
Cvičenie z predmetov:  Regionálna geografia Slovenska 

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 z 3 bodov. Zvyšné hodnotenie je škálované pol bodovou 
stupnicou.  

Počas semestra sa budú písať štyri celoročníkové testovania sumarizujúce prebraté témy na cvičeniach. 
Testovania predstavujú 70% hodnotenia cvičenia. Testovania sa uskutočnia v dopredu dohodnutých 
termínoch, ktoré sú zverejnené na stránke www.regionalnagegrafia.sk na príslušnom mieste.  
Zvyšných 30% hodnotenia cvičenia bude predstavovať práca na cvičení v podobe: 
15%  vypracovanie zadaného FG profilu na každé cvičenie, jeho prezentácia a aktívna účasť pri 

ostatných projektoch počas cvičenia 
15%  vypracovanie zadaného HG projektu na každé cvičenie, jeho prezentácia a aktívna účasť pri 

ostatných projektoch počas cvičenia  

Účasť na cvičeniach je POVINNÁ. Dve ospravedlnené absencie počas semestra sú akceptovateľné, tretia 
diskvalifikuje študenta. Absencia = fyzická neúčasť na cvičení, resp. nepripravenosť na cvičenie. V prípade 
absencie v čase priebežného testovania, študent nemá nárok na náhradný termín. Pripravenosť na cvičenie 
znamená mať pripravený spracovaný profil s témou na aktuálny týždeň. Je potrebné ho poslať na 
cakoci@fns.uniba.sk najneskôr do dňa (streda, resp. štvrtok) vášho cvičenia do 9.00 vo formáte programov 
Microsoft Word, Excel alebo Powerpoint.  

Priložený súbor pomenujte vlastným priezviskom a do predmetu mailu vždy píšte GEOSR cvičenie 

FG Profil –  študent bude spracovávať počas semestra dopredu pridelené profily podľa kľúča v tabuľke 
zverejnenej na www.regionalnageografia.sk resp. poslaného na osobný email. Študent musí na každé 
cvičenie mať spracovanú a pripravenú aktuálnu tému v podobe prezentácie v programe PowerPoint MS 
Office v požadovanej obsahovej, rozsahovej aj formálnej kvalite podľa inštrukcií cvičiaceho.  

HG Projekt – študent bude počas semestra pracovať na svojich pridelených regiónoch. Študent musí na 
každé cvičenie mať spracovanú a pripravenú aktuálnu tému v podobe prezentácie v programe PowerPoint 
MS Office v požadovanej obsahovej, rozsahovej aj formálnej kvalite podľa inštrukcií cvičiaceho. Všetky 
relevantné údaje na úrovni okresu, je potrebné porovnávať s priemerom príslušného kraja a priemerom za 
SR. 

Povinnou časťou cvičení je aj vypracovanie 8 podkladových máp vo formáte A4, ktoré bude musieť 
študent vypracovať a odovzdať na kontrolu na poslednom cvičení 20.12.2017 resp. 21.12.2017 

Podkladové mapy:  
FG Mapy: 1) Geomorfologické celky a ich zaradenie do geomorfologických oblasti, 2) Geologická stavba 
do kvartéru 3) Kvartérny pokryv, 3) Riečna sieť s vyznačením povodí + jazerá a vodné  nádrže, 4) Ochrana 
prírody – NP,CHKO, územia RAMSARSKÉHO DOHOVORU, UNESCO (prírodné) 

HG 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 


