
Oznam pre študentov 2. a 3. ročníka externého štúdia 

 

Keďže výučba 2. a 3. ročníka štúdia externého štúdia prebieha integrovanou formou (vždy prebieha 
len podľa programu jedného ročníka) v školskom roku 2017/2018 bude prebiehať výučba predmetov 
3. ročníka pre obidva ročníky (tzn. aj pre druhákov), kým v šk. r. 2018/2019 bude prebiehať výučba 
predmetov 2. ročníka programu (ale už pre študentov, ktorí medzitým postúpia do tretieho ročníka 
a pre študentov „druhákov“ v danom školskom roku). Umožní to absolvovať všetky predmety podľa 
akreditácie a prácu v primerane veľkej skupine študentov. V prípade opakovania predmetov 
(skúšania) nehrozí problém, keďže výučba na dennom štúdiu prebieha stále v trojročnom plnom 
cykle a učitelia sú k dispozícii. Výučba v prvom ročníku a vo štvrtom ročníku externého štúdia je 
organizovaná bez zmien. Výber tém bakalárskych prác bude prebiehať v závere letného semestra 
tretieho ročníka. 
Voliteľné predmety budú plánované podľa záujmu (sledujte informácie od garanta programu doc. 
Slavíka na webe, v časti pre externistov). Predpokladáme, že sa v nich tiež budú stretávať študenti 
viacerých ročníkov. 
Z tohto vyplýva povinnosť študentov v 2. a 3. ročníku externého zapísať si v tomto školskom roku 
predmety 3. ročníka. Predmety v druhom ročníku (s výnimkou cudzích jazykov) nebudú na externom 
štúdiu tento školský rok vyučované a nasadzované do rozvrhu externého štúdia. 
 
V Bratislave 28.08.2017 
J. Buček, V. Slavík 
 

Pre zjednodušenie prikladáme prehľad predmetov, ktoré si študenti 2. a 3. ročníka zapíšu pre tento školský rok. 

 Terénna prax v inštitúciách samosprávy – Slavík V. 3/Z 10d 100 3 
 Geografia sídiel – Slavík V. 3/Z 2P+1C 70/30 4 
 Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu 

–Bačík V., Klobučník M., Buček J. 
3/Z 2P+1C 80/20 4 

 Počítačová tvorba máp – Kusendová D.,  
Bačík V. 

3/Z 1P+2C 80/20 4 

 Historická geografia – Gurňák D. 3/Z 3P 100 4 
 Humánna geografia Slovenska – Tolmáči L., Križan F. 3/Z 2P+1S 70/30 4 
      
 Geografia vidieka – Spišiak P., Rochovská A., Korec P. 3/L 1P+1C 70/30 3 
 Dizajn databáz a informačné systémy – 

Kusendová D., Bačík V. 
3/L 2P+1C 80/20 4 

 Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy – 
Slavík V., Klobučník M. 

3/L 7d 100 3 

 Terénna prax z humánnej geografie a verejnej 
správy – Slavík V. 

3/L 5d 100 3 

 Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre 
geografov – Fila R., Klobučník M., Buček, J. 

3/L 2P+1C 80/20 4 

 Sociológia pre geografov – Fila R., Rochovská A., 
Slavík V. 

3/L 2P+1C 70/30 4 

 
Pre študentov 2. ročníka, prípadne i 3. ročníka 
 Anglický jazyk pre externistov 1 – Cihová, 

Kordíková 
2,3/Z 2S 50/50 2 

 Nemecký jazyk pre externistov 1 – Rizmanová 2,3/Z 2S 50/50 2 
 Anglický jazyk pre externistov 2 – Cihová, 

Kordíková 
2,3/L 2S 50/50 2 

 Nemecký jazyk pre externistov 2 – Rizmanová 2,3/L 2S 50/50 2 

 


