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Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia
1

III.8 Informačné listy predmetov

Študijný program: Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

Povinné predmety: 
Aplikovaná geografia: príkladové štúdie
Biogeografia
	Cudzí jazyk (Anglický) 1
	Cudzí jazyk (Nemecký) 1

Cudzí jazyk (Španielsky) 1
Cudzí jazyk (Anglický) 2
	Cudzí jazyk (Nemecký) 2
	Cudzí jazyk (Španielsky) 2
	Demogeografia
Environmentálne plánovanie a manažment
Exkurzie z geoekológie
Geoekológia
Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Geografia priemyslu a dopravy
Geografia sídiel
Geografia Slovenska (1)
Geografia Slovenska (2)
Geografická regionalizácia a systematika (1)
Geológia a litogeografia
Geomorfológia
Geomorfometria a kvantitatívna geomorfológia
GIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní (1)
GIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní (2)
Hydrológia a hydrogeografia
Krajinná ekológia
Krajinné plánovanie v praxi
Matematika (1)
Matematika (2)
Meteorológia a klimatológia
	Obhajoba bakalárskej práce
	Použitie počítačov vo fyzickej geografii (1)

Použitie počítačov vo fyzickej geografii (2)
Samostatná práca na bakalárskej téme z geoekológie
Seminár k bakalárskej práci z geoekológie (1)
Seminár k bakalárskej práci z geoekológie (2)
Štatistika pre geografov
Tematická a historická kartografia
Terénne cvičenia a exkurzia z geológie a geomorfológie
Úvod do diaľkového prieskumu Zeme
Úvod do geografických informačných systémov
Všeobecná geografia
Základy ekosozológie pre geografov
Základy kartografie (1)
Základy kartografie (2)
Základy pedológie a pedogeografie
Zdroje analógových a digitálnych údajov o krajine

Povinne voliteľné predmety:
Exkurzia z geografie
Globálne polohové systémy
Klimatické zmeny v priestore a čase
Kvartérny vývoj krajiny
	Obec a životné prostredie

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov
Počítačová kartografia a mapový jazyk
Prírodné hrozby a riziká
Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji
Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia
Úvod do ochrany krajiny
Úvod do politickej a regionálnej geografie
Územná ochrana a využívanie krajiny


Výberové predmety:
Biotopy 1 
Biotopy 2
Exkurzia z fyzickej geografie
Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu 
Geografia služieb
Geografická báza údajov 1 
Geografická báza údajov 2
Kurz geomedia/ARC GIS
Matematika 3 
	Národná infraštruktúra priestorových údajov
	Písanie vedeckej štúdie a jej prezentácia (v ponuke od AR 2016/17)
	Planetárna geografia
Počítačová tvorba máp 
Teória systémov 
Terestrické metódy zberu priestorových údajov o krajine
Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj 
Verejná správa 
Vybrané kapitoly z matematiky

Pozn. Modrým písmom sú nové výberové predmety (doplnené po poslednej KA).




Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Aplikovaná geografia: príkladové štúdie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny seminára týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia:  1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu
Spracovanie dvoch samostatných prác počas semestra, každá po 50 %, t. z. spolu 100 % hodnotenia. 
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia s  ukážkami aplikácií využitia geografických metód a postupov v praxi.
Prezentované sú aplikácie využitia geografickej kvalifikácie v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, vedy a výskumu na konkrétnych realizovaných projektoch a metodikách v SR.  Pomocou samostatnej práce študenti na zadaniach  aplikujú získané teoretické znalosti. Získané vedomosti a zručnosti môžu študenti použiť pri riešení praktických projektov  s využitím techník GPS ,GIS, metodiky mapovania krajinnej štruktúry, metód  monitoringu životného prostredia, ako aj projektovania v rámci rezortov poľnohospodárstva a životného prostredia.
Stručná osnova predmetu: 
Monitoring bioty ako súčasť monitorovania vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie.
Spracovanie podkladov pre environmentálne hodnotenie vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie. 
Informačné systémy v rezorte poľnohospodárstva a katastra – 1. časť.
Informačné systémy v rezorte poľnohospodárstva a katastra – 2. časť.
Plán Rozvoja vidieka SR pre roky 2004 – 2006 a 2007 – 2013.
Využitie GPS a GIS pri manažmente poľnohospodárskej krajiny. 
Zadanie č. 1 – praktická práca študentov na modelových úlohách. 
	Aplikácia postupov veľkomierkového mapovania biotopov v environmentálnych štúdiách (EIA). 
Analýzy sekundárnej štruktúry krajiny (krajinnej a vegetačnej pokrývky) ako súčasť krajinného plánovania. 
Projekt CORINE Land Cover. 
Metodológia výskumu krajinnej pokrývky. Zadanie č. 2 – praktická práca študentov na modelových úlohách.
Prezentácia a vyhodnotenie zadaní. 
Odporúčaná literatúra: 
FALŤAN,V.: Veľkomierkové mapovanie vegetácie a krajinnej pokrývky. Bratislava: UK, 2005. 
FERANEC,J., OŤAHEĽ, J.: Krajinná pokrývka Slovenska, Bratislava: Veda, 2011.
MATEČNÝ, I.: Monitoring bioty v rámci hodnotenia  vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie. In: Acta environmentalica Universitas Comenianae (Bratislava). 2010, Vol. 18, 2, s. 34-46.
MATEČNÝ, I., JENČO, M., MATEČNÁ, G.:  Sklon reliéfu  ako súčasť  kritérií  pre plnenie environmentálne šetrných postupov v poľnohospodárstve Slovenskej republiky. In: Acta geographica Universitas Comenianae. 2010, Vol. 54, No. 1, s. 33-52.
Webstránky: www.gabcikovo.gov.sk, www.apa.sk, www.podnemapy.sk, www.gku.sk, www.uksup.sk a www.sazp.sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 56
A
B
C
D
E
FX

42,86
35,71
16,07
1,79
3,57
0


Vyučujúci: RNDr. Igor Matečný, PhD., doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD.




























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Biogeografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra: dvakrát preskúšanie formou krátkeho testu, celkovo spolu 10 bodov, v skúškovom období – písomný test za 90 bodov.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Študent po absolvovaní predmetu: 
	vníma živé organizmy ako komponenty krajiny, ich postavenie a funkciu v krajine, vzájomnú podmienenosť a prispôsobenie sa organizmov k daným podmienkam krajiny, 
pozná zákonitosti priestorovej diferenciácie bioty, jej spoločenstiev v krajine a formovanie zónobiomov na Zemi, 

pozná problematiku inváznych taxónov, endemizmu a zmien areálov rastlín a živočíchov, 
pozná a ovláda základné metodiky tvorby biogeografickej mapy a práce v teréne a 
vie určiť a pomenovať najvýznamnejšie druhy drevín rastúcich na Slovensku.
Stručná osnova predmetu: 
Úvod do štúdia biogeografie. 
Organizmus a prostredie. 2.1 Biosféra ako súčasť fyzickogeografickej sféry Zeme. 2.2 Postavenie a funkcia organizmov v prírodnej krajine. 2.3 Ekosystém, stavba ekosystému, primárna a sekundárna produkcia. 
Ekologické činitele a prispôsobovanie sa organizmov k týmto činiteľom. Priamo pôsobiace činitele: vzduch, vietor, svetlo, teplo, voda, pôda. 
Nepriamo pôsobiace činitele: hornina, reliéf, nadmorská výška, masívnosť pohoria. 
Vzťahy organizmov v spoločenstvách: kladné, neutrálne, záporné. 
Invázie a invázne organizmy 
Historické aspekty vývoja v štruktúre rastlinstva a živočíšstva, vývoj vegetácie a živočíšstva v Európe s dôrazom na naše územie. 
Areál, veľkosť, tvar, vývoj; nálezisko, spôsoby zobrazovania nálezísk a areálov; disjunkcie. 
Endemity, relikty, vikarizácia, Migrácie, Geoelementy flóry a fauny. 
Zákonitosti priestorovej diferenciacie organizmov a ich spoločenstiev. 
Bioklimatické pásma a charakteristika geobiomov súše a oceánov. 
Zákonitosti priestorovej diferenciácie v strednej Európe so zreteľom na územie Slovenska, fytogeografické členenie Slovenska, zoogeografické členenie Slovenska. Biogeografická regionalizácia a mapovanie.
Odporúčaná literatúra: 
BUCHAR, J.: Zoogeografie. Praha, 1983. 
HENDRYCH, R.: Fytogeografie. Praha: Stát. pedag. naklad., 1984.
PLESNÍK, P.: Všeobecná biogeografia. Bratislava: Univ. Komenského, 2004.
PLESNÍK, P., ZATKALÍK, F.: Biogeografia. Bratislava: Univ. Komenského, 1992, 1996.
Doplnková literatúra:  
KRIPPEL, E.: Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska. Bratislava: Veda, 1986. 307 s. 
MICHALKO, J.: Geobotanická mapa ČSSR – SSR. Bratislava: Veda, 1986.
MORAVEC, J. a kol.: Fytocenologie. Praha: Academia, 1994. 
RUŽIČKOVÁ, H., HALADA, L., JEDLIČKA, L.: Biotopy Slovenska. Bratislava: ÚEBE SAV, 1992. 142 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 88
A
B
C
D
E
FX

3,41
3,41
13,64
24,59
43,18
1,77


Vyučujúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD.


























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 
Názov predmetu:  Anglický jazyk 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny výučby vo forme seminára týždenne. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: : 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. alebo 5. semester.
Stupeň štúdia: predmet je určený pre 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: PriF. KJ/N-bXCJ-060 Vyrovnávajúci kurz anglického jazyka
Podmienky na absolvovanie predmetu: pravidelná dochádzka a aktívna účasť na vyučovaní. V priebehu semestra budú dve písomné previerky a prezentácia na všeobecnú tému. Hodnotiaca škála je nasledovná: 100 % - 90 % A, 89 % - 81 %  B, 80 % - 73 % C, 72 % - 66 % D, 65 % - 60 % E. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky alebo z prezentácie  získa menej ako 60 %.
Výsledky vzdelávania: Cieľom cudzojazyčného vzdelávania je pripraviť študentov na jazykové požiadavky prírodovedných odborov a poskytnúť im primeraný úvod do odborného jazyka. Výučba angličtiny v rámci predmetu Anglický jazyk 1 je zameraná predovšetkým na porozumenie odborných textov, osvojenie si odbornej slovnej zásoby a jej aktívne používanie, využívanie charakteristických morfologicko-syntaktických javov v odbornom texte a rozvoj všetkých jazykových zručností.  Dôležitým cieľom je pripraviť študentov aj na zvládnutie jazykových situácií spojených s vysokoškolským štúdiom doma i v zahraničí (mobility) a na profesionálnu komunikáciu,  predovšetkým vo forme prezentácií.
Stručná osnova predmetu: Príprava na jazykové požiadavky príslušného študijného odboru a rozvoj všetkých jazykových zručností na základe učebnice angličtiny pre daný študijný odbor.
Odporúčaná literatúra:
Cihová, J. et al.: English for Students of Public Administration, Regional Development and European Integration 
Cihová, J. et al.: English for Biology Students
Cihová,  J. et al.: English for Environmental Students
Dugovičová, Š.: English for Students of  Earth Sciences
Kordíková,  B. et al.: English for Chemistry Students
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: na absolvovanie predmetu je potrebná znalosť anglického jazyka na úrovni B1.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1718
A
B
C
D
E
FX

42,9
20,95
17,52
11,35
5,88
1,4


Vyučujúci: Jarmila Cihová, Štefánia  Dugovičová, Barbara Kordíková, Oľga Pažitková, Tatiana Slováková, Robert  Boyer	
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD.


Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 
Názov predmetu:  Nemecký jazyk 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny výučby vo forme seminára týždenne. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: : 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. alebo 5. semester.
Stupeň štúdia: predmet je určený pre 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: PriF. KJ/N-bXCJ-061 Vyrovnávajúci kurz nemeckého jazyka
Podmienky na absolvovanie predmetu: pravidelná dochádzka a aktívna účasť na vyučovaní. V priebehu semestra budú dve písomné previerky vrátane kontroly čítania s porozumením a prezentácia na všeobecnú tému. Hodnotiaca škála je nasledovná:100% - 90% A,89% - 81%  B, 80% - 73% C, 72% - 66% D, 65% - 60% E. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky alebo z prezentácie  získa menej ako 60%.
Výsledky vzdelávania: Cieľom cudzojazyčného vzdelávania je pripraviť študentov na jazykové požiadavky prírodovedných odborov a poskytnúť im primeraný úvod do odborného jazyka. Výučba nemčiny v rámci predmetu Nemecký jazyk 1 je zameraná predovšetkým na porozumenie odborných textov, osvojenie si odbornej slovnej zásoby a jej aktívne používanie, využívanie charakteristických morfologicko-syntaktických javov v odbornom texte a rozvoj všetkých jazykových zručností. Dôležitým cieľom je pripraviť študentov aj na zvládnutie jazykových situácií spojených s vysokoškolským štúdiom doma i v zahraničí (mobility) a na profesionálnu komunikáciu,  predovšetkým prezentácie.
Stručná osnova predmetu: Príprava na jazykové požiadavky príslušného študijného odboru a rozvoj všetkých jazykových zručností na základe učebnice nemčiny pre daný študijný odbor.
Odporúčaná literatúra:
Holeková, J. : Deutch für Naturwissenschaftler
Kolektív autorov : Mit Deutsch in Europa

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: na absolvovanie predmetu je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 374
A
B
C
D
E
FX

13,9
17,11
29,95
20,32
14,71
4,01


Vyučujúci: Stella Rizmanová,  Karin Rózsová-Wolfová	
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD.




Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Španielsky jazyk 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny výučby vo forme seminára týždenne. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou formou.
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. alebo 5. semester 
Stupeň štúdia: 1.stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: pravidelná dochádzka a aktívna účasť na vyučovaní. V priebehu semestra budú dve písomné previerky a prezentácia na všeobecnú  tému. Hodnotiaca škála je nasledovná:100% - 90% A,89% - 81%  B, 80% - 73% C, 72% - 66% D, 65% - 60% E. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky alebo z prezentácie  získa menej ako 60%.
Výsledky vzdelávania: Výučba španielčiny v rámci predmetu Španielsky jazyk 1 je zameraná predovšetkým na porozumenie odborných textov, osvojenie si odbornej slovnej zásoby a jej aktívne používanie, využívanie charakteristických morfologicko-syntaktických javov v odbornom texte a rozvoj všetkých jazykových zručností.  Dôležitým cieľom je pripraviť študentov aj na zvládnutie jazykových situácií spojených s vysokoškolským štúdiom doma i v zahraničí (mobility).
Stručná osnova predmetu: Príprava na jazykové požiadavky príslušného študijného odboru a rozvoj všetkých jazykových zručností na základe učebnice španielčiny pre daný študijný odbor.
Odporúčaná literatúra:
COTO BAUTISTA, V., TURZA FERRÉ, A. (2011): Tema a tema – Curso de conversación – B1. edelsa, Madrid. ISBN: 978-84-7711-720-9
COTO BAUTISTA, V., TURZA FERRÉ, A. (2011): Tema a tema – Curso de conversación – B2. edelsa, Madrid. ISBN: 978-84-7711-722-3
LOZANO, L., VAQUERO, N. (2005): Actividades para Marco Común Europeo / B1. enClaveELE, Madrid. ISBN: 978-2090-3435-71
ROBLES, S., HIERRO, A., MIRANDA, F. (2007): Actividades para Marco Común Europeo / B2. enClaveELE, Madrid. ISBN: 978-84-935792-5-8
VERDÍA, E., FONTECHA, M., FRUNS, J., MARTÍN, F., VAQUERO, N. (2011): En acción 3 – Curso de español con enfoque orientado a conversación /  B2  – enClaveELE, Madrid. ISBN: 978-84-96942-80-6 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: na absolvovanie predmetu je potrebná znalosť španielskeho jazyka na úrovni B1.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4
A
B
C
D
E
FX

50,0
50,0
0
0
0
0


Vyučujúci: 	PhDr.Oľga Pažitková, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil:  doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD.


Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 
Názov predmetu:  Anglický jazyk 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny výučby vo forme seminára týždenne. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: : 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. alebo 6. semester.
Stupeň štúdia: predmet je určený pre 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: PriF. KJ/N-bXCJ-060 Vyrovnávajúci kurz anglického jazyka
Podmienky na absolvovanie predmetu: pravidelná dochádzka a aktívna účasť na vyučovaní. V priebehu semestra budú dve písomné previerky a prezentácia na odbornú tému. Hodnotiaca škála je nasledovná: 100 % - 90 % A, 89 % - 81 %  B, 80 % - 73 % C, 72 % - 66 % D, 65 % - 60 % E. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky alebo z prezentácie  získa menej ako 60 %.
Výsledky vzdelávania: Cieľom cudzojazyčného vzdelávania je pripraviť študentov na jazykové požiadavky prírodovedných odborov a poskytnúť im primeraný úvod do odborného jazyka. Výučba angličtiny v rámci predmetu Anglický jazyk 2 je zameraná predovšetkým na porozumenie odborných textov, osvojenie si odbornej slovnej zásoby a jej aktívne používanie, využívanie charakteristických morfologicko-syntaktických javov v odbornom texte a rozvoj všetkých jazykových zručností.  Dôležitým cieľom je pripraviť študentov aj na zvládnutie jazykových situácií spojených s vysokoškolským štúdiom doma i v zahraničí (mobility) a na profesionálnu komunikáciu,  predovšetkým prezentácie.
Stručná osnova predmetu: Príprava na jazykové požiadavky príslušného študijného odboru a rozvoj všetkých jazykových zručností na základe učebnice angličtiny pre daný študijný odbor.
Odporúčaná literatúra:
Cihová, J. et al.: English for Students of Public Administration, Regional Development and European Integration 
Cihová,J. et al.: English for Biology Students
Cihová, J. et al.: English for Environmental Students
Dugovičová, Š.: English for Students of  Earth Sciences
Kordíková, B. et al.: English for Chemistry Students

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: na absolvovanie predmetu je potrebná znalosť anglického jazyka na úrovni B1.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1147
A
B
C
D
E
FX

48,91
23,54
15,26
7,32
4,27
0,7


Vyučujúci: Jarmila Cihová, Štefánia  Dugovičová, Barbara Kordíková, Oľga Pažitková, Tatiana Slováková, Robert  Boyer	
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD.
Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 
Názov predmetu:  Nemecký jazyk 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny výučby vo forme seminára týždenne. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: : 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. alebo 6. semester.
Stupeň štúdia: predmet je určený pre 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: PriF. KJ/N-bXCJ-061 Vyrovnávajúci kurz nemeckého jazyka
Podmienky na absolvovanie predmetu: pravidelná dochádzka a aktívna účasť na vyučovaní. V priebehu semestra budú dve písomné previerky vrátane kontroly čítania s porozumením a prezentácia na odbornú  tému. Hodnotiaca škála je nasledovná:100% - 90% A,89% - 81%  B, 80% - 73% C, 72% - 66% D, 65% - 60% E. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky alebo z prezentácie  získa menej ako 60%.
Výsledky vzdelávania: Cieľom cudzojazyčného vzdelávania je pripraviť študentov na jazykové požiadavky prírodovedných odborov a poskytnúť im primeraný úvod do odborného jazyka. Výučba nemčiny v rámci predmetu Nemecký jazyk 2 je zameraná predovšetkým na porozumenie odborných textov, osvojenie si odbornej slovnej zásoby a jej aktívne používanie, využívanie charakteristických morfologicko-syntaktických javov v odbornom texte a rozvoj všetkých jazykových zručností.  Dôležitým cieľom je pripraviť študentov aj na zvládnutie jazykových situácií spojených s vysokoškolským štúdiom doma i v zahraničí (mobility) a na profesionálnu komunikáciu,  predovšetkým prezentácie.
Stručná osnova predmetu: Príprava na jazykové požiadavky príslušného študijného odboru a rozvoj všetkých jazykových zručností na základe učebnice nemčiny pre daný študijný odbor.
Odporúčaná literatúra:
Holeková, J. :Deutch für Naturwissenschaftler
Kolektív autorov : Mit Deutsch in Europa

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: na absolvovanie predmetu je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 282
A
B
C
D
E
FX

14,18
20,92
30,14
20,92
9,57
4,26


Vyučujúci: Stella Rizmanová,  Karin Rózsová-Wolfováü	
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD.




Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Španielsky jazyk 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny výučby vo forme seminára týždenne. Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou formou.
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. alebo 6. semester 
Stupeň štúdia: 1.stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: pravidelná dochádzka a aktívna účasť na vyučovaní. V priebehu semestra budú dve písomné previerky a prezentácia na všeobecnú  tému. Hodnotiaca škála je nasledovná:100% - 90% A,89% - 81%  B, 80% - 73% C, 72% - 66% D, 65% - 60% E. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky alebo z prezentácie  získa menej ako 60%.
Výsledky vzdelávania: Výučba španielčiny v rámci predmetu Španielsky jazyk 1 je zameraná predovšetkým na porozumenie odborných textov, osvojenie si odbornej slovnej zásoby a jej aktívne používanie, využívanie charakteristických morfologicko-syntaktických javov v odbornom texte a rozvoj všetkých jazykových zručností.  Dôležitým cieľom je pripraviť študentov aj na zvládnutie jazykových situácií spojených s vysokoškolským štúdiom doma i v zahraničí (mobility).
Stručná osnova predmetu: Príprava na jazykové požiadavky príslušného študijného odboru a rozvoj všetkých jazykových zručností na základe učebnice španielčiny pre daný študijný odbor.
Odporúčaná literatúra:
COTO BAUTISTA, V., TURZA FERRÉ, A. (2011): Tema a tema – Curso de conversación – B1. edelsa, Madrid. ISBN: 978-84-7711-720-9
COTO BAUTISTA, V., TURZA FERRÉ, A. (2011): Tema a tema – Curso de conversación – B2. edelsa, Madrid. ISBN: 978-84-7711-722-3
LOZANO, L., VAQUERO, N. (2005): Actividades para Marco Común Europeo / B1. enClaveELE, Madrid. ISBN: 978-2090-3435-71
ROBLES, S., HIERRO, A., MIRANDA, F. (2007): Actividades para Marco Común Europeo / B2. enClaveELE, Madrid. ISBN: 978-84-935792-5-8
VERDÍA, E., FONTECHA, M., FRUNS, J., MARTÍN, F., VAQUERO, N. (2011): En acción 3 – Curso de español con enfoque orientado a conversación /  B2  – enClaveELE, Madrid. ISBN: 978-84-96942-80-6 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: na absolvovanie predmetu je potrebná znalosť španielskeho jazyka na úrovni B1.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: 	PhDr.Oľga Pažitková, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD.


Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Demogeografia  
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...): prednáška, cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: P2,C1           
Metóda: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester (denná forma štúdia)
Stupeň štúdia: 1. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra a v skúškovom období budú zadané úlohy na písomné vypracovanie a písomné previerky z teoretickej i praktickej časti učiva. Záverečný výsledok bude určený ako vážený priemer výsledkov zo všetkých hodnotených aktivít. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať celkovo najmenej 92% bodov, na B najmenej 84% bodov, na C najmenej 76% bodov, na D najmenej 68% bodov a na hodnotenie E najmenej 60% bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý celkovo získa menej ako 60% bodov.
Výsledky vzdelávania: Osvojenie si poznatkov o zákonitostiach vývoja, rozmiestnenia, dynamiky a štruktúry obyvateľov Zeme, získať základný prehľad o vývoji a súčasnom trende demografických procesov a stave demografických štruktúr na Zemi ako celku i v jej jednotlivých regiónoch, so špeciálnym zreteľom na Slovensko a osvojiť si základné ukazovatele, metódy a techniky analýzy, poznávania a interpretácie priestorových zoskupení obyvateľstva.
Stručná osnova predmetu: 
Demogeografia ako vedná disciplína, predmet a objekt výskumu, základné zdroje informácií (štatistické, kartografické), literatúra. Vývoj a rozmiestnenia obyvateľstva, hlavné etapy vývoja ľudskej spoločnosti v priestorovom aspekte, metódy analýzy a zobrazovania vývoja a rozmiestnenia obyvateľstva. Dynamika obyvateľstva: prirodzený pohyb obyvateľstva, jeho zložky, zákonitosti zmien, procesy (natalita, mortalita, sobášnosť, rozvodovosť, potratovosť); mechanický pohyb obyvateľstva, jeho zložky, zákonitosti, procesy migrácie, dochádzky do zamestnania, hlavné svetové migrácie; celkový pohyb obyvateľstva, reprodukcia obyvateľstva; demografický cyklus, metódy štatistickej a kartografickej analýzy pohybov obyvateľstva. Štruktúra obyvateľstva podľa biologických znakov (rasová, veková, podľa pohlavia); štruktúra obyvateľstva podľa vzťahu k ekonomickej aktivite; štruktúra obyvateľstva podľa kultúrnych znakov (jazyková, etnická, vzdelanostná, religiózna); metódy a techniky analýzy a interpretácie štruktúr obyvateľstva.
Odporúčaná literatúra: 
Bleha, B., Nováková, G. Praktikum z demogeografie a demografie 1. diel. Bratislava: Geografika, 2012, s.140.
Bleha, B., Nováková, G. Praktikum z demogeografie a demografie 2. diel. Bratislava: Geografika, 2012, s. 82.
Mládek, J. Základy geografie obyvateľstva. Vysokoškolská učebnica. SPN Bratislava, 1992.
Mládek, J., Kusendová, D., Marenčáková, J., Podolák, P., Vaňo, B. (eds.) Demografická analýza Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 222.
Benža, M. a kol. Atlas obyvateľstva SR.. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2006.
Jurčová, D. Slovník demografických pojmov. Bratislava: Inštitút informatiky a štatistiky. Výskumné demografické centrum, Infostat, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: Mgr. Gabriela Nováková, PhD., Mgr. Marcela Káčerová, PhD., doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.



Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Environmentálne plánovanie a manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny prednáška a 1 hodina seminár týždenne počas 13 týždňov, prezenčná forma
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Súčasťou hodnotenia je aktívna účasť na seminároch, príprava a prezentácia vybranej témy (za 2 kredity). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 42 - 39  bodov záverečného testu, na získanie hodnotenia B najmenej 38 - 35 bodov záverečného testu, na hodnotenie C 34 - 31 bodov záverečného testu, na hodnotenie D 30 – 27 bodov bodov záverečného testu a na hodnotenie E 26 – 24 bodov záverečného testu.  
Výsledky vzdelávania: Predmet je venovaný integrovaniu environmentálnych aspektov do rozhodovacích procesov, pričom sa dôraz kladie na komplexnosť a interdisciplinárnosť. Hlavné témy sú venované významu integrovania environmentálnych aspektov do rozhodovacích procesov, environmentálnej politike a inštitucionálnemu zabezpečeniu starostlivosti o životné prostredie ako aj environmentálnym koncepčným dokumentom. Ako ďalší výsledok vzdelávania môžeme označiť znalosť problematiky udržateľného rozvoja a Agendy 21, krajinného plánovania, posudzovania vplyvov na životné prostredie, systémov environmentálneho manažérstva a pravidiel účasti verejnosti. Prednášky sú doplnené seminármi, v rámci ktorých študenti v skupinách spracovávajú a prezentujú vybrané témy, čím sa naučia pracovať v tvorivých tímoch. 
Stručná osnova predmetu: 
	Úloha environmentálneho plánovania a manažmentu pri plánovaní rozvoja územia na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Prehľad vývoja a smerovania environmentálnej politiky v EÚ a SR – príklady zásadných environmentálnych dokumentov platných pre členské štáty EÚ.  
	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – celosvetový nástroj podporujúci udržateľný rozvoj spoločnosti. Uplatnenie procesu posudzovania vplyvov v SR. Základné vysvetlenie pojmov. Vysvetlenie postupu posudzovania vplyvov činností a strategických dokumentov na životné prostredie podľa slovenskej legislatívy. 
	Prehľad o aktuálnom inštitucionálnom zabezpečení starostlivosti o životné prostredie v SR. Zásadné národné stratégie, politiky, koncepcie, plány a programy, významné pre oblasť starostlivosti o životné prostredie v Slovenskej republike. 
	Krajinné plánovanie. Slovenská metodika krajinno-ekologického plánovania LANDEP. Krajinné plánovanie a jeho väzba na územné plánovanie a regionálny rozvoj. 
	Účasť verejnosti v environmentálnych rozhodovacích procesoch v SR (pravidlá a postupy) a prístup k informáciám o životnom prostredí. Metódy a techniky. 

Definície, dimenzie a ciele udržateľného rozvoja. Princípy, kritériá a indikátory udržateľného rozvoja ako základný pilier environmentálneho plánovania.  Environmentálne, sociálne, ekonomické a behaviorálne aspekty udržateľného rozvoja. 
Človek, jeho životné prostredie a udržateľný rozvoj, životné prostredie a udržateľný rozvoj vo vnímaní a predstavách obyvateľstva. Strategické environmentálne dokumenty.  Výklad pojmu AGENDA 21. Uplatňovanie Agendy 21 v SR na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
	Stratégia udržateľného rozvoja územia, proces strategického plánovania.
	Systémy environmentálneho manažérstva (EMS) a Systémy environmentálneho auditu a manažérstva EMAS II 10:  Environmentálny audit, označovanie výrobkov.

Odporúčaná literatúra: 
Pavličková, K., Kozová (eds.).: Environmentálne plánovanie a manažment. VŠ učebnica , PriF UK v Bratislave, vyd. UK v Bratislave (CD), 2009, 127 s.
Drdoš, J., Michaeli E., Hrnčiarová, T.: Geoekológia a environmentalistika, II. časť, Vysokoškolské učebné texty, Prešovská univerzity, Prešov, 2005 (odporučené kapitoly) – učebný text je dostupný na http://www.fhpv.unipo.sk/PU/FHPV/pdf/geoeko-enviro.pdf
Enviromagazín, časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia (aktuálne odporučené články) časopis je dostupný na www.enviromagazin.sk
Životné prostredie, Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie (aktuálne odporúčané články), časopis je v knižnici KKE alebo u prednášajúcich
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, MŽP SR (aktuálny ročník) – správa je dostupná na www.sazp.sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 226
A
B
C
D
E
FX

24,34
24,34
20,8
12,83
11,06
6,64


Vyučujúci: doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc., RNDr. Viera Novanská, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., prof. PhDr. Martin Žilínek, CSc., doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.



Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Exkurzie z geoekológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
40 hodín exkurzií za semester prezenčnou metódou 

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študenti sa osobne zúčastnia piatich jednodňových exkurzií. Podmienkou pre udelenie kreditov je aktívna účasť študenta na exkurziách a predloženie vzoriek prírodnín ako aj dokumentácie o priebehu exkurzií v písomnej podobe (príp. doplnenej o fotodokumentáciu). Záverečné ústne preskúšanie poznatkov získaných počas exkurzií.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
	Doplniť teoretické znalosti z jednotlivých disciplín fyzickej geografie a geoekológie. 
	Poznávať a pochopiť prírodné fenomény priamo v krajine. 
	Zvládnuť niektoré elementárne techniky terénneho výskumu potrebných k charakteristike jednotlivých fyzickogeografických (geoekologických) komplexov.

Stručná osnova predmetu: 
Predmet pozostáva z piatich samostatných exkurzných trás. Trasy sú volené tak, aby študenti mohli sledovať čo najviac typov zložiek prírodného prostredia a čo najviac typov fyzickogeografických komplexov. Každá trasa má pritom špeciálne zameranie (napr. predhorská zonálnosť, azonálnosť a pod.). Na trasách sa na vhodne zvolených bodoch uskutočňuje štúdium tesser hlavne metódou kopaných pedologických sond. Po získaní poznatkov o prírodnom prostredí v rámci konkrétnej trasy sa posudzujú vybrané účelové vlastnosti fyzickogeografických komplexov.
Odporúčaná literatúra: 
Minár, J. et al.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. In: Geografické spektrum 3. Bratislava: Geografika, 2001. 210 s. ISBN 80-968146-3-X.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 62
A
B
C
D
E
FX

54,84
6,45
12,9
0
6,45
19,35


Vyučujúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD., RNDr. Marián Jenčo, PhD., RNDr. Igor Matečný, PhD., prof. RNDr. Jozef Minár, PhD., Ing. Peter Pišút, PhD., doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 



Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Geoekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov:  4 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Samostatné práce na zadaniach zo seminára počas semestra (20 % hodnotenia) a písomná skúška počas skúškového obdobia (80 % hodnotenia).
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi sa oboznámia s teoretickými základmi geoekológie a získajú základné informácie o metódach základného i aplikovaného geoekologického výskumu. Formou samostatnej práce študenti vypracovávajú zadania, v rámci ktorých aplikujú teoretické znalosti o postupoch uplatňovaných v geoekologickom výskume. Absolvent predmetu bude pripravený realizovať základné metódy geoekologického výskumu a syntézu  jednotlivých zložiek fyzickogeografickej sféry pri komplexnom hodnotení krajiny.  
Stručná osnova predmetu: 
	Úvod do štúdia geoekológie. Objekt a predmet geografie a geoekológie. Krajinná sféra Zeme, jej hranice. Krajina. Vznik a vývoj geoekológie, jej postavenie v systéme vied. 

Úvod do teórie geosystémov. Krajinná (geografická) sféra ako systém. 
Fyzickogeografický komplex – prírodný geosystém. 
Geografické dimenzie I.
Geografické dimenzie II. Paradynamické komplexy a katény.
Zmeny prírodných terestrických komplexov v priestore – zákonitosti priestorovej diferenciácie. Zonálnosť. Azonálnosť.
Zmeny prírodných terestrických komplexov v čase – procesy, vývoj. 
Metódy geoekologického výskumu. Klasifikácia metód. Základy fyzickogeografickej regionalizácie.
Odporúčaná literatúra: 
Demek, J.:  Úvod od štúdia teoretickej geografie. Bratislava: Slov. ped. naklad., 1987. 242 s.
DRDOŠ, J.: Geoekológia a environmentalistika. I. časť. Prešov: Prešovská univerzita, 1999. 153 s.
MACHOVÁ, Z., TREMBOŠ, P.: Terminologický slovník: Vybrané termíny používané v geografii, ekológii a environmentalistike. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1995. 152 s.
MIČIAN, Ľ.: Všeobecná geoekológia. Bratislava: Geo-grafika, 2008. 88 s. ISBN 978-80-89317-042-2.
MIKLÓS, L., IZAKOVIČOVÁ, Z.: Krajina ako geosystém. Bratislava: Veda, 1997. 152 s. 
MINÁR, J. a kol.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. In: Geografické spektrum, 3. Bratislava: Geo-grafika, 2001. 209 s. 
TREMBOŠ, P., MIČIAN, Ľ., MINÁR, J., HRADECKÝ, J.: Geoekológia. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 2009. 110 s. ISBN 978-80-223-2735. – CD ROM.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v  letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 599
A
B
C
D
E
FX

5,84
13,36
24,04
22,7
20,53
13,52


Vyučujúci: RNDr. Igor Matečný, PhD., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 


Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:   
Forma výučby: Prednáška/cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný:  2/1  Za obdobie štúdia: 13/13
Metóda štúdia: prezenčne
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: kombináciou priebežnej kontroly počas výučbovej časti semestra so skúškou za dané obdobie semestra – minimálne 60 b, maximálne 100 b. Cvičenia: pravidelné odovzdávanie a prezentácia úloh – minimálne 15 b., maximálne 25 b., Skúška: písomný test – minimálne 45 b., maximálne 75 b. Výsledné hodnotenie je váženým priemerom hodnotenia z priebežnej (25 b.) a záverečnej (75 b.) kontroly. Kredity sa udelia len študentovi, ktorý v každej časti hodnotenia dosiahne hodnotenie minimálne na úrovni známky E. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 84 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 68 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 bodov. 
Výsledky vzdelávania: : Oboznámenie so základnými teoreticko-metodologickými postupmi v oblasti geografie poľnohospodárstva lesného hospodárstva. Poukázanie na význam a priestorovú diferenciáciu poľnohospodárstva lesného hospodárstva vo svete.
Stručná osnova predmetu: Základné metodologické problémy geografie poľnohospodárstva. Základná odvetvová charakteristika pôdohospodárstva - poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo. Fyzicko-geografické a humánno-geografické  lokalizačné faktory pre geografické rozmiestnenie pôdohospodárstva. Geografické rozloženie pôdohospodárskych aktivít. Formovanie sa pôdohospodárskych aktivít v krajine – poľnohospodárstvo. Historicko-geografické aspekty vývoja poľnohospodárstva, lesného hospodárstva hospodárstva. Typy pôdohospodárskych aktivít v krajine. Thünenov model tržného poľnohospodárskeho centra. Land Use, Land Cover. Oceňovanie pôdy. Typológia a regionalizácia pôdohospodárstva. Lesné hospodárstvo a jeho špecifiká. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sveta. 
Odporúčaná literatúra: 
FALKOWSKI, J., KOSTROWICKI, J., 2001: Geografia rolnictwa świata. PWN, Warszawa, 516 p. 
Ivanička, K., 1983: Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Bratislava, SPN.
Mládek, J. a kol., 1983: Cvičenia zo socioekonomickej geografie. Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského. 187s.
Spišiak, P., 2005: Základy geografie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava. 140 s.
Toušek, V. a kol., 2008: Ekonomická a sociální geografie, Plzeň, 2008, 411 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 83
A
B
C
D
E
FX

1,2
31,33
38,55
19,28
3,61
6,02


Vyučujúci: prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.,prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.





































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu:
Názov predmetu: 
Geografia priemyslu a dopravy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednáška, 1 hodina cvičenie týždenne, prezenčne
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: -
Podmienky na absolvovanie predmetu: Študenti vypracúvajú samostatné zadania (na základe dostupnej literatúry a štatistických databáz) ako súčasť práce na cvičeniach. Hodnotenie zadania a hodnotenie práce na cvičeniach ovplyvňuje celkové hodnotenie predmetu váhou  33%. Teoretické poznatky sú overované písomnou skúškou (test formou otvorených a polootvorených otázok), pri ktorej je potrebných získať minimálne 60-66% z celkového počtu bodov pre hodnotenie E, 67-74% pre hodnotenie D, 75-81% pre hodnotenie C, 82-89% pre hodnotenie B a minimálne 90% bodov pre získanie hodnotenia A. Známka z písomnej skúšky sa do celkovej známky z predmetu započítava váhou 67%. Kredity za predmet nie je možné udeliť bez odovzdania zadania ako súčasti práce na cvičeniach.
Výsledky vzdelávania: Hlavným vzdelávacím výstupom sú poznatky z oblasti teórie geografie priemyslu a dopravy a súčasných trendov priestorového vývoja priemyslu a dopravných sietí na všetkých priestorových úrovniach, s pochopením kľúčových faktorov, ktoré tieto trendy ovplyvňujú.
Stručná osnova predmetu: 
Úvod do humánnej geografie, základné vývojové etapy jej vývoja. 
Úvod do geografie priemyslu ako analytickej disciplíny humánnej geografie, vývoj priemyslu, úloha priemyslu v spoločnosti, štruktúra priemyslu, jeho význam v regionálnom rozvoji.
Teórie lokalizácie priemyslu, klasické i novodobé faktory lokalizácie priemyselnej výroby v postfordistickej etape vývoja priemyslu.
Priemysel tranzitívnych ekonomík, geografické a geopolitické špecifiká, hlavné črty vývoja priemyslu v postsocialistickej etape vývoja (s dôrazom na Slovensko).
Štrukturálne zmeny v priemysle tranzitívnych ekonomík, automobilový a elektrotechnický priemysel ako hybná sila ekonomiky strednej Európy (s dôrazom na Slovensko).
Úvod do geografie dopravy ako analytickej disciplíny humánnej geografie, vývoj dopravy, úloha dopravy a dopravných sietí, trendy vývoja dopravy, význam dopravy v regionálnom rozvoji.
Lokalizácia a vývoj dopravných sietí, základné modely vývoja dopravných sietí, metódy výskumu dopravných sietí.
Trendy vo vývoji železničnej dopravy, európska a národné dopravné politiky a ich dopad na vývoj železničnej siete a železničnej dopravy v krajinách strednej Európy (s dôrazom na Slovensko).
Cestná infraštruktúra a cestná doprava ako nosné elementy súčasnej európskej dopravy, vplyv európskej politiky a národných politík na ich vývoj v strednej Európe (s dôrazom na Slovensko).
Letecká a vodná doprava v Európe, súčasné trendy ich vývoja, liberalizácia leteckej dopravy v Európe a jej priestorové dopady.
Súčasné trendy vývoja trhu osobnej a nákladnej dopravy v Európe, ich politické a inštitucionálne pozadie (s dôrazom na vývoj v strednej Európe a na Slovensku).
Odporúčaná literatúra: 
Korec, P. 1994. Humánna geografia I (metódy, priemysel, doprava, regióny). Univerzita Komenského, Bratislava.
Toušek, V. a kol. 2008. Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň.
Barnes, T. J., Gertler, M. S. (eds.) 2011. The New Industrial Geography. Regions, regulation and institutions. Routledge, Abingdon.
Hoyle, B., Knowles, R. (eds.) 2001. Modern Transport Geography. John Wiley&Sons, Chichester.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (doplňujúca študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 549
A
B
C
D
E
FX

5,28
12,75
24,41
35,52
14,03
8,01


Vyučujúci: Mgr. Marcel Horňák, PhD., prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 

Názov predmetu: 
Geografia sídiel
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok/1 hodina cvičení týždenne, prezenčne
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: -
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra sa spracúvajú projekty za max. 20 bodov a záverečný test je v hodnote max. 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 bodov. 
Výsledky vzdelávania: Zvládnutie základných poznatkov zo sídelnej problematiky, ktorá je predpokladom úspešného absolvovania ďalších analytických ale aj komplexných predmetov humánnej a regionálnej geografie ako aj využívania poznatkov v praxi. 
Stručná osnova predmetu: 
1 ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA A ZDROJE INFORMÁCIÍ O SÍDLACH     


2 GEOGRAFIA SÍDIEL AKO VEDNÁ DISCIPLÍNA 
3 ZÁKLADNÉ TERMÍNY, ZÁKLADNÉ JEDNOTKY ÚZEMNEJ A SÍDELNEJ 
   ŠTRUKTÚRY, KLASIFIKÁCIE OBCÍ A MIEST 
4 SÍDELNÝ VÝVOJ 
5 ÚZEMNÉ ZMENY V SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRE     
6 GEOGRAFICKÁ POLOHA SÍDIEL 
7 VEĽKOSTNÁ ŠTRUKTÚRA A DYNAMIKA RASTU SÍDIEL    
8 MORFOLÓGIA A MATERIÁLNA ZLOŽKA SÍDIEL   
9 FUNKCIE SÍDIEL
10 PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA MIEST      
11 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA SÍDIEL      
12 MEDZISÍDELNÉ VZBY A SPÁDOVOSŤ CENTIER OSÍDLENIA     
13 SÍDELNÉ PROCESY, URBANIZÁCIA       
14 VÝVOJ URBANIZÁCIE SVETA A SR 
Odporúčaná literatúra: SLAVÍK, V. 2013. Geografia sídiel. Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2013. 232 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 219
A
B
C
D
E
FX

3,65
11,87
23,74
32,42
8,68
19,63


Vyučujúci: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., RNDr. Michal Klobučník, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.











































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Geografia Slovenska (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok / 2 hodina cvičení týždenne; prezenčné štúdium - výklad, prezentácia, vysvetľovanie, diskusia, zadania
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 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. 5 bodmi (5 b - výborne (vynikajúce výsledky), 4 b - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky), 3 b - dobre (priemerné výsledky), 2 b - uspokojivo (prijateľné výsledky), 1 b - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá)) - celkovo tvorí hodnotenie zadaní 30 % priebežného hodnotenia. Zvyšných 70 % priebežného hodnotenia pripadá na priebežné testovanie. Nevyhnutnou súčasťou absolvovania cvičenia je aktívna účasť. Vypracovanie zadaní aspoň na minimálnej úrovni a zároveň celkový zisk najmenej 25 % priebežného hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou účasti študenta na záverečnom hodnotení. 

Záverečné hodnotenie:
Vykoná sa na základe písomného testu. Test sa skladá z 3 častí. V prvej z nich musí študent dosiahnuť minimálne 50 % bodov (2 zo 4 otázok) na postup  do ďalších častí testovania. Druhá časť testovania sa skladá z dvoch analytických otázok. Tretiu časť tvorí fyzickogeografická analýza mapového výrezu konkrétneho územia. Pre úspešné absolvovanie musí byť študent kladne hodnotený v každej časti testovania. 

Celkové hodnotenie: 
Určí sa, ak je splnené na minimum priebežné i záverečné hodnotenie tak, že sa sčítajú percentuálne zisky priebežného i záverečného hodnotenia v nasledovnom pomere: 30 % celkového hodnotenia tvorí priebežné hodnotenie a 70 % celkového hodnotenia tvorí záverečné hodnotenie. Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať celkovo: 100 – 94 %, na B: 93 – 87 %, na C: 86 – 80 %, na D: 79 – 73 %, na E: 72 – 65 %. 
Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 65 % celkového hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: Absolvent predmetu získa nové syntetizujúce poznatky z fyzickej geografie Slovenska. Absolvent je po absolvovaní predmetu schopný:
porozumieť priestorovým súvislostiam medzi polohou územia a fyzickogeografickými zákonitosťami Slovenska
porozumieť geologickej stavbe a vývoju územia Slovenska
porozumieť princípom výskytu a podmienenosti reliéfu na území Slovenska
charakterizovať podnebie Slovenska a jeho priestorové atribúty
opísať vodstvo Slovenska s regionálnymi špecifikami
zhodnotiť pôdny kryt na území Slovenska
charakterizovať rastlinstvo a živočíšstvo na Slovensku so zreteľom na ochranu prírody
Stručná osnova predmetu: 
	Poloha a vymedzenie štátneho územia
Geologický vývoj a stavba Slovenska
Reliéf Slovenska
Podnebie Slovenska
Vodstvo Slovenska
Pôdy Slovenska
Rastlinstvo Slovenska
Živočíšstvo Slovenska
Ochrana prírody a krajiny na Slovensku

Odporúčaná literatúra: 
LAUKO, V. 2003: Fyzická geografia Slovenskej republiky. Bratislava: Mapa Slovakia, 106 s., ISBN 8089080073.
LAUKO, V., TOLMÁČI, L., GURŇÁK, D. 2003: Fyzická geografia Slovenskej republiky: Praktikum. Bratislava: Mapa Slovakia, 56 s., ISBN 8089080561.
DUBCOVÁ, A. A KOL. 2008. Geografia Slovenska. Nitra: UKF, 351 s., ISBN 9788080944223.
KRŠÁK, P. A KOL. 2009: Ottov historický atlas: Slovensko. Praha: Ottovo nakladatelství, 560 s., ISBN 9788073608347.
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: 117

B
C
D
E
FX

5,13
11,97
17,09
23,93
35,04
6,84


Vyučujúci: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. František Križan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.













Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Geografia Slovenska (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok / 2 hodiny cvičení týždenne; prezenčné štúdium - výklad, prezentácia, vysvetľovanie, diskusia, zadania
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. 5 bodmi (5 b - výborne (vynikajúce výsledky), 4 b - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky), 3 b - dobre (priemerné výsledky), 2 b - uspokojivo (prijateľné výsledky), 1 b - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá)) - celkovo tvorí hodnotenie zadaní 30 % priebežného hodnotenia. Zvyšných 70 % priebežného hodnotenia pripadá na priebežné testovanie. Nevyhnutnou súčasťou absolvovania cvičenia je aktívna účasť. Vypracovanie zadaní aspoň na minimálnej úrovni a zároveň celkový zisk najmenej 25 % priebežného hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou účasti študenta na záverečnom hodnotení. 

Záverečné hodnotenie:
Vykoná sa na základe písomného testu. Test sa skladá z 3 častí. V prvej z nich musí študent dosiahnuť minimálne 50 % bodov (2 zo 4 otázok) na postup  do ďalších častí testovania. Druhá časť testovania sa skladá z dvoch analytických otázok. Tretiu časť tvorí humánnogeografická analýza mapového výrezu konkrétneho územia. Pre úspešné absolvovanie musí byť študent kladne hodnotený v každej časti testovania. 

Celkové hodnotenie: 
Určí sa, ak je splnené na minimum priebežné i záverečné hodnotenie tak, že sa sčítajú percentuálne zisky priebežného i záverečného hodnotenia v nasledovnom pomere: 30 % celkového hodnotenia tvorí priebežné hodnotenie a 70 % celkového hodnotenia tvorí záverečné hodnotenie. Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať celkovo: 100 – 94 %, na B: 93 – 87 %, na C: 86 – 80 %, na D: 79 – 73 %, na E: 72 – 65 %. 
Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 65 % celkového 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
analyzovať vývoj počtu obyvateľov Slovenska a jeho štruktúru
zhodnotiť sídelnú štruktúru Slovenska
opísať hospodárstvo Slovenska ako celok
analyzovať odvetvia hospodárstva Slovenska a ich regionálne rozmiestnenie
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
Cestovný ruch na Slovensku
Zahraničný obchod na Slovenku
Školstvo na Slovensku

Odporúčaná literatúra: 
LAUKO, V. A KOL. 2013: Geografia Slovenskej republiky – Humánna geografia. Bratislava: Geo-grafika, 300 s., ISBN 9788089317233.
DUBCOVÁ, A. A KOL. 2008: Geografia Slovenska. Nitra: UKF, 351 s., ISBN 9788080944223.
KRŠÁK, P. A KOL. 2009: Ottov historický atlas: Slovensko. Praha: Ottovo nakladatelství, 560 s., ISBN 9788073608347.
LAUKO, V., GURŇÁK, D. KRIŽAN, F., TOLMÁČI, L. 2011: Školstvo na Slovensku v kontexte regionálnych disparít. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 200 s., ISBN 9788071658566.
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: 84	
A
B
C
D
E
FX

8,33
21,43
26,67
28,57
21,43
3,57


Vyučujúci: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. František Križan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.












Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Geografická regionalizácia a systematika (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
1 hodina prednášok a 1 hodina cvičení týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:: 5. semester
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra budú študentom v rámci cvičení zadané tri úlohy, každá za desať bodov, riešené formou samostatnej práce. Maximálny bodový zisk za cvičenia spoločne predstavuje 30 bodov. V skúškovom období prebehne hodnotenie vedomostí formou písomného testu. Maximálny bodový zisk za test predstavuje 70 bodov.  
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania
Po absolvovaní predmetu je študent schopný:
	definovať základné úlohy  fyzickogeografickej regionalizácie (typizácie a individuálnej regionalizácie) a regionálnej taxonómie,
	vysvetliť výber a fungovanie regionalizačných kritérií, vymedziť druhy regiónov,
	rozlišovať modusy regionalizácie a používať rôzne transformačné regionalizačné postupy a 
	aplikovať metódy a logické pravidlá geoekologickej regionalizácie pri riešení praktických úloh.
Stručná osnova predmetu: 

	Problematika fyzickogeografickej regionalizácie v rámci fyzickej geografie.

Definície fyzickogeografickej regionalizácie a regiónov. Terminológia – zahraničná a slovenská. 
Problém počtu hlavných regionalizácií v geografii podľa obsahu. Tri spôsoby usporiadania materiálu vo vedách.
Príklady výberu a fungovania regionalizačných kritérií.
Druhy regiónov podľa ich priestorovej štruktúry a podľa obsahu.
Modusy regionalizácie. Transformácie regionalizácie. 
Skladanie regiónov a ich kríženie podľa Rodomana. Logické pravidlá regionalizácie a typizácie.
Princípy geoekologickej regionalizácie.
Metódy geoekologickej regionalizácie – deduktívne a induktívne. Osobitne metódy detailnej geoekologickej typizácie.
Všeobecnovedná a aplikovaná regionalizácia.
Využitie typizácie a regionalizácie v praxi.
Najnovšie trendy v regionálnej taxonómii.
Odporúčaná literatúra: 
Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava: MŽP SR; Banská Bystrica : SAŽP, 2002.
FALŤAN, V.: Metódy taxonómie – rukopis. 2012. – [online]. [Citované 2014-01-07]. Dostupné na http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/geog/kfg/Katedra/ Studium/RegSyst/ regsyst_RegionalnaTaxonomia.pdf
MIČIAN, Ľ.: Vybrané partie z fyzickogeografickej regionalizácie (Učebné texty). 2003. [online]. [Citované 2014-01-07]. Dostupné na http://www.fns.uniba.sk/?fgregiotexty
MINÁR, J. et al.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum vo veľkých mierkach. In: Geografické spektrum, 3. Bratislava: Geo-grafika, 2001. 211 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 321
A
B
C
D
E
FX

23,99
2305
20,25
19,0
13,08
0,62


Vyučujúci: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.





























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Geológia a litogeografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne prezenčnou formou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Počas semestra budú mať študenti v rámci cvičení 1 previerku a 1 samostatný projekt (30 bodov). V skúškovom období bude hodnotenie vedomostí formou 1 písomnej/ústnej skúšky (70 bodov).
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania: 
Po absolvovaní predmetu sú študenti schopní:
	definovať základný pojmový aparát z geológie a litogeografie, 

porozumieť fungovaniu geologických procesov a ich výsledkom a dôsledkom v krajine,
aplikovať poznatky o geologickej stavbe Západných Karpát, ako aj vzťahoch medzi vrchnou časťou litosféry – zemskou kôrou – a ostatnými zložkami krajiny,
rozlišovať základné magmatické, sedimentárne a metamorfované horniny a 
pracovať s geologickými údajmi a dokumentáciou.
Stručná osnova predmetu: 
	Geovedy, geológia, litogeografia, význam pre človeka. 

Geologický informačný systém. Geologické mapy. 
Chronostratigrafický prehľad (kvartér a predkvartér) s konkrétnymi príkladmi hornín Slovenska.
	Stavba Zeme a tektonika litosférických dosiek
	.
Geologické procesy (magmatizmus, vulkanizmus, zemetrasenie).
Geologické procesy (tektonické procesy, poruchy zemskej kôry).
Neotektonické procesy, ich indikátory v krajine.
	Horniny (rozdelenie a charakteristika, kvartérne, predkvartérne horniny, význam v krajine).
Základy stratigrafie.
Geologický vývoj Západných Karpát.
Hlavné geologické jednotky Západných Karpát
Odporúčaná literatúra: 
Bizubová, M.: Základy geológie pre geografov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 140 s. ISBN 80-223-1239-8.
Bizubová, M.: Geológia a geomorfológia pre externé štúdium Geografia vo verejnej správe. Bratislava: Univ. Komenského, 2005. 58 s. ISBN 80-968146-9-9.
Bizubová, M.: Kamene. Bratislava: Dajama, 2008. 119 s. ISBN 978-80-86226-48-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 339
A
B
C
D
E
FX

20,94
23,01
22,12
22,71
7,67
3,54


Vyučujúci: RNDr. Mária Bizubová, prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 


































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Geomorfológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra budú mať študenti v rámci cvičení 1 previerku a 1 samostatný projekt (30 bodov). V skúškovom období bude hodnotenie vedomostí formou 1 písomnej/ústnej skúšky (70 bodov).
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania: 
Po ukončení štúdia predmetu sú študenti schopní:
	definovať geomorfologické činitele, geomorfologické procesy a geomorfologické formy s akcentom na územie Slovenska,
	identifikovať formy georeliéfu na obrázkoch, vysvetliť ich genézu a priestorovú lokalizáciu,

rozlišovať formy georeliéfu na topografickej mape a v teréne a
aplikovať získané vedomosti pri riešení praktických úloh.
Stručná osnova predmetu: 
	Geomorfológia (definícia, objekt, predmet, členenie a miesto v systéme vied).

Morfometria a morfografia (Definícia a význam morfometrických parametrov. Morfografické formy a typy georeliéfu; Hierarchia foriem georeliéfu). 
Základné geomorfologické pojmy: Geomorfologické podmienky, činitele, procesy a formy, geomorfologická hodnota hornín. 
Tektonické procesy a formy. Vulkanické procesy a formy. Zemetrasenia.
Pasívne morfoštruktúry (štruktúrne formy a typy georeliéfu). 
Zvetrávanie (prípravný geomorfologický proces a jeho produkty). Gravitačný pohyb hornín a formy ním vzniknuté.
Vodnogravitačné a ronové (svahové) procesy a formy. 
Fluviálne procesy a formy. Marinné a  limnické procesy a formy. 
Krasové a pseudokrasové procesy a formy.
Nivačné (snehové) procesy a formy. Mrazové (kryogénne) procesy a formy. Glaciálne a glacifluviálne procesy a formy. 
Eolické procesy a formy. Biogénne procesy a formy.
Denudácia a zarovnávanie georeliéfu.
Odporúčaná literatúra: 
BIZUBOVÁ, M., ŠKVARČEK, A.: Geomorfológia. Bratislava: PriF UK, 2003. 228 s. ISBN 80-223-0397-6.
Bizubová, M.: Geológia a geomorfológia pre externé štúdium Geografia vo verejnej správe. Bratislava: Univ. Komenského, 2005. 58 s. ISBN 80-968146-9-9.
Bizubová, M: Kamene. Bratislava: Dajama, 2008. 119 s. ISBN 978-80-86226-48-1.
DZUROVČIN, L.: Geomorfológia. Prešov: Kat. geog. a geoekol. Fak. hum. a prír. vied PU, 2000. 268 s. ISBN 80- 88885-79-5.
MINÁR, J., MACHOVÁ, Z.: Učebné texty z geomorfológie. Bratislava: Kat. fyz. geogr. a geoekol. PriF UK, 2010. [online]. Dostupné na: http://www.fns.uniba.sk/index.php?id =3636
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 468
A
B
C
D
E
FX

4,91
5,98
17,74
26,07
25,0
20,3


Vyučujúci: RNDr. Mária Bizubová, prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.




























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Geomorfometria a kvantitatívna geomorfológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
3 hodiny seminára týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra vypracuje 1 semestrálnu prácu. Písomný test v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Geomorfometria sa zaoberá geometrickou štruktúrou georeliéfu vyjadreného v tiažovom poli Zeme poľom nadmorských výšok. Definícia a charakteristika základnej množiny morfometrických parametrov georeliéfu, charakterizujúcich základnú geometrickú štruktúru georeliéfu. Elementárne základy modelovania geometrickej štruktúry georeliéfu pomocou GIS-technológií. Základné počítačové výstupy v tvare morfometrických máp vyjadrujúcich jednotlivé štruktúrne roviny georeliéfu a ich tvorba. Základné vyjadrenie georeliéfu ako dynamického subsystému geografickej sféry a jeho nahradenie modelom bez parametra času funkciou dvoch premenných v prostredí GIS-technológií. Kvantitatívna analýza geometrie a vývoja tvarov zemského povrchu (foriem georeliéfu) a jej elementárne matematické vyjadrenie.
Stručná osnova predmetu:
1. Geomorfometria a jej definícia, význam geomorfometrie a jej základné metodologické východiská, Geomorfometria a komplexný digitálny model georeliéfu ako integrálna súčasť GIS-technológií.
2. Hierarchické úrovne georeliéfu (priestorové, časové) a ich odraz v metodológii geomorfometrie. 
3. Vyjadrenie súvisu medzi geometrickou štruktúrou georeliéfu a eróznodenudačnými, transportnými a akumulačnými procesmi modelujúcimi georeliéf. Základné matematické vyjadrenie medzi procesmi povrchového odtoku a utváraním geometrie georeliéfu. Odtokový režim, pozdĺžne profily vodných tokov a základné matematické vyjadrenie ich vývoja. Chézi-Eltenweinova rovnica, Sternbegova rovnica. Základné matematické vyjadrenie vývoja riečnych terás, jazerných a morských terás. Vytváranie terás v priehradných jazerách. Základné kvantitatívne vyjadrenie vytvárania morských terás.
4. Základné morfometrické parametre - definícia a význam: sklon georeliéfu v smere spádových kriviek, orientácia georeliéfu voči svetovým stranám, normálová krivosť georeliéfu v smere spádových kriviek, normálová krivosť georeliéfu v smere dotyčníc k vrstevniciam, horizontálna krivosť georeliéfu, normálové formy georeliéfu a horizontálne formy georeliéfu, ich vzájomný vzťah, celkové geometrické formy georeliéfu a ich klasifikácia na základe usporiadaných dvojíc normálových krivostí. A normálovej krivosti v smere spádnic a horizontálnej krivosti
5. Identifikácia a analýza profilov dôležitých čiar a bodov na georeliéfe, hypsometrická mapa, relatívne výšky, hĺbka a dĺžka svahov, horizontálna a vertikálna členitosť, drsnosť
6. Analýza priestorovej a hierarchickej štruktúry georeliéfu (bazény a ich rády, hierarchia foriem, mapy bázových a zvyškových povrchov, mapy anizotropie georeliéfu), syntetické morfometrické mapy (morfotopy, elementárne povrchy, elementárne formy).
7. Tvorba rôznych morfometrických máp.
Odporúčaná literatúra: 
– KRCHO, J.: Morfometrická analýza a digitálne modely georeliéfu. Veda, Bratislava, 1990.
– KRCHO, J.: Modelling of georelief and its geometrical structure using DTM: positional and numerical accuracy. Q111, Bratislava, 2001.
– KUDRNOVSKÁ, O.: Morfometrické metody a jejich aplikace při fyzickogeografické regionalizaci. Studia geographica 45, ČSAV - Geografický ústav, Brno, 1975. 
– MINÁR, J.: Niektoré teoreticko-metodologické problémy geomorfológie vo väzbe na tvorbu komplexných geomorfologických máp. Acta Fac. Rerum Nat. UC, Geographica 36, 1995, s. 7-125.
– SPIRIDONOV, A. I.: Geomorfologičeskoje kartografirovanie. Nedra, Moskva, 1975.
– DEVDARIANI, A. S.: Kinematika reliefa. Voprosy geografii, 21, s. 55-85.
– SCHEIDEGGER, E. A.: Osnovy geodinamiky. Moskva, (Nedra). (Ruský preklad z angličtiny Principles of Geodynamics. Berlin, Springer, 1982), 1987.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 135
A
B
C
D
E
FX

9,63
17,78
26,67
23,7
17,04
5,9


Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., Mgr. Alexandra Benová, PhD., RNDr. Marián Jenčo, PhD. (prednášajúci), Mgr. Alexandra Benová, PhD. (cvičiaci) 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
















Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
GIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
3 hodiny cvičení týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra: samostatná práca na zadaných úlohách (priebežné hodnotenie zadaní) a priebežné testovanie vedomostí (krátke testy), na konci semestra: záverečný test a vypracovanie zadania spolu za 100 bodov.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Po absolvovaní predmetu by mal študent vedieť aktívne používať nástroje programu ArcGIS podľa uvedenej osnovy predmetu.
Stručná osnova predmetu: 
Úvod do ArcGIS
ArcCatalog – operácie s vrstvami, vytváranie nových vrstiev
ArcMap – súradnicové systémy
ArcMap – práca s rastrami, rektifikácia rastra
ArcMap – práca s rastrami, rektifikácia rastra
ArcMap – editovanie a operácie s priestorovými dátami
ArcMap – editovanie a operácie s priestorovými dátami
ArcMap – symbolizovanie údajov
ArcMap – symbolizovanie údajov
ArcMap – práca s tabuľkami atribútov, pripájanie tabuliek
ArcMap – tvorba mapy – grafického výstupu
Odporúčaná literatúra: 
Manuály k softvéru.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 45
A
B
C
D
E
FX

33,33
33,33
20,0
6,67
4,44
2,22


Vyučujúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
GIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
3 hodiny cvičení týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra: samostatná práca na zadaných úlohách (priebežné hodnotenie zadaní) a priebežné testovanie vedomostí (krátke testy), na konci semestra: záverečný test a vypracovanie zadania spolu za 100 bodov.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Po absolvovaní predmetu by mal študent vedieť aktívne používať nástroje programu ArcGIS podľa uvedenej osnovy predmetu.
Stručná osnova predmetu: 
1. Geoštatistická analýza:
	interpolácia s využitím geoštatistiky (semivariogram, crosshair, cross validation), tvorba histogramu

kvantil-kvantilový graf (Q-Q plot), trendová čiara, semivariogram/covariance cloud, základné kroky zlepšenia predpokladu interpolácie (trend, lag size, sill, crosshair, cross validation, prediction standard error map), porovnanie dvoch spôsobov interpolácie
tvorba mapy pravdepodobnosti prekročenia prahovej hodnoty daného ukazovateľa, 
extrapolácia dát a orezanie na základe území, Layout (základy tvorby mapového výstupu)
2. 3D Analyst:
	aplikácie ArcView pre 3D Analyst, základné dátové typy (grid, TIN, shp), 3D navigácia (nástrojová lišta v Scene), vlastnosti scény (výškové skreslenie, farba pozadia, osvetlenie, súradnicový systém), vlastnosti vrstiev (base heights, offset, extrusion), symbolika objektov   

symbolika TIN povrchov (uzly, hrany, plochy), 3D analýzy (vyhľadanie najstrmšej trasy, vytvorenie vertikálneho profilu, modelovanie čiary viditeľnosti, výpočet plochy a objemu povrchu, porovnanie povrchov), tvorba TIN povrchov
tvorba 3D prvkov (digitalizácia 3D prvkov), konverzia údajov (TIN – raster – geom. prvky)
analýza rastrov (reklasifikácia), analýza viditeľnosti, interpolácia rastra (rôzne metódy interpolácie), animácie (kamera, vrstva, scéna, kľúčové snímky, vytvorenie trasy, export)
Skripty a ich použitie
ArcGlobe 
Odporúčaná literatúra: 
Manuály k softvéru.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 27
A
B
C
D
E
FX

40,74
22,22
22,22
11,11
3,7
0


Vyučujúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Hydrológia a hydrogeografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna a/alebo písomná skúška. 
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Po ukončení štúdia predmetu sú študenti schopní:
Sumarizovať základné poznatky hydrológie a hydrogeografie svetového oceánu a  pevnín, chápať špecifiká  hydrológie povrchových vôd, podpovrchových vôd, hydrológiu jazier, močiarov a umelých vodných nádrží s možnosťou využitia v geografii. Aplikovať získané poznatky pri riešení praktických hydrologických úloh.
 
Stručná osnova predmetu: 
Prednášky:
	Základné pojmy a definície, rozdelenie, hydrologický cyklus
	Fyzickogeografické parametre odtoku, atmosférické zrážky ako hlavná vstupná veličina do hydrologického cyklu
	Hydrografia, morfometrické charakteristiky vodného toku a povodí v procese odtoku
	Hydrometria, prehľad základných pojmov, spôsoby a metódy merania hydrologických prvkov, hodnotenie hydrologického režimu toku, hodnotenie tokov podľa režimu odtoku
	Hydrologická štatistika, metódy spracovania a hodnotenia hydrologických dát – metódy hodnotenia vodných stavov a prietokov
	Podpovrchové vody, zdroje vzniku, členenie, minerálne a termálne vody, pramene, využitie
	Hydrológia stojatých vôd: jazerá, umelé vodné nádrže, mokrade
	Oceánografia – svetový oceán, význam a rozdelenie, fyzikálne a chemické vlastnosti morskej vody, vlnenie a slapové javy
	Morské prúdy – príčiny vzniku, cirkulácia morských prúdov v jednotlivých oceánoch, význam morských prúdov

Cvičenia:
	Metódy výpočtu úhrnu zrážok na plochu povodia

Vybrané morfologické parametre zvoleného riečneho úseku
Chronologická čiara vodných stavov a čiara prekročenia denných vodných stavov vybraného vodného toku, krivky pravdepodobnosti prekročenia priemerných hodnôt denných prietokov vybraného vodného toku
Konštrukcia bytygrafickej krivky na základe batygrafického plánu jazera 
Vyhodnotenie spracovaných zadaní, konzultácie
Odporúčaná literatúra: 
ABAFFY, D. a LUKÁČ, M.: Priehrady a nádrže na Slovensku. Bratislava: Alfa, 1991. 
DUB, O.: Hydrológia, hydrografia, hydrometria. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1957. 484 s. 
KŘÍŽ, H.: Hydrologie podzemních vod. Praha: Academie, 1983. 
KRÍŽ, V. et al.: Hydrometrie. Praha: Stát. pedag. naklad., 1988. 
KUKAL, Z.: Základy oceánografie. Praha: Academia, 1990. 590 s.
NETOPIL, R. et al.: Fyzická geografie I. Praha: Stát. pedag. naklad., 1984. 
TRIZNA, M.: Cvičenia z hydrológie I: Vybrané metódy hydrologického výskumu. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 1996. 80 s.  
TRIZNA, M.: Klimageografia a hydrogeografia. Bratislava: Geo-grafika, 2004. 154 s.  
TRIZNA, M.: Meteorológia, klimatológia a hydrológia pre geografov. Bratislava: Geo-grafika, 2007. 144 s.
TRIZNA, M: Klimageografia a hydrogeografia. – 2. preprac. vyd. Bratislava: Geo-grafika, 2012. 144 s. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 256
A
B
C
D
E
FX

8,59
15,63
18,75
23,05
23,83
10,16


Vyučujúci: RNDr. Norbert Polčák, PhD., doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.	
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.




Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Krajinná ekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prednáška 2/ cvičenie 1/ týždenne
forma: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Záverečné hodnotenie predmetu bude stanovené na základe kvality vypracovania zadaní a úspešnosti absolvovania ústnej skúšky. Za vypracovanie tematických zadaní môže študent získať spolu maximálne 10 bodov a za ústnu skúšku môže získať maximálne 40 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné spolu získať najmenej 47 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 43 bodov, na hodnotenie C najmenej 39 bodov, na hodnotenie D najmenej 34 bodov a na hodnotenie E najmenej 30 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa 29 bodov a menej, čo predstavuje menej ako 60 % 
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu získa študent prehľad o tom, čo zahŕňa krajinná ekológia ako vedná disciplína, čo je objektom a predmetom jej výskumu. Dôraz je kladený na prepojenosť krajinnej ekológie s inými vednými odbormi a na to, kde sa využívajú poznatky z krajinnej ekológie.
Stručná osnova predmetu: Prednášky sú zamerané na vysvetlenie teoretických pojmov a princípov uplatňovaných v krajinnej ekológii vyplývajúcich z rôznych vedeckých škôl, ktoré ovplyvnili vývoj krajinnej ekológie ako vedného odboru. 
Náplňou učiva sú tematické okruhy venované: základným komponentom krajiny; stavom,  vlastnostiam a rytmom krajiny; princípom fungovania krajiny; potenciálom krajiny; krajinotvorným procesom (prírodným a socio-ekonomickým krajinotvorným procesom), priestorovej štruktúre krajiny  (mozaikovitosť, poréznosť, konektivita, fragmentácia, zrnitosť, heterogenita, diverzita); regionalizácii krajiny; typológii krajiny; štruktúre krajiny a jej klasifikácii; pozitívnym a negatívnym prvkom/javom v krajine a ich členeniu; pamäti krajiny, krajinnému obrazu a krajinnému charakteru, archetypom krajiny; právnym predpisom súvisiacim s ochranou krajiny vrátane informácie o Európskom dohovor o krajine.
Odporúčaná literatúra:
Forman, R. T. T., Godron, M., 1993: Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s.
Kozová, M., Pauditšová, E., Finka, M. (eds.), 2010: Krajinné plánovanie, Bratislava: Vyd. STU, 325 s.
Lipský, Z., 1998: Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů, Karolinum, Praha
Supuka, J., Hreško, J., Končeková, L., 2003: Krajinná ekológia. Nitra: SPU, 194 s.
Míchal, I., 1994: Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno: Veronica, 276 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 235
A
B
C
D
E
FX

8,94
9,36
20,85
22,13
31,06
7,66


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.; prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.; prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.; doc. Vladimír Falťan, PhD.; doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.; prof. PhDr. Martin Žilínek, CSc.







































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Krajinné plánovanie v praxi
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Vypracovanie dvoch samostatných prác počas semestra po 30 %, t. j. spolu 60 % hodnotenia, 
písomný test počas skúšobného obdobia 40 % hodnotenia.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolventi získajú  teoretické vedecké základy krajinného plánovania (terminológia, vznik, história, súčasnosť) a základné informácie  o metodických postupoch vybraných procesov patriacich do krajinného plánovania. Oboznámia sa s praktickými ukážkami metodických postupov a konkrétnych výstupov krajinného plánovania aplikovaných na Slovensku. V rámci  samostatnej práce študenti  vypracovávajú zadania,  v rámci ktorých aplikujú teoretické znalosti  o postupoch  uplatňovaných v plánovacích procesoch. Získané vedomosti a zručnosti  môžu využiť v praxi pri projektoch ÚSES, pozemkových úpravách, spracovaní dokumentov EIA, územných plánov, krajinnoekologických plánov.
Stručná osnova predmetu:  
Krajinné plánovanie – pojem, vznik a vývoj, teoretické základy krajinného plánovania.
Tradícia krajinného (krajinnoekologického) plánovania na Slovensku. Prehľad súčasného stavu krajinného plánovania na Slovensku. Právne zázemie plánovacích procesov na Slovensku. Väzba krajinnoekologického plánu na súvisiace  plánovacie dokumentácie a odvetvové plány.
Hodnotenie zložiek krajiny v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dôraz  na hodnotenie biotickej zložky v krajine. Príklady z praxe.
Praktické ukážky dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (zámery, správy o hodnotení a mapové výstupy). Rozbor potenciálnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie obyvateľstva.
LANDEP – základy metodiky krajinnoekologického plánovania.
Príklady metód a metodických postupov využiteľných pri tvorbe ÚSES,  príklady modelových štúdií. Ukážky tematických máp. Zadanie 1 – praktická práca študentov na modelových úlohách. 
Pozemkové úpravy a ich prepojenie na krajinné plánovanie. Príklady z praxe. 
Metodické postupy hodnotenia viditeľnosti v krajine a krajinného obrazu  pre potreby  plánovacích činností. Príklady postupov, ukážky praktických výstupov. Zadanie 2 – praktická práca študentov na modelových úlohách. 
Odporúčaná literatúra:
Hrnčiarová, T. et al.: Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy. Bratislava: Veda, 2006. 316.s. ISBN 80-224-0910-3.
Kozová, M., Pauditšová, E., eds.: Krajinné plánovanie v environmentálnej praxi. Bratislava: Prírodovedecká falukta UK,2009. – CD-ROM.
Kozová, M., Pauditšová, E., Finka, M.: Krajinné plánovanie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2010.
Pauditšová, E., Reháčková, T., Ružičková, J.: Metodický návod na vypracovanie MÚSES. In: Acta environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava). 2007, Vol. 15, č. 2, s. 61-82.
Reháčková,T., Pauditšová, E.: Metodický  postup stanovenia koeficientu ekologickej stability. In: Acta environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava). 2007, Vol. 15, č. 1, s. 26-38.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D

FX









Vyučujúci: RNDr. Igor Matečný, PhD., doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 
























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Matematika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...): prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: P2,S2           
Metóda: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester (denná forma štúdia)
                                                                   
Stupeň štúdia: 1. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 10 bodoch, ďalších 30 bodov študent získa na cvičeniach. Na konci semestra študent musí získať min. 20 bodov. Skúška pozostáva z jednej 50 bodovej písomky. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať celkovo najmenej 91 bodov, na B najmenej 82 bodov, na C najmenej 74 bodov, na D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý celkovo získa menej ako 54 bodov.
Výsledky vzdelávania: Osvojiť si základné matematické metódy, teórie a poznatky využívané v geografickom výskume a praxi.
Stručná osnova predmetu: 
Základné pojmy z logiky a teórie množín: - výroky, výrokové formy
	-	množina, základné operácie s množinami 
Základy lineárnej algebry: - matice, operácie s maticami a ich použitie (hodnosť matice; 
		elementárne riadkové operácie; inverzná matica )
-	determinanty (Sarusovo pravidlo; Laplaceov rozvoj pre výpočet determinantu matice
	stupňa n>3; vlastnosti a použitie determinantov )
-	systémy lineárnych rovníc (homogénny a nehomogénny systém lineárnych rovníc; 
		Gaussova eliminačná metóda; Cramerovo pravidlo; Frobeniova veta )
Základy vektorovej algebry: - pojem vektora a základné operácie s vektormi
-	skalárny a vektorový súčin dvoch vektorov, zmiešaný súčin troch vektorov 
	  a aplikácie v geometrii; 
Funkcie jednej premennej: - reálne čísla; ohraničené množiny, suprémum, infimum
-	funkcie; základné pojmy a označenia, vlastnosti funkcií (definičný obor; rovnosť 
		funkcií; reálna funkcia reálnej premennej; graf funkcie; typy funkcií (postupnosti);
		obrazy a vzory zobrazení; injekcia, surjekcia, bijekcia; inverzné a zložené funkcie; 
		monotónnosť, ohraničenosť, periodickosť funkcie; cyklometrické a hyperbolické 
		funkcie) 
Základy teórie grafov
Odporúčaná literatúra: 
Eliaš, J., Horváth, J., Kajan, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky 1, 2. Bratislava: ALFA, 1979 (1985).
Študijné materiály zverejňované na webovej stránke prednášajúcej.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: RNDr. Kristína Rostás, PhD., prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.








































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Matematika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...): prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: P2,S2           
Metóda: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester (denná forma štúdia)
                                                                    
Stupeň štúdia: 1. stupeň 
Podmieňujúce predmety: Matematika 1
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 10 bodoch, ďalších 30 bodov študent získa na cvičeniach. Na konci semestra študent musí získať min. 20 bodov. Skúška pozostáva z jednej 50 bodovej písomky. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať celkovo najmenej 91 bodov, na B najmenej 82 bodov, na C najmenej 74 bodov, na D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý celkovo získa menej ako 54 bodov.
Výsledky vzdelávania: Osvojiť si základné matematické metódy, teórie a poznatky využívané v geografickom výskume a praxi.
Stručná osnova predmetu: 
Funkcie jednej premennej:  - 
-	limita funkcie (okolie bodu; pojem limity a jej vlastnosti; limity monotónnych 
		postupností; Heineho definícia limity funkcie)
	-	spojitosť funkcie (spojitosť funkcie v bode a na množine, klasifikácia bodov 
		nespojitosti; vlastnosti spojitých funkcií na uzavretom intervale)
Diferenciálny počet reálnej funkcie reálnej premennej: - derivácia; (základné pojmy a
		 vlastnosti; derivácia zloženej funkcie; derivácie vyšších rádov)
-	l´Hospitalovo pravidlo
-	vyšetrovanie vlastnosti funkcie pomocou derivácií (monotónnosť, konvexnosť a 
		konkávnosť, lokálne a globálne extrémy, inflexné body, asymptoty grafu funkcie); 
		priebeh funkcie
Integrálny počet funkcie jednej premennej: -neurčitý integrál (pojem primitívnej funkcie; základné    
                 vzorce; základné metódy integrovania (metóda per-partes, substitučná metóda); integrály
                 z racionálnych funkcií (rozklad na parciálne zlomky); integrály z goniometrických funkcií 
-	Riemannov určitý integrál (základné pojmy a základné vlastnosti; Newton-Leibnitzov vzorec; integrál ako limita integrálnych súčtov; substitučná metóda a metóda per-partes pre Riemannov určitý integrál; fyzikálny zmysel určitého integrálu a jeho aplikácie v geometrii; 
Základy pravdepodobnosti
Odporúčaná literatúra: 
Eliaš, J., Horváth, J., Kajan, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky, 2. Bratislava: ALFA,1985. 
Študijné materiály zverejnené na webovej stránke prednášajúcej.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: RNDr. Kristína Rostás, PhD., prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.







































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Meteorológia a klimatológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra prebehne hodnotenie vedomostí z cvičení formou písomného testu.  Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Na celkovom hodnotení predmetu sa výsledok z cvičenia podieľa 30 %. 
V skúškovom období prebehne hodnotenie vedomostí z prednáškovej časti formou ústnej skúšky. Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Na celkovom hodnotení sa výsledok z tejto skúšky podieľa 70 %.   
Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 % z jednej alebo druhej časti skúšky. 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti:
	by mali byť schopní vysvetliť základné procesy prebiehajúce v zemskej atmosfére (napr. žiarenie v atmosfére, šírenie tepla, kolobeh vody na Zemi, adiabatické deje, vznik vetra, vznik a vývoj cyklón...), 

na základe týchto poznatkov by mali byť schopní vysvetliť očakávaný stav počasia, 
majú mať poznatky o klimatických pomeroch na Slovensku a vo svete a 
sa orientujú v problematike aktuálnych tém, týkajúcich sa negatívnych dôsledkov vplyvu ľudskej činnosti na atmosféru (napr. rast skleníkového efektu atmosféry, ozónová diera, znečistenie ovzdušia). 
Stručná osnova predmetu: 
	Úvod. – Predmet meteorológie a klimatológie, ich vývoj, základné pojmy, úlohy a organizácia meteorologických služieb.
	Atmosféra. – Chemické zloženie, členenie na vrstvy, troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra, exosféra. 

Žiarenie v atmosfére. – Slnečné žiarenie, solárna konštanta, odraz, pohlcovanie a rozptyl, priame, rozptýlené, globálne žiarenie, insolácia, albedo, vyžarovanie zemského povrchu, spätné žiarenie atmosféry, efektívne vyžarovanie, radiačná bilancia.
Šírenie tepla. – Šírenie tepla do pôdy, vody a vo vzduchu, tepelná bilancia zemského povrchu, zákonitosti šírenia tepla do pôdy, meranie teploty  pôdy, vody.
Teplota vzduchu. – Denný a ročný chod teploty vzduchu, amplitúda teploty vzduchu, teplotné singularity v ročnom chode, vertikálny gradient teploty vzduchu, geografické rozdelenie teploty, meranie teploty vzduchu.
Voda v atmosfére. – Kolobeh vody na Zemi, výpar, vlhkosť vzduchu, parciálny tlak vodnej pary, tlak nasýtenia, rosný bod, ďalšie charakteristiky vlhkosti, denný a ročný chod výparu a vlhkosti, meranie výparu a vlhkosti.
Voda v atmosfére II. – Podmienky vzniku kondenzácie a (de)sublimácie, produkty kondenzácie a (de)sublimácie na zemskom povrchu a v prízemnej vrstve atmosféry, vznik a klasifikácia oblakov, oblačnosť, teórie vzniku zrážok,  formy zrážok, denný a ročný chod oblačnosti a zrážok, geografické rozdelenie zrážok, meranie zrážok.
Adiabatické deje. Teplotné zvrstvenie ovzdušia. – Adiabatické deje, suchoadiabatický a nasýtenoadiabatický gradient teploty vzduchu, fén, vertikálne teplotné zvrstvenie, stabilita, teplotné inverzie.
Tlak vzduchu. Hustota vzduchu. – Definícia tlaku vzduchu, hustota vzduchu, zmena tlaku s výškou, barický gradient, barické pole, meranie tlaku vzduchu, zákony o plynoch.
Prúdenie vzduchu. – Sily pôsobiace na vznik vetra, charakteristiky vetra, denný a ročný chod rýchlosti vetra, zmena rýchlosti vetra s výškou, miestne veterné systémy, tromby, všeobecná cirkulácia atmosféry, stále a sezónne tlakové útvary, monzúny.
Cyklonálna činnosť a predpoveď počasia. – Vzduchové hmoty, atmosférické fronty, vznik a vývoj cyklón, pohyblivé fronty: teplý, studený a okluzný, anticyklóna, predpoveď  počasia, tropické cyklóny.
Klíma Zeme. – Klasifikácia podnebia Zeme podľa Alisova a Köppena, kontinentalita podnebia podľa Gorczynského, podnebie Slovenska.
Vplyv človeka na podnebie. – Ozónová diera, skleníkový efekt atmosféry, kyslé dažde, mestský ostrov tepla, smog, ochrana čistoty ovzdušia.
Odporúčaná literatúra: 
BEDNÁŘ, J.: Meteorológie: úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Praha: Portál, 2003. 224 s.
CHROMOV, S. P.: Meteorológia a klimatológia. Bratislava: SAV, 1968. 453 s.
LAPIN, M., TOMLAIN, J.: Všeobecná a regionálna klimatológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. 184 s.
Meteorologický slovník, výkladový terminologický. Praha: Academia, 1993. 594 s.
NETOPIL, R. et al.: Fyzická geografie. I. diel. Praha: Stát. pedag. naklad., 1984. 272 s.
TRIZNA, M.: Meteorológia, klimatológia a hydrológia pre geografov. Bratislava: Geografika, 2007. 144 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 350
A
B
C
D
E
FX

14,86
31,71
24,86
20,29
8,29
0


Vyučujúci: RNDr. Marián Melo, PhD., doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.








Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Obhajoba bakalárskej práce z 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
 Súčasť štátnej skúšky
Počet kreditov: 8
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň)
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Výsledky bakalárskej práce, dokument bakalárskej práce, prezentácia témy bakalárskej práce, odpovede na otázky posudzovateľa a školiteľa práce.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Obhajoba bakalárskej práce v rámci študijného programu 
Stručná osnova predmetu:
Obhajoba bakalárskej práce v rámci študijného programu ako súčasť štátnej skúšky
Odporúčaná literatúra: Odborná časopisecká literatúra a elektronické informačné zdroje podľa doporučení učiteľa a podľa zvolenej témy bakalárskej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: vedúci bakalárskej práce 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan,  PhD., doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.












Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Použitie počítačov vo fyzickej geografii (1) 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny cvičení týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra: samostatná práca na zadaných úlohách (priebežné hodnotenie zadaní) a priebežné testovanie vedomostí (krátke testy); na konci semestra: záverečný test a vypracovanie zadania spolu za 100 bodov.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Po absolvovaní predmetu by mal študent vedieť aktívne používať nástroje MS Word a MS Excel.
Stručná osnova predmetu: 
Základy práce na PC, súbor, adresár 
MS Word:  
editovanie textu 
príprava na tlač, štýly, šablóny, tabuľky, hypertextové odkazy
vkladanie OLE objektov, MS Equation 3.0 – úprava vzorcov
MS Excel: 
základy práce – zošit a hárok, pohyb v súbore a selektovanie 
zlučovanie, centrovanie, orámovanie, ukotvovanie priečok, vkladanie objektov, hárkov, riadkov, stĺpcov
grafy, ich editácia, využívanie rôznych typov grafov v rozličných geografických metódach a disciplínach 
vkladanie tabuliek a grafov do MS WORD
maticové funkcie, ich využitie v regionálnej analýze
ďalšie typy funkcií – matematické, logické
usporadúvanie, triedenie a filtrovanie dát
ukážka makier
Odporúčaná literatúra: 
Manuály k softvéru
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 21
A
B
C
D
E
X

42,86
14,29
9,52
19,05
0
14,29


Vyučujúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.










































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Použitie počítačov vo fyzickej geografii (2) 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny cvičení týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra: samostatná práca na zadaných úlohách (priebežné hodnotenie zadaní) a priebežné testovanie vedomostí (krátke testy); na konci semestra: záverečný test a vypracovanie zadania spolu za 100 bodov.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Po absolvovaní predmetu by mal študent vedieť aktívne používať nástroje MS Access a MS PowerPoint.
Stručná osnova predmetu: 
	Práca s databázami: 
filozofia, princíp a vytváranie dizajnu relačnej bázy dát 

vytvorenie konkrétnej bázy dát v MS Access, prepájanie údajov
MS Access: 
štruktúra, objekty, tabuľky 
dotazy (dotazovanie sa), formuláre
dotazovací jazyk SQL – základy
MS PowerPoint
tvorba vedeckej prezentácie
Odporúčaná literatúra: 
Manuály k softvéru
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.


Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Samostatná práca na bakalárskej téme z geoekológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny cvičení za týždeň prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra samostatná práca na bakalárskej téme, priebežná kontrola.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Kvalitné vypracovanie bakalárskej práce.
Stručná osnova predmetu: 
Študent podľa individuálneho programu zadaného na začiatku semestra vedúcim záverečnej práce systematicky a samostatne rozpracováva tému práce v minimálnom týždennom rozsahu určenom študijným plánom. Vedúci práce môže stanoviť niekoľko, minimálne však jednu (záverečnú) kontrolnú etapu, kedy mu študent prezentuje dosiahnuté výsledky. 
Náplň predmetu určuje a predmet hodnotí vedúci práce. Študent je povinný na začiatku semestra žiadať u vedúceho svojej práce zadanie úloh a určenie podmienok pre absolvovanie predmetu. Študent je povinný vyžiadať hodnotenie predmetu u vedúceho svojej práce v prvej polovici príslušného skúškového obdobia. 
Odporúčaná literatúra: 
Čmejrková, S., Daneš, F. a Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
Hovorka, D., Komárek, K. a Chrapa, J.: Ako písať a komunikovať: Vademecum začínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov. Martin: Osveta, 2011. 247 s. ISBN 978-80-8063-370-7. 
Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. et al.: Akademická príručka. – 2. upr. a dopln. vyd. Martin: Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6. 
STN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.
Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.
Vnútorný predpis č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.pdf
Relevantná vedecká a odborná literatúra k bakalárskej práci.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 42
A
B
C
D
E
FX

69,23
11,54
7,69
3,85
3,85
3,85


Vyučujúci: vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD./RNDr. Mária Bizubová/doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD./RNDr. Marián Jenčo, PhD./RNDr. Igor Matečný, PhD./prof. RNDr. Jozef Minár, CSc./Ing. Peter Pišút, PhD./RNDr. Norbert Polčák, PhD./RNDr. Ivan Ružek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 




































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Seminár k bakalárskej práci z geoekológie (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny seminárov za týždeň prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra musia študenti úspešne absolvovať tri aktivity: spracovania abstraktov troch vedeckých štúdii súvisiacich s témou bakalárskej práce, vypracovanie odbornej eseje na zvolenú tému a príprava prezentácie v programe PowerPoint na zvolenú fyzickogeografickú tému.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent nadobudne základné zručnosti práce so študijnou literatúrou a spracovaním a prezentovaním výstupov vrátane bakalárskej práce.
Stručná osnova predmetu: 
Spracovanie abstraktov z titulov študijnej literatúry, ktoré sa vzťahujú k problematike riešenej v bakalárskej práci študenta.
Spracovanie odbornej eseje ako didaktického nástroja pre získanie základných zručností písania vedeckého textu.
	Príprava prezentácia v programe MS PowerPoint na ľubovoľnú fyzickogeografickú tému.

Odporúčaná literatúra: 
Čmejrková, S., Daneš, F. a Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
Hovorka, D., Komárek, K. a Chrapa, J.: Ako písať a komunikovať: Vademecum začínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov. Martin: Osveta, 2011. 247 s. ISBN 978-80-8063-370-7. 
Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. et al.: Akademická príručka. – 2. upr. a dopln. vyd. Martin: Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6. 
STN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.
Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.
Vnútorný predpis č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.pdf
Relevantná vedecká a odborná literatúra k bakalárskej práci.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 42
A
B
C
D
E
FX

92,86
2,38
4,76
0
0
0


Vyučujúci: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.







































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Seminár k bakalárskej práci z geoekológie (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny seminárov za týždeň prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Systematická príprava na seminár, prezentovanie výsledkov bakalárskej práce.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvovaním predmetu študent nadobudne rozšírené zručnosti práce so študijnou literatúrou a spracovaním a prezentovanim výstupov vrátane bakalárskej práce.
Stručná osnova predmetu: 
Príprava „veľkej“ prezentácia v programe MS PowerPoint, ktorou študent prezentuje stav rozpracovanosti svojej bakalárskej práce.
Príprava „malej“ prezentácie v programe MS PowerPoint, ktorá je obsahovo spracovaná na základe dosiahnutých výsledkov v bakalárskej práci a má charakter prezentácie pri obhajobe bakalárskej práce.
	Simulácia obhajoby bakalárskej práce.

Odporúčaná literatúra: 
Čmejrková, S., Daneš, F. a Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
Hovorka, D., Komárek, K. a Chrapa, J.: Ako písať a komunikovať: Vademecum začínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov. Martin: Osveta, 2011. 247 s. ISBN 978-80-8063-370-7. 
Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. et al.: Akademická príručka. – 2. upr. a dopln. vyd. Martin: Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6. 
STN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.
Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.
Vnútorný predpis č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.pdf
Relevantná vedecká a odborná literatúra k bakalárskej práci.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 42
A
B
C
D
E
FX

100
0
0
0
0
0


Vyučujúci: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.









































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Štatistika pre geografov 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...): prednáška, cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: P2,C1           
Metóda: prezenčne, dištančne
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester (denná forma štúdia)
                                                                    1. semester (externá forma štúdia)
Stupeň štúdia: 1. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra a v skúškovom období budú zadané úlohy na písomné vypracovanie a písomné previerky z teoretickej i praktickej časti učiva. Záverečný výsledok bude určený ako vážený priemer výsledkov zo všetkých hodnotených aktivít. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať celkovo najmenej 92% bodov, na B najmenej 84% bodov, na C najmenej 76% bodov, na D najmenej 68% bodov a na hodnotenie E najmenej 60% bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý celkovo získa menej ako 60% bodov.
Výsledky vzdelávania: Zvládnutie základných štatistických metód používaných v geografii pri spracovávaní údajov a osvojenie si základných formálnych náležitostí štatistických výstupov. 
Stručná osnova predmetu: 
Štatistika ako vedná disciplína. Základné pojmy používané v štatistike. Štatistické skúmanie, jeho etapy, formy. Anketa a dotazník. Triedenie. Vyjadrovanie prostriedky v štatistike, tabuľky, grafy. Rady rozdelenia početností. Priemery (aritmetický, harmonický). Stredné hodnoty – modus, medián. Kvantily. Miery variability. Miery šikmosti, špicatosti a koncentrácie. Porovnávanie v štatistike, úvod do indexov, koeficient (tempo) rastu, geometrický priemer. Časové rady, ich zložky, vyrovnávanie časového radu, chronologický priemer. Štatistické skúmanie závislosti, lineárna párová regresia.
Odporúčaná literatúra: 
Nováková, G. Štatistika pre geografov, 1. diel. 2.vydanie. Bratislava: Extern, Prírodovedecká fakulta UK, 2013.
Nováková, G. Štatistika pre geografov, 2. diel. Bratislava: Extern, Prírodovedecká fakulta UK, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 242
A
B
C
D
E
FX

3,72
4,13
10,33
21,07
22,73
38,02


Vyučujúci: Mgr. Gabriela Nováková, PhD., doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Tematická a historická kartografia
3 hodiny seminára týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra vypracuje 5 samostatných prác. Písomný test v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je úvodom do problematiky tematickej kartografie a tematických máp. Oboznamuje študentov s postupmi tvorby tematických máp, s metódami kartografického vyjadrovania a kompozíciou máp. Stručný vývoj svetovej kartografie a kartografie na území Slovenska.
Stručná osnova predmetu: 
1. Úvod do tematickej kartografie, klasifikácia tematických máp.
2. Grafické premenné v kartografii, farby na mapách.
3. Mapové znaky a ich znázornenie.
4. Kompozícia tematických máp, stupnice v tematickej kartografii, estetika a hodnotenie máp.
5. Metódy mapového vyjadrovania.
6. Vývoj kartografie a jej obdobia, významní tvorcovia máp. 
7. Topografické vojenské mapovania zachytávajúce územie Slovenska.
Odporúčaná literatúra:
	PRAVDA, J.: Metódy mapového vyjadrovania : klasifikácia a ukážky. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2006.

PRAVDA, J., KUSENDOVÁ, D.: Aplikovaná kartografia. 1. vyd. Bratislava: Geo-grafika, 2007. 224 s. ISBN 978-80-89317-00-4.
MURDYCH, Z.: Tematická kartografie. Praha, 1987.
PRAVDA, J.: Mapový jazyk. Bratislava : UK, 1997.
KAŇOK, J.: Tematická kartografie. Ostrava : OU, 1999.
DRÁPELA, M. et al.: Dějiny kartografie - multimediální učebnice. [online] Geografický ústav PřF MU Brno. Poslední revize: prosinec 2005. Dostupné na: <http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/obsah.php>.
	Voženílek, V., Kaňok, J. a kol.: Metody tematické kartografie. Vizualizace prostorových jevů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 178
A
B
C
D
E
FX

4,49
35,39
35,39
12,92
2,81
8,99


Vyučujúci: Mgr. Alexandra Benová, PhD., Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.











































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Terénne cvičenia a exkurzia z geológie a geomorfológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
48 hodín terénneho cvičenia a exkurzie v rozsahu za semester prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študenti sa osobne zúčastnia terénnych cvičení a exkurzie v trvaní 6 po sebe nasledujúcich dní. Podmienkou pre udelenie kreditov je aktívna účasť študenta na terénnych cvičeniach a exkurzii a predloženie vzoriek prírodnín ako aj dokumentácie o priebehu exkurzie v písomnej podobe (príp. doplnenej o fotodokumentáciu). Záverečné ústne preskúšanie poznatkov získaných počas exkurzie.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Doplniť teoretické znalosti z geológie a geomorfológie. 
Poznávať a pochopiť prírodné fenomény priamo v krajine. 
Zvládnuť niektoré elementárne techniky terénneho výskumu týchto fenoménov.
Stručná osnova predmetu: 
Exkurzia je zameraná na poznávanie hornín a tvarov georeliéfu s doplnením hydrologických, biogeografických a environmentálnych zaujímavostí bezprostredne v miestach ich výskytu, ako aj počas premiestňovania sa autobusom. Záber exkurzie regionálne pokrýva hlavné typy predmetných fenoménov vyskytujúce sa nielen na území Slovenska ale aj Európy. Študenti si v tejto časti výučby osvojujú identifikačné postupy pri poznávaní hornín, tvarov georeliéfu, geomorfologických procesov a hydrologických javov. Nemenej dôležité sú informácie a identifikácia environmentálnych problémov v krajine, ktoré súvisia s geologickou stavbou a horninovým prostredím.
Odporúčaná literatúra: 
Atlas krajiny SR. Bratislava: MŽP SR; Banská Bystrica: SAŽP, 2002. 344 s.
Turanová, L., Bizubová, M.: Geovedné exkurzie  na Slovensku. Inovácia didaktických kompetencií. Bratislava: Iris, 2008. 286 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 157
A
B
C
D
E
FX

68,79
10,83
9,55
5,1
1,27
4,46


Vyučujúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD., RNDr. Mária Bizubová
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 












































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Úvod do diaľkového prieskumu Zeme
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra vypracuje 3 samostatné práce. Písomná skúška v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Vedný odbor DPZ a jeho využitie v oblasti geografie. Fyzikálne základy DPZ. Snímače a nosiče záznamov DPZ. Interpretácia záznamu DPZ. Digitálne spracovanie obrazových údajov.
Stručná osnova predmetu: 
1.	Predstavenie DPZ, princíp, obsah, objekt, metódy DPZ.
2.	História DPZ.
3.	Fyzikálne základy DPZ, elektromagnetické spektrum v DPZ.
4.	Rádiometrické a fotometrické veličiny
5.	Analógové snímače DPZ.
6.	Analógová (vizuálna) interpretácia obrazu DPZ.
7.	Digitálne snímače DPZ, neobrazové a obrazové snímače.
8.	Družice ako nosiče záznamov DPZ.
9.	Geometrické a rádiometrické korekcie obrazu.
10.	Klasifikácia obrazu DPZ.
11.	Digitálne úpravy obrazu DPZ.
12.	Aktívne snímacie techniky DPZ - radar, lidar.
Odporúčaná literatúra: 
FERANEC, J.: Slovensko očami satelitov. VEDA, Bratislava, 2010.
Remote Sensing Core Curriculum. [online]. Dostupné na: <http://www.r-s-c-c.org/modules.htm>
MIČIETOVÁ, E., KOŽUCH, M.: Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Geoinformačné technológie. Elita, Bratislava, 2008.
Ďalšie práce v domácich a zahraničných vedeckých periodikách, zborníkoch a na www-stránkach.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 212
A
B
C
D
E
FX

9,43
6,13
15,09
2594
26,42
16,98


Vyučujúci: doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD., Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (prednášajúci, cvičiaci), Mgr. Hana Stanková, PhD. (cvičiaci) 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.










































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Úvod do geografických informačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenie 4 praktických úloh na cvičeniach. 2 testy počas skúškového obdobia. Písomná skúška. Riešenie praktickej úlohy na záverečnej skúške.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie a praktické precvičenie základných pojmov geografických informačných systémov.
Stručná osnova predmetu:
1.	GIS v systéme riadenia krajiny.
2.	Zber a prvotné spracovanie údajov v GIS.
3.	Integrácia údajov v geografickej báze dát GIS.
4.	Analytické metódy v GIS.
5.	GIS a metódy distribúcie geografických informácií.
6.	Rastrový model údajov v GIS.
7.	Geografické analýzy v prostredí rastrových GIS.
8.	Vektorový model údajov GIS.
9.	Úrovne implementácie vektorového GIS.
10.	Kartografické aspekty GIS.
11.	GIS a globálne navigačné satelitné systémy.
12.	GEOweb – platforma interoperability geografických informácií v prostredí internetu.
13.	GIS a nástroje distribúcie a integrovaného spracovania geografických informácií.
Odporúčaná literatúra: 
MIČIETOVÁ, E., KOŽUCH, M.: Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Geoinformačné technológie. Elita, Bratislava, 2008.
TUČEK, J.: GIS principy a praxe. Computer Press, Brno, 1998.
HOFIERKA, J: Geografické informačné systémy a DPZ. PU, Prešov, 2003.
QGIS User Guide (Používateľská príručka k softvéru). [online]. Dostupné na: <http://www.qgis.org/en/docs/user_manual/index.html> 
QGIS Training Manual (Používateľská príručka k softvéru). [online]. Dostupné na: <http://www.qgis.org/en/docs/training_manual/index.html> 
SHERMAN, G. et al.: Používateľská príručka Quantum GIS Verzia 0.7 (slovenský preklad). [online]. 2006. Dostupné na: <http://gis.fns.uniba.sk/vyuka/Gis/user_guide.pdf> 
HLÁSNY, T.: Geografické informačné systémy, priestorové analýzy. ZEPHYROS a NLC, Banská Bystrica, 2007.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 198
A
B
C
D
E
FX

4,55
17,68
37,88
25,76
10,61
3,54


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD. (prednášajúci), Mgr. Hana Stanková, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.



































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Všeobecná geografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina seminára týždenne; prezenčné štúdium - výklad, prezentácia, vysvetľovanie, diskusia
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Hodnotenie predmetu tvorí orientácia na glóbuse, seminárna práca a záverečné hodnotenie v závere semestra. 

Seminárna práca max 20 bodov
Kritériá hodnotenia sú nasledovné:
A (100 – 94 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 19-20 bodov
Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky výborne napísaná. Obsahuje vhodne zaradené a výborne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická a originálna. V práci sú výborne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené vlastné, originálne názory.
B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 17-18 bodov
Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje vhodne zaradené a dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory.
C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) 15-16 bodov
Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory, ale sú len čiastočné.
D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) 14 bodov
Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. Obsahuje podpriemerne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné. 
E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 13 bodov
Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. Obsahuje formálne podpriemerne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky, ktorých je minimum. Použitá literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú čiastočne splnené. Štruktúra práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné.

Záverečné hodnotenie: 
Písomná skúška max 80 bodov
Kritériá hodnotenia sú nasledovné:
A (100 – 94 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 75-80 bodov 
Výborná aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.
B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 70-74 bodov
Veľmi dobrá aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.
C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) 64-69 bodov
Dobrá aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.
D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) 58-63 bodov
Podpriemerná aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.
E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 53-57 bodov
Dostatočná aplikácia teoretických poznatkov do praktického výstupu.

Celkové hodnotenie: 
Určí sa, ak je splnené na minimum hodnotenie orientácie na glóbuse, seminárnej práce a písomky. 
Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať celkovo: 100 – 94 %, na B: 93 – 87 %, na C: 86 – 80 %, na D: 79 – 73 %, na E: 72 – 65 %. 
Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 65 % celkového hodnotenia, alebo nezíska hodnotenie aspoň E zo seminárnej práce a písomnej skúšky.
Výsledky vzdelávania: Po ukončení štúdia predmetu sú študenti schopní: Identifikovať objekt a  predmet geografie, miesto geografie v systéme vied a jej členenie, rozvoj  geografie v jednotlivých historických obdobiach, základné zdroje  geografických informácií.
Zvládnutie základných geografických koncepcií a poznatkov v oblastiach: planetárna geografia, kartografia, určovanie polohy na Zemi, čas, geológia, geomorfológia, vodstvo, atmosféra, pedosféra, biosféra, obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo , regióny a štáty Zeme, ochrana krajiny.
Stručná osnova predmetu: 
	Metageografické základy geografie- Objekt geografie – Krajinná sféra, litosféra, pedosféra, troposféra, hydrosféra, biosféra, reliéf, socioekonomiská sféra, väzby v krajinnej sfére Definície geografie, Miesto geografie v systéme vied
Vývoj geografického myslenia
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – planetárna geografia.
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – kartografia
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – geológia
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – geomorfológia
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – hydrológia, klimatológia
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – pedogeografia, biogeografia
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – obyvateľstvo a sídla
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – hospodárstvo
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – regióny a štáty Zeme
Repetitórium základných poznatkov z geografie /koncepty, teórie/ – regióny a štáty Zeme (pokračovanie)  ochrana krajiny

Odporúčaná literatúra: 
JAMES, E. P.: All possible worlds. The Bobbs-Meril co. New York, 1972.
MALAM, J., TOLMÁČI, L.: Zem. Bratislava : Slovart, 2002. ISBN 80-7145-631-4.
RIEDLOVÁ, M. a kol.: Úvod do studia geografie a dejiny geografie. SPN, Praha, 1980. 
TOLMÁČI, L., KRIŽAN, F.: Úvod do geografie. Bratislava : Kartprint, 2006. - 104 s.ISBN 80-88870-54-2
Všetky aktuálne učebnice geografia pre ZŠ a SŠ.
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: 1060
A
B
C
D
E
FX

2,83
4,43
15,66
21,6
32,36
23,11


Vyučujúci: doc. RNDr. František Križan, PhD., prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.














Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Základy ekosozológie pre geografov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
3 hodiny seminára týždenne prezenčnou metódou
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Povinná účasť na seminároch. Hodnotenie predmetu prebieha formou prezentácie seminárnej práce, ktorej úspešné  absolvovanie odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej problematike na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A: 100 – 90 %), veľmi dobrej so stále nadpriemernými výsledkami (B:  89 – 80 %), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C: 79 –70 %), uspokojivej s prijateľnými výsledkami (D: 69 – 60 %) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými  výsledkami (E: 59 – 50 %). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: 
Predmet obsahuje historický prehľad  individuálnych a kolektívnych aktivít vo vzťahu k ŽP a predstavuje  problematiku ako prienik spoločenských a prírodných vied. Študenti po jeho absolvovaní budú schopní uplatňovať ekosozologické aspekty v ochrane životného prostredia, riešiť problematiku kategorizácie a manažmentu územnej ochrany prírody, organizácii v starostlivosti o životné prostredie a medzinárodnej spolupráci, a chápať širšie aspekty pre územnú ochranu prírody v regionálnych štruktúrach Slovenska, ochranu prírody v mestskom prostredí a druhovú ochranu v podmienkach SR a EÚ.
Stručná osnova predmetu: 
	Základná terminológia v oblasti ochrany prírody (príroda, prostredie, ekosystém, biosféra, technosféra, noosféra, ekosozológia, fyziotaktika), ich využitie v geografickej praxi

Historický prehľad aktivít človeka v prírodnom prostredí
Medzinárodná spolupráca v oblasti environmentálnych problémov (najvýznamnejšie konvencie, dohovory s medzinárodnou pôsobnosťou) so zameraním na ochranu geoekologických systémov
Medzinárodná spolupráca v oblasti environmentálnych problémov (najvýznamnejšie organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou)
Druhová ochrana (červené knihy a iné druhy evidencie ohrozených druhov, medzinárodná spolupráca pri ochrane druhov, legislatívne úpravy v rámci druhovej ochrany)
Druhová ochrana rastlín (príčiny vymierania jednotlivých druhov rastlín, introdukcia, ochrana rastlinných spoločenstiev)
Druhová ochrana živočíchov (príčiny vymierania jednotlivých druhov živočíchov, introdukcia, ochrana živočíšnych spoločenstiev)
Územná ochrana (krajina a jej typy z hľadiska narušenosti, ÚSES)
Územná ochrana (kategórie chránených území v SR a vo svete, NATURA 2000, legislatíva a medzinárodná spolupráca v oblasti územnej ochrany)
	Ekosozologické princípy ekologických sietí, biodiverzita a diverzita krajiny
Ochrana prírody v mestskom prostredí, starostlivosť o mestskú zeleň
Organizácia starostlivosti o životné prostredie (monitorovací a informačný systém SR, ŠEP – Štátna environmentálna politika, NEAP – Národný environmentálny akčný program)
Organizácia starostlivosti o životné prostredie (štátna správa a jej kompetencie, inštitúcie zaoberajúce sa ochranou prírody v SR, NGO v SR, právne normy v starostlivosti o ŽP)
Odporúčaná literatúra: 
Nevřelová, M.: Ekosozológia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 80 s.
Šíbl J., Klinda, J. a Lisický M. J.: Územná ochrana prírody a starostlivosť o chránené územia. Bratislava: PriF UK; Nitra, Slov. poľnoh. univ., 2000. 127 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: Mgr. Marta Nevřelová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Základy kartografie (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra vypracuje 1 samostatnú prácu. Písomná skúška v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Základné pojmy v kartografii. Reálny geometrický priestor geografickej sféry a jeho abstraktný zobrazovací kartografický, 2D a 3D priestor. Operácia zobrazenia reálneho priestoru geografickej sféry do abstraktného kartografického priestoru. Základná definícia mapy v 2D a 3D priestore. Mapa ako abstraktný model reálneho priestoru geografickej krajiny ako časti geografickej sféry. Vzájomný vzťah medzi reálnymi objektmi v geografickej krajine a ich mapovými znakmi. Mapové diela a ich listoklady. Mapa a jej obsah. Topografia a topografické mapy. Štruktúra obsahu topografických máp a čítanie topografických máp. Meranie na topografických mapách.
Stručná osnova predmetu: 
1. pojem kartografie a mapy, ich definície, delenie máp, obsahová náplň mapy 
2. základné štátne mapové diela a listoklady mapových diel vzhľadom na jednotlivé mierky máp 
3. pojem znakového kľúča a základné znakové kľúče jednotlivých mapových diel 
4. topografia, topografické mapy a ich obsah podľa jednotlivých prvkov, čítanie mapy 
5. pojem vrstevníc a spádnic, sieť spádových kriviek, údolnice, chrbátnice 
6. zostrojovanie profilov na topografických mapách, meranie sklonu, orientácie georeliéfu voči svetovým stranám, dĺžok a plôch na topografických mapách, normálová a horizontálna krivosť na topografických mapách 
7. geografické názvoslovie
8. pojem geografickej sféry, jej základná definícia a vymedzenie geometrického priestoru geografickej sféry vzhľadom na referenčnú plochu Zeme; charakteristika kartografického zobrazovacieho priestoru a operácia zobrazenia reálneho priestoru geografickej sféry do abstraktného zobrazovacieho priestoru
9. Polárne, sférické a karteziánske súradnicové systémy a ich vzájomné vzťahy.
Odporúčaná literatúra: 
– HOJOVEC, V. a kol: Kartografie. Praha 1987.
– KRCHO, J.: Geografická kartografia. vyd. UK, Bratislava, 1986.
– HÁJEK, M., ČIŽMÁR, J.: Topografická a tematická kartografia. Bratislava, 1989.
– BOGUSZAK, F., ŠLITR, J.: Topografie. SNTL, Praha, 1962.
– Názvoslovná komisia pri UGKK. [online]. Dostupné na: <http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=sp_detail&id=572&navigation_id=581>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 210
A
B
C
D
E
FX

0,95
7,14
10,48
24,76
41,43
15,24


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD., Mgr. Alexandra Benová, PhD., Mgr. Jerguš Moravčík 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.


































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Základy kartografie (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška počas skúškového obdobia.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Základné súradnicové systémy používané v kartografii, odvodenie ich vzájomných vzťahov. Definície referenčnej plochy Zeme - rotačný referenčný elipsoid a referenčná guľa; ich úplné zobrazenie do zobrazovacieho priestoru. Základné kartografické zobrazenia zemského povrchu do mapy; ich geometrické vlastnosti – teória deformácií. Stanovenie, resp. vyšetrenie vlastností kartografického zobrazenia. Jednoduché kartografické zobrazenia.
Stručná osnova predmetu: 
1. Polárne a karteziánske súradnicové systémy v rovine a ich transformačné vzťahy. Sférické a karteziánske súradnice v trojrozmernom priestore a súvisiace transformačné vzťahy.
2.Referenčná plocha Zeme a jej definícia, referenčný rotačný elipsoid, referenčná guľová plocha, vyjadrenie referenčných plôch Zeme v karteziánskej súradnicovej sústave a v polárnych, resp. sférických súradniciach. 
3.Zemepisné a kartografické súradnice, transformácia zemepisných súradníc na kartografické a opačne. 
4.Deformačné vlastnosti kartografického zobrazovacieho priestoru. 
5. Deformácia dĺžok, uhlov a plôch kartografického zobrazenia, moduly skreslenia a pojem Tissotovej indikatrix. 
6. Výpočet parametrov Tissotovej indikatrix 
7. Zobrazovacie metódy, druhy zobrazení a ich klasifikácia. 
8.Pravé (jednoduché) a nepravé zobrazenia, ich charakteristika a matematické vlastnosti. 
9. Druhy pravých zobrazení: azimutálne, kužeľové a valcové zobrazenia, ich matematické vlastnosti, odvodenie a analýza zobrazovacích rovníc. Druhy nepravých zobrazení a ich matematické vlastnosti - pseudoazimutálne, pseudokónické a pseudocylindrické zobrazenia.
Odporúčaná literatúra: 
– KRCHO, J.: Geografická kartografia, vydala Univerzita Komenského, Bratislava, 1986.
– KUSKA, F.: Matematická kartografia, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1960.
– SRNKA, E.: Matematická kartografie, 1. vydanie, Vojenská Akadémie Antonína Zápotockého, Brno, 1986.
– VAJSÁBLOVÁ, M.: Matematická kartografia, STU, Bratislava, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 137
A
B
C
D
E
FX

2,92
5,84
14,6
14,6
29,93
32,12


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD., Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D., Mgr. Jerguš Moravčík 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.



































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu:  N-bZXX-022
Názov predmetu:  
Základy pedológie a pedogeografie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne prezenčnou metódou
Počet kreditov:  4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:  3. semester 
Stupeň štúdia:  1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra budú študentom v rámci cvičení zadané štyri úlohy, každá za päť bodov, riešené formou samostatnej práce. V skúškovom období prebehne hodnotenie vedomostí formou písomného testu, maximálny bodový zisk za test predstavuje 80 bodov.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania:  
Po ukončení štúdia predmetu sú študenti schopní:
	vysvetliť význam pôdotvorných faktorov a podmienok pre vývoj pôd,

analyzovať, porovnávať a kategorizovať štruktúru pôdneho krytu sveta a Slovenska,
definovať význam základných fyzikálnych a chemických vlastností pôd z hľadiska ich klasifikácie, 
opísať pôdny profil, rozpoznať znaky a prejavy pôdnych procesov a definovať jednotlivé diagnostické horizonty, 
na ich základe zatriediť pôdy do príslušných taxónov podľa klasifikácie MKSP,
identifikovať produkčný potenciál a limity pôdohospodárskeho využívania jednotlivých typov pôd,
využívať informačné systémy o pôde, čítať a interpretovať pôdne mapy a
rozpoznať a uvedomiť si význam ochrany konkrétnych pôd a lokalít z hľadiska zachovania pôdneho krytu a udržania potravinovej sebestačnosti SR. 
Stručná osnova predmetu: 
	Úvod – základné informácie k predmetu a spôsobu klasifikácie. Študijná literatúra. Definícia pôdy, zložky pôdy. Obsah a predmet pedológie a pedogeografie. Čiastkové disciplíny pedológie. Funkcie pôdy.
	Materské horniny a pôdotvorné substráty. Pôda ako disperzný systém. Minerálny podiel pôdy. Zvetrávanie pôdy a novovytvorené zlúčeniny. 
	Farba pôdy. Textúra pôdy. Zrnitostné frakcie a pôdne druhy. Jemnozem, skelet. Ílové minerály. Pôda ako koloidná sústava. Štruktúra pôdy a jej typy. 
	Pôdny sorpčný komplex, pôdna reakcia, acidifikácia a alkalizácia pôd. Formy vody v pôde, pôdny vzduch. Základné fyzikálne vlastnosti pôdy. Vodné a vzdušné režimy pôd sveta a Slovenska. Pôdy a povodne, zhutnenie pôdy.
	Humus. Premeny organických zvyškov v pôde, humínové látky, hodnotenie kvality humusu. Nadložné organické a humusové horizonty pôd. Humusová forma. Povrchové diagnostické horizonty. Humus v pôde a rastliny.
	Edafón a rizomasa (pôda ako ekosystém). Fytoedafón, zooedafón. Mikroorganizmy kolobehu N, C. Dusičnany v pôde, nitrátová direktíva. 
	Pôdotvorné procesy. Makro- a mikroprocesy. Triedy hlavných pedogenetických procesov sveta s ich charakteristikou (primitívny a kryogénny, translokačný – ilimerizácia a podzolizácia, zaílenie, kambizemný, rubifikácia, černozemný, organogénny, halogénny, hydromorfný, antropogénny, andozemný).
	Pôdotvorné faktory a podmienky:  a) vplyv materskej horniny na pôdy (minerálna sila, textúra jemnozeme, skelet, pH, hĺbka, štruktúra, farba), b) vplyv makro-, mezo- a mikroreliéfu na pôdy a procesy (pôdna erózia), c) vplyv klímy na pôdy (režimy a ovplyvnenie procesov), d) vplyv vody (podzemnej) na pôdy, e) vplyv vegetácie a živočíšstva na pôdy, f) vplyv času na pôdy, g) vplyv človeka na pôdy a antropogénne pôdy. 
	Priestorová diferenciácia pôd sveta. Klasifikácia pôd WRB. Princípy, diagnostické horizonty a materiály. Referenčné skupiny pôd sveta podľa WRB. 
	Priestorová diferenciácia pôd Slovenska. Signatúra, diagnostika a klasifikácia pôd v zmysle MKSP (skupina pôdnych typov, pôdny typ, subtyp, varieta, forma). 
	Štruktúra pôdneho krytu - definícia, pedon, polypedon, pedotop. Zákonitosti priestorovej diferenciácie pedosféry: zonalita horizontálna, vertikálna, predhorská, azonálnosť, provincionálnosť, intrazonálnosť, extrazonálnosť, detailná diferenciácia pôdneho krytu, pôdna katéna, vertikálna diferenciácia pôd podľa Miľkova. 
Pôdne mapy (mierky a kvality). Informačný systém o pôde, pôdny GIS. Pôdna úrodnosť, BPEJ, racionálne využitie a ochrana pôdneho fondu. Antropizácia pôd. Erózia a kontaminácia, urbánne pôdy.

Odporúčaná literatúra: 
BEDRNA, Z.: Environmentálne pôdoznalectvo. Bratislava: Veda, 2002. 352 s. 
MIČIAN, Ľ.: Všeobecná pedogeografia. Bratislava: PriF UK, 1977. 154 s.
MIČIAN, Ľ.: Pedogeografie. In: HORNÍK, S. et al.: Fyzická geografie 2. Praha: Stát. pedagog. naklad., 1986, s. 109-196.
Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska: bazálna referenčná taxonómia. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy,  2000. 74 s. Dostupné na internete: http://www.pedologia.sk/sites/default/files/publications/2000_Klasifikacia_pod_SR.pdf 
HYNEK, A.: Pedogeografie. Praha: Stát. pedagog. naklad., 1984. 320 s. 
NĚMEČEK, J., SMOLÍKOVÁ, L., KUTÍLEK, M.: Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990. 546 s.
SCHAETZ, R., ANDERSON, S.: Soils Genesis and Geomorphology. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Soil Atlas of Europe. Dostupné na internete: http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/ soil_atlas/index.html
Svetová referenčná báza pre pôdne zdroje 2006: Rámec pre medzinárodnú klasifikáciu, koreláciu a komunikáciu: Prvé opravené vydanie 2007: Slovenský preklad. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2012. 98 s. ISBN 978-80-89128-94-5. Dostupné na internete: http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/HWSD/ WRB_2007-2012SK.pdf
ŠÁLY, R.: Pedológia. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1998. 177 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku).
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 319
A
B
C
D
E
FX

2,82
5,96
16,3
32,29
39,81
2,82


Vyučujúci:  Ing. Peter Pišút, PhD., RNDr. Marián Jenčo,. PhD., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.




































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Zdroje analógových a digitálnych údajov o krajine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny seminárov týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:: 2. semester
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Počas semestra budú študentom v rámci seminára zadané dve úlohy, každá za 30 bodov, riešené formou samostatnej práce. Na konci semestra prebehne hodnotenie vedomostí formou písomného testu. Maximálny bodový zisk za test predstavuje 40 bodov.  
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania
Po ukončení štúdia predmetu budú študenti schopní:
	orientovať sa v inštitucionálnom členení organizácií SR zodpovedných za zber, uchovávanie a aktualizáciu údajov o jednotlivých zložkách prírodného prostredia,
	ovládať postupy získavania týchto údajov,
	zvládnuť prácu s mapovými portálmi sprístupňujúcimi digitálne kartografické a tabuľkové údaje a

zvládnuť základné metódy preberania prístupných digitálnych kartografických údajov umožňujúce vytvorenie vlastnej priestorovo orientovanej databázy.  
Stručná osnova predmetu: 
	Pôsobnosť jednotlivých inštitúcií v oblasti zberu a uchovávania údajov o krajine.

Topografické a tematické mapové diela SR. 
Základná báza údajov geografického informačného systému (ZB GIS). 
Súbor opisných a geodetických informácií katastrálneho operátu. 
Digitálne terénne modely SR a údaje DPZ. 
Verejne prístupné geodatabázy SR.
Základné metódy digitalizácie a transformácie analógových údajov do geopriestorových databáz. 
Odporúčaná literatúra: 
Katalóg tried objektov ZB GIS: verzia 2013.4. ÚGKK SR a GKÚ Bratislava, 2013. 77 s. [online]. [citované 2014-04-13]. Dostupné na: http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ ugkk/geodezia-kartografia/zb-gis/kto_zbgis_2013_4.pdf 
PRAVDA, J.,  KUSENDOVÁ, D.: Aplikovaná kartografia. Bratislava: Geo-grafika, 2007. ISBN 978-8089317-00-4.
Šúri, M., Cebecauer, T., Hofierka, J.: Digitálne modely reliéfu a ich aplikácie v životnom prostredí. In: Životné prostredie. 2003, roč. 37, č. 1, s. 30-35. ISSN 0044-4863.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
B
C
D
E
FX

50,0
12,5
6,25
12,5
18,75
0


Vyučujúci: RNDr. Marián Jenčo, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
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Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Exkurzia z geografie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
7 dní (56 hod), prezenčná forma
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: -
Podmienky na absolvovanie predmetu: Študenti sa počas kurzu osobne zúčastnia exkurzie v trvaní 7 po sebe nasledujúcich dní. Podmienkou pre udelenie kreditov je aktívna účasť študenta na exkurzii a predloženie dokumentácie o priebehu exkurzie v písomnej podobe (príp. doplnenej o fotodokumentáciu).
Výsledky vzdelávania: Hlavným vzdelávacím výstupom sú v praxi využiteľné poznatky z oblasti fyzickej a humánne geografie, získané priamo v teréne.
Stručná osnova predmetu: 
Predmet prebieha vo forme priamej výuky v teréne, kde sú študentom prezentované rôzne príklady konkrétnych javov a procesov z oblasti fyzickej a humánnej geografie. Predmet prebieha vo forme 7-dňovej exkurzie.
Odporúčaná literatúra: 
Matlovič, R., Kandráčová, V., Michaeli, E. (1996): Exkurzie po Slovensku. ITHM UPJŠ Prešov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (doplňujúca študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 73
A
B
C
D
E
FX

65,75
17,81
8,22
1,37
1,37
5,48


Vyučujúci: Mgr. Marcel Horňák, PhD., RNDr. Ivan Ružek,PhD.  Mgr. Juraj Majo, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.












Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Globálne polohové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny seminára týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra vypracuje jeden praktický projekt. Záverečný test počas skúškového obdobia.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných pojmov globálnych polohových systémov. Zvládnutie základných metód a technológií mapovania pomocou GPS.
Stručná osnova predmetu: 
1.	Globálne navigačné satelitné systémy. Navstar GPS, segmenty. Triangulácia satelitov, význam 4 satelitov. Meranie vzdialeností od satelitov. Presné časovanie. Almanach GPS.
2.	Chyby pri meraní  času a polohy. Riadenie presnosti – DOP. Diferenciálne korekcie DGPS, SKPOS. Výmenné štandardy údajov GPS. 
3.	Družicový signál: nosná vlna, pseudonáhodný kód, navigačná správa. Dáta vysielané referenčnými stanicami DGPS.
4.	Prijímač GPS – anténa, navigačný prijímač, navigačný počítač.
5.	Princípy určovania polohy – kódové merania, fázové merania, dopplerovké merania.
6.	Metódy určovania polohy – absolútne určovanie polohy, relatívne určovanie polohy, statické metódy a kinematické metódy určovania polohy.
7.	GPS /GNSS aplikácie – LBS.
8.	Technológie GPS, identifikácia a interpretácia technických parametrov. 
9.	Plánovanie observácií, princípy a nástroje.
10.	Praktické precvičenie mapovania polohy technológiami Garmin, Trimble Juno.
11.	Analýza presnosti merania polohy, vyhodnotenie praktických meraní vo vzťahu k technickým parametrom zariadení.
Odporúčaná literatúra: 
– RAPANT, P.: Družicové polohové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2002. [online]. Dostupné na: <http://gis.vsb.cz/vojtek/content/gnps/files/_source/RAP02.pdf>
– EL-RABBANY, E.: Introduction to GPS: The Global Positioning System. Artech House, Inc, 2002.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri, kapacita predmetu je obmedzená na 15 študentov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 46
A
B
C
D
E
FX

41,3
28,26
13,04
4,35
13,04
0


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD., Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.








































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Klimatické zmeny v priestore a čase.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
1 hodina prednášok a 2 hodiny cvičení týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ústna a/alebo písomná skúška. 
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Po absolvovaní predmetu sú študenti schopní chápať v širšom kontexte klimatické zmeny a kriticky pristupovať k poznatkom, teóriám a metódam výskumu klimatických zmien a zhodnotiť ich možné dopady na prírodné a socioekonomické prostredie, najmä v podmienkach Slovenska. 
Stručná osnova predmetu: 
	Definície základných pojmov: zmeny klímy (klimatické zmeny), premenlivosť klímy, kolísanie klímy, zmena klímy (klimatická zmena), oboznámenie so základnou literatúrou.
	Metódy výskumu klimatických zmien, premenlivosti a kolísania klímy.
	Klimatický systém a jeho vlastnosti.
	Príčiny dlhodobých klimatických zmien (astronomické faktory, Milankovičova teória).
	Príčiny náhlych zmien klímy: vulkanická činnosť, termohalinná oceánická cirkulácia, pád asteroidu, náhle tektonické a orografické pohyby...
	Zmena klímy (klimatická zmena). Vplyv človeka a jeho činnosti na klimatický systém.
	Klimatické zmeny a ich vplyvy na geografickú sféru od poslednej doby ľadovej po súčasnosť vo vybraných regiónoch sveta a v strednej Európe.
	Klimatická zmena a jej dôsledky na geografickú sféru vo vybraných regiónoch sveta.
	Scenáre klimatickej zmeny na Slovensku.
	Očakávané dopady klimatickej zmeny, odhad zraniteľnosti a adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva Slovenska.
	Príklad metodického prístupu pri hodnotení očakávaných dopadov klimatickej zmeny a návrhu adaptačných opatrení v sektoroch dopravy a cestovného ruchu v podmienkach Slovenska.

Odporúčaná literatúra:
Acota, P.: História a zmeny klímy. Praha: UK, 2005.
Barros, V.: Globální změna klimatu. Praha: Mladá Fronta, 2006.
Brázdil, R.: Historical climatology: definition, data, methods, results. In: Geografický časopis. 2010, 52, 2, s. 99-12.
Čaboun, V. et al.: Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska. Záverečná správa úlohy výskumu a vývoja. [Zvolen]: NLC, 2008. 306 s., prílohy 110 s., realizačné výstupy 469 s.
Fagan, B.: Malá doba ledová. Jak klima formovalo dějiny v letech 1300 – 1850. Praha: Academia, 2007. 289 s. 
Flannery, T.: Měníme podnebí: Minulost a budoucnost klimatických změn. Praha: Dokořán, 2007. 270 s. 
Lapin, M., Tomlain, J.: Všeobecná a regionálna klimatológia. Bratislava: Univ. Komenského, 2001. 184 s.
Lapin, M., Hlavčová, K., Petrovič, P.: Vplyv klimatickej zmeny na hydrologické procesy. In: Acta hydrologica slovaca. 2003, Vol. IV, No. 2, s. 211-221.
Pascal, A.: Historie a změny klimatu. Praha: Karolinum, 2005.
Ruddiman, W. F.: Earth’s Climate: Past and Future. – 2. vydanie. New York: Freeman & Co., 2008. 388 s.
Šiška, B., Takáč, J.: Klimatická zmena a poľnohospodárstvo Slovenskej republiky. Dôsledky, adaptačné opatrenia a možné riešenia. In: Štúdia Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti SAV, XXIV, roč. XXI. Zvolen: Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV, 2008. 69 s.
Štvrtá národná správa SR o zmene klímy a Správa o dosiahnutom pokroku pri plnení Kjótskeho protokolu. Bratislava: MŽP SR; SHMÚ, 2005.
The Fifth National Communication of the Slovak Republic on Climate Change. Bratislava: Ministry of the Environment of the Slovak Republic and Slovak Hydrometeorological Institute, 2009. 160 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: RNDr. Norbert Polčák, PhD., doc RNDr. Milan Trizna, PhD.	
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
















Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Kvartérny vývoj krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
3 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety:  –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Získanie minimálneho stanoveného počtu bodov z písomnej skúšky (80 % bodov) a praktickej domácej úlohy (20 % bodov). 
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Pochopenie hlavných procesov kvartérneho vývoja krajiny, príčin ich vzniku a ich dôsledkov predovšetkým pre formovanie reliéfu a tvorbu kvartérnych hornín. Študent si uvedomí súvislosti poznatkov získavaných pri štúdiu jednotlivých prvkov krajiny (horniny, pôdy, klíma, georeliéf...) a lepšie si uvedomí synergetický charakter vzniku súčasnej krajiny. Posilní sa jeho schopnosť vnímať prírodnú krajinu v súvislostiach a upevnia sa poznatky získané na predmetoch zameraných na jednotlivé zložky krajiny. Rozšíri sa i jeho pochopenie aktuálnych environmentálnych výziev ako sú súčasné klimatické zmeny či prírodné hrozby a riziká.  
Stručná osnova predmetu: 
	Pilotná prednáška: Kvartér ako geologické obdobie, princípy stratigrafie kvartéru, svetový výskum kvartéru (INQUA), zdroje dát pre výskum kvartéru.

Príčiny vzniku kvartéru a analogických chladných období v histórii Zeme.
	Príčiny klimatických zmien v kvartéri.
	Pleistocénny vývoj krajiny v kvartéri (globálny a stredoeurópsky pohľad), svetové stratigrafické systémy pleistocénu. 
	Pleistocénny permafrost a jeho vplyv na vývoj krajiny strednej Európy.
	Vedúce geomorfologické procesy v pleistocéne (s dôrazom na oblasť strední Európy) a formy georeliéfu (1.časť).
	Vedúce geomorfologické procesy v pleistocéne (s dôrazom na oblasť strední Európy) a formy georeliéfu (2. časť).

Pleistocénne horniny a pôdy (so zameraním na strednú Európu – hlavné genetické typy sedimentov, pôdnych komplexov atď.).
	Holocénny vývoj krajiny – globálny a stredoeurópsky pohľad.
	Fluviálne a svahové holocénne procesy (so zameraním na strednú Európu).
	Vývoj krajiny v historickom období (so zameraním na geomorfologické procesy).
	Metódy výskumu kvartéru. 
Cvičenia sa realizujú formou terénnej exkurzie v Bratislave a okolí zameranej na kvartérnu stratigrafiu a sedimentológiu, formy georeliéfu a geomorfologické procesy tak aby študenti boli schopní identifikovať vo svojom záujmovom území rôzne kvartérne formy a horniny. 
Odporúčaná literatúra:
CZUDEK, T.: Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 238 s.
CZUDEK, T.: Reliéfu Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: Sursum, 1997. 213 s. ISBN 80-85799-27-8.
LOŽEK,V.: Zrcadlo minulosti. Česká a Slovenská krajina v kvartéru. Praha: Dokořán, 2007. 200 s. ISBN 978-80-7363-095-9.
Pokorný, P.: Neklidné časy: Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Praha: Dokořán, 2011. 369 s. ISBN 978-80-7363-392-9.

STANKOVIANSKY, M.: Geomorfologická odozva environmentálnych zmien na území Myjavskej pahorkatiny. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. 152 s. 

VAŠKOVSKÝ, I.: Kvartér Slovenska. Bratislava: Geologický ústav Dionýza Štúra, 1977. 247 s. 


Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.




















Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Obec a životné prostredie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: seminár 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3 hodiny seminár počas 10 týždňov
Týždenný: 3 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu: Súčasťou hodnotenia je záverečný písomný test (50% hodnotenia) a aktívna účasť na seminároch  vrátane vypracovania záverečnej seminárnej práce (50% hodnotenia). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 19 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 17 bodov, na hodnotenie C najmenej 15 bodov, na hodnotenie D najmenej 13 bodov a na hodnotenie E najmenej 11 bodov.
Výsledky vzdelávania: Študenti získajú prehľad o veľmi aktuálnej problematike udržateľného rozvoja, naučia sa správne identifikovať strategické priority a formulovať alternatívne rozvojové scenáre územného rozvoja na miestnej a lokálnej úrovni. Pochopia tiež globálne princípy, kritériá a indikátory dôležité pre zabezpečenie udržateľného rozvoja na globálnej úrovni.
Stručná osnova predmetu:
1.	Objasnenie postavenia obce pri zabezpečovaní starostlivosti o životné prostredie v SR. 
2.	Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (obsah a výklad zákona) a súvisiacich zákonov, ktoré ustanovujú kompetencie obcí (a samosprávnych krajov) v oblasti starostlivosti o životné prostredie. 
3.	Vymedzenie a vysvetlenie základných pojmov z oblasti verejnej správy. Reformy verejnej správy v SR. Územná samospráva v SR, jej vývoj a aktuálna organizačná štruktúra orgánov samosprávy. 
4.	Manažment životného prostredia na miestnej úrovni a tímové rozhodovanie. Prístup k informáciám o životnom prostredí. 
5.	Prezentácia prípadových štúdií, napr. príkladov miestnej Agendy 21, projektov programu obnovy dediny, projektov pre európske mestá. 
6.	Kompetencie obce v ochrane prírody a krajiny (príklady z reálnych situácií a praxe). Výklad práce odborných komisií, ktoré sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva. 
7.	Zapájanie obcí a miest do súťažných projektov zameraných na ochranu biodiverzity – príklady dobrej praxe, spolupráca obcí s organmi štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny. 
8.	Kompetencie obce v územnom plánovaní a postavenie obce ako stavebného úradu (stručný komentár k stavebnému zákonu a príklady z praxe). Objasnenie prípravy aktualizácie územného plánu obce a spôsobu tvorby regulačných nástrojov. 
9.	Kompetencie obce v posudzovaní vplyvov na životné prostredie a príklady z praxe. Simulácia zasadania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa schvaľuje nový investičný zámer. 
10.	Kompetencie obce v nakladaní s odpadmi (s dôrazom na oblasť komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov). 
11.	Objasnenie postupu tvorby všeobecne záväzného nariadenia (VZN).Analýza  VZN pre oblasť komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Hodnotenie a porovnanie VZN pre vybrané obce a mestá.
12.	Odovzdanie a prezentácia seminárnych projektov.
Odporúčaná literatúra: 
Huba, M., Mederly, P., Kozová, M. a kol.: Miestna Agenda 2- Udržateľný rozvoj obcí a mikroregiónov na Slovensku, REC Slovensko, 2002, 101 s.
Kozová, M, Kršáková, A., Mečiarová, J., Mederly, P.: Miestna Agenda 21 na Slovensku. metodická príručka. REC Slovensko, 2003, 135 s..
Pavličková, K., Kozová, M.: Ochrana životného prostredia a udržateľný miestny a regionálny rozvoj, Univerzity Komenského v Bratislave, 2008 (CD)
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnej samospráve v znení neskorších predpisov
Ďalšie materiály k jednotlivým témam budú poskytnuté študentom priebežne v rámci semestra.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 49
A
B
C
D
E
FX

57,14
24,49
14,29
4,08
0
0


Vyučujúci: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.



Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Ochrana a využívanie prírodných zdrojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby:  prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 13 
  Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia:  4. semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Na úspešné absolvovanie predmetu a udelenie kreditov je potrebné získať minimálne 22 bodov z 36 bodového písomného testu, ktorý sa píše na záver semestra (hodnotenie E). Na získanie hodnotenia D je potrebné získať minimálne 25 bodov, na hodnotenie C minimálne 28 bodov, na hodnotenie B minimálne 31 bodov a na hodnotenie A minimálne 34 bodov. 
Výsledky vzdelávania: 
Obsah študijného predmetu je zameraný na klasifikáciu ako aj využívanie obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov so zameraním sa na trvalo udržateľný rozvoj ich využívania. V prednáškach sa preberajú charakteristiky a možnosti využívania aj alternatívnych zdrojov energie, a osobitná pozornosť sa zameriava na zhodnotenie výhod aj nevýhod využívania jednotlivých prírodných zdrojov nielen z legislatívneho, ale predovšetkým z environmentálneho pohľadu. 
Stručná osnova predmetu: 
1. Prírodné zdroje ako potenciál. Klasifikácia prírodných zdrojov. Neobnoviteľné zdroje energie. 2. Krajina ako prírodný zdroj a potenciál. 3. Ovzdušie ako prírodný zdroj a potenciál, globálne otepľovanie, možné vplyvy na ekosystémy. 4. Voda ako prírodný zdroj a potenciál, svetové vodné zdroje, vodné zdroje SR, voda ako ekologický činiteľ, kolobeh vody. 5. Rudné a nerudné suroviny SR. Priemyselná infraštruktúra v kontexte s energetickým potenciálom krajiny. Prírodné bohatstvo SR na aluminosilikáty (zeolity). 6. Pôda ako prírodný zdroj a potenciál. 7. Rastlinstvo ako prírodný zdroj a potenciál, fotosyntéza a jej efektívnosť, využívanie rastlinstva, rozdelenie kultúrnych rastlín. 8. Súčasný stav, vývoj a základné trendy v exploatácii živočíchov, historický prierez problematikou domestifikácie zvierat, živočíšstvo ako prírodný zdroj a potenciál - interpretácia pojmu v priebehu ľudskej existencie. 9. Obnoviteľné zdroje energie. Základné charakteristiky. Fotovoltaika, história a prognózy vývoja, typy polovodičových článkov. Slnečné kolektory v SR. 10. Geotermálna energia a biomasa ako prírodný zdroj a potenciál. 11. Veterná energia ako prírodný zdroj a potenciál. 12. Základné legislatívne predpisy súvisiace s ochranou prírodných zdrojov. 13. Problematika ochrany prírodných zdrojov a trvalo udržateľný rozvoj. 
Odporúčaná literatúra: 
Chmielewská, E., a kol. (2011): Ochrana a využívanie prírodných zdrojov, Epos, Bratislava, 349 s. 
Molnárová, M. (2011): Využiteľné zdroje energie a dekontaminácia prostredia, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 107 s. (dostupné na www.enviro-edu.sk" www.enviro-edu.sk).  
Fedor, P., a kol. (2011): Fyziotaktika živočíchov. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 145 s.
Národná správa o trvalo udržateľnom rozvoji v SR (Správa RIO+10), 2002, MŽP SR, 105 s. (dostupné na internete)
Izakovičová, Z., Miklós, L., Drdoš, J. (1997): Krajinnoekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja, Veda SAV, Bratislava, 183 s. 
kol. autorov (2002): Atlas krajiny SR, ESPRIT, spol. s.r.o., Banská Štiavnica, 342 s. (verzia z r. 1980 dostupná aj napr. na http://globus.sazp.sk/atlassr/, či alternatíva autorov z ŠGÚDŠ: Atlas krajiny SR z r. 2002 na http://mapserver.geology.sk/Atlas_krajiny_sk/" http://mapserver.geology.sk/Atlas_krajiny_sk/). 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri. 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 235
A
B
C
D
E
FX

15,74
18,3
20,85
21,7
20,85
2,55


Vyučujúci: 
RNDr. Marianna Molnárová, PhD., prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: 
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD., prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD., prof. PhDr. Martin Žilínek, CSc., doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.





















Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Počítačová kartografia a mapový jazyk
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny seminára týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra vypracuje 4 samostatné práce. Písomný test v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Vývoj kartografie a definície mapy. Jazykový pojem mapy. Mapové znaky – definícia, klasifikácia, pravidlá označovania mapovými znakmi, morfografia. Mapová syntax, mapová štylistika, chyby v mapovom vyjadrovaní. Čítanie máp.
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj mapy a kartografie.
2. Definícia mapy a kartografie, teoretické koncepcie v kartografii. Jazyková koncepcia mapy.
3. Mapový znak, klasifikácia mapových znakov. Znaková zásoba mapového jazyka.
4. Označovanie mapovými znakmi. Morfografia mapových znakov. 
5. Mapová syntax – typizačná, komponentná, stratigrafická a kompozičná.
6. Mapová štylistika. Čítanie máp. Chyby v mapovom vyjadrovaní.
7. Mapové znaky v počítačovej kartografii – tvorba grafickej jednotky, priraďovanie významu grafickým jednotkám.
8. SVG a webová kartografia, SLD a SE.
Odporúčaná literatúra: 
– PRAVDA, J.: Mapový jazyk. Bratislava, 2003.
– PETERSON, Michael P.: Maps and the Internet. 1. vyd. Oxford : Elsevier; International Cartographic Association (ICA), 2003.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 41
A
B
C
D
E
FX

53,66
9,76
26,83
9,76
0
0


Vyučujúci: Mgr. Alexandra Benová, PhD., Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.


Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu:
Prírodné hrozby a riziká
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je získanie minimálneho počtu bodov za seminárnu prácu (20 % hodnotenia) a písomnú skúšku (80 % hodnotenia). 
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Študent získa prehľad o existujúcich prírodných hrozbách a rizikách ovplyvňujúcich lokalizáciu ľudských aktivít v krajine, ako aj o metódach ich evaluácie. Prehĺbia a upevnia sa pritom aj základné poznatky o procesoch v krajine, ktoré sú zdrojom prírodných hrozieb (geologické, geomorfologické, hydrologické a klimatické ničivé procesy). V rámci cvičení zvládne vybrané jednoduché metódy priestorového hodnotenia vybraných prírodných hrozieb. 
Stručná osnova predmetu: 
Hrozba a riziko. Prírodné procesy ako hrozby. 
	Vulkanická hrozba a jej hodnotenie.
Seizmická hrozba a jej hodnotenie.
Hrozba zamokrenia a veternej erózie pôdy a ich hodnotenie.
Hrozba plošnej, sústredenej a výmoľovej erózie a akumulácie materiálu a ich hodnotenie. 
Hrozba gravitačných deformácií a jej hodnotenie. 
Povodňová hrozba a jej hodnotenie. 
Lavínová hrozba a jej hodnotenie. 
	Prírodné katastrofy v minulosti a dnešná klimatická zmena. 

Veterné smršte a riziká ľudskej aktivity v ohrozených oblastiach.
Ohrozenosť územia Slovenska prírodnými hrozbami. 
Odporúčaná literatúra:
DRDOŠ, Ján. Prírodné prostredie: zdroje – potenciály – únosnosť – hazardy – riziká. In: Geografický časopis. 1992, roč. 44, č. 1, s. 30-39.
HYNDMAN, D., HYNDMAN, D.: Natural Hazards and Disasters. 2nd edition. Belmont: Brooks/Cole Cengage Learning, 2009. ISBN-13: 978-0-495-31667-1. 
McGUIRE, B., BURTON, P., KILBURN, Ch., WILLETTS, O.: World Atlas of Natural Hazards. London: Arnold, 2004. ISBN 0-340-76405-8. 
MINÁR, Jozef, Milan TRIZNA, Ivan BARKA a Radoslav BONK. Povodňový potenciál na území Slovenska. Bratislava: Geo-grafika, 2005. 68 s. ISBN 80-968146-5-6.
ONDRÁŠIK, Rudolf, Ján VLČKO a Miriam FENDEKOVÁ. Geologické hazardy a ich prevencia. Bratislave: Univ. Komenského, 2011. 188 s. ISBN 978-80-223-29596-9.  
ŠABO, Marián. Úvod do problematiky hodnotenia prírodných hrozieb. In: Acta geographica unbiversitatis Comeniana. 2010, Vol. 54, No. 2, s. 193-205. ISSN 0231-715X.
TREMBOŠ, Peter, Jozef MINÁR a Zora MACHOVÁ. Identification of selected natural hazards from the standpoint of evaluation of environmental limits. In: Acta fac. rer. natur. Univ. Comen., Geographica No. 34. Bratislava: Univ. Komenského, 1994. S. 135-152. ISBN 80-223-0827-7.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 23
A
B
C
D
E
FX

21,74
26,09
21,74
21,74
8,7
0


Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., RNDr. Marián Jenčo, PhD., Ing. Peter Pišút, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.






























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  1 hodina prednášok / 2 hodiny cvičení týždenne; prezenčné štúdium – výklad, prezentácia, vysvetľovanie, diskusia, zadanie.  
Počet kreditov: 4 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  Hodnotenie predmetu je rozdelené na 2 časti – priebežné hodnotenie a záverečné hodnotenie. 

Priebežné hodnotenie: 
V priebehu semestra  študent vypracuje a prezentuje projekt podľa zadania, ktoré súvisí s preberanými témami. Zadanie a prezentácia projektu sú hodnotené maximálnym počtom 50 bodov (100%).
50-47  bodov  (100-94%) - vynikajúce výsledky
Obsahová stránka: projekt má správne formulované ciele. Štruktúra je logická a vedie k splneniu deklarovaných cieľov. V projekte sú výborne aplikované teoretické prístupy a koncepty, ktoré sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené vlastné a originálne názory.
Formálna stránka:  projekt je štylisticky a gramaticky výborne napísaná. Obsahuje vhodne zaradené a výborne zvládnuté tabuľky,  mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Rozsah je v súlade so zadanou toleranciou.
Prezentácia a diskusia:  sú na výbornej úrovni, študent prezentuje odborné názory a vlastné postoje . 

 46-44 bodov (93-87%) - nadpriemerné výsledky
Obsahová stránka: projekt má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra  je logická. V projekte sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory.
Formálna stránka:  projekt  je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje vhodne zaradené a dobre formálne zvládnuté tabuľky mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Rozsah je v súlade so zadanou toleranciou. 
Prezentácia a diskusia:  sú na nadpriemernej úrovni, študent prezentuje odborné názory a vlastné postoje . 

 43-40 bodov (86-80%) - priemerné výsledky
Obsahová stránka: projekt má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra je logická. V projekte sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory, ktoré sú len čiastočné.
Formálna stránka:  projekt je štylisticky a gramaticky dobre napísaný. Obsahuje dobre formálne zvládnuté tabuľky, mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah projektu je v rámci zadanej tolerancie.
Prezentácia a diskusia:  sú na priemernej úrovni, študent prezentuje odborné názory a čiastkovo vlastné postoje . 
 39-37 bodov (79-73%) - prijateľné výsledky
Obsahová stránka: projekt má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra má menšie nedostatky. V projekte chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané len čiastočné závery. 
Formálna stránka:  projekt je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaný. Obsahuje podpriemerne formálne zvládnuté tabuľky  mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah projektu je v rámci zadanej tolerancie.
Prezentácia a diskusia:  sú na prijateľnej úrovni, študent prezentuje čiastkové odborné názory a  vlastné postoje . 

36-33 bodov (72-65%)   - výsledky spĺňajú minimálne kritériá 
Obsahová stránka: projekt má uvádzané ciele, ktoré sú čiastočne splnené. Štruktúra projektu má menšie nedostatky. V projekte chýbajú niektoré teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané len čiastočné závery. 
Formálna stránka:  projekt je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaný. Obsahuje formálne podpriemerne zvládnuté tabuľky, mapy, grafy, diagramy, obrázky, ktorých je minimum. Použitá literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah projektu  je v rámci zadanej tolerancie.
Prezentácia a diskusia:  sú na slabšej úrovni, študent minimálne prezentuje odborné názory a  vlastné postoje . 

Vypracovanie a prezentácia projektu aspoň na minimálnej úrovni 65%  (33 bodov) je nevyhnutnou podmienkou účasti študenta na celkovom hodnotení. 

Záverečné hodnotenie:
Vykoná sa na základe písomného testu. Minimálna požadovaná úspešnosť v teste je 50 bodov (100%). Pre jednotlivé stupne hodnotenia je potrebné dosiahnuť: 
A: 50-47  bodov  (100-94%) - vynikajúce výsledky
B: 46-44 bodov (93-87%)- nadpriemerné výsledky
C: 43-40 bodov (86-80%) - priemerné výsledky
D: 39-37 bodov (79-73%) - prijateľné výsledky
E: 36-33 bodov (72-65%)   - výsledky spĺňajú minimálne kritériá). 
Pre záverečné hodnotenie je potrebné dosiahnuť minimálnu úroveň 65%  celkového počtu bodov, čo je nevyhnutnou podmienkou  na celkovom  hodnotení. 

Celkové hodnotenie: 
Určí sa, ak sú splnené minimálne kritériá pribežného a záverečného hodnotenia tak, že sa sčítajú zisky priebežného a záverečného hodnotenia. Na udelenie celkového hodnotenia je pre jednotlivé stupne hodnotenia potrebné získať celkovo: 
 A 100 – 94 %, B  93 – 87 %, C 86 –80 %, D 79 – 73 %, E: 72 – 65 %. 
Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 65 % celkového hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: 
Absolvent predmetu získa základné teoretické vedomosti z oblasti programovania, prípravy implementácie a hodnotenia úspešnosti projektov, určených na riešenie problémov a rozvoja regiónov. V aplikačnej rovine, na základe vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z vybraného operačného programu aktuálneho programového obdobia, získa elementárne zručnosti s prípravou a hodnotením projektov.Vedomosti a zručnosti sú základným predpokladom pre využitie v procese prípravnej a implementačnej fázy projektovania v praxi s dôrazom na projekty, spolufinancované z prostriedkov kohéznej politiky EÚ v podmienkach SR .
Stručná osnova predmetu: 
Vysvetlenie základných pojmov (programovanie, program, projekt) a cieľov programovania  a projektovania 
Projektový cyklus (modely a fázy projektových cyklov) 
Diseminácia, publicita  a informovanosť o projekte
Manažment projektu (úlohy a funkcia manažmentu projektu, projektový manažér, projektový tím)
Rozpočet projektu
Kvalita projektu a jej hodnotenie (monitoring projektu, merateľné ukazovatele, relevantnosť a udržateľnosť projektu)
Riziká a ohrozenia projektu
Žiadosť a  dokumentácia projektu (súčasti žiadosti o poskytnutie NFP, monitorovacia správa, žiadosť o platbu)
Projekty spolufinancované z prostriedkov EU, zamerané na riešenie problémov rozvoja regiónov v podmienkach SR 
Príprava žiadosti o poskytnutie NFP z vybraného OP 2007-2013 (resp. OP 2014-2020)
Odporúčaná literatúra: 
Programové dokumenty SR pre programovacie obdobie 2007-2013 (http://www.nsrr.sk/nsrr/nsrr/), resp. 2014-2020  -  NSRR 2007-2013, Regionálny operačný program,  OP Bratislavský kraj,  OP Životné prostredie,  OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , OP Výskum a vývoj, OP Zdravotníctvo, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, Programy cezhraničnej spolupráce  2007-2013. 
RAJČÁKOVÁ, E., 2009: Regionálny rozvoj a regionálna politika Európskej únie a Slovenska. Bratislava: Geo-grafika, 136 s. 
RAJČÁKOVÁ, E., 2011: Programy a projekty v regionálnom rozvoji a regionálnej  politike. Bratislava, Geo-grafika, s. 106. 
Svozilová, A., 2007: Projektový manažment. Grada, Praha, s. 352.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 
Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 127
A
B
C
D
E
FX

22,05
24,41
20,47
21,26
11,81
0


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.



Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok / 1 hodina seminára týždenne; prezenčné štúdium - výklad, prezentácia, vysvetľovanie, diskusia, zadania
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 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 individuálne zadanie zamerané na samostatnú prácu študentov a schopnosti aplikovať vybraté metodologické postupy na riešenie konkrétnych problémov. Seminárna práca je hodnotená max. 100 bodmi (percentami). Kritériá hodnotenia sú nasledovné:
A (100 – 94 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 50-47 bodov
Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky výborne napísaná. Obsahuje vhodne zaradené a výborne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická a originálna. V práci sú výborne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené vlastné, originálne názory.
B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 46-44 bodov
Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje vhodne zaradené a dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory.
C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) 43-40 bodov
Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory, ale sú len čiastočné.
D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) 39-37 bodov
Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. Obsahuje podpriemerne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné. 
E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 36-33 bodov
Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. Obsahuje formálne podpriemerne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky, ktorých je minimum. Použitá literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú čiastočne splnené. Štruktúra práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné.

Záverečné hodnotenie:
Vykoná sa na základe ústneho skúšania. Minimálna požadovaná úspešnosť je 65 bodov (percent) z maxima 100 bodov (percent). Kritériá hodnotenia sú nasledovné:
A (100 – 94 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 50-47 bodov
Formálna stránka: Odpoveď je štylizovaná a štruktúrovaná podľa vlastnej schémy. Pri odpovedi študent využíva všetky prístupné prostriedky a pomocou náčrtov, schém a ďalších pomôcok analyzuje danú problematiku.
Obsahová stránka: Ciele pre výbornú odpoveď boli naplnené a študent zodpovedal na všetky kladné otázky a podotázky.
B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 46-44 bodov
Formálna stránka: Odpoveď štylisticky a štruktúrou možno zhodnotiť na dobrej úrovni. Študent má prehľad v problematike, vhodne formuluje a jeho terminológia vychádza z odbornej literatúry. 
Obsahová stránka: Študent odpovedá na veľmi dobrej úrovni s istými menšími nedostatkami v reakcii na kladené otázky alebo jeho reakcie na nie esenciálne problémy nie sú kompletné.
C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) 43-40 bodov
Formálna stránka: Požadovaný rozsah a úroveň odpovede je v rámci zadanej tolerancie. Štylizácia a štruktúra odpovede je na dobrej úrovni.
Obsahová stránka: Obsahový štandard predmetu je na primeranej úrovni. Vedomosti nie sú previazané a hodnotenie je na dobrej úrovni.
D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) 39-37 bodov
Formálna stránka: Odpoveď je terminologicky a štruktúrou podpriemerne prezentovaná. Obsahuje viaceré nedostatky a vybraté ukazovatele možno hodnotiť ako podpriemerné. Požadovaná odpoveď je v rámci zadanej tolerancie.
Obsahová stránka: V odpovedi chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy, koncepty a poznatky. Pri vyvodzovaní záveroch a diskusii sú uvádzané len čiastočné analýzy a všeobecné závery, ktoré nie sú úplné.
E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 36-33 bodov
Formálna stránka: Odpoveď možno z viacerých hľadísk hodnotiť podpriemerne. 
Obsahová stránka: Vedomosti sú klasifikované ako podpriemerné a využitie poznatkov v praxi je v rámci zadanej tolerancie.

Celkové hodnotenie: 
Ak je splnené na minimum za priebežné i záverečné hodnotenie vypočíta sa aritmetickým priemerom za obe hodnotenia. Výsledná hodnota bodov (percent) bude predstavovať celkové hodnotenie klasifikované podľa nasledujúcej schémy: A (100 – 94 %) B ( 93 – 87 %), C (86 – 80 %), D (79 – 73 %), E (72 – 65 %). Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 65 % celkového hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: Absolvent predmetu získa základné poznatky a orientáciu v koncepcii udržateľného rozvoja. Cieľom je oboznámiť študentov so stavom problematiky na Slovensku a jej aplikačné možnosti v praxi. Absolvent predmetu má základný prehľad v problematike a je schopný aplikovať elementárne metodologické postupy pri riešení problémových úloh v oblasti udržateľného rozvoja. Absolvent je schopný:
zosumarizovať najvýznamnejšie teoretické aspekty v problematike
aplikovať najvýznamnejšie metodologické postupy v problematike
zhrnúť najdôležitejšie medzníky vo vývoji koncepcie udržateľného rozvoja
analyzovať trendy v problematike
prakticky využiť nadobudnuté informácie vo svojom ďalšom štúdiu a v praxi
Stručná osnova predmetu: 
	Čo je udržateľný rozvoj a je trvalý?
Koncepcia udržateľného rozvoja v domácej a zahraničnej literatúre
Princípy udržateľného rozvoja
Kritériá udržateľného rozvoja
Indikátory udržateľného rozvoja
Trendy vývoja problematiky
Udržateľný rozvoj vo vybraných odvetviach hospodárstva
Odpadové hospodárstvo a udržateľný rozvoj
Koncepty Zelenej a Modrej Ekonomiky (dôraz na lokálnu ekonomiku)

Etické konflikty konzumnej spoločnosti z pohľadu trvalej udržateľnosti (cesta k uvedomelému spotrebiteľskému správaniu)
Udržateľný rozvoj v malom regióne
Udržateľný rozvoj a globálne problémy ľudstva
Odporúčaná literatúra: 
BAKER, S. 2006: Sustainable development. New York: Routledge, 264 s., ISBN 0415282101.
BASS, S., DALAL-CLAYTON, B. 2012: Sustainable development strategies. A resource book. New York: Routledge, 382 s., ISBN 9781136555732.
CAMPAGNA, M. 2006: GIS for sustainable development. New York: Taylor and Francis, 557 s., ISBN 0849330513.
DEMO, M., BIELEK, P., HRONEC, O. 1999: Trvalo udržateľný rozvoj: život v medziach únosnej kapacity biosféry. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 400 s., ISBN 9788071376118.
DODDS, F. 2000. EARTH SUMMIT 2002: A New Deal. Londýn: Earthscan Publications Ltd, 386 s., ISBN 9781134206667.
ELLIOTT, J. 2006: An introduction to sustainable development. New York: Routledge, 302 s. ISBN 0415335582.
HANUŠIN, J. A KOL. 2000: Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti. Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR), Bratislava, 158 s., ISBN 809684153X.
HUBA, M. 2001: Slovensko desať rokov po Riu. Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR), Bratislava, 127 s., ISBN 8096841556.
HUBA, M., KOZOVÁ, M., MEDERLY, P.  2002: Miestna Agenda 21. Udržateľný rozvoj obcí a mikroregiónov  na Slovensku. REC Slovensko, Bratislava, 101 s., ISBN 8096885014.
HUDEKOVÁ, Z., MEDERLY, P. 2003: Spoločné európske indikátory udržateľného rozvoja miest – pilotný projekt v Slovenskej republike. REC Slovensko, Bratislava, 98 s., ISBN 8096885065.
IRA, V. 1997:  Sociálne, demografické a zdravotné indikátory pre trvalo udržateľný rozvoj. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Supplement, UK Bratislava, ISSN 1335-0285.
KOLEKTÍV AUTOROV 2000: Regionálna Agenda 21 pre Stredné Pohronie. IVASO.
KRASNEC, P. 1999: Trvalo udržateľný rozvoj. Učebné texty pre študentov environmentalistiky. Katedra krajinnej ekológie, Prif. UK, Bratislava, 108 s. 
PAULI, G. 2010: The Blue Economy. Taos: Paradigm Publications, 309 s. ISBN 9780912111902.
ROOSA, S. 2008: Sustainable development handbook.. Londýn: Taylor & Francis, 495 s. ISBN 0881735655.
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: 151
A
B
C
D
E
FX

33,77
19,87
11,92
15,23
11,26
7,95


Vyučujúci: doc. RNDr. František Križan, PhD., Mgr. Rastislav Cákoci, prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.





















Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Úvod do ochrany krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok týždenne prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:: 5. semester
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V skúškovom období prebehne hodnotenie získaných vedomostí formou písomného testu. Maximálny bodový zisk za test predstavuje 100 bodov.  
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania
Po absolvovaní predmetu sú študenti schopní:
	zosumarizovať najvýznamnejšie poznatky o ochrane krajiny s dôrazom na chránené územia na Slovensku,
	zhodnotiť národné a európske prístupy k ochrane biotických a abiotických zložiek krajiny,
	rozlišovať spôsoby manažmentu v územiach európskeho významu a chránených vtáčích územiach a  
	prakticky využívať získané poznatky o chránených územiach a legislatívnych obmedzeniach v územiach s rôznym stupňom ochrany.     

Stručná osnova predmetu: 
	Úvod do problematiky ochrany krajiny.

Kategorizácia chránených území vo svete a na Slovensku.
	Aktuálna environmentálna legislatíva s dôrazom na komplexnú ochranu krajiny.

Vybrané spôsoby manažmentu chránených území.
Orgány a organizácie ochrany prírody a krajiny.
Súčasná štruktúra chránených území na Slovensku.
Ochrana abiotických zložiek krajiny na Slovensku.
Ochrana bioty na Slovensku.
Úloha administratívnych pracovníkov v rámci problematiky ochrany krajiny.
Sústava NATURA 2000.
Chránené územia vyhlasované na základe Smernice o biotopoch – Územia európskeho významu.
Chránené územia vyhlasované na základe Smernice o vtákoch – Chránené vtáčie územia.
Odporúčaná literatúra: 
Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava: MŽP SR; Banská Bystrica: SAŽP, 2002.
Vološčuk, I.: Ochrana prírody a krajiny. Zvolen: Technická univerzita, 2003. 234 s. ISBN 80-228-1255-2.
Stránka Štátnej ochrany prírody SR: www.sopsr.sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 196
A
B
C
D
E
FX

73,47
19,39
6,63
0,51
0
0


Vyučujúci: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.






































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Úvod do politickej a regionálnej geografie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 1 hodina prednášok / 2 hodiny cvičení týždenne; prezenčné štúdium - výklad, prezentácia, vysvetľovanie, diskusia, zadania
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 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 5 individuálnych základných zadaní zameraných na mapovanie konkrétnych politicko-geografických javov (špecifických hraničných situácií, vývoja politickej mapy sveta, vývoja administratívneho členenia) preberaných na predmete. Každé zadanie je hodnotené max. 5 bodmi (5 b - výborne (vynikajúce výsledky), 4 b - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky), 3 b - dobre (priemerné výsledky), 2 b - uspokojivo (prijateľné výsledky), 1 b - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá)) - celkovo tvorí hodnotenie zadaní 66 % priebežného hodnotenia, zvyšných 34% zohľadňuje aktivitu a priebežnú prípravu na cvičenia. Vypracovanie všetkých 5 zadaní aspoň na minimálnej úrovni a zároveň celkový zisk najmenej 25 % priebežného hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou účasti študenta na záverečnom hodnotení. 

Záverečné hodnotenie:
Vykoná na základe písomného testu, ktorý má teoretickú i praktickú časť. Minimálna požadovaná úspešnosť v teste je 50 % z maxima bodov. 

Celkové hodnotenie: 
Určí sa, ak je splnené na minimum priebežné i záverečné hodnotenie tak, že sa sčítajú percentuálne zisky priebežného i záverečného hodnotenia v nasledovnom pomere: 30 % celkového hodnotenia tvorí priebežné hodnotenie a 70 % celkového hodnotenia tvorí záverečné hodnotenie. Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať celkovo: 100 – 94 %, na B: 93 – 87 %, na C: 86 – 80 %, na D: 79 – 73 %, na E: 72 – 65 %. 
Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 65 % celkového hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: Absolvent predmetu získa základný prehľad politickej geografie so zameraním na vznik a smery politickej geografie, jej obsah a predmet. Cieľom je oboznámenie sa a pochopenie základného politicko-geografického vývoja sveta so zameraním na súčasné, resp. nedávne obdobie na príklade aplikácií politicko-geografických teórií a geopolitických prístupov. Absolvent dokáže zhodnotiť základné faktory ovplyvňujúce  geopolitické zmeny v nedávnej minulosti i súčasnosti, najmä na príklade Slovenskej republiky, či jej geograficky blízkych krajín. Absolvent má elementárny prehľad vývoja regionálnej geografie, jej základných teoreticko-metodologických problémov a prístupov k regionálno-geografickým syntézam v súčasnej geografii.
Stručná osnova predmetu: 
	Postavenie politickej geografie v systéme geografických vied, vývoj politickej geografie, základné smery a koncepcie politickej geografie, teoreticko-metodologické východiská politickej geografie
Stručný náčrt teoreticko-metodologických východísk geopolitiky, hlavné smery a školy geopolitického myslenia, súčasná geopolitika a jej najnovší vývoj
Vybrané atribúty štátu z hľadiska politickej geografie, územie štátu, forma štátu, vnútorná organizácia štátu, štátna moc a suverenita štátu, obyvateľstvo štátu
Politické hranice, vytyčovanie hraníc, typológia hraníc, funkcia hraníc, hierarchická úroveň politických hraníc, premenlivosť hraníc, špecifické hraničné situácie
Nadštátne integračné zoskupenia a medzinárodné organizácie, univerzálne nadštátne integračné zoskupenia a medzinárodné organizácie
Regióny v politickej geografii, historické regióny ako dôsledok vývoja politickej mapy územia, historické regióny Slovenska a ich postavenie vo vnímaní geografického priestoru Slovenska, historické regióny Európy a ich postavenie vo vnímaní geografického priestoru Európy
Vývoj politickej mapy Európy, kvalitatívny vývoj foriem štátu z chronologického hľadiska, základný systém vývoja priestorového systému štátov v Európe, základný systém geopolitických vzťahov v Európe v širšom časopriestorovom kontexte, predpoklady postavenia Slovenska v tomto systéme, 
Vývoj politickej mapy sveta, základné vývojové tendencie politicko-teritoriálneho rozdelenia sveta v časopriestorovom kontexte, vznik a vývoj koloniálneho systému ako základu formovania súčasného rozdelenia sveta, základné princípy formovania súčasných štátnych hraníc vo svete
Vývoj regionálnej geografie vo svete a na Slovensku, objekt a predmet štúdia regionálnej geografie, klasifikácia regiónov v regionálnej geografii, charakteristika vybraných metód výskumu v regionálnej geografii
Odporúčaná literatúra: 
GURŇÁK, D., BLAŽÍK T., LAUKO, V. 2007: Úvod do politickej geografie, geopolitiky a regionálnej geografie, Univerzita Komenského, Bratislava, 140 s., ISBN 978-80-969338-8-4  
GURŇÁK, D. 2004: Štáty v premenách storočí, Mapa Slovakia, Bratislava, 50 s., ISBN 80-89080-47-2
BAAR, V., RUMPEL, P., ŠINDLER, P. 1996: Politická geografie, Ostravská univerzita, Ostrava, 94 s., ISBN 80-7042-737-X 
IŠTOK, R. 2003: Politická geografia a geopolitika, Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov, 392 s., ISBN 80-8068-191-0
IŠTOK, R., KOZIAK, T., HUDEČEK, T., MATTOVÁ, I. 2010: Geopolitika, globalistika, medzinárodná politika, Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov, 359 s., ISBN 978-80-5550-164-2
KREJČÍ, O. 2009: Geopolitika středoevropského prostoru, Professional Publishing, Praha, 400 s., ISBN 978-80-7431-001-0
KRŠÁK, P. A KOL. 2009: Ottov historický atlas  Slovensko, Ottovo nakladatelství, Praha,   560 s., ISBN 978-80-7360-834-7
SHORT, J. R. 1994: An Introduction to Political Geography. 2nd edition. London and New York: Routledge, 178 s.
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: 298
A
B
C
D
E
FX

1,34
8,05
21,48
32,55
24,83
11,74


Vyučujúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., RNDr. Tibor Blažík, PhD.	
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD., prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.





































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Územná ochrana a využívanie krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Týždenný počet hodín výučby: P2/S2
Forma výučby: prednášky a seminár
Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: odporúčané v 5. semestri štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: -
Podmienky na absolvovanie predmetu: Povinná účasť na prednáškach a seminároch. Hodnotenie predmetu  prebieha  formou  vypracovania seminárnej práce a  ústnej  skúšky, ktorej  úspešné  absolvovanie odráža dostatočnú orientáciu študenta v uvedenej problematike na úrovni výbornej s vynikajúcimi študijnými výsledkami (A: 100–90%), veľmi dobrej so stále nadpriemernými výsledkami (B:  89–80%), dobrej s priemerným prehľadom v predmetnej oblasti (C: 79 –70%), uspokojivej s prijateľnými výsledkami (D: 69–60%) alebo dostatočnej s minimálne akceptovateľnými študijnými  výsledkami (E: 59–50%). Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu upravuje zároveň Študijný poriadok UK.
Výsledky vzdelávania: Územná ochrana a využívanie krajiny ako študijný predmet uvádza základné východiská a princípy ochrany a tvorby krajiny, ochrany prírody a ekologickej optimalizácie krajiny z hľadiska koncepcie územných systémov ekologickej stability. Osobitná pozornosť je venovaná hodnotiacim procesom v  krajinnom plánovaní v súvislostiach s ochranou druhovej a krajinnej diverzity, legislatívnym a medzinárodným aspektom ochrany krajiny. Predmet je orientovaný na riešenie kategorizácie a manažmentu územnej ochrany prírody, na kategóriách územnej ochrany a medzinárodnej spolupráci, na územnú ochranu prírody v regionálnych štruktúrach Slovenska.
Stručná osnova predmetu: 
	Vymedzenie pojmov ochrana a tvorba krajiny, krajinná pokrývka, krajinná štruktúra a využívanie krajiny, krajinná pokrývka Európy 

Zmeny v štruktúre a využívaní krajiny ako dôsledok vplyvu prírodných a socio-ekonomických faktorov, historický vývoj, 
Analýza štruktúry krajiny, vybrané indikátory hodnotenia kompozície a konfigurácie krajinných prvkov, plošné a priestorové parametre, index tvaru, index členitosti. 
Analýza pôsobenia stresových faktorov v krajine vo vzťahu k intenzite využívania územia človekom, prírodná, kultúrna a devastovaná krajina.
Fragmentácia ako indikátor stavu krajiny a biotopov, indikátory fragmentácie.
Metódy hodnotenia krajiny, koeficient antropického ovplyvnenia, koeficient ekologickej stability, hodnotenie ekologickej kvality krajiny, index diverzity krajiny.
Teoretické východiská pre ochranu a využívanie prírody a krajiny, aplikácia teórie ostrovnej biogeografie, metapopulačnej teórie a matricovo-koridorovo-plôškovej paradigmy.
Koncepcie ochrany a tvorby krajiny, ekologické siete, zelená infraštruktúra, územný systém ekologickej stability krajiny.
Špecifiká využívania, ochrany a tvorby poľnohospodárskej a  sídelnej  krajiny. 
Medzinárodné aspekty ochrany krajiny, Európsky dohovor o krajine (EDoK). Medzinárodné kategórie chránených území a Medzinárodné siete chránených území.
	Typy ochrany, stupne územnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, kategórie chránených území podľa zákona č.543/2002, ich charakteristika, stupeň ochrany, ochranné pásma, označovanie chránených území 
Špecifiká využívania, ochrany a tvorby lesnej krajiny, les, lesný pôdny fond, kategórie lesov a ich percentuálne zastúpenie v SR, tradícia lesného hospodárstva 
Priestorové rozdelenie lesov, hospodárske tvary a hospodárske spôsoby, Program starostlivosti o lesy PSoL, uplatňovanie záujmov ochrany prírody pri tvorbe a zmenách PSoL, obnova lesa
Odporúčaná literatúra: 
Nevřelová, M., 2013: Ekosozológia, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 80 s.
Ružičková, J., Moravčíková, Z., Lehotská, B.: Ochrana a využívanie krajiny (CD‑ROM). Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, 1. vyd., 228 s.
Ružičková, J., Šíbl, J. et al., 2000: Ekologické siete v krajine. Vysokoškolské učebné texty, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, 181 pp.
Míchal, I., 1994: Ekologická stabilita. Brno, Veronica, 2. rozš. vyd., 276 pp.
Vološčuk I., Šíbl J., 2001: Lesné hospodárstvo a ochrana biodiverzity v lesných ekosystémoch 
Šíbl J., Klinda j., Lisický M. J., 2000: Územná ochrana prírody a starostlivosť o chránené územia 
Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace právne normy
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 185
A
B
C
D
E
FX

16,22
16,76
22,7
22,16
15,14
7,03

  
Vyučujúci: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., Mgr. Marta Nevřelová, PhD., RNDr. Jana Ružičková, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.


Výberové predmety:
Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Biotopy 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prednáška 2/seminár 1/týždenne počas 13 týždňov
forma: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu: Záverečná písomná previerka za 25 bodov, z ktorých je potrebné získať minimálne 16 bodov. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať 24 – 25 bodov, hodnotenia B 22 – 23 bodov, hodnotenia C 20 – 21 bodov, hodnotenia D 18 – 17 bodov a hodnotenia E minimálne 16 bodov.
Výsledky vzdelávania: Osvojenie si metodiky mapovania biotopov a systému klasifikácie biotopov na základe vybraných skupín flóry a fauny, ich rozšírenia a manažmentu.
Stručná osnova predmetu: Na úvodných prednáškach sa študenti oboznámia s charakteristikou pojmu biotop a základnými termínmi z ekológie rastlín a živočíchov. Informácie o doteraz existujúcich katalógoch biotopov Slovenska, ich štruktúre a význame im umožnia pochopiť súčasný stav mapovania biotopov Slovenska. Pri charakteristike jednotlivých biotopov bude kladený dôraz na štruktúru a ekológiu vybraných biotopov Slovenska, ich charakteristické taxóny flóry a fauny, ohrozenosť, ochranu a manažment. Študenti získajú prehľad o priestorovom a plošnom rozšírení biotopov Slovenska. Poznanie základnej charakteristiky biotopov Slovenska je východiskovou bázou pre pochopenie metodického postupu mapovania biotopov, jeho osobitostí v porovnaní s fytocenologickým snímkovaním a ďalšími metodickými postupmi. Záver výučby bude venovaný významu a využitiu výsledkov mapovania biotopov v riadiacej a rozhodovacej sfére, pri územnom plánovaní, v ochrane prírody, vede a výskume. Prednášky budú doplnené seminármi, zameranými na determináciu taxónov flóry a identifikáciu biotopov v teréne.
Odporúčaná literatúra:
Dostál, J., Červenka, M. 1991: Kľúč na určovanie vyšších rastlín I. SPN, Bratislava, 775 s.
Dostál, J., Červenka, M. 1992: Kľúč na určovanie vyšších rastlín II. SPN, Bratislava, 792 s.
Jurko A., 1990: Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie. Príroda, Bratislava, 195 s. 
Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J. jun., Kaplan, Z., Kirschner, J., Štěpánek, J. (eds.) 2002: Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha, 928 s.
Polák, P., Saxa, A. (eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 s.
Stanová, V., Valachovič, M. (eds.) 2002: Katalóg Biotopov Slovenska. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 s. 
Šomšák, L. 1998: Flóra a fauna v rastlinných spoločenstvách strednej Európy. Vysokoškolské skriptá. PriF UK, Bratislava. 308 s.
Šeffer, J. a kol. 1996: Mokrade pre život. Nadácia Daphne, Bratislava. 32 s. 
Viceníková, A. a kol. 2002: Biodiverzita travinných ekosystémov. Vysokoškolské skriptá. SPU Nitra, PriF UK, Bratislava. 74 s. 
Viceníková, A., Polák, P. (eds.) 2003: Európsky významné biotopy na Slovensku. ŠOP SR, Banská Bystrica, 151 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
B
C
D
E
FX

0
13,64
18,18
18,18
31,82
18,18

  
Vyučujúci: prof. RNDr. Oto Majzlan, CSc., RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.,
	

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Biotopy 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášok / 1 hodina seminára týždenne počas semestra (10 týždňov) prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: Záverečné hodnotenie bude stanovené na základe výsledkov písomného testu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 94 % bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 % bodov, na hodnotenie C najmenej 77 % bodov, na hodnotenie D najmenej 68 % bodov a na hodnotenie E najmenej 60 % bodov z písomného testu.
Výsledky vzdelávania: Predmet je zameraný na charakteristiku vybraných typov biotopov z hľadiska zastúpenia jednotlivých živočíšnych taxónov s dôrazom na ich potravnú či priestorovú väzbu na daný biotop, mieru ohrozenosti, ale aj možnosti ochrany a realizácie manažmentových opatrení. 
Stručná osnova predmetu: 
- charakteristika fauny vybraných typov biotopov (vodné, nelesné, lesné, podzemné, antropogénne) so zameraním na indikačné a ohrozené taxóny a ich väzbu na vegetačnú a abiotickú zložku prostredia
- možnosti realizácie manažmentových opatrení na zabezpečenie ochrany vybraných živočíšnych taxónov viazaných na jednotlivé typy biotopov 
- terénny výskum fauny vybraných typov biotopov 
- celoeurópska sieť chránených území NATURA 2000 v podmienkach Slovenska, hodnotenie priaznivého stavu zachovania európsky významných biotopov 
Odporúčaná literatúra: 
Polák P., Saxa A. (eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 s.
Stanová V., Valachovič M., (eds.) 2002: Katalóg Biotopov Slovenska. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 p. 
Šomšák L., 1998: Flóra a fauna v rastlinných spoločenstvách strednej Európy. Vysokoškolské skriptá. PriF UK, Bratislava. 308 p.
Šeffer J. a kol. 1996: Mokrade pre život. Nadácia Daphne, Bratislava. 32 p. 
Viceníková A., Polák P. (eds.), 2003: Európsky významné biotopy na Slovensku. ŠOP SR, Banská Bystrica, 151 s.
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: –
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
C
D
E
FX








  
Vyučujúci: RNDr. Blanka Lehotská, PhD., prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.,


Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: 
Exkurzia z fyzickej geografie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
56 hodín exkurzie za semester prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študenti sa osobne zúčastnia exkurzie v trvaní 7 po sebe nasledujúcich dní. Podmienkou pre udelenie kreditov je aktívna účasť študenta na exkurzii a predloženie dokumentácie o priebehu exkurzie v písomnej podobe (príp. doplnenej o fotodokumentáciu). Záverečné ústne preskúšanie poznatkov získaných počas exkurzie.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
	Doplniť teoretické znalosti z fyzickej geografie a geoekológie. 
	Poznávať a pochopiť vybrané prírodné fenomény priamo v krajine. 
	Zvládnuť niektoré elementárne techniky geovedného výskumu na vybraných lokalitách.
	Poznať významné geovedné lokality nielen na území Slovenska, ale aj v Európe.

Stručná osnova predmetu: 
Exkurzia je zameraná na poznávanie geovedne zaujímavých a významných lokalít. Záber exkurzie regionálne pokrýva hlavné typy fyzickogeografických fenoménov vyskytujúce sa nielen na území Slovenska ale aj v ostatných štátoch Európy. Študenti si v tejto časti výučby osvojujú identifikačné postupy pri poznávaní hornín, tvarov georeliéfu, geomorfologických procesov, hydrologických javov, pôd i bioty. Nemenej dôležité sú informácie a identifikácia environmentálnych problémov v krajine, ktoré súvisia s ľudskými aktivitami v krajine. 
Odporúčaná literatúra: 
Atlas krajiny SR. Bratislava: MŽP SR; Banská Bystrica: SAŽP, 2002. 344 s.
Turanová, L., Bizubová, M.: Geovedné exkurzie  na Slovensku: Inovácia didaktických kompetencií. Bratislava: Iris, 2008. 286 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 62
A
B
C
D
E
FX

54,84
6,45
12,9
0
6,45
19,35


Vyučujúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu:
Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok / 1 hodina cvičení týždenne, prezenčne
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Preskúšanie vedomostí bude písomnou formou v skúškovom období. Podmienkou pre absolvovanie písomnej skúšky bude splnenie úloh zadaných na cvičeniach. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v písomnej previerke najmenej 92% bodov, na B najmenej 84% bodov, na C najmenej 76% bodov, na D najmenej 68% bodov a na hodnotenie E najmenej 60% bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý nesplní úlohy zadané na cvičeniach alebo na písomnej skúške získa menej ako 60% bodov.
Výsledky vzdelávania: 
V rámci predmetu sa študenti oboznámia so základnými teoretickými a  metodickými otázkami geografie cestovného ruchu., voľného času a športu. Pozornosť bude zameraná na pochopenie cestovného ruchu ako zložitého socioekonomického javu a vzťahu medzi voľným časom, cestovným ruchom a rekreáciou. Jedným z cieľov bude schopnosť porozumieť interakciám medzi cestovným ruchom a krajinou, s dôrazom na hodnotenie potenciálu územia vo vzťahu k druhom a formám cestovného ruchu . Dôležitým výstupom bude tiež schopnosť sledovať priestorový rozmer športových podujatí a pochopiť základný vzťah medzi geografiou a športom. Súčasťou bude aj poukázanie na funkcionalitu GIS programov a postupov, pri analýzach športových podujatí a štatistických výsledkov. 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a definície z geografie voľného času a cestovného ruchu. Druhy a formy cestovného ruchu. Predpoklady pre rozvoj a rozmiestnenie cestovného ruchu. Rekreačná krajina a jej typy, priestorové jednotky cestovného ruchu. Cestovný ruch ako hospodárske odvetvie. Vplyv cestovného ruchu na krajinu (na jej sociálnu a ekonomickú štruktúru, vplyv na životné prostredie). Vývoj cestovania a moderný cestovný ruch. Medzinárodný cestovný ruch, regióny cestovného ruchu vo svete. Cestovný ruch Európy (predpoklady, hlavné destinácie). Cestovný ruch na Slovensku (vývoj a súčasný stav, potenciál). Regionalizácia a kategorizácia regiónov cestovného ruchu na Slovensku. Geografické základy moderného športu. Rast a vplyv globalizácie na šport. Regionálny rozmer športu . Šport a faktory umiestnenia, lokalizácie, hierarchia športu. Šport a sociálna geografia (hospodárske a sociálne vplyvy lokalít na ľudí, komunitu, krajinu). Miesta, športoviská vo svete (zmena krajiny, štadióny, areály). Vybrané populárne športy, podujatia a ich detailnejšia analýza z hľadiska geografie. Aplikácia geograficky informačných systémov na priestorový rozmer športu, podujatia.
Odporúčaná literatúra: 
MARIOT, P. (1983): Geografia cestovného ruchu. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 252 s.
Kol. autorov (2008): Ekonomická a sociální geografie. Masarykova univerzita Brno, Aleš Čeňek, Plzeň, 411 s.
HESKOVÁ, M. a kol. (2006): Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Fortuna, Praha, 224 s.
HALL, M.C., PAGE, S. (2006): The Geography of Toursim and Recreation: Environment, Place and Space. Routledge. 427 p.
BALE, J R. (2003). Sports Geography. London: Routledge, 209 s.
GRATTON, CH., HENRY, I. (2001). Sport in the City: The Role of Sport in Economic and Social Regeneration. London: Routledge, 304 s.
TERRELL, S. (2004). The Geography of Sport and Leisure (Access To Geography). Abingdon: Hodder Education, 144 s.
WARN, S., WITHERICK, M. (2003). The Geography of Sport and Leisure. Cheltenham: Nelson Thornes, 88 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 61
A
B
C
D
E
FX

6,56
26,23
26,23
22,95
14,75
3,28


Vyučujúci: Mgr. Eva Džupinová, PhD., Mgr. Vladimír Bačík, PhD., Mgr. Michal Klobučník, PhD., doc. RNDr. Ján Buček, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.





















Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 

Názov predmetu: Geografia služieb 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 1 hodina prednášok / 1 hodina cvičení týždenne, prezenčne
Počet kreditov: 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 
Stupeň štúdia 1. stupeň 
Podmieňujúce predmety: bez
Podmienky na absolvovanie predmetu: 1. vypracovanie semestrálnej práce z  analýzy vybranej oblasti služieb – podmienka pripustenia ku skúške, 2. písomná skúška – test - na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 percent bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 84 percent, na hodnotenie C najmenej 76 percent bodov, na hodnotenie D najmenej 68 percent bodov a na hodnotenie E najmenej 60 percent bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Študenta predmet zoznámi so súčasným trendom deindustrializácie a nárastu významu služieb v spoločnosti a ekonomike. Zameriava sa ako na komerčné – podnikateľské služby, tak aj na verejné služby. Predstavuje špecifiká geografickej organizácie služieb, ich vývoj, lokalizačné faktory, diferenciáciu, jednotlivé časti, pozícia v zamestnanosti, ekonomike a ekonomickom rozvoji. Pri verejných službách budú študenti poznať rôzne formy ich poskytovania, od poskytovania štátom a samosprávou až po rôzne formy externého poskytovania, vplyv trhu a možnosti regulácie. Zvláštna pozornosť sa bude venovať špecifickým metódam výskumu lokalizácie a priestrovej organizácie služieb. Študenti získajú vďaka získaným poznatkom a schopnostiam základné predpoklady na pôsobenia v meniacom sa sektore služieb.
Stručná osnova predmetu: Geografia služieb - jej postavenie, úloha služieb v ekonomike, na trhu práce; Klasifikácia služieb, faktory diferenciácie; Lokalizačné faktory a modely rozmiestnenia, vplyv na rozvoj územia; Podnikateľské služby, spotrebiteľské služby a malé a stredné podnikanie; Finančné služby - vývojové trendy a priestorová distribúcia; Verejné služby, základné modely ich poskytovania, dostupnosť; New public management a vplyv informačných a telekomunikačných technológii v službách; Štát, miestna a regionálna samospráva v poskytovaní verejných služieb; Vybrané miestne verejné služby – analýza poskytovania a priestorová organizácia; Nadnárodné spoločnosti a globalizácia v službách.
Odporúčaná literatúra: 
Bryson, J. R., Daniels, P. W., Barney, W. 2004. Service worlds – people, organisations, technologies. London: Routledge.
Balážová, E. 2005. Benchmarking služieb miestnej samosprávy na Slovensku. Bratislava: Transparency International Slovensko.
Daniels, P., Illeris, S., Bonamy, J., Phillippe, J. 1993. The geography of services. London: Frank Cass.
Moulaert, F., Todtling, F. eds. 1995. The geography of advanced producer services in Europe. Progress in Planning, 43, no. 2-3.
Ochrana, F. et al. 2007. Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica.
Wollmann, H., Marcou, G., 2010. The provision of public services in Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 7
A
B
C
D
E
FX

85,71
14,29
0
0
0
0


Vyučujúci: 
doc. RNDr. Ján Buček, CSc., Mgr. Ingrid Bučeková, PhD., Mgr. Eva Džupinová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. , doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Geografická báza údajov (1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenie 4 praktických úloh na cvičeniach. Písomná skúška. Riešenie praktickej úlohy na záverečnej skúške.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie a precvičenie základných pojmov geografických databáz.
Stručná osnova predmetu: 
1.	Geografická báza údajov (GBU) ako systém – prvky a vzťahy.
2.	Definícia prvkov objektívnej reality a ich digitálna reprezentácia.
3.	Definícia modelu geometrie GBU – súradnicové systémy a štandardy
4.	Definícia modelu témy GBU. Štandard DIGEST.
5.	Katalóg objektov GBU. Možnosti použitia FACC – DIGEST.
6.	Národný katalóg objektov GBU – KO ZBGIS a možnosti jeho použitia.
7.	Parametre kvality GBU.
8.	Logické modelovanie GBU a modely údajov.
9.	Relačný údajový model a jeho aplikácia v GBU.
10.	Topologická štruktúra priestorových objektov GBU. 
11.	Klasifikácia priestorových vzťahov  v 2D topologickej štruktúre priestorových objektov GBU.
12.	Modelovanie relačných vzťahov v GBU.
13.	Modelovanie komplexných priestorových štruktúr GBU na báze 2D topológie geografických objektov. 
14.	Osvojenie praktických zručností s relačnými databázovými systémami (Oracle, PostgreSQL).
Odporúčaná literatúra: 
MIČIETOVÁ, E., KOŽUCH, M. ED.: Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Geoinformačné technológie. Vydavateľstvo ELITA, Bratislava, 2008.
Mičietová, E.: Geografický informačný systém (GIS): štruktúra, integrita, interoperabilita, implementácia. [online]. Dostupné na: <http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2001/sbornik/>
Oracle database online docummentation. [online]. Dostupné na: <http://www.oracle.com/pls/db112/homepage>
POstgresQL Tutorial. [online]. Dostupné na: <http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/tutorial.html>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 166
A
B
C
D
E
FX

4,22
28,31
24,7
22,29
26,87
3,61


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.




































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Geografická báza údajov (2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičení týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: Geografická báza údajov (1)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenie 4 praktických úloh na cvičeniach. Písomná skúška. Riešenie praktickej úlohy na záverečnej skúške.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Projektovanie geografických databáz, hodnotenie a vykázanie kvality a operačných možnosti geografických databáz, interoperabilita geografických databáz a metaúdajov.
Stručná osnova predmetu: 
1.	Entitno relačný model (ERM), entitno relačný diagram - prvky, vzťahy, kódovanie.
2.	Klasifikácia vzťahov ERM podľa typov entít, stupňa, voliteľnosti a mohutnosti relácií.
3.	Normalizácia relačných databáz.
4.	Typy dátových skladov GBU a platformy GIS.
5.	Založenie a realizcia projektu GBU na vybraných technologických platformách GIS.
6.	Integrácia geometrie a tematických atribútov v projekte GBU.
7.	Harmonizácia geometrie projektu GBU.
8.	Harmonizácia témy projektu GBU.
9.	Metodika hodnotenia operačných možností GBU.
10.	Metaúdaje a miery kvality vo vzťahu ku GBU.
11.	Profil metaúdajov, editácia metaúdajov, validácia metaúdajov, metainformačný katalóg.
12.	GBU a nástroje distribúcie a integrácie geografických informácií a metaúdajov v prostredí priestorových informačných infraštuktúr. 
13.	Osvojenie praktických zručností – realizácia projektu GBU: návrh, implementácia a distribúcia geografických infromácií a metaúdajov na vybranej platforme GBU. Prezentácia operačných možností. Modelovanie priestorových štruktúr.
Odporúčaná literatúra: 
Entity Relationship Modelling. Dostupné na: <http://www.databasedesign.co.uk/bookdatabasesafirstcourse/chap3/chap3.htm>
ER Diagrams. Dostupné na: <http://www.smartdraw.com/resources/tutorials/tips-for-er-diagrams/>
	Elmasri, R., Navathe, S. B. : Fundamentals of Database Systems, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1., 2. vydanie
MIČIETOVÁ, E., KOŽUCH, M. ED.: Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Geoinformačné technológie. Vydavateľstvo ELITA, Bratislava, 2008.
Používateľské príručky ArcGIS, Geomedia.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 166
A
B
C
D
E
FX

4,22
28,31
24,7
22,29
16,87
3,61


Vyučujúci: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.


































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Kurz geomedia/ARC GIS
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
4 hodiny cvičení týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: Pôvodný kód a názov predmetu: N-bZXX-041-1 GIS1 Úvod do geografických informačných systémov.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 samostatné práce (praktické skúšky) v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Získať základné znalosti o práci v GIS programových prostrediach Geomedia a ArcGIS.
Stručná osnova predmetu:
Geomedia:
1.	Vytvorenie pracovného projektu.
2.	Pripojenie existujúceho dátového skladu.
3.	Práca s legendou.
4.	Vytvorenie nového dátového skladu.
5.	Tvorba tematických máp a práca s mapovým oknom.
6.	Práca s dátovým oknom.
7.	Využitie funkčných atribútov.
8.	Atribútové dopyty.
9.	Tvorba atribútovo závislej mapovej symboliky.
10.	Priestorové dopyty, buffer zóny a priestorové join-y.
11.	Geokódovanie.
12.	Agregácia priestorových vrstiev.
13.	Tvorba popisov.
14.	Príprava mapových výstupov.
15.	Finalizácia mapových výstupov.
ArcGIS:
1.	Štruktúra systému ArcGIS.
2.	Práca v aplikácii ArcCatalog.
3.	Základy práce v aplikácii ArcMap.
4.	Vizualizácia vektorových a rastrových vrstiev.
5.	Atribútové a priestorové dopyty.
6.	Tvorba a editácia vektorových vrstiev.
7.	Spracovanie geografických údajov pomocou nástrojov ArcToolbox.
8.	Základy práce s geodatabázou.
9.	Tvorba máp.
10.       Kontrola topológie a oprava topologických chýb.
11        Rozšírenia prostredia ArcGIS.
Odporúčaná literatúra: 
Learning GeoMedia Professional (Používateľská príručka k softvéru).
GeoMedia Professional User's Guide (Používateľská príručka k softvéru).
Working with GeoMedia® Professional (Používateľská príručka k softvéru).
HLÁSNY, T.: Geografické informačné systémy, priestorové analýzy. ZEPHYROS a NLC, Banská Bystrica, 2007.
KOREŇ, M.: Geografický informačný systém ArcGIS (Vysokoškolské skriptá). Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 2008.
ArcGIS Desktop Help Library (Používateľská príručka k softvéru). [online]. Dostupné na: <http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri, kapacita predmetu je obmedzená na 30 študentov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 96
A
B
C
D
E
FX

87,5
11,46
1,04
0
0
0


Vyučujúci: Mgr. Hana Stanková, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
























Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Matematika 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...): seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: S2           
Metóda: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. rok, zimný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň 
Podmieňujúce predmety: Matematika 1, Matematika 2
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú písomné  previerky a domáce úlohy spolu za 70 bodov, na konci semestra jeden záverečný test za 30 bodov.  Na získanie hodnotenia A je potrebné získať celkovo najmenej 91 bodov, na B najmenej 82 bodov, na  C najmenej 74 bodov, na D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý celkovo získa menej ako 54 bodov.
Výsledky vzdelávania: Osvojiť si základné matematické metódy, teórie a poznatky využívané v (demo)geografickom výskume a  praxi.
Stručná osnova predmetu: 
Diferenciálny počet funkcie viac premenných:  
- reálna funkcia viac premenných ( základné pojmy; definičný obor funkcie dvoch a troch premenných; vrstevnice a grafy funkcii )
- limita a spojitosť funkcie viac premenných
- parciálne derivácie a totálny diferenciál ( nutná a postačujúca podmienka diferencovateľnosti )
- parciálne derivácie vyšších rádov; diferenciály vyšších rádov
- extrémy funkcie viac premenných ( lokálne extrémy, postačujúca podmienka existencie lokálneho extrému; viazané extrémy; Lagrangeova metóda; globálne extrémy )
- aplikácie diferenciálneho počtu v analytickej geometrii 

Odporúčaná literatúra: Eliaš,Horváth,Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky 3 
Študijné materiály na webovej stránke prednášajúcej
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: RNDr. Kristína Rostás, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Národná infraštruktúra priestorových údajov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
3 hodiny seminára týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra vypracuje 5 samostatných prác. Test v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o národnej a európskej infraštruktúre priestorových informácií, súvisiacej legislatíve a štandardoch, formách a metódach poskytovania a využívania geografických (priestorových) informácií a ich funkcionalite.
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie základných pojmov, prehľad o súvisiacej legislatíve, prehľad platných štandardov a noriem pre geografické (priestorové) informácie, národné štandardy – Automatizovaný informačný systém geodézie a kartografie, základná báza údajov pre GIS. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES  (INSPIRE), základné údajové štruktúry (Core data), význam vo verejnej správe. Zákon 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, vyhláška č. 352/2011 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Formy a metódy sprístupnenia zdrojov priestorových údajov a metaúdajov pomocou sieťových služieb a ich publikácia s využitím katalógových služieb.
Odporúčaná literatúra: 
– MIČIETOVÁ, E., VALIŠ, J., HERICH, I., IVANIČ, J., KUDLA, R., SVATÝ, J., TUCHYŇA, M., VALLUŠ, M., ZAHN, O.: Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií. ELITA, 2008.
– http://geonet.sk
– http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
– http://inspire.enviroportal.sk/
– http://geoportal.sazp.sk
– http://www.geoportal.sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri, kapacita predmetu je obmedzená na 15 študentov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: Ing. Juraj Vališ, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.











Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Písanie vedeckej štúdie a jej prezentácia (nový od AR 2016/17)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
3 hodiny seminárov za týždeň prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: –
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Systematická príprava na seminár, prezentovanie výsledkov na Študentskej vedeckej konferencii.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %. 
Výsledky vzdelávania: 
Absolvovaním predmetu študent nadobudne skúsenosť s tvorbou odbornej publikácie charakteru vedeckej štúdie a jej prezentáciou.
Stručná osnova predmetu: 
1. Písanie príspevku charakteru pôvodnej vedeckej štúdie na zvolenú tému.
2. Príprava prezentácie v programe MS PowerPoint, ktorá je obsahovo zameraná na prezentáciu dosiahnutých vedeckých výsledkov.
3. Príprava posteru v ľubovoľnom grafickom programe, ktorý je obsahovo zameraný na prezentáciu dosiahnutých vedeckých výsledkov.
4. Prezentácia príspevku na Študentskej vedeckej konferencii formou prednášky alebo posteru.
Odporúčaná literatúra: 
POKORNÁ, D. a IVANOVÁ, K.: Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 61 s. ISBN 978-80-87240-35-9.
Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.
ŠIROKÝ, J. a kol.: Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský 
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v letnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
C
D
E
FX

0
0
0
0
0
0


Vyučujúci: RNDr. Marián Jenčo, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.



Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Planetárna geografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
3 hodiny seminára týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra vypracuje 1 samostatnú prácu. Písomný test v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Súradnicové sústavy a voľba vhodnej súradnicovej sústavy. Vzájomné transformácie súradnicových sústav. Základy stavby a vývoja vesmíru. Matematické základy popisu polohy slnečnej sústavy v galaxii a polohy Zeme v slnečnej sústave. Pohybové rovnice, trajektórie planét, umelých družíc a ich parametre. Zem ako fyzikálne vesmírne teleso. Vzájomné pôsobenie Slnko - Zem a jeho vplyv na globálne procesy na Zemi, vzájomné vzťahy Mesiac - Zem.
Stručná osnova predmetu: 
1.Nebeska sféra a abstraktná referenčná plocha nebeskej sféry. Pojem referenčnej plochy nebeských telies a ich matematické vyjadrenie v kartézskej súradnej sústave. Kartézska súradná sústava a definícia polárnych súradníc. 
2.Súradnicové sústavy a ich definície: horizontálna, ekvatoreálna, ekliptikálna súradnicová sústava. 
3. Transformácia súradných sústav a vyjadrenie transformačných rovníc. Zdanlivé dráhy Slnka na oblohe v horizontálnej súradnicovej sústave a ich matematické vyjadrenie. 
4. Pohybové rovnice a ich vyjadrenie v kartézskej súradnicovej sústave a v polárnej súradnicovej sústave. Tvary dráh nebeských telies. 
5. Odvodenie prvého, druhého a tretieho Keplerovho zákona a jeho zovšeobecnenie na základe pohybových rovníc 
6. Zem ako fyzikálne teleso. Základné pohyby Zeme a ich dôsledky, Pohyby Slnka, Mesiaca a vesmírnych telies (zatmenie Slnka a Mesiaca, viditeľnosť súhvezdí počas roka), slapové javy. 
7. Čas a kalendár, atmosferická refrakcia a extinkcia, meranie hmotností a vzdialeností v astronómii. 
8. Stavba slnečnej sústavy, Súčasti vesmírneho systému a ich stavba (Galaxie, Hviezdy a ich vlastnosti, štruktúrne útvary hviezdnych sústav).
Odporúčaná literatúra: 
– BRÁZDIL, R. a kol.: Úvod do studia planety Země, SPN, Praha, 1988.
– ŠKVARČEK, A., SEKO, L.: Základné poznatky o Zemi a vesmíre, UK, Bratislava, 1989.
– HVOŽDARA, M.: Naša Zem pevná i premenlivá. VEDA, Bratislava, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 135
A
B
C
D
E
FX

5,19
10,37
10,37
23,7
44,44
5,93


Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., Mgr. Alexandra Benová, PhD., Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.





































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Počítačová tvorba máp 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 1 hodina prednášky /2 hodiny cvičenia, prezenčne
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 1 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra bude písomná previerka teoretických vedomostí (30 % z celkového hodnotenia) a praktická skúška pri počítači (70 %). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov zo 100 možných. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa menej ako 55 % z maximálneho počtu bodov v každom z hodnotení.
Výsledky vzdelávania: Činnosti a postupy súvisiace s počítačovou tvorbou tematických máp v prostredí geoinformačných programov a technológií - tvorba tematických máp v kontexte metodologických princípov geografických informačných systémov (GIS). Základné postupy zberu, tvorby a integrácie geografických dát v prostredí GIS, kartografická interpretácia - počítačová vizualizácia máp. 
Stručná osnova predmetu: . 1. Úvod do problematiky počítačovej tvorby (počítačová grafika, CAD/CAM a GIS systémy, systémy desktop GIS, geografické/kartografické databázy). 2. Základné pojmy a termíny (priestorové a topologické štruktúry, stratégie uloženia grafických a negrafických atribútov), metodika počítačovej tvorby máp. 3. Všeobecné princípy digitalizácie máp a tvorby kartografickej databázy v prostredí programov GIS (metódy zberu a prvotného spracovania geodát (rasterizácia, vektorizácia, tvorba topologických štruktúr, tvorba a štruktúrovanie atribútových dát, integrácia dát - tvorba jednotnej databázy, transformačné postupy, konverzia priestorových dát, metodika spracovanie dát, generovanie kartografických prezentácií a tlačových zostáv). 4.Hodnotenie programových nástrojov na tvorbu máp.5. Metodika práce vo vybranom programe (GIS MapInfo Professional) - pôvod a zameranie programu, filozofia práce v programe a jeho štruktúra, používateľské rozhranie, základné pojmy a termíny, použitie programu v príkladoch: práca so správcom vrstiev, tvorba tematických máp a výslednej mapovej zostavy, tvorba grafov a dištriktov, vkladanie grafickej mierky do máp, definovanie presnej číselnej mierky vo výstupnej zostave, konverzné postupy (import *.xls do programu), práca s tabuľkami a atribútmi : výbery, prepojenie tabuliek, práca s funkciami, operátormi, nadstavby programu (Spider Graph), funkcie SQL, priestorové výbery.
Odporúčaná literatúra: 
KUSENDOVÁ D., BAČÍK, V. (2009) Počítačová tvorba máp Cvičenia v programe MapInfo Professional. Geo-grafika, Bratislava + výučbové CD s digitálnymi dátami
KUSENDOVÁ D., PRAVDA J. (2004) Počítačová tvorba máp. Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta, Bratislava. 
DOBEŠOVÁ, Z. (2009). Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 131 s. TUČEK, J. (1998). Geografické informačné systémy – principy a praxe. Brno, Computer Press, manuál programu GIS MAPINFO PROFESSIONAL
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 270
A
B
C
D
E
FX

18,15
31,11
25,56
12,59
12,59
0


Vyučujúci: doc. RNDr. Dagmar Kusendová,CSc.,  Mgr. Vladimír Bačík, PhD., Mgr. Juraj Majo, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.


































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Teória systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
2 hodiny seminára týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra vypracuje 1 samostatnú prácu. Písomný test v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie študentov so všeobecnou teóriou systémov. Definovanie systému, jeho prvkov a vzťahov. Hierarchia systémov, štruktúra systémov, klasifikácia systémov a väzieb; funkčná a priestorová štruktúra. Geografická sféra ako priestorovo organizovaný systém a jej subsystémy. Teória systémov a základné chápanie priestorovej organizácie procesov a javov v geografickej sfére.
Stručná osnova predmetu:
1.pojem systému a podmienky zavedenia systému na objekt alebo množinu objektov uvažovaných z rôznych hľadísk. Množina hľadísk a množina kritérií definujúca jednotlivé hľadiská
2.všeobecná teória systémov, definície systému a jej rôzne druhy – vzájomné porovnanie 
3.klasifikácia systémov z hľadiska otvorenosti a uzatvorenosti, z hľadiska správania sa systémov 
4.pojem závislosti a väzby, pojem vstupných a výstupných vektorov prvku systému a systému ako celku 
5.klasifikácia väzieb podľa zapojenia prvkov 
6. pojem spätnej väzby, štruktúra systému 
7.priestorové systémy – priestorová a funkčná štruktúra systému, vzťah funkčnej štruktúry a priestorovej štruktúry systému 8.stavové veličiny a vyjadrenie celkových stavov prvkov systému a systému ako celku, stavy prvkov systému a stavy systému ako celku 
9. hierarchia systémov, systém, nadsystém, subsystém, rozlišovacia úroveň
10.geografická sféra ako priestorovo organizovaný systém, jednotlivé subsystémy geografickej sféry a ich vzájomné prepojenie.
Odporúčaná literatúra: 
– KRCHO, J.: Geografická kartografia, UK, Bratislava, 1986. 
– KRCHO, J.: Morfometrická analýza a digitálne modely georeliéfu. Veda, Bratislava, 1990.
– KRCHO, J.: Mapa ako abstraktný kartografický model SK geografickej krajiny ako reálneho priestorového systému SG. Geografický časopis, 33, 3, 1981.
– CHORLEY, R., KENNEDY, B.: Physical Geography: A systems approach. London: Prentice-Hall International, 1971.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 158
A
B
C
D
E
FX

0,63
4,43
12,66
26,58
32,28
23,42


Vyučujúci: Mgr. Alexandra Benová, PhD., Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.





































Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Terestrické metódy zberu priestorových údajov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
3 hodiny seminára týždenne za semester prezenčnou metódou
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester štúdia
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test v skúškovom období.
Hodnotenie v %: A – 100 až 93, B – 92 až 85, C – 84 až 77, D – 76 až 69, E – 68 až 60. Fx – 59 a menej. Kredity nebudú udelené pri nižšom hodnotení ako 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Terestrické metódy zberu priestorových údajov o teréne. Princípy geodetického merania uhlov a dĺžok. Výškové meranie. Spracovanie merania a základné geodetické výpočty.
Stručná osnova predmetu:
Metódy a prístroje pre zber priestorových údajov o teréne:
- teodolit,
- meranie vodorovných a zvislých uhlov,
- meranie dĺžok – meradlami, opticky, elektronicky,
- optická a elektronická tachymetria,
- výpočet priestorových súradníc,
- nivelačný prístroj,
- nivelácia.
Odporúčaná literatúra:
Učebnica alebo skriptá z geodézie, napr.:
STANĚK, V., HOSTINOVÁ, G., KOPÁČIK, A.: Geodézia v stavebníctve. Jaga. Bratislava 2007.
ŠOLC, J.: Geodézia pre vodohospodársky smer. StaF SVŠT. Bratislava 1983.
BITTERER, L.: Geodézia. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2003. [online]. Dostupné na: <http://svf.uniza.sk/kgd/index.php?me=401&lc=sk&lm=s>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: Predmet sa poskytuje výlučne v zimnom semestri, kapacita predmetu je obmedzená na 20 študentov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: Ing. Juraj Vališ, PhD., Mgr. Miroslav Kožuch, PhD., Mgr. Hana Stanková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.


Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 

Názov predmetu: Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášok / 1 hodina cvičení týždenne, prezenčne
Počet kreditov: 4 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia:  6. semester
Stupeň štúdia 1. stupeň 
Podmieňujúce predmety: bez
Podmienky na absolvovanie predmetu: 1. vypracovanie semestrálnej práce z analýzy miestnych financií – podmienka pripustenia ku skúške, 2. písomná skúška – test - na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 percent bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 84 percent, na hodnotenie C najmenej 76 percent bodov, na hodnotenie D najmenej 68 percent bodov a na hodnotenie E najmenej 60 percent bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Predmet priblížuje základné poznatky urbánnej ekonómie, ako aj aktuálne ekonomické a finančné aspekty rozvoja miest. Podstatná pozornosť sa venuje ekonomickej podstate lokalizácie aktivít v meste, vybraným trhovým štruktúram, ekonomickým súvislostiam trvalej udržateľnosti v mestách, vplyvu súčasnej transformácie ekonomiky na mestá, miestnym financiám, investičnému rozvoju, miestnemu ekonomickému rozvoju a strategickému plánovanie. Študent získa rozsiahle poznatky využiteľné pri riadení a plánovaní miestneho rozvoja v súčasnej spoločnosti, bude ovládať základné pravidlá financovania miestnej samosprávy a financovania rozvoja sídiel.
Stručná osnova predmetu: Úvod do urbánnej ekonómie; Ekonómia lokalizácie bývania;  Ekonómia lokalizácie výrobných aktivít; Ekonómia lokalizácie administratívnych aktivít; Ekonómia súčasnej transformácie mesta; Trh nehnuteľností; Proces investovania a výstavby v rozvoji miest; Miestny ekonomický rozvoj; Strategické plánovanie rozvoja a programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest; Ekonomické aspekty interkomunálnej spolupráce; Urbánny marketing; Ekonomické aspekty trvalo-udržateľného urbánneho rozvoja; Miestne financie - teória a miestne financie na Slovensku.
Odporúčaná literatúra: 
Buček, J., Borárosová Z., Sopkuliak A. 2010. Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. Bratislava: Geografika.
Maier, G., Tödtling, F. 1998. Regionálna a urbanistická ekonomika I. Bratislava: Elita.
Maier, K., Čtyroký, J. 2000. Ekonomika územního rozvoje. Praha: Grada. 
O’Flaherty, B. 2005. City Economics. Cambridge: Harvard University Press.  
O’Sullivan, A. 2007. Urban Economics. New York: McGraw-Hill.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 34
A
B
C
D
E
FX

2,94
14,71
5,88
14,71
52,94
8,82


Vyučujúci: doc. RNDr. Ján Buček, CSc.,  RNDr. Martin Plešivčák, PhD.	
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. , doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
















Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: 

Názov predmetu: 
Verejná správa
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok/1 hodina cvičení týždenne, prezenčne
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: -
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra sa spracúvajú projekty za max. 20 bodov a záverečný test je v hodnote max. 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 bodov.
Výsledky vzdelávania: Zvládnutie základných poznatkov z verejnej správy, čo je predpokladom úspešného absolvovania ďalších špecializovaných predmetov týkajúcich sa verejnej správy ako aj využívania týchto poznatkov v praxi.
Stručná osnova predmetu: 
1 ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA, PRÁVNE DOKUMENTY, INFORMAČNÉ ZDROJE                        
2 VEREJNÁ SPRÁVA – ZÁKLADNÉ TERMÍNY, PRÍBUZNÉ DISCIPLÍNY,
   INŠTITÚCIE ZAOBERAJÚCE SA ROZVOJOM VEREJNEJ SPRÁVY 
3 SAMOSPRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
4 ŠTÁTNA SPRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
5 ZÁKONODARNÁ MOC, SÚDNA MOC, PROKURATÚRA V SLOVENSKEJ 
   REPUBLIKE 
6 KONTROLA VO VEREJNEJ SPRÁVE V Slovenskej republike 
7 MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY 
8 VZDELÁVANIE VO VEREJNEJ SPRÁVE    
Odporúčaná literatúra:
SLAVÍK, V. 2014. Verejná správa. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
   Prírodovedecká fakulta, 2014. 180 s. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 496
A
B
C
D
E
FX

3,83
8,87
23,59
37,5
15,52
10,69


Vyučujúci: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., RNDr. Michal Klobučník, PhD.	
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.


Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z matematiky 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenie...): seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: S2
Metóda: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester (denná forma štúdia)
Stupeň štúdia: 1. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú vedomosti študentov preverované formou vypracovania domácich úloh a písomných previerok z preberaného učiva. Záverečný výsledok bude určený ako vážený priemer výsledkov zo všetkých hodnotených aktivít. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať celkovo najmenej 92% bodov, na B najmenej 84% bodov, na C najmenej 76% bodov, na D najmenej 68% bodov a na hodnotenie E najmenej 60% bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý celkovo získa menej ako 60% bodov.
Výsledky vzdelávania: Zopakovanie, utvrdenie a prehĺbenie poznatkov zo stredoškolskej matematiky potrebných pre úspešné absolvovanie povinných predmetov Matematika 1 a Matematika 2. 
Stručná osnova predmetu:
Algebrické výrazy a mnohočleny, číselné obory, deliteľnosť prirodzených a celých čísel, absolútna hodnota reálneho čísla, rovnice a nerovnice (lineárne, kvadratické, exponenciálne, logaritmické, goniometrické), funkcia, vlastnosti funkcie (konštantná a lineárna, kvadratická, lineárna lomená, mocninová, exponenciálna, logaritmická, goniometrická), vzťahy medzi goniometrickými funkciami, vektor.
Odporúčaná literatúra: 
Richtáriková, S., Kyseľová, D.: Matematika. ENIGMA, 1998. s.312.
Kol. autorov: Zmaturuj z matematiky 2: Zbierka riešených úloh zo stredoškolskej matematiky. Didaktis. 2006, s 248.
Učebnice a zbierky úloh z matematiky pre stredné školy.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
B
C
D
E
FX









Vyučujúci: PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19. apríla 2016
Schválil: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.



