
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-mZRG-108/15 

Názov predmetu:   

Regionálny rozvoj a regionálna  politika SR – 

nové výzvy a prax 

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: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. 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 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 prehľad o aktuálnom inštitucionálnom, legislatívnom a predovšetkým 

programovom rámci (programových dokumentoch určených pre implementáciu EŠIF na 

Slovensku v programových obdobiach  2014-2020 a 2020+) regionálneho rozvoj a regionálnej 

politiky na Slovensku, ďalej prehľad o používaných metódach výskumu, analýzy, syntézy 

a interpretácii výsledkov používaných v regionálnom rozvoji a politike na príklade konkrétnych 

rozvojových projektov. 

Získané odborné poznatky a zručnosti sú predpokladom pre pôsobenie absolventa v riadiacej 

a plánovacej praxi, ďalej pri príprave a riadení procesu implementácie projektov v oblasti 

regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. 

Stručná osnova predmetu: 

Legislatívny rámec regionálneho rozvoja  a regionálnej politiky (Legislatíva EÚ - nariadenia, 

usmernenia politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014-2020 / resp. PO 2020+; 

Legislatíva SR -  Zákon o podpore regionálneho  rozvoja, Zákon o podpore najmenej 

rozvinutých okresov a i.); Programové zabezpečenie regionálnej politiky na Slovensku 

v kontexte politiky súdržnosti EÚ v programových obdobiach2014-2020 a 2020+;  Aktuálne 

inštitucionálne zabezpečenie regionálneho rozvoja a politiky na národnej, regionálnej 

a lokálnej úrovni v SR; Absorpčná kapacita regiónov SR na nástroje politiky súdržnosti EÚ – 

teoretické východiská, prístupy, metódy výskumu a hodnotenia, aplikácia na príklade 

konkrétnych regiónov; Projekty spolufinancované z EŠIF a kohézneho fondu na Slovensku 

a jeho regiónoch; Verifikácia teoretických poznatkov, výskumných, analytických a syntetických 

metód na príklade konkrétnych regiónov / obcí, resp. prijímateľov pomoci s vyhodnotením 



prínosu realizovaných rozvojových projektov; Identifikácia potrieb a možností ďalšieho rozvoja 

regiónov / obcí v kontexte aktuálnych programových dokumentov  regionálneho rozvoja politiky 

(Partnerská dohoda SR 2014-2020, Plán  obnovy a odolnosti SR, operačné programy a  iné 

rozvojové dokumenty). Príklady dobrej praxe; Návrh  a spracovanie projektových zámerov 

spolufinancovaných z EŠIF na príklade konkrétnych regiónov a obcí.              

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). 

Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 . 

Úrad vlády SR. 

Operačné programy programového obdobia  2014-2020 (s účinnosťou do roku 2023)  / resp. 

programového obdobia 2020+. 

Operačný program Slovensko 2021-2027. 

Partnerská  dohoda SR na roky 2014-2020. 

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021-2027.  

Plán  obnovy a odolnosti SR.  Ministerstvo financií SR. Dostupné na: 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/1/Plan_obnovy_a_odolnosti.pdf  

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

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

Bratislava (Geo-grafika). 

Štatistické ukazovatele o krajoch a okresoch  SR. (ŠÚ SR) 

Zákon o podpore regionálneho rozvoja. Dostupné na: 

https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-539/2008 

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Dostupné na: 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-336 

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. 

 

 


