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EDITORIAL

Vážené kolegyne, kolegovia, milí čitatelia,
možno Vás prekvapilo, že sme sa rozhodli zmeniť obálku nášho časopisu.
S kolegami z redakčnej rady sme už dlhšie uvažovali nad týmto krokom a nakoniec
sme sa rozhodli pre zmenu. Dôvody, ktoré nás k tomu viedli, boli predovšetkým
dva. Chceli sme, aby sme sa aj obálkou viac „stotožnili“ s odborom, a tiež sme chceli trochu „zatraktívniť“ dizajn. Určite si nemyslíme, že časopis bude teraz čítanejší,
to musíme dosiahnuť inak, ale skúsenosti od našich sesterských časopisov, Geografického časopisu a Acta Universitatis Carolinae Geographica, ukázali, že verejnosť prijala takúto zmenu pozitívne.
Pravdepodobne všetci cítime, že v posledných rokoch je na nás vyvíjaný pomerne veľký tlak na publikovanie, publikovanie v kvalitných časopisoch. Za kvalitné
časopisy sú rôznymi našimi hodnotiteľmi považované tie, ktoré sú registrované
v niektorej z medzinárodných databáz, predovšetkým v Current Contents, WOS
alebo SCOPUS a majú pritom vysokú citovanosť. Proti tomuto nemôžeme nič namietať, nášho časopisu sa to však dotýka z dvoch strán. Je zrejmé, že v takejto situácii je pomerne zložité získavať príspevky pre „len obyčajný časopis“, hoci s dlhou
tradíciou. S úľavou konštatujem, že zatiaľ sa nám to, aj vďaka aktivite členov
redakčnej rady, pomerne dobre darí. Kolegovia z redakčnej rady, ďakujem Vám.
Druhým „dotykom“ vyššie uvádzaných požiadaviek po kvalitných publikáciách, je
prirodzená reakcia redakčnej rady dostať aj náš časopis do niektorej z medzinárodných databáz.
Viacerým z Vás určite neušlo, že redakčná rada a vedenie fakulty už v tomto
smere vykonali pomerne veľa krokov. Pravidelná polročná periodicita, medzinárodná redakčná rada, zahraniční autori príspevkov, príspevky publikované v anglickom
jazyku, všetky potrebné náležitosti časopisu prístupné na internete, stále aktualizovaná web-stránka časopisu a niektoré ďalšie potrebné skutočnosti, sú už dlhú dobu samozrejmosťou. V krátkom čase redakčná rada časopisu a Univerzita Komenského
ako vydavateľ časopisu, urobí oficiálny pokus o zaregistrovanie nášho časopisu do
niektorej zo spomínaných databáz. Držte nám palce.
Od roku 2015, teda od tohto čísla, prišlo po štyroch rokoch k malej obmene
redakčnej rady, čo je pre renomované vedecké časopisy štandardné. Novými členmi
redakčnej rady sa stali prof. Lucian Dragut z univerzity v Timisoare a dr. Martin Sokol z univerzity v Dubline. Som veľmi rád, že uvedení kolegovia prijali našu ponuku
pracovať v redakčnej rade nášho časopisu a pomáhať nám v pomerne náročnej práci.
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Tu by som chcel poďakovať odstupujúcej výkonnej redaktorke dr. Zore Machovej. Tí, čo sa „motáme“ okolo prípravy vedeckého časopisu do tlače, veľmi dobre
vieme, čo všetko musí výkonný redaktor zvládnuť. Zorka, úprimná vďaka. Pozíciu
výkonného redaktora časopisu zaujal od tohto čísla RNDr. Martin Plešivčák, PhD.
Posledné riadky tohto môjho príhovoru by som chcel venovať prof. RNDr. Jánovi Paulovovi, DrSc., nášmu dlhoročnému kolegovi z redakčnej rady. S veľkým
smútkom som prijal na jeseň minulého roku správu o úmrtí pána profesora. Profesor
Paulov sa mi nespája len s mimoriadnou vedeckou korektnosťou, etikou a náročnosťou na vedeckú prácu, s prácou v oblasti entropiu maximalizujúcich modelov v regionálnej analýze, kde jeho výsledky dosiahli celosvetový ohlas, prípadne s obrovským prínosom pre rozvoj teoretickej geografie a kvantitatívnej geografie v medzinárodnej mierke. Profesora Paulova som mal rád ako človeka, priateľa a kolegu,
s ktorým bola radosť rozprávať sa. Keď sme sa napríklad pred rokmi rozprávali
o hokeji v kanadsko-americkej NHL, s úžasom som počúval, ako profesor Paulov
vyslovoval mená Bobby Hull, Frank Mahovlich, Gordie Howe a ďalšie. S kolegom
Petrom Spišiakom, my anglickí diletanti, sme spočiatku nevedeli, o kom to profesor
vlastne rozpráva. Pán profesor Paulov, chýbate nám. Veľká vďaka za všetko
a sľubujem, že v budúcom čísle sa pokúsime zhodnotiť Vašu vedeckú a pedagogickú prácu a Váš prínos pre slovenskú a svetovú geografiu.
Vážené kolegyne, kolegovia, čitatelia, zostaňte verní nášmu časopisu, čítajte ho
a budeme veľmi radi, keď niečo pekné pre nás napíšete.
Pavol Korec
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