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Kategória „A“
Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta (okrem SR)
doc. RNDr. Daniel GURŇÁK, PhD.

Téma: Štáty ktoré nie sú na mapách – neuznané a predsa existujúce štáty sveta
Svet sa mení často viac a rýchlejšie ako si to pripúšťame. Jedným z problémov súčasnej politickej
geografie je skutočnosť, že zdanlivo sa pri pohľade na politickú mapu sveta (až na zopár výnimiek) takmer nič
celé roky, ba dokonca desaťročia, nemení. Kým pri pohľade do dejepisných atlasov vidno, ako sa hranice v
dávnejšej minulosti neustále presúvali, od 2. polovice 20. storočia, ako keby boli „zmrazené“. Je to však naozaj tak? Dnes denne počúvame správy o Islamskom štáte, pred pár rokmi o Somalilande, či Puntlande, hitom
turistickej sezóny je Severný Cyprus a mohli by sme spomenúť ďalšie. Keď ich však hľadáme na väčšine máp,
nenájdeme ich. Prečo? Práve aj na túto otázku by mala dať odpoveď práca venovaná tejto téme. Cieľom práce na túto tému je poskytnúť základný prehľad o existencii medzinárodne neuznaných štátov vo svete, pričom
predmetom jej záujmu by mali byť iba reálne existujúce štáty, teda štáty, ktoré reálne existujú a ovládajú svoje
územie napriek tomu, že nie sú medzinárodne uznané. Súčasťou práce by mala byť aj geografická charakteristika jedného z týchto štátov.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod, postup pri zhodnotení literatúry a ďalších prameňov, metodický postup
• Charakteristika pojmov – uznaný a neuznaný štát, prípadne čiastočne uznaný štát
• Príčiny vzniku a existencie neuznaných štátov sveta a ich rozmiestnenie vo svete, zdôrazniť spoločné a
rozdielne črty a medzinárodné postavenie
• Podrobnejšia geografická charakteristika vybraného neuznaného štátu
○○ Poloha, vymedzenie a stručná fyzicko-geografická charakteristika štátu/územia
○○ Zvláštnosti historického a politického vývoja, so zameraním najmä na vývoj vedúci k vzniku daného
politického útvaru
○○ Obyvateľstvo a sídla (pokúsiť sa zohnať z rôznych zdrojov aspoň základné údaje o počte, rozmiestnení a najmä etnickej a náboženskej štruktúre obyvateľstva – oficiálne zdroje vo väčšine prípadov
nebudú existovať)
○○ Stručná ekonomicko-geografická charakteristika (surovinové zdroje, zameranie hospodárstva, životná úroveň)
○○ Otázky existencie vybraného „štátu“ jeho vnútropolitické problémy, aktuálne dianie, medzinárodné
postavenie „štátu“ a perspektívy ďalšieho vývoja
• Diskusia a záver
• Prílohy (mapy, grafy, tabuľky, príp. ilustračné vyobrazenia)
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doc. RNDr. Daniel GURŇÁK, PhD.

Téma: Nemecko 25 rokov po zjednotení
Dnes už málokto spochybňuje vedúcu úlohu Nemecka najmä v ekonomickej sfére Európskej únie,
v zásade sa akceptuje skutočnosť, že o mnohých najmä ekonomických otázkach Európy sa rozhoduje najmä
v Berlíne, hoci samozrejme po diskusii s inými štátmi EÚ. No táto situácia je pomerne nová. V roku 2015 si
pripomíname dve významné výročia týkajúce sa Nemecka – 70. výročie porážky nacistického Nemecka, ktoré
viedlo čoskoro k jeho rozdeleniu a naopak 25. výročie jeho opätovného znovuzjednotenia. V roku 2014 sme si
však pripomenuli aj 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, v ktorom malo zásadnú úlohu práve vtedajšie
Nemecko – práve tu sa začala cesta k jeho dvom porážkam vo svetových vojnách, k jednej z najhroznejších
diktatúr v dejinách a napokon k zahanbeniu, poníženiu a rozdeleniu Nemecka, ktoré trvalo vyše 40 rokov...
Pádom Berlínskeho múra v r. 1989 sa otvorila konečne cesta k prekonaniu tejto nemeckej traumy a
skutočne, už o rok 3. októbra 1990 došlo k zjednoteniu Nemecka. Z bývalej Nemeckej demokratickej republiky
sa vytvorilo 5 nových spolkových krajín a Berlín, ktoré sa včlenili do Spolkovej republiky Nemecko. Zanikol
zvláštny útvar Západný Berlín, ktorý bol aj nebol súčasťou SRN. Lenže nadšenie na oboch stranách vzápätí
vystriedalo rozčarovanie. Rozdiely medzi východným a západným Nemeckom boli priepastné napriek tomu,
že NDR patrila medzi socialistickými krajinami k tým najvyspelejším. Napriek sile nemeckej ekonomiky sa
krajina musela boriť s množstvom problémov, od ekonomických po sociálne rozdiely, či inú politickú kultúru.
Dnes na čele Nemecka stojí kancelárka Angela Merkelová, ktorá je nielen prvou ženou na tomto poste, ale je
aj prvým politikom pochádzajúcim práve z bývalého Východného Nemecka.
Aké teda bolo Nemecko v čase zjednotenia a aké je teraz – 25 rokov po ňom, ako sa vyvíjali rozdiely
medzi „starými“ a „novými“ spolkovými krajinami, aké sú rozdiely v príjmoch, cenách, zamestnanosti, ale aj
v politických preferenciách ich obyvateľov? Existuje ešte vôbec nejaký rozdiel medzi týmito krajinami, a ak
áno, aký je hlboký? To sú otázky, na ktoré by mala dať odpoveď práca na túto tému.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod, postup pri zhodnotení literatúry a ďalších prameňov, metodický postup
• Základná geografická charakteristika Nemecka (poloha, rozloha, politické rozdelenie – vymedzenie bývalého Západného a Východného Nemecka)
• Stručná fyzicko-geografická charakteristika krajiny (geologické, geomorfologické, klima-, pedo-, hydroa biogeografické pomery).
• Obyvateľstvo a sídla (vývoj počtu obyvateľov, prirodzený a mechanický pohyb, porovnanie zo oboch
častí krajiny okolo r. 1990 a v súčasnosti, porovnanie s priemerom EÚ, rozmiestnenie, vzdelanostná a
náboženská štruktúra atď., mestské a vidiecke sídla, administratívne členenie, spôsob života obyvateľov,
jeho osobitosti)
• Ekonomicko-geografická charakteristika (makroekonomické ukazovatele, nezamestnanosť, štruktúra
hospodárstva, zameranie jednotlivých odvetví) - porovnanie zo oboch častí krajiny okolo r. 1990 a v
súčasnosti
• Vnútropolitický vývoj Nemecka od zjednotenia do súčasnosti
• Vývoj medzinárodného postavenia Nemecka od zjednotenia do súčasnosti, jeho pozícia v EÚ
• Zhodnotenie vývoja vyrovnávania rozdielov medzi Východným a Západným Nemeckom od zjednotenia
do súčasnosti - záver
• Zoznam použitej literatúry a zdrojov
• Prílohy (mapy, grafy, tabuľky, príp. ilustračné vyobrazenia)
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RNDr. Juraj RECHTORÍK

Téma: Ukrajina – história, súčasnosť, budúcnosť
Ukrajina, druhá najväčšia krajina Európy, hraničí so siedmimi štátmi a jej hlavným mestom je Kyjev.
Žije tu skoro 50 miliónov obyvateľov. Je to prevažne rovinatá krajina s najvyšším vrchom Hoverla (2061 m.
n. m.), ležiacim v Karpatoch. Cez jej územie pretekajú mohutné rieky Dneper a Dnester. Na juhu ju obmýva
Čierne a Azovské more.
Náš východný sused - Ukrajina - v poslednom období prechádza veľmi zložitým vývojom, od mohutných protestných udalostí obyvateľstva až k podstate, občianskej vojne. Je to fakt, ktorý ovplyvňuje celý
okolitý región, a teda v nemalej miere i Slovensko.
Dané skutočnosti vyplývajú z viacerých príčin, ako je zložitý historický vývoj územia, hospodárska a
politická situácia, perspektíva orientácie na „východ“, či „západ“ a mnohých ďalších faktorov.
Autor predkladanej témy by popri spracovaní témy o vývoji a charakteristike Ukrajiny, mal zamerať
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svoju pozornosť aj na ďalší možný vývoj tejto krajiny, s jeho možnými následkami pre samotnú Ukrajinu, no
aj pre okolité štáty, Európsku úniu a Rusko.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod, cieľ práce
• Metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy
• Zhodnotenie použitej literatúry a ďalších podkladových materiálov
• Základná geografická charakteristika Ukrajiny - geografická poloha, ohraničenie územia, administratívne
členenie na oblasti s ohľadom na ich špecifiká a národnostné zloženie
• Osobitosti historického, náboženského a politického vývoja Ukrajiny (rozdiely – západ a východ územia, postavenie Ukrajiny v rámci Sovietskeho zväzu a po získaní nezávislosti, Krym a jeho historický a
súčasný vývoj)
• Fyzicko-geografická charakteristika - geologický vývoj, reliéf, klíma, hydrológia, pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo
• Obyvateľstvo a sídla - vývoj počtu obyvateľov a jeho rozmiestnenie, prirodzený a mechanický pohyb,
veková, vzdelanostná, národnostná štruktúra v rámci regiónov, náboženská štruktúra, zamestnanosť a
nezamestnanosť, vidiecke, mestské sídla a hlavné mesto Kyjev
• Ekonomicko-geografická charakteristika územia s ohľadom na väzby k Čiernemu a Azovskému moru
• Prírodné bohatstvo Ukrajiny a perspektívy jeho využitia v rámci jednotlivých oblastí
• Cestovný ruch
• Vývoj geopolitickej situácie v rokoch 2013 - 2015
• Súčasná geopolitická situácia na Ukrajine a jej možné riešenia a následky
• Vplyv Európskej únie a Ruska na Ukrajinu
• Perspektívy politického a sociálno-ekonomického vývoja na Ukrajine
• Diskusia a záver
• Zoznam použitej literatúry
• Prílohy: historické a súčasné mapy, tabuľky, grafy, štatistické údaje, fotodokumentačný materiál
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RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.

Téma: Národnostná a náboženská charakteristika obyvateľov USA
Cieľom práce je popísať národnostnú a náboženskú charakteristiku obyvateľov USA ako výsledok
historického osídľovania krajiny a migračných vĺn prisťahovalcov, ktoré pretrvávajú až do súčasnosti a z
americkej spoločnosti vytvorili národnostne a nábožensky pestrú spoločnosť. Je zaujímavé poznať štruktúru
obyvateľstva podľa národnosti, ale aj podľa pôvodu predkov a ich súčasné rozmiestnenie v USA. Za pozornosť
stoja populačné procesy jednotlivých etník, z ktorých najdynamickejší sú Hispánci v južných častiach USA.
Černosi sú koncentrovaní najmä na juhovýchode USA. Za zmienku stojí aj výrazný podiel prisťahovalcov aziatov na západnom pobreží. Všetky tieto etnické skupiny si so sebou prinášajú aj svoje náboženstvá. Popri
nich sú v USA zaujímavé aj náboženské skupiny charakteristické odlišným spôsobom života ako mormóni alebo amiši. Odporúčame prácu doplniť vhodnými vlastnými alebo prevzatými ilustráciami (grafmi, tabuľkami,
fotografiami) a mapami.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Zhodnotenie literatúry a metodika práce
• Historické osídľovanie Ameriky – vlny migrantov z jednotlivých svetadielov
• Historický vývoj národnostného a religiózneho zloženia obyvateľov USA
• Súčasné národnostné zloženie obyvateľov – štruktúra, dynamika a priestorové rozmiestnenie jednotlivých národností v USA a ich charakteristika
• Súčasné náboženské zloženie obyvateľov – štruktúra, dynamika a priestorové rozmiestnenie jednotlivých národností v USA
• Špecifické náboženské skupiny v USA – napr. Mormóni, Amiši, Svedkovia Jehovovi
• Súčasná prisťahovalecká politika USA
• Záver
• Zoznam použitej literatúry
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LITERATÚRA:
BADGER, E. 2013. The extraordinary 30 year Growth od the U.S. Hispanic Population. http://www.citylab.com/politics/2013/08/extraordinary-growth-americas-hispanic-population/6733/
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Iuventa,
Bratislava
CHALUPA, P., NÉMETHOVÁ, J., HUBELOVÁ, D. 2010. Geografia Ameriky. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
200 s.
MATLOVIČ, R. 2001. Geografia relígií. Prešovská univerzita, Prešov, 375 s.
MAZÚREK, J. 1997. Socioekonomická geografia Severnej Ameriky. Banská Bystrica: UMB.
TINDALL, G.B., SHI, D.E. 2010. America: A Narrative History. Eight edition. Volume 1. 739 s.
TINDALL, G.B., SHI, D.E. 2010. America: A Narrative History. Eight edition. Volume 2. 770 s.
United States Census Bureau: www.census.gov

RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Téma: Antarktída – biely kontinent
Antarktída patrí medzi regióny Zeme, ktoré boli objavované ako posledné a ktoré doteraz nie sú
dostatočne preskúmané. Vzhľadom na extrémne nehostinné podmienky na nej nevzniklo v minulosti ľudské
osídlenie a aj v súčasnosti je činnosť človeka na jej území veľmi limitovaná. Človek sa pohybuje v podstate len
na jej okraji, pričom vnútrozemie je prakticky stále nedostupné. Napriek tomu na Antarktíde existuje viacero
výskumných staníc a čoraz viac sa stáva aj cieľom dobrodružného cestovného ruchu.
Cieľom práce je podať geografickú charakteristiku územia, jeho postupného objavovania ako aj súčasného využitia. Je potrebné sa zamerať aj na územné nároky štátov, hospodárske aj vedecké využitie ako aj
ochranu prírody. Prácu je vhodné doplniť kartografickými a grafickými materiálmi.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt 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
○○ obdobie dobývania
○○ súčasné územné nároky štátov
• Súčasné využitie Antarktídy a jeho problémy
○○ lov a rybolov
○○ turizmus
○○ veda a výskum
• Ochrana prírody v Antarktíde
-8-
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•
•
•

Perspektívy Antarktídy do budúcnosti
Záver
○○ zhrnutie najdôležitejších bodov práce
○○ Zdôraznenie mierového využitia Antarktídy a ochrany prírody
Použitá literatúra a zdroje

Práca by mala byť doplnená tabuľkovými, grafickými a kartografickými prílohami, ktoré by mali korešpondovať s textom, vhodne ho dopĺňať a ilustrovať.
LITERATÚRA:
ABROMEIT, L. 2007. Antarktída, Výprava do ľadovej večnosti In GEO, roč. 3, č. 12, s.28-49
AMOS. J. 2013. Antarctic ice volume measured. Dostupné na: http://www.bbc.com/news/science-environment-21692423
KOLEKTÍV AUTOROV. 2000. Čarovný svet. Reader‘s Digest Výber, Bratislava, 456 s.
KOMÁREK, J. 2008. Antarktické vegetační oázy: 6. Sinice a řasy In Živa, roč. 56, č.6, s. 260-264
KRŠÁK, P. a KOL. 2010. OTTOVA OBRAZOVÁ ENCYKLOPÉDIA: ZEM. Ottovo Nakladatelství, Praha, 608 s.
MACK, G. 2007. Dlhé zimy v južnom ľadovom oceáne In GEO, roč. 3, č. 12, s.22-27
MENCER G.; SLAVÍK, Z. F. 1959. Co se skrývá v Antarktidě? Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 101 s.
ONDREJKA, K. 1991. Rekordy Zeme. Slovenská kartografia, Bratislava, 222 s.
PROŠEK, P. A KOL. 2013. Antarktida. Academia, Praha, 348 s.
SEKYRA, J. 1970. V horách a oázach Antarktidy. Praha: Nakladadatelství ČSAV. 140 s.
WILLIS, T., HINDLEY, G. PROUJAN, C. 1978. Na hraniciach Zeme. 1.vyd. 1978, Mladé letá, Bratislava, 495 s.
http://www.oceanwide-expeditions.com/trips/trip/pla31-16-antarctic-peninsula-whale-watching-voyage/
http://www.oceanwide-expeditions.com/trips/trip/pla22-15-antarctic-peninsula-basecamp-plancius/
http://www.coolantarctica.com/
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/an.htm
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Kategória „B“
Aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky
RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.

Téma: Zaniknuté obce na Slovensku
Rozmiestnenie a počet sídel je viacmenej stabilným prvkom sídelnej štruktúry v krajinách. Historicky
však dochádzalo k ich zániku, a to najčastejšie z dôvodu vojnového rabovania. V minulom storočí však dochádzalo k zániku obcí aj z iných dôvodov, čo bude cieľom spracovania tejto témy. Pre vyjadrenie základnej
jednotky je vhodné používať pojem obec a navrhujeme skúmať tie obce, ktoré zanikli (resp. zmizli z mapy)
prevažne v 2. polovici 20. storočia. Je potrebné predstaviť príčiny, ktoré viedli k ich zániku. Tieto príčiny možno klasifikovať – napr. zánik obcí z dôvodu výstavby vodnej nádrže, zriadenia vojenského obvodu, výstavby
elektrárne a pod. Prácu možno koncipovať viacerými prístupmi – regionálne, lokálne alebo vhodnou kombináciou oboch prístupov. Prácu je vhodné doplniť rôznymi vlastnými alebo prevzatými ilustráciami, mapami
a fotografiami.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod
• Zhodnotenie literatúry a metodika práce
• Zánik obce – teoretická charakteristika, prehľad dostupnej literatúry
• Klasifikácia príčin zániku obcí:
○○ výstavbou vodnej nádrže: napr. Liptovská Mara, Starina
○○ zriadením vojenského obvodu: napr. Javorina
○○ zánik obce výstavbou elektrárne: napr. Mochovce
○○ zánik obce zhoršením životných podmienok obyvateľov: napr. Horné Opatovce
○○ ďalšie príčiny...
• Charakteristika jednotlivých príkladov – typov zaniknutých obcí zo Slovenska (minulosť – súčasnosť)
• Nedávne zmeny a plánovaná výstavba – zrušenie vojenského obvodu Javorina a plány výstavby nových
vodných nádrží
• Príklady zo sveta
• Záver
• Zoznam použitej literatúry
Poznámka: Upozorňujeme, že z dôvodu menšieho rozsahu dostupných informácií na internete je vhodné
vypracovať si grafiku sami, aby prevzaté prílohy neboli v mnohých prácach totožné. Je vhodné byť viac
lokálny a ak pochádzate z predmetného územia, odporúčame realizovať terénny výskum.
LITERATÚRA:
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H., 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Iuventa,
Bratislava
CHRENKA, P. 2010. Dedina duchov – Horné Opatovce. (online) Dostupné na: http://peterchrenka.blog.sme.
sk/c/246234/Dedina-duchov-Horne-Opatovce.html
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KUČERA, Z. 2004. Zaniklá sídla, nedelitelná součást naší krajiny. Geografické rozhledy, 14, 5, 2004/2005, s. 120 –
121
SLAVÍK, V., KLOBUČNÍK, M. Územné a sídelné jednotky v Slovenskej republike v rokoch 1961 – 2011. Forum
Statisticum Slovacum, 6/2011. Dostupné na http://www.humannageografia.sk/clanky/slavik_klobucnik_2011.pdf
VRAŽDA, D. 2013. Slatinka: neexistujúca vodná nádrž plná štátneho útlaku. (online). Dostupné na: http://zvolen.sme.
sk/c/6812410/slatinka-neexistujuca-vodna-nadrz-plna-statneho-utlaku.html#ixzz3GR6BX5p2
Denník Pravda, 2011.Vojenský obvod Javorina je po 60 rokoch minulosťou. (online). Dostupné na http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/277408-vojensky-obvod-javorina-je-po-60-rokoch-minulostou/
http://www.zanikleobce.cz/

Mgr. Marián KULLA, PhD.

Téma: Kulinársky cestovný ruch na Slovensku
Cestovný ruch sa nám prevažne spája s návštevou zaujímavého miesta spojeného s kultúrno-historickými pamiatkami, návštevou múzeí, spoznávaním prírodných krás, resp. rekreáciou a oddychom pri mori, na
horách a pod. V poslednom období je však možné pozorovať v obľúbených turistických destináciách rastúci
záujem o kulinársku turistiku.
Pojem kulinárstvo, všeobecne znalosť potravín, pochutín a ich správne použitie pri príprave jedla,
nám dáva možnosť spoznávať svet podľa chute. V knihe od Freedmana (2008) sa uvádza, „že duša každej
spoločnosti sa prebúdza s vôňou jej jedla“. Podľa tohto autora, spoznávať krajinu nám z gastronomického
hľadiska umožňuje porozumieť kuchyni a spôsobu stravovania z pohľadu historického dedičstva národa. Orsáková a Obůrková (2004) vymedzujú kulinársky turizmus ako cestovanie za unikátnymi a pozoruhodnými
kulinárskymi skúsenosťami všetkých druhov.
Kulinárska turistika umožňuje návštevníkom ochutnať niečo zo špecialít exotickej kuchyne. A pretože
turisti často jedia v reštauráciách, je pre nich jedlo rovnako dôležité ako ubytovanie, prírodné prostredie, či
počasie. Väčšina návštevníkov naozaj chce ochutnať niečo z miestnych špecialít. Jedlo je preto dobrý spôsob,
ako prilákať vyberavých turistov.
Kulinárskej turistike sa darí najmä v Južnej Afrike, Argentíne, Brazílii, Indii, Egypte a iných miestach.
Kulinársky zamerané dovolenky sú v súčasnosti bežne organizované po celom svete a cestovné kancelárie
realizujú všetky želania svojich klientov, vrátane návštev miestnych trhov a špeciálnych obchodov, kurzov
varenia, degustácie miestnych špecialít, návštev pivovarov, degustácie vín a pod. Tento druh turistiky ponúka
výborný spôsob, ako spoznávať inú kultúru. Na Slovensku sa začína rozvíjať v posledných rokoch. Existuje
niekoľko miest, resp. regiónov, ktoré vytvorili marketingové produkty kulinárskej turistiky – napr. kulinársky
náučný chodník v Pezinku, husacie hody v Slovenskom Grobe a pod.
Cieľom práce je poukázať na rozvoj špecifickej formy cestovného ruchu – kulinárskeho cestovného
ruchu na Slovensku. Popísať tradície, špeciality, zaujímavé lokality, návštevnosť jednotlivých zariadení a
podujatí v rôznych regiónoch Slovenska.
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod
• Zhodnotenie literatúry
• Metodika práce
• Vývoj kulinárskeho cestovného ruchu na Slovensku
• Charakteristika zariadení, resp. podujatí zameraných na kulinársku turistiku na Slovensku
• Perspektívy kulinárskeho cestovného ruchu na Slovensku
• Záver
• Zoznam literatúry a zdrojov
• Zoznam príloh: foto, mapy, tabuľky, grafy
LITERATÚRA:
BOROVSKÝ, J., SMOLKOVÁ, E., NIŇAJOVÁ, I., 2008. Cestovný ruch, trendy a perspektívy. Iura Edition, 280 s.
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete Geografickej olympiády. IUVENTA,
Bratislava, 60 s.
FREEDMAN, P . 2008. Jídlo: dějiny chuti. Editor Paul H. Freedman. Mladá fronta, Praha
KAJZAR, P., 2014. Kulinářský cestovní ruch ve vybrané evropské destinaci – Řecko. 3. mezinárodní vědecká konference: Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výskumu a praxe. Slezská univerzita v Opave, 164171.
KARÁSKOVÁ, T., 2013. Regionální gastronomie jako nástroj cestovního ruchu. Acta cademica Carviniensia, 2., s.
24-32.
ORSÁKOVÁ, Š., OBŮRKOVÁ, E. 2004. Ochutnejte Českou republiku. B4U Publishing, Brno
Kulinářský turismus [online]. Dostupné z http://www.turiste.org/kulinarsky-turismus

Mgr. Marián KULLA, PhD.

Téma: Mliekarenský priemysel na Slovensku
Potravinársky priemysel je dôležité odvetvie priemyselnej výroby na Slovensku. Významne sa podieľa aj na stave ekonomiky a zabezpečuje výživu obyvateľstva. Toto odvetvie priemyselnej výroby je závislé na
poľnohospodárstve a z neho získaných surovín, či už rastlinných alebo živočíšnych. Je to veľmi rozvetvené
odvetvie pozostávajúce zo 16 odborov. V štruktúre výroby potravinárskych výrobkov má dlhodobo najvyšší
podiel na produkcii práve mliekarenský priemysel (v roku 2008 - 17,7%).
Význam mliekarenského priemyslu v potravinovom hospodárstve Slovenska je nespochybniteľný,
pretože cez tento priemysel plynie hlavný odbytový tok mlieka z prvovýroby. Na trhu s mliekom a mliečnymi
výrobkami je vysoká konkurencia. Podľa odborníkov to súvisí s rastom konkurencie aj klesajúcim počtom
mliekarní v SR. Podobne ako aj v iných odvetviach priemyslu vývoj odvetvia výrazne ovplyvnil vstup zahraničních investorov ako napr. Rajo. Slovenské potravinárske podniky a k nim patriace mliekarenské podniky
majú veľké problémy s umiestnením sa na zahraničnom trhu, ale problém nastáva aj s ovládaním domáceho
trhu. Každoročne sa zvyšuje počet dovezených výrobkov v porovnaní s počtom výrobkov vyexportovaných.
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V obchodoch a najmä vo veľkoobchodoch sa vyskytuje vysoký podiel potravín zo zahraničia, mliekarenské
výrobky nevynímajúc. Preto jednou z možností ako uspieť na trhu je výroba špecifických mliečnych výrobkov,
ktorými je Slovensko známe – napr. bryndza, žinčica, oštiepok, syrové korbáčiky.
Podniky mliekarenskej výroby sú na Slovensku rozmiestnené pomerne rovnomerne: Bratislava, Michalovce, Kežmarok, Nitra, Zvolen, Hriňová, Veľký Meder, Červený Kameň.
Cieľom práce je charakterizovať podmienky vývoja mliekarenského priemyslu na Slovensku v minulosti, súčasnosti a naznačiť perspektívy do budúcnosti, poukázať na priestorové rozmiestnenie podnikov na
Slovensku. V práci by mala byť venovaná pozornosť najvýznamnejším podnikom odvetvia prostredníctvom
analýzy zamestnanosti, ekonomických ukazovateľov, odberateľsko-dodávateľských vzťahov a pod.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod
• Zhodnotenie literatúry a metodika práce
• Vývoj mliekarenského priemyslu na Slovensku
• Dopady vstupu Slovenska do EÚ na mliekarenský priemysel
• Súčasný stav mliekarenského priemyslu na Slovensku
• Charakteristika vybraných priemyselných podnikov mliekarenského priemyslu na Slovensku
• Perspektívy mliekarenského priemyslu na Slovensku
• Záver
• Zoznam literatúry a zdrojov
• Zoznam príloh: foto, mapy, tabuľky, grafy
LITERATÚRA:
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete Geografickej olympiády. IUVENTA,
Bratislava, 60 s.
DUBCOVÁ, A. a kol. 2008. Geografia Slovenska. UKF Nitra, 351 s.
DUBCOVÁ, A. 2010. Potravinársky priemysel Slovenska, In. Geografické poznatky bez hraníc, UPJŠ Košice, s. 304
– 310
KULLA, M. 2014. Potravinársky priemysel na Slovensku - odvetvová štruktúra a priestorové rozmiestnenie. In: BIGECHE : odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole. - ISSN
1335-9940. - Č. 16 (2014), s. 36-42.
MIŠÚNOVÁ, E., MIŠÚN, J. 2009. Priemysel Slovenska a dopady globálnej krízy. Espirit, s.r.o. Bratislava, 318 s.
POPJAKOVÁ, D. 1999. Štrukturálne a priestorové zmeny priemyslu pod vplyvom socioekonomickej transformácie.
Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, Vol.
XXII, No. 3, s. 249-270.
Ročenky priemyslu, Štatistický úrad SR v Bratislave
www.sario.sk, www.nbs.sk, www.economy.gov.sk
Denná tlač v SR, Trend TOP 2014, príloha týždenníka Trend (november 2014)
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RNDr. Juliana KROKUSOVÁ, PhD.

Téma: Vojnové cintoríny na Slovensku – priestorové rozmiestnenie a špecifiká

(prípadová štúdia vybraného regiónu)

„Dôkazom veľkosti národa je aj to, či sa dokáže postarať o hroby padlých, víťazov aj porazených“.
Ľudstvo vo svojej histórii prežilo veľa vojen a ozbrojených konfliktov, ktoré na ňom zanechali nemalé stopy.
Pre európsky kontinent najničivejším a najtragickejším je obdobie prvej a druhej svetovej vojny. Vojnové cintoríny sú neoddeliteľnou súčasťou vojenskej histórie každého štátu. S každým vojnovým cintorínom sa viaže
zaujímavá a poučná história. Každý z nich má svoj individuálny príbeh. Typickým znakom vojnových cintorínov je jednota náhrobných kameňov, čím sa výrazne líšia od rôznorodosti a pestrosti civilných cintorínov.
Aj vďaka tomu pôsobia vojenské cintoríny tak jednoduchým, usporiadaným a systematickým dojmom. V tom
môžeme vidieť istú paralelu, tak ako vojaci za života stoja v radoch v rovnakých uniformách, tak aj po smrti
ležia v usporiadaných hroboch s jednotným prevedením náhrobných kameňov. Je to vyjadrenie identifikácie sa
človeka s určitou skupinou ľudí a s istým životným poslaním.
Vojnové cintoríny boli doposiaľ objektom záujmu predovšetkým politiky (v zmysle povojnových a
mierových zmlúv a dohovorov a zmlúv týkajúcich sa údržby a starostlivosti o tieto hroby), histórie, hlavne vojenskej histórie; boli reflektované z hľadiska ich kultúrneho, historického a duchovného odkazu. Cieľom práce
je priniesť aj iný rozmer vnímania vojnových cintorínov, a to z pohľadu geografie. Poukázať na priestorové
špecifiká vojnových cintorínov, na ich lokalizáciu determinovanú vojenským priestorom a vojenskou aktivitou (prechody vojenských frontov, historické a strategické bitky apod.). Ďalej poukázať na vojnové cintoríny
ako na zdroj informácií – historických, demografických, politicko-geografických a pod. Napriek jednotnosti
náhrobných kameňov, vieme identifikovať národnosť, vojenskú hodnosť, príslušnosť k armáde, vierovyznanie
padlých vojakov.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry a metodika práce
• Geografická charakteristika vybraného regiónu
○○ Poloha územia
○○ Fyzicko-geografická charakteristika regiónu
○○ Historicko-geografická charakteristika regiónu (s dôrazom na vojnové udalosti, ktoré podmienili
vznik vojnového cintorína/ov v danom regióne)
○○ Humánno-geografická charakteristika regiónu
• Charakteristika vojnového cintorína/ov v danom regióne (lokalizácia, typológia, špecifiká)
• Potenciál vojnových cintorínov v rôznych oblastiach:
○○ Edukačný význam – ako pomôcky pri vyučovaní dejepisu
○○ Kultúrny význam – poučenie sa z histórie, úcta k životu, vlasti, inšpirácia pre zamyslenie u mladých
ľudí apod.
○○ Objekt záujmu študentov, turistov - rozvoj cestovného ruchu v regióne
○○ Ďalšie návrhy
• Diskusia
• Záver
• Zoznam použitej literatúry
• Prílohy (mapy, grafy, tabuľky, fotografie... )
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LITERATÚRA:
BEDNÁRIK, R. 1972. Cintoríny na Slovensku. Slovenská akadémia vied, Bratislava
ČECH, V., KROKUSOVÁ, J. 2013. Antropogénna geomorfológia (antropogénne formy reliéfu). Fakulta humanitných
a prírodných vied PU, Prešov
KIRCHNER, K., SMOLOVÁ, I. 2010. Základy antropogénní geomorfológie. Universita Palackého v Olomouci, Olomouc
LINCÉNYI, M. 2013. Vojnové cintoríny na Slovensku. Evidencia, starostlivosť, správa. In: Slovenské pohrebníctvo,
[online] 3 /2013, [cit. 2014-10-9], Dostupné na: http://www.pohrebnictvo.sk/vojnove-cintoriny-na-slovensku/
MATLOVIČ, R. 2001. Geografia relígií. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove,
Prešov
MIKITA, M. a kol. Prvá svetová vojna – pozabudnuté cintoríny. RRA, Svidník
SLIVKOVÁ,S. 2011. Návrh internetového web sprievodcu pre cintoríny 1. sv. vojny vokolí Svidníka. Diplomová
práca. UKE, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia ageotechnológií, s. 121
TANAŚ S. 2006. Tanatoturystyka – kontrowesyjne oblicze turystyki kulturowej, Peregrinus Cracoviensis, z. 17. UJ
Kraków
TANAŚ, S. 2008. Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki. Wydawnictwo UŁ, Łódż, s. 215.
TARLOW, P. E. 2005. Dark Tourism: the appealing „dark“ side od tourism and more.In M.Novelli ed. Niche Tourism:
Contempora-ry Issues, Trends and Cases. Elsevier, Oxford, 264 s.
Internetové zdroje:
http://www.vhu.sk/data/files/225.pdf
http://www.kvhbeskydy.sk/
http://www.kvhbeskydy.sk/onas/projekty/databaza-vojnovych-cintorinov-z-prvej-svetovej-vojny/
http://www.kvhbeskydy.sk/category/12_clanky-a-studie/
http://www.valka.cz
http://www.sme.sk/c/2036183/vojenske-cintoriny-niektore-su-na-hanbu.html

RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Téma: Sopečné pohoria Slovenska
Sopečné pohoria Slovenska predstavujú dôležitý prvok v geologickej aj geomorfologickej stavbe Slovenska. Sú unikátne jednak svojím reliéfom, ale aj tým, ako významne ovplyvnili hospodársku činnosť obyvateľov Slovenska, sídelnú štruktúru krajiny a v neposlednom rade aj cestovný ruch. Množstvo dôležitých
minerálov a hornín, ktoré sa dostali na alebo tesne pod zemský povrch pri sopečnej činnosti, umožnili v oblasti
rozvoj baníctva. Na okrajoch pohorí sa na sopečných horninách vytvorili úrodné pôdy, ktoré boli intenzívne
využívané.
Aj keď na Slovensku už nie je sopečný reliéf tak neprehliadnuteľný ako napr. v Indonézii, vypreparovné sopečné sopúchy, lávové prúdy, skalné moria, ale aj ďalšie geomorfologické formy sa stali turistickou
atrakciou a dodnes lákajú návštevníkov.
Cieľom práce je podať geografickú charakteristiku vybraného sopečného pohoria Slovenska, vznik
osídlenia na jeho území a minulú aj súčasnú hospodársku činnosť. Autor práce by mal poukázať na zmeny vo
využívaní krajiny, význam pohoria v minulosti a v súčasnosti.
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry a metodika práce
• Sopečné pohoria na Slovensku
○○ geologický vývoj
○○ výskyt
○○ význam a hospodárske využitie v minulosti
○○ význam a využitie v súčasnosti
• Geografická charakteristika vybraného sopečného pohoria na Slovensku
○○ poloha
○○ fyzickogeografická charakteristika s dôrazom na geologický vývoj a geomorfológiu
○○ prírodné zaujímavosti súvisiace so sopečnou činnosťou
○○ historickogeografický vývoj s dôrazom na vývoj osídlenia a ľudskú činnosť
○○ humánnogeografická charakteristika s dôrazom na hospodárstvo
○○ cestovný ruch v regióne a jeho využívanie výnimočnosti sopečných pohorí (náučné chodníky, banské
múzeá, ...)
○○ ochrana prírody v regióne
○○ súčasné problémy a perspektívy regiónu
• Záver
○○ zhrnutie najdôležitejších bodov práce
• Použitá literatúra a zdroje
Práca by mala byť doplnená tabuľkovými, grafickými a kartografickými prílohami, ktoré by mali korešpondovať s textom, vhodne ho dopĺňať a ilustrovať.
LITERATÚRA:
BIELY, A, et al 2002. Geologická stavba. Mapa č. 1, 1: 500 000. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky.
FAJČÍKOVÁ, K. 2009. Zabudnuté sopky. Sme 23.4.2009 dostupné na http://tech.sme.sk/c/4511613/zabudnute-sopky.
html
FINKA, O. 2007. Bohatstvo ukryté v zemi, história a súčasnosť ložiska zlata v Kremnici. Krupa Print, Žilina, 196 s.
KLAMÁR, R. 2012. Ekomúzeá ako nový fenomén v rozvoji regiónu na príklade Ekomúzea „podoby ohňa“. Folia
Geographica 20, pp. 111-127
KOL. 2006. Ottova encyklopédia Slovensko A-Ž. Ottovo nakladateľstvo, 1052 s.
KOL. 2007. Ottova praktická encyklopédia Slovensko. Ottovo nakladatelství, 672 s.
LAUKO, L. 2003. Fyzická geografia Slovenskej republiky. Mapa Slovakia, 1.vydanie Bratislava, 106 s.
LUKNIŠ, M. A KOL. 1972. Slovensko II. Príroda. Obzor.
MAZÚR, E.; LUKNIŠ, M.1986. Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Slovenská kartografia
ONDREJKA, K. 2004. Rekordy Slovenska. Príroda. MAPA Slovakia Plus, 285 s.
ONDREJKA, K., LACIKA, J. 2005. Rekordy Slovenska. Neživá príroda. MAPA Slovakia Plus, 264 s.
VOZÁR, J. 1990s Habsburský panovnícky dvor a slovenské baníctvo v 16.-18. storočí, Historický časopis. Roč. 38, č.
6, s. 819-843
ZÁMORA, P. (zost.) 2003. Dejiny baníctva na Slovensku. 1. diel. Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie na
Slovensku, Košice, 327 s.
ZÁMORA, P. (zost.) 2004. Dejiny baníctva na Slovensku. 2. diel. Banská agentúra, Košice, 303 s.
https://pamiatkyslovenska.wordpress.com/tag/sopecne-pohorie/
http://www.geoparkbs.sk/dedicstvo-zeme/geologia.html
http://www.kremnica.sk/krajina-a-priroda/
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http://www.mineraly.sk/files/lok/301-400/393_slovgeo_vychod_vul_1.htm
http://www.mineraly.sk/files/lok/301-400/394_slovgeo_vychod_vul_2.htm
http://www.mineraly.sk/files/lok/301-400/373_slovgeo_stred_neovulkanity_1.htm
http://www.mineraly.sk/files/lok/301-400/374_slovgeo_stred_neovulkanity_2.htm
http://www.polana.eu/priroda-podpolania-clanok-24.html
http://www.tekovskabreznica.sk/index.php/sk/pamatihodnosti/42-najmladsia-sopka-slovenska
http://www.zemplin.eu/vranovnadtoplou/sk/prirodne-krasy-a-zaujimavosti.html
dokumentárny TV seriál Cez Karpaty (1998), 10. časť Stredoslovenské vulkanity
dokumentárny TV seriál Cez Karpaty (1998), 11. časť História na strednom Slovensku
dokumentárny TV seriál Cez Karpaty (1998), 12. časť Cerova vrchovina
dokumentárny TV seriál Cez Karpaty (1998), 13. časť Vulkanity východného Slovenska
Mineralia Slovaca – geovedný časopis
MONTANREVUE – časopis o baníctve a bansko-historickom dedičstve
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Kategória „CD“
Geoekologické a environmentálne problémy
RNDr. Juraj RECHTORÍK

Téma: Výstavba a poľnohospodárska pôda – riziko pre budúcnosť
Ďalšie a ďalšie zastavané plochy na poľnohospodárskej pôde vyvolávajú v nás často otázku: „Kde
sú hranice?“. Požiadavky na stále rozširovanie výstavby rodinných domov, priemyselných parkov, či skladových priestorov spôsobujú zaberanie rozsiahlych plôch poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola v minulosti
„posvätnou“, nakoľko slúžila ľuďom ako zdroj obživy.
Legislatíva súvisiaca s poľnohospodárskou pôdou sa mení, no tlak developerských spoločností, neoprávnené zábery, udeľovanie výnimiek a obchádzanie zákona neprospievajú jej záchrane. Dochádza k zmenám poľnohospodárskych druhov pozemkov, k neustálym úbytkom poľnohospodárskej pôdy, jej znehodnocovaniu, čo neprospieva ochrane a trvalej udržateľnosti zdrojov pôdy na poľnohospodárske účely pre ďalšie
generácie.
Spracovanie danej témy vyžaduje od autora hľadanie rovnováhy medzi narastajúcimi požiadavkami
na výstavbu a zachovaním pôdy na poľnohospodárske účely s výhľadom do budúcnosti.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod, cieľ práce
• Metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy
• Zhodnotenie použitej literatúry a ďalších podkladových materiálov
• Výstavba v minulosti a dnes a jej vplyv na poľnohospodársku pôdu
• Zásahy človeka do poľnohospodárskej pôdy a zmeny využitia pôdneho fondu (...likvidácia vinohradov,
sadov, chmeľníc, znižovanie plôch pre pestovanie viacerých plodín...)
• Výstavba a iná podnikateľská činnosť človeka na územiach s poľnohospodárskou pôdou, vedúca k neustálemu znižovaniu jej celkovej výmery
• Zmeny poľnohospodárskych druhov pozemkov (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady,
trvale trávne porasty)
• Perspektívy zosúladenia výstavby a podnikateľskej činnosti človeka so zachovaním pôdneho fondu pre
trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske účely
• Návrhy na konkrétne riešenie autora
• Diskusia a záver
• Zoznam použitej literatúry
• Prílohy: grafy, náčrtky, schémy, štatistické údaje, mapy, tabuľky, plány, fotodokumentačný materiál
LITERATÚRA:
DŽATKO, M., ILAVSKÁ, B. 2005. Využívanie výsledkov hodnotenia pôd a územia pre projektovanie pozemkových
úprav a ochranu poľnohospodárskej pôdy, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava.
GRANEC, M., ŠURINA, B. 1999. Atlas pôd SR, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava.
HRONEC, O., BEDRNA, Z., VLČEK, J. 2005. Environmentálna pedológia. SPU, Bratislava.
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KOBZA, J. 2010. Monitoring pôd SR, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava.
KOBZA, J., BARANČÍKOVÁ, G., MAKOVNÍKOVÁ, J., STYK, J., ŠIRÁŇ, M., VOJTÁŠ, J. 2005. Návrh regulačných opatrení z výsledkov monitoringu pôd SR, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava.
Kolektív autorov, 1980. Atlas SSR, SGK, Bratislava.
Kolektív autorov, 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.
LUKNIŠ, M. a kol. 1972. Slovensko 2 – Príroda. Bratislava.
LUKNIŠ, M., PLESNÍK, P. 1961. Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska. Osveta, Bratislava.
PLESNÍK, P. a kol. 1989. Malá slovenská vlastiveda 1, Obzor Bratislava.
SOBOCKÁ, J., ŠURINA, B., TORMA, S., DODOK, R. 2005. Klimatická zmena a jej možné dopady na pôdny fond
Slovenska, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava.
TOMAŠKO, I. 2006. Formovanie poľnohospodárskej krajiny. SPU, Bratislava
VOLOŠČUK, I. 2003. Ochrana prírody a krajiny. Technická univerzita, Zvolen.
Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využití poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Internetové zdroje:
www.agriculture.sk, www.agromagazin.sk, www.agroporadenstvo.sk, www.agroserver.sk, www.biospotrebitel.sk,
www.enviro.gov.sk; www.enviroportal.sk; www.etrend.sk, www.google.sk; www.geoska.sk, www.hnonline.sk, www.
minzp.sk, www.mpsr.sk, www.podnemapy.sk, www.polnohospodar.sk, www.pozfond.sk, www.rrasi.sk, www.ruo.sk,
www.skonline.sk, www.statistics.sk; www.sopr.sk, www.sopsr.sk, www.surf.sk; www.vasapoda.sk, www.vuepp.sk,
www.vupop.sk, www.wikipedia.sk
Územné plány obcí a miest
Časopisy:
Agromagazín, Ekológia, Ekonomika poľnohospodárstva, Enviromagazín, Farmár, Geografia, Geografický časopis,
Ochrana prírody Slovenska, Životné prostredie

RNDr. Juraj RECHTORÍK

Téma: Ťažba nerastných surovín a jej vplyv na životné prostredie
Ťažobná činnosť sa nezaobíde bez väčších, či menších vplyvov na životné prostredie. Okrem priamej
ťažobnej činnosti vplýva na životné prostredie i následné spracovanie vyťaženého materiálu. Zmiernenie negatívneho vplyvu ťažby je možné zavedením prísnejších pravidiel pri jej povoľovaní, využívaním vhodných
technických a pracovných postupov ako aj celkovým obmedzením banskej činnosti. Z týchto dôvodov zostáva
na Slovensku množstvo opustených a neupravených lomov, háld, či odkalisiek. Čaká nás ešte veľa práce pri
odstraňovaní daných následkov banskej činnosti za posledné roky, či už to budú rôzne rekultivačné práce, práce na obnove a využití uzavretých a opustených lomov, no i celkové zmiernenie daných zásahov do životného
prostredia v jeho prospech. Cieľom práce je poukázať na možné riešenia odstránenia negatívnych následkov
ťažby z pohľadu autora.
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod, cieľ práce
• Metodický postup pri získavaní informácií a spracovaní témy, zhodnotenie použitej literatúry a zdrojov
• Nerastné suroviny a ich rozdelenie
• Vývoj ťažby a spracovania nerastných surovín v Slovenskej republike v minulosti a dnes (postupné obmedzovanie banskej činnosti, zmeny v legislatíve, sprísňovanie technických a pracovných postupov...)
• Povrchová ťažba v lomoch a ťažba hlbinným spôsobom
• Vplyv ťažby a následného spracovateľského procesu na životné prostredie
• Následky ťažby (opustené lomy, haldy, odkaliská...) a ich rekultivácia
• Riešenie konkrétnych následkov ťažby v mojom blízkom i vzdialenom okolí
• Diskusia a záver
• Zoznam použitej literatúry
• Prílohy: mapy, tabuľky, grafy, náčrtky, schémy, plány, štatistické údaje, fotodokumentačný materiál
LITERATÚRA:
CHMIELEVSKÁ, E., a kol. 2011. Ochrana a využívanie prírodných zdrojov. Epos, Bratislava.
JESENÁK, K. 2011. Exkurzia po miestach ťažby a spracovania anorganických nerudných surovín na Slovensku. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.
Kolektív autorov, 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra
životného prostredia Banská Bystrica.
Kolektív autorov, 1980. Atlas SSR, SGK, Bratislava.
Kolektív autorov, 2007. Nerastné suroviny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.
KRIŽÁNY, I., ANDRÁŠ, P., LADOMARSKÝ, J. 2007. Banícke záťaže Štiavnických vrchov. TU Zvolen.
LAUKO, V. 2003. Fyzická geografia Slovenskej republiky, MAPA Slovakia, Bratislava.
LŐRINCZ, A. 2014. Zabudnutá baňa. Rubabánya.
LUKNIŠ, M. a kol. 1972. Slovensko 2 – Príroda. Bratislava.
LUKNIŠ, M., PLESNÍK, P. 1961. Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska. Osveta, Bratislava.
MATLOVIČ, R., KANDRÁČOVÁ, V., MICHAELI, E. 1996. Exkurzie po Slovensku. UPJŠ, Inštitút turizmu a hotelového manažmentu, Prešov.
MICHAELI, E. 2006. Nerastné suroviny Slovenskej republiky. Prešovská univerzita, Prešov.
ONDREJKA, K. 2004. Rekordy Slovenska, Kultúra. MAPA Slovakia Plus s. r. o. Bratislava.
ONDRUS, P. 2013. Podzemie Malých Karpát. Neumahr, Bratislava.
PETEREC, D. 2014. Solivar. História ťažby a spracovania soli. Bratislava.
PLESNÍK, P. a kol. 1989. Malá slovenská vlastiveda 1, Obzor Bratislava.
REIFF, I. a kol. 2009. Sto rokov priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej, Handlová.
ROZLOŽNÍK, O., HUNSDORFER, E. 2013. Banské mesto Dobšiná. Banská agentúra, Košice.
VOZÁR, J. 1983. Zlatá kniha baníctva. Veda, Bratislava.
ZMORAY, I., PODHRADSKÝ, V. a kol. 1982. Zaujímavosti slovenskej prírody. Osveta, Bratislava.
Internetové zdroje:
www.banskeodpady.sk, www.energygroupas.sk, www.enviro.gov.sk; www.enviroportal.sk; www.etrend.sk, www.
geology.cz, www.geology.sk, www.geol.sav.sk, www.geoparkbb.sk, www.google.sk; www.hbp.sk, www.krajinnaekologia.sk, www.minzp.sk, www.mpsr.sk, www.nuovaenergia.sk, www.opalovebane.sk, www.sazp.sk, www.slovenskabanskacesta.sk, www.statistics.sk; www.surf.sk; www.wikipedia.sk;
Časopisy:
Ekológia, Enviromagazín, Geografia, Geografický časopis, Geologica Carpathica, Krásy Slovenska, Mineralia Slovaca, Ochrana prírody Slovenska, Životné prostredie
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RNDr. Alena PETRVALSKÁ, PhD.

Téma: Zmeny krajiny vybraného regiónu v premenách desaťročí
Krajina okolo nás je premenlivá. Rýchlo reaguje na zmeny podmienok a aj na činnosť človeka. Ľudia,
ktorí celý život žijú na jednom a tom istom mieste, si počas neho všímajú zmeny svojho okolia, zarastanie lúk
a pasienkov, vznik lesa či jeho ubúdanie, no i zmeny pozdĺž vodných tokov a podobne. Zmeny krajiny sú (ne)
prirodzenou súčasťou prostredia nášho života, ktoré je potrebné dlhodobo sledovať a často aj usmerňovať.
Cieľom práce je vo vami vybranom regióne, pohorí, okrese, katastrálnom území obce a pod. podať
náhľad na uvedené zmeny a vystihnúť ich dobre graficky. Tieto zmeny sa môžu týkať krajinnej pokrývky, využívania územia, dynamiky obyvateľstva a s výsledkami s tým súvisiacimi. Je možné sa zaoberať zmenami krajiny
v priestore aj čase.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod
• Metodika práce, zhodnotenie literatúry a dostupných zdrojov
• Fyzicko-geografická charakteristika vybranej oblasti (geologické, geomorfologické, klíma-, pedo-, hydro- a biogeografické pomery).
• Charakteristika vybraných zmien krajiny
• Komplexné zhodnotenie zmien a ich analýza
• Diskusia a záver
• Zoznam použitej literatúry a zdrojov
• Prílohy (mapy, grafy, tabuľky, príp. ilustračné vyobrazenia)
LITERATÚRA:
CEBECAUEROVÁ, M. 2007. Analýza a hodnotenie zmien krajinnej štruktúry krajiny (na príklade časti Borskej nížiny a Malých Karpát). Geographia Slovaca. Veda Bratislava, 24, 136 s.
ČABOUN, V. a kol. 2008. Lesy a lesníctvo na Slovensku, NLC, Zvolen.
FERANEC, J., OŤAHEĽ, J. 1999. Mapovanie krajinnej pokrývky metódou CORINE v mierke 1:50 000: Návrh legendy pre krajiny programu Phare. Geografický časopis, roč.51, 1, 19–44.
Kolektív autorov, 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra
životného prostredia Banská Bystrica.
Kolektív autorov, 1980. Atlas SSR, SGK, Bratislava.
LUKNIŠ, M. a kol., 1972. Slovensko 2 – Príroda. Bratislava.
LUKNIŠ, M. - PLESNÍK, P. 1961. Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska. Bratislava: vyd. Osveta, 1961. 140 s.
MORAVČÍKOVÁ, Z. 2008. Hodnotenie zmien využívania krajiny k.ú. Budmerice v rokoch 1870—008.
Dostupné na: http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/actaenvi/ActaEnvi_2008_2/04_Moravcikova.pdf
Iné zdroje: internetové stránky, historické časopisy, mapové servery, Google Earth
http://www.zmeny-krajiny.cz/
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RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Téma: Brownfields (na Slovensku) a ich opätovné využitie
Takmer každé mesto na Slovensku (a často aj mnohé vidiecke obce) disponuje areálom, v ktorom sa
nachádzajú spustnuté nevyužívané budovy často až v dezolátnom stave. Ide o areály – tzv. hnedé polia alebo
„brownfields“, ktoré boli v minulosti využívané a neskôr stratili svoju funkciu, prípadne boli poškodené a už
sa neopravovali alebo ide naprojektované avšak nedostavané budovy. Najčastejšie ide o bývalé priemyselné
areály, zariadenia armády, ale aj bývalé poľnohospodárske družstvá, či stavby, ktoré mali v minulosti rôzne
funkčné využitie (bývalé zdravotnícke zariadenia, rekreačné a športové objekty, kultúrne domy a kiná a pod.)
Tieto areály na jednej strane sídla špatia, často sa stávajú útočiskom sociálne neprispôsobivých občanov a môžu aj ohrozovať životné prostredie. Na druhej strane často ležia na miestach, ktoré by mohli byť
využívané úplne iným spôsobom. Preto sa problém brownfieldov na Slovensku stáva pálčivou otázkou, ktorú je
potrebné riešiť. Zo zahraničia (ale aj zo Slovenska) sú známe viaceré príklady úspešnej revitalizácie hnedých
polí a ich nového využitia.
Cieľom práce je načrtnúť problematiku hnedých polí (definície, rozdelenie, príčiny vzniku). Na zvolenom regióne je potrebné zmapovať súčasné hnedé polia – ich históriu vzniku, súčasné (ne)využívanie, hrozby
pre občanov a životné prostredie, prípadne navrhnúť možnosti ich opätovného využitia
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry a metodika práce
• Úvod do problematiky hnedých polí (brownfields)
○○ definícia
○○ príčiny vzniku
○○ rozdelenie
• Príklady revitalizácie hnedých polí (brownfields)
○○ v zahraničí
○○ na Slovensku
• Hnedé polia (brownfields) vo vybranom regióne
○○ stručná geografická charakteristika regiónu s dôrazom na hospodársku orientáciu a dôležité historicko-geografické udalosti (napr. úpadok hospodárskeho odvetvia, odchod sovietskych vojsk a pod.)
○○ hnedé polia (brownfields) v regióne
–– lokalizácia
–– príčiny vzniku
–– súčasný stav, prípadne využitie
–– ohrozenia pre človeka a životné prostredie
• Perspektívy a budúcnosť hnedých polí (brownfields) vo vybranom regióne
○○ existujú už navrhnuté riešenia?
○○ autorove návrhy riešenia, ich výhody (prečo by si ich sídlo malo vybrať), možné nevýhody, resp.
ohrozenia
• Záver
○○ zhrnutie najdôležitejších bodov práce
• Použitá literatúra a zdroje

- 22 -

TÉMY PÍSOMNÝCH PRÁC GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, 2015-2016

Práca by mala byť doplnená tabuľkovými, grafickými a kartografickými prílohami, ktoré by mali korešpondovať s textom, vhodne ho dopĺňať a ilustrovať. Súčasťou práce môže byť i dotazník týkajúci sa názorov
občanov na brownfieldy v regióne, prípadne na ich ďalšie využitie.
LITERATÚRA:
BALOGA, M. 2011. Hnedé parky pod Tatrami. Urbanita 23/3, s. 6-9, dostupné na http://www.circuse.eu/~circuse/
JoomlaCircuse/images/NaszePliki/Downloads/maketa_urbanita_311_web.pdf?5dbab8e86df0b4b3a1f47bd7a00df032=ewppqheynx
DRKOŠOVÁ, M. 2005. Brownfields s jejich opětovné využití vo měste Brně. Urbanizmus a územní rozvoj. 8/4, s.
2-7. dostupné na http://www.uur.cz/default.asp?ID=4666
FINKA, M. 2011. Brownfieldy – aktuálny problém priestorového rozvoja. Urbanita 23/3, s. 6-9, dostupné na http://
www.circuse.eu/~circuse/JoomlaCircuse/images/NaszePliki/Downloads/maketa_urbanita_311_web.pdf?5dbab8e86df0b4b3a1f47bd7a00df032=ewppqheynx
KRÁĽOVÁ, E. 2011. Kultúrne dimenzie brownfieldov. Urbanita 23/3, s. 16-19, dostupné na http://www.circuse.
eu/~circuse/JoomlaCircuse/images/NaszePliki/Downloads/maketa_urbanita_311_web.pdf?5dbab8e86df0b4b3a1f47bd7a00df032=ewppqheynx
NOVÝ, A. 2002. Zelená a hnědá pole. Urbanizmus a územní rozvoj. 5/4, s. 2-7
JAŠŠO, M., JAMEČNÝ, Ľ. Príklady revitalizácie postihnutých urbánnych území. Urbanita 23/3, s. 24-29, dostupné na
http://www.circuse.eu/~circuse/JoomlaCircuse/images/NaszePliki/Downloads/maketa_urbanita_311_web.pdf?5dbab8e86df0b4b3a1f47bd7a00df032=ewppqheynx
PETRÍKOVÁ, D. 2011. Klasifikácia a hodnotenie možností regenerácie brownfieldov. Urbanita 23/3, s. 10-13, dostupné na http://www.circuse.eu/~circuse/JoomlaCircuse/images/NaszePliki/Downloads/maketa_urbanita_311_web.
pdf?5dbab8e86df0b4b3a1f47bd7a00df032=ewppqheynx
PETRÍKOVÁ, D. 2006. Udržateľnosť procesov revitalizácie brownfield lokalít. Nehnuteľnosti a bývanie 2/2, s. 24-27,
dostupné na http://www.stuba.sk/new/docs//stu/ustavy/ustav_manazmentu/NAB2007_2/11clanok.pdf
SOVIČOVÁ, I. 2012. Stav a možnosti revitalizácie areálov brownfields s empirickými príkladom mesta Prešov. Folia
Geographica 20, s. 184-201, dostupné na http://www.unipo.sk/public/media/18398/Folia_geographica_2012_20_Sovi%C4%8Dov%C3%A1.pdf
http://www.uzemneplany.sk/sutaz/projekty-pre-brownfield-a-ich-mapovanie
http://www.epa.gov/brownfields/overview/glossary.htm
http://www.epa.gov/brownfields/basic_info.htm
http://www.brownfieldy.cz/

RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Téma: Máme ešte v našich regiónoch/mestách čistý vzduch?
Hlavné mesto Argentíny sa nazýva Buenos Aires, čo v preklade znamená „Dobré (priaznivé) vetry“.
I keď pôvodný názov mesta mal spojitosť hlavne s námornou dopravou, mnohí ľudia si myslia, že názov poukazuje na dobré ovzdušie v argentínskej metropole. Opak je však pravdou. Napriek priaznivým vetrom sa v
meste kumuluje smog, ktorý produkujú mnohé priemyselné podniky a čoraz viac silnejúca automobilová do- 23 -
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prava. Tento problém však nie je len problémom argentínskeho hlavného mesta, čoraz viac sa dotýka takmer
každého mesta sveta a mnohých vidieckych obcí. Najvypuklejší je v priemyselných oblastiach a hlavne tam,
kde sa na ekológiu výroby neprihliada. Emisie do ovzdušia prináša aj automobilová doprava. Napriek tomu,
že výrobcovia áut zdokonaľujú motory, aby emisie minimalizovali, automobilov je už toľko, že emisie sa do
ovzdušia dostávajú stále.
Znečistené ovzdušie prináša mnohé problémy – reakciou splodín s vodnou parou vo vzduchu vznikajú
kyslé dažde, ktoré sa negatívne podpisujú na vegetácii, ale aj na budovách. Skleníkové plyny prispievajú k
narúšaniu ozónovej diery. V regiónoch, kde je ovzdušie obzvlášť znečistené, sa množia chronické respiračné
ochorenia a alergie. Negatívnych dôsledkov je mnoho, dôležité však je, že ľudia sa uvedomujú význam znečistenia a snažia sa (aspoň sčasti) o nápravu.
Cieľom práce je charakterizovať situáciu vo vybranom regióne (meste) Slovenska so zameraním na
kvalitu ovzdušia, uviesť hlavných znečisťovateľov, ako aj dôsledky, ktoré toto znečistenie spôsobuje, prípadne
návrhy na nápravu.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry a metodika práce
• Problém znečistenia ovzdušia všeobecne – príčiny a dôsledky
○○ príklady veľmi znečistených regiónov vo svete (spolu s dôsledkami)
○○ príklady riešenia problémov (napr. vylúčenie automobilovej dopravy z centier miest a pod.) vo svete
• Geografická charakteristika zvoleného regiónu (mesta) so zameraním na hospodárstvo
○○ poloha, vymedzenie regiónu
○○ fyzickogeografická charakteristika (dôraz na charakteristiku klímy)
○○ humánnogeografická charakteristika (dôraz na hospodárstvo regiónu)
• Znečistenie ovzdušia vo vybranom regióne (meste)
○○ najväčší (najvýznamnejší) znečisťovatelia
○○ prejavy znečisteného ovzdušia (smog)
○○ dôsledky znečistenia (rastlinstvo, výskyt respiračných ochorení, ...)
• Opatrenia proti znečisteniu ovzdušia
○○ už realizované
○○ navrhované samosprávou, environmentálnymi združeniami, ...
○○ navrhované autorom
• Záver
○○ zhrnutie najdôležitejších bodov práce
○○ poučenie pre iné podobné regióny
• Použitá literatúra a zdroje
Práca by mala byť doplnená tabuľkovými, grafickými a kartografickými prílohami, ktoré by mali korešpondovať s textom, vhodne ho dopĺňať a ilustrovať. Súčasťou práce môže byť i dotazník týkajúci sa názorov
občanov na kvalitu ovzdušia v regióne.
LITERATÚRA:
APPENZELLER, T. 2004. The Case of the Missing Carbon, National Geographic dostupné na http://environment.
nationalgeographic.com/environment/global-warming/missing-carbon
BARNOVSKÝ, M. 2007. Industrializácia Slovenska a životné prostredie v období komunistického režimu. Acta Oeconomica Pragensia, 15/7, s. 55-71, dostupné na http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=aop&pdf=178.pdf
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BOROVEC, K., DANIHELKA, P., KULA, P., OCHODEK, T. 1998. Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv
průmyslových procesů na jeho emise. Acta Montanistica Slovaca, 3-3, s. 267-272 dostupné na http://actamont.tuke.sk/
pdf/1998/n3/12borovec.pdf
CAHILL, T. 2003. Into Bad Air! The CO2 Chronicles. National Geographic Adventure. 62/11, s. 54-60
JOHNSON, R. L. 2002. Global Warming. National Geographic Books
KOZÁKOVÁ, Ľ, KUZEVIČOVÁ, Ž. 2005. Monitorovanie kvality ovzduešia v aglomerácii Košice. AT&P journal,
8/2005, dostupné na http://www.atpjournal.sk/buxus/docs/online5.pdf
MAČALA, J. 2000. Zdroje znečisťovania ovzušia a emisná situácia na Slovensku. Acta Monatinistica Slovaca, 5/1, s.
27-32, dostupné na http://actamont.tuke.sk/pdf/2000/n1/6macala.pdf
PIŠKO, M. 2013. Prach pridúša štvrtinu Slovenska. Sme 10.1.2013 dostupné na http://www.sme.sk/c/6763667/
prach-pridusa-stvrtinu-slovenska-pozrite-si-mapu.html
Atlas Slovenskej republiky 2002
Air Pollution – http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/pollution-overview/
Air Pollution – http://www.who.int/topics/air_pollution/en/
Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia –http://www.shmu.sk/sk/?page=991
Akčné plány na zabezpečenie kvality ovzdušia http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/
hodnotenie-kvality-ovzdusia/
Čistota ovzdušia a regulácia emisií – http://www.euractiv.sk/europa-online/cistota-ovzdusia-emisie
Emisie – http://www.shmu.sk/sk/?page=992
Hodnotenie kvality ovzdušia – http://www.shmu.sk/sk/?page=996
Kvalita ovzdušia na Slovensku – http://www.enviroportal.sk/clanok/kvalita-ovzdusia-na-slovensku
Programy a integrované programy na zabezpečenie kvality ovzdušia –
http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/programy-integrovane-programy-zlepsenie-kvality-ovzdusia/
rôzne mapy zachytávajúce stav znečistenia ovzdušia, napr. http://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/dokumenty/reg_program_ozon_p1-2010.pdf
rôzne atlasy, mapy, prípadne ďalšia literatúra týkajúca sa zvoleného regiónu

Voľná téma:
V tejto kategórii si účastníci geografickej olympiády môžu 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 využiť rôzne materiály a vlastný terénny výskum, spojený s mapovaním a fotodokumentáciou.
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Kategória „Z“
Praktické testovanie bez písomnej práce
V kategórii „Z“ sa nevypracúva písomná práca. Záujemcovia o súťaženie v tejto kategórii
geografickej olympiády riešia okrem štandardných písomných testov aj osobitné písomné testy 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.
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