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III.
Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
Vedúci katedry: RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Tajomník: RNDr. Pavol Papčo, PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Zuzana Synáková
Štruktúra funkčných miest:
profesor:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU
funkčné miesto docent:
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
doc. RNDr. František Petrovič, PhD.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
Mgr. Miloš Bačík, PhD.
PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly.
Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú
funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email)
IV.
Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Odporúča sa uviesť najdôležitejšiu/najzaujímavejšiu udalosť z pohľadu katedry za
daný mesiac, či už v rámci aktivít pre verejnosť, študentov, zamestnancov,
vzdelávacej činnosti (prednáška významnej osobnosti), výskumnej činnosti
(publikovanie významného objavu, štúdie, usporiadanie konferencie a pod.),
a prostredníctvom informácií o nej, či fotodokumentácie predstaviť/priblížiť život na
katedre, ústave, inštitúte.
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou (max. 3)(VZOR)
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Názov podujatia: Vedecká konferencia GEOGRAFIA A INTEGROVANÝ VÝSKUM KRAJINY, 10. - 12. 9.
2013, Ružomberok
Medzinárodná konferencia sa konala pri príležitosti nedožitého životného jubilea (80 rokov) významného
slovenského geografa prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc. a 10. výročia založenia Katedry geografie na PF KU
v Ružomberku. Na konferencii vystúpili so svojimi príspevkami poprední slovenskí i českí geografi s najnovšími
výsledkami svojich výskumných úloh. Členovia katedry zorganizovali pre účastníkov konferencie aj jednodňovú
odbornú exkurziu zameranú na vybrané geografické otázky regiónu severného Slovenska.
Názov podujatia: Filmový festival Jeden svet, 18. - 21. 2. 2013, Ružomberok
OZ Človek v ohrození a Stopka n. o. v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Pedagogickou
fakultou, Katedrou
geografie
a Univerzitným
pastoračným
centrom
Jána
Vojtaššáka
KU
v Ružomberku organizovali projekcie dokumentárnych filmov v rámci 13. ročníka Filmového festivalu Jeden svet
na Slovensku, presnejšie v rámci prehliadky Jeden svet v regiónoch. Každý deň sa premietalo na 2 miestach –
v čajovni Aquila a v Aule Jána Pavla II., KU. Pre každý deň bola zvlášť pre čajovňu Aquila a zvlášť pre Aulu Jána
Pavla II., KU navrhnutá téma dňa, podľa ktorej boli na tento deň navrhnuté filmy. Spolu bolo v rámci festivalu
premietnutých všetkých 20 vybraných filmov, v čajovni Aquila 17 projekcií, v Aule Jána Pavla II., KU 13 projekcií
(spolu v rámci festivalu 30 projekcií).
Celková návštevnosť festivalu bola vyše 820 divákov, z ktorých významný podiel tvorili študenti Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Na propagáciu bolo využitých množstvo plagátov a oznamov na viacerých
internetových stránkach, celý týždeň pred festivalom a v prvé dva dni festivalu bol v Mestskej televízii
Ružomberok vysielaný festivalový spot.
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky, Katedra geografie, 11. - 15. 11. 2013, Ružomberok
Nosnými akciami zorganizovanými katedrou boli prednášky uskutočnené 12. 11. 2013, a to prednáška
prof. RNDr. J. Mládka, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Japonsko geografické špecifiká“ a prof. RNDr. M. Kozovej, CSc. na tému „Súčasný stav krajinnej ekológie a aktuálne trendy
jej rozvoja“.

Účasť členov katedry na podujatí
Názov podujatia, miesto, termín:
100. výročie objavenie Zbrašovských aragonitových jaskýň, odborný seminár,
Česká republika – Teplice nad Bečvou, 9. – 10. 4. 2013
Aktívne na seminári vystúpil so svojim príspevkom doc. Bella.
Interdisciplinárne vedecké sympózium. Kresťanské posolstvo pre mier vo svete.
Ružomberok, 11.4.2013
Na sympóziu aktívne vystúpili Dr. Čief a Dr. Kovačic s príspevkom Vplyv tzv.
Arabskej jari na postavenie kresťanov v severnej Afrike. In:
„6th International Symposium on Gully Erosion in a Changing World (6th ISGE),
6. - 12. 5. 2013, Iasi, Romania“
Na medzinárodnom sympóziu sa zúčastnil Dr. Papčo.
16th International Congress of Speleology, Czech Republic, Brno, 21. – 28. 7. 2013
Na kongrese aktívne vystúpil doc. Bella.
Vedecká konferencia „Geografia a integrovaný výskum krajiny“ – Ružomberok,
10. – 12. 9. 2013
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Konferenciu organizovala naša katedra v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK
v Bratislave, z pomedzi členov katedry aktívne vystúpili so svojimi príspevkami doc.
Soták, doc. Bella, Dr. Hurbánek, Dr. Bačík, Dr. Kovačic, Dr. Čief, doc. Nižnanský, Dr.
Tomčíková, Dr. Rakytová, doc. Novodomec
9. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, Správa
slovenských jaskýň – Liptovská Sielnica, 24. – 26. 9. 2013
Na konferencii aktívne vystúpil doc. Bella.
9th Polish-Czech-Slovak Geographical Seminar „Accessibility And Participation
As Fields Of Geographical Research“, Sulejów, Poland, 2. - 4. 10. 2013, organizátor:
University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Institute of
Socio-Economic Geography and Spatial Management
Na konferencii aktívne vystúpil Dr. Hurbánek.
3. geografické diskusní fórum „35 let od vydání sociálněgeografické regionalizace
ČSR“, Kojetice na Moravě, 16. - 17. 10. 2013, organizátori: Centre for Analysis of
Regional Systems; Katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci; Ústav
geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i.; Katedra geografie Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
Konferencie sa zúčastnili Dr. Hurbánek, Dr. Papčo.
„Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii“ – vedecká konferencia pri
príležitosti 70. výročia založenia Geografického ústavu SAV, Smolenice, 19. 11.
2013. Z katedry vystúpil doc. Bella s pozvanou prednáškou.
Memoriál Mladena Kolényho 2013, Bratislava, 13. 12. 2013
15. ročník neformálneho športovo-spoločenského stretnutia pracovníkov a študentov
geografických pracovísk zo SR a ČR, od roku 2007 organizovaného na počesť v tom
istom roku zosnulého geografa dr. M. Kolényho. Katedru geografie PF KU
zastupovalo jej 8 členov spolu so študentmi geografie v kombinácii v bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia. Spoločná akcia učiteľov a študentov dala priestor pre
vzájomné polytematické diskusie, výsledkom ktorých môže byť efektívnejšia výučba
v budúcnosti.

V.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.
Katedra geografie zabezpečuje študijný odbor geografia v bakalárskom
a magisterskom študijnom programe Učiteľstvo predmetu geografia
v kombinácii.
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Geografia sa najčastejšie študuje v kombináciách s biológiou, informatikou,
náboženskou výchovou, chémiou, matematikou, anglickým jazykom, nemeckým
jazykom, históriou a náukou o spoločnosti. V prípade záujmu študentov je možné
kombinovať štúdium geografie s odbormi akreditovanými na Pedagogickej
i Filozofickej fakulte KU po schválení v Akademickom senáte PF KU.
5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či
medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu,
umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.).
5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu.
5.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť.
VI.

Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

Katedra geografie uskutočňuje rigorózne konanie v odbore Teória vyučovania geografie,
participuje svojimi pedagógmi pri kontinuálnom vzdelávaní učiteľov v predmete geografia
na základných a stredných školách (1.; 2. atestačná skúška – odborné práce).

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci uskutočňovania
výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, najmä z pohľadu plnenia cieľov
stanovených pre túto oblasť v dlhodobom zámere KU, opatreniach na podporu tejto
oblasti a komentár o medziročnom vývoji, či vývoji za viac rokov.
7.1 Zameranie výskumu a vývoja
V roku 2013 sa výskum zameriaval na riešenie vedecko-výskumných úloh :
 validácia európskej mapy stupňa nepriepustnosti vo vzťahu k zastavaným
plochám na Slovensku
 tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia
na báze európskych služieb pre monitoring krajiny
 výskum morfogenézy a morfochronológie vývoja reliéfu Západných Karpát,
konkrétne v priestore Liptovskej kotliny a okolitých pohorí
 morfogenéza reliktných eróznych foriem multimetodickým prístupom
 geografia rozvoja menej rozvinutých krajín
 didaktika geografie
 demogeografická
a sídelnogeografická analýza vybraných regiónov
Slovenska
 vyučovanie geografie na základných a stredných školách
Na katedre geografie sa výskumné aktivity v roku 2014 zamerajú na riešenie
vedecko-výskumných úloh
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validácia európskej mapy stupňa nepriepustnosti vo vzťahu k zastavaným
plochám na Slovensku
tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia
na báze európskych služieb pre monitoring krajiny
výskum morfogenézy a morfochronológie vývoja reliéfu Západných Karpát,
konkrétne v priestore Liptovskej kotliny a okolitých pohorí
štruktúra krajiny Demänovskej doliny
morfogenéza reliktných eróznych foriem multimetodickým prístupom
geografia rozvoja menej rozvinutých krajín
využívanie IKT vo vyučovaní geografie na ZŠ a gymnáziu
demogeografická a sídelnogeografická analýza vybraných regiónov
Slovenska









7.2 Uvedú sa podané projekty
Zahraničné
výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

edukačné a mobilitné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

LLP/Erasmus

LLP/Erasmus

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

RNDr. Pavol
Papčo, PhD.,
Mgr. Pavol
Hurbánek,
PhD.
RNDr. Ivana
Tomčíková,
PhD., ,
PaedDr.
Michal
Kovačic,
PhD., Mgr.
Miloš Bačík,
PhD.,
PaedDr.
Rastislav
Čief, PhD,
Paeddr.
Iveta
Rakytová,
PhD.

mobilita učiteľa
University of Southampton, Faculty of Social and
Human Sciences, Geography and Environment Unit,

16. – 22. 3.
2014

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Mobilita učiteľa
Wyzsa Szkola Turystyki i Ekologii w Suchej
Beskidzkiej, Poľsko

Domáce
výskumné
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22.4.- 30.4.
2014

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

VEGA

1/0069/14

Trendy využívania krajiny v
chránenom území intenzívne
zaťaženom rekreačným
vplyvom

Tomčíková Ivana, RNDr., PhD.

VEGA

1/0019/14

Geografický výskum
problémov chudoby a
rozvojovej pomoci vo
vybraných krajinách

Čief Rastislav, PaedDr., PhD.

2/0038/14

Adaptačné stratégie na
prírodné a spoločenské
disturbancie prebiehajúce v
lesnej krajine

Zhodn
otenie
a najdô
ležitejš
ie
výsled
ky
projekt
u za
rok

Pridelené finančné prostriedky na
rok v EUR

Doba
trvania
projektu

zatiaľ neschválený

2014-2017

Zatiaľ neschválený

2014-2017

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Dr. V. Chobotová z UEL SAV

VEGA

Spoluriešitelia za KG:
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.,
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.,
Doc. RNDr. Branislav
Nižnanský, PhD.

Schválený, zatiaľ nepridelené
finančné prostriedky

2014-2017

po 200 hodín

Ostatné

7.3 Uvedú sa riešené projekty
Zahraničné
výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2013

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

edukačné a mobilitné
Grantová
agentúra

LLP/Erasmus

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2010

RNDr. Ivana
Tomčíková, PhD., ,
PaedDr. Michal
Kovačic, PhD., Mgr.
Miloš Bačík, PhD.,
PaedDr. Rastislav
Čief, PhD.

Mobilita učiteľa
Jihočeská univerzita České Budejovice,
Pedagogická fakulta, Katedra geografie,
Česká republika
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Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2013 v
EUR

Doba
trvania
projektu

22.4.30.4.2013

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

ostatné
Grantová
agentúra

Visegrad Fund Visegrad
University
Studies

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

61100019

Specyfika
i turystyczna
atrakcyjność
wybranych
regiónow
krajów
wyszehradzkic
h

Nižnanský,
Branislav, doc,
RNDr., CSc.
Kovačic,
Michal,
PaedDr, PhD.
(Katedra
geografie
spolupracujúce
pracovisko)

Pilotné
výskumy
turistického
ruchu na
poľskoslovenskom
pohraničí

Branislav
Nižnanský,
Michal Kovačic

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2013

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2013
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2012 2015

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 85 % v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Partneri projektu:
Wyzsa Szkola Turystyki i Ekologii w Suchej
Beskidzkiej a
Katolícka univerzita v Ružomberku, Rektorát KU.

2007-2013

Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013 a
v 10% zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
Euroregiónu Beskydy.

Domáce
výskumné

Grantová
agentúra

APVV

VEGA

VEGA

Číslo
projektu

Názov
projektu

APVV0625-11

Nová syntéza
vývoja reliéfu
Západných
Karpát
– príprava
databázy pre
testovanie
kľúčových
hypotéz

1/0030/12

2/0042/12

Hypogénne
jaskyne na
Slovensku:
speleogenéza a
morfogenetické
typy
Odraz
nestability
globálnych
systémov Zeme
vo
vrchnokriedových a
paleogénnych
súvrstviach
Západných
Karpát: zmeny
fyzikálnych a
životných
podmienok v
období
biotických kríz,
klimatických
extrémov,
impaktov a

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2013

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2013
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Doc. RNDr. Pavel
Bella, PhD.
(za PF KU)

Paleomagnetický a magnetostratigrafický výskum
a rádioizotopové datovanie travertínov (U-seriers), ktoré
pokrývajú zvyšky riečnych terás v Liptovskej kotline.
Datovanie sedimentov v jaskyniach, ktorých vývoj súvisel
s vývojom reliéfu okolitých území (jaskynné úrovne
v Demänovskej doline, subhorizontálne časti Belianskej
jaskyne). Skúmanie vplyvu glacifluviálnych agradácií na
vývoj ponorových jaskýň v stredohorskom alogénnom krase
(Nízke Tatry, Západné Tatry).

12873

2012–2015

1700

Doc. RNDr. Pavel
Bella, PhD.

Geologický, mineralogický a geomorfologický výskum
jaskýň v magnezitoch (ložisko Jelšava), Ochtinskej
aragonitovej jaskyne, jaskyne Dúpnica na rozhraní
Západných Tatier a Liptovskej kotliny a Krasovej jaskyne pri
Sklených Tepliciach v Štiavnických vrchoch. Súborná
analýza vytvárania hydrotermálnych jaskýň v Západných
Karpatoch v rozdielnych geologických podmienkach
a dobách.

3618

2012–2014

1300

Soták Ján
Doc. RNDr. DrSc.

V prvom roku riešenia projektu bol výskum zameraný na
analýzu kriedových súvrství (profily Puez, Praznov,
Jarabina) a paleogénnych súvrství (profily Kršteňany, Huty,
Prešov-Haniska, Babín a i.). Získané výsledky boli
prezentované a publikované v časopisoch (Mineralia
Slovaca) a na konferenciách ESSEWECA 2012,
Paleontologický seminár 2012 Brno, a i.

7670 EUR

2012-215

600/r.
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syngenetického
vulkanizmu

VEGA

1/0275/13

Tvorba,
verifikácia a
aplikácia
priestorových
modelov
zaľudnenia a
osídlenia na
báze
európskych
služieb pre
monitoring
krajiny

Pavol Hurbánek

Validácia európskej mapy nepriepustných povrchov (tzv.
soil sealing layer - SSL) vo vybraných lokalitách pomocou
leteckých ortofotosnímok a návrh dazymetrickej metódy
priestorovej dezagregácie hustoty zaľudnenia.

BV
7925 EUR
2013-2016

1600

KV
3666 EUR

GAPF
Grantová
agentúra

GAPF

Číslo
projektu

1/28/2012

Názov projektu

Miestna krajina
a regionálna
výchova
v geografickej
edukácii v regióne
Liptov

Hlavný
riešiteľ

Ivana
Tomčíková

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu
za rok 2013

príspevky prezentované na domácich a
medzinárodných konferenciách a publikované v
zborníkoch z konferencií a vedeckých časopisoch

Pridelené
finančné
prostriedky
v EUR

Doba trvania
projektu

1.9.201231.8.2013

560

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

300

Hurbánek, Pavol - Rosina, Konštantín - Lajčáková,
Andrea (2012): Hodnotenie tematickej presnosti
európskej mapy umelých nepriepustných povrchov
vo vybraných modelových územiach na Slovensku,
Abstrakt zo VI. medzinárodného geografického
kolokvia, Danišovce, 20.-22. 11. 2012, Krajina a jej
premeny v geografickom výskume. Geographia
Cassoviensis, 6, 1, Ústav geografie, Prírodovedecká
fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, pp.
107 [ISSN 1337-6748]

GAPF

3/03/2012

Validácia
európskej
mapy
stupňa
nepriepustnosti vo
vzťahu
k
zastavaným
plochám
na
Slovensku

Pavol
Hurbánek

Rosina, Konštantín - Hurbánek, Pavol (2012):
Iteratívna metóda dazymetrického mapovania
hustoty zaľudnenia na báze európskych služieb pre
monitoring krajiny. Kartografické listy, 20, 2, pp. 5665 [ISBN 978-80-89060-16-0; ISSN 1336-5274]

1.9.2012 31.8.2013

500

1. 9. 2012 31. 8. 2013

400

Rosina, Konštantín - Hurbánek, Pavol - Atkinson,
Peter M. (2012): Top-down population density grid
based on European land monitoring services. In:
EFGS 2012 conference. European Forum for
GeoStatistics, Prague, pp. 1-17 Dostupné na:
http://www.czso.cz/efgs/efgs2012.nsf/i/presentations
Bleha, Branislav - Hurbánek, Pavol - Vaňo, Boris
(2012): Demografická projekcia mestskej a vidieckej
populácie Slovenska do roku 2030. Demografie revue pro výzkum populačního vývoje, 54, 3, pp.
233-249 [ISSN 0011-8265 - Print, ISSN 1805-2991 Online]

GAPF

3/05/2012

GAPF

4/12/2012

Časovopriestorové
prejavy extrémnej
vodnej erózie
pôdy vo
vybraných
lokalitách
Slovenska
7. vedecká
konferencia
Asociácie
slovenských
geomorfológov pri
SAV
„Geomorfológia
a integrovaný

Pavol Papčo

hodnotenie priestorového rozšírenia akcelerovanej
vodnej erózie v SR vo vzťahu ku geologickým
podmienkam

500

Pavol Papčo

organizovanie medzinárodnej geomorfologickej
konferencie, organizovanie odbornej exkurzie

500
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1. 9. –
31. 12. 2012

300

výskum krajiny“

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

VII.

2/01/2012

1. Nové výzvy pro
geografii (výročná
konferencia České
geografické
společnosti, Brno)
2. Nové impulzy v
regionálnom
rozvoji
stredoeurópskeho
priestoru
(medzinárodná
vedecká
konferencia, Nitra)

1/22/2013

Vzťah súčasného
využívania krajiny
k jej potenciálu (na
príklade
Demänovskej
doliny),

Ivana
Tomčíková

Terénna rekognoskácia študovaného územia

600

1.9.201331.8.2014

1100

3/06/2013

Vybrané prírodné
hrozby Slovenska:
minulosť,
prítomnosť,
budúcnosť

Pavol
Papčo

terénna rekognoskácia záujmových lokalít

500

1.9.201331.8.2014

400

4/11/2013

„Geografia a
integrovaný
výskum krajiny“ –
vedecká
konferencia pri
príležitosti
nedožitého jubilea
prof. RNDr.
Michala Zaťka,
CSc. a 10. výročia
založenia Katedry
geografie na
Pedagogickej
fakulte
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku

Pavol
Papčo

organizovanie medzinárodnej geomorfologickej
konferencie, organizovanie odbornej exkurzie

600

1.9.201331.8.2014

200

č. p- z prostriedkov vo výške 350,00 EUR boli
hradené náklady na konferencie v Brne a Nitre,
z ktorých boli publikované dva
príspevky

Miloš Bačík

350

2012

Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu

a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR
c) HABILITAČNÉ KONANIE
d) INAUGURAČNÉ KONANIE

VIII. Zamestnanci na katedre
V tejto časti sa odporúčajú uviesť údaje o mobilitách zamestnancov (tab. Príloha č. 1)
Grantová
agentúra

LLP/Erasmus

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2013

RNDr. Ivana
Tomčíková, PhD., ,
PaedDr. Michal
Kovačic, PhD., Mgr.
Miloš Bačík, PhD.,
PaedDr. Rastislav
Čief, PhD.

Mobilita učiteľa
Jihočeská univerzita České Budejovice,
Pedagogická fakulta, Katedra geografie
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Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2013 v
EUR

Doba
trvania
projektu

22.4.30.4.2013

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

IX.
Podporné činnosti katedry
Odporúča sa uviesť výsledky a aktivity v podporných činnostiach katedry.
X.
Rozvoj katedry
Pracovníci katedry sú vedúcimi, respektíve spoluriešiteľmi viacerých vedeckých
projektov. Na Katedre geografie sú riešené tri projekty VEGA: hlavní riešitelia: Doc.
RNDr. Pavol Bella, PhD., Doc. RNDr. Ján Soták, Dr.Sc. a RNDr. Pavol Hurbánek,
PhD. a v riešiteľských tímoch sú zapojení RNDr. Ivana Tomčíková, PhD., RNDr.
Pavol Papčo, PhD., PaedDr. Iveta Rakytová, PhD. a schválený bol projekt VEGA
2/0038/14 v spolupráci s UEL SAV.
Členovia katedry sú členmi riešiteľského kolektívu projektu APVV-0625-11 (Doc.
Bella, Dr. Papčo).
XI.
Medzinárodné aktivity katedry
Uvádza sa najmä pôsobenie katedry respektíve jej zamestnanca v medzinárodných
organizáciách a sieťach, respektíve ich výsledkov.
Členstvo v redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov a domácich
časopisov
Doc. RNDr. Soták, DrSc.
Geologica Carpathica – SCI journal
Geological Quarterly – SCI journal
Paleontology Journal – Hindawi Publishing Corporation
(http://www.hindawi.com/journals/pj/
Mineralia Slovaca
Doc. Pavel Bella, PhD.
Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Slovenský kras
Aragonit
PaedDr. Michal Kovačic , PhD.
Technológia vzdelávania
Doc. RNDr. Rudolf Novodomec, PhD.
Geografia
Člen komisie štátnych dizertačných skúšok v odbore Fyzická geografia a geoekológia
na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity, Ostrava, Česká republika, 2011
Člen Múzejnej koordinačnej rady pri Slovenskom múzeu ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
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XII. Sumár (Executive summary)
Katedra geografie v roku 2013 bola organizátorom viacerých podujatí, ktorých
cieľom bolo jednak prezentovať geografiu ako vedu (akcie a prednášky počas
Týždňa vedy a techniky), ako aj spopularizovať geografiu ako vednú disciplínu
(napr. Krajské kolo Geografickej olympiády).
Za najvýznamnejšiu udalosť uskutočnenú katedrou považujeme medzinárodnú
konferenciu pod názvom „Geografia a integrovaný výskum krajiny“, ktorá bola
organizovaná pri príležitosti 10. výročia založenia Katedry geografie na PF KU
v Ružomberku. Druhým hlavným cieľom konferencie bola dôstojná spomienka
na nedožité 80-te narodeniny významného slovenského geografa, ktorý pôsobil aj
na katedre, prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc.. Konferencia potvrdila skutočnosť, že sa
katedra dobre etablovala medzi ostatnými katedrami na Slovensku, ale aj v Českej
republike. Čestnými hosťami konferencie boli dekan Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave Doc. RNDr. Milan Trizna, CSc., rektor Prešovskej univerzity a predseda
Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV prof. RNDr. René Matlovič, PhD.,
a riaditeľ Geografického ústavu SAV prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. Na konferencii
odznelo viacero podnetných prednášok, ktoré budú publikované v univerzitnom
vedeckom časopise.
Okrem toho členovia katedry publikovali viacero významných vedeckých štúdií,
pokračovali vo vedeckých projektoch VEGA, APVV, kde sú hlavnými riešiteľmi,
respektíve spoluriešiteľmi.
Viacerí členovia katedry sa zúčastnili na mobilitách, konkrétne na Katedre geografie
Pedagogickej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.
Naďalej chceme pokračovať v riešení schválených projektov, mobilitách učiteľov.
XII. Obsah – uvedie sa obsah správy
Správa obsahuje stručný prehľad činnosti Katedry geografie PF KU v Ružomberku
v roku 2013.
Prílohy
Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy.
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