
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-128/15 
Názov predmetu:  Regióny Slovenska – vybrané 

problémy 

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

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  2 (P1/S1)      Za obdobie štúdia:  26 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie predmetu má dve súčasti - priebežné hodnotenie a overovanie vedomostí 

formou testu.  

Priebežné hodnotenie sa vykoná v rámci semestra na základe spracovania, prezentácie 

a obhajoby 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. 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, na základe geografickej analýzy, identifikácie silných a slabých stránok, 

príležitostí a ohrození, bariér a faktorov ďalšieho rozvoja, získa komplexný prehľad 

o aktuálnych témach a problémoch a vývoji časovo-priestorovej štruktúry Slovenska a jeho 

regiónov.  

Absolvent využije analytické a syntetické poznatky získané absolvovaním predmetu a rozvinie 

schopnosť ich aplikovať pri riešení zložitých regionálnych problémov a pre potreby 

spoločenskej  praxe, predovšetkým v oblasti riadenia rozvoja regiónov.   

Stručná osnova predmetu: 

Komplexná geografická charakteristika krajov (Bratislavský, Nitriansky Trnavský, 

Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický) a vybraných regiónov 

(Podunajskej nížiny, Tatranský, Horehronský, región Juhoslovenskej kotliny, Záhorie, 

Hornonitriansky a i.) Slovenska; SWOT analýza, rozvojový potenciál, bariéry (limity) a faktory 

rozvoja krajov a vybraných regiónov Slovenska; Vývoj, súčasný stav regionálnej štruktúry 

Slovenska a analýza faktorov s vplyvom na sociálno-ekonomickú úroveň regiónov; Vývoj, 

zmeny a smerovanie regionálnej štruktúry Slovenska v kontexte implementácie nástrojov 

politiky súdržnosti na Slovensku; Regionálne disparity na Slovensku -  identifikácia príčin, 

dôsledkov a  možnosti zmierňovania s dôrazom na marginálne regióny.  

Odporúčaná literatúra: 
Lauko, V., Tolmáči, L., Križan, F., Gurňák, D., Cákoci, R. (2013). Geografia Slovenskej 

republiky - Humánna geografia. Bratislava (Geo-grafika). 

Matlovič, R., Matlovičová, K. (2011). Regionálne disparity a ich riešenie na Slovensku 

v rozličných kontextoch. Folia Geographica, 8, 66-89. 



PHSR / Programy rozvoja a iné  programové a rozvojové dokumenty krajov a okresov 

Slovenska. 

Rajčáková, E., Švecová, A. (2011). Regionálna štruktúra Slovenska v posledných troch 

desaťročiach. Acta Regionalia et Environmentalica, 8(2), 29-37.  

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

Týždenník Trend. Top Trend. Trend Analyses. Vyd. Trend Holding. Bratislava 

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:22. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 

 


