
Mikuš B1-306 
Konzultačné hodiny: Streda 8:00-11:30, iný termín dohoda mailom 
 

Cvičenie z predmetov:  Geografia Slovenska 2   Zima 2015 

11.30-13.00  B1-567  

 

Podmienky: Cvičenie tvorí 30% celkového hodnotenia predmetu. Získané hodnotenie v podobe bodov si 

študent prenesie ku skúške, kde sa sčíta s bodovým ziskom zo skúšky. Podmienkou pripustenia ku skúške je 

získať minimálny počet, čo predstavuje 0,5 bodu.  

Počas semestra sa budú písať dve celoročníkové písomky sumarizujúce prebraté témy na prednáškach. Dve 

písomky predstavujú 50% hodnotenia cvičenia. Písomky sa uskutočnia v dopredu dohodnutých termínoch. 

Termíny budú oznámené na prednáške. Každý študent bude mať možnosť si jednu (iba jednu) z dvoch 

písomiek nahradiť na konci semestra, či z dôvodu predošlej absencie alebo snahy o zlepšenie hodnotenia.   

Zvyšných 50% hodnotenia cvičenia bude predstavovať práca na cvičení v podobe: 

30%  vypracovanie zadaného projektu na každé cvičenie a jeho prezentácia  

10%+10% priebežné testovanie (dva testy) 

V prípade dohody zabezpečím aj zopár nehodnotených skúšobných písomiek (Informáciu potrebujem 

najmenej dva dni pred hodinou). 

Účasť na cvičeniach je POVINNÁ. Dve ospravedlnené absencie počas semestra sú akceptovateľné, tretia 

diskvalifikuje študenta. Absencia = fyzická neúčasť na cvičení, resp. nepripravenosť na cvičenie. 

Nepripravenosť na hodinu = nepripravená alebo nezaslaná prezentácia do určeného času, neadekvátne 

reakcie na otázky od spolužiakov, nepoloženie otázky ak vyzvaný, nepripravené podkladové mapy 

V prípade absencie v čase priebežného testovania, študent nemá nárok na náhradný termín.  

Projekt : 3 okresy (informácie o okresoch ako aj ich komparatívne porovnanie), v podobe Powerpoint 

prezentácie (žiadne Prezi, Word, PDF, atď...), projekt by mal byť schematický, ale obsažný (žiadne 

zbytočné bloky textu), logicky štruktúrovaný, ak si nie ste istý pýtajte sa na maily odpovedám ( resp. osobne 

B1-306). Väčšie množstvo grafických príloh nie je na škodu (ale musia byť k veci a musíte ich vedieť 

adekvátne okomentovať). Projekt bude vo finálnej fáze obsahovať aj fotografie Vás s okresnou tabuľou 

aspoň jedného z okresov a tabule jedného z miest v okrese, tie my zašlete mailom aj ako samostatné 

fotografie (keď už budete tam odporúčam spraviť aj fotografie iných významných humánno-geografických 

prvkov). Fotografie musia byť nasnímané počas tohto semestra. Berte to ako zábavu a príležitosť 

pocestovať!!! 

Výsledné hodnotenie projektu bude pozostávať z: Obsah (60%), Prezentácia počas celého semestra (30%), 

Diskusia a reakcie na otázky (10%). Priebežné hodnotenie, ktoré budem robiť k zadaniam môže ovplyvniť 

celkové hodnotenie obsahovej časti. Prezentácie budete zasielať vždy do Pondelka 17 59 na 

mikusr@fns.uniba.sk . Ak projekt presahuje 10MB (maximálny objem, ktorý fns.uniba dokáže prijať) 

odporúčam použiť úložiská (napr. uloz.to ) a do mailu skopírujte oba linky na Stiahnutie ako aj Vymazanie 

súboru. 

Prezentácia projektu: prezentácia musí byť pripravená na každú hodinu, vedieť o danej téme rozprávať cca 

8-10min (poznámky akceptovateľné avšak čítanie z poznámok= nepripravenosť = ABSENCIA, výrazné 

nedodržanie limitu = ABSENCIA), prezentujúci budú náhodne vyberaní. 

mailto:mikusr@fns.uniba.sk
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Povinnou časťou cvičení je aj vypracovanie 4 podkladových máp vo formáte A4, ktoré musí študent 

priniesť na hodinu v termíne (viď harmonogram cvičení nižšie).  

Podkladové mapy:  

1) podkladová mapa SR -  Administratívne členenie - (štátne, krajské, okresné hranice) a mestá s popismi 

2) podkladová mapa okresy SR – Religiózna štruktúra obyvateľstvo – a) podiel obyvateľov rímsko-

katolíckeho vyznania b) podiel obyvateľov evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, c) podiel obyvateľov 

bez vyznania, d) podiel obyvateľov reformovanej cirkvi, pravoslávnych a gréckokatolíkov  

3) podkladová mapa vlastný kraj – Priemysel a orná pôda – celá odvetvová štruktúra (kartodiagram), 

Stupeň zornenia – kartogram   

4) podkladová mapa SR - Doprava – cestná sieť (I. trieda, diaľnice, rýchlostné cesty), železničná sieť + 

vyznačené medzinárodné koridory, letiská 

 

Predbežný harmonogram cvičení a spracovania zadaní (odvíja sa od prednášok, tj. je možná zmena 

v harmonograme, tá však bude oznámená vopred): 

1. cvičenie inštrukcie, zadelenie projektov + úvod 

2. cvičenie Poloha, Podkladová mapa 1 

3. cvičenie Obyvateľstvo – prirodzený pohyb 

4. cvičenie Obyvateľstvo štruktúry 1, Podkladová mapa 2 

5. cvičenie testovanie  + Obyvateľstvo štruktúry 2 

6. cvičenie Sídla 1 – osídlenie 

7. cvičenie Sídla 2 – súčasný stav 

8. cvičenie Hospodárstvo vývoj, poľnohospodárstvo 

9. cvičenie Priemysel, Podkladová mapa 3 

10. cvičenie testovanie + Doprava, Podkladová mapa 4  

11. cvičenie Cestovný ruch, Školstvo 
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ID Meno  Priezvisko Okres Pôvodu Pridelené okresy 23.9 30.9 7.10 14.10 21.10 28.10 4.11 11.11 18.11 25.11 2.12

1 Danica Majchráková Námestovo Dolný Kubín, Spišská Nová Ves, Detva

2 Martina Margolienová Iľava Prievidza, Revúca, Medzilaborce

3 Jaroslav Matejička Galanta Nové Zámky, Brezno, Stará Ľubovňa

4 Daniel Michalko Martin Turčianske Teplice, Lučenec, Senica

5 Juraj Mikulaj Tvrdošín Michalovce, Nitra, Bratislava

6 Petra Môciková Bratislava Malacky, Liptovský Mikuláš, Košice-okolie

7 Viktória Nagyová Komárno Dunajská Streda, Banská Bystrica, Bardejov

8 Roman Najdený Bratislava Pezinok, Banská Štiavnica, Košice-mesto

9 Andrea Némethová Dunajská Streda Šaľa, Martin, Prešov

10 Dušan Olša Pezinok Trnava, Levoča, Poltár

11 Jakub Petrikovič Bratislava Senec, Žiar nad Hronom, Humenné

12 Katarína Štefancová Iľava Trenčín, Rožňava , Zlaté Moravce 

13 Tomáš Tóth Bratislava Galanta, Rimavská Sobota, Kežmarok

14 Oliver Uváček Stropkov , Považská Bystrica, Krupina

15 Natália Zámečníková Nové Mesto nad Váhom Myjava, Ružomberok, Vranov nad Topľou

16 Paula Štefkovičová Bánovce nad Bebravou Piešťany, Čadca, Gelnica


