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Doc.Ing. Janka Jablonská CSc.- presnejšie Johanna Mária - Jana Jablonská Almássy - (1950-

2016) vyštudovala geologické inžinierstvo na Baníckej fakulte VŠT Košice (dnes fakulta 

BERG TU). Dlhé roky pracovala na katedre geológie ako asistent, odborný asistent a potom 

docent. Po vytvorení zamerania smerovaného na cestovný ruch v r.2000, prešla na terajšie 

Oddelenie geo a montánneho turizmu (vtedy oddelenie krajinnej geopropagácie). V rámci 

výskumu dlhodobo pôsobila aj na Rímskej univerzite a Univerzite v Nice (F). Významne sa 

venovala najprv témam viazaným na výskum zirkónov a neskôr udržateľnému turizmu a jeho 

rôznym aspektom. Pre svoju dizertačnú prácu vytvorila unikátne analýzy na elektrónovej 

mikrosonde, ktorá vtedy u nás ešte nebola dostupná. Bola garantkou bakalárskeho štúdia 

a dlho aj spolugarantkou inžinierskeho štúdia  na ústave Geoturizmu. Viedla a podieľala sa na 

rade Európskych projektov. Učila veľa predmetov jednak petrografiu a geologické predmety 

a potom aj predmety súvisiace s cestovným ruchom. Hovorila, francúzsky, taliansky aj 

anglicky. 

Počas výskumných prác doma aj vo Francúzsku pracovala s mnohými prudkými jedmi ako 

bromoform, ktoré sa užívali na gravitačnú separáciu ťažkých minerálov. Toto mohlo byť 

jednou z príčin vyvolávajúcich jej zdravotné potiaže, spolu aj s následkami nehody v teréne, 

kde jej praskla slezina. Túto sa nakoniec podarilo zachrániť, ale je možné, že poranené boli aj 

pľúca. A možno, že ani zdravá životospráva nebola dostatočná pre vyváženie týchto stôp. 

Zo športov pestovala najprv vodáctvo, horolezectvo a lyžovanie, neskôr viac turistiky. 

Najmä v časoch pred r. 1968 bola aktívna v podzemnej cirkvi Slovenska. V sedemdesiatich 

rokoch začala pôsobiť aj v oblasti jogy, kde bola 

medzi prvými, ktorí ukončili cvičiteľský kurz, bola 

potom lektorkou, zakladajúcim členom 

košických jogových organizácií a členkou 

komisií Európskej únie jogy. Lektorkou bola v rámci 

Slovenskej asociácie jogy, ako aj Spoločnosti priateľov 

jogy. V rámci SPJ viedla Klub jogy. V roku 1993 úspešne 

ukončila v USA tréning facilitátora holotrópneho 

dýchania u Dr. Stanislava Grofa. Organizovala letné 

kurzy jogy, kurzy holotrópneho dýchania na 

suchu a vo vode ako aj ďalšie aktivity. Napísala rad 

príručiek (ako napr. Jogová kuchárka) a učebných 

materiálov pre výučbu a tréning cvičiteľov. 

Rada objavovala svet a cestovala. Okrem Európy 

precestovala Tunis, Turecko aj Indiu, kde mala pobyty v 

mnohých jogových ášramoch. Jej putovania boli 

najčastejšie zamerané na spoznávanie duchovnej cesty.  Poznala sa s váženými biskupmi na 

Slovensku aj v Ríme, poznala Matku Terezu, pápeža Jána Pavla II., ako aj známych učiteľov 

jogy ako Swami Satyananda, Nirmala Devi, Swami Ánandánanda, Swami Vishnudévananda, 



Prabhúdatta Brahmachari, Deoraha Baba, Ánanda Mai Ma, Swami Veda Bharati, Swami 

Maheshwarananda, Swami Maheshánanda,  M.V. Bhole, S. Goyal  a ďalších.  

 Rada fotila. Niektoré jej fotky boli uverejnené na tematických výstavách v rámci 

medzinárodného dňa jogy ako aj iných verejných akciách. Pripravovala aj fotografické 

materiály o histórii SPJ a jogy u nás. 

Ako človek rada pomáhala druhým, starala sa o svojich študentov na každom stupni 

vzdelávania a bola ochotná aj bojovať za pravdu, ktorú vnímala a nebála sa prijímať s tým 

spojené riziká. Podobne sa v joge starala o svojich cvičencov, ktorí v nej videli dobrý príklad. 

Svet opustila niekoľko mesiacov po návrate z južnej Indii,  po bolestivej chorobe, dňa 

20.6.2016. Iste bude rada ak jej pošlete posilu na cestu Veľkej Premeny.  

Posledná rozlúčka s ňou bola na cintoríne Rozália v Košiciach dňa 23.6.2016 o 14h. 


