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Čína je rozlohou ale najmä počtom obyvateľov dominujúcou krajinou Zeme. Jej význam však expo-
nenciálne rastie aj po stránke ekonomickej a geopolitickej. Samozrejme Čína nie je homogénna, má mnoho 
špecifík a osobitých regiónov. Žije tam mnoho národnostných menšín a je veľmi starou kolískou vyspelej civi-
lizácie. Tá svojou vyspelosťou predbiehala svojho času dokonca všetky regióny sveta. V roku 2016 sa v Číne 
koná medzinárodná geografická olympiáda (IGEO 2016). To je ďalším svedectvom jej otvárania sa svetu. V 
téme Čína – dejisko Medzinárodnej geografickej olympiády 2016 je odporúčané zamerať pozornosť na preme-
ny, ktoré v krajine prebiehajú, napr. školstvo, doprava a cestovný ruch. Práca o Číne nemá obsahovať detailný 
opis všetkých jej geografických daností, práve naopak, na základe literatúry, fotodokumentácie, videofilmov a 
i. je potrebné analyzovať progresívne tendencie v krajine v už spomínaných sférach.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod, postup pri zhodnotení literatúry a ďalších prameňov, metodický postup
• Základná veľmi stručná geografická charakteristika Číny v komparáciách k EÚ (poloha, rozloha)
• Obyvateľstvo a sídla – základné údaje (vývoj počtu obyvateľov, prirodzený a mechanický pohyb, obyva-

teľov, regionálne osobitosti)
• Ekonomicko-geografická charakteristika zameraná na vybratú oblasť (školstvo, doprava, cestovný ruch)
• Zoznam použitej literatúry a zdrojov
• Prílohy (mapy, grafy, tabuľky, príp. ilustračné vyobrazenia)
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Migračná kríza, ktorá zasiahla hlavne Európu, dominuje v súčasnosti dianiu na starom kontinente. 
Spája sa s pokračujúcim prúdom utečencov z Ázie a Afriky. Členské štáty Európskej  únie nezvládajú súčasnú 
situáciu a nové vlny prichádzajúcich utečencov môžu ešte značne skomplikovať súčasný stav. Humanitárna 
kríza ako i snahy vojnovo-politických a ekonomických migrantov privádzajú do Európy tisíce ľudí, ktorí oča-
kávajú od príchodu do  európskych krajín lepšie životné i ekonomické podmienky pre svoj  život. 

Migrácie obyvateľstva opakovane prebiehali i v minulosti, či už to bolo v rámci vnútorných hraníc 
jednotlivých štátov, alebo v medzinárodnom meradle. Ľudia sa snažili o získanie výhodnejších ekonomických 
i životných istôt.  

Migrácia viackrát v poslednom storočí zasiahla i obyvateľov Slovenska, či už to bolo vysťahovalectvo 
v 20. a 30. rokoch dvadsiateho storočia v dôsledku svetovej hospodárskej krízy, emigrácie pred, počas i po 
skončení  2. svetovej vojne, emigračná vlna  po politických zmenách v roku 1948 a po politickom uvoľnení, 
takzvanej „Pražskej jari“  v roku 1968, či  novodobá migrácia obyvateľov Slovenska po roku 1989 v dôsledku 
politicko-ekonomických zmien.

Migrácia vplýva na zmeny štruktúry obyvateľstva i na zmeny počtov obyvateľstva v jednotlivých kra-
jinách. Prináša so sebou viaceré riziká a obyvateľstvo ich nových domovských krajín často vníma migrantov 
nedôverčivo a problematicky.  

Téma spracovania problematiky migrácie vyžaduje od autora znalosť danej problematiky v historic-
kých súvislostiach s ohľadom na súčasný stav.
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce 
• Úvod
• Cieľ práce a metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy
• Migrácie obyvateľstva v minulosti v Európe a vo svete
• Migrácia obyvateľstva v rámci Slovenska (sťahovanie obyvateľstva za prácou, za vzdelaním, migrácia 

do hlavného mesta, migračné smery...)
• Migrácia obyvateľov zo Slovenska  (vysťahovalectvo v 20. a 30. rokoch dvadsiateho storočia, emigrácie 

počas a po 2. svetovej vojne, emigrácia po roku 1948 a 1968, novodobá migrácia obyvateľov Slovenska 
po roku 1989...)

• Migračná kríza v súčasnej Európe (príčiny a dôsledky, migračné smery, vznikajúce nepokoje...)
• Zhodnotenie použitej literatúry a ďalších podkladových materiálov 
• Záver 
• Zoznam použitej literatúry 
• Prílohy: historické a súčasné mapy, tabuľky, grafy, štatistické údaje, fotodokumentačný materiál
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Severoruské ostrovy sú územiami na Zemi, ktoré boli objavované a skúmané ako posledné. Napríklad 
súostrovie Severná Zem bolo objavené až v roku 1913, hoci je možné, že ľudia sa sem dostali aj oveľa skôr. 
Severoruské ostrovy sú časť sveta, ktorej izolovanosť je umocnená aj extrémnymi klimatickými podmienkami, 
ako aj skutočnosťou, že aj ich spojenie s pevninou v zimnom období prostredníctvom lodnej dopravy je značne 
limitované zamŕzaním Severného ľadového oceánu. V minulosti boli niektoré ostrovy súčasťou utajeného vo-
jenského programu,  pri ktorom na nich Sovietsky zväz testoval jadrové zbrane, v súčasnosti sa na niektorých 
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TOLMÁČI, L. A KOL. 1998. Zemepisný slovník, tabuľky. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 
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EUROSTAT, 2014: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-29_en.html
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ťažia nerastné suroviny. Väčšina z nich je takmer neobývaná, prípadne obývaná len časť roka. Napriek tomu 
záujem o ne neutícha, existujú aj projekty ich využívania do budúcnosti. 

Cieľom práce je podať geografickú charakteristiku územia, jeho postupného objavovania ako aj sú-
časného využitia. Prácu je vhodné doplniť kartografickými a grafickými materiálmi.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry a metodika práce
• Geografická charakteristika regiónu

• Poloha a vyhraničenie územia
• Fyzicko-geografická charakteristika územia
• Historický vývoj

• prvé objavy a pomenúvanie 
• obdobie dobývania a prieskumov

• Humánnogeografická charakteristika
• Obyvateľstvo a sídla

• Pôvodné obyvateľstvo ostrovov
• Súčasné obyvateľstvo ostrovov

• Hospodárstvo
• Využívanie ostrovov v minulosti

• Ťažba nerastných surovín
• Chov zvierat, rybolov
• Vojenské využitie
• Veda a výskum, meteorologické stanice

• Využívanie ostrovov v súčasnosti
• Ťažba nerastných surovín
• Chov zvierat, rybolov
• Vojenské využitie
• Veda a výskum, meteorologické stanice
• Turizmus
• Ochrana prírody na severoruských ostrovoch

• Perspektívy severoruských ostrovov do budúcnosti 
•  Navrhované projekty

• Záver
• Zhrnutie najdôležitejších bodov práce 

• Použitá literatúra a zdroje
Práca by mala byť doplnená tabuľkovými, grafickými a kartografickými prílohami, ktoré by mali korešpon-
dovať s textom, vhodne ho dopĺňať a ilustrovať.
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Atlasy, mapy, štatistiky

Island známy ako „krajina ohňa a ľadu“, či „krajina na konci sveta“ vždy lákal svojou tajomnosťou, 
ktorá bola patrične okrem divokej a drsnej prírody doplnená príbehmi a odvážnych a nebojácnych Vikingoch, 
ktorých príbehy zostali zachované v starodávnych ságach. Dnes už vďaka moderným technológiám nemusíme 
prekonávať také prekážky ako napr. hrdinovia Julesa Verna v jeho románe Cesta do stredu Zeme, aby sme sa 
na nielen dostali na Island, ale najmä pri ceste po ňom. Kým pred 150 rokmi na ostrove prakticky neexisto-
vali cesty a ľudia až na pár výnimiek žili v domčekoch pripomínajúcich diery v zemi, dnes patrí Island medzi 
krajiny s najvyššou životnou úrovňou a čo v súčasnej hektickej dobe čoraz viac ľudí ešte oceňuje, že zároveň 
je i najbezpečnejšou krajinou na Zemi. Napriek tomu však islandská príroda nestráca nič zo svojho čara, ne-
nájdete tu turistické megakomplexy a cesta po ostrove ešte vždy napriek rastúcemu počtu turistov má i vďaka 
vrtochom počasia nádych dobrodružstva, nehovoriac o pustom vnútrozemí, kde sa môže pre neskúsených a 
nepripravených turistov zmeniť i na boj o život...

Všetky tieto špecifiká robia z Islandu veľmi lákavý cieľ pre stále rastúci počet zahraničných turistov. 
Ich celkový počet síce nemôže súperiť s letnými dovolenkármi na brehoch napr. Stredozemného mora, no ich 
počet v letných mesiacoch zvyšuje počet ľudí na ostrove takmer na dvojnásobok, pričom krajinu ročne navštívi 
asi 4-násobne viac ľudí, než má sama obyvateľov.
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Dostupné automapy a turistické mapy (napr. z vydavateľstva Freytag & Berndt)
Ďalšie rôzne zdroje z internetu, napr.:
http://issuu.com/hagstofa/docs/icelandinfigures2015
http://www.ferdamalastofa.is/en/recearch-and-statistics/tourism-in-iceland-in-figures
http://www.government.is/
http://www.islandsstofa.is/en/
http://www.oecd.org/iceland/
http://www.statice.is/
http://www.visiticeland.com/
https://www.destatis.de/Europa/EN/Country/EFTACountries/Iceland.html

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod, postup pri zhodnotení literatúry a ďalších prameňov, metodický postup
• Základná geografická charakteristika Islandu (poloha, rozloha, politické rozdelenie)
• Fyzicko-geografická charakteristika krajiny (geologické, geomorfologické, klima-, pedo-, hydro- a bio-

geografické pomery).
• Zvláštnosti historického, politického a hospodárskeho vývoja (s ohľadom na atraktivitu pre cestovný 

ruch)
• Stručná charakteristika obyvateľstva a sídiel (vývoj počtu obyvateľov, prirodzený a mechanický pohyb, 

porovnanie zo susednými krajinami, porovnanie s priemerom EÚ, rozmiestnenie, vzdelanostná a nábo-
ženská štruktúra atď., mestské a vidiecke sídla, spôsob života obyvateľov, jeho osobitosti.)

• Stručná ekonomicko-geografická charakteristika (makroekonomické ukazovatele, štruktúra hospodár-
stva, doprava, služby)

• Cestovný ruch na Islande – základné štatistiky a parametre (aj vo vývoji za uplynulé roky); vybrané 
turistické ciele Islandu pre cestovný ruch – analýza z hľadiska dostupnosti, druhu cestovného ruchu (tu-
ristika, zimné športy, kultúrno-poznávací, agroturistika a pod.), postavenie Islandu vo vývoji cestovného 
ruchu v Európe

• Diskusia a záver
• Prílohy (mapy, grafy, tabuľky, príp. ilustračné vyobrazenia)

Cieľom tejto témy je zostavenie stručnej a výstižnej geografickej charakteristiky Islandu so zamera-
ním na prvky, ktoré výrazným spôsobom vplývajú na rozvoj cestovného ruchu a najmä opis vývoja cestovného 
ruchu Islandu doplnený charakteristikou vybraných významných turistických cieľov v krajine.
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Sýria a Irak – križovatka kultúr v minulosti a bojisko súčasnostiTéma: 
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Realitou posledných mesiacov sú stále častejšie zlé správy o teroristických útokoch, o pokračujúcich 
vlnách migrantov a o zhoršujúcich sa vzťahoch veľmocí. Skratka IS sa stala zlým prízrakom, ktorý už dávno 
zatienil iné rovnako pred pár rokmi obávané mená ako al-Kaida, či Bin Ládin. Miestom, kde sa všetky tie 
fenomény prelínajú je Sýria a Irak. Kým Irak je ohniskom nestability už desaťročia, Sýria bola do roku 2010 
čoraz obľúbenejšou turistickou destináciou, lákajúcou starobylými pamiatkami. Dnes sa práve tieto pamiatky, 
či skôr ich barbarské ničenie stalo jedným zo symbolov hrôzy, ktorému konkurujú stále nové a nové správy o 
ľudskom nešťastí. Čo je horšie, región Sýrie sa stal i medzinárodným bojiskom, kde okrem naverbovaných fa-
natikov z mnohých krajín sveta operujú i vojenské jednotky stále väčšieho počtu štátov s rôznymi, často proti-
chodnými záujmami. Zdanlivo lokálny konflikt na miestach, kde pred tisícročiami vznikli najstaršie civilizácie 
sveta sa tak môže zmeniť na ohnisko globálneho konfliktu, ktorý tú dnešnú civilizáciu môže zničiť...

Čo sa teda v súčasnej Sýrii a Iraku vlastne deje, odkiaľ sa „vzal“ Islamský štát, prečo sa do konfliktu 
zapája stále viac krajín a prečo sa stále množia rozpory medzi nimi? To sú niektoré základné otázky na kto-
ré by vypracovaná práca na túto tému mala dať aspoň stručné odpovede. Cieľom teda nie je ani predstaviť 
riešenia, ani označiť „dobrých a zlých“, ale pochopiť a stručne čo možno najobjektívnejšie opísať základné 
skutočnosti, prípadne predstaviť základné názorové odlišnosti na uvedenú problematiku.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod, postup pri zhodnotení literatúry a ďalších prameňov, metodický postup
• Základná geografická charakteristika Sýrie a Iraku (poloha, rozloha, politické rozdelenie – teoretické i 

reálne – teda nielen administratívne, ale i územia ovládané jednotlivými skupinami ) 
• Fyzicko-geografická charakteristika oboch krajín (geologické pomery so zameraním na nerastné 

suroviny, reliéf, klima-, hydro- pedo- a biogeografické pomery).
• Zvláštnosti historického a politického vývoja, so zameraním najmä na vývoj na konci 20. storočia a 

začiatku 21. storočia – s dôrazom na vývoj v Iraku po r. 2003 a Sýrie po r. 2011
• Obyvateľstvo a sídla (vzhľadom na aktuálne udalosti prezentovať aspoň základné dostupné dáta 

týkajúce sa počtu obyvateľov, jeho náboženskej a etnickej štruktúry, rozmiestnenie obyvateľstva a 
špecifiká osídlenia)

• Ekonomicko-geografická charakteristika (makroekonomické ukazovatele (ak sú dostupné), štruktúra 
hospodárstva (najmä pred vojnovými udalosťami)

• Vojna v severnom Iraku a Sýrii – vznik fenoménu Islamského štátu, základný prehľad významných 
udalostí a zvratov konflikte, územný rozmach IS, šírenie krízy (príchod militantov zo zahraničia, medzi-
národný terorizmus) a zapájanie sa svetových veľmocí do konfliktu v Sýrii a severnom Iraku

• Dôsledky vojny – utečenci a vojnové ničenie – stručný prehľad a množstve a smeroch utečencov z voj-
nou postihnutých oblastí, škody spôsobené vojnou a pod.

• Diskusia a záver
• Prílohy (mapy, grafy, tabuľky, príp. ilustračné vyobrazenia)
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Ďalšie rôzne aktuálne zdroje z internetu, či dennej tlače. Téma vzhľadom na jej aktuálnosť je pomerne náročná aj 
pokiaľ ide o zdroje, nie však preto, že by ich nebolo dostatok, ale práve preto, že ich je až príliš veľa. Mnohé z nich sú 
nespoľahlivé a zámerne tendenčné, pretože konflikt sa stal i živnou pôdou pre propagandu s rôznym zámerom. Preto 
je mimoriadne dôležité, aby autori, ktorí budú spracovávať túto tému, citovali použité zdroje a najmä sa ich snažili 
navzájom konfrontovať.
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Aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky

RNDr. Juraj RECHTORÍK

Umelé vodné nádrže na Slovensku Téma: 
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Umelé vodné nádrže, vodné útvary, ktoré vznikli umelou akumuláciou vody, sú rozmiestnené po ce-
lom území Slovenska. Ich využitie a  dôvod ich výstavby sú rôznorodé. Slúžia predovšetkým ako zásobárne 
pitnej, respektíve úžitkovej vody, na ochranu pred povodňami a na zavlažovanie. Umožňujú využívať vodnú 
energiu, slúžia na turisticko-rekreačné účely, chov rýb a často zlepšujú kvalitu vody vo vodných tokoch.

Na druhej strane si ich vznik  často vyžaduje zatápanie úrodných plôch, spôsobuje eróziu brehov, 
podmáčanie pôdy v ich susedstve. Nezanedbateľný je aj „ľudský rozmer“ pri ich výstavbe, keď často dochádza 
k premiestňovaniu či zániku celých sídel.

Umelé vodné nádrže sa na našom území začali výraznejšie budovať v 16. storočí, kedy sa v okolí 
Banskej Štiavnice, Štiavnických Baní a Hodruše budovali prvé tajchy určené pre potreby baníctva. Neskôr sa 
v horských oblastiach Slovenska budovali tajchy (klauzuly) pre potreby splavovania dreva. Koncom 19. storo-
čia sa začali budovať vodné diela určené k výrobe elektrickej energie a k zásobovaniu pitnou vodou. Najviac 
umelých vodných nádrží sa na Slovensku vybudovalo v druhej polovici minulého storočia a ich využitie je 
väčšinou viacúčelové.

Na našom území sa nachádza viac ako 50 umelých vodných nádrží a množstvo malých vodných 
nádrží miestneho významu. Ďalšie vodné nádrže sú naplánované (Slatinka, Tichý potok...) a mnohé menšie, 
lokálne, sa v súčasnosti budujú hlavne s protipovodňovou funkciou.

Výstavbu niektorých vodných diel sprevádzali mnohé problémy a zmeny plánov. Konkrétnym príkla-
dom z nedávnej minulosti je vodné dielo Gabčíkovo, ktorého výstavba priniesla najviac diskusií a jeho reali-
zácia si vyžiadala i súdne konania medzinárodného charakteru. 

Vodné diela slúžia ľuďom, chránia pred záplavami, vyrábajú elektrickú energiu, využívajú sa pre 
cestovný ruch, sú domovom rôznych vodných živočíchov a okrem ďalších funkcií tvoria a menia charakter 
krajiny.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod
• Cieľ práce a metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy
• História vzniku umelých vodných nádrží na území Slovenska (tajchy, klauzuly, prvé priehrady...)  
• Rozloženie  umelých vodných nádrží na Slovensku
• Využitie vodných nádrží na území Slovenska (pitná voda, výroba elektrickej energie, cestovný ruch, 

protipovodňová funkcia, zavlažovanie, chov rýb, doprava...)
• Najvýznamnejšie vodné nádrže a ich charakteristika (história vzniku, priebeh výstavby, účel výstavby, 

využitie, vplyv na okolie...)
• Problémy budovania konkrétnych vodných diel (vodné dielo Gabčíkovo...)
• Plánované vodné nádrže na Slovensku (Tichý potok, Slatinka, vodné dielo Sereď – Hlohovec...)
• Krajinotvorná funkcia vodných nádrží
• Ochrana prírody a vodné diela
• Zhodnotenie použitej literatúry a ďalších podkladových materiálov 
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Výroba piva na SlovenskuTéma: 
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Iné zdroje: časopisy – Enviromagazín, Geografia, Geografický časopis, Chránené územia Slovenska, Podzemná voda, 
Životné prostredie

web stránky: www.energie-portal.sk, www.fyzickageografia.sk, www.enviro.gov.sk, www.enviroportal.sk, www.kra-
jinnaekologia.sk, www.minzp.sk, www.sah.sk, www.sazp.sk, www.seas.sk, www.siea.sk, www.uzemneplany.sk, www.
vuvh.sk, www.vvb.sk

• Záver 
• Zoznam použitej literatúry
• Prílohy: grafy, náčrtky, schémy, štatistické údaje, mapy, tabuľky, plány, fotodokumentačný materiál 

Pivo – kvasený nápoj, vyrábaný z obilného sladu, vody, chmeľu a pivovarských kvasiniek. Prvé dô-
kazy o jeho výrobe a konzumácii sú z obdobia spred nášho letopočtu (Epos o Gilgamešovi – 3. tisícročie pred 
Kristom) z Mezopotámie.

Na našom území sa ako prvé dva pivovary spomínajú kráľovské pivovary v Tvrdomesticiach a Veľ-
kých Uherciach pri Topoľčanoch. O ich existencii sa dochovali dôkazy z roku 1274 (listina kráľa Ladislava 
IV). Najstarším pivovarom na Slovensku s nepretržitou výrobou piva je pivovar Steiger vo Vyhniach, ktorý bol 
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce 
• Úvod
• Cieľ práce a metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy
• Zhodnotenie použitej literatúry a ďalších podkladových materiálov 
• História výroby piva vo svete 
• Vývoj výroby piva na Slovensku
• Najznámejšie slovenské pivovary a druhy pív
• Pestovanie  sladovníckeho jačmeňa a výroba  sladu na Slovensku
• Pestovanie chmeľu na Slovensku 
• Vývoj pivovarníctva v súčasnosti 
• Význam pivovarníckeho - sladovníckeho priemyslu pre ekonomiku Slovenska
• Perspektívy výroby piva na Slovensku
• Záver 
• Zoznam použitej literatúry 
• Prílohy: grafy, náčrtky, schémy, štatistické údaje, mapy, tabuľky, plány, fotodokumentačný materiál
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IUVENTA, Bratislava
GREGG, S., CARRIE, G. 2003. Bible pijáku piva. Pragma Praha
JACKSON, M. 2001. Prúvodce svetem piva pro laiky a odborníky. Fortuna Print Praha
KENNING, D., JACKSON, R. 2007. Pivo.  Slovart Praha
KOL. 1980. Atlas SSR, SGK, Bratislava
KOL. 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného 
prostredia, Banská Bystrica
VEČERKOVÁ, H., KISS, J. 2007. Abeceda piva. Rubico Olomouc
VEČERNÍČEK, N., J. 2009. Dejiny piva – od zrození až po konec stredoveku. Computer Press, Brno 
VENEK, Z. 2005. Velká kniha piva – Vše o pivu. Rubico Olomouc
VERHOEF, B. 2004. Kompletní encyklopedie piva. Rebo Produkcions Praha

založený mníchmi v roku 1473. V období stredoveku sa pivo vyrábalo vo väčšine vtedajších miest. Právo na 
varenie piva sa  stalo jedným zo základných práv mešťanov. Pivovarnícke a sladovnícke cechy vznikali v 16. 
až 18. storočí (Bardejov 1587, Kežmarok 1589).

V 40. rokoch 19. storočia bolo v Uhorsku 300 pivovarov, z ktorých sa väčšina nachádzala na území 
Slovenska. V druhej polovici 19. storočia začína vznikať pivovarnícky priemysel a výroba sa začala koncentro-
vať. Začali sa zavádzať nové stroje, začala sa aplikovať chémia, ktorá dala pivu pevný technologický základ.

Na začiatku 20. storočia fungovalo na Slovensku minimálne 40 pivovarov s trvalou produkciou. Kva-
lita  piva, vyrábaného na Slovensku, sa zvyšovala a sústreďovala do jednotlivých pivovarov (rok 1978 – spot-
reba piva 107 litrov na jedného obyvateľa). 

Posledné roky priniesli výrazné  zmeny vo vlastníckych vzťahoch jednotlivých pivovarov, keď sa 
väčšina pivovarov stala  súčasťou nadnárodných korporácií (Heineken,  SABMiller...). V súčasnej dobe sú na 
Slovensku 2 veľké a 2 malé pivovary  a viac ako 40 malých reštauračných a remeselných súkromných pivova-
rov, ktoré vyprodukujú spoločne takmer 3 milióny hektolitrov piva ročne.  

V pivovaroch pracuje viac ako 1 500 zamestnancov, pričom každý z nich svojou prácou vytvára 
ďalších, takmer 12 pracovných miest v dodávateľských reťazcoch a v sektore reštauračných a obchodných 
služieb.
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RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.

Premeny môjho sídla v časeTéma: 
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Takmer každý človek spája svoju existenciu s miestom, ktoré považuje za svoj domov. Môže to byť 
dedinka, z ktorej pochádza, mesto, v ktorom žije a pracuje, miesto, kde má svojich blízkych, kam sa rád vracia. 
Tak, ako sa rýchlo mení svet, v ktorom žijeme, mení sa aj podoba ľudských sídel. Aj v malých, „zastrčených“ 
dedinách si ich trvalí či občasní obyvatelia môžu všímať drobné zmeny. Ako tieto zmeny zaznamenať, zachytiť?

V dávnejšej minulosti mali túto možnosť umelci, ktorí dokázali dať celkovú i detailnejšiu podobu 
daného sídla na papier. Existovali listinné doklady o existencii miest, o ich právach, mestských výsadách. 
Súčasnosť prináša z tohto hľadiska možnosti, ktoré sú neporovnateľné. Fotografie, filmové záznamy, verejne 
prístupné dokumenty či už na internete, alebo aspoň v archívnej podobe.

Cieľom tejto témy je motivovať jej autorov, aby hľadali, pátrali, objavovali sídlo, v ktorom žijú, kto-
ré je ich domovom, a porovnávali jeho podoby v rôznych historických obdobiach. Nemusí ísť o komplexnú 
charakteristiku, či o exkurziu do dávnej minulosti. Dobré bude, keď autori dokážu skombinovať poznatky 
viacerých zdrojov – archívov, starých fotografií, spomienok svojich starších príbuzných alebo známych. Svoje 
názory alebo predstavy o budúcnosti daného sídla by mohli prezentovať činovníci zaň zodpovední, ale aj „ľu-
dia z ulice“. Je to téma otvorená pre dobré nápady, tvorivosť, iniciatívu.

Iné zdroje: časopisy – Potravinárstvo, Roľnícke noviny, Svet piva
Interné materiály jednotlivých pivovarov a ich webové stránky.
Internetové zdroje: www.beers.cz, www.casopissvetpiva.cz, www.economy.gov.sk, www.forestportal.sk; www.google.
sk; www.geoska.sk, www.heinekenslovensko.sk,  www.malepivovary.sk, www.mpsr.sk, www.najlepsiepiva.sk, www.
opive.sk, www.pilsner-urquell.cz, www.pivobierale.cz, www.brewersofeurope.org www.pivomapa.sk, www.pivova-
rerb.sk, www.pivovarytopvar.sk, www.potravinarstvo.com, www.sahp.sk,  www.saris.sk,  www.slovenskepivo.sk, 
www.sppk.sk, www.steiger.sk, www.svetpiva.cz, www.svetpiva.sk, www.zlatybazant.sk

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod, stručné zhodnotenie literatúry a ďalších informačných zdrojov
• Cieľ práce a jej metodika – postup pri vytváraní práce a spracovávaní získaného materiálu
• Charakteristika významných pojmov – sídlo (mesto, dedina), urbanizácia, územný plán
• Geografická charakteristika príslušného sídla spojená so základnou faktografiou jeho vývoja za zvolené 

obdobie:
• poloha sídla v rámci väčšieho územného celku
• fyzickogeografická charakteristika sídla a jeho bezprostredného okolia
• humánnogeografická charakteristika sídla a jeho bezprostredného okolia
• významné medzníky vývoja sídla v čase a ich príčiny

• Dokumentácia zmien v podobách sídla za zvolené časové obdobie a komentár k materiálom získaným 
terénnym výskumom; môže ísť napríklad o:
• rozhovory s ľuďmi, ktorí si pamätajú podoby mesta v minulosti 
• rozhovory s osobami zodpovednými v minulosti a / alebo v súčasnosti za rozvoj mesta
• anketové rozhovory s náhodne vybratými obyvateľmi daného sídla
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RNDr. Vladimír ČECH, PhD. 

Adrenalínový cestovný ruch a jeho rozvoj na území SRTéma: 
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• fotografie (dobové aj zo súčasnosti), listinné dokumenty (ich dostupné kópie) a pod.
• Diskusia (predstavy o budúcnosti sídla) a záver
• Prílohy (podoba a rozsah podľa uváženia autorov)

LITERATÚRA: 
(ide o možnosť porovnať rôzne prístupy k spracovaniu problematiky, nie o prehľad povinnej literatúry):

HRONČEK, P. A KOL. 2014: ,,… obe obce svätoondrejské…“: kniha o krajine, dejinách a ľuďoch Brusna. Obec 
Brusno, 335 s.
LUKNIŠ, M. 1977. Geografia krajiny Jura pri Bratislave. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 212 s.
BARAN, V., ed. 2002. Banská Bystrica v geografickej realite času a priestoru. Acta Facultatis Rerum Naturalium Uni-
versittais Matthiae Belii a Mesto Banská Bystrica. Banská Bystrica : Mesto Banská Bystrica, 182 s.
BÁTORA, M., ZAŤKO, M., eds. 1998. Zlate Moravce. 1 vyd. Zlaté Moravce : Mestský úrad, 376 s.
ŽUDEL, J., DUBOVSKÝ, J. a kol. 2006. Dejiny Modry. 1. vyd. Modra : Mestský úrad Modra, 688 s.
LACIKA, J., 2008. Bratislava na starých pohľadniciach. 1. vyd. Bratislava : DAJAMA, 128 s.
BENYOVSZKY, K., 1937. Prechádzka starým Prešporkom. 1. vyd. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 
2001. 96 s.
ORTVAY, T., 1905. Ulice a námestia Bratislavy. 1. vyd. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2005. 160 s.
Monografia.sk Váš sprievodca slovenskými monografiami. http://www.monografia.sk/?p=722
HAUPTVOGL, M., 2014. Geografia sídiel (1. časť). https://prezi.com/cij5tblament/geografia-sidiel-1-cast/

Aktivity ľudskej spoločnosti v oblasti cestovného ruchu sa najmä v poslednom období orientujú na  
nové  progresívne  formy  a  oblasti.  Jednou  z  alternatívnych  foriem  cestovného  ruchu  je  adrenalínový  
cestovný ruch, ktorý najčastejšie súvisí s pestovaním nejakej adrenalínovej športovej aktivity s určitou mierou 
rizika, nebezpečenstva,  dobrodružstva  (odtiaľ  aj  zaradenie  adrenalínového  cestovného  ruchu ako pod-
kategórie dobrodružného cestovného ruchu). Travel  Industry  Dictionary  definuje  adrenalínový  cestovný  
ruch  ako  rekreačné cestovanie,  ktorého  hlavným  obsahom  sú  nebezpečné  a fyzicky  náročné  športy  a 
iné aktivity. Tieto fyzicky náročné športové aktivity obnášajú rizikové situácie spojené so značným ohrozením 
zdravia či života a vyžadujú dobrú prípravu, zabezpečenie, fyzickú zdatnosť a psychickú odolnosť. Pre reali-
záciu adrenalínových športov je nevyhnutná špeciálna výbava a výstroj podľa typu športovej aktivity.

Adrenalínový cestovný ruch sa diferencuje podľa druhu adrenalínovej športovej aktivity, pričom sa 
rozlišujú adrenalínové aktivity vo vzduchu (paraglaiding, bunge-jumping a pod.), adrenalínové aktivity na 
zemi (horolezectvo, zaistené cesty ...), adrenalínové aktivity vo vodnom prostredí (športové potápanie, canyo-
ning a pod.) a adrenalínové aktivity pod zemou (zaistené jaskyniarstvo). V Slovenskej republike je adrenalí-
nový cestovný ruch zatiaľ len v počiatkoch. Existuje zopár agentúr, ktoré sa zaoberajú poskytovaním takýchto 
služieb, no nejedná sa o žiaden masívny rozvoj  v  tejto  oblasti.  Existuje  iba  pár  oficiálne  značených  lokalít,  
kde  možno  prevádzať  aktivity súvisiace s adrenalínovým cestovným ruchom. Podobne tak v literatúre slo-
venskej proveniencie nie je zatiaľ dielo, ktoré by komplexne postihovalo problematiku tejto formy cestovného 
ruchu.
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Zhodnotenie literatúry
• Metodika práce
• Pojem adrenalínový CR
• Štruktúra adrenalínového CR

• adrenalínové aktivity vo vzduchu (stručne charakterizovať konkrétne aktivity)
• adrenalínové aktivity na zemi (stručne charakterizovať konkrétne aktivity)
• adrenalínové aktivity vo vodnom prostredí (stručne charakterizovať konkrétne aktivity)
• adrenalínové aktivity pod zemou (stručne charakterizovať konkrétne aktivity)

• Adrenalínový CR na Slovensku (aktivity, agentúry, lokality...)
• Lezenie po zaistených cestách (via ferrata, klettersteig) ako konkrétny typ adrenalínového CR
• Via ferraty v Alpách
• Via ferraty na Slovensku (Ferrata HZS Martinské hole, Ferrata Lom Tatranská Kotlina, Ferrata Grič a 

pod...)
• Perspektívy rozvoja adrenalínového CR a Via ferrát na Slovensku
• Záver
• Použitá literatúra

Práca by mala byť doplnená o obrazovú, príp. kartografickú časť

LITERATÚRA:

BOROVSKÝ, J. A KOL. 2008. Cestovný ruch – trendy a perspektívy. Bratislava: Iura edition, spol. s r.o., 280 s.
FRANKE, A. 2012. Statistiky cestovního ruchu. Praha, Czechia: Wolters Kluwer.
KOTÍKOVÁ, H. 2013. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Grada Publishing s.r.o., Praha, 208 s.
PALATKOVÁ, M. 2014. Mezinárodní turismus: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního 
turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus (2nd ed.). Praha, Grada Publishing.
RABL-JENTZSCH, A. WISSEKAL, D., JENTZSCH, A. 2015. Klettersteigführer Dolomiten - Südtirol - Gardasee. 
Alpinverlag, 480 s.
RABL-JENTZSCH, A. WISSEKAL, D., JENTZSCH, A. 2015. Klettersteigführer Österreich. Alpinverlag, 592 s.
RABL-JENTZSCH, A. WISSEKAL, D., JENTZSCH, A. 2012. Klettersteigführer Schweiz. Alpinverlag, 248 s.
RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. 2011. Cestovní ruch podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 
Praha, Grada Publishing.
SWARBROOKE, J. 2003. Adventure tourism: The new frontier. Oxford : Elsevier science, 2003. 354 s. 
SYROVÁTKOVÁ, J. 2013. Specifické formy cestovního ruchu. Liberec, Technická univerzita v Liberci
TOMLINSON, J. 2000. Encyklopedie extrémních sportů. Praha : Egmont ČR, 192 s.
WERNER, P., KÜRSCHNER, I. 2012.  Klettersteigatlas Alpy. Freytag & Berndt, 400 s.
ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. 2012. Výkladový slovník cestovního ruchu. (2 vyd.), Praha, Linde.
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Odkiaľ pochádza ovocie a zelenina v našich obchodochTéma: 
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Potraviny sú v súčasnosti predmetom medzinárodného obchodu. Hlavným cieľom tejto práce je zistiť, 
z akých štátov pochádza ovocie a zelenina na pultoch našich maloobchodných predajní. V úvode práce by 
bolo vhodné načrtnúť aktuálne trendy svetového hospodárstva, najmä obchodu s potravinami a zamerať sa na 
ovocie a zeleninu, ktoré pre tunajšie pestovanie nie sú typické. Je potrebné zdôrazniť proces globalizácie, kto-
rý umožnil v mnohých štátoch sveta celoročnú dostupnosť jahôd, banánov či pomarančov. Z úrovne svetového 
obchodu s ovocím a zeleninou a vyhodnotením najväčších importérov a exportérov je vhodné pokračovať lo-
kálnym výskumom, ktorý bude pozostávať z pravidelného monitorovania vybraných maloobchodných predajní 
vo vybranom regióne zaznamenávaním plodiny a štátu, ktorý je uvedený ako dovozca. Z daného monitoringu 
možno vyhodnotiť, ktoré ovocie a zelenia pochádzajú napr. zo Slovenska, z regiónu Vyšehradskej štvorky, z os-
tatných európskych štátov či karibskej oblasti. Zo zistených údajov je vhodné vytvoriť tabuľky a mapy. Možno 
taktiež zistiť, ktoré plodiny sú dodávané v našich obchodoch celoročne a ktoré sezónne. Autor práce sa môže 
venovať vybraným plodinám (napr. exotické ovocie a zelenina) alebo postihnúť čo najširší záber plodín. Práca 
nemá stanovenú pevnú metodiku, a preto je potrebná aj vlastná miera tvorivosti.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod
• Teoretická časť 

• Globalizácia a svetové hospodárstvo 
• Obchod s potravinami v svetovom hospodárstve 
• Vybrané plodiny – ich pôvod, pestovanie a najväčší svetoví exportéri 

• Výskumná časť
• Metodika výskumu
• Monitorovanie pôvodu ovocia a zeleniny vo vybraných maloobchodných predajniach
• Vyhodnotenie výskumu 

• Záver 
• Zoznam použitej literatúry

LITERATÚRA:

články AGROSERVER http://www.agroserver.sk/temy/potraviny/
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H., 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Iuventa, 
Bratislava
FAO, 2015. Statistical Pocket Food and agriculture. 2015 Food and agriculture organisation of the United Nations 
http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf
JIRÁSEK, V., PROCHÁZKA, F. 1970. Rastliny známe neznáme. Mladé letá 
ROZVOJOVKA.CZ, 2015. Atlas dovozu ovoce, zeleniny a exportních plodin. Dostupné na: http://www.atlas.rozvo-
jovka.cz/
SPIŠIAK, P. 2000. Základy geografie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Bratislava: Univerzita Komenského. 
WU, HUANG, S., 2004. Global trade patterns in Fruits and Vegetables. United States Department of Agriculture. Do-
stupné na http://www.ers.usda.gov/media/320504/wrs0406_1_.pdf
www.knoema.com
www.statista.com
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Mgr. Rastislav CÁKOCI

Geopark – inovatívna forma ochrany krajiny a edukácie v teréne Téma: 
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Termín Geopark predstavuje moderný koncept ochrany krajiny, rozvoja lokálneho turizmu a edukácie 
zasadenej priamo v mieste diania. Zahŕňa vhodné územie s významným geologickým dedičstvom a vytvára 
podmienky pre jeho udržateľný rozvoj s aktívnym zapojením domáceho obyvateľstva. Tento dobrovoľný prí-
stup zdola predstavuje hlavnú diferenciu od ostatných obdobných foriem krajinno-ekologického manažmentu. 
Obdobie formovanie a zakladania prvých geoparkov siaha na začiatok aktuálneho milénia. V roku 2005 bola 
prijatá Madonská charta, ktorá ustanovila platné kritéria a požiadavky na geoparky. Charta zároveň usta-
novila UNESCO ako zastrešujúcu organizáciu vzniknutej celosvetovej siete. Práca na tejto téme poskytuje 
priestor na zosumarizovanie celého vývoja problematiky, geografickú charakteristiku vybraného geoparku, 
prípadne komparáciu viacerých už existujúcich geoparkov. Logicky na ponúka možnosť vytypovania nového 
geoparku na území Slovenska. Cieľom charakteristiky by malo byť zhodnotenie dopadu na krajinu a tiež ná-
vrhy možností budúceho rozvoja.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod (metodika práce, zhodnotenie literatúry)
• Koncept Geoparku – charakteristika pojmov, definícií a vnímania
• Geografická charakteristika vybraného geoparku

• Poloha
• Fyzicko-geografická charakteristika s dôrazom na geologický vývoj
• Humánno-geografická charakteristika s dôrazom na osídlenie
• Udržateľný cestovný ruch
• Inštitucionálne zázemie
• Identitu tvoriace prvky krajiny
• Dopad na krajinu, región
• Návrhy rozvoja

• Diskusia a Záver
• Prílohy

LITERATÚRA:

BUREK C.V., PROSSER C.D. 2008. The History of Geoconservation. The Geological Society of London, London, 
315 s.
FARSANI, N.T. a kol. 2012. Geoparks and Geotourism: New Approaches to Sustainability for the 21st Century. 
BrownWalker Press. Boca Raton, Florida
JONES, CH. 2008. History of Geoparks. The Geological Society of London, London 
KLINDA, J. 2006. Návrh koncepcie geoparkov v SR. Bratislava. dostupné na: http://www.geoparkbb.sk/attachment//
vseobecne/Navrh_koncepcie_geoparkov_SR.pdf 
NEWSOME, D., DOWLING, R.K. 2010. Geotourism: the Tourism of Geology and Landscape. Goodfellow Publisher 
limited. Woodeaton, Oxford
OWEN, B., SHAW, R. 2011. Hong Kong Geopark All in One. Cosmos Books, Hong Kong



TÉMY PÍSOMNÝCH PRÁC GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, 2016-2017

RNDr. Juraj RECHTORÍK

Klimatické zmeny a ich dôsledky pre ľudstvoTéma: 
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Zmeny v zemskej klíme majú globálne, respektíve lokálne prejavy a  dotýkajú sa ľudského bytia 
stále intenzívnejšie. Zmeny klímy prirodzeného charakteru (striedanie ľadových a medziľadových období, 
nízkofrekvenčné kolísanie klímy v dôsledku kolísania solárnej konštanty, zmeny koncentrácie oxidu uhličitého 
v atmosfére či mohutné vulkanické erupcie a podobne) striedajú čoraz dominantnejšie zmeny klímy, ktoré sú 
spôsobované samotným človekom. 

Človek intenzívnejšie ovplyvňuje klimatické zmeny od začiatku priemyselnej  revolúcie, približne od 
polovice 18. storočia. Postupne jeho vplyv na klimatické zmeny rástol a posledné roky dokazujú, že pokiaľ 
nedôjde k radikálnym riešeniam v celosvetovom meradle, môžu mať tieto zásahy  nepredstaviteľné následky 
pre človeka i celú planétu.   

V súčasnosti je problematika klimatických zmien často spomínaným  pojmom. V dôsledku takzvaného 
globálneho otepľovania dochádza k neprehliadnuteľným zmenám, ktoré majú a v budúcnosti určite budú mať 
čoraz väčšie, v niektorých prípadoch aj tragické následky. 

Následky  začína ľudstvo pociťovať čoraz intenzívnejšie (otepľovanie Zeme, topenie ľadovcov a stú-
panie hladín svetových oceánov, zatápanie území, výkyvy počasia, mohutné záplavy a obdobia sucha, častejší 
vznik silných búrok a hurikánov, šírenie epidémií, chorôb a sociálny chaos).

Riešenie súčasných klimatických zmien a dôsledkov, ktoré so sebou prinášajú, si vyžadujú hľadať 
riešenia v globálnom celosvetovom meradle. Štáty musia svoje kroky koordinovať a pristupovať k riešeniu 
problémov spôsobených klimatickými zmenami spoločne a zodpovedne, s ohľadom na budúce generácie.

ŠAUER, M., VYSTOUPIL, J. 2008. Geoparky - nový nástroj udržateľného rozvojacestovného ruchu. Životné prostre-
die, roč. 42, č. 1, s. 43 
UNESCO, 2014. Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO‘s assistance to join the Global 
Geoparks Network (GGN). dostupné na: http://www.globalgeopark.org/UploadFiles/2012_9_6/Geoparks_Guideli-
nes_Jan2014.pdf

Ministerstvo životného prostredia SR. dostupné: http://www.minzp.sk
Slovenská agentúra životného prostredia. dostupné: http://www.sazp.sk
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. dostupné: http://www.geology.sk
Ministerstvo Životního Prostředí ČR – geoparky.  dostupné: http://www.mzp.cz/cz/geoparky
Global Geoparks Network. dostupné: http://www.globalgeopark.org
European Geoparks Netwrok. dostupné: http://www.europeangeoparks.org/

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Cieľ práce a metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy
• Zhodnotenie použitej literatúry a ďalších podkladových materiálov 
• Zmeny klímy prirodzeného charakteru, ktoré spôsobuje:

• striedanie ľadových a medziľadových období
• nízkofrekvenčné kolísanie klímy v dôsledku kolísania solárnej konštanty
• zmeny koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére
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Internetové zdroje: www.economy.gov.sk, www.enviro.gov.sk; www.enviroportal.sk; www.forestportal.sk; www.
google.sk; www.geoska.sk, www.krajinnaekologia.sk, www.kst.sk, www.mpsr.sk, www.minzp.sk, www.sazp.sk, 
http://www.unep.org

Iné zdroje: časopisy – Enviromagazín, Geografia, Geografický časopis, Chránené územia Slovenska, Životné prostre-
die

• mohutné vulkanické erupcie
• pád obrovských meteoritov
• oscilácie v orbite Zeme
• pohyb kontinentov

• Klimatické zmeny spôsobené činnosťou človeka (antropogénne vplyvy):
• znečisťovanie ovzdušia
• úbytok ozónu v atmosfére, skleníkový efekt
• znehodnocovanie a úbytok poľnohospodárskej pôdy
• znečisťovanie povrchových a podzemných vôd
• úbytok zelene na svete (zmenšovanie plôch pralesov...)
• hromadenie priemyselných a komunálnych odpadov
• strata biologickej diverzity 

• Dôsledky klimatických zmien pre život na Zemi:
• otepľovanie Zeme
• topenie ľadovcov a stúpanie hladín svetových oceánov, zatápanie území 
• výkyvy počasia (mohutné záplavy a obdobia sucha)
• častejší vznik silných búrok a hurikánov 
• pôsobenie meteorologických fenoménov (El Niňo, La Niňa...)
• šírenie epidémií, chorôb a sociálny chaos
• narušenie stability Zeme

• Návrhy riešení vedúce k obmedzeniu klimatických zmien
• Medzinárodné organizácie bojujúce za klimatickú stabilitu a ich aktivity
• Svetové konferencie OSN o klimatických zmenách a ich výsledky (Rio de Janeiro 1992, Kjóto 1997,  

Paríž 2015...)
• Záver 
• Zoznam použitej literatúry 
• Prílohy: grafy, náčrtky, schémy, štatistické údaje, mapy, tabuľky, plány, fotodokumentačný materiál
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Environmentálne problémy vybraných mestských sídelTéma: 
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Mestské sídla sústreďujú na relatívne malom území veľké množstvo ľudí a ich aktivít, ktoré vo svojich 
dôsledkoch zhoršujú kvalitu života.

Hrozbami pre mestské sídla sú viaceré skutočnosti. Mestá sa neúmerne rozrastajú na úkor poľnohos-
podárskej pôdy, produkujú množstvá priemyselných i komunálnych odpadov, vplyvom exhalátov sa zhoršuje 
kvalita ovzdušia. Je pre ne typická nadmerná hlučnosť, dopravné problémy,  dopravné zápchy, nedostatok 
parkovacích plôch, úbytok zelene, zahusťovanie výstavby, jednogeneračné sídliská a mnohé ďalšie faktory 
vplývajúce na environmentálnu únosnosť jednotlivých miest.

Na spomenuté environmentálne problémy jednotlivých miest existujú rôzne riešenia. Návrhy daných 
riešení by mali zohľadniť špecifiká jednotlivých miest s ohľadom na ich historický vývoj, súčasný stav a per-
spektívy ďalšieho smerovania. Tieto skutočnosti si žiadajú aktívny prístup miestnych samospráv i samotných  
obyvateľov a ich občianskych združení. 

Pri rozvoji miest by malo  byť environmentálne hľadisko jedným z najdôležitejších, aj keď dnes často 
ustupuje do pozadia rôznym ekonomickým záujmom.  

Autor spracúvajúci tému environmentálnych problémov miest by mal dôkladne analyzovať skutkový 
stav, jeho príčiny a dôsledky a na základe analýzy vyhodnotiť a načrtnúť možnosti znižovania environmentál-
nych zaťaží a problémov miest do budúcnosti.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod
• Cieľ práce a metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy
• Zhodnotenie použitej literatúry a ďalších podkladových materiálov 
• Vznik a vývoj mestských sídel
• Mestské sídla a ich problémy
• Hrozby pre mestské sídla:

• rozrastanie miest na úkor poľnohospodárskej pôdy
• zlá kvalita ovzdušia, zvyšovanie emisií skleníkových plynov
• priemyselný a komunálny odpad
• hustota dopravy a dopravné zápchy, absencia parkovacích kapacít 
• dostupnosť a kvalita vody v mestách
• kanalizačné siete a čistiarne odpadových vôd
• znižovanie biologickej diverzity
• energetická náročnosť života
• zahusťovanie výstavby
• nadmerný hluk
• starnutie domového a bytového fondu, problematika sídlisk 

• Návrhy na zlepšenie života v mestách:
• koordinácia rastu miest
• energetické riešenia šetriace klímu
• budovanie modernej a efektívnej infraštruktúry
• výsadba zelene a budovanie oddychových zón
• zavádzanie integrovanej mestskej dopravy
• budovanie obchvatov miest a záchytných parkovísk
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Živelné pohromy a ich vplyv na centrá CRTéma: 
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Podmorské tektonické zemetrasenie 26. 12. 2004 západne od indonézskej Sumatry bolo jedno z naj-
väčších zemetrasení za posledných 100 rokov. Vyvolalo sériu ničivých vĺn tsunami, ktoré doslova na niektorých 
miestach prepísali mapu Indického oceánu. Zasiahli pobrežia Indonézie, Srí Lanky, Indie a Thajska, výrazne 
ovplyvnili tvar pobrežia súostroví Andamany a Nikobary, zasiahli aj východné pobrežie Afriky. Vzhľadom na 
to, že v tomto období vrcholila turistická sezóna v juhovýchodnej Ázii, okrem domorodého obyvateľstva bolo 
postihnutých aj veľa západných turistov, ktorí v tomto čase trávili dovolenky v tejto časti sveta. 

Avšak neznamená to, že by živelné pohromy odrádzali ľudí, aby postihnuté miesta navštevovali. Gréc-
ky ostrov Santorini, ktorý svojho času zažil jeden z najničivejších výbuchov sopky v histórii ľudstva, patrí me-
dzi vyhľadávané turistické lokality, rovnako ako talianske Pompeje zasypané sopečným popolom pri výbuchu 
sopky Vezuv v roku 79. Taktiež Havajské ostrovy ako aj ostrov Sicília so sopkou Etna, či talianske Liparské 
ostrovy sú hojne navštevované nehovoriac o celom indonézskom súostroví. Často ide o husto osídlené územia 
(Japonsko, Kalifornia, Indonézia a pod.)

Cieľom práce je podať geografickú charakteristiku vybraného územia alebo území, ktoré boli v mi-
nulosti postihnuté živelnou pohromou, prípadne územia, kde sa opakovane vyskytuje prírodný jav, ktorý môže 

LITERATÚRA:

ČAJKA, P. 2011. Súčasné demografické problémy. UMB Banská Bystrica
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády, SK GO 
IUVENTA, Bratislava
DVOŘAN, V. 2008. Globální problémy ve světovém hospodářství.  Průhledy Praha
JENÍČEK, V., FOLTÝN, J. 2010. Globální problémy světa – v ekonomických souvislostech.  Praha
KOL. 1980. Atlas SSR, SGK, Bratislava
KOL. 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného 
prostredia, Banská Bystrica
LAUKO, V. 2003. Fyzická geografia Slovenskej republiky, MAPA Slovakia, Bratislava 
METELKA, L., TOLASZ, R. 2009. Klimatické zmeny: fakta bez mýtu. UK Praha
STANOWSKI, J. 1997. Zaklady ekologie. UK Praha

Internetové zdroje: www.economy.gov.sk, www.enviro.gov.sk; www.enviroportal.sk; www.forestportal.sk; www.
google.sk; www.geoska.sk, www.krajinnaekologia.sk, www.kst.sk, www.mindop.sk, www.mpsr.sk, www.minzp.sk, 
www.sazp.sk,
Interné materiály miest a ich internetové stránky
Iné zdroje: časopisy – Enviromagazín, Geografia, Geografický časopis, Životné prostredie

• zintenzívnenie mestského plánovania a zlepšenie manažmentu miest
• občianske  aktivity

• Konkrétne riešenia na zlepšenie environmentálnych problémov vybraného  mestského sídla
• Záver 
• Zoznam použitej literatúry 
• Prílohy: grafy, náčrtky, schémy, štatistické údaje, mapy, tabuľky, plány, fotodokumentačný materiál
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Odporúčaná štruktúra práce: 
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry a metodika práce
• Geografická charakteristika regiónu
• Dôvod výberu územia

• Poloha a vyhraničenie územia
• Fyzicko-geografická charakteristika územia
• Humánnogeografická charakteristika

• Obyvateľstvo a sídla
• Hospodárstvo

• Charakteristika cestovného ruchu vo zvolenom regióne
• Atraktívnosť územia

• Prírodné pamiatky
• Kultúrne pamiatky

• Návštevnosť a klientela
• Vplyv prírodného javu na CR

• Pozitívny vplyv (zvýšenie atraktivity územia, ...)
• Negatívny vplyv (škody, útlm, ...)

• Záver
• Použitá literatúra a zdroje

Práca by mala byť doplnená tabuľkovými, grafickými a kartografickými prílohami, ktoré by mali korešpon-
dovať s textom, vhodne ho dopĺňať a ilustrovať.

spôsobiť katastrofu (sopečná činnosť, zemetrasenie, tornáda, záplavy, pád asteroidu, lavíny...). Ďalším cieľom 
práce je charakterizovať cestovný ruch, ktorý je tu rozvinutý, prípadne sa rozvíja, ako aj vplyv prírodných 
javov na jeho rozvoj. Prácu je potrebné doplniť grafickými a kartografickými prílohami. 

LITERATÚRA:

AYER, B. ET AL. 2006. Andamans: Coastal Area Assessment - A Post Tsunami Study on Coastal Conservation and 
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National Park. Rochester Institute of Technology, 226 s.
ERFURT-COOPER, P. 2014. Volcanic Tourist Destinations.  Springer Science & Business Media, 384 s.
ERFURT-COOPER, P., COOPER, M. 2010. Volcano and Geothermal Tourism: Sustainable Geo-resources for Leisu-
re and Recreation. Earthscan, 378 s. 
GÖSSLING, S., HALL, C. M., 2006. Tourism and Global Environmental Change: Ecological, Social, Economic and 
Political Interrelationships. Taylor & Francis, 323 s.
HORTI, J. 1988. Prírodné katastrofy. Príroda, 253 s.
JENÍČEK, V., FOLTÝN, J. 2010. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Nakladatelství C H Beck,  
324 s.
KOZÁK, J., ČERMÁK, V. 2010. The Illustrated History of Natural Disasters. Springer Science & Business Media, 
231 s. 
MOLDAN, B. 2005.  Podmaněná planeta. Charles University in Prague, Karolinum Press, 512 s.
WTO (World Tourism Organisation) 1998. Handbook on Natural Disaster Reduction in Tourist Areas. World Tourism 
Organization, 121 s. 

https://www.ready.gov/natural-disasters 
http://www.basicplanet.com/natural-disasters/ 
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Pamiatky UNESCO a ich ohrozeniaTéma: 
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V súčasnom období sa na Zozname pamiatok svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO 
nachádza 1031 prírodných a kultúrnych pamiatok. Z nich 48 je v súčasnosti v ohrození a 2 boli dokonca vy-
radené zo zoznamu kvôli necitlivému zásahu ľudskej činnosti. V prvom prípade bolo v roku 2007 zo zoznamu 
vyradené sanktuárium Oryx v Ománe, ktoré predstavovalo jedinečný púštny ekosystém. Sanktuárium bolo 
kvôli geologickému prieskumu  zmenšené na 90 % pôvodnej veľkosti, čo bolo v rozpore s dohovorom Výboru 
pre svetové dedičstvo. V druhom prípade v roku 2009 išlo o narušenie kultúrnej krajiny Drážďanského údolia 
rieky Labe vybudovaním štvorprúdového mostu ponad rieku Labe. 

Hoci niektoré pamiatky ohrozuje príroda (napr. Národný park Everglade na Floride v USA bol po-
škodený hurikánom Andrew alebo archeologickú oblasť Chan chan v Peru poškodzuje erózia), oveľa viac sa 
na ničení či už prírodných alebo kultúrnych pamiatok podieľajú ľudia. V súčasnosti vojenské konflikty a nepo-
koje  v niektorých regiónoch sveta spôsobujú, že popri ujme na zdraví a životoch obyvateľov, sú ohrozené aj 
pamiatky UNESCO. Sú to napríklad sýrske mestá Aleppo, Damask, Bosra, Palmyra, starobylé mesto Timbuktu 
alebo hrobka v Askii v Mali, pamiatky v Iraku, či Demokratickej republike Kongo. Človek však ohrozuje pa-
miatky aj bezohľadným využívaním prírodného prostredia (biosférická rezervácia Río Plátano v Belize alebo 
prírodná rezervácia Mount Nimby v Pobreží Slonoviny a Guinee).  

Cieľom práce je načrtnúť dôležitosť zachovania pamiatok UNESCO pre súčasné aj budúce gene-
rácie, poukázať na ich hodnoty vo vybranom regióne. Súčasťou práce by mala byť aj stručná geografická 
charakteristika vybraného regiónu ako aj konfliktov alebo činností, ktoré ohrozenie pamiatok spôsobujú. V 
minulosti boli na Zozname pamiatok v ohrození aj iné lokality (napr. chorvátsky Dubrovnik, albánsky Butrint, 
či Národný park Iguaçu v Brazílii), avšak vhodnou úpravou podmienok, či cielenou rekonštrukciou sa podari-
lo pamiatky zachrániť a vyňať zo zoznamu. Preto možno poukázať aj na takéto regióny. Ďalším cieľom práce 
je načrtnúť, ako môže vplývať existencia pamiatky UNESCO v regióne na  cestovný ruch a teda aj na tvorbu 
pracovných príležitostí. Prácu je potrebné doplniť grafickými a kartografickými prílohami.

Odporúčaná štruktúra práce: 
• Abstrakt práce, čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry a metodika práce
• Geografická charakteristika regiónu

• Dôvod výberu územia
• Poloha a vyhraničenie územia
• Fyzicko-geografická charakteristika územia
• Humánnogeografická charakteristika
• Obyvateľstvo a sídla

http://www.mladireporteri.sk/o-programe/metodiky/temy/prirodne-katastrofy 

Literatúra a webové stránky súvisiace s lokalitami a regiónmi CR, ktoré boli alebo sú ovplyvňované  prírodnými ka-
tastrofami a živlami
Atlasy, mapy, štatistiky
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http://whc.unesco.org/en/conventiontext/#Article11.4 
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Literatúra a webové stránky súvisiace s lokalitami a regiónmi pamiatok UNESCO, ktoré boli alebo sú v súčasnosti 
alebo boli v minulosti v ohrození; Atlasy, mapy, štatistiky

• Hospodárstvo
• Charakteristika pamiatok vo vybranom regióne
• Dôvod zápisu na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
• Význam pre región
• Činnosti, udalosti a javy, ktoré spôsobujú ich poškodenie
• Možnosť nápravy, perspektívy
• Význam pamiatok pre daný región
• Záver
• Použitá literatúra a zdroje 

Práca by mala byť doplnená tabuľkovými, grafickými a kartografickými prílohami, ktoré by mali korešpon-
dovať s textom, vhodne ho dopĺňať a ilustrovať.

V tejto kategórii si účastníci geografickej olympiády môžu zvoliť tému pre spracovanie pí-
somnej práce aj sami. Práce majú byť pôvodné, samostatné a majú vychádzať z vlastného 
terénneho výskumu, pozorovania a pod. Okrem odbornej literatúry k spracovaniu témy v tejto 
kategórii treba využiť rôzne materiály a vlastný terénny výskum, spojený s mapovaním a fo-
todokumentáciou.
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V kategórii „Z“ sa nevypracúva písomná práca. Záujemcovia o súťaženie v tejto kategórii 
geografickej olympiády riešia okrem štandardných písomných testov aj osobitné písomné tes-
ty a praktické úlohy, a to od úrovne školských kôl, cez krajské až po celoštátne kolo. Viac 
informácií na www.olympiady.sk alebo na www.regionalnageografia.sk v sekcii Geografická 
olympiáda.


