
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:  

PriF.KRGRR/N-bZRG-026/15 

Názov predmetu: Regionálny rozvoj, regionálna 

politika a plánovanie (1) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prezenčné štúdium (kombinovaná forma), prednášky, semináre   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  3 (P3)      Za obdobie štúdia:  39  

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Overenie vedomostí a hodnotenie predmetu sa vykoná na základe záverečného písomného testu 

s maximálnym počtom 100 bodov.  

Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať celkovo: 100 – 90 %, na B: 80 – 89 %, na C: 70 

– 79 %, na D: 60 – 69 %, na E: 50 – 59 %.  

 

Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 50 % celkového hodnotenia.   

Výsledky vzdelávania: 

Absolvent predmetu získa prehľad základných vedomostí v oblasti regionálneho rozvoja, 

regionálnej politiky a plánovania. Cieľom je poskytnúť študentovi prehľad o pojmoch, vývoji, 

základných prístupov,  koncepciách a cieľoch regionálneho rozvoja a regionálnej politiky 

s dôrazom na regionálnu politiku EÚ. Ďalej prehľad vývoja a stavu regionálneho rozvoja 

a politiky SR, analýzu dôvodov a podmienok realizácie regionálnej politiky spolu s jej 

základnými realizačnými rámcami (programovým, legislatívnym a inštitucionálnym 

zabezpečením). Absolvent predmetu získané poznatky využije v teoreticky zameraných 

bádaniach, pri príprave vedeckých a odborných štúdií, plánovacej a riadiacej praxi. Získané 

vedomosti a poznatky sú základom pre ďalšie „rozširovanie“ vedomostí v  predmetoch 

Regionálny rozvoj, politika a plánovanie (2) a Programovanie a projektovanie v regionálnom 

rozvoji. 

Stručná osnova predmetu: 

Pojmy regionálny rozvoj a regionálna politika (definícia, vývoj pojmov); Regionalizácia v 

kontexte regionálneho rozvoja a regionálnej politiky; Región ako objekt regionálneho rozvoja 

a regionálnej politiky; Regióny systému NUTS 1 až NUTS 5, ich úloha a význam v  regionálnej 

politike, s dôrazom na politiku súdržnosti EÚ; Objekty a subjekty regionálneho rozvoja; 

Nástroje regionálneho rozvoja a regionálnej politiky;Indikátory a metódy hodnotenia úrovne 

rozvoja regiónov; SWOT analýza a TOWS analýza – objektívne a efektívne metódy evalvácie 

úrovne regiónov a ich využitiev procesoch  identifikácie kritických oblastí (bariér) rozvoja, 

faktorov rozvoja a tvorby stratégií rozvoja v procesoch regionálneho plánovania; Teórie 

a koncepcie regionálneho rozvoja; Regionálny rozvoj a regionálna politika EÚ (etapy vývoja, 

východiská, smerovanie, ciele, nástroje, príklady krajín a regiónov EÚ); Cezhraničná 

a euroregionálna spolupráca; Nástroje EÚ (EŠIF a kohézny fond) na podporu rozvoja regiónov 

a riešenie regionálnych disparít a ich využitie v rozvoji krajín a regiónov; Úvod do 

regionálneho rozvoja a regionálnej politiky SR. 

Odporúčaná literatúra: 



Adams, N., Cotella , G., Nunes, R. (2013). Territorial Development, Cohesion and Spatial 

Planning: Knowledge and policy development in an enlarged EU (Regions and Cities). New 

York (Routledge).   

Blažek, J., Uhlíř, D. (2020). Teorie regionálního rozvoje. Nástín, kritika, implikace. Praha 

(Karolinum).   

Buček, M., Rehák, Š., Tvrdoň, J. (2010). Regionálna ekonómia a politika. Bratislava 

(IuraEdition). 

Klamár, R., Rosič, M., Madziková, A., Krokusová, J., Pasternák, T., Kozoň, J. (2019).  

Regionálny rozvoj - faktory, disparity a cezhraničná spolupráca. Prešov (Prešovská 

univerzita). 

Maier, G., Todtling, F. (1997). Regionálna a urbanistická ekonomika - Teória lokalizácie a 

preistorová štruktúra. Bratislava (Elita). 

Maier, G., Todtling, F. (1998). Regionálna a urbanistická ekonomika - Regionálny rozvoj a 

regionálna politika. Bratislava (Elita). 

Michaeli, E., Matlovič, R., Ištok, R., Klamár, R.,  Hofierka, J., Mintálová, T., Mitríková, J. 

(2010). Regionálny rozvoj pre geografov. Prešov (Prešovská univerzita).  

Rajčáková, E. (2005). Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava (Univerzita 

Komenského).  

Rajčáková, E. (2009). Regionálny rozvoj a regionálna politika Európskej únie a Slovenska. 

Bratislava (Geo-grafika). 

Rusnák, J., Korec, P. (2020). Teórie regionálneho rozvoja a výskumu regiónov. Bratislava 

(Univerzita Komenského v Bratislave). 

Aktuálne vedecké články 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský  

Poznámky:  predmet sa poskytuje len v zimnom semestri  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 

doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 

 


