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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: Dagmar Mariašová 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

funkčné miesto profesor: 

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 

 

funkčné miesto docent: 

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. 

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.  

doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. 

 

funkčné miesto odborný asistent: 

PaedDr. Rastislav Čief, PhD. 

RNDr. Pavol Papčo, PhD. 

PaedDr. Iveta Rakytová, PhD. 

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. 

Mgr. Pavol Hurbánek, 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 

 

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou: 
 

Názov podujatia: Workshop „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“ 

Dátum a miesto konania: 19. a 20. apríla 2018, Ružomberok – Vlkolínec 

Workshop sa realizoval v rámci projektu INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001 „Pamiatky svetového 

dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ (doba riešenia: od 01.09.2017 do 30.06.2019) pod 

organizačnou hlavičkou najmä Katedry geografie (Katolíckej univerzity v Ružomberku) a mesta Ružomberok 

v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne, Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, Univerzitou 

Konštantína Filozofa v Nitre a OZ Vlkolínec. Na workshope sa zúčastnilo 43 účastníkov, z toho 19 účastníkov 

bolo z 3 slovenských a 2 českých univerzít a 1 pracoviska Slovenskej akadémie vied. Ostatní účastníci boli 

z miestnej samosprávy (mesto Ružomberok), miestnych odborných organizácií (Správa Národného parku Veľká 

Fatra a Mestské lesy, s.r.o. Ružomberok), miestnych organizácií záhradkárov (OV SZZ Ružomberok, ZO SZZ 

Vlkolínec) a OZ Vlkolínec. Podujatie bolo pekným príkladom ako by sa mal realizovať účinný a efektívny prenos 

vedeckých a odborných poznatkov do praxe. Do programu boli zaradené prednášky zamerané na skúsenosti 

s uplatňovaním ochranárskych zásad UNESCO na území Biosférickej rezervácie Dolní Morava (Ing. Jan Vybíral, 
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riaditeľ BR Dolní Morava), historický vývoj krajinných štruktúr v lokalite UNESCO Vlkolínec za ostatných 250 

rokov (prof. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. a prof. RNDr. František Petrovič, PhD., Fakulta prírodných vied 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) a udržateľný cestovný ruch a jeho prínos pre rozvoj lokality UNESCO 

Vlkolínec (doc. Ing. Jana Piteková, PhD., Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku). Podstatná 

časť workshopu sa realizovala priamo v záhradách a na území ochranného pásma lokality UNESCO Vlkolínec. 

V dopoludňajšom programe lektor Ing. Ondřej Dovala, špecialista na ošetrovanie ovocných stromov a pomológiu 

(Česká republika) predstavil na praktických príkladoch, ako by bolo možné zachovať v tejto lokalite krajové 

odrody ovocných stromov a ako správne ošetrovať staré stromy. Na základe prednesených prednášok, 

uskutočnených praktických častí workshopu a bohatej diskusie predložili prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 

(Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku) a Ing. Jozef Bašary (Mestský úrad Ružomberok a OZ 

Vlkolínec) návrhy záverov a odporúčaní, ktoré budú predstavené Rade pre Vlkolínec. 

 

Názov podujatia: Konferencia: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO 

Dátum a miesto konania: 24. a 25. októbra 2018, Katolícka univerzita v Ružomberku; Ružomberok - Vlkolínec 

Podujatie bolo organizované pod záštitou primátora mesta Ružomberok MUDr. Igora Čombora, PhD. 

a doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, významný podiel na realizácii 

stretnutia mala Katedra geografie PF KU. Sprievodnými podujatiami konferencie boli workshop, výstava 

a návšteva novootvoreného Domu UNESCO vo Vlkolínci. Konferencia sa realizovala v rámci projektu 

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň 

cezhraničnej spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného 

dedičstva nadregionálneho významu. Na konferencii a workshope sa zúčastnilo viac ako 45 odborníkov 

zo štátnej správy a jej odborných organizácií, regionálnej a miestnej samosprávy, univerzít, podnikateľského 

sektora a tretieho sektora. Konferenciu otvorila panelová diskusia, v ktorej sa pozornosť zamerala na otázky 

a výzvy súvisiace so zachovaním svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a využitím značky 

UNESCO pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu. 

 

 

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. 

Geografia sa najčastejšie študuje v kombináciách s biológiou, informatikou, 

náboženskou výchovou, históriou ako aj s matematikou, anglickým jazykom, 

nemeckým jazykom, talianskym jazykom  a náukou o spoločnosti. V prípade záujmu 

študentov je možné kombinovať štúdium geografie s akýmikoľvek odbormi 

akreditovanými na Pedagogickej i Filozofickej fakulte KU po schválení 

v Akademickom senáte PF KU.  

Zástupcovia katedry taktiež spolupracujú na programe celoživotného vzdelávania 

ako konzultanti a posudzovatelia atestačných prác pre predmet Geografia. 

 

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. 

 

V. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
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Katedra geografie uskutočňuje rigorózne konanie v odbore Teória vyučovania 

geografie (PaedDr.), participuje svojimi pedagógmi pri kontinuálnom vzdelávaní 

učiteľov v predmete geografia na základných a stredných školách (1. a 2. atestačná 

skúška – odborné práce) a tiež vedie štúdium rozširujúceho vzdelávania v predmete 

Geografia. 

Katedra geografie je spoluorganizátorom krajských kôl Geografickej olympiády pre 

základné školy a stredné školy. 

Pracovníci Katedry geografie sa podieľali na zabezpečovaní pedagogických aktivít 

v rámci poskytovania ďalšieho vzdelávania (doktorandské štúdium) - konzultácie 

pre študentov doktorandského štúdia Priestorného plánovania na STU v Bratislave 

(prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., PF KU v Ružomberku) ako aj účasť v komisiách 

na obhajobu dizertačných prác (prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.). 

 

VI. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 
Na Katedre geografie sa v roku 2018 výskum zameriaval na nasledovné výskumné aktivity: 

 

 Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstviach 

Západných Karpát 

 Výskum morfogenézy a morfochronológie vývoja reliéfu Západných Karpát, špeciálne jaskynných 

systémov Slovenska 

 Analýza faktorov podmieňujúcich výskyt extrémnej vodnej erózie 

 Zmeny štruktúry krajiny a ich prejavy v krajine, druhotná štruktúra krajiny, land use 

 Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach 

 Tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych 

služieb pre monitoring krajiny 

 Demogeografická a sídelnogeografická analýza vybraných regiónov Slovenska 

 Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov  

 Didaktika geografie, vyučovanie geografie na základných a stredných školách. 

 
V roku 2019 sa výskum zameria na riešenie rovnakých vedecko-výskumných úloh vzhľadom na pokračovanie, 

príp. podávanie nových grantových projektov v obdobnej problematike. 

 

 

7.2 Uvedú sa podané projekty 

Zahraničné 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok  

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok  v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

 

edukačné a mobilitné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2018 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2018 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
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Erasmus + KA107  . 
Ivana 

Tomčíková 
RUDN Univerzity, Moskva schválené   

Erasmus + KA107   
Iveta  

Rakytová 
RUDN Univerzity, Moskva schválené   

 

Domáce 

výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

KEGA 
011KU-

4/2019 

Využitie interdisciplinárnych aspektov 

geografie na podporu prírodovedného a 

technického vzdelávania 

doc. RNDr. Branislav 

Nižnanský, CSc. 
    

 

GAPF 
Grantová 

agentúra 

Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu 

za rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 2/18/2018 

 14. medzinárodná konferencia o cestovnom 

ruchu (VŠP, Jihlava) 

Výroční konference České demografické 

společnosti 

Bačík Miloš , Mgr., PhD.  

 2018-2019  

GAPF 2/23/2018 Výskum zmien v obsahu výučby geografie Čief Rastislav,  PaedDr. PhD. 

 2018-2019  

GAPF 2/37/2018 
Aktívna účasť na zahraničných geografických 

a environmentálnych konferenciách 
Papčo Pavol, RNDr., PhD. 

 2018-2019  

GAPF 2/40/2018 

Súčasný stav geografie na Slovensku – účasť 

na medzinárodných vedeckých konferenciách 

zameraných na smerovanie a budúcnosť 

geografie ako vednej disciplíny  
Rakytová Iveta, PaedDr. PhD. 

 2018-2019  

GAPF 2/45/2018 

Smerovanie geografie na Slovensku – účasť 

na medzinárodných vedeckých konferenciách 

zameraných na budúcnosť geografie ako 

vednej disciplíny  

Tomčíková Ivana, RNDr. PhD. 

 2018-2019  

GAPF 5/66/2018 
Extrémna vodná erózia ako indikátor 

environmentálnych zmien 
Papčo Pavol, RNDr., PhD. 

 2018-2019  

GAPF 5/55/2018 Regionálna geografia Afriky Čief Rastislav,  PaedDr. PhD. 

 2018-2019  

 

Ostatné 

Grantov

á 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2018 

Pridelené 

finančné 

prostriedky na 

rok 2019 v EUR 

Doba 

trvani

a 

projek

tu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Medzináro

dný 

projekt 

 

Intermarium – 

historyczna gra 

symulacyjna. 

Fundację 

Jagiellońską. 

Jagiellonian 

University in 

Kraków 

Čief Rastislav,  

PaedD. PhD., doc. 

RNDr. Branislav 

Nižnanský, CSc. 

spolupráca ako zahraničný partner, projekt podaný, 

schvaľovací proces bude ukončený v apríli 2019 
   

 

7.3 Uvedú sa riešené projekty 

Zahraničné 
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výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2018 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2018 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Ministerstvo 

pôdohospodárs

tva a rozvoja 

vidieka SR, 

Riadiaci orgán 

pre INTERREG 

V-A Slovenská 

republika - 

Česká 

republika, 

Dobrovičova 12, 

812 66 

Bratislava 

INTERREG 

V-A-SK-

CZ/20/16/02 

č. 

NKP3040D0

01  

Pamiatky 

svetového 

dedičstva 

UNESCO v 

živote miest, 

obcí a regiónov 

Hl. riešiteľské pracovisko: 

Masarykova univerzita v 

Brne, hl. cezhraničný 

partner: KU, riešitelia za KG: 

Mária Kozová, Ivana 

Tomčíková, Iveta Rakytová, 

Pavol Papčo, Rastislav Čief 

Workshop, Ružomberok, 19.-20. 4. 2018 

Konferencia, Ružomberok, 24.-25. 10. 2019 

Terénny prieskum lokality Vlkolínec 

27 997,35 € 

projekt je v 

štádiu 

podpisu 

zmluvy, 

žiadaná 

suma bola 

schválená v 

plnej výške 

2017-2019  

 

edukačné a mobilitné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2018 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2018 

v EUR 

Doba trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

PaedDr. 

Rastislav 

Čief, PhD. 

Miesto realizácie: Masarykova univerzita v 

Brně 
600 

4. - 6. 4. 

2018 

 

 

Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

PaedDr. 

Iveta 

Rakytová, 

PhD. 

Miesto realizácie: Masarykova univerzita v 

Brně 
600 

4. - 6. 4. 

2018 
 

Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

RNDr. Ivana 

Tomčíková, 

PhD. 

Miesto realizácie: Masarykova univerzita v 

Brně 
600 

4. - 6. 4. 

2018 
 

Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

Mgr. Pavol 

Hurbánek, 

PhD. 

Miesto realizácie: University of Shtip, 

Macedónsko 

 

815 

15. - 22. 4. 

2018 

 

 

Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

RNDr. Pavol 

Papčo, PhD. 

Miesto realizácie: University of Shtip, 

Macedónsko  
815 

15. - 22. 4. 

2018 
 

Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

Mgr. Pavol 

Hurbánek, 

PhD. 

Miesto realizácie: Universidad de Granada, 

Španielsko 

 

1080 

15. - 20. 10. 

2018 

 

 

Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

RNDr. Pavol 

Papčo, PhD. 

Miesto realizácie: Universidad de Granada, 

Španielsko  
1080 

15. - 20. 10. 

2018 

 

 

Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

PaedDr. 

Rastislav 

Čief, PhD. 

Miesto realizácie: Universidad de Granada, 

Španielsko 
1080 

15. - 20. 10. 

2018 

 

 

Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

PaedDr. 

Iveta 

Rakytová, 

PhD. 

Miesto realizácie: Univerzita Karlova v Praze 600 
3. – 6. 12. 

2019 
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Erasmus +  
Erasmus mobilita 

za účelom výučby 

RNDr. Ivana 

Tomčíková, 

PhD. 

Miesto realizácie: Univerzita Karlova v Praze 600 
3. – 6. 12. 

2019 
 

 

Domáce 

výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2018 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2019 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA 2/0034/16 

Korelačné eventy 

globálnej stratigrafie 

a paleoprostredia v 

kriedových a 

paleogénnych 

súvrstviach 

Západných Karpát: 

biotické, 

sedimentárne a 

geochemické 

indikátory 

Doc. RNDr. Ján 

Soták, DrSc. 

Výskum sa sústredil na hraničné súvrstvia kriedy 

a terciéru (profil Žilina), paleocénu-eocénu (profil V. 

Kršteňany), eocénu-oligocénu (profil Pucov 

a Kocurany) a  rupel a chattu (profil Rapovce). 

Výsledky boli prezentované na medzinárodných 

konferenciách. 
prijímateľ 

SAV  
20016-2019 600/rok 

APVV 
APVV-14-

0118 

Oblastné stratotypy 

pre genetické, 

vekové 

a paleoenvironmentá

lne charakteristiky 

sedimentárnych 

paniev Západných 

Karpát 

Doc. RNDr. Ján 

Soták, DrSc. 

Systematický výskum vrchnokriedových 

a paleogénnych paniev Západných Karpát priniesol 

rozsiahlu databázu poznatkov, ktoré bolo potrebné 

spracovať do celkového obrazu paleogeografického 

vývoja panvových systémov Alpsko-Karpatsko-

Panónskej oblasti.   Nový model paleogeografického 

vývoja interpretuje mechanizmy založenia a  

akomodácie sedimentárnych paniev, ich 

subsidenčnej histórie, procesov depozície, 

sedimentárnych systémov, geodynamiky 

a tektonickej inverzie paniev. Tieto poznatky boli 

interpretované v paleogeografických schémach 

Alpsko-Karpatsko-Panónskej oblasti 

a vypublikované v prestížnom časopise „Global and 

planetary changes“ (Kováč, Plašienka, Soták et al.). 

prijímateľ 

SAV 
2015-2019 600/rok 

VEGA 2/0013/17 

Ekosystémové 

služby na podporu 

ochrany krajiny 

v podmienkach 

globálnej zmeny 

Hlavný riešiteľ za 

KU: 

prof. RNDr. Mária 

Kozová, CSc., 

spoluriešiteľ: 

RNDr. Ivana 

Tomčíková, PhD. 

Ekosystémové služby na podporu ochrany krajiny 

v podmienkach globálnej zmeny. 
 2017-2019  

 

GAPF 
Grantová 

agentúra 

Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2019 

Doba trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 2/17/2017 

Analýza pojmovej bázy študentov 

nastupujúcich na bakalárske 

štúdium učiteľstva geografie 

Čief Rastislav, PaedDr., 

PhD. 

 

2017-2018 

 

GAPF 2/28/2017 
Účasť na medzinárodných 

geografických konferenciách 

Papčo Pavol, RNDr., 

PhD. 

 

2017-2018 

 

GAPF 2/32/2017 

Európska únia v učive geografie na 

základných školách a Možnosti 

rozvoja cestovného ruchu vo 

vybraných okresoch  s nízkym 

stupňom  indexu turistickej funkcie. 

Rakytová Iveta, 

PaedDr., PhD. 

 

2017-2018 

 

GAPF 2/35/2017 

Geografia miestnej krajiny vo 

vyučovacom procese na základných 

školách na slovensku 

Tomčíková Ivana, 

RNDr., PhD. 

 

2017-2018 

 

GAPF 5/72/2017 

Geografia miestnej krajiny: okres 

Ružomberok (doplnkový učebný 

materiál) 

Papčo Pavol, RNDr., 

PhD. 

 

2017-2018 

 

 

Ostatné 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2019 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Európska 

komisia 

Horizont 

2020 č. 

677622 

Spoločenské 

inovácie v 

marginalizovan

ých vidieckych 

územiach 

(Social 

Innovation in 

Marginal Rural 

Areas – 

SIMRA) 

Prof. RNDr. Mária 

Kozová, CSc. 

v spolupráci 

s pracovníkmi KG 

Výskum sa realizoval v rámci Dohody o spolupráci s 

Ústavom ekológie lesa SAV, ktorý je národným 

koordinátorom projektu SIMRA na Slovensku. Predmetom 

dohody na rok 2018 bola spolupráca na zabezpečení 

podporného výskumu pre lokalitu Vlkolínec ako jednej z 

prípadových štúdií projektu SIMRA a propagácia výsledkov 

projektu SIMRA 

Výsledky: 

-  organizácia pracovného stretnutia (skupinový rozhovor 

„Focus Group”) odborníkov, ktorí sa podieľajú na 

revitalizačných plánov a projektov obnovy lokality 

UNESCO Vlkolínec.  

- realizácia štruktúrovaných dotazníkov a 

pološtruktúrovaných rozhovorov s kľúčovými aktérmi  

- Tlač posterov pre výstavu o Vlkolínci, zahraničné 

pracovné cesty (porada riešiteľov v Bolzane, výročná 

porada riešiteľov projektu Horizont 2020 v Padove, 

pracovná cesta v Holloko) 

4000 EUR a 

a preplatenie 

účasti na 

porade 

v Bolzane a 

Padove 

(Taliansko) 

1300 EUR 

2016-2020 
Kapacita sa 

neuvádza 

 

VII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

V tejto časti sa uvedú informácie o zvyšovaní kvalifikácie vedeckopedagogických 

pracovníkov o vykonaných habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie 

profesorov. Uvedú sa aj prípadné zmeny v kritériách,  informácie o zmenách 

v priznaných právach, či počtoch žiadateľov o konanie, ich vekovej štruktúre a pod. 

 
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 (Tabuľka 

v kapitole Riešené a podané edukačné a mobilitné projekty). 

Erasmus + 

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. - Univerzita Karlova v Praze (ČR); Masarykova 

univerzita v Brně (ČR) 

PaedDr. Iveta Rakytová, PhD. - Univerzita Karlova v Praze (ČR); Masarykova 

univerzita v Brně (ČR) 

PaedDr. Rastislav Čief, PhD. - University of Granada (Španielsko); Masarykova 

univerzita v Brně (ČR) 

Mgr. Pavol Hurbánek, PhD. - University of Granada (Španielsko); University of Shtip 

(Macedónsko) 

RNDr. Pavol Papčo, PhD. - University of Granada (Španielsko); University of Shtip 

(Macedónsko) 

 

IX. Podporné činnosti katedry 

Katedra geografie je spoluorganizátorom Krajského kola geografickej olympiády pre 

Žilinský samosprávny kraj. RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. je predsedníčka KK GO 

pre Žilinský kraj, PaedDr. Iveta Rakytová, PhD. sa stala podpredsedníčkou KK GO 

pre Žilinský kraj, dr. Rastislav Čief a dr. Pavol Papčo sú členmi krajskej komisie GO. 

http://www.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/
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Katedra geografie svojím vedeckým potenciálom prispieva aj k praktickému riešeniu 

environmentálnych problémov na regionálnej a miestnej úrovni. Pri riešení 

pracovníci katedry spolupracujú so zainteresovanými subjektmi z akademickej 

a odbornej sféry, verejnej správy, podnikateľskej sféry, tretieho sektora a miestnej 

komunity a aktívne pomáhajú budovať regionálne a miestne partnerstvá pre 

participatívne plánovanie. Z významných aktivít podporujúcich rozvoj katedry je 

potrebné uviesť, že v roku 2018 sa Katedra geografie aktívne zapojila do plnenia 

spoločných úloh s mestom Ružomberok v rámci projektu INTERREG SK-CZ VLaMI. 

V rámci projektu sa v roku 2018 venovala významná pozornosť riešeniu revitalizácie 

ochranného pásma lokality UNESCO Vlkolínec. Spolupráca je súčasťou plnenia 

Memoranda o spolupráci Mesta Ružomberok a Katolíckej univerzity v Ružomberku 

(podpísaného v roku 2010).  

Pracovníci Katedry geografie po konzultáciách s pracovníkmi Ústavu ekológie lesa 

SAV, pobočka v Bratislave, pripravili v roku 2018 návrh na pokračovanie Dohody 

o spolupráci medzi Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene a Pedagogickou fakultou 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorej predmetom bola spolupráca na riešení 

projektu Horizont 2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných 

vidieckych oblastiach (SIMRA). Výskum sa zameral na príprave podkladov pre 

prípadovú štúdiu lokality UNESCO Vlkolínec a dotazníkový prieskum a rozhovory 

s kľúčovými aktérmi. (zodp. riešiteľka na PF KU: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.). 

 

X. Rozvoj katedry 

Pracovníci Katedry geografie sú vedúcimi, resp. spoluriešiteľmi rôznorodých 

vedeckých projektov. Na katedre boli v roku 2018 riešené dva projekty VEGA (dva 

z nich pokračujú aj v roku 2019), ktorých hlavnými riešiteľmi sú vedecko-

pedagogickí zamestnanci katedry. Zástupcovia katedry sú členmi riešiteľských 

kolektívov aj iných projektov (APVV, Horizont 2020, SIMRA a i.). 

Od roku 2017 je Katedra geografie spoluriešiteľom medzinárodného projektu  

INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika pod názvom  Pamiatky 

svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov (doba riešenia projektu 

je od 09/2017 do 06/2019). 

 

XI. Medzinárodné aktivity katedry 

Členovia katedry spolupracujú  s viacerými zahraničnými partnermi  na riešení 

projektových cieľov a úloh, ktorých výsledkom sú publikácie zaradené do databáz 

Current Contents Connect, Web of Science a SCOPUS.  

Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. je členom viacerých významných zahraničných 

vedeckých spoločností (The Micropaleontological Society TMS & Grzybowski 

Foundation, Climate & Biota Early Paleogene Group – CBEP, Central-European 

Tectonic Group – CETEG, International Fossil Algae Association) a tiež redakčných 

rád časopisov zaradených do databázy Current Content Connect (Geologica 

Carpathica, Geological Quarterly). 
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Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. je členkou nasledovných medzinárodných 

vedeckých spoločností: International Association for Landscape Ecology – IALE / 

Medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu (členka od roku 2002 – členstvo trvá); 

Society for Urban Ecology – SURE / Medzinárodná organizácia Spoločnosť pre 

urbánnu ekológiu (členka od roku 2011 – členstvo trvá); Medzinárodné výskumné 

centrum CETIP, Bratislava (Centrum transdisciplinárnych štúdií inštitúcií a politík) 

(členka of roku 2014 – členstvo trvá) – viac informácií je na stránke 

http://www.cetip.sk/?page_id=19. 

Okrem toho je prof. M. Korzová členkou Poradného tímu projektu H2020 SIMRA č. 

677622: Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA) (členka SITT – Social 

Innovation Think Tank; od roku 2016 – členstvo trvá); tiež Poradného zboru projektu 

Interreg Central Europe LUMAT (Implementation of Sustainable Land Use in 

Intergated Environmental Management of Finctional Urban Areas) (členka od roku 

2016 – členstvo trvá). 
 

Účasť na medzinárodných projektoch: 

Účasť na projekte H2020 SIMRA: V roku 2018 pokračovala spolupráca pracovníkov 

Katedry geografie zapojených formou Dohody o spolupráci do projektu Horizont 

2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych oblastiach 

(SIMRA). V roku 2018 bola spolupráca zameraná na výskum a na detailne 

spracovanie prípadovej štúdie Vlkolínec v súlade s metodikou projektu SIMRA. 

V rámci projektu SIMRA sa prof. Mária Kozová zúčastnila na pracovných poradách 

v Bolzane a Padove, kde prezentovala priebežné výsledky spracovania prípadovej 

štúdie Vlkolínec. 

 

Účasť na projekte INTERREG V-A-SK-CZ/2016/02 „Pamiatky svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“. V roku 2018 pokračovala 

medzinárodná spolupráca s partnermi z Českej republiky na riešení uvedeného 

projektu v spolupráci s mestom Ružomberok a ďalšími partermi zo slovenských 

(Fakulta prírodných vied UKF v Nitre) a českých pracovísk (Pedagogická fakulty 

Masarykovej univerzity v Brne a Biosférická rezervácia Dolní Morava). Cieľom 

projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny 

skúseností a príkladov dobrej praxe pri spravovaní kultúrneho a prírodného 

dedičstva nadregionálneho významu v modelovom území. Modelové územia: 

Prírodný park Mikulčický Luh a lokalita svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec. 

 

XII. Sumár  (Executive summary) 

Katedra geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku má 

dobré renomé medzi geografickými pracoviskami na Slovensku i v Českej republike. 

Jej členovia sú zapojení do riešenia domácich (VEGA, APVV) i zahraničných 

vedeckých projektov (Horizont 2020, SIMRA, INTERREG CZ-SK) ako hlavní 

riešitelia, príp. spoluriešitelia. Popri tom pracovníci katedry riešili v roku 2018 

početné projekty GAPF a tiež sa zúčastnili viacerých mobilít v rámci programu 

Erasmus+. 



 

 12 

 

Katedra bola organizátorom podujatí, ktorých cieľom bolo popularizovať 

a prezentovať Pedagogickú fakultu KU v Ružomberku potenciálnym záujemcom 

o štúdium zo strany študentov stredných škôl (Krajské kolo Geografickej 

olympiády). 

 

V roku 2018 bola na Katedre geografie kvalitná i publikačná činnosť kedy bolo 

členmi katedry v rôznych autorských kolektívoch publikovaných spolu cca 25 

publikácií, z nich približne 60 % je v databázach SCOPUS a WOS. 

 
Členovia katedry sa v roku 2018 zúčastnili viacerých kvalitných zahraničných 

i domácich vedeckých podujatí, medzi ktoré možno zaradiť účasti:  
 

 Doc. Sotáka na medzinárodnej konferencii FORAMS 2018 - International 

conference on Foraminifera v Edinburghu, Veľká Británia, Dátum konania: 17. – 

22. 6. 2018 Význam tohto podujatia dokumentuje cez pol tisícky účastníkov 

pracujúcich vo výskume foraminifer z  hľadiska taxonómie a  systematiky 

druhov, biostratigrafie, oceanografie, interpretácie paleoprostredia morských 

ekosystémov, rekonštrukcie klimatických zmien, biomonitoringu 

kontinentálnych šelfov, aplikovanej mikropaleontológie, a pod. Najsilnejšie 

zastúpenie mali univerzitné a výskumné inštitúcie z USA, Veľkej Británie, 

Francúzska, Nemecka, Nórska, Holandska, Španielska, Talianska, Ruska, 

Austrálie, Nového Zélandu, Brazílie, Čile, Japonska, Izraela, Saudskej Arábie, 

a ďalších desiatok  krajín sveta. Vedecký program kongresu FORAMS 2018 

zahŕňal cez 200 prednášok a 266 posterov, prezentovaných v  18 tematických 

sekciách; 

 Doc. Sotáka na 21. Kongrese Karpatsko-Balkánskej geologickej asociácie (KGBA), 

v Salzburgu; 

 Doc. Bellu na 8. Kongrese Asociácie pre sprístupnené jaskyne (Congress of the 

International Show Caves Association - ISCA), Taliansko; 

 Prof. Kozovej na pracovnom seminári projektu H2020 SIMRA, ktorý organizoval: 

EURAC Research Institution (09. 01. – 12. 01. 2018); 

 Prof. Kozovej na výročnej porade konzorcia projektu SIMRA: Spoločenské 

inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA General Assembly 

in Padova), kde prezentovala prípadovú štúdiu lokalita UNESCO Vlkolínec; 

 Prof. Kozovej na národnej konferencii „Environmentálna výchova, vzdelávanie 

a osveta“ realizovanej pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR 

a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konferencia sa konala v 

dňoch 30. až 31. januára 2018 na FPV UKF v Nitre. Na konferencii predniesla 

prednášku na tému: Výsledky európskeho projektu: Univerzitní pedagógovia 

pre udržateľný rozvoj a možnosti ich využitia v rámci slovenských vysokých 

škôl. 
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 Dr. Rakytovej a Dr. Tomčíkovej na  konferencii „EUROGEO Conference 2018“ 

v Kolíne nad Rýnom; 

 Dr. Hurbánka ako jedného z moderátorov sekcií na  XXIII. česko-slovenskom 

geografickom akademickom seminári „Prostorové chování a prostorová 

percepce: „fuzzy“ organizace prostoru?“ v Mikulove, Česká republika; 

 Dr. Čiefa a Doc. Nižnanského na Konferencii PF MU „Didactica Viva“.  

Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových 

didaktik v Brne, na Kongrese a zjazde  geografických spoločností ČR a SR 

„Geografia na (v)zostupe? 4. – 7. 9. 2018 v Bratislave 

 Dr. Papča na Kongrese a zjazde  geografických spoločností ČR a SR „Geografia 

na (v)zostupe? 4. – 7. 9. 2018 v Bratislave a na konferencii Aktuální problémy 

cestovního ruchu v Jihlave 

 

XIII. Obsah – uvedie sa obsah správy 

 

XIV. Prílohy 

Uvedú sa prílohy  a tabuľkové prílohy. 

 


