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PREDSLOV 

 Učebnica Regionálna geografia Slovenskej republiky I. časť pre študentov Univerzity 
tretieho veku na Prešovskej univerzite v Prešove bola spracovaná za účelom ich oboznámenia 
sa s problematikou prírodnej štruktúry nášho štátu.  
 Táto problematika je veľmi náročná a vyžaduje si špecifický prístup. Spája v sebe 
teoretický, regionálnogeografický i didaktický aspekt, pričom obsah a štruktúru učiva možno 
považovať za otvorený dynamický systém. Učebnica predkladá študentom celkovú predstavu 
o našom území v úplnom kontexte geografickej polohy a prírodnej štruktúry. Predmet má 
 mimoriadny poznávací význam. Rozširuje poznatky o  bohatosti územia Slovenskej 
republiky na báze poznania vertikálnych a horizontálnych väzieb medzi jednotlivými 
zložkami prírodnej časti krajinnej sféry Zeme.  
 Cieľom učebnice je prispieť k zorientovaniu sa v základnej problematike primárnej 
a sekundárnej štruktúry krajiny vo vzťahu k životnému prostrediu a jeho kvalite.  Geografické 
aspekty prírodnej štruktúry krajiny Slovenskej republiky musia byť odborne a reálne zhodno-
tené a nesmie chýbať prepojenosť fyzickogeografickej analýzy s parciálnou fyzickogeo-
grafickou syntézou a v konečnom dôsledku s komplexnou fyzickogeografickou syntézou a z 
toho vyplývajúce sledovanie vertikálnych a horizontálnych väzieb, ktoré rešpektujú 
regionálny aspekt, ako dominantný v regionálnej geografii.  
 Jednotlivé zložky fyzickogeografickej sféry Slovenskej republiky nevystupujú v priestore 
osobitne. Prekrývajú sa, navzájom sa ovplyvňujú, podmieňujú a prelínajú a tak vytvárajú 
zložité regionálny systémy. Ich poznanie a výskum je kardinálnou úlohou regionálnej geogra-
fie Slovenskej republiky. Explanácia topických, chorických a regionických štruktúr 
fyzickogeografického subystému a jeho dynamika je cieľom našej učebnice.  
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Vysokoškolská učebnica „Regionálna geografia Slovenskej republiky I. časť“  vychádza 
v rámci projektu Inovácia neformálneho vzdelávania na Univerzite tretieho veku PU 
v Prešove („Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“, projekt je financovaný zo 
zdrojov EÚ), Operačný program: Vzdelávanie, Modul: Geografia Slovenskej republiky. Je 
určená študentom Univerzity tretieho veku, ale aj študentom denného štúdia 1. a 2. stupňa v 
študijnom programe 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s geografiou. 




