
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-043/15 

Názov predmetu: Geografia Slovenska (2) 

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: 5. 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 

humánnogeografickú analýzu vybraného regiónu. Pre úspešné absolvovanie musí byť študent 

kladne hodnotený v oboch časti 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 humánnej geografie Slovenska. 

Absolvent je po absolvovaní predmetu schopný porozumieť priestorovým súvislostiam medzi 

polohou územia a humánnogeografickými zákonitosťami Slovenska; charakterizovať vývoj 

štátneho územia, jeho hraníc a administratívneho členenia v širších historických 



súvislostiach;  analyzovať vývoj počtu obyvateľov Slovenska a jeho štruktúru v kontexte 

aktuálnych demografických trendov a prognóz; zhodnotiť minulú a súčasnú sídelnú štruktúru 

Slovenska; charakterizovať hospodárstvo Slovenska ako celok; analyzovať odvetvia 

hospodárstva Slovenska a ich regionálne špecifiká a aktuálne trendy. Študenti sa zoznámia s 

komplexnou humánnogeografickou charakteristikou regiónov Slovenska. Predmet ponúka 

možnosti rozvoja poznatkov vzájomných časovo-priestorových vzťahov v socioekonomickej 

sfére na príklade regiónov Slovenska. 

Stručná osnova predmetu:  
 Vývoj územia a hraníc Slovenska  

 Poloha, vyhraničenie a administratívne členenie Slovenskej republiky 

 Obyvateľstvo Slovenska 

 Sídla Slovenska 

 Poľnohospodárstvo Slovenska 

 Lesné, vodné a odpadové hospodárstvo na Slovensku 

 Priemysel na Slovensku 

 Doprava na Slovensku 

 Turizmus na Slovensku 

 Zahraničný obchod na Slovenku 

Odporúčaná literatúra:  

Bleha, B. a kol. (2014). Demografický atlas Slovenskej republiky. Bratislava (Geo-grafika). 

Gurňák, D. (ed.). (2020). 30 rokov transformácie Slovenska. Bratislava (Univerzita 

Komenského). 

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

(Ministerstvo životného prostredia SR,  Esprit). 

Korec, P. (2005). Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004: Identifikácia menej 

rozvinutých regiónov Slovenska. Bratislava (Geo-grafika). 

Lauko, V. a kol. (2013). Geografia Slovenskej republiky – Humánna geografia. Bratislava 

(Geo-grafika). 

Lauko, V. (ed.) (2014). Regionálne dimenzie Slovenska. Bratislava (Univerzita Komenského). 

Michálek, A., Podolák, P., Sládeková Madajová, M. (2018). Dynamics of regional disparities 

in Slovakia in 2001 and 2011. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 42, 99-114. 

Aktuálne štatistické dáta, trendy v hospodárstve (Trend Analysis), atlasy 

Aktuálne vedecké články 

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

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom 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. 

 

 


