
Informačný list pre predmet

STAROSTLIVOSŤ O KRAJINU
Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta: Lesnícka fakulta
Kód predmetu: SOK-I
Názov predmetu: Starostlivosť o krajinu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

prednáška 2 hod. týždenne / 20 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

cvičenie 2 hod. týždenne / 20 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

hlavné cvičenie 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester
štúdia:

Adaptívne lesníctvo – inžiniersky (denná), 2. semester
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo – inžiniersky (denná), 2. semester
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo – inžiniersky (externá), 4. semester

Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

V rámci cvičení študenti vypracujú tri demoštračné programy, pri spracovaní ktorých sa preukáže schopnosť aplikovať
teoretické vedomosti, získané štúdiom predmetu, pri riešení praktických úloh. Hodnotí sa správnosť riešenia, tiež
formálna úroveň spracovania. Maximálny zisk bodov za jeden program je 20 , minimálny 10. Spracovanie programov
s dostatočným bodovým ziskom je podmienkou pre možnosť zúčastniť sa ústnej skúšky, ktorou sa, po jej bodovom
zhodnotení, absolvovanie predmetu uzavrie.

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu získa študent schopnosť analyzovať a hodnotiť stav reálnej krajiny a dopad socio-
ekonomických činností na krajinu a jej zložky. V praxi poznatky tvorivo aplikovať pri starostlivosti o krajinu a pri
návrhoch jej revitalizácie.

Stručná osnova predmetu:

Ekologické základy starostlivosti o krajinu. Ochrana a tvorba poľnohospodársky a lesnícky využívanej krajiny. Krajinné
a územné plánovanie ako nástroj starostlivosti o krajinu. Vybrané rizikové faktory v krajine. Environmentálne právo.
Nástroje starostlivosti. Medzinárodná spolupráca.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Forman R. T. T. – Godron, M., 1993: Krajinná ekologie. Praha: Academia, 583 s.
Izakovičová, Z. – Grotkovská, L. – Moyzeová M. et al., 2006: Integrovaný manažment krajiny. Bratislava: ŠEVT pre
Ústav krajinnej ekológie SAV , 232 s.
Klinda, J. (ed.): Príručka environmentalistu SAŽP, 2002, 270 s.
Klinda, J. -Lieskovská, Z. (editori), 2011: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2010.
Banská Bystrica: MŽP SR, SAŽP. 192 s.
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Kozová, M. – Pauditšová, E. – Finka, M. (eds.), 2010: Krajinné plánovanie. Bratislava: STU Bratislava, 325 s.
Sláviková, D. a kol., 2010: Krajinná ekológia. Zvolen: TU Zvolen, vysokoškolská učebnica. 197 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk, anglický jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 983
A B C D E FX

24,8 % 19,7 % 25,2 % 18,6 % 11,4 % 0,3 %
Vyučujúci: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor,

zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. et Ing. Martin Kubov, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský
jazyk
Ing. Andrea Lešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk

Dátum poslednej zmeny: 11. 5. 2020
Schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a garant príslušného študijného

programu
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