnejších výskumných a vzdelávacích inštitúcii v Nemecku - Hasso Plattner 

Institute, Potsdam. Práve ich postupy vo vzdelávaní mladých ľudí, formovaní inovatívneho prostredia a prí-

pravu budúcich inovátorov nás veľmi inšpirovali. Snažia sa prepojiť často pomerne izolovaný svet univerzít a praxe - ekonomic-

ky úspešných inovácii. Sústreďujú energiu študentov na riešenie 

praktických problémov inovatívnymi spôsobmi, učia ich tímovej 

práci, využívajú ich energiu v rámci prístupu „learning by doing“, 

interdisciplinaritu, rozvinutie kreativity. Najviac priestoru sa venu-

je hľadaniu riešení, experimentovaniu, testovaniu, konzultáciam. 

Jednotlivé tímy študentov majú dlhodobo k dispozícii svoje vlastné 

pracovné priestory.... Predpokladáme, že niektoré inšpiratívne po-

stupy budeme vedieť časom implementovať aj v našich študijných 

programoch a aj niektorí naši študenti budú tiež inovátormi. 
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Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 

- SGI a Združenie mladých Rómov vy-

dali začiatkom roku 2018 zaujímavú 

publikáciu „Sociálne podniky pracov-

nej integrácie na Slovensku - Súčasné 

skúsenosti a budúce perspektívy“. Jej 

autormi sú Daniel Škobla, Lucia Ková-

čová a náš kolega Slavomír Ondoš. So-

ciálne podnikanie predstavuje inovatívny 

nástroj, ktorý je zameraný na riešenie 

rôznych spoločenských problémov pro-

stredníctvom uplatňovania podnikateľ-

ských princípov. Vzhľadom na to, že v 

slovenskom prostredí je sociálne podni-

kanie relatívne novým javom, nie je dos-

tatočne preskúmané. Nedostatok infor-

mácií a dát spôsobuje problémy pri po-

chopení toho, akým problémom sociálne 

podniky v napĺňaní svojich cieľov čelia, 

ako fungujú, akým činnostiam sa venujú 

a aké opatrenia verejnej politiky by moh-

Nová publikácia o sociálnych podnikoch a pracovnej integrácii 

li byť pre fungovanie terajších a vznik 

nových sociálnych podnikov užitočné. 

Publikácia je zameraná predovšetkým na 

pracovno-integračné sociálne podniky s 

osobitným dôrazom na znevýhodnené 

skupiny, a to predovšetkým dlhodobo 

nezamestnaných, rómskych nezamestna-

ných, zdravotne znevýhodnených, star-

ších ľudí, ženy, osamelých rodičov a iné 

skupiny, ktorí čelia (často aj viacnásob-

ným) bariéram pri vstupe na trh práce. 

Škobla, D., Kováčová L., Ondoš, S. 

2018. Sociálne podniky pracovnej integ-

rácie na Slovensku - Súčasné skúsenosti 

a budúce perspektívy. Bratislava: SGI a 

Združenie mladých Rómov.  

Publikácia je k dispozícii na stiahnutie 

na: http://www.governance.sk/wp-

content/uploads/2018/02/Publikacia-

Socialne-podniky_Skobla-Kovacova-

Ondos.pdf 

Naša participácia na konferencii o starnutí  

na University of California, Berkeley, USA 

V dňoch 3-4. novembra 2017 sa na Univer-

zite v Berkeley v USA uskutočnila 7. inter-

disciplinárna medzinárodná konferencia 

Aging & Society - Social Inequalities, Ex-

clusion, and Age-Discrimination. Z našej 

katedry prezentovali čiastkové výsledky 

projektu APVV „Medzigeneračné sociálne 

siete v starnúcich mestách, kontinuita 

a inovácie“ kolegovia A. Rochovská, J. Ma-

jo a S. Ondoš. Dva prezentované postery 

priniesli sumarizáciu poznatkov o výskume 

vzťahu priestoru a starnutia na príkla-

de mestskej časti Bratislavy – Dúbravky 

a poklese príjmov u dôchodcov v starnúcej 

slovenskej populácii.                              (jm) 

Financial District v meste San Franscisco  

Panoráma mesta San Francisco s mostom Golden Gate  

Študentský festival na univerzite v Berkeley  
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V piatok 8. decembra 2017 sa v priestoroch telocvične Štu-

rák uskutočnil tradičný futbalový turnaj geografických pra-

covísk zo Slovenska a Českej republiky, v posledných ro-

koch známy aj pod označením Memoriál Mladena Kolény-

ho. V prvom zápase základnej skupiny “A“ naši “žlto-modrí 

sokoli“ podľahli geografom z Brna 0:2. V ďalšom stretnutí 

nastúpili na zápas proti odhodlanému a fyzicky disponova-

nému tímu Geografického ústavu SAV, nad ktorým zvíťazi-

li najtesnejším rozdielom 1:0. V záverečnom meraní síl v 

rámci základnej skupiny, ktorý zároveň znamenal súboj o 

postup do lepšej, resp. horšej štvorice tímov turnaja, žiaľ 

náš mančaft podľahol fakultným kolegom z katedry karto-

grafie výsledkom 0:2. V ďalších zápasoch turnaja naša fut-

balová squadra zaknihovala už len víťazstvá, konkrétne nad 

výbermi katedier regionálnej (2:0) a fyzickej geografie (3:1) 

našej fakulty, čo však v konečnom hodnotení 19. pokračo-

vania turnaja stačilo v konkurencii ôsmich družstiev len na 

celkovo piate miesto, s bilanciou troch víťazstiev z piatich 

zápasov a ziskom deviatich bodov.  

  Napriek heroickému výkonu doc. Slavíka v bránke počas 

všetkých zápasov turnaja sme nedokázali obsadiť v neľah-

kej konkurencii lepšiu pozíciu. Problémom bol zvlhnutý 

pušný prach našich strelcov v zápasoch základnej skupiny, 

čo sa premietlo aj do celkového turnajového umiestnenia 

nášho výberu. Zlepšená ofenzívna produktivita tímu v nad-

stavbovej časti turnaja, ako by povedal pán Ladislav Borbé-

ly, pri dosahovaní gólov v tom čase efektívne využívajúc 

vertikálne, horizontálne i diagonálne subpriestory hracej plo-

chy, však tentokrát na medailové priečky nestačila. Vedenie 

pracoviska vyslovilo s umiestnením v strede výslednej tabuľky 

nespokojnosť a už teraz avizuje pre nasledujúci ročník útok na 

čelné pozície tak, ako sme boli doteraz zvyknutí.  

  Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu a o rok v decem-

bri sa budeme snažiť potvrdiť fakt, že v celkovom hodnotení 

všetkých ročníkov sme práve my tým najúspešnejším tímom. 

Humánka, do toho.                                                           (mp) 

                                                                     

 Futbalový turnaj geografov 2017 
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Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2017 

Jedným Prvý decembrový týždeň (7-

8.12.2017) sa uskutočnila na pôde fakul-

ty Prehliadka prác mladých štatistikov 

a demografov. Ide o súťažnú prehliad-

ku, ktorú organizuje už 26 rokov Sloven-

ská štatistická a demografická spoloč-

nosť (SŠDS) a od roku 2012 aj v spolu-

práci s Fakultou manažmentu a s našou 

fakultou, konkrétne katedrovým oddele-

ním Demogeografie a demografie. Vedú-

ci oddelenia a prodekan fakulty doc. 

RNDr. Branislav Bleha, PhD. účastníkov 

podujatia privítal v prezentačnom centre 

AMOS spolu s doc. Ing. Ivetou Stanko-

vičovou, PhD. – dlhoročnou hlavnou 

tútorkou súťaže a aktuálne aj predsedníč-

kou SŠDS, ktorá súťaž otvorila a viedla 

celý jej priebeh. 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 prezentácie kole-

gov z iných fakúlt, ktoré spája štatistika 

a demografia. Tento rok sa do prehliadky 

prihlásilo 9 súťažiacich z rôznych fakúlt 

nielen našej univerzity, ale aj ďalších 

slovenských a jednej pražskej univerzity. 

Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhod-

núť o poradí vzhľadom na veľmi dobrú 

kvalitu všetkých súťažiacich. Naše farby 

hájila študentka magisterského podpro-

gramu Humánna geografia a demografia 

Michaela Lukáčová s témou svojej diplo-

movej práce „Vzdelanie ako diferenčný 

faktor plodnosti na Slovensku“. Michae-

la zaujala porotu a plénum nielen obsa-

hom príspevku, ale aj veľmi dobrým 

prednesom. Účasť na prehliadke nebola 

tento rok podmienená napísaním článku 

do recenzovaného časopisu spoločnosti 

(Forum Statisticum Slovacum), dostup-

nom on-line na jej webovej stránke 

http://www.ssds.sk/, ostala však možnosť 

článok poslať redakcii. V časopise mož-

no nájsť podrobnú správu I. Stankovičo-

vej z celej akcie (roč. 13, 2017/2, s. 71-

75). 

  Nasledujúci deň dopoludnia, vo švíkoch 

praskajúcej miestnosti plnej študentov 

(vrátnikom nestačili „visitor“ kartičky), 

odzneli v rámci bloku Analytika očami 

profesionálov prednášky „nedávno skon-

čených kolegov“ z ich praxe: Big dáta v 

každodennom živote/Peter Fusek; Využi-

tie kvantitatívnych metód pri stanovení 

rizikovosti žiadateľov o finančnú podpo-

ru z EU fondov pre poľnohospodárstvo 

pomocou nástrojov SAS/Lenka Vagnero-

vá; Kým začneme modelovať/Anna Ol-

šianková. Prednášky, ktoré boli primárne 

určené študentom, zrejme zaujali súdiac 

podľa priebehu diskusie a otázok na 

prednášateľov.  

  V závere celého podujatia boli vyhláse-

né výsledky študentskej súťaže, spojené 

so slávnostným odovzdaním cien 

a certifikátov všetkým účastníkom. 

O občerstvenie všetkých a bohatú Miku-

lášsku nádielku vo forme rôznych kniž-

ných publikácií sa postarali organizátori 

a solventní sponzori akcie. Ďalší ročník 

podujatia sa uskutoční 6-7. decembra 

2018 opäť na Prírodovedeckej fakulte 

UK v Bratislave. Ostáva dúfať, že sa ho 

zúčastní viac našich študentov nielen 

pasívnou, ale aj aktívnou formou 

a priblížime sa tak predchádzajúcim 

ročníkom, kedy sa výraznejšie prezento-

vali aj naše „farby“. 

Program a informáciu z celého podujatia 

záujemcovia nájdu na webovej stránke 

SŠDS http://www.ssds.sk/, fotografie na 

http://www.ssds.sk/sk/fotogaleria/.   (dk) 
 

Zdroje: Stankovičová I. (2017). Pohľad na 

26. ročník seminára Výpočtová štatistika 

2017. FORUM STATISTICUM SLOVACUM, 

roč. 13, č. 2, s. 71-75. 

Poslucháči prednášok z praxe 

Účastníci súťaže – Michaela Lukáčová (druhá zľava) 



Tím 26 študentov našej katedry vy-

zbieral cenné dáta od vyše tisícky res-

pondentov pre Impact Assessment 

Európskej noci výskumníkov 2017 

(29.09.2018). Tento projekt sme pri-

pravili a zrealizovali spolu s organizá-

torom podujatia - Slovenskou organi-

záciou pre výskumné a vývojové akti-

vity. Naši študenti boli oficiálnymi 

anketármi podujatia. V piatich mestách 

na Slovensku zmapovali a zanalyzova-

li spätnú väzbu od návštevníkov a pre-

zentujúcich vedcov. Veríme že to bolo 

nielen o usilovnej práci, ale aj o zába-

ve. Ďakujeme.                                 (so) 
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Študenti „v teréne“ 

 Aktuálne číslo Acta Geographica Universitatis Comenianae 

Príspevky uverejnené v AGUC Vol. 61, No. 2, 2017: 

Jörg Maier: New approaches to the explanation of regional disparities and develop-

ment strategies - a critical reflection, pp. 147-160. 

Kvetoslava Matlovičová, Ondrej Mihaľ: Stratégia rozvoja mesta Kolín nad Rýnom 

založená na budovaní značky, pp. 161-182. 

Bohuslava Gregorová, Pavol Korec: Cestovný ruch ako významná súčasť rozvojové-

ho potenciálu regiónu Východné Slovensko, pp. 183-200. 

Waldemar Cudny: The use of unconventional gas resources and the development of 

energy market, pp. 201-221. 

Katarína Matejová, Milan Bednárik: Sociálne prostredie suburbií na príklade život-

ného štýlu žien so zreteľom na fenomén zelených vdov, pp. 223-239.  

Tomáš Goga, Hana Bobáľová: Matematické princípy regresnej analýzy 

v geografickej perspektíve, pp. 241-256.  

Plné texty článkov sú k dispozícii na stiahnutie 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 „priateľský“ voči mladým výskumným pracovníkom a dokto-

random. Záujemcovia o publikovanie kontaktujte editorov (editors@actageographica.sk, pavol.korec@uniba.sk).  

Viac na: http://actageographica.sk/sk/index.php 
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Katedrový telegraf pripravili  z príspevkov 

kolegov V. Bačík a J. Buček v apríli 2018 

Foto: pracovníci katedry a ďalší kolegovia. 

 „Pekelne dobrá“ mapa  

Popredný britský časopis „Journal of Maps“ 

každoročne vyberá spomedzi príspevkov publiko-

vaných v danom roku mapu, ktorá získa ocenenie 

najlepšia mapa. V minulom roku sa do užšieho 

výberu 10 najlepších máp dostala aj mapa ktorú 

spracovali naši kolegovia Vladimír Bačík a Mi-

chal Klobučník. Táto bola súčasťou štúdie veno-

vanej zmapovaniu histórie cyklistického etapové-

ho preteku Tour de France od jeho vzniku až po 

súčasnosť. Je to naozaj pekne prepracovaná a 

atraktívna mapa, ktorá si získa pozornosť najmä s 

blížiacim sa ďalším ročníkom Tour de France. 

Naozaj stojí za to si ju aj „priblížiť“, napríklad 

pred dojazdom etáp), či pozrieť si kde vyhráva 

etapy „Slovensko“. 


