
III.8 Informačné listy predmetov (kritérium KSP-B2) 
 

Zoznam informačných listov pre inžiniersky študijný program Inžinierstvo životného 

prostredia 

 
Povinné predmety 
01 Bioinžinierstvo a bioreaktory 
02 Diagnostika mikroorganizmov 
03 Diplomová práca 
04 Disperzia znečistenín atmosféry a hydrosféry 
05 Environmentálne biotechnológie 
06 Environmentálne manažérske a audítorské systémy (EMAS) 
07 Inžiniersky projekt I 
08 Inžiniersky projekt II 
09 Inžiniersky projekt III 
10 Jadrová chémia a technológia 
11 Materiálové a energetické bilancie v životnom prostredí 
12 Ochrana a kvalita ovzdušia 
13 Pokročilé environmentálne analytické metódy 
14 Pokročilé geografické informačné systémy a priestorové analýzy 
15 Pokročilý diaľkový prieskum zeme 
16 Remediačné technológie pôd 
17 Štátna skúška I (obhajoba diplomovej práce) 
18 Štátna skúška II (kolokviálna skúška z Inžinierstva životného prostredia) 
19 Technológia čistenia odpadových vôd 
 
Povinne voliteľné predmety 
PV01 Energetika a životné prostredia 
PV02 Environmentálna štatistika 
PV03 Chemické cykly a kolobeh látok 
PV04 Legislatíva ochrany životného prostredia 
PV05 Pokročilá informatika v životnom prostredí 
PV06 Radiačná hygiena 
PV07 Regionálna environmentálna politika 
PV08 Sorpčné procesy a rovnováhy 
PV09 Spracovanie rádioaktívnych odpadov 
PV10 Vplyvy stresových faktorov na biotu 
PV11 Výroba potravín a životné prostredie 
PV12 Xenobiochémia 
 
Výberové predmety 
V01 Aktuálne problémy bioetiky 
V02 Biofyzika 
V03 Manažment krízových situácií 
V04 Športové aktivity I 
V05 Športové aktivity II 
V06 Športové aktivity III 
V07 Športové aktivity IV 
V08 Vedeckovýskumné projektovanie 



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 

Povinné predmety 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Bioinžinierstvo a bioreaktory 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
1/ Účasť na vyučovaní v súlade so študijným poriadkom.  
2/ Hodnotenie záverečného testu: 90-100% – A, 80-89% – B, 70-79% – C, 60-69% – D, 50-59% – E, 
0-49% – FX 
Výsledky vzdelávania:  
Absolvent predmetu dokáže samostatne navrhovať biotechnologické výrobné postupy, usporiadanie 
jednotkových operácií, vypočítať a bilancovať materiálové a energetické toky v navrhnutých 
operáciách, komplexne hodnotiť materiálovú, energetickú a ekonomickú náročnosť navrhovaných 
výrob vrátane jej environmentálnych dopadov. 
Stručná osnova predmetu:  
Základné schémy biotechnologických výrob a princípy ich bilancovania. 
Operácie pri získavaní a príprave substrátov a ich bilancovanie.  
Postupy sterilizácie substrátov, zariadení a prostredia.  
Navrhovanie a bilancie bioreaktorov pre základné biotechnologické výroby 
Navrhovanie a bilancovanie následných separačných, purifikačných a finalizačných operácií 
a zariadení pre základné tipy biotechnologických výrob. 
Princípy komplexného hodnotenia a optimalizácia parametrov jednotlivých procesov a navrhovaných 
biotechnologických výrob ako celku. 
Odporúčaná literatúra: 
Kaštánek, F. 2001. Bioinženýrství. Praha: ACADEMIA, 2001. 334 s. ISBN 80-200-0768-7. 
Chriašteľ L. 2005. Bioinžinierstvo I, II. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. 
ISBN 80-89034-50-0, ISBN 80-89034-57-8. 
Larroche, Ch. a kol. 2016. Current developments in biotechnology and bioengineering. New York : 
Elevier, 2016. 850 s. ISBN 978-04-4463-674-4. 
Villadsen, J. a kol. 2016. Fundamental bioengineering. New York : Wiley-Blackwell, 2016. 574 s. 
ISBN 978-3-527-33674-6. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a b c d e fx 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Diagnostika mikroorganizmov 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 1x priebežný test – 25 % hodnotenia (potrebné je získať 
55%), skúška v skúšobnom období – 75 %. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej časti 
hodnotenia získa menej ako 55 % 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní štúdia predmetu bude študent teoreticky a prakticky 
oboznámený zo základnými metódami detekcie a identifikácie najširšieho spektra mikroorganizmov 
tak štandardnými konvenčnými metódami, ako aj modernými molekulárno-biologickými metódami. 
Stručná osnova predmetu: 1. Mikrobiologické laboratórium – Vybavenie mikrobiologického 
laboratória. Bezpečnosť práce v mikrobiologickom laboratóriu. 2. Proces mikrobiologického 
vyšetrenia – Odber, transport a spracovanie vzorky. 3. Diagnostika baktérií – Prehľad diagnostických 
postupov v bakteriológii. Mikroskopické a kultivačné metódy. Biochemické identifikačné testy. 
Serologické metódy. Molekulárna identifikácia baktérií. 4. Diagnostika najdôležitejších bakteriálnych 
taxónov – Diagnostika gramnegatívnych a grampozitívnych baktérií. Diagnostika anaeróbnych 
baktérií. 5. Virologické laboratórne metódy – Priamy dôkaz vírusov. Nepriamy dôkaz vírusov. 
Molekulárne metódy pri dôkaze vírusov. 5. Parazitologické laboratórne metódy – Identifikácia 
krvných a črevných protozoálnych parazitov. Identifikácia ostatných protozoálnych parazitov. 
Molekulárne metódy pri dôkaze protozoí. 7. Mykologické vyšetrovacie metódy – Mikroskopické 
vyšetrenie klinického materiálu. Kultivačné metódy v mykológii. Identifikácia izolovaných 
mikromycét. Diagnostika klinicky významných mikromycét. Molekulárne metódy pri dôkaze mykóz. 
8. PCR detekcia mikroorganizmov – Faktory ovplyvňujúce PCR. Návrh primerov. Bioinformatické 
programy. Variácie PCR. 9. Detekcia a identifikácia mikroorganizmov génovou amplifikáciou 
a sekvenovaním – Izolácia a amplifikácia 16S rDNA v klinických a environmentálnych vzorkách. 
Identifikácia všetkých bakteriálnych DNA sekvencii s limitom identity ≥ 95%. Identifikácia 
a konfirmácia patogénnych baktérií. 10. Genotypové metódy pre typizáciu mikroorganizmov – 
Plazmidový fingerprinting. RFLP analýza. AFLP analýza. Interspersed repetitivne elementy. 
Ribotypizácia. spa typing. MLSA analýza. 11. MALDI-TOF MS identifikácia – Hmotnostná 
spektroskopia. Mechanizmus MALDI. Mechanizmus TOF. Analýza dát. 
Odporúčaná literatúra: 
Votava, M. a kol. 2010. Lékářská mikrobiologie – vyšetřovací metody. Brno : Neptun, 2010. 504 s. 
ISBN 978-80-8685-004-7. 
Buckingham, L. – Flaws, M.L. 2011. Molecular diagnostics: Fundamentals, methods, and clinical 
applications. F a Davis Company, 2011. 528 s. ISBN 978-08-0362-677-5. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. Milan Seman, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 4.3.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Diplomová práca 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
22 hodín cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 11 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné prezentovanie čiastkových výsledkov počas 
semestra v spolupráci s vedúcimi diplomových prác. Absolvovanie laboratórnych cvičení a konzultácií 
s vedúcim práce v dohodnutom rozsahu a čiastočné písomné spracovanie zadanej témy. Hodnotí 
vyučujúci na základe splnených požiadaviek a návrhu vedúceho práce. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: vie systematicky pracovať 
na téme diplomovej práce; zvláda samostatné využívanie vedeckých databáz; vie si urobiť rešerš 
na danú tému, extrahovať informácie zo získanej literatúry; zvláda prípravu a samotné riešenie 
experimentálnej práce v laboratóriu, vie vyvodzovať vlastné závery a poznatky zo získaných údajov 
a výsledkov experimentálnej práce. 
Stručná osnova predmetu: Vyplýva zo zadania témy diplomovej práce, ktorá môže mať 
prírodovedný alebo technický charakter. Môže mať formu projektu, teoretickej alebo experimentálnej 
výskumnej štúdie. Formálna osnova diplomovej práce: Úvod (s načrtnutím súčasného stavu riešenej 
problematiky). Cieľ práce. Teoretická časť. Experimentálna časť. Výsledky a diskusia. Závery. 
Literatúra. 
Odporúčaná literatúra:  
Meško, D. a kol. 2005. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005, 496 s. ISBN 80-8063-150-6. 
Podľa zadania diplomovej práce. Plánuje sa zadanie literárnej rešerše na danú tému v širšom rozsahu. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: vedúci diplomových prác 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Disperzia znečistenín atmosféry  

  a hydrosféry 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V 8. týždni semestra bude písomná previerka. Na získanie 
kreditov je potrebné, aby študent získal minimálne 50 % bodov. V prípade neúspechu je možné 
písomnú previerku 1-krát opakovať; v prípade odôvodnenej neprítomnosti možnosť ďalšieho termínu 
pred začatím skúškového obdobia. 
Výsledky vzdelávania: Študenti sa oboznámia s teoretickými východiskami hodnotenia transportu 
kontaminantov v atmosfére a v hydrosfére. Súčasťou predmetu sú vybrané technologické princípy 
ochrany ovzdušia a postupov remediácie podzemných vôd.   
Stručná osnova predmetu: Transport znečistenín v atmosfére. Troposferická konvekcia a advekcia. 
Troposferický a stratosferický spad. Termodynamické fázy vody. Mechanizmy vzniku oblakov, ich 
medzinárodná klasifikácia a mikrofyzikálna charakteristika. Maximálna hĺbka premiešania 
a ventilačný koeficient. Druhy vertikálneho teplotného zvrstvenia atmosféry. Tvary dymových vlečiek. 
Modelovanie prenosu znečistenín. Bodový zdroj znečisťujúci atmosféru. Výpočet prízemnej 
koncentrácie a lokalizácia maximálnej koncentrácie kontaminantu. Prevýšenie dymovej vlečky. 
Líniový zdroj znečisťovania atmosféry. Plošný zdroj znečisťovania atmosféry Výpočet efektívnej 
výšky komína. Charakterizácia častíc v ovzduší. Dynamika častíc, sila aerodynamického odporu, 
gravitačné usadzovanie. Spôsoby odlučovania častíc. Cyklónové odlučovače. Základy teórie 
elektrostatického odlučovania. Teória tkaninovej filtrácie. Podpovrchová voda a podzemná voda. 
Kolektory podzemnej vody, definícia základných pojmov. Hydraulický gradient a Darcyho filtračný 
zákon. Transport kontaminantov podzemných vôd. Disperzia, difúzia a retardácia. Depresný kužeľ vo 
voľných a artézskych kolektoroch. Krivky záchytných zón. Remediačné technológie podzemných vôd. 
Možnosti hydrodynamického ovplyvňovanie toku podzemných vôd. Hydraulická clona. Kombinačné 
možnosti čerpacích a čistiacich postupov. Aplikácia extrakcie pôdnych plynov. In situ bioremediačné 
postupy. Kritériá výberu a aplikačné postupy priepustných reakčných bariér. 
Odporúčaná literatúra: 
ČÍK, G. – LESNÝ, J. 2011. Technológia ochrany ovzdušia. Bratislava : Spektrum STU, 2017. 247 s. 
ISBN 978-80-227-4670-0. 
ZÁVODSKÝ, D. 2001. Atmospheric Chemistry and Air Pollution Modelling. Banská Bystrica : Matej 
Bel University. 127 s. 
LESNÝ, J. 1993. Vybrané kapitoly v monografii Chemistry and Biology of Water, Air and Soil, 
Environmental Aspects. In Studies in Environmental Science 53, Tölgyessy. J. (Ed.), Amsterdam: 
Elsevier. 858 p. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Environmentálne biotechnológie 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
3 hodiny prednášok týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 4 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Skúška prebieha formou písomného testu s maximálnym 
počtom bodov 20. Na získanie hodnotenia A je potrebné získanie najmenej 18 bodov, na získanie 
hodnotenia B najmenej 16 bodov, na hodnotenie C najmenej 14 bodov, na hodnotenie D najmenej 
12 bodov a na hodnotenie E najmenej 10 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 
10 bodov z písomného testu. 
Výsledky vzdelávania: Študent získa poznatky o zákonitostiach reakcie mikroorganizmov a vyšších 
rastlín na prítomnosť látok znečisťujúcich životné prostredie a o možnosti využitia biologických 
procesov pre remediáciu kontaminovaného životného prostredia. Bude schopný kriticky posudzovať 
vývojové trendy a zúčastňovať sa ako expert pri vývoji nových spôsobov udržania kvality životného 
prostredia. 
Stručná osnova predmetu: 1. Kontaminanty životného prostredia; 2. Remediačné metódy – 
všeobecná charakteristika; 3. Mikrobiálne procesy zohrávajúce dôležitú úlohu v prirodzenom 
transporte kovov a látok v životnom prostredí a ich uplatnenie v bioremediačných metódach; 
4. Biosorpcia ako metóda odstraňovania toxických látok (xenobiotík) a kovov; 5. Bioakumulácia 
toxických látok (xenobiotík) a kovov; 6. Fytoremediácia ako remediačná metóda odstraňovania 
(rádio)toxických kovov a xenobiotík z kontaminovaného prostredia (pôda a voda); 7. Hyperakumulácia 
kovov ako dôležitý genetický znak (vlastnosť) rastlín vo fytoremediačných metódach; 
8. Biotransformačné reakcie – detailná charakterizácia jednotlivých fáz biotransformácie organických 
látok (xenobiotík); príklady biotransformačných reakcií; 9. Biodegradácia organických látok 
(xenobiotík) – faktory vplývajúce na degradáciu organických látok (xenobiotík) pomocou 
mikroorganizmov; realizácia v praxi; biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) ako dôležitej 
skupiny xenobiotík (popis dráh rozkladu PCB); 10. Ekonomické aspekty uskutočňovania remediácie 
poškodeného prostredia fyzikálnymi, chemickými, biologickými a kombinovanými postupmi. 
Odporúčaná literatúra: 
Pipíška, M. – Remenárová, L. 2014. Environmentálne biotechnológie – Biosorpcia toxických látok. 
Trnava : Fakulta prírodných vied UCM v Trnave, 2014. 182 s. ISBN 978-80-8105-531-7. 
Frankovská J. a kol. 2010. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava : Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. 360 s. ISBN 978-80-89343-39-3. 
Singh, S.N. – Tripathi, R.D. 2007. Environmental bioremediation technologies. New York : Springer-
Verlag, 2007. 518 s. ISBN 978-3-540-34790-3. 
Jördening, J.-H. – Winter, J. 2005. Environmental biotechnology – Concepts and applications. New 
York : Springer-Verlag, 2005. 463 s. ISBN 3-527-30585-8. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Environmentálne manažérske a audítorské 

systémy (EMAS) 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok týždenne / 1 hodina seminárov týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 4 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: účasť na prednáškach, vypracovanie semestrálnej práce. 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu, študenti budú schopní riešiť a riadiť na úrovni podniku, 
verejnej a štátnej správy, v súlade s požiadavkami štruktúry normy STN EN ISO 14 001, ako 
moderným nástrojom v riadení organizácií, environmentálne manažérske problémy. Budú ovládať 
systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu, vyplývajúce z celosvetovo 
uznávaných dokumentov tak, aby sa vedeli podieľať na realizácii a koncepcii štátnej environmentálnej 
politiky 
a predkladať návrhy na implementáciu environmentálnych aspektov do rôznych úrovní života 
spoločnosti. 
Stručná osnova predmetu:  
Základne pojmy a nástroje environmentálneho manažérstva (ISO 14001, EMAS), systémy, formy 
a nástroje EM, vplyv činnosti na ŽP, environmentálne správanie, environmentálne vyhlásenia, schéma 
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS III, vykonávanie nariadenia EMAS III 
v právnom poriadku SR (upravené  zákonom NR SR č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní 
a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit),  
implementácia zmien v EMS na ISO 14001:2015.  
Odporúčaná literatúra: 
Virčíková, E. – Palfy, P. 2001. Environmentálne manažérstvo – teória a prax. Košice : Vydavateľstvo 
Štroffek, 2001. 267 s. ISBN 80-88896-15-0. 
Engel, J. a kol. 2006. Technicko-ekonomické aspekty environmentálneho manažérstva. Košice : F 
BERG TU, 2006. 203 s. ISBN 80-8073-584-0. 
Hunt, D. – Johnson, C. 1995. Environmental management systems: Principles and practice. London : 
McGraw-Hill, 1995. 
Starkey, R. 1997. Environmental management tools for SMEs – A handbook. Environmental Agency, 
1997. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Mačala, CSc. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Inžiniersky projekt I 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
5 hodín cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Pre úspešné absolvovanie predmetu študent musí odovzdať 
inžiniersky projekt a prezentovať ho pred hodnotiacou komisiou. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent je schopný samostatne 
vypracovať základný inžiniersky projekt súvisiaci so zameraním študijného programu Inžinierstvo 
životného prostredia. 
Stručná osnova predmetu: Obsahom predmetu bude písomné a prezentačné spracovanie projektu 
obsahovo týkajúceho sa Inžinierstva životného prostredia, a to najmä v oblastiach výskumu Katedry 
ekochémie a rádioekológie. Pôjde o individuálne alebo tímové riešenie zadaného komplexného 
environmentálneho problému. Projekt bude obsahovať literárnu rešerš k zadanej téme, experimentálne 
alebo technologické zostavenie, analýza údajov, vyhodnotenie a diskutovanie získaných výsledkov.
Odporúčaná literatúra: 
Frankovská J. a kol. 2010. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava : Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, 360 s. ISBN 978-80-89343-39-3. 
Kubal, M. – Burkhard, J. – Březina, M. 2002. Dekontaminační technologie. Praha : Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze, 2002. http://old.vscht.cz/uchop/CDmartin/index.html. 
Majerník, M. a kol. 2007. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie. Skalica : 
Západoslovenské tlačiarne, 2007. 
Annable, M.D. a kol. 2008. Methods and techniques for cleaning-up contaminated sites. Dordrecht : 
Springer, 2008, 196 s. ISBN 978-1-4020-6875-1. 
Lehr, J.H. 2004. Wiley’s remediation technologiesh Handbook – Major contaminant chemicals 
and chemical groups. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004, 1271 s. ISBN 0-471-45599-7. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Inžiniersky projekt II 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
5 hodín cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: Inžiniersky projekt I 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Pre úspešné absolvovanie predmetu študent musí odovzdať 
inžiniersky projekt a prezentovať ho pred hodnotiacou komisiou. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent je schopný samostatne 
vypracovať základný inžiniersky projekt súvisiaci so zameraním študijného programu Inžinierstvo 
životného prostredia. 
Stručná osnova predmetu: Obsahom predmetu bude písomné a prezentačné spracovanie projektu 
obsahovo týkajúceho sa Inžinierstva životného prostredia, a to najmä v oblastiach výskumu Katedry 
ekochémie a rádioekológie. Pôjde o individuálne alebo tímové riešenie zadaného komplexného 
environmentálneho problému. Projekt bude obsahovať literárnu rešerš k zadanej téme, experimentálne 
alebo technologické zostavenie, analýza údajov, vyhodnotenie a diskutovanie získaných výsledkov. 
Odporúčaná literatúra: 
Frankovská J. a kol. 2010. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava : Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, 360 s. ISBN 978-80-89343-39-3. 
Kubal, M. – Burkhard, J. – Březina, M. 2002. Dekontaminační technologie. Praha : Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze, 2002. http://old.vscht.cz/uchop/CDmartin/index.html. 
Majerník, M. a kol. 2007. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie. Skalica : 
Západoslovenské tlačiarne, 2007. 
Annable, M.D. a kol. 2008. Methods and techniques for cleaning-up contaminated sites. Dordrecht : 
Springer, 2008, 196 s. ISBN 978-1-4020-6875-1. 
Lehr, J.H. 2004. Wiley’s remediation technologiesh Handbook – Major contaminant chemicals 
and chemical groups. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004, 1271 s. ISBN 0-471-45599-7. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Peter Kováč, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Inžiniersky projekt III 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
5 hodín cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: Inžiniersky projekt I, Inžiniersky projekt II 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Pre úspešné absolvovanie predmetu študent musí odovzdať 
inžiniersky projekt a prezentovať ho pred hodnotiacou komisiou. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent je schopný samostatne 
vypracovať základný inžiniersky projekt súvisiaci so zameraním študijného programu Inžinierstvo 
životného prostredia. 
Stručná osnova predmetu: Obsahom predmetu bude písomné a prezentačné spracovanie projektu 
obsahovo týkajúceho sa Inžinierstva životného prostredia, a to najmä v oblastiach výskumu Katedry 
ekochémie a rádioekológie. Pôjde o individuálne alebo tímové riešenie zadaného komplexného 
environmentálneho problému. Projekt bude obsahovať literárnu rešerš k zadanej téme, experimentálne 
alebo technologické zostavenie, analýza údajov, vyhodnotenie a diskutovanie získaných výsledkov. 
Odporúčaná literatúra: 
Frankovská J. a kol. 2010. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava : Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, 2010, 360 s. ISBN 978-80-89343-39-3. 
Kubal, M. – Burkhard, J. – Březina, M. 2002. Dekontaminační technologie. Praha : Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze, 2002. http://old.vscht.cz/uchop/CDmartin/index.html. 
Majerník, M. a kol. 2007. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie. Skalica : 
Západoslovenské tlačiarne, 2007. 
Annable, M.D. a kol. 2008. Methods and techniques for cleaning-up contaminated sites. Dordrecht : 
Springer, 2008, 196 s. ISBN 978-1-4020-6875-1. 
Lehr, J.H. 2004. Wiley’s remediation technologiesh Handbook – Major contaminant chemicals 
and chemical groups. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004, 1271 s. ISBN 0-471-45599-7. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Jadrová chémia a technológia 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 1 hodina seminárov / 2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra absolvujú študenti kontrolný test 
s maximálnym počtom bodov 10. Skúška bude prebiehať formou písomného testu s max. počtom 
bodov 20. Na získanie hodnotenia A je potrebné získanie z obidvoch testov najmenej 27 bodov, 
na získanie hodnotenia B najmenej 24 bodov, na hodnotenie C najmenej 21 bodov, na hodnotenie D 
najmenej 18 bodov a na hodnotenie E najmenej 15 bodov. Kredity sa udelia študentovi, ktorý 
absolvuje laboratórne cvičenia a získa viac ako 15 bodov z písomného testu. 
Výsledky vzdelávania: Hlavným cieľom predmetu je oboznámiť študentov so všeobecnými princípmi 
jadrovej chémie vrátane detekcie rádioaktivity, základov jadrovej energetiky a aplikácií izotopovej 
techniky vo výskumnej a výrobnej praxi. Dôraz sa bude klásť na osvojenie si možností využitia 
rádioindikátorových metód v diagnostických postupoch a remediačných technológiách. 
Stručná osnova predmetu: Podstata rádioaktivity a modely atómového jadra. Premena γ, 
metastabilný stav a izomérny prechod, vnútorná konverzia, premeny β- a β+, elektrónový záchyt, 
premena α, spontánne štiepenie, emisia nukleónov, premenové schémy. Nukleogenéza, systematika 
nuklidov, prírodná a umelá rádioaktivita. Kinetika rádioaktívnych premien. Rádioaktívne premenové 
rady. Pohyblivá a veková rádioaktívna rovnováha, základy izotopovej chronológie. Interakcia 
ionizujúceho žiarenia s hmotou. Pružný a nepružný rozptyl, vzbudenie a ionizácia, brzdné žiarenie, 
lineárna ionizácia, hmotnostný súčiniteľ zoslabenia, fotoefekt, Comptonov efekt, tvorba párov, 
interakcia ťažkých nabitých častíc a rýchlych neutrónov s látkou. Špecifiká práce s rádioizotopmi. 
Fyzikálny, biologický a efektívny čas polpremeny. Rozdelenie rádionuklidov na základe rádiotoxicity. 
Základy rádioindikácie. Detekcia rádioaktívneho žiarenia, ionizačné metódy, scintilačné metódy, 
rádiografia. Výpočet štatistických chýb pri detekcii jadrového žiarenia. Možnosti využitia 
rádioindikátorových metód vo vede a v praxi. Špecifiká remediačných technológií pri dekontaminácii 
pôdy. Biosorpcia a bioakumulácia najvýznamnejších rádiokontaminantov prostredia. 
Odporúčaná literatúra: 
Mátel, Ľ. – Dulanská, S. 2013. Základy jadrovej chémie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2013. 219 s. 
ISBN 978-80-223-3365-8. 
Morovská Turoňová, A. 2011. Jadrová chémia. Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 
2011. 128 s. ISBN 978-80-7097-868-9. 
Loveland, W.D. – Morrissey, D.J. – Seaborg, G.T. 2017. Modern nuclear chemistry. 2nd Edition. 
Hoboken : Wiley, John & Sons, Inc., 2017. 800 s. ISBN 978-0-470-90673-6.  
Choppin, G. – Liljenzin, J.-O. – Rydberg, J. –  Ekberg, C. 2013. Radiochemistry and nuclear 
chemistry. 4th Edition. New York : Elsevier, Academic Press, 2013. 866 s. ISBN 978-0-12-405897-2.  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Materiálové a energetické bilancie 

v životnom prostredí 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
1 hodina prednášok / 3 hodiny seminárov týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V danom predmetu budú hodnotené nasledujúce kritériá 
(max 100 bodov): prvá výpočtová písomka: max. 30 bodov; druhá výpočtová písomka: max. 70 bodov. 
Celkové hodnotenie výsledkov študenta: A 100 – 91 bodov, B 90 – 81 bodov, C 80 – 71 bodov, D 70 – 
61 bodov, E 60 – 51 bodov a Fx 50 – 0 bodov. 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom ukončení predmetu študent získa schopnosti riešiť výpočtové úlohy  materiálových 
a energetických bilancií, ktoré súvisia s procesmi environmentálneho inžinierstva. Konkrétne sa jedná 
o výpočtové úlohy používané v technológii úpravy a čistenia vôd, úlohy týkajúce sa vypúšťania emisií 
znečisťujúcich látok do ovzdušia, inžinierske výpočty súvisiace s odstraňovaním kontaminantov 
z pôdy, výpočty súvisiace s odpadovým hospodárstvom a využívaním obnoviteľných druhov energie. 
Stručná osnova predmetu:  
V rámci prednášok budú vysvetlené základné teoretické východiská bilančných výpočtov, ktoré sa 
budú v rámci výpočtového seminára konkrétne počítať na vzorových príkladoch týkajúcich 
sa problematiky environmentálneho inžinierstva. Hlavné témy predmetu sú: jednotky a veličiny, 
bilancia hmotnosti a látkového množstva, látkové bilancie bez a s chemickou reakciou, bilancie 
uzatvoreného a otvoreného systému, tepelné bilancie v uzatvorenom a otvorenom systéme, materiálové 
a energetické bilancie úpravy a čistenia vody, čistenia odpadových vôd, bilancie vypúšťaných  látok do 
ovzdušia, bilancie procesov eliminácie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, bilancie 
remediačných procesov v pôde, materiálové a energetické bilancie v odpadovom hospodárstve, 
materiálové a energetické bilancie súvisiace s obnoviteľnými druhmi energie. 
Odporúčaná literatúra: 
Ďuricová A. – Hroncová E.: Materiálové a energetické bilancie, Technická univerzita vo Zvolene , 
2013, 103 s., ISBN 978-80-2282-304-3. 
Hostin, S. a kol. 2004. Environmentálne inžinierstvo I, Procesy a zariadenia environmentálnych 
technológií. Bratislava : STU, 2004 
Bafrncová, S. a kol. 1996. Chemické inžinierstvo, príklady a úlohy. Bratislava : STU, 1996. 
Oloman, C. 2009. Material and Energy Balances for Engineers and Environmentalists. University of 
British Columbia, Kanada, edícia World Scientific, 2009. 296 s. ISBN 978-1-84816-368-3 
Salvato, J.A. – Nemerow, N.L. – Agardy, F.J. 2003. Environmental engineering. New Jersey : John 
Wiley & Sons, 2003. 1544 s. ISBN 0-471-41813-7. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Ochrana a kvalita ovzdušia 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: účasť na prednáškach, vypracovanie semestrálnej práce. 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu, študent nadobudne základné vedomosti z fyziky a chémie 
atmosféry, zo vzniku, tvorby a vlastnosti znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia tak, 
aby bol schopný zvládnuť jednotlivé technológie separácie a čistenia plynov. Okrem technológií 
na čistenie plynov a ochrany ovzdušia, študent bude schopný navrhnúť merací a monitorovací systém 
emisií a imisií tak, aby vedel posúdiť a zhodnotiť kvalitu ovzdušia a jeho negatívne dôsledky na zmenu 
klímy.    
Stručná osnova predmetu:  
Znečisťovanie a znečistenie ovzdušia, zdroje znečisťovania ovzdušia, tvorba emisií, látky znečisťujúce 
ovzdušie, fyzikálne a chemické zmeny znečisťujúcich látok v ovzduší, vlastnosti tuhých, kvapalných 
a plynných ZL, najlepšie dostupné techniky (BAT, BREF) na odlučovanie (separáciu) 
tuhých, plynných a kvapalných ZL, metódy a spôsoby merania emisií, imisný monitorovací systém, 
modelové výpočty znečistenia ovzdušia, hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku a vo svete, 
znečistenie ovzdušia 
a zmeny klímy.   
Odporúčaná literatúra: 
Braniš, M. – Hunová, I. (EDS.) 2009. Atmosféra a klíma, aktuálne otázky ochrany ovzduší. Praha : 
Karolinum, 2009. 352 s. ISBN 978-80-2461-598-1. 
Bretschneider, B. – Kurfurst, J. 1978. Technika ochrany ovzduší. Praha : SNTL, 1978. 
Harrison, R.M. a kol. 2013. Pollution – Causes, effects and control. 5th edition. Royal Society 
of Chemistry, 2013. 558 s. ISBN 978-1849736480. 
Porteous, A. 2000. Dictionary of environmental science and technology. 3rd edition. Chichester : John 
Wiley & Sons, Ltd., 2000. 732 s. ISBN 978-04-7163-376-1. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Mačala, CSc. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Pokročilé environmentálne analytické 

metódy 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 1 hodina seminárov / 2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú dve  písomné previerky 
po 10 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 18 bodov, na získanie hodnotenia 
B najmenej 16 bodov, na hodnotenie C najmenej 14 bodov, na hodnotenie D najmenej 12 bodov 
a na hodnotenie E najmenej 10 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej 
previerky získa menej ako 5 bodov 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 

 je oboznámený so základmi environmentálnej chémie, 
 ovláda teoretické a praktické základy analytických metód najčastejšie používané v analýze 

zložiek životného prostredia, 
 je schopný navrhnúť optimálny proces analýzy na riešenie environmentálnych problémov. 

Stručná osnova predmetu:  
Zložky životného prostredia. Špecifiká analýzy vzoriek životného prostredia. Legislatívne aspekty. 
Správna laboratórna prax. 
Odber a uskladnenie vzoriek životného prostredia. Úprava vzoriek: Využitie separačných techník 
(extrakcia, sorpcia, zrážanie), rozklad vzoriek pre anorganickú analýzu. 
Využitie chemických, fyzikálno-chemických a fyzikálnych metód analýzy vzoriek životného 
prostredia (moderné metódy odmernej analýzy, elektroanalytické metódy, spektrálne metódy), 
separačné metódy (chromatografické a elektromigračné metódy). Kombinované metódy analýzy (GC-
MS, HPLC-MS, MS-MS). Analýza životného prostredia z diaľky (remote sensing). 
Odporúčaná literatúra: 
Labuda, J. a kol. 2014. Analytická chémia. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2014. 671 s. ISBN 978-
80-2274-242-9. 
Koprda, V. – Piatrik, M. 1998. Hodnotenie vplyvov technológií na životné prostredie a legislatíva 
životného prostredia. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 1998. 253 s. ISBN 978-80-227-
1152-7. 
Fifield, F.W. – Heines, P.J. 2000. Environmental analytical chemistry. Oxford : Blackwell Science 
Ltd., 2000. 512 s. ISBN 978-0-632-05383-4. 
Chunlong, Z. 2007. Fundamentals of environmental sampling and analysis. New York : John Wiley & 
Sons, Inc., 2007. 456 s. ISBN 978-0-471-71097-4. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Pokročilé geografické informačné  

 systémy a priestorové analýzy 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 3 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Študent je povinný absolvovať všetky prednášky 
a laboratórne cvičenia. Počas semestra študent vytvorí päť analytických máp s komplexnou 
problematickou a získa 50 bodov. Uprostred semestra bude prvý test za 25 bodov a na konci semestra 
bude posledný písomný test s maximálnym počtom bodov 25. Spolu môže študent získať 100 bodov. 
Výsledné hodnotenie študenta celkovo za semester: 50 – 59 bodov „E“, 60 – 69 bodov „D“, 70 – 79 
bodov „C“, 80 – 89 bodov „B“ a 90 – 100 bodov „A“. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 

- získa teoretické a štatistické poznatky o regionalizačných premenných a  
- praktické skúseností z riešenia zadaní, úloh a GIS-problémov.  

bude vedieť uplatniť teoretické vedomosti pri vysvetľovaní zákonitosti priestorovej distribúcie javov 
a technickú zručnosť pri riešení praktických problémov v regionálnom plánovaní, environmentálnom 
inžinierstve.   
Stručná osnova predmetu: Výučba začína s postupným opakovaním teoretických a praktických 
vedomostí z ArcGIS 10.x  V centre teoretickej vedomosti je geoštatistika a priestorová štatistika. 
Okrem nich je potrebná znalosť početných GIS algoritmov, ktoré boli vytvorené pre mnohofunkčné 
analýzy priestorových dát. Študenti sa naučia priestorovo a tvorivo myslieť tak aby mohli uplatniť 
svoje vedomosti pri riešení projektov. Z ďalších dôležitých poznatkov je fuzzy logika. Študenti sa 
zoznámia s podstatou fuzzy logiky a naučia sa ju využívať prakticky pri riešení inžinierskych 
problémov. Z typických GIS štruktúr sa budú aj naďalej uplatňovať znalosti z  digitálnych terénnych 
modelov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou aplikovaných analýz v prírodných vedách a zároveň aj 
v priemyselných odvetviach s inžinierskym zameraním. Ku koncu semestra je potrebné zaoberať sa 
riešením praktických problémov používaním funkcií, s ktorými sa študenti zoznámili počas semestra, 
alebo novými funkciami a priestorovými štatistickými metódami  z nástrojovej schránky (Arctoolbox).   
Odporúčaná literatúra: 
Kaňuk, J. 2015. Priestorové analýzy a modelovanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2015. 106 s. ISBN 978-80-8152-289-5. 
Burian, L. – Stanková, H. 2015. Python geovedné aplikácie. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2015. 67 s. ISBN 978-80-223-3947-6. 
Chang, K.T. 2015. Introduction to GIS. McGraw-Hill Higher Education, 2015. 425 s. ISBN 978-
0078095139. 
Law, M. – Collins. A. 2015. Getting to know ArcGIS. Esri Press, 2015. 768 s. ISBN 978-1589483828. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: prof. RNDr. Peter Šiška, CSc., PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16. 2. 2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, CSc., PhD. 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Pokročilý diaľkový prieskum zeme 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 4 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: Pokročilé geografické informačné  systémy a priestorové analýzy 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Študenti budú hodnotení na základe ich teoretických znalostí z predmetu a zároveň z predložených 
praktických cvičení. Treťou podmienkou bude zvládnutie samostatného projektu, pri ktorom vyriešia 
jeden problém z oblasti problematiky životného prostredia. Teoretické znalosti sa preveria písomným 
testom, ktorý je ohodnotený 30 bodmi z celkovej finálnej známky. Praktické cvičenia sú hodnotené 
40 bodmi a semestrálny projekt 30 bodmi. Celkovo môže študent získať 100 bodov. Výsledné 
hodnotenie študenta celkovo za semester: 50 – 59 bodov „E“, 60 – 69 bodov „D“, 70 – 79 bodov „C“, 
80 – 89 bodov „B“ a 90 – 100 bodov „A“. 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent:  
- získa poznatky o komplexnom zberaní dát používaním snímok z družíc, dronov a lietadiel a bude 

schopný spojiť tieto diaľkové dáta s priamo nameranými dátami na zemskom povrchu, 
- získa schopnosť analyzovať družicové snímky a naučí sa aj základy fotointerpretácie leteckých 

snímkov, 
- získa schopnosť rozoznávať detaily na zemskom povrchu a vyjadriť ich pomocou máp. 
Stručná osnova predmetu: V prvej časti semestra sa zopakujú rôzne typy diaľkových zdrojov 
digitálnej informácie ako sú fotografia, multispektrálne a hyperspectrálne družicové snímky, zdroje 
termálnej radiácie, radarové a laserové obrazy a obohatia sa o nové diaľkové zdroje najmä tie, ktoré sú 
získané z dronov.  V druhej časti sa výučba zameria na využitie týchto diaľkovo-prieskumných zdrojov 
pre meranie a mapovanie praktických úloh ako napríklad aplikácie v poľnohospodárstve, lesníctve 
a pri obrane krajiny. Ďalšie aplikácie môžu zahrňovať znečistenie vôd, pôdy a hornín, urbanizačného 
rozvoja krajiny, infraštruktúry a ostatných prírodných a antropogénnych objektov. Študenti sa naučia 
manipulovať s kvalitnými softvérom a vyvíjať spoluprácu so súkromnými spoločnosťami.  
Odporúčaná literatúra: 
Jensen, J.R. 2007. Remote sensing of the environment: An earth resource perspective. New Jersey : 
Prentice Hall, 2007. 544 s, ISBN 0-13-489733-1. 
Basudeb, B. 2008. Remote Sensing and GIS. Oxford : Oxford University Press, 2008. 685 s. 
ISBN 978-01-9569-239-6. 
Žihlavník, S. – Scheer, L. 2001. Diaľkový prieskum Zeme v lesníctve. Zvolen : Technická univerzita, 
2001. 289 s. ISBN 80-228-0991-8. 
Hofierka, J. – Kanuk, J. – Gallay, M. 2014. Geoinformatika. Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 
2014. 194 s. ISBN 978-80-8152-178-2. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: prof. RNDr. Peter Šiška, CSc., PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, CSc., PhD. 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Remediačné technológie pôd 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra absolvujú študenti kontrolný test 
s maximálnym počtom bodov 10. Skúška bude prebiehať formou písomného testu s max. počtom 
bodov 20. Na získanie hodnotenia A je potrebné získanie z obidvoch testov najmenej 27 bodov, 
na získanie hodnotenia B najmenej 24 bodov, na hodnotenie C najmenej 21 bodov, na hodnotenie D 
najmenej 18 bodov a na hodnotenie E najmenej 15 bodov. Kredity sa udelia študentovi, ktorý 
absolvuje laboratórne cvičenia a získa viac ako 15 bodov z písomného testu. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent získa poznatky o súčasnom 
stave znečisteného pôd vo svete a v SR a o možnostiach remediácie kontaminovaných alebo inak 
degradovaných pôd, ako aj rekultivácie poškodenej krajiny do takej miery, aby bol schopný kriticky 
posudzovať možnosti remediácie kontaminovaných alebo inak degradovaných pôd. 
Stručná osnova predmetu: 1. Poškodzovanie životného prostredia antropogénnou činnosťou – 
historický vývoj; 2. Havárie a nehody technologických zariadení, vojnové konflikty. 3. Kontaminanty 
a ich správanie sa v životnom prostredí. 4. Zložky životného prostredia ako dekontaminačné médiá. 5. 
Rozdelenie dekontaminačných technológií. 6. Fyzikálno-chemické princípy realizácie remediačných 
a revitalizačných metód. 7. Chemicko-inžinierske prístupy realizácie remediačných a revitalizačných 
metód. 8. Bioremediačné metódy, fytoremediácie. 9. Súčasné svetové trendy v remediácii alebo 
revitalizácii životného prostredia. 10. Posudzovanie ekonomickej náročnosti a časových limitov 
remediačných metód. 11. Špecifiká remediácie prostredia znečisteného rádioaktívnymi látkami. 
Finančný a časový faktor. 12. Najčastejšie používané remediačné a revitalizačné metódy v SR. 
Odporúčaná literatúra:  
Frankovská J. a kol. 2010. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava : Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. 360 s. ISBN 978-80-89343-39-3. 
Kubal, M. – Burkhard, J. – Březina, M. 2002. Dekontaminační technologie. Praha : Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze, 2002. http://old.vscht.cz/uchop/CDmartin/index.html. 
Annable, M.D. a kol. 2008. Methods and techniques for cleaning-up contaminated sites. Dordrecht : 
Springer Verlag, 2008. 196 s. ISBN 978-1-4020-6875-1. 
Lehr, J.H. 2004. Wiley’s remediation technologiesh Handbook – Major contaminant chemicals 
and chemical groups. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2004. 1271 s. ISBN 0-471-45599-7. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Štátna skúška I (obhajoba diplomovej 

práce) 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
Počet kreditov: 8 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Hodnotenie obhajoby diplomovej práce určí komisia 
pre štátne skúšky na základe hodnotenia vedúceho práce, oponenta a samotného priebehu obhajoby. 
Stupnica hodnotenia je A až Fx. 
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu: Pri obhajobe diplomovej práce sa hodnotia tieto kritériá: 1. Aktivita 
študenta (iniciatívnosť, samostatnosť) – hodnotí vedúci diplomovej práce v posudku. 2. Práca 
s literatúrou (triedenie a hodnotenie prameňov, vyvodzovanie vlastných záverov z literárnych 
prameňov) – hodnotí vedúci a oponent diplomovej práce v posudku. 3. Kvalita riešenia (celková 
koncepcia práce, úplnosť spracovania témy, kvalita spracovania témy) – hodnotí vedúci a oponent 
diplomovej práce v posudku. 4. Formálna úroveň práce (logika usporiadania práce, štylizácia textu, 
použitá terminológia, grafická realizácia) – hodnotí vedúci a oponent diplomovej práce v posudku. 
Komisia pre štátne skúšky v rámci obhajoby hodnotí obsahovú a formálnu úroveň diplomovej práce, 
originalitu diela (na základe protokolu originality), odpoveď študenta na otázky a pripomienky 
uvedené v posudkoch vedúceho a oponenta alebo členov komisie pre štátne skúšky. 
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: garant programu 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Štátna skúška II (kolokviálna skúška 

z Inžinierstva životného prostredia) 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
Počet kreditov: 8 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Hodnotenie určí komisia pre štátne skúšky na základe 
písomnej prípravy študenta a jeho odpovede. Stupnica hodnotenia je A až Fx. 
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu: Kolokviálna skúška z Inžinierstva životného prostredia pozostáva 
z preverenia vedomostí z vybraných kapitol predmetov Geografické informačné systémy a diaľkový 
prieskum zeme, Materiálové a energetické bilancie v životnom prostredí, Remediačné technológie, 
Environmentálne analytické metódy a Jadrová chémia a technológia. 
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: garant programu 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Technológia čistenia odpadových vôd 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet 
2 hodiny prednášok / 1 hodina seminárov / 1 hodina cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 5 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
V danom predmetu budú hodnotené nasledujúce kritériá (max 100 bodov): prvý priebežný výpočtový 
test: max. 15 bodov; druhý priebežný výpočtový test: max. 15 bodov; semestrálna práca: 
max. 20 bodov; záverečný test a ústna skúška: max. 50 bodov. Celkové hodnotenie výsledkov 
študenta: A 100 – 91 bodov, B 90 – 81 bodov, C 80 – 71 bodov, D 70 – 61 bodov, E 60 – 51 bodov 
a Fx 50 – 0 bodov. 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent získa poznatky o technológiách čistenia odpadových 
vôd, pričom získa zručnosti pre používanie základných výpočtov súvisiacich s procesmi čistenia 
odpadových vôd.  
Stručná osnova predmetu:  
1. Druhy a vlastnosti odpadových vôd, požiadavky na vypúšťanie vôd do recipientu. 2. Stokové siete 
a systémy. 3. Procesy čistenia komunálnych odpadových vôd, predčistenie odpadových vôd. 
4. Primárne čistenie odpadových vôd, separácia dispergovaných látok, usadzovanie. 5. Sekundárne 
procesy čistenia, aeróbne biologické čistenie, spôsoby aerácie. 6. Sekundárne procesy čistenia, 
anaeróbne biologické čistenie, odstraňovanie dusíka, fosforu. 7. Kalové hospodárstvo, stabilizácia, 
odvodňovanie, zahusťovanie kalu. 8. Terciárne čistenie odpadových vôd.  9. Produkty z čistiarní 
odpadových vôd, využitie, zneškodňovanie kalu, bioplyn. 10. Domáce čistiarne odpadových vôd. 
11. Semestrálne práce študentov z oblasti čistenia odpadových vôd. 
Odporúčaná literatúra: 
Janoško, I. a kol. 2016. Environmentálne technológie a technika. Nitra : Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 2016. 311 s. ISBN 978-80-5521-604-1. 
Richter, M. 2005. Technologie ochrany životního prostředí, část I Ochrana čistoty vod. Ústí nad 
Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. 79 s. ISBN 978-80-7044-684-3. 
Sperling, M. 2007. Biological wastewater treatment series, Volume 1: Wastestewater Characteristics, 
Treatment and Disposal, 2007. 304 p. ISBN 1843391619; Volume 2: Basic Principles of Wastewater 
Treatment, 2007. 208 s. ISBN 1843391627; Volume 3: Waste Stabilisation Ponds, 2007. 175 s. 
ISBN 1843391635; Volume 4: Anaerobic Reactors, 2007. 188 s. ISBN 1843391643; Volume 5: 
Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors, 2007. 336 s. ISBN 1843391651; Volume 6: Sludge 
Treatment and Disposal,. London : IWA Publishing, 2007. 256 s. ISBN 184339166X. 
Weiner, R.E. – Matthews, R.A. 2003. Environmental engineering. New York : Elsevier, 2003. 484 s. 
ISBN 0750672943. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 



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 

Povinne voliteľné predmety 
 
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Energetika a životné prostredia 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny prednášok týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 40 bodoch, 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. Kredity nebudú 
udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 20 bodov 
Výsledky vzdelávania:  
Porozumieť základným pojmom, ktoré súvisia so zdrojmi energie ako klasické elektrárne a teplárne, 
jadrové, vodné, veterné, geotermálne, slnečné a bio elektrárne. Vplyv týchto elektrární na životné 
prostredie, aj na ozónovú vrstvu, problémy s likvidáciou týchto elektrární po životnosti, klasický 
a rádioaktívny odpad, emisia do životného prostredia. Druhy odpadových látok, tuhé, kvapalné 
a plynné a ich likvidácia. Obmedzenie množstva emisií. Uplatnenie fyzikálnych poznatkov 
v technickej praxi a ukázať na vzájomnú súvislosť fyziky a techniky. Oboznámiť študentov s vývojom, 
súčasným stavom a trendami v oblasti energetiky a životného prostredia. 
Stručná osnova predmetu:  
Princíp výroby energie v klasických elektrárňach a teplárňach, jadrových, vodných, veterných, 
geotermálnych, slnečných a bioelektrárňach. Množstvo a klasifikácia odpadov z týchto elektrární 
a otázky riešenia likvidácie všetkých týchto odpadov. Skladovanie najmä rádioaktívneho odpadu, 
úložiská. Emisné limity  a vplyv  odpadového tepla na životné prostredie. Zmena lokálnej klímy, 
zmena teploty vzduchu, vody a pôdy. Tepelné, svetelné, zvukové znečistenie, hluk. Bilancia emisií 
NOx, SOx, CO2 a spôsoby ich znižovania. Ekologické náklady zneškodňovania a likvidácie odpadov. 
Vplyv elektromagnetického žiarenia na životné prostredie. 
Odporúčaná literatúra: 
Jílek, P. 1991. Problém oxidu uhličitého. Ochrana ovzduší, 5, 1991. 
Klinda, J. – Lieskovská, Z a kol. 2011. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky 
v roku 2011. Banská Bystrica : MŽP SR, SAŽP, 2011. 
Loulou, R. a kol. 2005. Energy and environment. New York : Springer US, 2005. 282 s. ISBN 978-0-
387-25352-7. 
Ristinen, R.A. – Kraushaar, J.P. 2005. Energy and the environment. 2nd edition. New York : Wiley, 
2005. 384 s. ISBN 978-04-7173-989-0. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Environmentálna štatistika 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
1 hodina prednášok / 1 hodina seminárov týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Úspešné absolvovanie skúšky pozostávajúcej z písomnej 
a ústnej časti. 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent získa základný prehľad o rozdelení a možnostiach 
použitia chemometrických metód na riešenie komplexných environmentálnych problémov. Študent 
dokáže zvoliť optimálne metódy spracovania výsledkov experimentov s cieľom poskytovať 
maximálnu informáciu v skúmanom systéme. Ovláda princípy štatistického spracovania 
viacrozmerných dát, čo umožňuje vytvárať koncept inteligentného laboratória a získať užívateľsky 
orientovanú konečnú informáciu, ktorá umožní urobiť jednoznačnú a objektívnu výpoveď 
v rozhodovacom procese. 
Stručná osnova predmetu:  
Premenné v štatistike, ich rozdelenie a charakterizácia. Základné štatistické operácie s viacrozmernými 
údajmi. Prieskumová analýza viacrozmerných dát a identifikácia odľahlých hodnôt. Lineárna 
a nelineárna regresia a optimalizácia. Rozdelenie techník mnohorozmernej analýzy dát, základné 
informácie a príklady aplikácie zobrazovacích, klasifikačných a regresných chemometrických metód 
orientované na spracovanie environmentálnych dát.  
Odporúčaná literatúra: 
Kružlicová, D. 2015. Chemometria. Trnava : UCM v Trnave, 2015. 229 s. ISBN 978-80-
8105-671-0. 
Palenčár, R.2001. Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách. Bratislava 
: Grafické štúdio Ing. Peter Juriga, Ľ. Fullu, 2001. 366 s. ISBN 80-968449-3-8. 
Breen, J.J. – Robinson, P.E. 1985. Environmental applications of chemometrics. Washington : 
American Chemical Society, 1985. 286 s. ISBN 0-8412-0945-6. 
Meloun, M. – Militký, J. 1996. Statistické zpracování experimentálních dat. Sbírka úloh. 
Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. ISBN 978-80-7194-075-3. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Chemické cykly a kolobeh látok 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny prednášok  
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V 7. týždni semestra napísanie kontrolného testu a získanie 
minimálne 50 % z udeľovaných bodov. V prípade neprítomnosti alebo neúspechu možnosť dvoch 
opakovaní. 
Výsledky vzdelávania: Absolvent predmetu je v nadväznosti na poznatky z environmentálnej chémie 
a transportných procesov v životnom prostredí, vrátane rozdeľovacích, oxidačno-redukčných 
a komplexotvorných rovnováh oboznámený so základmi biogeochemického kolobehu prvkov. 
Je schopný definovať a riešiť problémy látkovej bilancie životného prostredia. Absolvent predmetu 
pozná základné charakteristiky litosféry, hydrosféry a atmosféry a ovláda podstatné znalosti 
z kolobehu prvkov s dôrazom na uhlík, kyslík, dusík, fosfor a síru. 
Stručná osnova predmetu: Vytváranie prvkov a molekúl vo vesmíre, geochemická evolúcia Zeme. 
Z hľadiska kolobehu látok významné vlastnosti litosféry, hydrosféry a atmosféry. Rozdeľovacie, 
oxidačno-redukčné a komplexotvorné rovnováhy v životnom prostredí. Horniny a minerály. Chémia 
procesov zvetrávania. Príčiny a následky anomálnych vlastností vody. Interakcie medzi litosférou 
a hydrosférou. Mechanizmy samočistenia vôd. Základy fotochemických procesov v atmosfére. 
Látkové toky a rezervoáre uhlíka. Chémia kolobehu uhlíka. Antropogénne vplyvy na kolobeh uhlíka. 
Látkové toky a rezervoáre dusíka. Antropogénny vplyv biogeochemický kolobeh dusíka. Rezervoáre 
kyslíka. Kyslíkové hospodárstvo atmosféry. Látkové toky a rezervoáre fosforu. Chémia kolobehu 
fosforu. Rezervoáre a kolobeh síry. Biogeochemické a antropogénne látkové toky. Chémia kolobehu 
síry. Základy environmentálnej chémie vybraných kovov. 
Odporúčaná literatúra: 
PROUSEK, J. – LESNÝ, J. 1990. Chémia ovzdušia. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT. 227 s. 
ČÍK, G. – LESNÝ, J. 2011. Technológia ochrany ovzdušia. Bratislava : Spektrum STU, 2017. 247 s. 
ISBN 978-80-227-4670-0. 
TÖLGYESSY, J. – LESNÝ, J. 2001. Monitoring vody a ovzdušia pre potreby ochrany životného 
prostredia. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 103 s. 
LESNÝ, J. 1993. Vybrané kapitoly v monografii Chemistry and Biology of Water, Air and Soil, 
Environmental Aspects. In Studies in Environmental Science 53, Tölgyessy. J. (Ed.), Amsterdam: 
Elsevier. 858 p. 
MANAHAN, S.E. 2005. Environmental chemistry. 8th ed. Boca Raton : CRC Press. 783 p. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 



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 

 
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Legislatíva ochrany životného prostredia 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny prednášok týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Skúška prebieha formou písomného testu s maximálnym 
počtom bodov 20. Na získanie hodnotenia A je potrebné získanie najmenej 18 bodov, na získanie 
hodnotenia B najmenej 16 bodov, na hodnotenie C najmenej 14 bodov, na hodnotenie D najmenej 
12 bodov a na hodnotenie E najmenej 10 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 
10 bodov z písomného testu. 
Výsledky vzdelávania: Študent bude oboznámený so základnými pojmami z oblasti legislatívy 
životného prostredia a získa teoretické vedomosti o rozhodovacej činnosti subjektov verejnej správy 
v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Taktiež sa oboznámi s predpismi v oblasti nakladania 
s odpadmi a prevencie proti znečisťovaniu a inému degradovaniu životného prostredia. 
Stručná osnova predmetu: Prevencia v legislatíve životného prostredia, analýza ustanovení zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zodpovednosť v práve životného prostredia – pojem, 
funkcie, druhy. Trestoprávna, občianskoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť v ochrane 
životného prostredia. Právo Európskej únie a aproximácia environmentálneho práva Slovenskej 
republiky. Medzinárodnoprávna úprava ochrany životného prostredia. Ochrana prírody a krajiny, 
ovzdušia a ozónovej vrstvy. Starostlivosť o vody, pôdu a poľnohospodársky pôdny fond a lesy a lesný 
fond. Starostlivosť o rastlinstvo a živočíšstvo. Jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana. Ochrana pred 
geneticky modifikovanými organizmami. Ekonomické nástroje v ochrane životného prostredia. 
Environmentálna bezpečnosť a vhodnosť stavieb. 
Odporúčaná literatúra: 
KOŠIČIAROVÁ, S. 2002. Právo životného prostredia: 1. časť. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 
2002. 375 s. ISBN 80-968567-5-8. 
KOŠIČIAROVÁ, S. 2003. Právo životného prostredia: 2. časť. Osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 
2003. 239 s. ISBN 80-89122-01-9. 
Relevantné Zákony SR, Nariadenia vlády SR a Vyhlášky ministerstiev. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: JUDr. Bystrík Šramel, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Pokročilá informatika v životnom prostredí 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečný test v hodnote 20 bodov. 
Celkové hodnotenie výsledkov študenta 
100 % – 93 % bodov A, 92 % – 85 % bodov B, 84 % – 77 % bodov C, 76 % – 69 % bodov D, 68 % – 
60 % bodov E, 59 % – 0 % bodov FX                                      
Výsledky vzdelávania: Prehĺbiť si znalosti z informačných systémov, poznať ich klasifikáciu 
a architektúry. Poznať princípy riešenia, funkcionalitu a príklady použitia ERP v oblasti životného 
prostredia. Porozumieť základným komponentom dátových skladov, ich významu a procesom, ktoré sa 
odohrávajú v dátových skladoch. Prakticky si osvojiť proces návrhu multidimenzionálneho modelu 
a tvorbu multidimenzionálnej databázy. Vedieť formulovať a riešiť vybrané problémy z oblasti 
ekologických informácií. Poznať prácu s CASE systémami a mať základný prehľad v oblasti 
elektronického podnikania. 
Stručná osnova predmetu:  
Klasifikácia informačných systémov, vývoj, štruktúra, typy IS, sieťové IS. 
Dáta v podnikovej informatike, environmentálne informácie, štandardizácia. 
Architektúry v informatike – aplikačné a technologické architektúry. 
Celopodnikové informačné systémy (ERP). 
Dáta a ich spracovanie, databázy, Datawarehouse, data mining. 
Reporting, uplatnenie Business Intelligence. 
Príklady IS v štátnej správe, výrobe, odpadové hospodárstvo, lesníctvo, ochrana prírody. 
Sklady a obchody. 
Aplikácie prostriedkov CASE. 
Elektronické podnikanie (e-Business) 
Odporúčaná literatúra: 
Pour, J. – Gála, L. – Šedivá, Z. 2009. Podniková informatika. Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-
2615-1. 
Hronek, J. 2007. Informační systémy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. 165 s. dostupné 
na internete: http://phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/infoSys.pdf 
Avouris, N.M. – Page, B. 1995. Environmental informatics: Methodology and applications 
of environmental information processing. Dordrecht : Springer, 1995. 450 s. ISBN 978-94-017-1443-3. 
Recknagel, F. 2003. Ecological informatics: Understanding ecology by biologically-inspired 
computation. Heidelberg : Springer, 2003. 398 s. ISBN 978-3-662-05150-4. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2017 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Radiačná hygiena 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny prednášok týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Skúška prebieha formou písomného testu s maximálnym 
počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A je potrebné získanie najmenej 27 bodov, na získanie 
hodnotenia B najmenej 24 bodov, na hodnotenie C najmenej 21 bodov, na hodnotenie D najmenej 
18 bodov a na hodnotenie E najmenej 15 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 
15 bodov z kontrolného testu alebo vynechá viac ako 3 prednášky počas semestra. 
Výsledky vzdelávania: Študenti sa oboznámia so základnými princípmi radiačnej chémie 
a rádiobiológie zameranými na charakterizáciu fyzikálnych, chemických a biologických účinkov 
ionizujúceho žiarenia. Získajú poznatky o metrológii a legislatívnych normám radiačnej bezpečnosti 
a taktiež informácie o klasifikácii, príčinách a dôsledkoch radiačných udalostí. 
Stručná osnova predmetu: Zdroje ionizujúceho žiarenia a ich základné aplikácie. Obsah a základné 
princípy radiačnej chémie. Interakcie ionizujúceho žiarenia s látkou. Absorpcia , ,  žiarenia. 
Rádiolýza vody. Vodné roztoky ako chemické dozimetre. Absorbovaná dávka, výpočet absorbovanej 
dávky pomocou Frickeho dozimetra. Základy rádiolýzy organických látok. Kerma a dávka ožiarenia, 
efektívna dávka, radiačné váhové faktory a riziko poškodenia. Výpočty dávky ožiarenia a efektívnej 
dávky. Základy rádiobiológie. Biologické účinky ionizujúceho žiarenia. Somatické a genetické zmeny. 
Akútna a chronická choroba z ožiarenia, jej klasifikácia a priebeh. Ochrana pred žiarením a princípy 
radiačnej bezpečnosti. Klasifikácia jadrových nehôd a havárií podľa INES. Poučenie z havárií 
reaktorov Windscale, Three Mile Island, Černobyľ a Fukushima Daiichi. Základy narábania 
s rádioaktívnymi odpadmi. 
Odporúčaná literatúra: 
Mátel, Ľ. – Dulanská, S. 2013. Základy jadrovej chémie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. 
219 s. ISBN 978-80-223-3365-8. 
Navrátil, L. – Kuna, P. 2005. Klinická radiobiologie. Manus, 2005. 100 s. ISBN 978-8073-1110-38. 
Stabin, M.G. 2007. Radiation protection and dosimetry: An introduction to health physics. New York : 
Springer-Verlag, 2007. 384 s. ISBN 978-0-387-49983-3. 
Martin, A. a kol. 2012. An introduction to radiation protection. 6th edition. New York : CRC Press, 
2012. 256 s. ISBN 978-14-4414-607-3. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Peter Kováč, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Regionálna environmentálna politika 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny prednášok týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: účasť na prednáškach, vypracovanie semestrálnej práce. 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu, študent bude schopný určiť v danom regióne environmentálne 
aspekty a významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie, biodiverzitu, 
živočíchy, rastliny, pôdu, vodu, ovzdušie, klímu, hmotné fondy, kultúrne dedičstvo, vplyv na krajinu 
a osobitne chránené územia a vzájomné vzťahy uvedených faktorov za účelom rozvoja regiónov. 
Stručná osnova predmetu:  
Základné údaje o stave životného prostredia (ŽP) dotknutého územia, geomorfologické údaje 
a geologické pomery, pôdne pomery, hydrologické pomery, ovzdušie a klíma, fauna a flóra, krajina 
a jej štruktúra, obyvateľstvo a sídla, kultúrne a historické pamiatky, územie chránene podľa osobitných 
predpisov, Agenda 21, charakteristika ŽP, environmentálne problémy, environmentálne aspekty, 
predpokladané vplyvy na ŽP, navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu 
a kompenzáciu vplyvov na ŽP a zdravie, udržateľný rozvoj, stavebný zákon, verejná 
a environmentálna politika, Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, základné dokumenty 
environmentálnej politiky SR a regionálneho rozvoja. 
Odporúčaná literatúra:  
Klinda, J. 2001. Agenda 21 a trvalo udržateľný rozvoj. Bratislava: MŽP SR, 2001. 782 s. 
ISBN 8088833035. 
Belčáková, I. 2013. Ochrana, tvorba a manažment krajiny. Bratislava : Trio Publishing , s.r.o., 2013. 
128 s. ISBN 978-80-8955-237-5. 
UN, 2011. Population distribution, urbanization, internal migration and development: an international 
perspective, United Nations Department of Economic and Social Affairs. 
UNEP, 2012. The global chemicals outlook: towards sound management of chemicals, United Nations 
Environment Programme, Geneva, Switzerland. 
OECD, 2012. OECD Environmental Outlook to 2050, Organisation for Economic Cooperation and 
Development, Paris, France. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Mačala, CSc. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Sorpčné procesy a rovnováhy 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
1 hodina prednášok / 1 hodina seminárov týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra absolvujú študenti kontrolný test 
s maximálnym počtom bodov 10. Skúška bude prebiehať formou písomného testu s max. počtom 
bodov 20. Na získanie hodnotenia A je potrebné získanie z obidvoch testov najmenej 27 bodov, 
na získanie hodnotenia B najmenej 24 bodov, na hodnotenie C najmenej 21 bodov, na hodnotenie D 
najmenej 18 bodov a na hodnotenie E najmenej 15 bodov. Kredity sa udelia študentovi, ktorý 
absolvuje laboratórne cvičenia a získa viac ako 15 bodov z písomného testu. 
Výsledky vzdelávania: Študenti získajú základné poznatky o procesoch sorpcie a biosorpcie  
toxických látok. Oboznámia sa so sorpčnou kinetikou a rovnováhou a modelmi používanými na ich 
analýzu. 
Stručná osnova predmetu: Hlavné kontaminanty životného prostredia. Zákonitosti pohybu 
kontaminantov v životnom prostredí. Koncept biologickej dostupnosti. Metódy odstraňovania 
toxických látok z prostredia. Interakcie biologických systémov s toxickými látkami. Sorpcia 
a biosorpcia. Sorbenty anorganického a organického pôvodu. Hlavné faktory ovplyvňujúce 
(bio)sorpciu toxických látok. Mechanizmus (bio)sorpcie anorganických a organických látok. 
Adsorpcia, chemisorpcia, chelatácia, mikroprecipitácia, tvorba koordinačných zlúčenín, komplexácia. 
Sorpčná kinetika, základné kinetické modely. Sorpčná rovnováha, Langmuirova a Freundlichova 
izoterma. Ostatné modely sorpčných izoteriem. Opis sorpčných rovnováh v multikomponentných 
systémoch. Technologické usporiadanie sorpčných procesov. Sorpčná rovnováha v kontinuálnom 
režime. Regenerácia sorbentov. Príklady z praxe. 
Odporúčaná literatúra: 
Pipíška, M. – Remenárová, L. 2014. Environmentálne biotechnológie – Biosorpcia toxických látok. 
Trnava : Fakulta prírodných vied UCM v Trnave, 2014. 182 s. ISBN 978-80-8105-531-7. 
Bartovská, L. – Šišková, M. 2005. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. Praha : Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-X. 
Do, D.D. 1998. Adsorption analysis: Equilibria and kinetics. London : Imperial College Press, 1998. 
892 s. ISBN 1-86094-137-0. 
Volesky, B. 2003. Sorption and biosorption. Montreal : BV Sorbex, Inc., 2003. 316 s. 
ISBN 0-9732983-0-8. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Spracovanie rádioaktívnych odpadov 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny prednášok týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Skúška prebieha formou písomného testu s maximálnym 
počtom bodov 20. Na získanie hodnotenia A je potrebné získanie najmenej 18 bodov, na získanie 
hodnotenia B najmenej 16 bodov, na hodnotenie C najmenej 14 bodov, na hodnotenie D najmenej 
12 bodov a na hodnotenie E najmenej 10 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 
10 bodov z písomného testu. 
Výsledky vzdelávania: Študent získa poznatky o (i) produkcii rádioaktívnych odpadov v rámci celého 
palivového cyklu a najmä prevádzky a vyraďovania jadrových reaktorov, (ii) preprave a technikách 
prepracovania vyhoreného paliva a (iii) o spôsobe triedenia, nakladania, zneškodňovania a skladovania 
a ukladania rádioaktívnych odpadov. 
Stručná osnova predmetu: Repetitórium jadrových pojmov, veličín a jednotiek. Prírodné a umelé 
zdroje žiarenia, zdroje rádioaktívnych odpadov. Jadrový palivový cyklus, ťažba, úprava a spracovanie 
uránových rúd. Palivové materiály. Základné typy jadrových reaktorov. Konštrukčné materiály 
primárneho okruhu. Pracovné médiá. Produkty štiepnych reakcií a produkty neutrónovej aktivácie. 
Klasifikácia a zásady nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Preprava a prepracovanie vyhoreného 
paliva. Spracovanie tuhých a kvapalných rádioaktívnych odpadov, úložiská. Zneškodňovanie 
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov. Vývoj a perspektívy jadrovej energetiky. 
Odporúčaná literatúra: 
Dulanská, S. a kol. 2010. Rádioaktívne odpady. Skalica : ALIJA, 2010. 108 s. ISBN 978-80-970083-6-
9. 
Dlouhý, Z. 2009. Nakládaní s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Brno : Vutium, 
2009. 219 s. ISBN 978-80-214-3629-9. 
Nagasaki, S. – Nakayama, S. 2015. Radioactive waste engineering and management. Tokyo : Springer 
Japan, 2015. 296 s. ISBN 978-4-431-55417-2. 
Ojovan, M. – Lee, W. 2005. An introduction to nuclear waste immobilisation. 2nd edition. New York : 
Elsevier, 2005. 376 s. ISBN 978-00-8099-393-5. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Peter Kováč, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Vplyvy stresových faktorov na biotu 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny prednášok týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra: dve písomné previerky po 20 bodov 
na získanie hodnotenia.  Záverečné hodnotenie: písomná a ústna skúška: 91 – 100 % A, 81 – 90 % B, 
71 – 80 % C, 61 – 70 % D, 51 – 60 % E, 0 – 55 % FX. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 
- má prehľad o dopadoch jednotlivých typov environmentálnych stresov na zložky bioty, 
- disponuje znalosťami o mechanizmoch adaptácie zložiek bioty na stresy, 
- pozná základné pojmy z bezpečnosti potravín, skupín kontaminantov, zdrojov a ciest kontaminácie 

potravín, s dopadmi na zdravie človeka, 
- pozná klasické aj moderné experimentálne metódy využívané na detekciu prebiehajúceho stresu 

resp. obrany v organizmoch, 
- má prehľad o aplikáciách modernej vedy zameraných na zvyšovanie obranyschopnosti organizmov, 

zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie, ale aj ochrane zložiek životného prostredia. 
Stručná osnova predmetu: Stres – definície, klasifikácia stresových faktorov, územný systém 
stresových faktorov, intenzita a trvanie stresu, ekologické dopady stresorov. Vplyv rôznych typov 
stresu na organizmy. Odozva metabolizmu a fyziologických funkcií organizmov (baktérie, rastliny, 
živočíchy vrátane človeka) na stresové faktory fyzikálnej a chemickej povahy. Príjem a transport látok 
vrátane toxických zložiek (kovov) v rastlinách. Základné a moderné laboratórne techniky pre skríning 
akumulácie stresových molekúl a pre detekciu zložiek obrany (fyziologické a biochemické skríningy, 
PET, DNA mikročípy, molekulárne markéry stresu atď.). Modulácia obranyschopnosti organizmov 
(aplikácie exogénnych látok, šľachtenie, GMO, marker-sprostredkovaná selekcia, fytoremediácie  
atď.), ich východy a nevýhody. 
Odporúčaná literatúra: 
Brestič, M. – Olšovská, K. 2001. Vodný stres rastlín: príčiny, dôsledky, perspektívy. Nitra : VES Nitra, 
2001. 149 s. ISBN 80-7137-902-6. 
Mistrík, I. – Slováková, Ľ. 2007. Fyziologické procesy rastlín v podmienkach stresu. Bratislava : 
Univerzita Komenského Bratislava, 2007. 235 s. ISBN 978-80-223-2322-2. 
Hirt, H. 2009. Plant stress biology: From genomics to systems biology. New York : Wiley-VCH 
Verlag GmbH & Co., 2009. 257 s. ISBN 978-3-527-32290-9. 
Takagi H. – Kitagaki, H. 2015. Stress biology oy yeasts and funfi: Applications for industrial brewing 
and fermentation. New York : Springer, 2015. 218 s. ISBN 978-4-431-55247-5.  
Shabala, S. 2017. Plant stress physiology. CABI Publishing, 2017. 376 s. ISBN 978-17-8064-729-6. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Výroba potravín a životné prostredie 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny prednášok týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
V priebehu semestra: priebežná písomná previerka za 40 bodov, z ktorej je potrebné získať
 min. 25 bodov na získanie hodnotenia.  Záverečné hodnotenie: písomná (40 bodov) a ústna skúška 
(20 bodov): 91 – 100 % A, 81 – 90 % B, 71 – 80 % C, 61 – 70 % D, 51 – 60 % E, 0 – 55 % FX. 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom ukončení štúdia predmetu študent: 

- Chápe základné vzťahy medzi potravinami (zdrojmi potravy) a životným prostredím, má 
znalosti o prepojeniach medzi tým, čo jeme, a tým, ako to ovplyvňuje zdroje krajiny. 

- Má prehľad o dôsledkoch výberu potravy na životné prostredie. 
- Má znalosti o postupoch a princípoch, ktoré vedú k rozvoju udržateľnejších výrobných 

a spotrebiteľských praktík.  
Stručná osnova predmetu:  
Definícia a trh potravín, potravinová bezpečnosť. Súčasné systémy poľnohospodárstva, farmárčenia 
a rybolovu – ich vplyv na životné prostredie a biologickú rozmanitosť. Pôda – priemyselné 
veľkochovy, odlesňovanie, monokultúry. Voda – neudržateľné zavlažovanie plodín, masívne 
používanie umelých hnojív, nadmerný rybolov. Ovzdušie – skleníkové plyny. Od výroby po odpad 
v potravinovom systéme. Hygiena chovu zvierat a životné prostredie. Závislosť poľnohospodárstva od 
ropy, geneticky modifikované organizmy. Cena produktov – dotácie, ceny potravín, legislatíva 
a reformy, direktívna štandardizácia semien. Ľudia – hlad vs. nadbytok potravín, plytvanie 
potravinami. Riešenia a odporúčania pre udržateľnosť prírodných zdrojov, biodiverzity 
poľnohospodárskych postupov.  Zmeny spôsobov výroby, marketingu a predpisov, ktoré ich 
kontrolujú. Bioenergia, klimatické zmeny. Agrochemikálie. Princípy ekologického poľnohospodárstva. 
Odporúčaná literatúra: 
Colin, S. 2011. Environment and food. 1 edition. Routledge, 2011. 336 s. ISBN 978-04-1536-312-9. 
Angelovičová, M. 2013. Riziká pri produkcii potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre, 2013. 256 s. ISBN 978-80-5521-475-7. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu:  Názov predmetu: Xenobiochémia 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
povinne voliteľný predmet 
2 hodiny prednášok týždenne  
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou. 
Počet kreditov: 3 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Absolvovanie laboratórnych cvičení, priebežných testov a záverečného testu. Hodnotenie testu: 35 – 
40 bodov A, 30 – 34 bodov B, 25 – 29 bodov C, 20 – 24 bodov D, 15 – 19 bodov E, 0 – 14 bodov Fx. 
Účasť na vyučovaní v súlade so študijným poriadkom (0 až 10 bodov). Celkové hodnotenie: 
46 – 50 bodov A, 41 – 45 bodov B, 36 – 40 bodov C, 31 – 35 bodov D, 26 – 30 bodov E, 0 – 25 bodov 
Fx. 
Výsledky vzdelávania:  
Predmet stavia na poznatkoch organickej chémie, biochémie a mikrobiológie, pričom na rozdiel 
od biochémie sa zaoberá premenou látok nebiologického pôvodu s dôrazom na látky ohrozujúce 
zdravie a znečisťujúce životné prostredie. Dôraz sa kladie na pochopenie vzťahov medzi štruktúrou 
organických látok, ich biologickou rozložiteľnosťou a rizikami vzniku toxických produktov rozkladu 
v procesoch metabolickej premeny. Študent získa poznatky aj o prenikaní cudzorodých látok 
do biologických systémov, ich pohybe v biosfére v pôvodnej forme a po ich biochemických 
premenách. 
Stručná osnova predmetu:  
Rozdielne a spoločné znaky biochémie prírodných a cudzorodých látok. Pôvod a príčiny ťažkej 
rozložiteľnosti xenobiotík. Fyzikálne a chemické vlastnosti látok ako faktor určujúci ich distribúciu 
a premeny v biologických systémoch. Kvantitatívne vzťahy. Biotransformácia, čiastočný a úplný 
biologický rozklad. Štiepenie aromatického kruhu. Rozklad kondenzovaných a halogénovaných 
aromátov, dusíkatých, sírnych a éterových zlúčenín. Metabolické premeny anorganických látok, 
organokovových zlúčenín, plastov a nerozpustných prírodných polymérov. Možnosti a obmedzenia 
molekulovej biológie pri získavaní mikroorganizmov rozkladajúcich xenobiotiká. Rozklad látok 
v prírodnom prostredí a v umelých systémoch z hľadiska remediácie znečisteného prostredia. 
Anaeróbny rozklad. Transport a premeny xenobiotík z pohľadu ich prenikania do potravinovej reťaze 
a ohrozenia zdravia. 
Odporúčaná literatúra:  
Ferenčík, M. a kol. 2000. Biochémia. Bratislava : Slovak Academic Press, 2000. 924 s. ISBN 80-
88968-18-2. 
Jordening, H.J. – Winter, J. 2005. Environmental biotechnology: Concepts and applications. New York 
: Wiley-Blackwell., 2005. 488 s. ISBN 978-3-527-30585-8. 
Berg, J.M. – Tymoczko, J.L. – Stryer, L. 2011. Biochemistry. 7th edition. Palgrave MacMillan, 2011, 
1026 s. ISBN 978-14-2927-635-1. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský jazyk 
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
A b c d e f 

 

Vyučujúci: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 



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 

Výberové predmety 
 
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Aktuálne problémy bioetiky 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
výberový predmet 
2 hodiny seminárov týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Aktivita počas celého semestra prejavená diskutovaním na seminároch (50 %), esej na aktuálnu 
bioetickú tému (50 %). Stupnica celkového hodnotenia – A: 100 – 94, B: 93 – 88, C: 87 – 82, D: 81 – 
76, E: 75 – 70, Fx: 69 – 0 bodov. 
Výsledky vzdelávania: 
Cieľom semináru je diskutovať o vybraných aktuálnych bioetických témach, ktoré rezonujú 
v spoločnosti – ako na Slovensku, tak v zahraničí. Študent absolvovaním tohto predmetu získa 
vedomosti o najaktuálnejších bioetických dilemách, a zdokonalí si na nich svoje argumentačné 
zručnosti a schopnosť kritického myslenia a etickej analýzy bioetických problémov. 
Stručná osnova predmetu:  
• Identifikovanie aktuálnych bioetických problémov na základe analýzy domácich a svetových médií  
• Určenie stupňa celospoločenskej aktuálnosti vybraných bioetických problémov 
• Podrobná analýza vybraných aktuálnych bioetických problémov 
Odporúčaná literatúra: 
Povinná literatúra: 
BEAUCHAMP, T.L. – CHILDRESS, J.F. 2001. Principles of biomedical ethics. Oxford : Oxford 
University Press, 2001. 454 s. ISBN-10 0195143329. 
TALBOT, M. 2012. Bioethics: An introduction. Oxford : Cambridge University Press, 2012. 480 s. 
ISBN 978-0-521-71459-4. 
Odporúčaná literatúra: 
V závislosti od vybraných aktuálnych problémoch, ktoré budú predmetom etickej analýzy a diskusie. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu:  Názov predmetu: Biofyzika 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
výberový predmet 
2 hodiny prednášok týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný semester  
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečná písomná skúška v priebehu skúškového obdobia, z ktorej je možné získať 100 bodov. 
Predmet je absolvovaný, ak poslucháč získa celkom aspoň 60 % bodov. 
Výsledky vzdelávania:  
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent: 
– ovláda základné pojmy, definície zákony mechaniky a dynamiky hmotného bodu, sústavy hmotných 

bodov a telesa, 
– má základné vedomosti z pružnosti a pevnosti tuhých látok, hydromechaniky a aeromechaniky, 
– má vedomosti o vlnivom pohybe a akustike, z molekulovej fyziky a termodynamiky. 
Stručná osnova predmetu:  
Molekulová biofyzika a termodynamika živých systémov (prvý a druhý zákon). Fázové diagramy, 
zmesi a chemický potenciál. Rovnováhy a reakcie zahrňujúce protóny. Oxidačno-redukčné reakcie 
a bioenergetika. Kinetika a enzýmy. Chemické väzby a interakcie v proteínoch. Optická spektroskopia, 
RTG analýza a magnetická rezonancia biologických systémov. Koloidika. Prenosy signálu. 
Membránové potenciály. Transportéry a prechodové kanály. Molekulová štruktúra biologických 
systémov. Bunka, elektrické prejavy činnosti bunky. Biofyzika a fyziológia tkanív a orgánov, srdcovo-
cievneho a nervového systému. Účinky niektorých vonkajších faktorov na ľudský organizmus. Vplyv 
žiarenia na štruktúru biologických systémov. Metódy štruktúrnej analýzy biologicky významných 
systémov. Metódy štruktúrneho výskumu bielkovín. Štruktúra membrán. Fotosyntéza. Základy 
meracích, záznamových a zobrazovacích diagnostických metód. Základy invazívnych a neinvazívnych 
liečebných metód. Základy medicínskych prístrojov. 
Odporúčaná literatúra:  
HLINKOVÁ, E. 1991. Biofyzika. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 1991. 191 s. 
ISBN 80-223-0336-4. 
NARAYANAN, P. 2008. Essentials of Biophysics, New Age International Pvt Ltd Publishers, 2008, 
552 s. ISBN 978-8122420807. 
NORDLUND, T.M. – NORDLUND, T. – HOFFMANN, P.M. 2011. Quantitative understanding 
of biosystems: An introduction to Biophysics. CRC Press, 2011. 588 s. ISBN 978-1420089721. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a b c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Manažment krízových situácií 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
výberový predmet 
2 hodiny seminárov týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: Skúška prebieha formou písomného testu s maximálnym 
počtom bodov 20. Na získanie hodnotenia A je potrebné získanie najmenej 18 bodov, na získanie 
hodnotenia B najmenej 16 bodov, na hodnotenie C najmenej 14 bodov, na hodnotenie D najmenej 
12 bodov a na hodnotenie E najmenej 10 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 
10 bodov z písomného testu. 
Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s otázkami ochrany pred vznikom 
mimoriadnych udalostí a riešenie krízových situácií s použitím špecifických princípov, metód 
a postupov s cieľom prekonania jej nepriaznivých dôsledkov a obnovy funkcie daného systému. 
Stručná osnova predmetu: 1. Úvod do problematiky krízového manažmentu; 2. Vymedzenie 
základných pojmov z oblasti krízového manažmentu; 3. Metódy výskumu a aplikácie poznatkov 
krízového manažmentu; 4. Kríza, postup riešenia krízy; 5. Zásady organizácie krízového riadenia 
podniku; 6. Nástroje krízového manažmentu; 7. Krízový plán. Úlohy krízového plánovania a krízovej 
stratégie; 8. Zásady organizácie krízového riadenia podniku; 9. Funkcie krízového manažmentu. 
Plánovacia funkcia; 10. Organizačná funkcia a ovplyvňovacia funkcia krízového manažmentu; 
11. Kontrolná funkcia krízového manažmentu; 12. Legislatíva krízového manažmentu. 
Odporúčaná literatúra: 
HRICOVÁ, R. 2006. Krízový manažment. Košice : TU v Košiciach, FVT so sídlom v Prešove, 2006. 
ISBN 80-8073-457-7. 
NOVÁK, L. a kol.. 2005. Krízové plánovanie. Vysokoškolská učebnica. Žilina : EDIS, 2005. 210 s. 
ISBN 80-8070-391-4. 
BEDNÁRIK, J. Krízový manažment. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 64 s. 
ISBN 978-80-8105-186-9. 
ANTUŠÁK, E. – KOPECKÝ, Z. 2005. Krizový management : krizová komunikace. Praha: 
Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0945-8. 
SMEJKAL, V. – RAIS, K. 2006. Ŕízení rizik. ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha : Grada, 
2006. 296 s. ISBN 80-247-1667-4. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu:  Názov predmetu: Športové aktivity I 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
výberový predmet 
2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra bude hodnotená aktívna účasť 
študentov na predmete, za čo bude študent hodnotení ziskom max. 100 bodov. Celkové hodnotenie 
predmetu: A (výborne) 100 % – 93 % bodov, B (veľmi dobre) 92 % – 85 % bodov, C (dobre) 84 % – 
77 % bodov, D (uspokojivo) 76 % – 69 % bodov, E (dostatočne) 68 % – 61 % bodov, Fx 
(nedostatočne) 60 % – 0 % bodov. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent má návyky aktívne využívať svoj 
voľný čas a vykonávať pohybovú aktivitu ako súčasť kvality života. 
Stručná osnova predmetu: Športové aktivity v rámci ponuky UCM v Trnave. 
Odporúčaná literatúra: žiadna 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a b c d e f 

 

Vyučujúci: Ing. Eva Ürgeová, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied  
Kód predmetu:  Názov predmetu: Športové aktivity II 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
výberový predmet 
2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra bude hodnotená aktívna účasť 
študentov na predmete, za čo bude študent hodnotení ziskom max. 100 bodov. Celkové hodnotenie 
predmetu: A (výborne) 100 % – 93 % bodov, B (veľmi dobre) 92 % – 85 % bodov, C (dobre) 84 % – 
77 % bodov, D (uspokojivo) 76 % – 69 % bodov, E (dostatočne) 68 % – 61 % bodov, Fx 
(nedostatočne) 60 % – 0 % bodov. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent má návyky aktívne využívať svoj 
voľný čas a vykonávať pohybovú aktivitu ako súčasť kvality života. 
Stručná osnova predmetu: Športové aktivity v rámci ponuky UCM v Trnave. 
Odporúčaná literatúra: žiadna 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a b c d e f 

 

Vyučujúci: Ing. Eva Ürgeová, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied  
Kód predmetu:  Názov predmetu: Športové aktivity III 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
výberový predmet 
2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra bude hodnotená aktívna účasť 
študentov na predmete, za čo bude študent hodnotení ziskom max. 100 bodov. Celkové hodnotenie 
predmetu: A (výborne) 100 % – 93 % bodov, B (veľmi dobre) 92 % – 85 % bodov, C (dobre) 84 % – 
77 % bodov, D (uspokojivo) 76 % – 69 % bodov, E (dostatočne) 68 % – 61 % bodov, Fx 
(nedostatočne) 60 % – 0 % bodov. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent má návyky aktívne využívať svoj 
voľný čas a vykonávať pohybovú aktivitu ako súčasť kvality života. 
Stručná osnova predmetu: Športové aktivity v rámci ponuky UCM v Trnave. 
Odporúčaná literatúra: žiadna 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a b c d e f 

 

Vyučujúci: Ing. Eva Ürgeová, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied  
Kód predmetu:  Názov predmetu: Športové aktivity IV 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
výberový predmet 
2 hodiny cvičení týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra bude hodnotená aktívna účasť 
študentov na predmete, za čo bude študent hodnotení ziskom max. 100 bodov. Celkové hodnotenie 
predmetu: A (výborne) 100 % – 93 % bodov, B (veľmi dobre) 92 % – 85 % bodov, C (dobre) 84 % – 
77 % bodov, D (uspokojivo) 76 % – 69 % bodov, E (dostatočne) 68 % – 61 % bodov, Fx 
(nedostatočne) 60 % – 0 % bodov. 
Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent má návyky aktívne využívať svoj 
voľný čas a vykonávať pohybovú aktivitu ako súčasť kvality života. 
Stručná osnova predmetu: Športové aktivity v rámci ponuky UCM v Trnave. 
Odporúčaná literatúra: žiadna 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a b c d e f 

 

Vyučujúci: Ing. Eva Ürgeová, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: Názov predmetu: Vedeckovýskumné projektovanie 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
výberový predmet 
2 hodiny seminárov týždenne 
vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou 
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný semester 
Stupeň štúdia: 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety: žiadne 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
1/ Hodnotenie záverečného testu: A: 35 – 40 bodov, B: 30 – 34 bodov, C: 25 – 29 bodov, D: 20 – 24 
bodov, E: 15 – 19 bodov, Fx: 0 – 14 bodov. 
2/ Účasť na vyučovaní v súlade so študijným poriadkom (max. 10 bodov). 
Celkové hodnotenie: A: 46 – 50 bodov, B: 41 – 45 bodov, C: 36 – 40 bodov, D: 31 – 35 bodov, E: 26 – 
30 bodov, Fx: 0 – 25 bodov. 
Výsledky vzdelávania:  
Predmet vedecko-výskumné projektovanie je špecializovaný predmet, ktorého cieľom je poskytnúť 
študentom nadhľad v oblasti prípravy vedecko-technických, edukatívnych a rozvojových projektov. 
Predmet je zameraný na prehľad tuzemských a zahraničných grantových agentúr náležitosti projektov 
a ich špecifiká ako aj ukážky uplatnenie konkrétnych projektových ideí. 
Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod k projektovej politike. 
2. Náležitosti projektov. 
3. Projekty a projektové agentúry pre základný výskum /VEGA,APVV, Rámcové programy EÚ atď./. 
4. Projekty a projektové agentúry pre edukáciu /KEGA, informačné aktivity, Rozvojová pomoc, ESF 
atď./. 
5. Projekty a projektové agentúry pre aplikovaný výskum /GAAV, APVV, Rámcové programy/ 
6. Iné projektové zdroje /MVTS, Bilaterálne aktivity, FNK, Švajčiarsky finančný mechanizmus atď./. 
7. NSRR a projekty OP. 
8. Podpora a rozvoj malého a stredného podnikania na akademických pracoviskách. 
9. Príklady podaných projektov za FPV UCM TT a ich popis. 
10. Príklady kreovania konkrétnych návrhov projektov. 
11. Práca na individuálnom zadaní – príprava návrhu projektu na tému DP. 
12. Prezentovanie individuálnych zadaní formou prezentácií vo formáte *.ppt 
Odporúčaná literatúra: 
Internetové zdroje OVaT VŠ MŠ SR www.minedu.sk, agentúra APVV www.apvv.sk, Národný 
strategický referenčný rámec www.nsrr.sk, Správa o VVČ FPV UCM v Trnave, Výročná správa UCM 
v aktuálnom roku 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, anglický jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
a B c d e f 

 

Vyučujúci: doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 16.2.2018 
Schválil: prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., PhD. 
 
 
 


