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Kategória „A“
Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta (okrem SR)
RNDr. Juraj RECHTORÍK
Téma: Oceánia a cestovný ruch
Oceánia – najrozsiahlejšie súvislé oceánske územie na Zemi. Okrem Novej Guinei a
Nového Zélandu ju tvorí viac ako 10 000 ostrovov prevaţne koralového, kontinentálneho a
sopečného pôvodu s malou rozlohou. Tie sa delia na tri skupiny: Polynéziu, Melanéziu a
Mikronéziu.
Územie Oceánie je svojou polohou, charakterom a vzdialenosťou úplne špecifické a z tohto
dôvodu i turisticky atraktívne.
Cieľom práce je charakterizovať Oceániu a poukázať na jej geografické, politické a
ekonomické špecifiká a problémy. Na základe jednotlivých analýz autor rozpracuje moţné
perspektívy rozvoja cestovného ruchu v danej oblasti s ohľadom na jej osobitosti (prírodné,
politické, kultúrne, hospodárske...).
Prácu je vhodné doplniť o kartografický, štatistický a fotodokumentačný materiál.
















Abstrakt práce
Úvod, cieľ práce
Metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy
Zhodnotenie pouţitej literatúry a ďalších podkladových materiálov
Základná geografická charakteristika Oceánie - geografická a politická poloha,
rozloha, hranice, morské pobreţie
Historický vývoj a politické členenie (samostatné štáty a závislé územia)
Fyzicko-geografická charakteristika - geologický pôvod a vývoj, reliéf, klíma,
hydrológia, pôdy, rastlinstvo, ţivočíšstvo
Obyvateľstvo a sídla - vývoj počtu obyvateľov a jeho rozmiestnenie, prirodzený a
mechanický pohyb, veková, rasová, vzdelanostná, národnostná a náboţenská
štruktúra, zamestnanosť a nezamestnanosť, mestské a vidiecke sídla
Ekonomicko-geografická charakteristika, infraštruktúra a dopravné osobitosti
Ekologické problémy oblasti
Špecifiká a potenciál Oceánie v oblasti cestovného ruchu
Perspektívy rozvoja cestovného ruchu Oceánie
Diskusia a záver
Zoznam pouţitej literatúry
Prílohy: štatistické údaje, mapy, tabuľky, grafy, fotodokumentačný materiál
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RNDr. Katarína DANIELOVÁ
Téma: Veľtoky sveta
Rieky boli odpradávna tepnami ţivota. Sú domovom pre tisícky druhov rastlín i ţivočíchov,
zdrojom obţivy i útočiskom. Pozdĺţ nich sa postupne usádzali ľudia a budovali si svoje
obydlia. Rieky znamenali pre nich zdroj pitnej vody, potravy, ako i moţnosť hospodárenia na
pôde v ich blízkosti. Na rôznych miestach sveta mali aj hlboký náboţenský význam. S
rozvojom dopravy sa stali aj dôleţitými vodnými cestami. V súčasnosti sú dôleţité pre
energetiku, ako aj viaceré priemyselné odvetvia. Navyše veľké rieky sveta majú aj svoj
medzinárodný význam, či uţ ako prirodzené hranice medzi štátmi, dôleţité dopravné tepny,
ale aj moţné príčiny konfliktov. S rastúcim významom riek stúpa ich ekologická zaťaţenosť a
rastie mnoţstvo hrozieb negatívne vplývajúcich na suchozemské vodstvo sveta.
Cieľom práce je predstaviť význam veľkých riek sveta v minulosti a súčasnosti, či uţ
fyzickogeografický alebo humánnogeografický a poukázať na ekologický, ako aj politický
aspekt ich vyuţívania. Súčasťou práce by mala byť charakteristika veľtoku (veľtokov) sveta,
ako aj porovnanie najvýznamnejších riek sveta.
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Abstrakt práce
Úvod a cieľ práce
Prehľad literatúry a metodika práce
Veľtoky sveta a ich význam
o význam fyzickogeografický
- formovanie reliéfu
- dôleţitý mikro a mezoklimatický činiteľ
- vplyv na podzemné vodné zdroje
- vplyv na pedosféru
- domov vodných rastlín a ţivočíchov a obojţivelníkov
o význam humánnogeografický v minulosti a dnes
- zdroj obţivy (pitná voda, rybárstvo)
- poľnohospodárstvo (záplavy)
- energetika (vodné elektrárne, priehrady)
- priemysel (viaceré odvetvia)
- doprava (splavnosť riek, dôleţité vodné cesty a prístavy)
- cestovný ruch (moţnosti rekreácie)
- politický (hranice, moţné príčiny konfliktov)
- náboţenský (rieka ako dôleţitá časť niektorých náboţenstiev)
- ďalší význam
o ekologický
- hrozby pre viaceré rieky, ktoré vyplývajú z necitlivých ľudských
zásahov
Veľtoky sveta - prehľad a charakteristika
o prehľad najväčších a najdôleţitejších riek sveta s ich základnými
charakteristikami (dĺţka, prietok, reţim odtoku, ...)
o charakteristika vybranej rieky (riek) svetového významu (poloha – prameň,
horný, stredný a dolný tok, ústie, povodie, úmorie; význam rieky, zaujímavosti
Záver
Pouţitá literatúra a zdroje

Práca by mala byť doplnená tabuľkovými, grafickými a kartografickými prílohami, ktoré by
mali korešpondovať s textom, vhodne ho dopĺňať a ilustrovať.
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ČEMAN, R. (1999): Rekordy. Neţivá príroda. MAPA Slovakia Bratislava, ISBN 80-9677239-2
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H.(2004): Vitajte vo svete
geografickej olympiády, SK GO IUVENTA, Bratislava,
http://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20pre%20stranku/
GO/Publikácie/VitajtevGO.pdf
DMITREVSKIJ J. D. (1967): Vnitrozemské vodstvo Afriky a jeho vyuţití, Leningrad.
(Дмитревский Ю. Д., Внутренние воды Африки и их использование, Л., 1967)
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RNDr. František KRIŢAN, PhD., Mgr. Štefan OMASTA
Téma: Maroko – kráľovské mestá
Marocké kráľovstvo, ako znie oficiálny názov štátu leţiaceho na severozápade Afriky je
územím, ktoré bolo počas svojej histórie dobývané Rimanmi, Španielmi, či Arabmi. Pod
súčasný obraz krajiny sa najviac podpísali Arabi, ktorí postupne ovládli územie Maroka,
dovtedy osídlené prevaţne Berbermi. Arabský vplyv moţno pozorovať na kaţdom rohu.
Okrem vierovyznania Arabi významne ovplyvnili kultúru či architektúru tohto regiónu. Veď
práve pamiatky, ktoré tu zanechali Arabi sú zapísané so Zoznamu svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva. Z nich najväčší podiel majú historické centrá miest nazývané tieţ
mediny. Špecifické postavenie v rámci marockých miest majú tzv. kráľovské mestá, s funkciou
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hlavného mesta kráľovstva počas striedania sa dynastií. Marockými kráľovskými mestami sú:
Fez, Meknés, Rabat a Marrakech. Kaţdé z týchto miest má svoje špecifiká, ktoré ich robia
jedinečnými.
Kráľovské mestá sa výraznejšie začali meniť po roku 1997, kedy sa Maroko stalo
pridruţeným štátom Európskej únie a obyvatelia krajiny prešli na konzumný spôsob ţivota
ovplyvneným globalizačnými procesmi a trendmi.
Hlavným cieľom tejto témy je zhodnotenie kráľovských miest Maroka so zameraním na ich
geografické špecifiká ako aj históriu, genius loci, cestovný ruch a ich vzájomná komparácia.





Abstrakt práce
Úvod a ciele práce
Pouţité metódy a dáta
Maroko: geografická charakteristika štátu (poloha, prírodné pomery, história,
obyvateľstvo, socioekonomická analýza)
 Kráľovské mestá (poloha, vznik a história, obyvateľstvo, štruktúra mesta,
hospodárstvo, doprava, špecifiká mesta, cestovný ruch a kultúrno-historické pamiatky)
 Záver – celkové zhodnotenie
 Zoznam pouţitej literatúry a zdrojov
Práca by mala byť doplnená mapovými, tabuľkovými, obrazovými, príp. inými prílohami,
ktoré budú ilustrovať riešenú problematiku a zároveň budú obsahovo dopĺňať textovú časť
práce.
LITERATÚRA:
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H.(2004): Vitajte vo svete
geografickej olympiády, SK GO IUVENTA, Bratislava,
http://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20pre%20stranku/
GO/Publikácie/VitajtevGO.pdf
ELINGHAM, M. a kol. 2008. Maroko. Praha: Jota, 733 s., ISBN: 8072175710.
FILIP, I. a kol. 1981. Maroko – obchodně ekonomické sborníky. Praha: Institut zahraničního
obchodu, s.10-49.
HOURANI, A. 2010. Dějiny arabského světa (od 7. století po současnost). Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 568 s., ISBN: 9788074220593.
HRBEK, I. 1967. Maroko, Praha: Svoboda, 140 s.
ILLIFFE, J. 2001. Afrika a Afričané – Historie kontinentu. Praha: Vyšehrad, 368 s., ISBN:
8070214686.
KOLEKTÍV AUTOROV 1971. Zeměpis světa: Afrika. Praha: Orbis, 546 s.
KOLEKTÍV AUTOROV 1976. Malá encyklopédia Zemepisu sveta. Bratislava: Obzor, 558 s.
KOLEKTÍV AUTOROV 2005. Lexikon krajín sveta. Harmanec: VKÚ Harmanec, 168 s.,
ISBN: 8080424306.
MAYHEW, B., DODD, J.2004. Maroko – Z řady průvodců Lonely Planet. Praha: Svojtka&
Co, 514 s., ISBN: 8072378759.
ZUBRICZKÝ, G. 2009. Geografia štátov sveta. Bratislava: Mapa Slovakia, 256 s., ISBN:
9788080672270.
Tematické články v časopisoch: Zěme světa, Lidé a Země, Koktejl – geografický magazín,
National Geographic, Geografia, ako aj články v dennej tlači.
Iné internetové zdroje:
http://data.worldbank.org/country/morocco
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http://en.wikipedia.org
http://wikitravel.org/en
http://www.foreign.gov.sk
http://www.hcp.ma/
http://www.imperialcities.com/
http://www.nationmaster.com/country/mo-morocco
http://www.rediscover.co.uk/imp_cities.htm

RNDr. Tibor BLAŢÍK, PhD.

Téma: Londýn – mesto nasledujúcej letnej olympiády
Londýn ktorý patrí medzi popredné metropoly sveta sa stáva hostiteľom nasledujúcej letnej
olympiády. Londýn sa vyznačuje viacerými osobitosťami, ktoré ho výrazne odlišujú od iných
metropol sveta. Predovšetkým je hlavným mestom Spojeného kráľovstva, ktoré bolo v 19.
storočí a aţ do konca 2. svetovej vojny najvýznamnejšou koloniálnou veľmocou. Londýn mal
okolo roku 1900 asi 8 miliónov obyvateľov a bol najľudnatejším mestom sveta a súčasne
jedným z hlavných politických, ekonomických, finančných ale aj športových a kultúrnych
centier sveta. Londýn je jedným zo štyroch najdôleţitejších centier finančníctva, významnou
medzinárodnou dopravnou kriţovatkou, významným centrom napríklad hudby, nachádza sa tu
mnoţstvo architektonických pamiatok, múzeí (British Museum patrí k najlepším na svete),
pôsobí tu niekoľko špičkových futbalových klubov a podobne. Aj v súčasnosti patrí do
ekonomicky najrozvinutejšej oblasti Veľkej Británie, ktorá sa rozkladá medzi Londýnom a
Bristolom. Je tieţ významným turistickým centrom.















Abstrakt práce
Úvod, postup pri zhodnotení literatúry a ďalších prameňov, metodický postup
Základná geografická charakteristika Londýna (poloha, rozloha, politické rozdelenie)
Stručná fyzicko-geografická charakteristika mesta s dôrazom na klima-, hydro- a
biogeografické pomery (napríklad ročný ch od teplôt, zráţok a podobne)
Zvláštnosti historického a politického vývoja, so zameraním najmä na vývoj v druhej
polovici 20. storočia
Obyvateľstvo a sídla (vývoj počtu obyvateľov, prirodzený a mechanický pohyb,
porovnanie s inými svetovými veľkomestami, vzdelanostná a náboţenská štruktúra
atď., mestské časti a ich charakteristika, administratívne členenie, spôsob ţivota
obyvateľov, jeho osobitosti, ako ţije priemerný Londýnčan, jeho zvyky)
Ekonomicko-geografická charakteristika (makroekonomické ukazovatele,
nezamestnanosť, štruktúra hospodárstva, zameranie jednotlivých odvetví:
priemyselné odvetvia, doprava, cestovný ruch, atď. a ich priestorové rozmiestnenie,
kultúra, školstvo, postavenie Londýna v rámci štátu
Zmeny, ktoré prináša olympiáda (výstavby športových areálov a olympijského areálu
v Stratforde- východný Londýn), rozmiestnenie jednotlivých športových areálov...)
Predpokladané prínosy olympiády, prípadné nevýhody (bezpečnostné riziká)
Medzinárodné postavenie mesta, perspektívy vývoja a najmä predpokladané zmeny v
dôsledku olympijských hier
Diskusia a záver
Prílohy (mapy, grafy, tabuľky, príp. ilustračné vyobrazenia)
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Mgr. Gabriel ZUBRICZKÝ, PhD.
Téma: Nové veľmoci BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína)
Po ére bipolárneho sveta v druhej polovici 20. storočia sa v novom tisícročí presadzuje
model multipolárneho sveta. Ekonomickú dominanciu USA nateraz nikto nezmazal, avšak na
scéne sa objavili váţni konkurenti, ktorí by v skorej budúcnosti radi prevzali ţezlo
ekonomických veľmocí. V tejto súvislosti sa najviac spomínajú krajiny, ktorým prischla
skratka BRIC, teda Brazília, Rusko, India a Čína.












Abstrakt práce
Úvod
Metodika práce
Súčasný vývoj ekonomiky sveta
Charakteristika Brazílie
Charakteristika Ruska
Charakteristika Indie
Charakteristika Číny
Perspektívy rozvoja krajín BRIC
Záver
Diskusia (ako vidí autor budúce rozloţenie síl v ekonomike sveta okolo roku 2030)

7

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2011-2012
LITERATÚRA:
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H.(2004): Vitajte vo svete
geografickej olympiády, SK GO IUVENTA, Bratislava,
http://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20pre%20stranku/
GO/Publikácie/VitajtevGO.pdf
HOBBS, J., J. – SALTER, L., CH. (2006): Essentials of World Regional Geography.
Thomson Learning, Inc. Belmont (USA). ISBN 0-534-46608-7
KOREC, J. - ZUBRICZKÝ, G. - Krajiny Zeme (1. a 2. diel /. Q111, Bratislava, 1996
Lexikón štátov a území sveta. Mapa Slovakia. Bratislava, 2001. ISBN 80-8067-023-4
Lexikon zemí. Fortuna Print. Praha, 1999. ISBN 80-86144-35-6
World Development Indicators 07. The World Bank, Washington D. C., 2007. ISBN 0-82136959-8
Velký atlas světa. Geodetický a kartografický podnik Praha, 1988. ISBN 80-7011-020-1
Zemepisný atlas, Svet. Mapa Slovakia Plus. Bratislava, 2006. ISBN 80-8067-159-1
ZUBRICZKÝ, G. – Geografia štátov sveta. Mapa Slovakia. Bratislava, 2009
Encyklopédie a stránky organizácií (2008-2009)
http://allafrica.com
http://www.britannica.com
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
http://www.infoplease.com
http://en.wikipedia.org
www.weltalmanach.com
www.un.org (OSN)
www.worldbank.org
www.wri.com (World Resource Institute)
Médiá (2008-2009)
www.bbc.co.uk/ (BBC)
http://edition.cnn.com/ (CNN)
www.faz.net (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
http://www.handelsblatt.com/ (Handelsblatt)
www.hnonline.sk (Hospodárske noviny)
http://ihned.cz (Hospodářské noviny)
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp (denník Mladá fronta dnes)
www.pravda.sk
www.reuters.com
www.sme.sk
www.etrend.sk (týţdenník Trend)

8

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2011-2012

Kategória „B“
Aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky
RNDr. Ivana TOMČÍKOVÁ, PhD., doc. RNDr. Pavel BELLA, PhD.
Téma: Jaskyne na Slovensku
Slovensko je krajina s veľmi krásnou a svojráznou prírodou. Rozdielny charakter krajiny
spôsobuje pestrá geologická stavba slovenských Karpát, rozdielne vlastnosti hornín, ich
mocnosť a úloţne pomery.
Vlastnosti vápencov – ich vysoká odolnosť, priepustnosť a rozpustnosť vo vode, umoţnili
vznik reliéfu so špecifickým, v iných horninách neopakovateľným povrchovým a podzemným
krasovým fenoménom.
Krasové územia na Slovensku majú rozlohu viac ako 2 700 km2 s výskytom viac ako 6 000
zaregistrovaných, z veľkej časti i preskúmaných jaskýň, priepastí a jaskynných systémov.
Jaskyne sú nevšedným prírodným fenoménom, ktorý sa vyznačuje mnohými svojráznymi aţ
unikátnymi črtami, zvýrazňujúcimi tajuplnosť podzemia. Nevšedný je pohľad na rôznorodé
útvary kvapľovej výzdoby, vodou vypreparované skalné tvary, mohutné podzemné kaňony
pretekané hučiacimi vodami alebo priezračné jazierka. Známe sú aj nálezy kostí vyhynutých
zvierat.
Jaskyne sú jednými z najnehostinnejších miest na Zemi, lebo celý rok v nich panuje tma a
chlad, v zaľadnených jaskyniach teploty po celý rok neprekročia 0 °C. Napriek tomu však
jestvujú rozmanité formy ţivota, ktoré sa na takéto prostredie prispôsobili. Okrem netopierov
sa v jaskyniach vyskytuje veľa druhov drobných ţivočíchov prispôsobených ţivotu v podzemí.
V priebehu dejín pravekí ľudia vyuţívali jaskyne na bývanie a ochranu pred nepriazňou
počasia, na pochovávanie, alebo ako kultové obradné miesta, jaskyne sú preto aj miestami
historických pamiatok a archeologických nálezov.
Jaskyne sú prírodnými pamiatkami vo vlastníctve štátu, mnohé s bohatou aţ unikátnou
výzdobou, niektoré sú významné archeologickými nálezmi. Ako také si zasluhujú osobitnú
ochranu. Aţ 44 jaskýň a priepastí na Slovensku, ktoré predstavujú súčasť najvýznamnejšieho
prírodného dedičstva štátu, je vyhlásených za národné prírodné pamiatky.
Jaskyne na Slovensku sú skutočnými klenotmi prírody. Niektoré sú zaujímavé bohatou aţ
unikátnou výzdobou, iné archeologickými nálezmi.















Abstrakt práce
Úvod, cieľ práce
Metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy
Zhodnotenie pouţitej literatúry a ďalších podkladových materiálov
Kras a jaskyne – prírodné podmienky a procesy ich vývoja
Krasové oblasti na Slovensku
Typy jaskýň podľa vzniku a vývoja
Jaskynné výplne, podzemné vody, mikroklíma jaskýň
Ţivot v jaskyniach
Osídlenie jaskýň
História poznávania a objavovania jaskýň
Sprístupnené jaskyne Slovenska - turistické atrakcie
Ochrana krasu a jaskýň
Poloha, fyzickogeografická charakteristika, história a súčasnosť konkrétnej jaskyne
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Diskusia a záver
Zoznam pouţitej literatúry a zdrojov
Prílohy: štatistické údaje, mapy, tabuľky, grafy, náčrtky, schémy, plány,
fotodokumentačný materiál
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RNDr. Magdalena ZAŤKOVÁ
Téma: Geografická charakteristika okresného alebo krajského mesta
Ustanovením 79 okresov a 8 krajov podľa Zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a
správnom členení, sa Slovenská republika vrátila k systému tzv. „malých okresov“ a rozlohou
menších krajov, ktorý bol zauţívaný počas historického vývoja verejnej správy na území
Slovenska. Sídlom okresu sa stali i niektoré nové mestá, resp. bola obnovená ich funkcia.
Okrem mestských okresov (5 na území hl. m. Bratislavy a 4 na území Košíc), zvyšných 70
okresných miest, z ktorých ďalších 6 plní zároveň funkcie krajských miest, ponúka široké
moţnosti na výber témy.
Cieľom práce je spracovať komplexnú geografickú charakteristiku zvoleného okresného
resp. krajského mesta podľa odporúčanej osnovy, s vyuţitím uvedenej a ďalšej literatúry,
informačných zdrojov i samostatne získaných poznatkov. Z existujúcich monografií viacerých
miest (príklady novších, vydaných od r.1980 doteraz uvádzame v literatúre), vyberať poznatky
geografického charakteru a spracovať ich v proporcionálnom rozsahu. Ako príklad a
metodický vzor môţu slúţiť napr. geografické časti monografie Zlaté Moravce (autormi sú
naši poprední geografi), i keď sú pre prácu GO príliš podrobné a vyţadujú selekciu. Dôleţité
je doplniť prácu aktuálnymi štatistickými údajmi, najmä z ostatných troch sčítaní obyvateľstva
SR (1991, 2001, 2011), čo umoţňuje porovnávanie a postihnutie určitej dynamiky vývoja za
ostatných 20 rokov.















Abstrakt práce
Úvod: motivácia výberu témy, ciele práce, metodický postup pri získavaní informácií
a spracovaní, zhodnotenie pouţitej literatúry a ďalších informačných zdrojov.
Geografická poloha a rozloha mesta (geogr. súradnice centra a katastra mesta, poloha
vzhľadom na povrchové celky, vodné toky, dôleţité komunikácie, sídla, celkové
výhody či nevýhody polohy, a p.).
Prírodné pomery (geologicko-geomorfologické, klimatické, hydro- a pedologické,
fyto- a zoogeografické).
Stručný historický a územný vývoj mesta („stručný“ však neznamená telegrafické
vymenovanie letopočtov a udalostí). Zmeny v ostatnom období pričlenením resp.
odčlenením obcí.
Obyvateľstvo (rozmiestnenie a hustota, pohyb - prirodzený, mechanický a celkový,
migrácia, vývoj počtu obyvateľov, dochádzka a odchádzka za prácou, štruktúra –
pohlavná, veková, národnostná, religiózna, vzdelanostná, ekonomická, zamestnanosť a
nezamestnanosť, ukazovatele ţivotnej úrovne).
Hospodárska základňa
o výrobné odvetvia (štruktúra priemyselnej výroby a jej zmeny za ostatných 20
rokov, stavebníctvo, doprava, poľnohospodárstvo a lesníctvo v katastri mesta a
zázemí);
o nevýrobná sféra (zdravotníctvo a sociálne inštitúcie, školstvo, kultúra, šport,
obchod a sluţby, rekreácia a cestovný ruch).
Ţivotné prostredie, problémy ochrany prírody a krajiny.
Moţnosti a perspektívy ďalšieho rozvoja mesta.
Diskusia (miera splnenia stanovených cieľov práce, problémy pri spracovaní témy
a p.).
Záver (zhrnutie dosiahnutých výsledkov, prínos a vyuţitie práce, a i.).
Prílohy: plány, mapky, tabuľky, štatistický, grafický a fotodokumentačný materiál.
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články z okresných resp. krajských novín, aktuálne informácie z dennej tlače, rozhlasu a
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doc. RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc., Mgr. Marián KULLA, PhD.
Téma: Drevospracujúci a celulózovo-papierenský priemysel Slovenska
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva, výroba celulózy, papiera a výrobkov z
papiera, patria k najstarším odvetviam priemyslu Slovenska. Produkcia drevospracujúceho a
celulózo-papierenského priemyslu je zaloţená na jednom z najväčších bohatstiev našej
prírody - na dreve z našich lesov.
Lesnatosť Slovenska ako i ťaţba dreva tvoria dostatočný surovinový potenciál na rozvoj
drevospracujúceho priemyslu. Na rozdiel od iných odvetví priemyslu je málo závislý na
dovoze surovinových vstupov a naopak je schopný vyváţať drevnú hmotu, a tak sa podieľať na
aktívnom salde zahraničného obchodu.

13

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 2011-2012
Základom drevospracujúceho priemyslu je prvovýroba (piliarska výroba). Koncentruje sa
hlavne do horských a podhorských zalesnených oblastí. V období industrializácie Slovenska,
na báze prvovýroby vznikli veľké drevokombináty (Smrečina Banská Bystrica, Bučina Zvolen
a i.) spracovávajúce ihličnaté a listnaté drevo nielen na rezivo, ale komplexne i odpad na
ďalšie prvovýrobky. Reštrukturalizácia drevokombinátov viedla k ich transformácii na
stredne veľké aţ malé podniky, pričom mnohé z nich zanikli. Do druhovýroby patria výrobky z
dreva, ktoré sa významne koncentrujú i oblastiach spotreby ako napr. výroba nábytku.
Drevo je základnou surovinou pre výrobu celulózy, ktorá je základom výroby papiera.
Správy o slovenskom papiernictve existujú v spisoch slovenských archívov ( v podobe zmlúv,
testamentov), kde sa papierne spomínajú a taktieţ v podobe záznamov v kronikách miest.
Najstaršie správy o papierňach na Slovensku pochádzajú z roku 1644, kedy ich spomína
Fröhlich v diele Bibliotheca. Uţ za čias Uhorska a neskôr Rakúsko - Uhorska bolo Slovensko
známe výrobou papiera, patrilo k jeho najväčším producentom. Papier síce nebol vţdy veľmi
kvalitný, ale napriek tomu mal veľký odbyt aj za hranicami súčasného slovenského štátu. Vo
výrobe papiera sa postupne prechádzalo na strojovú výrobu, ktorá priniesla výrobu
kvalitnejšieho papiera. Zavádzanie strojov do výroby sa prejavilo v poklese mnoţstva
papierní. Papierne s ručnou výrobou nedokázali produkovať papier rovnakým tempom a
rovnakej kvality ako ich silnejúca strojová konkurencia.
Celulózovo-papierenský priemysel i keď patrí k menším odvetvie priemyslu podľa počtu
podnikov a zamestnanosti, jeho význam je nezastupiteľný. Papier i napriek vysokej
informatizácii súčasného ţivota si zachováva svoje opodstatnené postavenie a jeho význam
dokonca neustále stúpa, čo sa odráţa v jeho rastúcej spotrebe. Najvýznamnejšie podniky
tohto odvetvia sa nachádzajú v Ruţomberku, Ţiline, Harmanci, Slavošovciach a Gemerskej
Hôrke
Cieľom práce je charakterizovať podmienky vývoja drevospracujúceho a celulózovopapierenského priemyslu na Slovensku v minulosti, súčasnosti a naznačiť určité perspektívy
do budúcnosti, poukázať na priestorové rozmiestnenie podnikov týchto vzájomne prepojených
odvetví na Slovensku. V práci pozornosť by mala byť venovaná aj najvýznamnejším podnikom
týchto odvetvia prostredníctvom analýzy zamestnanosti, ekonomických ukazovateľov,
odberateľsko-dodávateľských vzťahov a pod.
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doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
Téma: Rómovia – najdynamickejšia menšina na Slovensku
Problémy rómskej menšiny na Slovensku sú často medializované zjednodušujúcim a
prevaţne negatívnym spôsobom. Vzhľadom na skutočnosť, ţe vysoká dynamika ich
prirodzeného pohybu (natalita, pôrodnosť) je evidentná, stávajú sa aj objektom geografických
výskumov, ktoré by mali objektivizovať skutočný stav najmä z pozície priestorového aspektu.
Problémom rómskej minority je nízky stupeň uvedomenia si svojej etnicity pri sčítaní
obyvateľstva, takţe často je údaj udávaný v štatistikách niekoľkokrát niţší, ako objektívny.
Iným problémom, ktorý je uţ skôr sociologický, je nízka úroveň vzdelanosti, nízky štandard
bývania a hygieny, vysoká kriminalita a často takmer 100% nezamestnanosť, s čím priamo
súvisí aj vysoká natalita (pôrodnosť). Rómovia sa tak stávajú záťaţou pre majoritné
obyvateľstvo. Bez poznania skutočnej situácie, a teda aj geografického rozloţenia rómskej
minority nie je moţné pokročiť pri riešení týchto problémov. Vzhľadom na nerovnomerné
rozloţenie Rómov na Slovensku môţu byť podmienky pre spracovanie tejto témy rôzne a nie je
moţné navrhnúť jednotnú štruktúru, tú treba prispôsobiť regionálnym špecifikám skúmanej
oblasti.
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o Existencia Rómov v mojom blízkom okolí (obci meste), opis lokality,
historický vývoj sídelnej jednotky alebo jej časti. Zistiť z ústneho podania
alebo z literatúry, vyuţiť napr. aj novinové články v regionálnej tlači.
Problematika segregovaných sídel – ide o osady alebo aj časti v mestách s
dominujúcim rómskym obyvateľstvom.
o Problematika segregovaného školstva – samostatné rómske triedy,
premiestňovanie nerómskych ţiakov do škôl v nerómskych sídlach, prospech a
úspešnosť štúdia Rómov.
o Sledovanie nárastu a koncentrácie rómskeho obyvateľstva (napr. porovnaním
napr. počtu rómskych ţiakov v školách v rôznych časových obdobiach)
o Cestovanie Rómov v aktuálnom čase do krajín s vyššou ţivotnou úrovňou
(Anglicko, Belgicko)
o Rómovia a sčítanie ľudu – porovnať údaje zo sčítania a údaje o skutočnom
počte Rómov. Relatívne presný údaj je moţné získať z publikácie Radičovej I.
a kol. (2004)
Záver
Zoznam pouţitej literatúry a zdrojov
Prílohy: foto, mapy, tabuľky, grafy
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prof. RNDr. Peter SPIŠIAK, CSc., Mgr. Marián KULLA, PhD.
Téma: Slovensko – dejisko MS v hokeji
Pri športe môţeme hovoriť o dvoch základných lokalizačných predpokladoch, a to tradícia
a materiálne zabezpečenie. Kým po období počiatočného rozmachu bola dôleţitá tradícia, t.j.
ochota ľudí pracovať okolo športu, veľa vlastných odchovancov a pokrytie vlastnými zdrojmi,
v súčasnosti sa misky váh nakláňajú k materiálnemu zabezpečeniu.
Kolektívne športy sa nielen na Slovensku tešia väčšej diváckej kulise neţ športové odvetvia
pre jednotlivcov. Ale pre občanov Slovenska sú divácky najatraktívnejšie športy futbal, ľadový
hokej a tenis. Korene ľadového hokeja siahajú hlboko do minulosti, v rôznych hrách so
zahnutými hokejkami a okrúhlou loptičkou. O rozšírení týchto hier svedčia predovšetkým
rôzne vyobrazenia uţ v staroveku (národné múzeum v Aténach - obraz chlapcov hrajúcich sa
so zahnutými palicami a loptičkou - 5000 rokov pred. n. l.); ďalej obrazy flámskych maliarov
zo 16. storočia zachytávajúce muţov na ľade, ktorí mieria palicou na loptičku - bez súpera.
História organizovaného hokeja na Slovensku sa datuje od roku 1929, keď vtedajší nadšenci
zaloţili Slovenskú ţupu hockeyovú Československého zväzu kanadského hockeya.
Na Slovensku sa konali uţ v minulosti významné podujatia svetového významu. Hneď po
vzniku samostatnej Slovenskej republiky to boli MS „C“ kategórie v Poprade a Spišskej Novej
Vsi v roku 1994 a „B“ kategórie v Bratislave v roku 1995. Po dlhých rokoch čakania sa
hokejoví fanúšikovia dočkali pridelenia MS najvyššej kategórie v roku 2011 v Bratislave a
Košiciach.
Cieľom tejto témy je analýza histórie hokeja na Slovensku, charakteristika dejísk MS 2011
– Bratislavy a Košíc (hlavne infraštruktúry – ubytovacie a stravovacie zariadenia), sledovanie
návštevnosti zápasov a porovnanie s MS v predchádzajúcich rokoch. Pozornosť by mohla byť
venovaná aj priestorovému rozmiestneniu hokejových klubov na Slovensku, ich infraštruktúre,
pôsobenie slovenských hokejistov v zahraničných kluboch. Analýzy by mohli obsahovať
krajiny, v ktorých pôsobili účastníci MS, rodiská, prípadne kluby, ktoré vychovali našich
účastníkov MS.
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Kategória „CD“
Geoekologické a environmentálne problémy
RNDr. Juraj RECHTORÍK
Téma: Legálne a nelegálne skládky odpadov a ich vplyv na ţivotné prostredie –
environmentálne záťaţe
Človek od nepamäti produkuje odpad. Jeho zloţenie i mnoţstvo sa počas histórie menilo.
Kým v minulosti väčšinu odpadov človek dokázal zlikvidovať, dnes, rozvojom nových
technológií a zvyšovaním ţivotnej úrovne, paradoxne produkuje stále viac odpadu, ktorý je
však z hľadiska likvidácie značne problematický. Vznikali a vznikajú skládky odpadov.
Cieľom práce je poukázať na problematiku existujúcich a novovznikajúcich legálnych a
nelegálnych skládok odpadov. Na problematiku ich postupnej likvidácie, aby environmentálne
záťaţe na ţivotné prostredie boli čo najmenšie. Autor v práci charakterizuje i rozmiestnenie
legálnych skládok v rámci Slovenska. Pri charakteristike legálnych a nelegálnych skládok
odpadov v autorovom okolí sa predpokladá i terénny výskum autora.
Práca by mala obsahovať i návrhy na riešenie problematiky odpadov do budúcnosti a
vhodné je doplniť ju o kartografický, fotodokumentačný a štatistický materiál.
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doc. RNDr. Katarína ČIŢMÁROVÁ, CSc.
Téma: Prírodné a ekologické katastrofy a ich dopad na krajinu
Problematika prírodných a ekologických katastrof sa vďaka moderným informačným
zdrojom dostáva do povedomia ľudí o mnoho častejšie a rýchlejšie ako v minulosti, hoci
prírodné katastrofy boli súčasťou ţivota ľudí odpradávna. Boli to výbuchy sopiek, povodne,
lavíny, zemetrasenia, zásahy bleskom a poţiare, ktoré často ohrozovali majetok a ţivoty ľudí.
Moderná doba a tlak ľudskej spoločnosti na prírodné zdroje často spôsobuje v krajine
negatívne javy, ktoré môţu aj urýchľovať niektoré prírodné procesy, ako sú napr. zosuvy,
poklesy, povodne a pod. Nekoordinovanou činnosťou a veľkou koncentráciou negatívnych
zásahov človeka v krajine dochádza aj k ekologickým katastrofám, ktoré často majú tragické
následky. Ide napr. o ropné havárie, skládky odpadov rôzneho druhu, ale aj dôsledky
nepremyslenej činnosti človeka v krajine, ako je šírenie púští, globálne otepľovanie a s ním
súvisiace javy: topenie ľadovcov, fenomén El Niňo, šírenie púští, a i.
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Pojem „katastrofa“ je gréckeho pôvodu a znamená zánik, neodvratná zmena. Je mnoţstvo
definícií, ktoré objasňujú toto slovo, ale v kaţdej sa hovorí ako o mimoriadnej udalosti, ktorá
ohrozuje ţivot a má ničivé účinky na krajinu.
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Ekologické katastrofy- príčiny a dôsledky hospodárskej činnosti spôsobujúce
ekologické havárie, globálne otepľovanie, znečisťovanie riek a morí, jadrové
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zdravia, infraštruktúry, humanitárna pomoc a organizácie, ktoré pomáhajú pri
ţivelných a ekologických pohromách.
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RNDr. Vladimír FALŤAN, PhD.
Téma: Povodne na Slovensku
Klimatické zmeny a ich prejavy zasahujú do ţivotov čoraz väčšieho počtu ľudí. Na území
Slovenska sa v posledných rokoch začínajú stále viac prejavovať vplyvy rýchlo sa topiaceho
snehu, dlhotrvajúcich daţďov, prívalových zráţok a spôsobujú povodne v rozsahu, ktorý je
najväčší za posledné dekády. Povodne sa definujú ako prechodné zaplavenie okolia vodného
toku (najmä nivy toku) spôsobené stúpnutím vodnej hladiny nad brehy. Za povodne sa
povaţujú najmä javy, pri ktorých úroveň toku vystúpi do takej úrovne, ktorú moţno povaţovať
za celospoločensky nebezpečnú. Ak dosiahne hladina vody nebezpečnú hranicu, vyhlasuje sa
pre príslušný úsek vodného toku povodňová aktivita, ktorá má 3 stupne: 1. bdelosť,
2. pohotovosť, 3. ohrozenie. Povodne môţu nielen poškodiť majetok, spôsobiť znečistenie
územia ale aj straty na ţivotoch. V roku 2010 zasiahli územie Slovenska tri vlny povodní
(v máji najmä SZ a V Slovenska, v júni východné Slovensko, v auguste Ponitrie a Turiec).
Cieľom práce geografickej olympiády je stručne charakterizovať príčiny vzniku povodní a
podrobnejšie sa venovať vplyvom konkrétnej povodňovej udalosti, respektíve viacerých
udalostí vo vybranom regióne Slovenska. Je moţné tieţ porovnať rôznu úroveň dopadov
povodní v odlišných regiónoch a pokúsiť sa hľadať príčinu týchto rozdielov. Pri tvorbe je
vhodné vyuţívať aj informácie štatistického úradu, obvodných úradov, obecných a mestských
úradov, dennej tlače a aktuálnych internetových stránok. Práca môţe byť doplnená
grafickými prílohami, mapami, obrázkami, tabuľkami a grafmi.
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Mgr. Alena ROCHOVSKÁ, PhD.
Téma: Problémy chudoby vo svete
Chudoba je jedným z najváţnejších globálnych problémov, v chudobe ţije takmer polovica
svetovej populácie. Kým v krajinách vyspelého sveta ľudia prosperujú, zvyšuje sa kvalita
ţivota, úroveň zdravotnej starostlivosti, vzdelania a jedlo je kaţdodennou samozrejmosťou,
obyvatelia krajín tzv. tretieho sveta ţijú v pre nás takmer aţ nepredstaviteľnej chudobe a
často v zápase o holú existenciu. Fenomén chudoby je veľmi zloţitý, z hľadiska jej
definovania, ale aj merania. Existuje veľké mnoţstvo ukazovateľov a indikátorov, ktorými je
moţné chudobu merať, do úvahy treba brať mnoţstvo faktorov, ktoré spolu navzájom súvisia
a ovplyvňujú sa. Rozsah aj hĺbka chudoby sa menia od regiónu k regiónu (v rôznych mierkach
– od mikroregionálnej úrovne aţ po svetové makroregióny).Chudoba je geograficky viazaná
najmä na krajiny tretieho sveta. Jej príčiny sú často spájané s kolonizáciou, s prírodnými
podmienkami, ale aj preľudnenosťou, nedostatkom pitnej vody, úrodnej pôdy, s politikou,
sociálnymi nepokojmi a pod.
Existujú mnohé medzinárodné inštitúcie zamerané na elimináciu chudoby. Pre vyriešenie
tohto svetového problému chudoby je potrebné najskôr jej pochopenie, odhalenie príčin, ich
odstránenie.


Výber skúmaného regiónu (krajina, prípadne skupina krajín, makroregión), v ktorom
bude na základe vybraných indikátorov sledovaný rozsah a charakter chudoby






Abstrakt práce
Úvod, postup pri zhodnotení literatúry a ďalších prameňov, metodický postup
Výber a vymedzenie sledovaného územia
Stručná geografická charakteristika sledovaného regiónu:
o vybrané dôleţité fyzicko-geografické črty regiónu
o vybrané dôleţité socioekonomicko-geografické črty vybraného regiónu,
(charakteristika obyvateľstva a hospodárstva)
o historický prehľad najdôleţitejších udalostí (zamerať sa najmä na tie, ktoré
mohli do istej miery ovplyvniť situáciu regiónu z hľadiska chudoby)
Politicko-geografický opis regiónu, základne fakty, chronológia, štatistické údaje,
vlastné vysvetlenie súvislostí s chudobou
Príčiny chudoby (vybrané črty sledovaného územia v minulosti, základný
chronologický prehľad udalostí a vlastné vysvetlenie príčin (na základe
naštudovaných prameňov)
Dôsledky chudoby (dopady na spoločnosť, obyvateľstvo (ktoré skupiny obyvateľstva
sú zasiahnuté), hospodárstvo, politiku, ţivotné prostredie a pod.)
Perspektívy ďalšieho vývoja (vyjadrenie sa k uvedeným zisteniam, prípadne
formulovanie vlastných záverov)
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Mgr. Rastislav CÁKOCI
Téma: Mediálny obraz obce alebo regiónu na Slovensku
Súčasná éra 21. storočia sa dá jednoznačne nazvať informačnou dobou. Informácie stoja a
podieľajú sa na veľmi širokom spektre regionálneho rozvoja. Sú dôleţitým prvok jeho
stimulovania, či uţ v pozitívnom alebo negatívnom smere. To ako vnímame akýkoľvek región
na našej planéte (bez predošlej percepčnej skúsenosti), môţe na nás rôzne vplývať. Máme
záujem región navštíviť, kúpiť si produkty z tohto regiónu, pripadne sa rozhodneme do neho
investovať.
Tento fenomén vytvorený len pomocou informácií sa volá mediálny obraz regiónu. Na
mediálnom obraze sa podieľajú informácie všetkého druhu, ktorých nositeľmi (mediátormi) sú
podľa formy: tlačové média, tlačové agentúry, rozhlas, televízia a internet. Ak chceme
systematizovať mediálny obraz regiónu, môţeme ho rozdeliť na viacero podobrazov.
1. Environmentálny mediálny obraz regiónu – predstavujúci informácie o fyzickej
geografii regiónu
2. Spoločenský mediálny obraz regiónu – zahŕňa informácie o humánnej geografii
regiónu
3. Hospodársky mediálny obraz regiónu – je potrebné ho chápať samostatne, pretoţe
dokáţe vytvoriť mediálny obraz regiónu aj samostatne bez informácií o predošlých
dvoch problematikách.
4. Geopolitický mediálny obraz regiónu – zahŕňa informácie hlavne o bezpečnostnej
situácii v regióne.
Cieľom práce je čo najvýstiţnejšie popísať mediálny obraz vybranej obce alebo regiónu na
Slovensku a konfrontovať zistené poznatky s reálnym stavom. Identifikovať silné a slabé
stránky mediálneho obrazu a odhaliť prípadne deformácie.
Výber regiónu a foriem médií, rovnako ako pouţitých metód ostáva plne v rukách riešiteľa.
V práci nie je nutné mediálny obraz štruktúrovať, riešiteľ ho môţe chápať komplexne.
Riešiteľ sa môţe počas realizácie práce pokúsiť priamo ovplyvniť mediálny obraz svojho
skúmaného regiónu ľubovoľným spôsobom pomocou ľubovoľného média, pričom tento
experiment môţe zakomponovať do samotnej práce.
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Voľná téma:
V tejto kategórii si účastníci geografickej olympiády môţu zvoliť tému pre spracovanie
písomnej 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 vyuţiť rôzne materiály a vlastný terénny výskum,
spojený s mapovaním a fotodokumentáciou.
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informácií na www.olympiady.sk.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 40. ROČNÍK
Témy písomných prác v školskom roku 2011/2012
Mgr. Marián Kulla, PhD.
Mgr. Štefan Omasta
RNDr. Juraj Rechtorík
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
RNDr. Magdalena Zaťková
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

Autori: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
RNDr. Tibor Blaţík, PhD.
Mgr. Rastislav Cákoci
doc. RNDr. Katarína Čiţmárová, CSc.
RNDr. Katarína Danielová
doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.
RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
RNDr. František Kriţan, PhD.

Slovenská komisia Geografickej olympiády
Zostavil: RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe, Bratislava 2011
Vydané s finančnou podporou MŠ SR. Nepredajné.
Elektronická verzia: www.olympiady.sk

28

