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Aula prof. M. Prasličku - RB0A5, Moyzesova 11 
 

10:20 – 10:40 RNDr. Stela Csachová, PhD. Zaujímavosti na politickej mape sveta  

Politická mapa sveta je učebnou pomôckou pri mnohých témach vo vyučovaní geografie. Predstavíme si 
zaujímavosti, ktoré na prvý pohľad z bežne používanej politickej mapy nie sú jasne čitateľné. Ide napríklad o 
neuznané politické regióny, regióny s čiastočnou suverenitou či pseudoštáty (resp. kvázištáty). Spomenieme aj 
medzinárodnoprávny status Antarktídy, Arktídy či zón mora. 

10:40 – 11:00 Mgr. Ján Šašak  Mapovanie krajiny pomocou moderných geografických metód 

Metódy mapovania krajiny prechádzajú v posledných desaťročiach výraznými zmenami. Je to spôsobené najmä 
rozvojom GIS softvérov a nástupom nových technológií, ktoré umožňujú zachytiť krajinnú štruktúru detailne a s 
vysokou presnosťou. Predstavíme účastníkom niekoľko moderných mapovacích zariadení a poukážeme na 
možnosti ich využitia v praxi. 

11:00 – 11:20 študent geografie Študentský život geografa 

Študent geografie predstaví účastníkom DOD, ako vyzerá nielen pestrý študentský život geografa, ale poodhalí aj 
rôzne mimoškolské aktivity, na ktorých sa študenti so svojimi učiteľmi stretávajú. 

11:20 – 11:40 Ing. Katarína Bónová, PhD. Kamenný svet pod mikroskopom 

Naozaj je každý kameň sivý? Ako kamene vznikajú, aké sú staré a prečo sú užitočné? O tom, že minerály a horniny 
sú nádherné, tajomné a zaujímavé sa presvedčíme ich pozorovaním pod mikroskopom.  Ukážeme si na príklade 
výbrusov hornín ich stavbu, zloženie a poodhalíme tak čarovný svet neživej prírody. Zistíme, že nie ja kameň ako 
kameň! 

 
 
12:20 – 12:40 RNDr. Stela Csachová, PhD. Zaujímavosti na politickej mape sveta  

Politická mapa sveta je učebnou pomôckou pri mnohých témach vo vyučovaní geografie. Predstavíme si 
zaujímavosti, ktoré na prvý pohľad z bežne používanej politickej mapy nie sú jasne čitateľné. Ide napríklad o 
neuznané politické regióny, regióny s čiastočnou suverenitou či pseudoštáty (resp. kvázištáty). Spomenieme aj 
medzinárodnoprávny status Antarktídy, Arktídy či zón mora. 

12:40 – 13:00 Mgr. Ján Šašak  Mapovanie krajiny pomocou moderných geografických metód 

Metódy mapovania krajiny prechádzajú v posledných desaťročiach výraznými zmenami. Je to spôsobené najmä 
rozvojom GIS softvérov a nástupom nových technológií, ktoré umožňujú zachytiť krajinnú štruktúru detailne a s 
vysokou presnosťou. Predstavíme účastníkom niekoľko moderných mapovacích zariadení a poukážeme na 
možnosti ich využitia v praxi. 

13:00 – 13:20 študent geografie Študentský život geografa 

Študent geografie predstaví účastníkom DOD, ako vyzerá nielen pestrý študentský život geografa, ale poodhalí aj 
rôzne mimoškolské aktivity, na ktorých sa študenti so svojimi učiteľmi stretávajú. 

13:20 -  13:40 Ing. Katarína Bónová, PhD. Kamenný svet pod mikroskopom 

Naozaj je každý kameň sivý? Ako kamene vznikajú, aké sú staré a prečo sú užitočné? O tom, že minerály a horniny 
sú nádherné, tajomné a zaujímavé sa presvedčíme ich pozorovaním pod mikroskopom.  Ukážeme si na príklade 
výbrusov hornín ich stavbu, zloženie a poodhalíme tak čarovný svet neživej prírody. Zistíme, že nie ja kameň ako 
kameň! 

 
13:40 -  „Odovzdávanie potvrdení o účasti“  
 


