
Informačný list predmetu (v štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z .z.) 

 

Vysoká škola:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Regionálna geografia – úvodné 

sústredenie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: kombinovaná forma  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:  blokovo      Za obdobie štúdia: (2 dni) 16 hodín 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie sa udeľuje na základe aktivity študenta počas úvodného sústredenia, činnosť 

v teréne a repetitórium základov geografie 

Kritéria hodnotenia: 

A: vynikajúca orientácia v problematike a v teréne, jasné a logické zdôvodnenie sledovaného 

stavu, správne označenie na pracovnej mape, resp. náčrte, určenie vzťahov a smerov 

príčinných súvislostí na danej lokalite, výborná schopnosť spojenia teórie s praxou, 

vynikajúce využívanie doterajších skúseností, 

B: Veľmi dobrá schopnosť orientácie sa v problematike geografie, veľmi dobrý výber 

zdôvodnenia sledovaného geografického javu, relevantný obsah zakresleného javu na mape, 

resp. náčrte zdôvodnený dobrou argumentáciou, 

C: dobrá schopnosť orientácie sa v problematike geografie, dobrý výber zdôvodnenia 

sledovaného geografického javu, priemerný obsah zakresleného javu na mape, resp. náčrte 

zdôvodnený čiastočnou argumentáciou, usmerňovanie a dopĺňanie vyučujúcim, 

E: vhodná úroveň v orientácii v geografickej problematike a sledovaného fenoménu, slabé 

spojenie teórie s praxou, čiastkové zdôvodnenie obsahu zakreslených javov na mape, 

poznámky bez komparácie, 

E: uspokojivá úroveň v orientácii v geografickej problematike a sledovaného fenoménu, 

nedostatočné spojenie teórie s praxou, obmedzené zdôvodnenie obsahu zakreslených javov na 

mape, poznámky bez komparácie, 

FX: neuspokojivá úroveň orientácie v geografii a činností v teréne nespĺňajú požadovanú 

úroveň, reakcie a čiastkové syntézy sú chaotické, nedostatočne prezentovanie záverov. 

Študentovi sa kredity sa neudelia  

Výsledky vzdelávania:  

Po ukončení štúdia predmetu sú študenti prakticky schopní:  

 Využívať základy geografie, ktorý si osvojili na stredných školách 

 Poznajú štruktúru geografických odborov na fakulte 

 Orientujú sa v získavaní informácií v AISe a na stránkach geografických katedier 

 Poznajú základy geografickej orientácie a práce v teréne 

 Ovládajú základy korektného citovania geografických prameňov 

Stručná osnova predmetu:  

 Štruktúra geografických odborov na Prif UK, zdroje knižných a digitálnych informácií 

 Základy FG a zdroje štúdia na stredných školách (učebnice, pracovné zošity, atlasy) 

 Základy HG a zdroje štúdia na stredných školách (učebnice, pracovné zošity, atlasy) 



 Základy RG a zdroje štúdia na stredných školách (učebnice, pracovné zošity, atlasy)  

 Orientácia v terénne a využitie aplikácií používaných na určenie polohy. 

 Korektné citovanie zdrojov počas štúdia geografie. 

Odporúčaná literatúra:  
Tolmáči, L., Magula, A. (2021). Atlas sveta. Bratislava (MAPA Slovakia plus). 

Tolmáči, L., Magula, A. (2021). Svet v dátach 2020. Bratislava (MAPA Slovakia plus). 

Aktuálne učebnice a pracovné zošity geografie pre stredné školy 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský jazyk 

Poznámky:  predmet sa poskytuje len v zimnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD, doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., doc. RNDr. František 

Križan, PhD.,  doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., Mgr. Martin 

Šveda, PhD., RNDr. Katarína Danielová, PhD., RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD., RNDr. 

Angelika Švecová, PhD., Mgr. Rastislav Cákoci, PhD., Mgr. Michala Sládeková Madajová, 

PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022  

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


