
Informačný list predmetu  

 

Vysoká škola:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta 

Kód predmetu:  

nový 

Názov predmetu:  Územné plánovanie a aplikácia 

GIS v územnom plánovaní  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prednášky, cvičenia 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 hodiny prednášky / 1 hodina cvičenia 

Týždenný:   3      Za obdobie štúdia:  39  

Metóda štúdia: prezenčná/dištančná/hybridná 

Počet kreditov: 4  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: II. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Študenti vypracúvajú samostatné zadania 

(individuálne alebo v skupinách) ako súčasť práce na cvičeniach k predmetu. Teoretické 

poznatky sú overované písomnou skúškou (formou otvorených otázok), pri ktorej je potrebných 

získať minimálne 51-60% z celkového počtu bodov pre hodnotenie E, 61-70% pre hodnotenie 

D, 71-80% pre hodnotenie C, 81-90% pre hodnotenie B a minimálne 91% bodov pre získanie 

hodnotenia A. Kredity za predmet nie je možné udeliť bez odovzdania zadaní ako súčasti práce 

na cvičeniach. 

Výsledky vzdelávania:  

Hlavným vzdelávacím výstupom sú poznatky o procese územného plánovania, jeho význame 

pri regulácii rozvoja priestoru a možnostiach aplikácie poznatkov z geografie v procese 

územného plánovania a praktického zvládnutia vybraných metodík spracovania tvorby 

územnoplánovacích podkladov a dátových štruktúr s využitím nástrojov geografických 

informačných systémov. 

Stručná osnova predmetu:  

Úlohy a význam ÚP v spoločnosti, regulačné funkcie ÚP, vzťah medzi architektúrou, 

urbanistikou/urbanizmom a geografiou, pozícia územného plánovania; 

Historický prehľad o priestorovom plánovaní a plánovaní územia v etapách vývoja spoločnosti 

(s dôrazom na európsky priestor a územie Slovenska), zmeny významu regulačných aktivít 

v rozvoji priestoru, osobitne urbánneho, prvé (regulačné/smerné) územné plány (alt. 

v anglickom jazyku); 

Aktéri územného plánovania, situácia v prostredí Slovenska, priami a nepriami aktéri, ich 

význam a kompetencie, proces tvorby územného plánu, možnosti a formy ovplyvňovania 

procesu tvorby územného plánu, možnosti a postavenie geografov v procese územného 

plánovania; 

Najvyššia teritoriálna úrovenň územného plánovania (národná úroveň ÚP), medzinárodné 

porovnanie a špecifiká, KÚRS 2001/2011 a jeho postavenie v ÚP na Slovensku; 

Lokálna úroveň územného plánovania: územné plánovanie miest, špecifiká, súčasné trendy 

a stav ÚP miest v SR; 

Urbanisticko-architektonická kompozícia mestského priestoru, hlavné a vedľajšie prvky 

kompozície (panoráma, silueta, architektonický detail, mobiliár, technické prvky, historizujúce 

prvky atď.), medzinárodné porovnanie, kultúrno-historické špecifiká; 

Lokálna úroveň územného plánovania: územné plánovanie vidieka, špecifiká, súčasné trendy 

a stav ÚP vidieckych obcí v SR; 



Urbanisticko-architektonická kompozícia vidieckeho priestoru, prvky kompozície (sakrálna 

architektúra, extravilánové prvky, technické prvky, vidiecke bownfield), medzinárodné 

porovnanie, kultúrno-historické špecifiká; 

Strategické plánovanie, ostatné formy plánovania priestoru, integrovaný manažment krajiny, 

pozemkové úpravy, ekosystémové služby a ďalšie; 

Súčasné aktuálne problémy ÚP na Slovensku, vplyv lobizmu a ďalších foriem ovplyvňovania 

v procese územného plánovania, formy revitalizácie urbánneho priestoru, problém shrinking 

cities a depopulácie v územnom plánovaní, ochrana pamiatok a historického urbanizmu, 

zavedenie SEA;  

GIS v územnom plánovaní: Internetové dátové zdroje, katalógy a priestorové registre pre tvorbu 

územných plánov, územnoplánovacie podklady a dokumenty. Digitalizácia, štandardizácia a 

vizualizácia územných plánov; 

Možnosti a použitie geoinformačných nástrojov (GIS) v územnom plánovaní - metodiky, 

analytické a modelovacie nástroje – príklady z praxe a praktiká vo vybranom programe GIS 

(ESRI). 

Cvičenia: 

Opakovanie základov programu GIS (ArcGIS, MapInfo Profesional, ...); 

Geoportály a metadátové zdroje pre územné plánovanie a ďalšie úrovne a typy priestorového 

plánovania, dátové webové zdroje  a služby pre priestorové plánovanie a práca s nimi – open 

source; 

Príprava, konsolidácia a integrácia vektorových dátových zdrojov v prostredí programu GIS; 

Kartografická tvorba a štandardizácia územných plánov – vizualizačné postupy a nástroje 

v GIS, analytické a modelovacie nástroje pre územné plánovanie – vybrané nástroje GIS/tools 

(Urban Planner, atď.); 

Alternatíva cvičení (podľa požiadaviek spolupracujúcich inštitúcií, napr. samospráv): 

fyzické/virtuálne/hybridné mapovanie terénu, napr. mapovanie využitia a kvality verejných 

priestorov, infraštruktúry v mestách, kvality zelene v mestách, bariér v mobilite, atď.  

Odporúčaná literatúra:  
Halás, M., Horňák, M. (2012). Územné plánovanie pre geografov. Geografika, Bratislava.  

Burian, J. (2014). Geoinformatika v prostorovém plánovaní. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Burian, J. (2011). Implementace geoinformačných technológií do modelovaní urbanizačných 

procesu při strategickém plánovaní rozvoje měst. Praha: Univerzita Karlova.  

Klaučo, M., Weis, K., Gregorova, B., Anstead, L. (2014). Geografické informačné systémy 1, 

2 a 3. Banská Bystrica: UMB. 

Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 

dokumentácii. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský v kombinácii s anglickým 

Poznámky:   

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD., doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 22. augusta 2022    

Schválil: prof. RNDr. Ján Buček, CSc. 

 


