
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-109/15 

Názov predmetu:  

Programovanie a projektovanie v regionálnom 

rozvoji  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Forma výučby: prezenčné štúdium (kombinovaná forma), prednášky, semináre   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  3 (P1/C2)      Za obdobie štúdia:  39  

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 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, prezentácie a 

obhajoby písomnej seminárnej práce (projektu)  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 predmetu. 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 teoretické vedomosti z oblasti procesu programovania na európskej 

a národnej úrovni (príprava rozvojových programov, osobitne operačných programov 

spolufinancovaných z EŠIF), ďalej vedomosti o procesoch implementácie a hodnotení 

úspešnosti a udržteľnosti projektov, určených na riešenie problémov a rozvoj regiónov. 

V aplikačnej rovine, na základe vypracovania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z vybraného operačného programu aktuálneho programového obdobia, študent získa 

elementárne zručnosti s prípravou a jednotlivými fázami implemntácie projektov.  

Získané vedomosti a zručnosti sú základným predpokladom pre využitie v projektovej a 

riadiacej praxi, konkrétne v procesoch prípravnej a realizačnej fázy prípravy a implementácie 

projektov, s dôrazom na projekty spolufinancované z prostriedkov politiky súdržnosti EÚ 

(EŠIF) v podmienkach SR, prípadnez  iných programových schém.  

Stručná osnova predmetu: 

Definícla a vysvetlenie základných pojmov (programovanie, program, projekt), procesov 

a  cieľov programovania, prípravy a implementácie projektov; Projektový cyklus (modely a fázy 

projektových cyklov); Manažment projektu (podstata, úlohy,  funkcie  a význam manažmentu 

projektu, projektový manažér, projektový tím); Rozpočet projektu a zásady jeho prípravy a 

tvorby; Kvalita projektu, príncípy a zásady hodnotenia projektu (monitoring projektu, 

merateľné ukazovatele); Relevantnosť a udržateľnosť projektu; Riziká a ohrozenia projektu; 

Diseminácia, publicita  a informovanosť o projekte; Žiadosť o NFP a  dokumentácia projektu 

(súčasti Žiadosti o poskytnutie NFP a i. ); Projekty (typy pojektov - národné, dopytové / (ne-

)investičné  a i.) zamerané na rozvoj regiónov a spolufinancované z EŠIF; Príprava,  



spracovnaie a prezentácia Žiadosti o NFP z prostriedkov politiky súdrnosti 2014-2020 (resp. 

2020+) pre konkrétneho žiadateľa / príjímateľa. 

Odporúčaná literatúra: 

Bache, I., Bulmer, S., George, S., Parker, O. (2015). Politics in the European Union. Oxford 

(Oxford University Press). 

Centrálny koordinačný orgán (2014). Systém riadenia európskych štrukturálnych a 

investičných fondov - Programové obdobie 2014 – 2020. Dostupné na: http://bit.ly/234evCr 

Operačné programy pri programové obdobie 2014-2020 (OP Výskum a inovácie, Kvalita 

životného prostredia, Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny OP,  Efektívna verejná správa, 

Integrovaná infraštruktúra a i), resp. 2020+. Dostupné na: 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy/ 

Rajčáková, E. (2011). Programy a projekty v regionálnom rozvoji a regionálnej  politike. 

Bratislava (Geo-grafika).  

Svozilová, A. (2007). Projektový manažment. Praha (Grada). 

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. 

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy/

