
Katedra
fyzickej

geografie
a geoekológie

- majú vzťah k prírode, radi sa v nej
pohybujú a pracujú

- chcú pracovať s modernými
informačnými technológiami

- ktorých mo�vujú existenciálne
výzvy vzťahu prírody a človeka

- sa chcú stať skutočnými
      prírodovedcami

Hľadáme študentov, ktorí:

Ponúkame:
- jediný priamo prírodovedne 

zameraný geografický bakalársky
študijný program na Slovensku

- pripravený v spolupráci s environ-
mentalistami a geoinforma�kmi

- študijné zázemie na katedre,
ktorá je vedecky najvýkonnejším
geografickým pracoviskom na
Slovensku (publikačné výstupy / zamestnanci)

- široké spektrum tém
bakalárskych prác zo všetkých
odvetví fyzickej geografie, a teda
možnosť vybrať si vlastné
smerovanie

Termín podania prihlášok 
na bakalárske štúdium je 

od 15.januára do 15.marca

Prihlášku nájdete na:
www.e-prihlaska.uniba.sk

Podpísanú prihlášku je potrebné 
zaslať na adresu fakulty:

PRIF UK
Mlynská dolina

Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Viac informácií nájdete na stránke:
www.budprirodovedcom.sk

alebo na stránke katedry 
fyzickej geografie a geoekológie:

www.fns.uniba.sk/kfg/

Bakalársky
študijný program



Profil absolventa
Priestorovosť a syntéza sú základnými špecifikami 
geografa. Problémy vníma v priestore a rieši v 
priestorových súvislos�ach. Dokáže pri tom spájať  - 
synte�zovať informácie z rôznych odborov: Počas 
štúdia získal základné vedomos� aj z iných prírod-
ných vied, orientuje sa v niektorých technických 
disciplínach, ale aj environmentálnej legisla�ve. 
Preto dokáže spolupracovať s množstvom špecialis-
tov a efek�vne riešiť aj stále častejšie sa vyskytujúce 
interdisciplinárne problémy. Má prax s prácou v 
teréne aj s GIS analýzami a tvorbou máp a preto je 
univerzálne uplatniteľný v oblas� životného pros-
tredia, pôdohospodárstva a prak�cky v akomkoľvek 
sektore, ktorý vyžaduje priestorové a synte�cké 
myslenie.

Odborné organizácie
SHMÚ  - Slovenský hydrometeorologický ústav
SAŽP  - Slovenská agentúra životného prostredia
ŠOP  - Štátna ochrana prírody

Verejná správa
- Ministerstvo životného prostredia
- Ministerstvo pôdohospodárstva
-> pod ne spadajúce úrady, napríklad:

- Poľnohospodárska platobná agentúra
- Slovenský pozemkový fond

Krajinnoplánovacie firmy
- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- Územné systémy ekologickej stability
- Pozemkové úpravy

Iné súkromné firmy
- geografické informačné systémy, geodézia,

developerské firmy...

Fyzická geografia

Geoekológia

Základy:
- kartografie a geoinforma�ky
- humánnej geografie
- regionálnej geografie

Špecializované predmety
- Prírodné hrozby a riziká v krajine
- Klima�cké zmeny

v priestore a čase
- Krajinná ekológia

Exkurzie a terénne práce

Geografické informačné
systémy a kabinetný výskum

Uplatnenie absolventa

Litogeografia

Klimatológia

Hydrogeografia

Pedogeografia

Biogeografia

Geomorfológia


