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Vedecká monografia skúseného
tímu autorov vychádza zo štúdie,
ktorú bola vypracovaná pre potreby tvorby územnej prognózy
hlavného mesta Bratislava. Monografia je rozšírenou a doplnenou verziou textu pôvodnej expertízy. Doplnené sú viaceré
hlbšie poznatky predovšetkým z
oblasti reprodukcie a rodinného
správania obyvateľstva mesta.
Týmto obohatením sa monografia stáva celkom jednoznačne

Veľmi potrebná, komplexná
rekonštrukcia priestorov katedry,
bola úspešne ukončená začiatkom októbra 2017. Po úpravách
menších priestorov v pavilóne
Ch1 v roku 2015, sa následne
minulý rok zateplili priestory
katedry v pavilóne B1 (kde
„sídlia“ prevažne kolegovia z
Oddelenia demogeografie a demografie), až nakoniec prebehla
počas 3 letných mesiacov rekonštrukcia hlavných priestorov.
Kým minulé etapy boli skôr
čiastočnou
rekonštrukciou
(najmä zateplenie a výmena
okien), táto etapa znamenala
celkovú prestavbu hlavných
priestorov katedry, vrátane nových rozvodov vody, elektriny a
tepla. Zmenilo sa dispozičné
riešenie vďaka čomu viacerí
pracovníci dostali samostatné
pracovne. Umožňuje to oveľa
lepšie podmienky na tvorivú
prácu, ale napr. i konzultácie so

študentmi. K veľkým pozitívam
patrí, že sme tiež mohli nahradiť
podstatnú časť starého nábytku
novým. Nastávajúce mesiace
budeme naďalej pokračovať na
doplnení vybavenia a skultúrnení
všetkých priestorov.
Chceme touto cestou poďakovať

vedeniu fakulty (najmä dekanovi
doc. RNDr. Milanovi Triznovi,
PhD., ktorý na rekonštrukciu
osobne dohliadal) za zaradenie
rekonštrukcie katedry do investičných plánov fakulty a výrazné
zlepšenie našich pracovných
podmienok.
(jb)

Branislav Šprocha, Branislav Bleha, Boris Vaňo: Bratislava v
demografickej perspektíve: transformácia a výhľad do roku 2050
najrozsiahlejšou a súčasne aj
najkomplexnejšou vedeckou výpoveďou o transformačných zmenách a budúcom vývoji populácie
hlavného mesta Slovenska. Podobne ide o najdetailnejšiu analýzu mesta v rámci súboru všetkých
slovenských miest. Snahou vydania rozšírenej vedeckej monografie bolo zároveň priblížiť tento
vývoj širšej odbornej verejnosti a
rozhodovacej sfére. Monografia
by nevznikla bez podpory obsta-

rávateľa - hlavného mesta Bratislava, predovšetkým Oddelenia
stratégií rozvoja a mesta a tvorby
územno-plánovacích dokumentov. Je dobrým príkladom spolupráce akademického sektora a
lokálnej samosprávy. Využiteľná
je pre všetky formy a druhy plánovacej praxe. Je vhodným príkladom pre záujemcov o prognózovanie na úrovni individuálneho
mesta. (a)
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Prehľad najnovších vedeckých publikácií pracovníkov
katedry vydaných počas letného semestra 2016-2017
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The XXVII European Society for Rural Sociology Congress
V dňoch 24-27. júla sa poľské mesto Krakov stalo centrom
27. kongresu Európskej spoločnosti sociológie vidieka. Podujatie, ktoré sa dlhodobo teší bohatej medzinárodnej účasti nielen sociológov, ale i ekonómov či geografov, sa tento rok
nieslo v duchu témy „Uneven processes of rural change: on
diversity, knowledge and justic”'.Toto zameranie vzišlo zvlášť
z potreby venovať pozornosť mnohým transformačným
procesom, ktorým čelí Európa, a ktoré zásadne ovplyvňujú
vidiecke oblasti rozličným spôsobom – demografickým
vývojom, migračnými tokmi, vzťahom medzi mestom a

zdrojov a prístupu k nim, rozličných pozícií štátu a tvorcov
politík k opätovnej produkcii týchto nerovností, ako aj rozdielnych percepcií spravodlivosti z pohľadu zainteresovaných
skupín. Mark Shucksmith sa zase venoval dopadu ekonomickej krízy z roku 2008 na nárast sociálnych nerovností mladej
generácie vo vidieckych oblastiach Veľkej Británie.

O zdieľanie nových inšpiratívnych poznatkov a networking so
zahraničnými odborníkmi v rámci agro-rurálnych štúdií teda
nebola núdza. Napriek nabitému programu však nechýbal ani
čas na objavovanie historických zákutí slnečného Krakova –
veď mesto toho návštevníkovi ponúka skutočne dosť. Či už
v návštevu historického Wawelu, židovskej štvrte Kazimierz,
vyhliadku z radničnej veže či prechádzku nákupnou uličkou
Floriánska alebo filmovým chodníkom slávy (v štýle toho
v LA) pozdĺž Visly.
(lš)

vidiekom, nárastom a poklesom alternatívnych potravinových
sietí v porovnaní s postavením mocných potravinárskych
konzorciíí, meniacim sa spôsobom využívania pôdy, rýchlym
technologickým rozvojom a pod. Tieto nerovnomerné procesy
pretvárajúce vidiecky priestor sú pritom vzájomne prepojené
na viacerých úrovniach, zahŕňajúc viacero aktérov a prístupov
riadenia. Potvrdzujú neprimeranosť zastaraných konceptov a
ich neschopnosť komplexne zachytiť systematickú povahu
dnešnej pretvárajúcej sa spoločnosti. Naskytá sa tak otázka,
ako sa s tým dokážeme vyrovnať, každý z vlastnej pozície –
ako vedec, občan, tvorca politík, člen podnikateľskej
komunity...
Vyššie zmienené východiská reflektovali účastníci v 30.
pracovných skupinách. V rámci jednej z nich – WG 6 Powety,
social exclusion and marginalization in a diversified rural
context – som mala možnosť prezentovať príspevok venujúci
sa prejavom marginality a periférnosti v podmienkach
slovenského vidieckeho priestoru.
Počas štvordňového podujatia odzneli v rámci jednotlivých
sekcií prednášky mnohých zvučných mien. Medzi inými napr.
Max Spoor, ktorý sa venoval rozvoju vidieka a pretrvávajúcim
disparitám v centrálnej Ázii s dôrazom na konflikty založené
na nerovnomernej distribúcii a využívaní zdrojov a rozvoji
smerujúcom predovšetkým k podpore miest, spôsobujúcom
nárast rozdielov na rozhraní mesto - vidiek. Michael Woods
vo svojom príspevku uvažoval nad priestorovou (ne)
spravodlivosťou vidieka v zmysle nerovnomerného rozdelenia
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11. Slovensko-česko-poľský seminár sa vydaril
11. slovensko-česko-poľské seminárium pod témou „Flows, Spaces and Societies in Central Europe (Toky, priestory a spoločnosti v strednej
Európe) môžeme považovať za veľmi vydarenú
vedeckú udalosť stredoeurópskeho významu. Seminára sa zúčastnilo sa 131 vedcov zo 16 pracovísk (početná bola najmä účasť z pracovísk v Prahe, Varšave, Brne, Olomouci, Poznani, Krakove,
ale i mnohých slovenských pracovísk). Početná
účasť dovolila po plenárnom rokovaní (v ktorom
vystúpili naši slovutní kolegovia P. Korec, P.
Churski a D. Drbohlav) pokračovať v rokovaní v
troch paralelných tematických sekciách.
Úspechu seminára určite napomohol vhodný výber miesta, ako aj termínu konania. Seminár prebehol v tradičnom mieste jednaní o celospoločenských problémoch už od čias prvej československej republiky, v kúpeľnom meste Trenčianske
Teplice (Hotel Most slávy) v dňoch 14. – 16. júna
2017. Mesto nás privítalo veľmi prívetivým počasím, čo nám umožnilo využiť všetky prednosti
kúpeľného prostredia. Početné vedecké diskusie
sa mohli preniesť z konferenčných priestorov do
parkov, kaviarní, či bazénov. Príjemným doplnením náročného programu bol aj spoločenský večer, či krátka exkurzia po Trenčianskych Tepliciach.
Za hladký priebeh konferencie musíme poďakovať najmä hlavnému organizátorovi Marcelovi
Horňákovi, jeho ďalším kolegom z organizačného výboru (V. Przybylovi, V. Bačíkovi a J. Novotnému), ďalším viacerým „pomocníkom“ z gestorskej katedry humánnej geografie PRIF UK, ako
aj kolegom z partnerských univerzít v Prahe a
Varšave.
Už sa začíname tešiť na budúce 12. spoločné seminárium ktoré sa uskutoční v Poľsku v roku
2019.
(viac o seminári na jeho web stránke: http://
www.humannageografia.sk/seminarium2017/index.php
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Seminár všetkým najlepšie priblíži malý výber fotografií
dokumentujúci jej priebeh a predstavujúci jej účastníkov.
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Ďakujeme pani Eve Predajnianskej
V júni 2017 ukončila svoje dlhoročné pôsobenie
na katedre pani Eva Predajnianska. Nastúpila na
katedru v druhej polovici 90. rokov minulého
storočia ako technicko-administratívna pracovníčka. Veľmi rýchlo sme si mnohí zvykli na jej
pedantnú a spoľahlivú prácu. Bola vždy pripravená splniť najrôznejšie pracovné úlohy, vrátane
tých „otravnejších“, ktoré sa málokomu chcú
robiť, ale spraviť ich bolo treba. Vedela trpezlivo „nahadzovať“ databázy, pripravovať najrôznejšie podklady, či kopírovať najrôznejšie materiály. Študenti s ňou dlhé roky prichádzali do

kontaktu najmä počas odovzdávania záverečných
prác. Mnohí kolegovia na fakulte možno nevedia, že
pravidelne pripravovala časť podkladov k hodnoteniu pracovísk. Pri podobných úlohách si na pani
Evu určite ešte zopárkrát spomenieme. Čas však
nezastavíme. Po desiatkach rokov práce sa na zaslúžený odpočinok tešila a veríme, že si ho užije so
svojimi záľubami.
Za dlhoročnú prácu pani Eve Predajnianskej veľmi
ďakujeme a prajeme veľa ďalších rokov v zdraví a
spokojnosti. Dúfame, že aspoň občas medzi nás
zavíta.
(jb)

Profesor Mike Douglass na krátkej návšteve katedry
Katedru počas každého semestra navštívia viacerí vzácni hostia. Sú to poprední
odborníci
pracujúci v témach
blízkych zameraniu
katedry. Medzi nimi
zaujal v letnom
semestri popredné
miesto
Profesor
Mike Douglass, líder Asian Urbanisms
Cluster na Asia Research Institute, pri
poprednej National University of Singapore. Okrem iného je aj emeritným profesorom a bývalým vedúcim na Department
of Urban and Regional Planning at the
University of Hawaii (tiež tam pôsobil aj
ako Director of the Globalization Research Center). Ph.D. získal na UCLA
(USA), pôsobil v štruktúrach OSN, i na
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ďalších univerzitách a výskumných
inštitúciách v USA a Európe. Predovšetkým je však popredným svetovým
odborníkom na mestský a regionálny
rozvoj v ázijsko-pacifickom priestore.
Svoje výskumy uskutočňoval v mnohých ázijských krajinách, čo platí dodnes.
Počas krátkej návštevy nám prezentoval prednášku „Planetary Urbanization
at the Crossroads: Globopolis Versus
Cosmopolis and the Rise of Progressive
Cities in Asia“. Predstavil nám okrem
udivujúcej dimenzie urbanizačných
procesov Ázii (ktorú si v našom eurocentrickom pohľade niekedy neuvedomujeme), s tým súvisiacimi problémami, aj viacero moderných konceptov
využívaných v súčasných snahách o
pochopenie vývoja v mestách. Veľmi
nás potešilo, že po krátkom ostýchaní

sa k otázkam odvážili aj študenti.
Okrem prednášky sme s ním strávili
príjemný zbytok dňa, počas ktorého
sme sa mu snažili priamo „v teréne“
sprostredkovať viaceré črty mestského rozvoja na Slovensku na príklade
Bratislavy. Okrem vďaky za návštevu
a prednášku samotnému profesorovi
Douglassovi, musíme ešte poďakovať
p. M. Bandurovi za významnú pomoc
pri sprostredkovaní jeho návštevy.
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Fórum o budúcnosti náboženstva na Slovensku na našej fakulte
Jedným z dôsledkov pomerne širokého
záberu humánnej geografie je zapojenie
v rozličných a tematicky pestrých projektoch. Jednou z takýchto pomerne
nových tém je aj religiozita. Pri tejto
príležitosti sme 11. septembra 2017 popoludní usporiadali na našej fakulte
kolokvium o budúcnosti náboženskej
viery zo stredoeurópskej perspektívy.
Išlo o ročný projekt pražského teológa a
sociológa Tomáša Halíka financovaný
nadáciou Templeton zameraný na komparáciu skúseností a východísk jednotlivých krajín V4 na možný vývoj náboženskej scény pohľadom sociológov,
kultúrnych antropológov a aj teológov.
Stretnutie riešiteľov slovenskej sekcie, v
ktorej participoval z našej katedry J.
Majo, bola doplnená o ďalšie tematické
prednášky. V rámci kolokvia vystúpili
(na fotografii zľava) Pavol Bargár z
Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a koordinátor
slovenskej sekcie, Juraj Majo a Tatiana
Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie
SAV, Ondrej Prostredník, docent Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktorý nedávno stratil

súhlas prednášať, Karol Moravčík, rímskokatolícky kňaz a spoluautor reflexívnej publikácie Radosť evanjelia na Slovensku analyzujúcej súčasný stav Katolíckej cirkvi v SR a Dušan Jaura, riaditeľ bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa, na ktorom umožnili vyučovať odvolanému trnavskému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi. V aktívnej a v mno-

hom inšpiratívnej diskusii zdanlivého
stretnutia cirkevného disentu vystúpili
aj teológ Miroslav Kocúr, sociológ
Miroslav Tížik zo SAV, či religionista
Roman Kečka z FF UK a ďalší.
(jm)

Blahoželáme novým absolventom našich študijných programov
Uplynulý školský rok 2016/2017 sme sa opäť tešili z úspešného
ukončenia štúdia našich študentov. Bakalársky študijný program geografia v štátnej správe a samospráve ukončilo 32 študentov (z toho 9
v externej forme). Magisterské štúdium v programe humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve úspešne ukončilo 57
študentov (z toho 7 v externej forme). So zameraním na demografiu
ukončilo štúdium 11 študentov magisterského štúdia. Na katedre
obhájilo bakalársku prácu aj 7 študentov pedagogického zamerania.
Rigoróznu prácu obhájili a po rigoróznej skúške titul RNDr. získali
Mgr. Lukáš Nosko (s rigoróznou prácou „Historicko-demografické
štúdium rodiny v obci Prietrž v rokoch 1850 - 1930“, vedúci práce
Dr. J. Majo) a Mgr. Dárius Haraksin (s prácou „Tvorba multimediálnej prezentácie geografickej exkurzie“, vedúci práce doc. V. Slavík).
Dizertačné práce úspešne obhájili a titul PhD. získali Mgr. Jozef
Antoš (s prácou „Atlas chudoby Košického kraja“, školiteľka Dr. A.
Rochovská), Mgr. Roman Fila (s prácou „Vybrané druhy správania
sa v suburbánnych zónach Bratislavy“, školiteľ doc. V. Slavík) a
Mgr. Marek Richter (s prácou „Parciálne aspekty procesov urban
shrinkage na príklade vybraných slovenských miest“, školiteľ doc. J.
Buček).
(jb)
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Human Cup 2017 pozná víťaza (staronového)
V pondelok 4. septembra 2017 sa uskutočnil s napätím očakávaný 4. ročník tenisového turnaja známeho v geografickej komunite
pod už dlho etablovanou značkou HUMAN CUP.
Tenisovo naladení zamestnanci nášho pracoviska, podporení už tradične aktívnou účasťou dekana fakulty, docenta Triznu, si zmerali sily v zápasoch dvojhry
a štvorhry. Prestížnou záležitosťou sa stáva exhibičný mini-turnaj, ktorý tento
rok obstarali, okrem už spomínaného dekana fakulty, docent Bleha a docent
Slavík. Z cennej trofeje sa tentoraz tešil najmladší z tejto trojice (pre nezainteresovaných ide o docenta Blehu). Zápasy dvojhry priniesli kvalitný tenis, s naozaj širokým diapazónom využitých herných stratégií. Niektorí z účastníkov
vsadili na štýl “servis – volej“, iní zasa využili svoje rýchle nohy, každý jeden
účastník však ukázal čo to zo svojho tenisového majstrovstva a bolo sa naozaj
na čo pozerať.
Cennú trofej po minuloročnom triumfe dominantným spôsobom obhájil Dr.
Bačík, ktorý z finálového duelu vyprevadil Dr. Plešivčáka nepopulárnym
“kanárom“. Bronz z dvojhry si odnáša docent Bleha. Zápasy štvorhry priniesli
rovnako kvalitný tenis, pričom najneúprosnejší voči svojim súperom boli považskí deblisti Klobučník/Plešivčák, ktorí si z turnaja odnášajú zlaté medaily.
Svoje kvality v oboch tenisových disciplínach preukázal aj jediný zahraničný
účastník turnaja, Vojtěch Przybyla, ktorý zároveň získal neoficiálny titul
“skokan roka“.
Veríme, že v budúcnosti sa aktívnou tenisovou či diváckou účasťou pridajú aj
samotní študenti humánnej geografie a demografie a spoločne tak strávime
príjemný čas, nielen v priestoroch fakulty počas prednášok či cvičení, ale i na
akademických športoviskách.
Keďže všetko fungovalo, z organizačného hľadiska je potrebné poďakovať
predovšetkým M. Klobučníkovi, ale taktiež V. Bačíkovi a V. Przybylovi. (h)

Aktuálne číslo Acta Geographica Universitatis Comenianae
Príspevky uverejnené v AGUC Vol. 61, No. 1, 2017:
Michal Roupa, Dagmar Kusendová: Nastupujúca dospelosť a neskoršie rodičovstvo, pp. 3-26.
Dana Hübelová, Milan Palát, Miroslav Musil: Změny vybraných ukazatelů ve
správních obvodech obcí s rozšířenou působnosti kraje Vysočina v letech 2007 a
2013, pp. 27-44.
Marek Súľovský: Klimaticko-topografický potenciál Podmalokarpatska na vinohradníctvo: návrh regionalizácie, pp. 45-64.
Alexandra Benová, Vladimír Pelech, Miroslav Kožuch, Richard Feciskanin, Radoslav Chudý, Martin Iring, Eva Mičietová, Jerguš Moravčík, Tomáš Schmidt,
Hana Stanková, Juraj Vališ: Mapové vyjadrenie vybraných skupín údajov o environmentálnom zdraví, pp. 65-95.
René Matlovič: Právna geografia: interpretácia v kontextoch jurisprudencie a metageografie, pp. 97-111.
Pavol Korec, Bohuslava Gregorová, Vladimír Baran: Niekoľko poznámok k hodnoteniu a interpretácii heterogenity regionálnej štruktúry Banskobystrického samosprávneho kraja, pp. 113-144.
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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. Záujemcovia o publikovanie
kontaktujte editorov (korec@fns.uniba.sk, plesivcak@fns.uniba.sk).
Viac na: http://actageographica.sk/sk/index.php

Katedrový telegraf

Fotogaléria z rekonštrukcie hlavných priestorov katedry
Krátky výber fotografií približuje postupný
prerod hlavných priestorov katedry od pôvodného stavu, cez stavebné práce počas
rekonštrukcie až po niekoľko ukážok nových.
Ešte „nezabývaných“ priestorov. Okrem
priestorov pracovní, sekretariátu, chodby, sa
zrekonštruovali aj ďalšie priestory sociálneho a technologického zázemia katedry.
Táto zmena sa radí k zásadným v histórii
katedry ako napr. presunu z centra mesta
(Rajskej ulice) do areálu v Mlynskej doline
do pavilónu Ch2, či neskoršiemu presun do
súčasných priestorov Ch1-B1.
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Katedrový telegraf

Aktuálne zloženie kolektívu katedry v šk. roku 2017/2018
Katedra bude v školskom roku 2017/2018 pôsobiť v nasledujúcom zložení:
Vedúci katedry: doc. RNDr. Ján Buček, CSc.
Zástupca vedúceho katedry: doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Vedúci oddelenia humánnej geografie: prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Vedúci oddelenia demogeografie a demografie: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Tajomník katedry: RNDr. Michal Klobučník, PhD.
Sekretárka katedry: Veronika Bartovicová
Oddelenie humánnej geografie
prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
doc. RNDr. Ján Buček, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
RNDr. Michal Klobučník, PhD.
RNDr. Martin Plešivčák, PhD
Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.
Mgr. Marcel Horňák, PhD.
Mgr. Lucia Škamlová, PhD.
Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.
Mgr. Roman Fila, PhD.
Oddelenie demogeografie a demografie
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 doktorand na oddelení humánnej geografie
Mgr. Vojtěch Przybyla
Interní doktorandi na oddelení demogeografie a demografie
Mgr. Arnold Kakaš
Mgr. Michal Szabo
Mgr. Milan Takáč
V uplynulom školskom roku pracovný pomer na katedre ukončili dve dlhoročné technické pracovníčky - pani Alena Kadlečíková a pani Eva Predajnianska. Podobne svoje pôsobenie na katedre ukončili Mgr. Filip Lehocký, PhD. a Mgr. Lukáš Belušák,
PhD. Všetkým bývalým kolegom za prácu pre katedru veľmi ďakujeme.
Uplynulým školským rokom ukončili interné doktorandské štúdium a na katedre ďalej nepôsobia Mgr. Jozef Antoš, PhD. a Mgr.
Katarína Matejová. Aj im ďakujeme za viacročnú spoluprácu.
(jb)
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Telegraf technicky pripravili V. Bačík, J. Buček.
Foto: pracovníci katedry, materiály UK, web.

