
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-029/15 

Názov predmetu: Geografia Slovenska (1) 

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

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  4 (P2/S2)      Za obdobie štúdia:  52  

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Hodnotenie predmetu je rozdelené na dve časti – 

priebežné hodnotenie počas semestra a záverečné hodnotenie. 

 

Priebežné hodnotenie:  

V priebehu semestra študent vypracuje základné zadanie zamerané na overenie konkrétnych 

vedomostí a zručností vo vybraných regiónoch Slovenska. Každé zadanie je hodnotené max. 

1,5 bodom (1,5 b - výborne (vynikajúce výsledky), 1,25 b - veľmi dobre (nadpriemerné 

výsledky), 1,0 b - dobre (priemerné výsledky), 0,75 b - uspokojivo (prijateľné výsledky), 0,5 b - 

dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá)) - celkovo tvorí hodnotenie zadaní 50 % 

priebežného hodnotenia. Zvyšných 50 % priebežného hodnotenia (1,5 bodu) pripadá na 

priebežné dve testovania počas semestra. Nevyhnutnou súčasťou absolvovania seminára je 

aktívna účasť. Maximálny počet bodov z priebežného hodnotenia sú 3 body, minimálny počet 

bodov je na úrovni 0,5 bodu, ktorý je nevyhnutnou podmienkou účasti študenta na záverečnom 

hodnotení.  

 

Záverečné hodnotenie: 

Vykoná sa na základe ústnej skúšky, ktorá pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na 

zodpovedanie analytických otázok. Druhá časť je zameraná na komplexnú fyzickogeografickú 

analýzu vybraného regiónu. Pre úspešné absolvovanie musí byť študent kladne hodnotený 

z oboch častí ústnej skúšky. Každá z častí ústnej skúšky je bodovaná maximálne 3,5 bodmi. 

Maximálny počet bodov zo záverečného hodnotenia je 7 bodov. 

 

Celkové hodnotenie:  

Určí sa sčítaním bodových ziskov priebežného i záverečného hodnotenia v nasledovnom 

pomere: 30 % celkového hodnotenia (max. 3 body) tvorí priebežné hodnotenie a 70 % 

celkového hodnotenia (max. 7 bodov) tvorí záverečné hodnotenie. Na udelenie hodnotenia je 

potrebné získať z celkového hodnotenia: na A: <90 – 100) %; na B: <80 – 90) %; na C: <70 

– 80) %; na D: <60 – 70) %; na E: <50 – 60) %; Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý 

získa menej ako 50 % hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent predmetu získa nové syntetizujúce poznatky z fyzickej geografie Slovenska. 

Absolvent je po absolvovaní predmetu schopný porozumieť priestorovým súvislostiam medzi 

polohou územia a fyzickogeografickými zákonitosťami Slovenska; porozumieť geologickej 

stavbe a vývoju územia Slovenska; porozumieť princípom výskytu a podmienenosti reliéfu na 

území Slovenska; charakterizovať podnebie Slovenska a jeho priestorové atribúty; opísať 



vodstvo Slovenska s regionálnymi špecifikami; zhodnotiť pôdny kryt na území Slovenska; 

charakterizovať rastlinstvo a živočíšstvo na Slovensku so zreteľom na ochranu prírody. 

Študenti sa zoznámia s komplexnou fyzickogeografickou charakteristikou regiónov Slovenska. 

Predmet ponúka možnosti rozvoja poznatkov vzájomných priestorových vzťahov v prírodnej 

krajine na príklade regiónov Slovenska. 

Stručná osnova predmetu:  
 Poloha a vymedzenie štátneho územia 

 Geologický vývoj a stavba Slovenska 

 Reliéf Slovenska 

 Podnebie Slovenska 

 Vodstvo Slovenska 

 Pôdy Slovenska 

 Rastlinstvo Slovenska 

 Živočíšstvo Slovenska 

 Ochrana prírody a krajiny na Slovensku 

Odporúčaná literatúra:  
Dubcová, A., Lauko, V., Tolmáči, L., Cimra, J., Kramáreková, H., Krogmann, A., 

Nemčíková, M., Némethová, J., Oremusová, D., Gurňák, D., Križan, F. (2008). Geografia 

Slovenska. Nitra (UKF). 

Hók, J., Šujan, M., Šipka, F. (2014). Tektonické členenie Západných Karpát – prehľad 

názorov a nový prístup. Acta Geologica Slovaca, 6(2), 135-143. 

Kolektív autorov (2002). Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava, Banská Štiavnica 

(Ministerstvo životného prostredia SR,  Esprit). 

Labudová, L., Faško, P., Ivaňáková, G. (2015). Changes in climate and changing climate 

regions in Slovakia. Moravian Geographical Reports, 23(3), 71-82. 

Lukniš, M. a kol. (1972). Slovensko: Príroda. Obzor (Bratislava). 

Michaeli, E. (2015). Regionálna geografia Slovenskej republiky. Prešov (Prešovská univerzita 

v Prešove) 

Aktuálne vedecké články a atlasy. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku) 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  

doc. RNDr. František Križan, PhD., Mgr. Rastislav Cákoci, PhD., Mgr. Martin Šveda, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


