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Mgr. Ivana DAMANKOŠOVÁ, PhD.

Separatizmus v EurópeTéma: 
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V súčasnej Európe existuje mnoho regiónov, v ktorých sa väčšia či menšia časť obyvateľstva snaží 
zmeniť ich status quo a tým prekresliť politickú mapu. Oddelenie (separácia) regiónu od štátu smeruje buď 
k vytvoreniu nového štátneho útvaru alebo k pripojeniu k susednej krajine. Niektoré separatistické tendencie 
majú dlhodobejšie trvanie (napr. Severné Írsko, Katalánsko, Baskicko, Kosovo, Flámsko, Korzika...), iné sa 
zintenzívnili len nedávno (Škótsko). Dôvodov vzniku a pretrvávania separatistických ideí je mnoho. Sú spojené 
s politickými, ekonomickými, etnickými, náboženskými, či kultúrnymi rozdielmi, no vo väčšine prípadov sú 
dôsledkom kombinácie viacerých faktorov.

Cieľom práce je vysvetlenie príčin a priebehu separatistických tendencií vybraného európskeho re-
giónu, pričom okrem textovej časti je odporúčaná aj obrázková, tabuľková, grafová, prípadne mapová prílo-
ha.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Separatizmus - základná terminológia, dôvody separatizmu vo všeobecnosti 
• Príklady separatizmu vo svete 
• Vybraný región v Európe a vývoj jeho separatistických tendencií 
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:

BAAR, V. (2002). Národy 20. století – Emancipace nebo nacionalizmus? 2.vyd. Šenov u Ostravy: Ostravská univerzi-
ta v Ostrave a nakladatelství Tilia, 2002, 415 s.
GAJDOŠ, A. A KOL. (2013). Regionálna geografia Európy. Bratislava: VEDA, 590 s.
GURŇÁK, D. (2017). Dejepisný atlas Štáty v premenách storočí od úsvitu dejín do súčasnosti. Bratislava: Mapa Slo-
vakia Plus, 61 s.
GURŇÁK, D. (2019). Dejepisný atlas Štáty v premenách storočí – Svetové, európske, slovenské a české dejiny na 
politických mapách od najstarších čias do súčasnosti. Bratislava: Mapa Slovakia, 88 s.
IŠTOK, R. (2006). Priestorovo-politická štruktúra sveta a jej vývojové tendencie v období globalizácie. In: Ištok, R. 
(ed.): Transformácie politicko-priestorových systémov a systémov demokracie. FHPV PU, Prešov, 62-108.  
KOLEKTÍV AUTOROV. (2000). Lexikón krajín sveta. Harmanec: Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec v 
licencii Kartografie Praha, a.s.
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RNDr. Juraj RECHTORÍK

Himaláje – horolezectvo, cestovný ruch a ochrana prírodyTéma: 
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Mount Everest (8848 m n. m.), K2 (8611 m n. m.), Kančendženga (8586 m n. m.), Lhoce  (8516 m n. 
m.), Makalu (8485 m n. m.), Čo Oju (8188 m n. m.), Daulágiri (8167 m n. m.), Manaslu (8163 m n. m.), Nanga 
Parbat (8125 m n. m.), Annapurna (8091 m n. m.), Gašerbrum I (8068 m n. m.), Broad Peak (8047 m n. m.), 
Gašerbrum II (8035 m n. m.), Šiša Pangma (8027 m n. m.) - 14 najvyšších vrcholov sveta, všetky nad 8000 m 
n. m., ležia v pohorí Himaláje.

Pohorie, rozprestierajúce sa v dĺžke 2500 kilometrov a v šírke 300 kilometrov, v štátoch Nepál, Čína, 
Pakistan, Bhután, India, je monumentálne a neopakovateľné.

Himaláje svojou jedinečnosťou a unikátnosťou vždy priťahovali dobrodruhov, horolezcov i zvedav-
cov. Dnes o to viac priťahujú množstvo ľudí, ktorí hľadajú to, čo najvyššie pohorie sveta ponúka a čo inde na 
svete nie je možné navštíviť.

Toto všetko však môže spôsobovať, že okrem neodškriepiteľných ekonomických pozitív prináša i ne-
malé problémy pre pohorie ako také, pre jeho prírodu i obyvateľov. Nájsť harmóniu súzvuku človeka a prírody 
je občas veľmi ťažké.

Autor ma k dispozícii tému, ktorá mu umožňuje široké možnosti uplatnenia svojich vedomostí a ná-
zorov v komparácii dvoch pohľadov na svetové horstvo. Pohľad na rozvoj oblasti vplyvom rozvoja cestovného 
ruchu (horolezectvo a vysokohorská turistika) a druhý pohľad z hľadiska ochrany prírody a dlhodobo udrža-
teľného rozvoja územia. Špecifikom je, že ide o najvyššie pohorie sveta - Himaláje.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika pohoria - geografická poloha, ohraničenie územia, štáty, kde poho-

rie zasahuje 
• Osobitosti historického, náboženského a politického vývoja v oblasti pohoria 
• Fyzickogeografická charakteristika Himalájí - geologický vývoj, reliéf, klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo, 

živočíšstvo 

LIŠČÁK, V. (2009). Státy a území světa. Praha: Libri, 895 s.
ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta. Bratislava: MAPA Slovakia Plus, 254 s.

Ďalšie informácie: 
Články z denníkov a internetu
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
va: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

BATEMAN, G., EGAN, V. (1999). Encyklopedie Zeměpis světa. Praha: Columbus
BIRKBY, R. (2015). Everest. Brno: JOTA 
KENNEDY, P. (1996). Svět v jedenadvacátém století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 
KOLEKTÍV AUTOROV. (1997). Velký atlas světa. Praha: Kartografie
LIŠČÁK, V., FOJTÍK, P. (1998). Státy a území světa. Praha: Libri
MAGULA, A., MARI, L., TOLMÁČI, L., TOLMÁČIOVÁ, T. (2002). Lexikón štátov a území sveta. Bratislava: Mapa 
Slovakia
MAJRANI, M. (2002). Himaláje. Bratislava: Slovart
MATLÁK, J., KRIŠKO, M. (2006). Himaláje - Pamír. Bratislava: Deltex 
TOLMÁČI, L. a kol. (1998). Zemepisný slovník, tabuľky. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana
TRÁVNIČKOVÁ, D. (2005). Magický svet Indie a Himaláje. Praha: Dany Travel 
VRANKA, M. (1997). Od Gašenbrunu po Everest. Praha: Olympia
VRANKA, M. (2011). Nezvestní z Everestu. Bratislava: Vranka Press
ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta. Bratislava: MAPA Slovakia Plus

Ďalšie informácie:
Internetové zdroje: www.alpina.cz, www.bhutan.gov.bt, www.britannica.com, www.cestovatel.cz, www.dobrodruh.sk, 
www.dromedar.sk, www.everest3d.de, www.exotickecestovani.cz, www.himalaya.com, www.horydoly.cz, www.india.
gov.in, www.indie-nepal.cz, www.infoglobe.sk, www.kct.cz, www.kst.sk, www.magickyhimalaj.cz, www.mounte-
verest.net, www.nationalgeographic.cz, www.nationalgeographic.com,  www.pakistan.gov.pk, www.svetoutdooru.
cz, www.tibetania.sk, www.tourism.gov.pk, www.tourism.gov.bt, www.walkers.sk, www.welkomenepal.com, www.
wikiwand.com
 
Články z denníkov, internetu a časopisov, napr.:
Himalayas Nepal, Koktejl, Lidé a hory, Lidé a země, National Geographic, Outdoor guru, Svět outdooru, Travel live, 
Treking

DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
va: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf

• Obyvateľstvo Himalájí a jeho charakteristika z pohľadu národnostnej a náboženskej štruktúry
• Himalájske sídla ako východiská pre cestovný ruch a horolezectvo 
• Stručná ekonomickogeografická charakteristika územia Himalájí
• Začiatky horolezectva v Himalájach a jeho postupný rozvoj
• Súčasnosť návštevnosti pohoria a možnosti jeho regulácie s ohľadom na únosnosť vplyvov na životné 

prostredie
• Vplyv vysokohorskej turistiky a horolezectva na životné prostredie
• Ekonomické aspekty rozvoja cestovného ruchu 
• Perspektívy zosúladenia cestovného ruchu a ochrany prírody v budúcnosti
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Klimatická hrozba – čo s tým môžeme urobiť?Téma: 
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Klimatické zmeny vo svete

• Typy klimatických zmien
• Dopady klimatických zmien

• Ľudská činnosť spôsobujúca klimatické zmeny
• Odvetvia hospodárstva najviac ovplyvňujúce klimatické zmeny
• Regióny najviac ovplyvňujúce klimatické zmeny

• Dopady klimatických zmien
• Najproblematickejšie regióny
• Ohrozené odvetvia hospodárstva
• Opatrenia na spomalenie až zastavenie klimatických zmien
• Čo môžeme aj my urobiť?

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

Klimatické zmeny napriek popieraniu niektorých svetových politikov skutočne existujú. Diali sa aj 
v minulosti, čo je spojené s prirodzeným vývojom Zeme, prebiehajú aj v súčasnosti. Avšak teraz sa na ich in-
tenzite výraznou mierou podieľa človek. Spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie, nadmerná spotreba vody, 
nové spôsoby využívania pôdy a lesných porastov a ďalšie prvky ľudskej činnosti majú väčší či menší vplyv na 
atmosféru Zeme. Ekonomické záujmy často prevažujú nad environmentálnymi, avšak viacero zmien môže byť 
nevratnými. Otázkou sa stáva, ako sa zodpovedne chovať, aby ekonomický vývoj bol udržateľný a čo najmenej 
devastujúci prírodné prostredie Zeme. 

Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová v roku 2018 vo veku iba 15 rokov inšpirovala vznik 
Svetového štrajku za budúcnosť klímy a prehovorila aj na summite OSN o klimatických zmenách v Katovi-
ciach, kde okrem iného povedala: „Hovoríte, že nadovšetko milujete svoje deti. A napriek tomu im pred očami 
kradnete ich budúcnosť.“ Čo teda môžeme urobiť pre spomalenie negatívnych zmien v klíme a ako čo najviac 
zmierniť ich dopady na našu Zem?

Cieľom práce je uviesť charakteristiku najdôležitejších prebiehajúcich a hroziacich klimatických 
zmien. Uviesť príklady regiónov, ktoré svojou činnosťou k zmenám prispievajú a naopak príklady regiónov, 
ktoré už dopady zmien najviac pociťujú. Súčasťou práce by mali byť aj návrhy opatrení, ktoré by mali byť 
prijaté pre spomalenie klimatických zmien a zmiernenie ich dopadov.
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

ANDRÁŠ, P. (2007). Zem v zajatí klimatických zmien. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica, roč, 9, č. 1, 
str. 59-77, http://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=2634#page=59 
BLAŽKOVÁ, Z. (2011). Politika klimatické změny EU. Diplomová práca, Technická univerzita Ostrava, str. 97, 
http://dspace5.vsb.cz/bitstream/handle/10084/89307/BLA396_EKF_N6202_6210T004_2011.pdf?sequence=1&isAl-
lowed=y
DUFKOVÁ, J., TOMAN, F. (2004). Eroze půdy v podmínkách klimatické změny. In: Rožnovský, J., Litschmann, T. 
(ed): Seminář „Extrémy počasí a podnebí“, Brno, 11. března 2004, http://cbks.cz/sbornik04/prispevky/DufkovaToman.
pdf  
HECZKO, S. (2012). Globální klimatické změny a jejich možné důsledky. Studies of Socio-Economics & Humanities 
/ Socioekonomické a Humanitní Studie. roč. 2, č. 1,  str. 12-25.
HOUGHTON, J. T. (1998). Globální oteplování: úvod do studia změn klimatu a prostředí. Praha: Academia
KRAJHNAZL, J. (2012). Dobře utajené emoce a problémy životního prostředí. Brno: Lipka, 40 s, https://s3.amazo-
naws.com/academia.edu.documents/57333605/epsy_emoce12.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20file-
name%3DDobre_utajene_emoce_a_problemy_zivotniho.pdf
KOŽÍN, R. A KOL. (2015). Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu využitím území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, č. 4-5, https://www.vtei.cz/2015/08/moznos-
ti-zmirneni-dopadu-zmeny-klimatu-vyuzitim-uzemi-chranenych-pro-akumulaci-povrchovych-vod/
LAPIN, M. (2007). Klimatické zmeny a ich možné dôsledky v mestách. Životné prostredie, roč. 41, č. 5, str. 240-244, 
http://147.213.211.222/sites/default/files/2007_5_240_244_lapin.pdf
LAPIN, M., DAMBORSKÁ, I. (2004). Vzťah klimatickej zmeny a energetiky. Životné prostredie, roč. 38, č. 5, str. 
237-241, http://147.213.211.222/sites/default/files/2004_5_237_241_lapin.pdf
LAPIN, M., TOMLAIN, J. (2001). Všeobecná a regionálna klimatológia. Univerzita Komenského, 183 s.
PRETEL, J. (2012). Klimatické změny a jejich dopady na život lidí. Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. 
Ostravská Univerzita, 40 s., https://zemepisnove.osu.cz/wp-content/uploads/3.1.Klimatick%c3%a9-zm%c4%9b-
ny-a-jejich-dopady-na-%c5%beivot-lid%c3%ad.pdf
STEJSKAL, L. (2012). Změna klimatu a její dopady: hlavní hrozba 21. století. Trendy, rizika a scénáře bezpečnost-
ního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR. Ministerstvo vnitra 
České republiky, https://ceses.cuni.cz/CESES-65-version1-TRS_WP_15.pdf
SOBOCKÁ, J. A KOL. (2005). Klimatická zmena a jej možné dopady na pôdny fond Slovenska. Výskumný ústav 
pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, ISBN 80-89128-15-7, str. 48, https://www.vupop.sk/dokumenty/rozne_kli-
maticka_zmena.pdf
ŠTEFANOVIČ, J. (2015). Klimatické zmeny v histórii. Globálne existenciálne riziká. Zborník z V. medzinárodnej 
konferencie, 26. november 2015, Bratislava, str, 104-108, http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2015_conferen-
ce_GER_p-104__%C5%A0tefanovi%C4%8D_f3.pdf
ŠVIHLOVÁ, D. (2009). Klimatické zmeny ako miestny problém: lokalizácia a implementácia na príklade Kanady. 
Ekonomický časopis, roč. 57, č. 9, str. 918-932.
http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/climate_change.html

Ďalšie informácie: 
Články z denníkov a internetu
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
va: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf
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RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.

Detské sobáše vo sveteTéma: 
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Detský sobáš vo všeobecnosti
• Priestorová analýza detských sobášov vo svete

• Detské sobáše v Afrike
• Detské sobáše v Ázii 
• Detské sobáše v Európe a Amerike

• Riešenie problematiky detských sobášov v nadnárodných organizáciách či konkrétnych štátoch
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

Cieľom témy je predstaviť problematiku detských sobášov vo svete z pohľadu geografie. Manželstvo 
je rešpektovaná forma spolužitia partnerov vo svete. Môže mať však rôzne formy a podliehať vývoju a tren-
dom. V Európe je bežnejšie, že nevesty a ženísi vstupujú do manželstva spravidla v produktívnom veku, naprí-
klad po ukončení vzdelania či ekonomickom zabezpečení sa. V súčasnosti však nachádzame vo svete regióny, 
kde sú detské sobáše veľmi časté. Ide najmä o regióny západnej a strednej Afriky či južnej Ázie. Práca by mala 
poukazovať na to, aké sú príčiny a dôsledky tohto fenoménu a v akej miere sú detské sobáše prítomné vo svete. 
Zároveň je takýto sobáš považovaný za porušovanie základných práv dieťaťa, a preto je na mieste venovať sa 
aj otázkam, aké opatrenia sú štátmi, resp. organizáciami prijímané k postupnému znižovaniu počtu detských 
sobášov vo svete. Vhodné dáta odporúčame spracovať do tabuliek, grafov a máp.

INFORMAČNÉ ZDROJE:

GIRLS NOT BRIDES. www.girlsnotbrides.org
MAHEL, D. (2014-2015). Detské nevěsty. Geografické rozhledy, 3, s. 24-25. Dostupné na https://www.geografic-
ke-rozhledy.cz/archiv/clanek/212/pdf
UNICEF. (2015). A profile of Child Marriage in Africa. https://data.unicef.org/resources/a-profile-of-child-marria-
ge-in-africa/
UNICEF. (2017). Achieving a future without child marriage. Focus on West and Central Africa. https://www.unicef.
org/wca/reports/achieving-future-without-child-marriage
World Health Organisation. (2016). Child, early and forced marriage legislation in 37 Asia-Pacific countries, 140 s. 

Ďalšie informácie:
Články z denníkov a internetu
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
va: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf
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Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.

Vysychajúce bezodtokové jazerá vo sveteTéma: 
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Najmä v aridných oblastiach sveta je už desaťročia vážnym problémom zmenšovanie sa a vysychanie 
jazier, okolo ktorých sa sústreďuje obyvateľstvo a od ktorých sú závislé ekonomické aktivity. Ide pritom o veľ-
mi komplexný jav. Jeho príčinami sú zmeny klímy či činností človeka. Vysychanie jazier však zároveň má celý 
rad geograficky významných dôsledkov, a to od zmeny regionálnej klímy cez nevyhnutnosť transformácie hos-
podárstva až po nepokoje, ozbrojené konflikty a migračné vlny. Tým sa vysychanie jazier dotýka nielen krajín, 
kde sa nachádzajú, ale ide o globálny problém. Cieľom práce je priblížiť problematiku vysychania mnohých 
bezodtokových jazier vo svete, najmä v aridných oblastiach. Práca by mala zosumarizovať všeobecné príčiny 
a dôsledky tohto javu a na príklade jedného alebo niekoľkých jazier ich zhodnotiť detailnejšie. Môže sa pri-
tom zamerať na vybrané príčiny či dôsledky, a to tak z oblasti klimatickej, ekologickej a environmentálnej, 
populačnej, ekonomickej, bezpečnostnej či geopolitickej. Mnohé príčiny i dôsledky sú spoločné s odtokovými 
jazerami, v prípade bezodtokových jazier však možno identifikovať viaceré špecifiká. Okrem najznámejších 
ako Mŕtve more, Aralské jazero, Čadské jazero či Urmijské jazero je možno zamerať sa na obrovské množstvo 
iných, menej známych bezodtokových jazier. V slovenskej literatúre sa problematike nevenuje veľká pozornosť. 
Práca tak ponúka široký priestor na originálnosť, avšak k jej spracovaniu je potrebné využiť aj cudzojazyčnú 
literatúru. Téma práce zároveň ponúka značný priestor aj na prácu so štatistickými údajmi, ktoré je vhodné 
graficky či kartograficky spracovať.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Bezodtokové jazerá 

• Poloha a vznik bezodtokových jazier
• Stručná geografická charakteristika vybraných vysychajúcich bezodtokových jazier 
• Všeobecné príčiny vysychania
• Hlavné dôsledky vysychania

• Vybrané vysychajúce bezodtokové jazero (skupina jazier) 
• Poloha 

• Geografická charakteristika jazera a jeho povodia
• Obyvateľstvo a ekonomické aktivity v povodí
• Vybrané príčiny vysychania
• Vybrané dôsledky vysychania
• Opatrenia zmierňujúce vysychanie jazera a jeho dôsledky

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Voľná téma:
Geografia zahraničných krajín, globálne a environmentálne problémy Zeme
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 fotodokumentáciu.

INFORMAČNÉ ZDROJE:

COLUMBIA UNIVERSITY NEW YORK (2008). The Aral Sea Crisis. Columbia.edu. Dostupné online: http://www.
columbia.edu/~tmt2120/introduction.htm 
FOGAŠ, A. (2011). Konflikty o vodné zdroje blízkeho východu. Informace České geografické společnosti, 30(1), 13-
23.
LANE, R. K. (2019). Lake. Encyclopaedia Britannica. Dostupné online: https://www.britannica.com/science/lake 
LARSEN, J. (2005). Dissappearing Lakes, Shrinking Seas. Washington D.C. (Earth Policy Institute). Dostupné online: 
http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2005/update47.
NBSP (2010). Spása pre Aralské more? Index.sme.sk. Dostupné online: https://index.sme.sk/c/20310851/spa-
sa-pre-aralske-more.html  
PECHO, J., AČ, A. (2015). Smutný príbeh miznúcich jazier. Energoportal.org. Dostupné na: https://energoportal.
org/338-smutny-pribeh-miznucich-jazier.
PURVIS, K., TRIF, C. (2016). The lakes of the world are disappearing – in pictures. The Guardian. Dostupné online: 
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2016/dec/09/the-lakes-of-the-world-
are-disappearing-in-pictures. 
WINTEROVÁ, B. (2009). Konflikt o vodu ve Střední Asii. Obrana a strategie, 9(1), 51-68. DOI: 10.3849/1802-
7199.09.2009.01.051-068.
ZIELINSKI, S. (2014). A world of Vanishing Lakes. Smithsonian Magazine. Dostupné online: https://www.smithso-
nianmag.com/science-nature/world-vanishing-lakes-180949645/?no-ist.

Ďalšie informácie:
Články z relevantnej dennej tlače a ich online vydaní (sme.sk, dennikn.sk, postoj.sk, theguardian.com, economist.com 
a pod.)
Heslá v rešpektovaných encyklopédiách (napr. Encyclopaedia Beliana, Encyclopaedia Britannica – britannica.com)
Štúdie a štatistiky z národných a medzinárodných inštitúcií (napr. MMF, Svetová banka)
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
va: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf
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Kategória  „B“
Aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky

RNDr. Juraj RECHTORÍK

Železnice na Slovensku – história, súčasnosť, budúcnosťTéma: 
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Prvá konská železnica z Bratislavy do Svätého Jura bola daná do užívania v dĺžke 15,5 kilometra 
v roku 1840. Prvý parný vlak dorazil z Viedne do Bratislavy o osem rokov neskôr (20. 8. 1848). Košicko-bo-
humínska železnica bola v dĺžke 368 kilometrov dobudovaná v roku 1872 (prepojenie na Českú republiku).

Od druhej polovice 19. storočia železnice priniesli Slovensku nový fenomén, ktorý napriek počiatoč-
nej nedôvere prinášal regiónom v blízkosti železničných tratí rozvoj. Počas rokov postupne pribúdali kilometre 
železničných tratí vytvárajúcich železničnú sieť Slovenska. Železničná doprava sa využívala na prepravu tova-
rov i cestujúcich. Prvé konské železnice nahradila para, neskôr to boli dieslové motory a najvyťaženejšie trate 
sa postupne elektrifikovali. V posledných rokoch dochádza pri budovaní železničných tratí k značnej stagnácii 
a ich budovanie sa „dočasne” zastavilo.   

Železnice sa počas rokov stali neoddeliteľnou súčasťou dopravnej siete Slovenska a v budúcnosti 
môžu ešte viac získavať na dôležitosti. Toto si, samozrejme, vyžaduje budovanie nových železničných tratí, 
rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich. Železnice a železničná doprava predstavujú dôležitú a veľmi per-
spektívnu súčasť dopravného systému Slovenska i Európy. Patrí k najekologickejším druhom dopravy a jej 
potenciál je stále málo využívaný.

Autor by sa mal v práci zamerať na charakteristiku železničnej siete Slovenska, jej históriu, súčasný 
stav a perspektívy jej ďalšieho smerovania v nadchádzajúcich rokoch.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• História vzniku železníc na Slovensku a ich geografické rozmiestnenie 
• Charakteristika železničnej siete Slovenska v minulosti a dnes
• Prepojenie železníc Slovenska v rámci stredoeurópskych i európskych železničných koridorov 
• Využitie železničných tratí na osobnú dopravu a perspektívy jej obnovy v súčasnosti na nevyužívaných 

tratiach
• Nákladná železničná doprava a zvyšovanie jej využívania na úkor cestnej dopravy 
• Elektrifikácia, dvojkoľajnosť, širokorozchodná železnica, zvyšovanie konštrukčnej rýchlosti a moderni-

zácia tratí
• Ochrana a obnova železničných kultúrnohistorických pamiatok na Slovensku a súvisiace problémy 
• Konkrétna železničná trať, jej história a vplyv na rozvoj krajiny
• Perspektívy rozvoja železničnej dopravy na Slovensku 
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Mgr. Rastislav CÁKOCI, PhD.

Regióny druhého bývania na SlovenskuTéma: 
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

HLAVATÝ, R., HUSÁK, J. (2013). Železničné mosty na Slovensku. Bratislava: ŽSR 
KOLEKTÍV AUTOROV. (2002). Atlas krajiny Slovenskej republiky. Banská Bystrica: Ministerstvo životného pros-
tredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia  
KOLEKTÍV AUTOROV. (2018). Mapa železnice a krásy Slovenska. Bratislava: ŽSR
KOLEKTÍV AUTOROV. (2005). Vlaky a železnice. Bratislava: Slovart
KOLEKTÍV AUTOROV. (2011). Železnice. Svojtka a kol.
KOLEKTÍV AUTOROV. (2014). Železnica v kocke. Bratislava: ŽSR
KOREC, P. a kol. (1997). Kraje a okresy Slovenska. Bratislava: Q111
KUBÁČEK, J. (2013). Dejiny železníc na území Slovenska. Bratislava: ŽSR
KURUC, L. (2017). Album železničných koľajových vozidiel na Slovensku. Bratislava: ŽSR
LAUKO, V., TOLMÁČI, L., DUBCOVÁ, A. (2006). Humánna geografia Slovenskej republiky. Bratislava: Kartprint 
LAUKO, V., a kol. (2013). Geografia Slovenskej republiky (humánna geografia). Bratislava: Geografika
LICHNER, D. (2012). Úzkokoľajky na Slovensku. Bratislava: EDIS
MATLOVIČ, R., KANDRÁČOVÁ, V., MICHAELI, E. (1996). Exkurzie po Slovensku. Prešov: UPJŠ, Inštitút turiz-
mu a hotelového manažmentu
ONDREJKA, K. (2004). Rekordy Slovenska, Kultúra. Bratislava: MAPA Slovakia
SZOJKA, L. (2011). Bratislava a železnice. Bratislava: HMH
SZOJKA, L. (2017). Dejiny lokálnych železníc na Slovensku. Bratislava: Ladislav Szojka

Ďalšie informácie:
Internetové zdroje: www.chz.sk, www.detskazeleznica.sk, www.rail.sk, www.regiojet.sk, www.statistics.sk; www.
vlaky.net, www.vovlaku.teraz.sk, www.zeleznicnemuzeum.sk, www.zeleznicni-magazin.cz, www.zsr.sk, www.zssk.sk,  
www.zscargo.sk
Interné a propagačné materiály Železníc Slovenskej republiky 
Časopisy: Dráha, Ozveny, Železničná revue, Železničný semafor, Železniční magazín
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
va: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf

Druhé bývanie predstavuje dlhodobý a aktuálne intenzívne rozmáhajúci sa fenomén na území sloven-
ského vidieka. Zahŕňa využívanie objektov individuálnej rekreácie vo vidieckom respektíve prírodnom prostre-
dí na trávenie prevažne voľného času. S meniacimi sa pracovnými modelmi (napr. práca z domu) sa rozširuje 
ich časové využitie. Objekty druhého bývania nie sú pre ich užívateľov miestom ich trvalého, či zvyčajného 
pobytu. Prestavujú pomyslenú protiváhu k rušnému mestskému životu a napĺňajú potrebu intenzívnejšieho 
kontaktu s prírodným prostredím pre ich užívateľov. 

Najväčšia koncentrácia objektov individuálnej rekreácie sa historicky viaže na regióny s disperzným 
osídlením naviazaných na kopaničiarsku kolonizáciu, pričom charakter krajiny sa do veľkej miery nezmenil 
ani v súčasnosti. Oblasť Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát, Javornícko-Beskydská, Novobanská, Va-
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

BIČÍK, I. (2001). Druhé bydlení v Česku. Praha: Univerzita Karlova, 167 s.
DŽUPINOVÁ, E., PŠENKA, T. (2010). Vybrané geografické aspekty druhého bývania na Slovensku. In 1. medziná-
rodní kolokvium o cestovním ruchu (CD-ROM), Brno: Masarykova universita,  s.7-16 
FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2009). Sociogeografické aspekty druhého bydlení a jejich regionální diferenciace (na 
příkladu Česka). Geografický časopis61(3): s. 107-128 
FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2011). Druhé bydlení – nejen české specifikum. Geografické rozhledy21(1): s. 8-9
FIALOVÁ, D. (2014). Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra. In: Blažková, T. et al. Individuální a masová rekre-
ace v okolí velkých industriálních měst v19. – 21. století. Brno: Togga, s. 43-62
HALSETH, G. (2004). The ‘cottage’ privilege: increasingly elite landscapes of second homes in Canada. In Hall CM 
& Müller DK (eds). Tourism, mobility and second homes: between elite landscapes and common ground. Clevedon: 
Channel View Publications, s. 35-54
HILTUNEN, M. J. (2004). Second Housing in Finland - Perspective of Mobility. Finnish University Network for Tou-
rism Studies FUNTS, University of Joensuu
HILTUNEN, M. J. (2009). Second Homes in Finland. In Hall CM, Müller DK & Saarinen J (eds). Nordic Tourism. 
Issues and Cases, 185-188. Bristol: Channel View Publications
HILTUNEN, M. J., PITKÄNEN, K., VEPSÄLÄINEN, M., HALL C. M. 2013. Second home tourism in Finland: 
current trends and eco-social impacts. In: Roca Z (ed). Second home tourism in Europe: lifestyle issues and policy 

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Definovanie kľúčových pojmov 
• Vývoj druhého bývania na Slovensku (zvolený región)
• Aktuálny stav druhého bývania (zvolený región)
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

laskobelianska a Detvianska oblasť predstavujú stále oblasti s najvyššou početnosťou aj koncentráciou ob-
jektov druhého bývania. Popri týchto regiónoch sa druhé bývanie rozširuje aj na nové územia. Hospodársky 
úpadok či negatívny demografický vývoj v podobe migrácie z regiónov či starnutie obyvateľstva. Aktuálnym 
motívom rozmachu druhého bývanie je tiež adaptácia na klimatické zmeny v podobe úniku z rozpáleného 
mesta. Obchádzať netreba ani moderné formy apartmánového bývania v podobe apartmánového bývania 
v turistických centrách. 

Téma ponúka možnosti spracovania vo viacerých rovinách. Z priestorového hľadiska je možné sa 
zamerať na územie celého Slovenska, prípadne na menší región, kde dokážete fenomén druhého bývania 
identifikovať a na dostatočnej úrovni vyhodnotiť. Téma ponúka aj chronologickú líniu hodnotenia druhého 
bývania a aj prehľad vývoja problematiky v jednotlivých časových obdobiach s popisom aktuálnej situácie, 
či prípadnej predikcie vývoja druhého bývania vo zvolenom regióne. Predikcia by v ideálnom prípade mala 
byť postavená na prípadových štúdiách či už zo Slovenska alebo zo zahraničia (škandinávske krajiny, Kanada, 
Česko, pozri informačné zdroje). Zaujímavé zistenia môže priniesť aj sociologická línia spracovania témy. Tu 
sa môže autor pokúsiť identifikovať kľúčové motívy rozvoja druhého bývania a či zhodnotiť pozitíva a negatíva 
druhého bývania pre región. V ideálnom prípade je vhodné sa téme druhého bývania venovať komplexne, teda 
zahrnutím všetkých línií. Hodnotným obohatením práce by boli autorsky získané dáta na základe realizované-
ho výskumu s ich zakomponovaným vyhodnotením.



TÉMY PÍSOMNÝCH PRÁC GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, 2020-2021

 - 13 -

responses, Ashgate, Farnham, s. 165-198
KULLA, M. 2007. Charakteristika vybraných foriem cestovného ruchu v meste Košice a v jeho zázemí. In: Geo-
graphia Cassoviensis 5(1), s.73-78
LUKNIŠ, M. A KOL. (1974). Slovensko – Ľud. Bratislava: Obzor, 736 s.
LAUKO, V., TOLMÁČI, L., KRIŽAN, F., GURŇÁK, D., CÁKOCI, R., 2013. Geografia Slovenskej republiky: hu-
mánna geografia. Bratislava: Geografika. 289 s.
MARJAVAARA, R. (2008). Second home tourism: the root to displacement in Sweden. Doctoral thesis, Umeå uni-
versitet, Kulturgeografiska institutionen. GERUM 2008: 1. 
MÜLLER, D. K. (2007). Introduction. Second homes in the Nordic Countries. Between common heritage and exclusi-
ve commodity. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 7: 3, s. 193-201 
MÜLLER, D. K. (2013). Progressing second home research: a Nordic perspective. Scandinavian Journal of Hospitali-
ty and Tourism 13: 4, s. 273-280.
NOUZA, M., ÓLAFSDÓTTIR, R. & MÜLLER, D. K. (2013). A new approach to spatial–temporal development of 
second homes: Case study from Iceland. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 
OTRUBOVÁ, E. (1996). Objekty individuálnej rekreácie na Slovensku v roku 1991. In: Acta Universitatis Rerum 
Naturalium Comeniae, 39, Bratislava, s. 181-189.
OTRUBOVÁ, E., REBROŠ, J. (1993). Priestorové aspekty rozmiestnenia chalupárskej rekreácie v regióne Kysúc. 
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitastis Comenianae Geographica s. 32
OVERVÅG, K. (2009). Second homes in eastern Norway: from marginal land to commodity. Doctoral theses at 
NTNU, 238. Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Manage-
ment. 
PERIÄINEN, K. (2006). The summer cottage: a dream in the Finnish forest. In McIntyre N, Williams D & McHugh K 
(eds). Multiple dwelling and tourism: negotiating place, home and identity, Cabi, Wallingford, s. 103-113
PITKÄNEN, K. & VEPSÄLÄINEN, M. (2008). Foreseeing the future of second home tourism: The case of Finnish 
media and policy discourse. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 8: 1, s. 1-24 
PITKÄNEN, K. (2008). Second-home landscape: The meaning(s) of landscape for second-home tourism in Finnish 
Lakeland. Tourism Geographies 10: 2, s. 169-192
TRESS, G. (2002). Development of second home tourism in Denmark. Scandinavian Journal of Hospitality and Tou-
rism 2: 2, s. 109-122 
VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. A  KOL. (2004). Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. Praha: Univerzita 
Karlova, 286 s.
VEPSÄLÄINEN, M. & PITKÄNEN, K. (2010). Second home countryside. Representations of the rural in Finnish 
popular discourses. Journal of Rural Studies 26: 2, s. 194-204 
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. dostupné na: https://
slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/!ut/p/z1/jZHJboNAEES_JQeuMz-
2sQ24DCUs0cTCbyVwibBFMxGJhYn4_OMoFycH0raVX1a0qLHCGRZtfqjIfqq7N62l_F_pHygNqWYQB-
9V4J-A4P0uA5JqEFeDcHXCOegM0mSlK6VbamjMUave0yTzU4AOWuBj7zktDcKgowZZ0e_hkG6_QLgFi232Ex-
P3EjgV_AiQKZmaprP4VvDvixLdOI6zK4-h0AyB-wFNK9N1-wqPYNGg8NAqSZk4ehE1MDUHWiXVtm7V6hJ-
RZ98Vn0RY---6n84zCczo8SSDCOIyq7rqwLdOgaCW5Jjt15wNmcxKcmSZIMKv9Lqy-cPfwAnLmDqg!!/dz/d5/
L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL3Nr/
STATISTICS FINLAND. Buildings and free-time residences. dostupné na: 
https://www.tilastokeskus.fi/til/rakke/index_en.html

Ďalšie informácie:
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
va: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf
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Návrh tematického náučného chodníka vo vybranom regióneTéma: 
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Náučné chodníky ako forma náučného turizmu

• Definícia a význam náučného chodníka
• História náučných chodníkov vo svete
• Klasifikácia a kategorizácia náučných chodníkov

• Náučné chodníky na Slovensku
• História náučných chodníkov na Slovensku
• Rozmiestnenie náučných chodníkov na Slovensku

• Návrh náučného chodníka
• Príprava, realizácia a starostlivosť o náučný chodník
• Nové trendy v budovaní náučných chodníkov

• Návrh náučného chodníka vo vybranom regióne
• Stručná geografická charakteristika vybraného regiónu

• Špecifikum regiónu (na ktorý bude chodník zameraný)
• Vlastný návrh chodníka 

• Charakteristika chodníka (poloha, dĺžka, náročnosť, lokalizácia zastávok)
• Návrhy jednotlivých zastávok aj s grafickými prílohami

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

Náučné chodníky pomáhajú ľuďom sprístupniť zaujímavé prírodné, kultúrne aj historické oblasti. Sú 
to spravidla pešie turistické značené trasy, ktoré majú za cieľ sprostredkovať návštevníkovi rôzne zaujímavé 
informácie o danej lokalite alebo regióne. Často poukazujú na zaujímavé a hodnotné miesta, ktoré by inak 
ostali nepovšimnuté. 

Náučné chodníky sú zároveň aj najrozšírenejšou a najobľúbenejšou formou náučného turizmu v sú-
časnosti. Môžu byť súčasťou víkendových voľnočasových aktivít v okolí domova, ale aj doplnkovým progra-
mom pri krátkodobých, či dlhodobých pobytoch v rámci cestovného ruchu. 

Práca má byť zameraná na návrh náučného chodníka vo vybranom regióne. Náučný chodník by 
mal byť zameraný pre všetky vekové kategórie a pre laickú aj odbornú verejnosť. Chodník by mal informovať 
návštevníka o špecifikách regiónu, prípadne môže byť užšie ladený a zameraný len na určitú oblasť (napr. na 
históriu a osídľovanie regiónu, biosféru regiónu, ťažobnú minulosť a súčasnosť regiónu a podobne).
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Vybrané technické pamiatky na SlovenskuTéma: 
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Ľudia na Slovensku museli odpradávna prekonávať rôzne prekážky, aby si zabezpečili čo najlepšie 
podmienky pre živobytie. Hoci bolo Slovensko v minulosti chápané skôr ako poľnohospodárske, vo viacerých 
oblastiach sa rozvíjalo baníctvo, či viaceré odvetvia, ktoré by sme dnes označili ako industriálne, či priemy-
selné. V týchto oblastiach dodnes zostávajú rôzne pamiatky, ktoré svedčia o technickej vyspelosti regiónov a o 
ľudskom dôvtipe a schopnosti prekonávať prírodné prekážky. 

Technické pamiatky v súčasnosti predstavujú súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska. V mnohých 
prípadoch ide o unikáty, ktoré majú nielen regionálny, ale často celoslovenský alebo dokonca celosvetový vý-
znam. Niektoré sú chránené, avšak mnohé sú zanedbané a spoločnosť netuší, aký veľký je ich význam. Pritom 
mnohé z nich majú veľký potenciál napríklad v cestovnom ruchu.

Cieľom práce je predstaviť vybrané technické pamiatky Slovenska (prípadne vybraného regiónu) 
s nadväznosťou na prírodné podmienky a históriu Slovenska (vybraného regiónu). Práca by mala okrem toho 
obsahovať aj informácie o stave pamiatok, ich ochrane, prípadne aj návrh na ich záchranu a propagáciu.

INFORMAČNÉ ZDROJE:
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TRSTENSKÝ, T. (2016). Náučné chodníky, stred a juh. Bratislava: Dajama, 160 s.
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Ďalšie informácie:
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
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INFORMAČNÉ ZDROJE:
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HAUSEROVÁ, D. (2011). Technické pamiatky na Slovensku. Prípadová štúdia Solivar pri Prešove. Diplomová práca. 
Univerzita Karlova, Praha. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120054237
KAČÍREK, Ľ. (2016). Kultúrne dedičstvo Slovenska. Vysokoškolské skriptá. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. 
Bratislava, http://www.muzeologia.sk/index_htm_files/Kulturne_dedicstvo_Slovenska.pdf
KAŇA, R. (2016): Odkazy minulosti - Banské technické a kultúrne pamiatky lokality UNESCO Hodruša – Hámre. 
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, 190 s.
KILÍK, J. A KOL. (2014). Technické pamiatky spojené s baníckou činnosťou na Gemeri. Rožňava: Gemerský banícky 
spolok Bratstvo, 141 s.
KOLEKTÍV AUTOROV (2017). Technické pamiatky Bratislavy, Čierne diery
KOLEKTÍV AUTOROV (2017). Technické pamiatky Trnavy, Čierne diery
MLYNKA, L., HABERLANDOVÁ, K. (2007). Technické pamiatky, Dajama, edícia Kultúrne krásy Slovenska, 112 s. 
PAULÍK, P. (2012). Mosty na území Slovenska. ProPonti, 270 s. 
STAŠÁKOVÁ, G., KULLA, M. (2016). Pamiatky industriálneho dedičstva a ich význam pre rozvoj cestovného 
ruchu na Slovensku. GEographia Cassoviensis, roč. X, č. 2, str. 159-174, https://geografia.science.upjs.sk/images/geo-
graphia_cassoviensis/articles/GC-2016-10-2/Stasakova_Kulla.pdf 

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Technické pamiatky na Slovensku

• Význam technických pamiatok
• Rozmiestnenie technických pamiatok na Slovensku v historicko-hospodárskom kontexte
• Ochrana technický pamiatok

• Stručná geografická charakteristika vybraného regiónu
• Dôraz na sféry krajiny, ktoré boli technickými dielami využívané 
• Historický vývoj regiónu s dôrazom na vybrané odvetvie 
• Súčasný stav odvetvia

• Technické pamiatky regiónu
• Charakteristika (význam, použitie v minulosti)
• Súčasný stav pamiatok
• Ochrana pamiatok
• Návrh na zlepšenie stavu, ochranu a propagáciu pamiatok

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Nákupné centrá a ich rozvoj na SlovenskuTéma: 
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Nákupné centrá sa stali v poslednom období symbolom konzumného spôsobu života. Predstavujú 
možnosti nakupovania pod jednou strechou, avšak mnohé z nich ponúkajú okrem toho aj možnosti stravova-
nia, občerstvenia, ako aj kultúrneho, či športového vyžitia. A hoci nákupné centrá majú svoj prívlastok odvo-
dený od nakupovania, veľa ľudí sem nechodí iba nakupovať. Na jednej strane je takýto balík služieb pre ľudí 
lákavý, na druhej strane mnohí už takmer všetok voľný čas trávia práve tu. 

Hoci je na Slovensku nákupných centier relatívne veľa a o svoju pozíciu musia bojovať, možno kon-
štatovať, že sa im napriek veľkej konkurencii darí. V súčasnosti sa vo viacerých z nich čoraz viac rozvíja kon-
cept „leasure“ centra, teda pribúdajú v nich ani nie tak obchodné, ako skôr službové prevádzky, a to hlavne 
také, ktoré ponúkajú oddych a zábavu. 

Cieľom práce je predstaviť nákupné centrá na Slovensku, ich vývoj, ako aj súčasné trendy. Práca by 
mohla byť zameraná na porovnanie vybraných centier, regióny, kde sú situované, vyspelosť regiónu, ponuku a 
vybavenie nákupných centier, ako aj porovanie skupín návštevníkov, ktorí ich navštevujú.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Nákupné centrá – úvod

• Nakupovanie – súčasť života – prečo nakupujeme?
• Definícia – čo je to nákupné centrum
• História rozvoja nákupných centier vo svete
• Štruktúra nákupného centra – čo v ňom môžeme nájsť
• Nové trendy v nákupných centrách

Ďalšie informácie:
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok-d5.html
http://www.mapysr.sk/turistika/kategoria/technicke-pamiatky/ 
http://www.pamiatkynaslovensku.sk/technicke-pamiatky 
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/menu/pamiatky-unesco-na-slovensku
https://www.pamiatky.sk/ 
https://www.vlada.gov.sk//spoznajte-historicke-pamiatky-zachranene-ci-obnovene-pomocou-eurofondov/
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
va: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf
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• Nákupné centrá na Slovensku
• História rozvoja nákupných centier na Slovensku 
• Rozmiestnenie nákupných centier na Slovensku
• Najvýznamnejšie (najväčšie) nákupné centrá na Slovensku

• Charakteristika vybraného nákupného centra
• Poloha, stručná geografická charakteristika oblasti 
• História vzniku nákupného centra
• Vybavenosť
• Návštevníci

• počas dňa
• podľa veku
• podľa záujmu
(súčasťou tejto časti by mal byť anketový prieskum, ktorý by analyzoval návštevníkov podľa toho, 
odkiaľ sem prichádzajú, ako často nakupujú, či sem chodia aj tráviť voľný čas, ktoré prevádzky 
alebo časti nákupného centra ich najviac zaujímajú a podobne)

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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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 fotodokumentáciu.

Ďalšie informácie:
https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/rebricek-najvacsie-nakupne-centra-na-slovensku.html
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratisla-
va: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf
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Geografickej olympiády riešia okrem štandardných písomných testov aj osobitné písomné tes-
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