
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-bZXX-107/15 

Názov predmetu:  Regionálny rozvoj, regionálna 

politika a plánovanie (2) 

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

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  3 (P2/S1)      Za obdobie štúdia:  39  

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň  

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie predmetu má dve súčasti - priebežné hodnotenie a záverečné overovanie 

vedomostí formou testu.  

Priebežné hodnotenie sa vykoná v rámci semestra na základe spracovania a prezentácie 

písomnej seminárnej práce s maximálnym počtom 10 bodov. Záverečné overovanie vedomostí 

je formou písomného  testu s maximálnym počtom 90 bodov. Celkové hodnotenie  sa určí, ak sú 

splnené minimálne kritériá priebežného hodnotenia (6 bodov) a záverečného hodnotenia (46 

bodov).  

 

Záverečné hodnotenie. 

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 o vybraných a aktuálnych problémoch regionálneho rozvoja, 

regionálnej štruktúry, ďalej o legislatívnom, inštitucionálnom a programovom zabezpečení 

regionálneho rozvoja a regionálnej politiky v podmienkach Slovenska. Získané vedomosti 

rozširujú znalosti a kompetenčné zručnosti študentov v poznaní a riešení aktuálnych problémov 

regionálneho rozvoja a regionálnej politiky a možnostiach ich riešenia. Osvojenie si vedomostí 

je predpokladom pre riešenie aplikačných štúdií a projektov v oblasti rozvoja regiónov na 

Slovensku predovšetkým v rámci tímovej spolupráce.  

Stručná osnova predmetu: 

Ekonomická a sociálna úroveň regiónov (krajov a okresov) SR (stav, dôvody, dôsledky 

a riešenie);  Regionálna štruktúra a regionálne disparity na Slovensku (identifikácia, príčiny, 

dôsledky, dynamicky sa rozvíjajúce versus marginálne regióny, prístupy ku zmerneniu 

regionálnych disparít s využitím nástrojov regionálnej politiky, osobitne EŠIF v programových 

obdobiach 2014-2020, resp. 2020+); Sociálna exklúzia / inklúzia a marginalizované skupiny 

obyvateľstva s dôrazom na regióny SR; (Ne-)zamestnanosť obyvateľstva a osobitosti 

regionálnych trhov práce na Slovensku; Európske investičené a štrukturálne fondy EÚ – 

finančné nástroje na riešenie problémov regionálnej štruktúry a rozvoj regiónov Slovenska; 

rámce regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na Slovensku; Úloha a kompetencie štátnej 

správy a samosprávy pri riešení regionálnej štruktúry, regionálnych disparít a celkovom rozvoji 

regiónov na Slovensku.         

Odporúčaná literatúra: 



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). 

Korec, P. (2005). Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004. Bratislava (Geo-grafika). 

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

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

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

Bratislava (Geo-grafika).  

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

(Univerzita Komenského v Bratislave). 

Partnerská  dohoda SR na roky 2014-2020. 

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021-2027. 

Operačné programy 2014-2020 / resp. 2020+.   

Operačný program Slovensko 2021-2027 

Programy  rozvoja a iné programové rozvojové dokumenty krajov a okresov Slovenska. 

Štatistické ukazovatele o krajoch a okresoch  SR (ŠÚ SR) 

Zákon o podpore regionálneho rozvoja. 

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov 

Aktuálne vedecké články 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  predmet sa poskytuje len v letnom 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. 

 

 

 


