Tézy kolokviálnych štátnych skúšok – Bc. stupeň
KOLOKVIÁLNA ŠTÁTNA SKÚŠKA Z PRÍRODOVEDNEJ ČASTI ŠTUDIJNÉHO
PROGRAMU – študijný odbor Env. manažment
Biológia
 Bunkové základy organizmov, kľúčové procesy a deje na úrovni buniek
 Prokaryotické organizmy, ich význam pre fylogenézu a zdravie človeka, živočíchov
a rastlín
 Biologická diverzita – evolúcia a ekológia vybraných skupín organizmov
 Moderné a tradičné prístupy k hodnoteniu a klasifikácii zložiek biosféry
 Princípy regulačných a energetických dejov v živých organizmoch
 Biotechnológie a ich uplatňovanie v reprodukcii organizmov (GMO, klonovanie,
xenotransplantáce a pod.)
 Geografické rozšírenie vývojovo, biologicky a ekonomicky významných taxónov
živočíchov a rastlín
Vedy o Zemi
 Hospodárenie s prírodnými zdrojmi
 Interakcia geosfér planéty Zem
 Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje a ich využitie v energetike
 Geologické riziká v životnom prostredí
 Zdroje ťažkých kovov a ich migrácia v litosfére, hydrosfére a atmosfére
 Acidifikácia a ťažké kovy v krajinných zložkách a možnosti remediácie
 Kontaminácia krajiny rádionuklidmi, možnosti jej remediácie a problematika úložísk
Fyzika
 Fyzikálne faktory prostredia
 Fyzikálne faktory a ich vplyv na človeka
 Žiarenie, jeho využitie a riziká
 Fyzikálne faktory v pracovnom prostredí
 Fyzikálne faktory v obytnom prostredí
 Možnosti zníženia negatívneho pôsobenia fyzikálnych faktorov na človeka
Chémia
 Chémia ovzdušia
 Chémia vody
 Chémia pôdy
 Biochémia živých organizmov
 Chemické a biologické faktory prostredia

KOLOKVIÁLNA ŠTÁTNA SKÚŠKA Z ENVIRONMENTÁLNO-MANAŽÉRSKEJ
ČASTI ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Environmentálne technológie I (technológia vody a ovzdušia)
 Zdroje vôd a ich získavanie











Základy úprav vody pre zásobovanie obyvateľstva
Metódy čistenia odpadových vôd
Skladby čistiarní odpadových vôd
Ochrana vôd pred znečisťovaním
Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Hlavné znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia
Princípy a metódy odlučovania tuhých a plynných škodlivín
Ochrana ozónovej vrstvy Zeme
Ochrana atmosféry pred jej otepľovaním – skleníkový efekt

Environmentálne technológie II (odpadové hospodárstvo, energetika, doprava)
 Separovaný zber a recyklácia odpadov
 Metódy zneškodňovania odpadov
 Skládkovanie odpadov
 Spaľovanie odpadov
 Biochemické metódy zneškodňovania odpadov
 Hlavné zdroje znečisťovania životného prostredia z energetiky
 Možnosti zníženia emisií z klasickej energetiky
 Alternatívne zdroje energie
 Hlavné zdroje znečisťovania životného prostredia z dopravy
 Možnosti zníženia negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
Environmentálne technológie III ( environmentálne technológie, čistá produkcia, BAT)
 Najdôležitejšie technológie z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie
 Možnosti riešenia ochrany zložiek životného prostredia z priemyslu
 Dobrovoľné nástroje ochrany prostredia z priemyslu
 Princípy čistej produkcie
 BAT technológie
Základy práva a legislatívy životného prostredia I (ochrana vôd, ovzdušia, pôdy, prírody
a krajiny, odpadové hospodárstvo)
 Zákon o vodách – ochrana vôd a ich racionálne využívanie
 Zákon o ovzduší – zdroje znečisťovania ovzdušia, ochrana ovzdušia
 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
 Legislatíva odpadového hospodárstva, ochrana pôdy a pôdneho fondu
 Zákon o ochrane prírody a krajiny – všeobecná a druhová ochrana, biodiverzita

