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Meno a priezvisko, tituly Branislav Bleha, doc. RNDr. PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1977 v Žiari nad Hronom 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 

rast 

2010 - docent (humánna geografia), Univerzita 

Komenského, Prírodovedecká fakulta 

2010 - RNDr. (humánna geografia), Univerzita 

Komenského, Prírodovedecká fakulta 

2005 -  PhD. (humánna geografia), Univerzita 

Komenského, Prírodovedecká fakulta 

1995-2000 - absolvent (mgr. humánna geografia), 

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 

Ďalšie vzdelávanie 2007 - Absolvent DALE CARNEGIE 

TRAINING, kurz "Leadership Training for 

Managers" (získanie 2,4CEU´s) 

Priebeh zamestnaní Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 

Katedra humánnej geografie a demografie 

(KHGaD) 

2000-2004 – denný doktorand 

od 2005 do 2010 – odborný asistent 

od 2006 doposiaľ – vedúci Oddelenia 

demogeografie a demografie 

od 2010 doposiaľ – docent na KHGaD 

od 2011 do 2018 a od 03/2019 – prodekan pre 

rozvoj a IT Prírodovedeckej fakulty UK 

od 2011 do 2018 a od 03/2019 – vedúci 

Geografickej sekcie PriF UK 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Katedra humánnej geografie a demografie, PriF 

UK (v súčasnosti Katedra ekonomickej a sociálnej 

geografie, demografie a územného rozvoja) 

 

bc stupeň: 

Použitie počítačov v geografii, od šk. r. 

2000/2001 do 2010/2011 

Geografická regionalizácia a systematika 2, od 

šk. r. 2001/2002 do 2008/2009 (cvičenia) 

Demogeografia a demografia 2, od šk. r. 

2009/2010 do súčasnosti (prednášky) 

 

mgr stupeň: 

Populačná a rodinná politika, od šk. r. 2009/2010 

do súčasnosti 

Demografické teórie a aktuálne výskumné trendy, 

od šk. r. 2009/2010 do súčasnosti 

Populačné projekcie a prognózy, od šk. r. 

2009/2010 do súčasnosti 

Populačný vývoj sveta, od šk. r. 2009/2010 do šk. 

r. 2014/2015 

 

Diplomový/bakalársky seminár 

od šk. r. 2009/2010 do súčasnosti 

 

Odborné alebo umelecké zameranie Demografia, populačné prognózy, populačné 

politiky 
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Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 

a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R 

o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

1. AAB (vedecká monografia domáca) 

1a. Bleha, Branislav (80% [3 AH]) - Vaňo, Boris 

(20%): Demografická budúcnosť okresov 

Slovenska: Približovanie či divergencia. - 1. vyd. 

- Bratislava : Infostat, 2008. - 84 s. 

ISBN 978-80-89398-00-3 

 

1b. Bleha, Branislav (15% = 3,8 AH) – et al. 

Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí - 

kontinuita či nová éra?. - 1. vyd. - Bratislava : 

Geo-grafika, 2009. - 336 s. [25,86 AH], ISBN 

978-80-89317-11-0 

 

2. ABC (VŠ učebnice domáce) 

2a. Bleha, Branislav (100%) : MS Office pre 

geografa. - 1. vyd. - Banská Štiavnica : Esprit, 

2007. - 45 s. [3,1 AH], ISBN 978-80-969832-0-9 

 

2b. Bleha, Branislav [UKOPRZHG] (50% = 

3,3AH) - Nováková, Gabriela [UKOPRZHG] 

(50%): Praktikum z demogeografie a demografie 

1. - 1. vyd. - Bratislava : Geo-grafika, 2010. - 140 

s. [6,69 AH], Recenzované, ISBN 978-80-89317-

13-4 

 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Spolu ohlasy - 229 

 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch (36) 

 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované 

v citačných indexoch (19) 

 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (31) 

 

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (141) 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

Školených      2 

Ukončených   1 

Téma inauguračnej prednášky  

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré 

rozhodovali o návrhu na profesora 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 

Univezita Komenského 

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor 4.1.37. humánna geografia 

Kontaktná adresa Hanulova 5 

841 01, Bratislava 

 

 

V Bratislave 13.05. 2019 

 

 

 

                                                                                                                            .............................                             

 Branislav Bleha 


