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Ľudia na „konci“ sveta – najodľahlejšie obývané ostrovy na ZemiTéma: 
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Kto by nepočul o Robinsonovi, či Tajuplnom ostrove? Práve odľahlé ostrovy od dávna vyvolávali tie 
najpríťažlivejšie predstavy o vzdialených krajinách, dobrodružstve, exotike a boli vďačnou témou románov 
a neskôr i filmov. Mnohí na detské sny o diaľkach zabudli, mnohým sa zdá, že v dnešnom svete už také niečo 
ani nie je možné. No predsa aj v súčasnosti sú na Zemi desiatky ostrovov, ktoré ležia stovky, niekedy i tisíce 
kilometrov od najbližšej ďalšej pevniny. Na týchto ostrovoch žijú ľudia, ktorí si po generácie privykli životu 
v ústraní svojho mikrosveta. Hoci nástup moderných technológií dávnu izoláciu týchto osamelých končín ne-
pochybne zmiernil, predsa len nemohol odstrániť obrovské vzdialenosti, ktoré ich delia od ostatných krajín. 
Niekedy príčinou izolácie nemusí byť len vzdialenosť, ale celkovo ťažká dostupnosť - nevhodné prístaviská, 
kde lode len s problémami a málokedy dokážu bezpečne zakotviť, chýbajúce letiská, či vôbec absencia akých-
koľvek pravidelných dopravných spojení... 

Je samozrejme ťažké jednotne stanoviť, ktoré obývané ostrovy možno považovať za najodľahlejšie. 
Dá sa to vymedziť podľa rôznych kritérií. Práve logické a patričnými faktami podložené vymedzenie týchto 
najodľahlejších ostrovov by malo byť jednou z kľúčových častí práce. Ďalšou by malo byť hľadanie spoloč-
ných a rozdielnych čŕt týchto ostrovov, ako aj to, v ktorých častiach sveta sa koncentrujú. Následne by mal 
autor práce venujúcej sa tejto téme vybrať niekoľko takýchto ostrovov, kde by sa zameral na ich podrobnejšiu 
geografickú charakteristiku a najmä špecifiká života ľudí na týchto ostrovoch (čím sa zaoberajú, aké majú 
spojenie so svetom, kde získavajú vzdelanie, lekársku starostlivosť, či sa nesnažia zo svojej izolovanej domo-
viny odísť do „veľkého“ sveta a pod.). A v neposlednom rade by bolo vhodné zmieniť sa o výhľadoch týchto 
izolovaných ostrovov do budúcnosti. Prežijú v dnešnom svete alebo ich obyvatelia opustia kvôli lákadlám 
civilizácie, či budú musieť ujsť pred meniacimi sa prírodnými podmienkami alebo sa ešte dlho nič nezmení, 
pretože čas niekde tam „na konci sveta“ nič neznamená?

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Vymedzenie skúmaných ostrovov – stanoviť si vlastné logické kritériá (napr. veľkosť – rozloha / počet 

obyvateľov, vzdialenosť k najbližšiemu obývanému miestu, dopravná dostupnosť – existencia letiska, 
pravidelnosť spojenia a pod.)

• Medzinárodné postavenie vymedzených odľahlých ostrovov, ich základná geografická charakteristika, 
zdôrazniť spoločné a rozdielne črty

• Podrobnejšia geografická charakteristika vybraných odľahlých obývaných ostrovov – zdôvodnenie výbe-
ru a vzájomné porovnanie (2 alebo aj viac ostrovov, najlepšie vzájomne čo najrozdielnejších)

• Poloha, vymedzenie a stručná fyzicko-geografická charakteristika daného ostrovného územia
• Špecifiká historického vývoja a osídlenia ostrova
• Obyvateľstvo a sídla (pokúsiť sa získať z rôznych zdrojov nielen základné údaje o počte, rozmiestnení a 
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

BLACK, J. A KOL.(2001). Historický atlas. Praha: Ikar, 352 s.
CIA-The World Factbook: in https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
ČERVENKA,  J. (2015). Faerské ostrovy  - stručná historie států. Praha: Libri, 119 s.
DIAMOND, J. (2008). Kolaps – Proč společnosti zanikají a přežívají. Praha: Academia, 751 s.
FLAHIVE, R. A KOL. (2006). Geography: Realms, Regions and Concepts - 12th Edition. Muller de Blij, 600 s. 
HONZÁK, F., PEČENKA, M. (1994). Státy a jejich představitelé. Praha: Libri, 318 s.
KELE, F., MARIOT, P. (1992). Ostrovy a súostrovia Oceánie. Bratislava: SPN, 152 s.
KLÍMA, J. (2006). Zámořské objevy. Vasco da Gama a jeho svět. Praha: Libri, 271 s.
KLÍMA, J. (2008) Kapverdské ostrovy, Svatý Tomáš a Princův ostrov  - stručná historie států. Praha: Libri, 179 s.
KOL. (2010). World Atlas - The cartographic encyclopedia of Planet Earth. Elanora Heights Millenium House, 216 s.
KOL. (2016). Veľký atlas sveta - Atlas pre celú rodinu. Bratislava: Ikar, 314 s.
KOLEKTÍV AUTOROV. (2000). Lexikón krajín sveta. Harmanec: Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec v 
licencii Kartografie Praha, a.s.
KRUPA, V. (2006) Národy a kultúry ostrovnej Juhovýchodnej Ázie, Oceánie a Afriky. Bratislava: Slovak academic 
press, 285 s.
LIŠČÁK, V. (2009): Státy a území světa. Praha: Libri, 895 s.
SCHALANSKY, J. (2011). Atlas odlehlých ostrovů. Praha: 65. Pole, 142 s.
SVETOVÁ BANKA, dostupné na: http://data.worldbank.org/
ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta, Bratislava: MAPA Slovakia Plus, 254 s.

Ďalšie informácie: 
Webové stránky administratív jednotlivých ostrovov, mapové portály, cestovateľské portály a pod.
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf 

charakteristikách osídlenia, ale na základe literatúry aj postihnúť špecifiká života ľudí na danom ostrove
• Stručná ekonomicko-geografická charakteristika ostrova – opis základných ekonomických ukazovateľov, 

ale na základe literatúry aj charakteristika pracovného života obyvateľov, ich životná úroveň, špecifiká 
každodenného života (možnosti vzdelania, zárobkov a pod. v podmienkach málo početných a odľahlých 
komunít), návštevy cudzincov – možnosti rozvoja cestovného ruchu   

• Otázky perspektív ďalšieho osudu existencie danej komunity v súčasnom globalizovanom svete
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Irán – známy a neznámyTéma: 
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika Iránu (poloha, rozloha, politické rozdelenie)
• Fyzicko-geografická charakteristika krajiny (geologické, geomorfologické, klima-, pedo-, hydro- a bio-

geografické pomery).
• Zvláštnosti historického, politického a hospodárskeho vývoja (aj s ohľadom na význam pre rozvoj ces-

tovného ruchu)
• Charakteristika obyvateľstva a sídiel (vývoj počtu obyvateľov, prirodzený a mechanický pohyb, porov-

nanie zo susednými krajinami, rozmiestnenie, národnostná, náboženská, vzdelanostná štruktúra obyva-
teľstva atď., najväčšie mestské centrá, spôsob života obyvateľov, jeho osobitosti.)

• Ekonomicko-geografická charakteristika (makroekonomické ukazovatele, štruktúra hospodárstva a jeho 
vývoj v súvislosti s medzinárodno-politickým postavením krajiny, doprava, služby)

• Cestovný ruch v Iráne – základné štatistiky a parametre (aj vo vývoji za uplynulé roky); vybrané turistic-
ké ciele Iránu – analýza z hľadiska dostupnosti, druhu cestovného ruchu, potenciál a ohrozenia ďalšieho 
rozvoja cestovného ruchu v Iráne v blízkej budúcnosti

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov

Irán bol cez väčšinu našich médií a pod vplyvom komplikovaných politických vzťahov so západnými 
krajinami vnímaný ako jeden zo štátov „osi zla“. Skutočná podoba krajiny zostávala zahalená pod rúškom is-
lamskej revolúcie, náboženského fanatizmu prezentovaného občasnými ozbrojenými a neustálymi mediálnymi 
útokmi, či už v rámci konfliktného regiónu Blízkeho východu alebo v rámci globálnej politickej scény. K pocitu 
vzájomného odcudzenia nemalou mierou prispievali i dlhodobé ekonomické sankcie, ktorých dôsledkom boli 
i výrazne obmedzené a v niektorých prípadoch až prerušené kontakty a možnosti cestovania. Turbulentné 
politické zmeny, ktorých trvácnosť je žiaľ vopred ťažko predvídateľná, však čoraz viac prekonávajú vzájomnú 
izoláciu. Čoraz väčší počet turistov zo „západu“ má možnosť na vlastné oči vidieť túto starobylú kultúrnu a 
veľmi pestrú krajinu. Irán to je priamy pokračovateľ starovekej a stredovekej Perzie – o tom, či táto prezen-
tovaná kontinuita je vedecky relevantná, sa síce vedú spory, nepochybné však je, že sami Iránci sú na svoju 
minulosť veľmi hrdí. Perzština ako jeden z mála jazykov Blízkeho východu neustúpila arabčine v čase šírenia 
islamu, ale dokonca sa stala jazykom krásnej literatúry a poézie a znalosť tohto jazyka patrila v regióne medzi 
takmer „povinnú“ výbavu vzdelancov. Iste, „zlý“ obraz moderného Iránu nevznikol v povedomí západnej civi-
lizácie bez príčiny, no čas plynie a veci sa menia. Radikálni protagonisti islamskej revolúcie odišli z politickej 
scény, väčšinu obyvateľstva krajiny tvorí mládež, ktorej sú takmer štyridsaťročná história a dôvody islamskej 
revolúcie rovnako vzdialené, ako našej mládeži doby komunistickej totality... 

Aká je teda dnešná tvár Iránu? Odpoveď na túto otázku je cieľom tejto témy, pričom táto odpoveď 
by mala byť tak v odbornej geografickej rovine, ale prínosné by ju bolo konfrontovať i s pohľadmi súčasných 
návštevníkov Iránu (či vďaka vlastnej skúsenosti alebo sprostredkovanej, na základe reportáží, cestopisov, či 
rozhovorov).
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Ďalšie informácie:
Automapy, turistické mapy, turistickí sprievodcovia a ďalšie rôzne zdroje z internetu
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
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• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Kurdistan – prelud, či novo sa formujúci štátTéma: 
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

AXWORTHY, M. (2009). Dějiny Iránu, Lidové noviny, Praha 
ATLAS SVETA (1997). Vojenský kartografický ústav, š. p. Harmanec
BAAR, V., RUMPEL, P., ŠINDEL, P. (1996). Politická geografie. OU, Ostrava
BÍNA, J.: Politicko-geografický přehled současného světa. Sborník Československé geografické společnosti, r. 193, č. 
2, s. 127 - 138. 
DEMOGRAPHIC YEARBOOK. United Nations, New York, 2015
ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. World Data, New York 2014
GOMBÁR, E., PECHA, L. (2013) Dějiny Iráku, Lidové noviny, Praha
LEWIS, B. (1996). Dějiny Blízkeho východu, Lidové noviny, Praha

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika krajín, kde žijú Kurdi, vymedzenie ich územia
• Fyzicko-geografická charakteristika  krajiny (geologické, geomorfologické klima-, pedo-, hydro a bio- 

geografické pomery.
• Zvláštnosti politického a historického vývoja, so zameraním na druhú polovicu 20. storočia a súčasnú 

situáciu.
• Charakteristika obyvateľstva  a sídiel v v Kurdistane, porovnanie napríklad z hľadiska rozmiestnenia, 

etnickej a náboženskej štruktúry, vzdelanosti a postavenia žien, mestské a vidiecke sídla, administratívne 
členenie, spôsob života obyvateľov, ich osobitosti napríklad v postavení žien...

• Ekonomická charakteristika jednotlivých častí Kurdistanu v spomínaných štátoch (napríklad v Iraku, 
Turecku a podobne...). Postavenie Kurdov v jednotlivých štátoch a vzájomné vzťahy.

• Diskusia, záver
• Zoznam použitej literatúry a zdrojov
• Prílohy ( Mapy, grafy, tabuľky, ilustračné zobrazenia)

Kurdistan ako vlasť Kurdov a osud Kurdov ako národa sa stal znovu po zhruba sto rokoch fenomé-
nom Blízkeho východu. Udalosti necelého posledného desaťročia priniesli túto problematiku na geopolitickú 
šachovnicu sveta s neobyčajnou naliehavosťou. Je to jediný veľký národ Blízkeho východu, ktorý nemá vlastný 
štát, je rozdelený medzi niekoľko štátov, ktorých hranice nerešpektujú prirodzené etnické, prírodné hranice a 
samozrejme historický vývoj. Pritom Kurdi sa nachádzajú v regióne stretov veľmocí, regionálnych veľmocí a 
samozrejme v čase vlastnej vnútornej rozdrobenosti a hľadania vlastnej identity. Ich štát im bol sľúbený už po 
rozpade Osmanskej ríše, ale potom bolo ich územie rozdelené medzi vtedajšie koloniálne veľmoci. Dnes sa 
Kurdi ako národ formujú vo viacerých krajinách, pričom súčasná geopolitická situácia na Blízkom východe im 
dáva jedinečnú príležitosť, ktorá tu nebola posledných sto rokov. Samozrejme ďalší vývoj závisí predovšetkým 
od vnútorného vývoja v jednotlivých štátoch, kde Kurdi žijú, ich vlastného vnútorného vývoja a samozrejme 
miery vonkajších vplyvov. Treba si uvedomiť, že kurdské územia sa rozkladajú na území prakticky štyroch štá-
tov a to Iraku, Iránu, Turecka a Sýrie, aj keď kurdské komunity žijú v menších počtoch aj v ďalších krajinách.
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Vietnam – jeden z ázijských tigrovTéma: 
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Vietnam je krajinou, ktorá je zaujímavá z viacerých pohľadov. Pretiahnutý tvar v severojužnom sme-
re a veľmi dlhé pobrežie prechádzajúce cez niekoľko podnebných a vegetačných pásiem spolu s pestrým 
povrchom zaručujú prírodnú rozmanitosť krajiny. Rovnako je zaujímavá aj história Vietnamu, ktorá zazna-
menáva pozitívne obdobia vývoja, avšak aj veľmi negatívne udalosti s dôsledkami až do súčasnosti. Napriek 
koloniálnej nadvláde a mnohým konfliktom, ktoré krajinu postihli a tiež aj socialistickému zriadeniu Vietnam 
dokáže prosperovať, dokonca natoľko, že býva radený medzi novodobé ázijské tigre. Tento vývoj však nie je 
priestorovo homogénny, mnohé oblasti sú stále zaostalé. Podobne je to aj s cestovným ruchom – v tradičných 
destináciách sú turisti bežným zjavom, v odľahlých oblastiach raritou. 

Cieľom práce je podať geografickú charakteristiku územia spolu historicko-geografickým vývojom. 
Autor práce by sa mal pokúsiť vysvetliť príčiny a podmienky hospodárskeho rozvoja, ako aj zhodnotiť nega-
tívny vplyv niektorých historických udalostí.  Súčasťou práce by mal byť aj návrh trasy 7-dňovej poznávacej 
cesty Vietnamom, ktorá by mala byť navrhnutá tak, aby odrážala najdôležitejšie geografické zaujímavosti ale 
aj historické udalosti územia.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Geografická charakteristika regiónu

• poloha a vyhraničenie územia
• fyzicko-geografická charakteristika územia
• historicko-geografický vývoj

• vývoj až do konca francúzskej okupácie

SPENCEROVÁ, T. (2013). Polarizace turecké společnosti pokračuje, literárky.cz,  dostupné na: http://www.literarky.
cz/politika/svet/15051-polasizace-turecke-spolecnosti-pokracuje
WEIDENFELD, W., WESSELS, W. (1997).  Európa od A po Z. Sprint.
ZALEWSKI, P. (2012). A Turkish War of religion: Kurdish Activits Sence a Conspiraci (online),  content. time. com, 
dostupné na: http: content.time.com/timeworld/article/0,8599,2116330,00.html world/article/0,8599,2116330,00.html 
ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia Plus, Bratislava, 254 s.

Ďalšie informácie: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html http://data.worldbank.org/
http://www.imf.org
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf 
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

ARKADIE, B. V., MALLON R. (2003): Viet Nam: A Transition Tiger? ANU E Press, 308 s. 
BRADLEY, M. P. (2009): Vietnam at War. OUP Oxford, 266 s. 
CIMENT, J., HILL, K. (2012): Encyclopedia of Conflicts Since World War II. zv. 1. Routlege, 720 s. 
DODDOVÁ, J., EMMONS, R., ZATKO, M. (2014): Vietnam. Jota. 528 s.  
EICHLER, J. (2014): Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století. Karlova Univerzita Praha, 
Karolinum Press, 274 s. 
EMBER, M., EMBER, C. R. (eds.)(2001): Countries and their cultures, Vo. 4. Macmillan Reference USA, an imprint 
of Gale Group
GRAHAM B. a kol. (1999): Zemeěpis světa. Columbus, 512 s. 
GURŇÁK, D. a kol. (2014): Geografia Ázie. Univerzita Komenského, 416 s. stupné na http://regionalnageografia.sk/
publikacie/pub/GA/GA_cela.pdf 
HAMARNEHOVÁ, I. (2012): Geografie turismu. Grada Publishing, 219 s. 
HÄUFLER, V. (1968): Zeměpis zahraničních zemí. ČAV, Praha
HLAVATÁ, L. a kol. (2008): Dějiny Vietnamu. Nakladatelství Lidové noviny, 360 s. 
KOL. (2013): Průvodce Vietnam. Lingea. 
KOL. (2014): Vietnam. Lonely Planet. Svojtka&Co., 512 s. 
KOL. (2010): Zeměpis světa – Ottova enyklopedie. Ottovo nakladatelství. 1048 s. 
LARGO, V. (2002): Vietnam: Current Issues and Historical Background. Nova Publishers, 194 s. 
LEVINSON, D., CHRISTENSEN, K. (eds.) (2002): Encyclopedia of Modern Asia. Vol. 6. Berkshire Publishing 
Group.
LIEN, V. H., SHARROCK, P. /2014). Descending Dragon, Rising Tiger: A History of Vietnam. Reaction Books, 272 
s. 
LIŠČÁK, V. (2009): Státy a území světa. Libri. 896 s. 
MARKAND, A., MARKAND, M. (2012): Stefan Loose Reiseführer Vietnam, DuMont Reiseverlag, 732 s. 
MÜLLEROVÁ, P. (2010). Vietnam – stručná historie státu. Libri. 128 s. 
PETRICH, M. H. (2015): DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Vietnam, Mair Dumont DE, 448 s. 
POLEDNE, A. V. (2004): Největší moderní války: od Koreje po Irák. Volvox Globator, 177 s. 
VANĚK, S. (2013): Vietnam z více pohledů. Vesmír. 92, 672, 2013/12. Dostupné na http://casopis.vesmir.cz/clanek/
vietnam-z-vice-pohledu 
ZUBRICZKÝ, G. (2009): Geografia štátov sveta. Mapa Slovakia, 256 s. 

Ďalšie informácie: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html 

• rozdelenie Vietnamu, vietnamská vojna
• socialistický Vietnam a jeho súčasný vývoj

• humánno-geografická charakteristika územia
• obyvateľstvo
• hospodársky vývoj a jeho špecifiká

• socialistický vývoj
• Doi Moi
• súčasný stav hospodárstva, jeho silné a slabé stránky

• Perspektívy Vietnamu do budúcnosti
• Návrh turistickej trasy na 7-dňový poznávací výlet, ktorá by odzrkadľovala typické črty a históriu kraji-

ny
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Mgr. Lucia MÁLIKOVÁ, PhD.

Voda ako strategická surovina štátov – geografické aspektyTéma: 
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Voda, ktorá je základom života, predstavuje najprirodzenejšiu a súčasne najzraniteľnejšiu zložku 
životného prostredia. Je preto namieste venovať jej ochrane a využívaniu špecifickú pozornosť. V našich ge-
ografických šírkach máme to šťastie, že máme k dispozícii dostatok vody a pre jej získanie sme zvyknutí len 
pootočiť vodovodným kohútikom. Voda, a zvlášť pitná voda, však nie je samozrejmosť. Napriek tomu, že Zem 
nazývame aj modrou planétou, z celkového množstva vody na Zemi len približne 2,5 % predstavuje voda slad-
ká, z toho sotva 0,27 % je vhodnej pre výrobu pitnej vody. Navyše, zásoby vody sú z geografického hľadiska 
rozmiestnené nerovnomerne. Zatiaľ čo vo vyšších zemepisných šírkach je vody viac, naopak v priestore medzi 
obratníkmi je jej málo. Existujú tak krajiny, kde je voda kritickým miestom rozvoja spoločnosti, ktorá limituje 
doslova existenciu obyvateľstva. Pitnú vodu tak možno považovať za jeden z najväčších celosvetových prob-
lémov budúcnosti ľudstva. Napriek tomu, že je jednou z najrozšírenejších látok na zemi, je na prvom mieste z 
piatich základných problémov civilizácie (voda, výživa, zdravie, ekológia a energetika).

Voda sa tak stáva dôležitou surovinou strategického významu, nenahraditeľnou zložkou životného 
prostredia a všetkých živých ekosystémov, ale aj surovinou vstupujúcou do všetkých technologických procesov 
a limitujúcim faktorom trvalo udržateľného rozvoja regiónov a celej spoločnosti. Vzhľadom na jej zraniteľ-
nosť, ako aj z dôvodu nastupujúcej klimatickej zmeny a jej predpokladaným negatívnym dopadom na životné 
prostredie vrátane vôd, je nevyhnutné, aby jednotlivé štáty chránili, udržiavali a zachovávali svoje zdroje vody 
ako vzácnu a nenahraditeľnú surovinu, ktorá má už dnes pre krajiny s jej nedostatkom nevyčísliteľnú hodnotu. 
K tomu je nevyhnutný správny manažment vôd a kooperácia jednotlivých krajín v snahe zodpovedne, transpa-
rentne a spravodlivo nakladať s vodnými zdrojmi a predchádzať tak vzniku konfliktov súvisiacich s vodou, a to 
tak na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni.

Zámerom práce je poukázať najmä na geografické špecifiká vybraných krajín so zameraním sa na 
vodné zdroje a súčasne predostrieť pozitívne, ale i negatívne príklady manažmentu vôd (ich využívania a 
ochrany) v rôznych geografických šírkach.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• K základným pojmom (vodný manažment, strategická surovina, trvalo udržateľný rozvoj)
• Geografická analýza špecifík vybraných krajín so zameraním sa na vodné zdroje a ich komparácia

Časti mnohých titulov (hlavne zahraničných) sú dostupné na books.google.com
Mapy, atlasy, cestovateľská literatúra
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf 
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Voľná téma:
Geografia zahraničných krajín, globálne a environmentálne problémy Zeme
V tejto kategórii si účastníci Geografickej olympiády môžu zvoliť tému pre spracovanie pí-
somnej práce aj sami. Práce majú byť pôvodné, samostatné a majú vychádzať z vlastného 
terénneho výskumu, pozorovania a pod. Okrem odbornej literatúry k spracovaniu témy v tejto 
kategórii treba využiť rôzne materiály a fotodokumentáciu.

INFORMAČNÉ ZDROJE:

BUCHLÁKOVÁ, L. (2016). Realita dnešného sveta: Ropa lacnejšia ako voda. Pravda. Dostupné online: http://spravy.
pravda.sk/ekonomika/clanok/380032-realita-dnesneho-sveta-ropa-lacnejsia-ako-voda/.
KRAVČÍK, M. A KOL. (2010). Voda bez hraníc (Vodou ku klimatickej stabilite regiónov). MVO Ľudia a voda. 231 s.
LACIKA, J. (2010). Atlas sveta. Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá.
MAKARIGAKIS, A. (2016). Water Security & Water for Human Settlements. Cities and water conference, Bratislava, 
25.10. 2016. Dostupné online: http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_
dokumenty=11052445.
POKORNÝ, J., DVOŘÁKOVÁ, J. (2011). Voda v krajině. Hamerský potok. 
RENDER, J. (2004). Voda v krajine. Praha.
ROMANCOV, M. (2004). Voda: surovina strategičtější než ropa. Mezinárodní politika, 30(7), 4-6.
VAJS, M. (2016).  Nedostatok vody vysuší niektoré ekonomiky na kosť. Pravda. Dostupné online: http://spravy.
pravda.sk/ekonomika/clanok/392142-nedostatok-vody-vysusi-niektore-ekonomiky-na-kost/.
Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách (vodný zákon).

Ďalšie informácie:
http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml http://www2.worldwater.org/conflict.html http://
www.ihe.unesco.org/water-management
Odborné periodiká - Enviromagazín, Vodohospodársky časopis
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf 

• Zásoby vodných zdrojov
• Ochrana vodných zdrojov
• Využívanie vodných zdrojov
• Voda ako strategická surovina – perspektíva do budúcnosti
• Manažment vodných zdrojov smerujúci k trvalo udržateľnému rozvoju
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Kategória  „B“
Aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky

RNDr. Juraj RECHTORÍK

Hraničné priechody Slovenskej republikyTéma: 
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Hranice vždy oddeľovali a chránili územia štátov. Hraničné priechody slúžili a slúžia k tomu, aby sa 
ľudia mohli navštevovať, obchodovať či cestovať za poznaním, štúdiom i oddychom.

Hranice Slovenska oddeľujú naše územie od Poľska, Maďarska, Česka, Rakúska a Ukrajiny. Najviac 
stráženou hranicou v súčasnej dobe je naša východná hranica s Ukrajinou, ktorá sa stala aj hranicou Európ-
skej únie a súčasne schengenskou hranicou. 

Od konca druhej svetovej vojny až do politických zmien v deväťdesiatych rokoch naša hranica s Ra-
kúskom (železná opona) oddeľovala dva hlavné svetové politické bloky, „východ a západ“. Situácia sa u nás 
podstatne zmenila po politicko-ekonomických zmenách v roku 1989, po rozpade Československa (31.12.1992) 
a po vstupe Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska do Európskej únie v roku 2004.

Hraničné priechody Slovenskej republiky majú rôznu intenzitu prepravných kapacít a medzi najvyťa-
ženejšie patria hraničné priechody Vyšné Nemecké a Ubľa na hraniciach s Ukrajinou. Naproti tomu väčšina 
hraničných priechodov s ostatnými susednými štátmi stratila v dnešnej dobe svoju opodstatnenosť (spoločné 
členstvo v Európskej únii) a mnohé priechody a ich infraštruktúra chátrajú a čakajú na svoje nové využitie.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Hranice Slovenskej republiky, ich charakteristika a stručná charakteristika ich historického vývoja
• Hraničné priechody z pohľadu politicko-ekonomickej situácie pred a po roku 1989
• Rozpad  Československa a vstup Slovenska do Európskej únie - vplyv na vznik a zánik  hraničných 

priechodov
• Rozdelenie a lokalizácia hraničných priechodov (cestné, cestné - diaľničné, železničné, riečne)
• Medzinárodné letiská Slovenskej republiky
• Malý pohraničný styk a jeho vplyv na miestny rozvoj prihraničných regiónov
• „Schengenská hranica“,  problémy spojené s jej ochranou a hraničné priechody do Európskej únie
• Nevyužívané hraničné priechody a ich možné perspektívy využitia do budúcnosti
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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RNDr. Juraj RECHTORÍK

Slovensko – automobilový líderTéma: 
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Slovensko patrí v súčasnej dobe medzi  popredných výrobcov automobilov (v počte vyrobených kusov 
na počet obyvateľov). Stalo sa tak vďaka pôsobeniu svetových automobiliek a ich dodávateľských firiem na 
Slovensku. 

Od deväťdesiatych rokov minulého storočia postupne začali na území SR s výrobou automobilov a 
ich príslušenstva svetové automobilové spoločnosti: Volkswagen v Bratislave, PSA Peugeot Citroën v Trnave 
a Kia Motors v Žiline. Danú skutočnosť ešte zvýrazní dobudovanie štvrtej automobilky Jaguar Land Rover pri 
Nitre. 

Automobilový priemysel je nosným odvetvím  slovenského hospodárstva a významným exportérom 
do zahraničia. Má značný vplyv na vývoj zamestnanosti, ovplyvňuje ďalšie hospodárske a sociálne aktivity 
vplývajúce na rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska, ako i  na celkové napredovanie slovenskej ekonomiky.

Medzi možné riziká tejto jednosmernej orientácie slovenského hospodárstva je horšie zvládnutie 
možných ekonomických kríz v budúcnosti, ako  aj  nastupujúci  nedostatok  kvalifikovanej pracovnej sily. 

Automobilový priemysel sa v súčasnosti výrazne podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu 
Slovenskej republiky, ako i na tvorbe  pracovných miest. Je rozhodujúcim priemyselným odvetvím a hlavnou 
hybnou silou slovenského hospodárstva.

INFORMAČNÉ ZDROJE:

BALGA, J., 2009. Systém Schengenského acquis, Veda, Bratislava
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H., 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády, SK GO 
IUVENTA, Bratislava
KOL., 1980. Atlas SSR, SGK, Bratislava
KOL., 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného 
prostredia, Banská Bystrica
KOREC, P. a kol., 1997. Kraje a okresy Slovenska. Q111, Bratislava
LAUKO, V., TOLMÁČI, L., DUBCOVÁ, A., 2006. Humánna geografia Slovenskej republiky, Kartprint, Bratislava
LAUKO, V., a kol., 2013. Geografia Slovenskej republiky (humánna geografia). Geografika, Bratislava 
ONDREJKA, K., 2004. Rekordy Slovenska, Kultúra. MAPA Slovakia, Bratislava
TURÁKOVÁ, V., 2010. Schengenské acquis Európskej únie, Euroiuris, Bratislava

Ďalšie informácie:
Interné materiály colnej a finančnej správy, materiály Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR, materiály Európskej komisie
Webové stránky: www.colnaspava.sk, www.colnice.sk, www.etrend.sk, www.financnasprava.sk, www.hnonline.sk, 
www.minzv.sk, www.minv.sk,  www.sario.sk, www.ssc.sk
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Automobilový priemysel na Slovensku do roku 1989
• Vývoj automobilového priemyslu po politických zmenách v roku 1989
• Charakteristika slovenských automobiliek:    Volkswagen v Bratislave
                                                                         PSA Peugeot Citroën v Trnave
                                                                         Kia Motors v Žiline
                                                                         Jaguar Land Rover v Nitre
• Dodávateľské a subdodávateľské firmy automobilového priemyslu a ich lokalizácia
• Vplyv automobilového priemyslu na vývoj zamestnanosti a rozvoj ostatných odvetví priemyslu na Slo-

vensku
• Perspektívy ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu a jeho možné riziká do budúcnosti
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:

DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H., 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády, SK GO 
IUVENTA, Bratislava
KOL., 1980. Atlas SSR, SGK, Bratislava
KOL., 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného 
prostredia, Banská Bystrica
KOREC, P. a kol., 1997. Kraje a okresy Slovenska. Q111, Bratislava
LAUKO, V., TOLMÁČI, L., DUBCOVÁ, A., 2006. Humánna geografia Slovenskej republiky, Kartprint, Bratislava
LAUKO, V., a kol. 2013. Geografia Slovenskej republiky (humánna geografia). Geografika, Bratislava 
MICHAELI, E., 1996. Vybrané kapitoly z regionálnej geografie Slovenskej republiky, Priemysel, poľnohospodárstvo. 
Metodické centrum, Prešov.
MIŠÚNOVÁ,  E., MIŠÚN, J., 2009. Priemysel Slovenska a dopady globálnej krízy. Globálna kríza s akcentom na 
automobilový priemysel. Espirit, Bratislava
SLUŠNÁ, L., BALOG, M., a kol., 2015. Automobilový priemysel na Slovensku a globálne hodnotové reťazce, SIEA, 
Bratislava
STUDENIČOVÁ, M., UHRÍK, J., 2009. Od tankov k Touaregom. Verbis, Bratislava

Ďalšie informácie:
Denná tlač, interné materiály jednotlivých automobilových firiem na Slovensku, materiály Ministerstva hospodárstva 
SR, materiály Ministerstva financií SR, Trend, Profit, Hospodárske noviny
Webové stránky: www.economy.gov.sk, www.etrend.sk, www.euroekonom.sk, www.hnonline.sk, www.ipdap.sk, 
www.kia.sk, www.jaguarlandrover.com, www.managementmania.com, www.minh.sk, www.peugeot-citroen.sk, www.
pwc.sk, www.sario.sk, www.siea.sk,  www.volkswagen.sk, www.zapsr.sk
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf 
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Mgr. Michal HLADKÝ

Rozvojové aspekty vybraného regiónu SlovenskaTéma: 

 - 14 -

V ostatnom období sa stávajú čoraz významnejšími výskumnými úlohami geografov otázky spojené 
s rozvojom určitého regiónu, často účelovo vymedzeného pre potreby regionálneho plánovania. Termín regi-
onálny rozvoj je v literatúre chápaný nejednoznačne, v zásade môžeme identifikovať dva prístupy: niektorí 
autori (najmä ekonómovia) definujú tento pojem iba v kladnom slova zmysle (hospodársky rast resp. rozvoj), 
iní (geografi) vyčleňujú okrem pozitívneho aj negatívny rozvoj sociálno-ekonomického systému.

Cieľom práce by malo byť vymedzenie a komplexná geografická charakteristika vybraného regiónu 
Slovenska, zvoleného napr. spomedzi existujúcich administratívnych či historických regiónov (špecifickým 
prípadom sú tzv. miestne akčné skupiny ako verejno-súkromné partnerstvá združujúce inštitúcie verejnej sprá-
vy, podnikateľský sektor a občianske združenia prípadne neziskové organizácie; ktoré sú účelovo vyčlenené 
na čerpanie prostriedkov z európskych fondov) prípadne vyčleneného na základe iného kritéria (napr. prí-
tomnosti pohoria, kotliny, nížiny, rieky a pod. v danom území, či ako ľubovoľné zoskupenie viacerých obcí s 
existenciou vzájomných väzieb), analýza rozvojových projektov realizovaných v sledovanom území (financo-
vaných z európskych príp. z národných zdrojov) za posledných minimálne päť rokov a načrtnutie perspektív 
prostredníctvom zhodnotenia predpokladov a bariér rozvoja regiónu (vítaná je vlastná SWOT analýza, v ktorej 
sa autor pokúsi dať do vzťahu silné a slabé stránky územia s príležitosťami a ohrozeniami pochádzajúcimi z 
vonkajšieho prostredia).  

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Definícia základných pojmov (región, regionálny rozvoj, regionálna politika, regionálne plánovanie)
• Zabezpečenie regionálneho rozvoja na Slovensku (legislatíva, programové dokumenty, zodpovedné 

inštitúcie)
• Vymedzenie skúmaného územia, komplexná geografická charakteristika
• Zhodnotenie programového zabezpečenia (plány resp. stratégie rozvoja a pod.) a organizačnej štruktúry 

združenia (platí v prípade inštitucionalizovaných regiónov, napr. mikroregiónov a miestnych akčných 
skupín)

• Realizované rozvojové projekty v skúmanom území (s uvedením zdroja financovania)
• Perspektívy rozvoja skúmaného regiónu (predpoklady a bariéry rozvoja príp. SWOT analýza)
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:

Atlas krajiny Slovenskej republiky. 2002. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR; Banská Bystrica : Slo-
venská agentúra životného prostredia SR, 2002. 344 s. ISBN 80-88833-27-2. Dostupné na odkaze http://geo.enviro-
portal.sk/atlassr/.
BUČEK, M. – REHÁK, Š. – TVRDOŇ, J. 2010. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava : Iura Edition, 2010. 269 
s. ISBN 978-80-8078-362-4.



TÉMY PÍSOMNÝCH PRÁC GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, 2017-2018

Mgr. Michal HLADKÝ

Cezhraničná spolupráca pozdĺž vybraného úseku štátnej hranice
Slovenska 

Téma: 
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Štátne hranice plnili v minulosti väčšinou funkciu bariér, oddeľujúcich od seba susediace krajiny. 
Po druhej svetovej vojne sa v Európe do popredia dostáva úloha hranice ako mosta, spájajúceho pohraničné 
regióny voľným pohybom osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Prvé euroregióny sa sformovali koncom 50. rokov 
20. storočia na území Nemecka, Holandska a Belgicka. Na Slovensku začali vznikať cezhraničné združenia až 
počas 90. rokov, ktoré mali za cieľ koordinovaný postup aktérov v čerpaní prostriedkov z európskych zdrojov 
na podporu projektov zameraných na posilnenie regionálnych tradícií, kultúrnej identity územia atď.

Cieľom práce by malo byť vymedzenie skúmaného pohraničného regiónu (môže byť inštitucionali-
zovaný, napr. euroregión alebo neinštitucionalizovaný, zvolený výberom autora, pričom podmienkou je exis-
tencia cezhraničných väzieb medzi jednotlivými obcami, lokalizovaných do vzdialenosti maximálne 50 km 
na oboch stranách štátnej hranice) a jeho komplexná geografická charakteristika (vrátane historickogeo-

DUBCOVÁ, A. A KOL. 2008. Geografia Slovenska. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2008. 351 s. ISBN 
978-80-8094-422-3. Dostupné na odkaze http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/geografia-slovenska.
KLAMÁR, R. 2006. Plánovanie rozvoja regiónov na lokálnej úrovni v nových podmienkach demokracie (na príklade 
vidieckeho mikroregiónu). In : Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie. (vedec. red.) 
Ištok, R. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006. S. 108-132. ISBN 
80-8068-500-2. Dostupné na odkaze http://www.unipo.sk/public/media/13200/Pl%C3%A1novanie%20rozvoja%20re-
gi%C3%B3nov%20na%20lokalnej%20%C3%BArovni%20v%20nov%C3%BDch%20podmienkach%20demokracie.
pdf.  
MAIER, G. – TÖDTLING, F. 1998. Regionálna a urbanistická ekonomika (zv. 2). Bratislava : Elita, 1998. 320 s. 
ISBN 80-8044-049-2.
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020. Dostupné na odkaze http://www.partnerskadohoda.gov.sk.
Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike. Bratislava : FO Art, 2005. 114 s. Dostupné na odkaze http://
www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=102432. 
TOLMÁČI, L. A KOL. 2008. Geografická exkurzia – nástroj praktického vzdelávania (aplikácia na Slovensku). 
Bratislava : Iuventa, 2008. 206 s. ISBN 978-80-8072-080-3. Dostupné na odkaze https://www.iuventa.sk/files/do-
cuments/2_olympiady/import/Dokumenty%20pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/Geoexkurzia.pdf. 
TVRDOŇ, J. 2013. Regionálna politika. Bratislava : Ekonóm, 2013. 126 s. ISBN 978-80-2253-563-2.
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
I
Ďalšie informácie:
Štatistický úrad SR – databáza DATACUBE (http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx), 
https://maps.google.com, regiony.eu, Národná sieť miestnych akčných skupín (http://nssmas.eu/), www stránky obcí a 
samosprávnych krajov
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Definícia základných pojmov (hranica, cezhraničná spolupráca, euroregión, pohraničný resp. prihraničný 

región)
• Vymedzenie skúmaného územia, komplexná geografická charakteristika
• Zhodnotenie programového zabezpečenia (plány resp. stratégie rozvoja a pod.) a organizačnej štruktúry 

združenia (platí v prípade inštitucionalizovaných regiónov, napr. euroregiónov)
• Cezhraničná spolupráca a spoločne realizované projekty v skúmanom území (s uvedením zdroja finan- 

covania)
• Perspektívy rozvoja skúmaného regiónu (predpoklady a bariéry rozvoja)
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:

Atlas krajiny Slovenskej republiky. 2002. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR; Banská Bystrica : Slo-
venská agentúra životného prostredia SR, 2002. 344 s. ISBN 80-88833-27-2. Dostupné na: http://geo.enviro- portal.sk/
atlassr/.
DUBCOVÁ, A. A KOL. 2008. Geografia Slovenska. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2008. 351 s. ISBN 
978-80-8094-422-3. Dostupné na: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/geografia-slovenska.
Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi : Dodatkový protokol. 
Protokol č. 2. 2000. (zost.) Figusch, V. Bratislava : Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, 2000. 153 s. 
ISBN 80-967674-3-7.
HALÁS, M. 2002. Hranica a prihraničný región v geografickom priestore (teoretické aspekty). In : Geographia 
Slovaca, 18/2002. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2002. Dostupné na: http://cenars.upol.cz/wp-content/uplo-
ads/2013/01/Halas-GS.pdf.
Regionálny rozvoj Slovenska v európskych integračných kontextoch (regióny, prihraničné regióny, euroregióny). (ed.) 
Falťan, Ľ. Bratislava : Interlingua, 2004. 197 s. ISBN 80-85544-37-7.  Dostupné na: http://www.sociologia.sav.sk/old/
dokument/Regionalny-rozvoj-UNESCO.pdf.
Programy cezhraničnej spolupráce. Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020. Dostupné na: http://www.part- nerska-
dohoda.gov.sk/programy-cezhranicnej-spoluprace/.
Muravský, J. – Marhulíková, O. – Gursmanová, E. eds. 2003. Slovensko a jeho susedia. Slovakia and its Neighbors. 
2003. Bratislava : Borgis, 2003. 123 s. ISBN 80-968980-0-0.
Vademecum cezhraničnej spolupráce na Slovensku : praktický sprievodca pre každého, kto sa zaoberá cezhraničnou 
spoluprácou. 2010. (zost.) Lišková, D. Trenčín : Región Biele Karpaty, 2010. 75 s. ISBN 978-80-8940-700-2.
ZEMKO, I., BUČEK, J. 2000. Problémy cezhraničnej spolupráce a jej inštitucionálneho rámca na príklade regiónu 
Bratislavy. In : Geografické spektrum, 2/2000, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 2000. S. 
43-54. Dostupné na: http://www.humannageografia.sk/clanky/GS%20bucek%20zemko%202000.pdf.

grafického vývoja), analýza cezhraničnej spolupráce a spoločne realizovaných projektov podľa jednotlivých 
zložiek hospodárstva (životné prostredie, kultúra, cestovných ruch a pod.) minimálne v päťročnom intervale 
za jednotlivé obce aj územie ako celok (v prípade oficiálnych, inštitucionalizovaných regiónov), definovanie 
faktorov a bariér rozvoja ďalšej spolupráce a predstavenie perspektív regiónu do budúcnosti v kontexte aktu-
álneho vývoja schengenského systému a problematiky migrácie v Európe. 
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RNDr. Juraj RECHTORÍK

Pôvodné lesy s charakterom pralesa na Slovensku a ich ochranaTéma: 
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Prečo lesy menia svoje zloženie? Prečo lesov neustále ubúda a menia svoj pôvodný charakter? Prečo 
už lesy nie sú pre nás tým, čím boli pre našich starých otcov a praotcov? Kam až človek musí zájsť, aby si začal 
vážiť a chrániť prírodu a všetko živé, čo ho obklopuje?

Slovensko s viac ako štyridsiatimi percentami zalesnenej plochy patrí k najviac zalesneným krajinám 
Európy. Naše lesy sa za posledné storočia značne menili a neustále sa menia. Nový rozmer nadobúda i  život 
v nich. Človek postupne menil svoj vzťah, ako i  prístup k lesu. Mnohokrát sa vzťahy k lesu menili i v dôsledku 
zmeny ekonomicko-vlastníckych vzťahov a v mnohých prípadoch dominantne prevládli ekonomické zámery. 
Posledné roky sa ľudia snažia  o  väčšiu ochranu lesných plôch a ich dlhodobú udržateľnosť pre nasledujúce 
generácie.

Našťastie i na Slovensku sa zachovali lesy, ktoré majú pôvodný charakter a sú v našom ponímaní 
„pralesmi“. Takéto lesy sú lesmi ekologicky stabilnými, kde funguje harmonický vzťah medzi klímou, pôdou a 
organizmami. Je to les, kde je zachované relatívne pôvodné druhové zloženie. Uplatňuje sa tu ucelený vývojo-
vý cyklus bez zásahov či zásadnejších vplyvov človeka.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce, 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Vývoj lesov na Slovensku v minulosti a dnes
• Hospodárske využívanie lesov a ich ochrana
• Charakteristika pralesov na Slovensku a ich druhové zloženie
• Lesy s charakterom pralesa a ich geografické rozšírenie na Slovensku
• Slovenské pralesy pod gesciou UNESCO
• Problematika zachovania pôvodných lesných spoločenstiev
• Ochrana pôvodných lesov a ich perspektíva do budúcnosti

Ďalšie informácie:
Štatistický úrad SR – databáza DATACUBE (http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx), 
https://maps.google.com, regiony.eu, www stránky obcí a samosprávnych krajov
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf 

Internetové zdroje: 
Štatistický úrad SR – databáza DATACUBE (http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx), https://
maps.google.com, regiony.eu, www stránky obcí a samosprávnych krajov.
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

HRNČIAROVÁ, T. red. 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská 
agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
JASÍK, M., POLÁK, P. A KOL. 2011. Pralesy Slovenska, FSC Slovensko, Banská Bystrica 
KOLEKTÍV AUTOROV 2016.  Zázračná příroda: Lesy a pralesy, Interaktivní encyklopedie Nakladatelství  Fragment 
KORPEĽ, Š. 1989. Pralesy Slovenska, Veda SAV, Bratislava
LAUKO, V. 2003. Fyzická geografia Slovenskej republiky, MAPA Slovakia, Bratislava LUKNIŠ, M. red. 1972. Slo-
vensko 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 hote- 
lového manažmentu, Prešov.
MAZÚR, E., red. 1980. Atlas SSR, SGK, Bratislava 
ONDREJKA, K. 2004. Rekordy Slovenska, Kultúra. MAPA Slovakia, Bratislava 
PICHLER, V. 2002. Pralesy Slovenska – diverzita a ochrana, Zvolen
PLESNÍK, P. A KOL. 1989. Malá slovenská vlastiveda 1, Obzor, Bratislava STANOWSKI, J. 1997. Základy ekologie. 
UK Praha
VOLOŠČUK, I. 2003. Ochrana prírody a krajiny. Technická univerzita, Zvolen
ZMORAY, I., PODHRADSKÝ, V. A KOL. 1982. Zaujímavosti slovenskej prírody. Osveta, Bratislava.

Ďalšie informácie:
Interné materiály jednotlivých správ národných parkov a chránených krajinných území, interné materiály Minister-
stva životného prostredia SR, Enviromagazín, Geografia, Geografický časopis, Chránené územia Slovenska, Životné 
prostredie
Webové stránky: www.enviro.gov.sk, www.enviroportal.sk, www.forestportal.sk, www.google.sk, www.geoska.sk, 
www.krajinnaekologia.sk, www.kst.sk, www.lesy.sk, www.mpsr.sk, www.minzp.sk, www.sazp.sk, www.pralesy.sk, 
www.unesco.sk, www.knoema.com, www.statista.com
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. SKGO, 
IUVENTA, Bratislava. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf 

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Voľná téma: 
Geografia Slovenska, globálne a environmentálne problémy Slovenska
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V tejto kategórii si účastníci Geografickej olympiády môžu zvoliť tému pre spracovanie pí-
somnej práce aj sami. Práce majú byť pôvodné, samostatné a majú vychádzať z vlastného 
terénneho výskumu, pozorovania a pod. Okrem odbornej literatúry k spracovaniu témy v tejto 
kategórii treba využiť rôzne materiály a fotodokumentáciu.
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V kategórii „Z“ sa nevypracúva písomná práca. Záujemcovia o súťaženie v tejto kategórii 
Geografickej olympiády riešia okrem štandardných písomných testov aj osobitné písomné tes-
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