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2x Laboratórium geoinformatiky, digitálnych technológií a GIS

Laboratórium digitálnej fotogrametrie

Laboratórium distribúcie geografických informácií



Pedologicko – dendrologické
laboratórium



Väčšina predmetov je spoločných

líšia sa zameraním:

• Prírodovedný akcent

• Silnejšie zameranie na geoinformatiku

,



Geografia a geoekológia
pre krajinné plánovanie



Syntéza:
celostný pohľad



Priestorovosť:



Geológia a litogeografia

Geomorfológia

Meteorológia a klimatológia

Hydrológia a hydrogeografia

Pedológia a pedogeografia

Biogeografia

Prírodovedné predmety:

Geoekológia

Základy z odborov:

Kartografia

Geografické informačné systémy

Diaľkový prieskum Zeme

Geoinformatika

Humánna geografia

Regionálna geografia

Environmentalistika





Oblasť životného prostredia a pôdohospodárstva

=> štátne inštitúcie aj súkromná sféra

meteorológia, vodné hospodárstvo, ochrana prírody,

poľnohospodárstvo a lesníctvo, územné plánovanie...

Všade tam, kde je potrebné zosúlaďovať ochranu prírody s jej 

využívaním.

GIS analýzy, terénne mapovanie, letecké a satelitné snímkovanie...

Uplatnenie:



Geografia, kartografia
a geoinformatika



Čo to je geoinformatika?

⚫ Interdisciplinárne orientovaný geografický odbor zameraný na 
spracovanie geografických informácií pomocou geografického 
informačného systému (GIS),

⚫ Zameriava sa na tvorbu metód a nástrojov spracovania 
geografických informácií s využitím informačných technológií od 
fázy ich zberu a uchovávania, cez priestorové analýzy, hodnotenie 
a modelovanie, až po kartografickú prezentáciu a vizualizáciu 
výsledkov



Prečo študovať tento 
program?

⚫ Výstupy geoinformatiky nachádzajú široké uplatnenie v praxi, kde
sa zvyšuje význam digitálneho spracovania a komunikácie
geografickej informácie na internete, lokalizačných služieb na
báze mobilných technológií, monitoringu životného prostredia
ako aj modelovania procesov prebiehajúcich v krajine

⚫ Uplatnenie absolventov - široké od verejného až po súkromný 
sektor, zvyšujúci sa záujem o výstupy geoinformatiky vytvára 
veľmi dobré podmienky absolventov, nakoľko výrazne prispieva k 
informatizácii rôznych spoločenských aktivít



Čo sa naučíte?



Geodetické metódy zberu
a spracovania priestorových údajov



Zber priestorových údajov satelitným systémom



Zber údajov pomocou diaľkového prieskumu
Zeme a digitálnej fotogrametrie



Klasifikácia obrazu DPZ



Využitie starých máp



Tematické znázornenie objektov



Digitálna tvorba máp



Teória mapového jazyka



Návrh databázy pre GIS
a práca s ňou



Štatistické analýzy



Morfometrická analýza georeliéfu



Modelovanie a vizualizácia georeliéfu



Tvorba rozhodnutí pomocou GIS

Syntéza 
údajov

Spracovanie

Vhodnosť územia



Tvorba vlastných nástrojov GIS



Webové programovanie a prezentácia



Webová prezentácia
v komerčnom rozhraní



Výsledky práce s účasťou našich absolventov

⚫ Geoportál GKÚ https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html

⚫ Mapový klient ZBGIS® https://zbgis.skgeodesy.sk/

https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html


Geografia a geoekológia

pre krajinné plánovanie

Geografia, kartografia

a geoinformatika

Fyzická geografia

a geoinformatika

Fyzická geografia, geoekológia

a geoinformatika
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ďalšie informácie:

Web:
https://gis.fns.uniba.sk/

https://fns.uniba.sk/kfg/

Ukážky prác našich študentov

Zoznamy predmetov (str. 73 a 76) 

Prípadné ďalšie otázky radi zodpovieme aj na adrese:

prif.kfggi@uniba.sk

https://gis.fns.uniba.sk/
https://fns.uniba.sk/kfg/
https://gis.fns.uniba.sk/docs/DOD_P2020.pdf
https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/studium/2020/Bc_knizka_2020_2021_final_print.pdf



