
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-118/15 

Názov predmetu: Prípadové štúdie v 

regionálnom rozvoji 

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

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):   
Týždenný:  2 (S2)      Za obdobie štúdia:  16  

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie predmetu je formou záverečného hodnotenia. Záverečné hodnotenie sa vykoná na 

základe spracovania a prezentácie projektu, odbornej diskusie a aktivity študenta. Maximálny 

počet získaných bodov je 100. 

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 základný prehľad o rozvojových možnostiach a faktoroch rozvoja, 

rozvojových disparitách, možnostiach riešenia rozvojových problémov vybraných typov 

regiónov (dynamicky sa rozvíjajúce, marginálne, cezhraničné, vidiecke, horské, priemyselné, 

regióny, ďalej regióny ktorých rozvoj je založený na výskume a vývoji, inováciách, zelených 

technológií a i.) a to v teoretickej aj aplikačnej rovine na príklade konkrétnych regiónov SR 

alebo EU. Absolvovanie predmetu si vyžaduje zvládnutie teoretických prístupov, analytických 

a syntetických metód spracovania a interpretácie výsledkov ako aj znalosti programovej 

a inštitucionálnej štruktúry regionálneho rozvoja a regionálnej politiky.  

Získané znalosti sú predpokladom úspešného pôsobenia absolventa v riadiacej a plánovacej 

praxi v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na národnej a regionálnej úrovni.  

Stručná osnova predmetu:  
 Analýza a komparácia rozvojových predpokladov, faktorov, disparít a problémov rozvoja:  

▫  dynamicky sa rozvíjajúcich regiónov;  
▫ marginálnych regiónov;  
▫ cezhraničných regiónov; 
▫ priemyselných regiónov; 
▫ rurálnych regiónov; 
▫ regiónov, založených na rozvoji inovácií, výskumu a vývoja; 
▫ regiónov, založených na rozvoji zelených technológií; 
▫ prípadne iných typov regiónov, ktoré sú súčasťou regionálnej štruktúry SR, resp. 

vybranej krajiny EU.  
 Stanovenie stratégie ich ďalšieho rozvoja so zohľadnením endogénneho a exogénneho 

potenciálu (podporných zdrojov)  

▫ dynamicky sa rozvíjajúcich regiónov.  
▫ marginálnych regiónov;  
▫ cezhraničných regiónov; 



▫ priemyselných regiónov; 
▫ rurálnych regiónov; 
▫ regiónov, založených na rozvoji inovácií, výskumu a vývoja; 
▫ regiónov, založených na rozvoji zelených technológií; 
▫ prípadne iných typov regiónov, ktoré sú súčasťou regionálnej štruktúry SR, resp. 

vybranej krajiny EU.  
 

Analýza a komparácia rozvojových predpokladov, stanovenie rozvojových stratégií 

a nástrojov rozvoja sa bude realizovať na príklade konkrétnych regiónov SR alebo EU.  

Odporúčaná literatúra:  
Mohl, P., Hagent, T. (2010). Do EU Structural funds promote regional growth? New evidence 

from various panel data approaches. Regional Science and Urban Economics 40, 353-365. 

Národný strategický referenčný rámec. Dostupné na: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-

referencny-ramec-2007-2013/ 

Operačné programy NSRR 2007-2013 (resp. 2014-2020). 

Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020. 

PHSR a iné programové a rozvojové dokumenty krajov a obcí Slovenska. 

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

Bratislava (Geo-grafika). 

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

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

Rozvojové dokumenty krajín EU.  

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

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 letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:, RNDr. Angelika Švecová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 22. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 


