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Kategória „A“
Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta (okrem SR)
RNDr. Juraj RECHTORÍK

Téma: Česká republika – 100 rokov od vzniku Československa
V roku 2018 uplynulo sto rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, od vzniku Československej republiky (28. 10. 1918). Spolužitie v rámci Československa bolo ukončené 31. 12. 1992. Následne
1. 1. 1993 vznikajú dva nástupnícke štáty, a to Česká republika a Slovenská republika.
Česká republika sa ako nový štát etablovala na mape Európy i sveta. Stala sa právoplatným členom
Organizácie spojených národov, Rady Európy, Medzinárodného menového fondu, Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a ďalších medzinárodných organizácií. Spoločne s Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou vytvorili politické zoskupenie Višegrádska štvorka.
Česká republika má bohatú históriu, množstvo kultúrnych pamiatok, mnohé prírodné zaujímavosti,
svetoznáme kúpele. Je atraktívnou krajinou, ktorú vyhľadávajú návštevníci z celého sveta.
Téma geografickej olympiády o Českej republike dáva autorovi široké možnosti uplatnenia geografických vedomostí a zručností, keďže ide o krajinu, s ktorou sme dlhé desaťročia tvorili jeden celok – Československo.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika Českej republiky - geografická poloha, ohraničenie územia, administratívne členenie na samosprávne kraje
• Osobitosti historického, náboženského a politického vývoja
• Historické členenie Českej republiky - Čechy, Morava a Sliezsko
• Spoločný štát Čechov a Slovákov - Československo (28. 10. 1918 – 31. 12. 1992)
• Vývoj geopolitickej situácie po roku 1989 a po vzniku samostatnej Českej republiky 1. 1. 1993
• Fyzickogeografická charakteristika (lito-, morfo-, klíma-, pedo-, hydro- a bio- geografické pomery,
ochrana prírody).
• Obyvateľstvo a sídla - vývoj počtu obyvateľov a jeho rozmiestnenie, prirodzený, mechanický a celkový pohyb, veková, vzdelanostná, národnostná, náboženská štruktúra, zamestnanosť a nezamestnanosť,
vidiecke, mestské sídla, krajské mestá a hlavné mesto Praha
• Ekonomickogeografická charakteristika územia (výrobná sféra, nevýrobná sféra so zameraním na cestovný ruch)
• Perspektívy politického a sociálno-ekonomického vývoja v Českej republike
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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INFORMAČNÉ ZDROJE:
BATEMAN, G., EGAN, V. (1999). Encyklopedie Zeměpis světa. Praha: Columbus
DIESTLER, R. (2017). Česko v kostce. Praha: Univerzum
FOLTIN, K. (2016). Česko – Otázky a odpovědi. Praha: Rubico
HOLEČEK, M. (2009). Zeměpis České republiky – Učebnice pro střední školy. Praha: Česká geografická společnost
KENNEDY, P. (1996). Svět v jedenadvacátém století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
KOLEKTÍV AUTOROV. (1997). Velký atlas světa. Praha: Kartografie Praha.
KOREC, P., ZUBRICZKÝ, G. (1996). Krajiny zeme, 1. diel. Bratislava.
LIŠČÁK, V., FOJTÍK, P. (1998). Státy a území světa. Praha: Libri.
MAGULA, A., MARI, L., TOLMÁČI, L., TOLMÁČIOVÁ, T. (2002). Lexikón štátov a území sveta. Bratislava: Mapa
Slovakia
MIŠTERA, L. (1999). Geografie České republiky. Plzeň: FPE ZČU
MOCKO, Z. (1986). Krajiny sveta. Politicko-ekonomická príručka. Bratislava: Pravda
MARIOT, P. (1983). Geografia cestovného ruchu. Bratislava: SAV
TOLMÁČI, L. A KOL. (1998). Zemepisný slovník, tabuľky. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana
ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta. Bratislava: MAPA Slovakia Plus Bratislava
Ďalšie informácie:
Internetové zdroje: www.geography.cz, www.google.cz; www.hnonline.cz, www.praha.cz, www.praha.eu, www.skonline.sk; www.statistics.sk; www.surf.sk; www.unesco-czech.cz
Články v dennej tlači a časopisoch
Časopisy: Geografie, Geografické rozhledy
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

RNDr. Juraj RECHTORÍK

Téma: Dva štáty jedného národa – Kórejský polostrov
Kórea bola svetovými mocnosťami rozdelená po druhej svetovej vojne na dva samostatné štáty. Na
severe sa vytvorila komunistická Kórejská ľudovodemokratická republika, na juhu kapitalistická Kórejská republika. Oba štáty oddeľuje 250 kilometrová hranica, ktorú tvorí štyri kilometre široká demilitarizovaná zóna.
Vzájomné vzťahy oboch štátov značne poznačila kórejská vojna v rokoch 1950 až 1953, ktorá napäté
vzťahy oboch štátov ešte viac prehĺbila. Nepriateľské vzťahy medzi oboma krajinami a vojnový stav pretrvávajú do súčasnosti. Odlišná politická orientácia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Kórejskej republiky
vytvára na Kórejskom polostrove neustále napätie, ktoré ohrozuje politickú stabilitu nielen regiónu, ale vplýva
i na politickú stabilitu sveta.
V roku 2018 sa v Kórejskej republike uskutočnilo významné športové podujatie svetového významu Zimné olympijské hry 2018 v Pjongčangu.
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Autor by sa mal v práci zamerať na charakteristiku oboch štátov a ich diametrálne odlišný politický
i ekonomický vývoj po druhej svetovej vojne. Na základe rozdielov poukázať na dnešný stav a možnosti vývoja
v budúcnosti.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Kórejskej republiky geografická poloha, ohraničenie územia, demarkačná zóna, administratívne členenie
• Fyzickogeografická charakteristika polostrova (lito-, morfo-, klíma-, pedo-, hydro- a bio- geografické
pomery, ochrana prírody).
• Obyvateľstvo a sídla - vývoj počtu obyvateľov a jeho rozmiestnenie, prirodzený, mechanický a celkový pohyb, veková, vzdelanostná, národnostná, náboženská štruktúra, zamestnanosť a nezamestnanosť,
vidiecke, mestské sídla a hlavné mestá Pchjongjang a Soul
• Ekonomickogeografická charakteristika (výrobná a nevýrobná sféra) oboch štátov a ich porovnanie
• Osobitosti historického, náboženského a politického vývoja do rozdelenia na dva štáty
• Vývoj geopolitickej situácie po roku 1945, rozdelenie na dva samostatné štáty s odlišnými politickými
systémami, kórejská vojna v rokoch 1950 – 1953
• Odlišný prístup KĽDR a Kórejskej republiky k rozvoju cestovného ruchu a návštevnosť oboch krajín
• Súčasná geopolitická situácia a perspektívy politického a sociálno-ekonomického vývoja na Kórejskom
polostrove s ohľadom na politickú stabilitu v regióne i vo svete
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
BATEMAN, G., EGAN, V. (1999). Encyklopedie Zeměpis světa. Columbus Praha.
DEMICKOVÁ, B. (2017). Není co závidět: Obyčejné životy v Severní Koreji. Kniha Zlín.
EČKERT, J. (2009). Dějiny Koreje. Nakladatelství Lidové noviny Praha.
GLOMB, V., LOWENSTEINOVÁ, M. (2015). Kórejská náboženství. Togga Praha.
HUNG, S., H. (1952). Korea včera a dnes. Svoboda Praha.
KANG, H. (2010). Tady je ráj – Svědectví o životě v Severní Koreji. Ikar Praha.
KENNEDY, P. (1996). Svět v jedenadvacátém století. Nakladatelství Lidové noviny Praha.
KOLEKTÍV AUTOROV. (1997). Velký atlas světa. Kartografie Praha.
KOREC, P., ZUBRICZKÝ., G. (1996). Krajiny zeme, 1. Diel. Bratislava.
LIŠČÁK, V., FOJTÍK, P. (1998). Státy a území světa. Libri Praha.
LOWENSTEINOVÁ, M. (2010). V Koreji se Korejcum nevyhneme. Nakladatelství Lidové noviny Praha.
LOWENSTEINOVÁ, M., WINKELHOFEROVÁ, V. (2006). Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje. Libri Praha.
MAGULA, A., MARI, L., TOLMÁČI, L., TOLMÁČIOVÁ, T. (2002). Lexikón štátov a území sveta. Mapa Slovakia
Bratislava.
MOCKO, Z. (1986). Krajiny sveta. Politicko-ekonomická príručka. Pravda Bratislava.
MYERS B. R. (2013). Nejčistší rasa: Ideál Praha.
TOLMÁČI, L. A KOL. (1998). Zemepisný slovník, tabuľky: Orbis Pictus Istropolitana Bratislava.
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ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta: MAPA Slovakia Plus Bratislava
Ďalšie informácie:
Internetové zdroje: www.google.sk; www.skonline.sk; www.statistics.sk; www.tripadvisor.sk, www.walkers.sk; aktuálne informácie printových a elektronických médií
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

doc. RNDr. Daniel GURŇÁK, PhD.

Téma: Albánsko na ceste do EÚ – nový turistický raj?
Albánsko bolo oddávna považované za tajomnú, nedostupnú a možno i nebezpečnú krajinu. Hoci
táto krajina oficiálne vznikla až tesne pred 1. svetovou vojnou, na skutočnú nezávislosť si ešte musela počkať
až po tej ďalšej svetovej vojne. Pod komunistickou diktatúrou sa stalo Albánsko skutočne „nezávislé“ – jeho
diktátor Hoxha dosiahol, že krajina síce nezávisela od nikoho, no ani nikto nezávisel od Albánska – dosiahol
to za cenu takmer úplnej izolácie krajiny, ktorej dôsledkom bola chudoba a hospodárska zaostalosť.
Hoci komunistický systém sa v tejto časti Balkánu rozplynul rýchlo a pomerne pokojne, to najhoršie
malo ešte len prísť na konci 20. storočia – totálna chudoba, rozvrat, anarchia, masová emigrácia a všadeprítomná kriminalita... Od pomyselného dna poklesu Albánska však už uplynuli dve desaťročia, ktoré zmenili
mnohé. Krajina sa stabilizovala a v roku 2009 sa dokonca stala členom NATO. Samozrejme, jej vytúženým
cieľom je stať sa raz členom EÚ. Súbežne s uvedeným politickým vývojom sa krajina postupne otvárala svetu.
Na dovtedy divokom pobreží začali pomerne živelne rásť hotelové rezorty. Zahraniční turisti spočiatku len
opatrne „nakúkali“ v podobe krátkych výjazdov zo susedných krajín, no postupne ich pribúdalo. Okrem vlastnej zvedavosti ich lákajú nižšie ceny, relatívne malá vzdialenosť a hoci to znie paradoxne, v čase silnejúcich
teroristických hrozieb v mnohých obľúbených dovolenkových destináciách najmä moslimského sveta i relatívna bezpečnosť. Aké je teda súčasné Albánsko? Čo za uplynulé roky dosiahlo a čo môže ponúknuť turistom? Na
tieto i ďalšie otázky by mala dať odpoveď práca na túto tému.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika Albánska (poloha, rozloha, politické rozdelenie)
• Fyzickogeografická charakteristika krajiny (lito-, morfo-, klíma-, pedo-, hydro- a bio- geografické pomery, ochrana prírody)
• Zvláštnosti historického a politického vývoja, so zameraním najmä na vývoj na konci 20. storočia a
začiatku 21. storočia
• Obyvateľstvo a sídla (vývoj počtu obyvateľov, prirodzený, mechanický a celkový pohyb, porovnanie so
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•
•
•
•
•
•
•

susednými krajinami, porovnanie s priemerom EÚ, rozmiestnenie, vzdelanostná a náboženská štruktúra
atď., mestské a vidiecke sídla, administratívne členenie, spôsob života obyvateľov, jeho osobitosti)..
Ekonomickogeografická charakteristika (makroekonomické ukazovatele, nezamestnanosť, štruktúra
hospodárstva, zameranie jednotlivých odvetví, priemyselné odvetvia, poľnohospodárstvo, doprava a ich
priestorové rozmiestnenie, zahraničný obchod, kultúra, školstvo)
Albánsko ako destinácia cestovného ruchu (základné údaje o vývoji návštevnosti, hlavné turistické ciele)
Medzinárodné postavenie štátu, vzťahy s najbližšími krajinami, vzťahy s EÚ a NATO, perspektívy vývoja v najbližších rokoch
Záver
Zoznam informačných zdrojov
Zoznam príloh
Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
BAAR, V. (2002). Národy 20. století – Emancipace nebo nacionalizmus? 2.vyd. Šenov u Ostravy: Ostravská univerzita v Ostrave a nakladatelství Tilia, 2002, 415 s.
BATEMAN, G., EGAN, V. (ed), (1999). Encyklopedie Zeměpis světa, Columbus, Praha
CIA-The World Factbook: in https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
EUROSTAT Statistical Yearbook 2000-2010
FLAHIVE, R. A KOL. (2006). Geography: Realms, Regions and Concepts - 12th Edition. Muller de Blij, 600 s.
GAJDOŠ, A. A KOL. (2013). Regionálna geografia Európy, Bratislava: VEDA, 590 s.
GURŇÁK, D. (2017). Dejepisný atlas Štáty v premenách storočí od úsvitu dejín do súčasnosti. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 61 s.
HRADEČNÝ, P., HLADKÝ, L. (2008). Dějiny Albánie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 716 s.
KOLEKTÍV AUTOROV. (2000). Lexikón krajín sveta. Harmanec: Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec v
licencii Kartografie Praha, a.s.
KOLEKTÍV AUTOROV. (2010). World Atlas - The cartographic encyclopedia of Planet Earth. Elanora Heights Millenium House, 216 s.
KOLEKTÍV AUTOROV. (2016). Veľký atlas sveta - Atlas pre celú rodinu. Bratislava: Ikar, 314 s.
KRÁL, V. (1999). Fyzická geografie Evropy, Academia, Praha, 348 s.
LIŠČÁK, V. (2009). Státy a území světa. Praha: Libri, 895 s.
SVETOVÁ BANKA. dostupné na: http://data.worldbank.org/
ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta, Bratislava: MAPA Slovakia Plus, 254 s.
Ďalšie informácie:
aktuálne informácie z internetu (napr. webové stránky albánskych inštitúcií – štatistického úradu, ministerstiev, mapové portály, cestovateľské portály, turistickí sprievodcovia 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
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RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Téma: Veľké koralové útesy a ich biodiverzita
Tak ako sú brazílske pralesy oblasťami s najvyššou biodiverzitou na súši, koralové útesy a teplé moria s koralovými útesmi patria medzi oblasti s najvyššou biodiverzitou vo vodnom svete. Podobne však ako
biota na suchu podliehajú klimatickým zmenám a sú výrazne ovplyvňované činnosťou človeka. Pre ľudstvo sú
mimoriadne atraktívne, na viacerých koralových ostrovoch vznikli destinácie cestovného ruchu, ktoré sa môžu
popýšiť priezračnou modrou vodou a rajom pre potápačov.
Zároveň sú však tieto oblasti mimoriadne citlivé na rôzne hrozby, či už prírodného sveta alebo dôsledky ľudskej činnosti. V roku 2016 bolo zaznamenaný mimoriadne veľký úbytok koralových útesov vplyvom
klimatických zmien, ďalšie sú ohrozené napr. znečistením ropou, vypúšťaním odpadových vôd, zakázanými
spôsobmi lovenia rýb, mechanickými poškodeniami lodnou dopravou a pod.
Cieľom práce je predstaviť koralové útesy všeobecne, ako aj ich význam. Ďalším cieľom práce je
charakterizovať vybranú oblasť sveta s koralovými útesmi, jej hlavné problémy a ohrozenia koralov, činnosti,
ktoré to spôsobujú, ako aj opatrenia, ktorými možno poškodeniu predchádzať.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Koralový útes
• definícia koralového útesu – čo je to koralový útes
• geografické rozšírenie koralových útesov – miesta podmienky, predpoklady vzniku
• proces vzniku koralového útesu
• typy koralových útesov
• fauna a flóra koralového útesu, biodiverzita
• význam koralových útesov
• pre prírodu
• pre človeka
• Geografická charakteristika vybraného koralového útesu
• poloha, vymedzenie regiónu
• fyzickogeografická charakteristika (dôraz na biodiverzitu a jej význam)
• humánnogeografická charakteristika (využitie človekom)
• Problém vybraného koralového útesu
• prírodné hrozby a katastrofy
• dôsledky
• (ne)možnosť nápravy, ochrany
• činnosť človeka
• dôsledky
• (ne)možnosť nápravy, ochrany
• dôsledky znečistenia
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
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•
•

Zoznam príloh
Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
Atlas of Philippine Coral Reefs (2002). Goodwill Trading, 264 s., ISBN 9711202506
Biodiversity Hotspots: Distribution and Protection of Conservation Priority Areas (2011). Springer Science & Business Media, ISBN 3642209920, 546 s.
CÔTÉ, I.M., REYNOLDS, J.D. (2006): Coral Reef Conservation. Cambridge University Press, 568 s., ISBN
0521855365
DEES, W., DEAS, J. (2005): Coral Reefs: Natures Wonder. Western Australian Museum, ISBN 1920843183, 289 s.
GLYNN, P.W. A KOL. (2016): Coral Reefs of the Eastern Tropical Pacific: Persistence and Loss in a Dynamic Environment. Springer, ISBN 9401774994, 657 s.
Great Barrier Reef – Climate Chnage Action Plan 2007-2012. Dostupné na http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/
pdf_file/0020/4493/climate-change-action-plan-2007-2012.pdf
KOTYZOVÁ, V. (2015): Ochrana mořských ekosystémů. AMO, 21 s. Dostupné na https://www.amo.cz/wp-content/
uploads/2016/01/PSS-Ochrana-morskych-ekosystemu-UNEA.pdf
SAPP, J. (2003): What is natural?: Coral Reef Crisis. Oxford University Press, ISBN 0195161785, 275 s.
PETRUSEK, A. Ohrožené pobřežní biotopy. Geografické rozhledy 4/09-10, Dostupné na https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/596/pdf
PYERS, G. (2013): Biodiversity of Coral Reefs, Macmillan Education Australia, ISBN 1458642240, 33 s.
WILKINSON, C. R. A KOL. (1994): Global Climate Change and Coral Reefs: Implications for People and Reefs :
Report of the UNEP-IOC-ASPEI-IUCN Global Task Team on the Implications of Climate Change on Coral Reefs.
IUCN, ISBN 2831702046, 124 s.
WOLANSKI, E. (ed.)(2000): Oceanographic Processes of Coral Reefs: Physical and Biological Links in the Great
Barrier Reef. ISBN 1420041673, s. 376
WOLANSKI, E. (1994): Physical Oceanographic Processes of the Great Barrier Reef, CRC Press, ISBN
0849380472, 208 s.
Ďalšie informácie:
Celé state kníh o danej problematike (hlavne v angličtine) aj z vyššie uvedenej literatúry je možné nájsť na stránke
books.google.com (books.google.sk)
rôzne atlasy, mapy, prípadne ďalšia literatúra týkajúca sa zvoleného regiónu
https://vat.pravda.sk/zem/clanok/426278-koralovy-utes-rychlo-umiera/; https://tech.sme.sk/c/7188570/koraly-sa-prisposobili-teplejsej-vode.html; http://travelchannel.sk/velka-koralova-bariera/; http://whc.unesco.org/en/list/154; http://
www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/21200/koralove-utesy-umirajici-podmorska-mesta.html; http://www.osn.cz/
fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/biodiverzita-oceanu/
DVD Korálové útesy (2007). Km Records; DVD Korálový útes – Tajemné světy pod hladinou (2012). Bonton Film;
DVD Korálový útes – Lovci a lovení (2012). Bonton Film
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

Voľná téma:
Geografia zahraničných krajín, globálne a environmentálne problémy Zeme
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 fotodokumentáciu.
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Kategória „B“
Aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky
RNDr. Juraj RECHTORÍK

Téma: Kultúrnohistorické pamiatky na Slovensku a cestovný ruch
Hrady, zámky, kaštiele, zachované zrúcaniny, katedrály, kostoly, ľudové skanzeny, historické budovy,
jadrá miest, bývalé bane, úzkorozchodné železničky. Slovensko je krajina s bohatým výskytom kultúrnohistorických pamiatok. Ich vznik sa datuje do rôznych historických období a ich súčasný stav je závislý od mnohých
historických skutočností.
Ich lokalizácia v regiónoch s rôznou ekonomickou silou je neraz jedným z najdôležitejších finančných
príjmov jednotlivých obcí, miest či oblastí. Samostatná kultúrnohistorická pamiatka však nezaručuje rozvoj
cestovného ruchu, ale vyžaduje si nabaľovanie ďalších obslužných činností, ktoré sú nevyhnutné pre jeho
vznik a rozvoj.
Na Slovensku existuje množstvo pozitívnych príkladov, ako môže zachovanie a zveľadenie takejto
pamiatky poslúžiť na zviditeľnenie lokality a pritiahnutie turistov a návštevníkov z domova i zo zahraničia.
Témou práce je charakterizovať kultúrnohistorické pamiatky. Ich väzby na rozvoj cestovného ruchu,
ich polohu, špecifiká, históriu, súčasnosť a budúcnosť, s dôrazom na ich ochranu. Autor môže poukázať i na
zanedbané, či zatiaľ neobjavené kultúrnohistorické pamiatky na Slovensku.
V závere práce má autor možnosť podrobne rozpracovať konkrétnu kultúrnohistorickú pamiatku.
Zamerať by sa mal na jej históriu a súčasný stav a jej vplyv na možnosti rozvoja regionálneho cestovného
ruchu. Mal by navrhnúť nevyhnutné opatrenia k možnostiam jej využívania, spropagovania, ale i jej ochrany
a zachovania pre ďalšie generácie.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• História vzniku kultúrnohistorických pamiatok na Slovensku a ich geografické rozmiestnenie
• Charakteristika kultúrnohistorických pamiatok na Slovensku
• Kultúrnohistorické pamiatky a ich podiel na rozvoji cestovného ruchu obce či regiónu
• Ochrana a obnova kultúrnohistorických pamiatok na Slovensku a súvisiace problémy
• Propagácia kultúrnohistorických pamiatok na Slovensku i v zahraničí
• Konkrétna kultúrnohistorická pamiatka, jej história a vplyv na rozvoj miestneho regiónu, návrhy na jej
obnovu a propagáciu, návrhy na obslužné činnosti viažuce sa na služby pre návštevníkov:
• informačné služby
• stravovanie a ubytovanie
• dopravná dostupnosť a možnosti parkovania
• predaj upomienkových predmetov, súvisiacich s danou pamiatkou i miestnym regiónom
• sezónne i celoročné aktivity pre deti i dospelých...
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
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•
•

Zoznam príloh
Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, náčrtky, schémy, plány, fotodokumentačný materiál, obrázky, príp. iné
ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
BÁRTA, V., DVOŘÁKOVÁ, V. (2005). Národné kultúrne pamiatky Slovenska. AB Art Press
ČAVOJ, J. (2007). Ľudová architektúra na Slovensku. TINABA Bratislava.
DVOŘÁKOVÁ, V., KOLLÁR, D. (2005). Najkrajšie mestá – mestské pamiatkové rezervácie. DAJAMA Bratislava.
DVOŘÁKOVÁ, V., TÓTHOVÁ, Š. (1995). Banská Štiavnica – Svetové kultúrne dedičstvo. PÚ Bratislava.
DVOŘÁKOVÁ, V., LÁLKOVÁ, J., TÓTHOVÁ, Š., ZÁLEŽÁKOVÁ, G. (1990). Levoča. Mestská pamiatková rezervácia. ŠÚPS Bratislava.
HUSOVSKÁ, Ľ. A KOL. (1994). Slovensko – prechádzky stáročiami miest a mestečiek. Príroda 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.
KOREC, P. A KOL. (1997). Kraje a okresy Slovenska. Q111 Bratislava.
LÁLKOVÁ, J. (1991). Bardejov. Mestská pamiatková rezervácia. ŠÚPS 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.
MARIOT, P. (1983). Geografia cestovného ruchu. SAV Bratislava.
MATLOVIČ, R., KANDRÁČOVÁ, V., MICHAELI, E. (1996). Exkurzie po Slovensku. UPJŠ, Inštitút turizmu a hotelového manažmentu Prešov.
MENCL, V. (1992). Lidová architektúra v Československu. Academia Praha.
ONDREJKA, K. (2004). Rekordy Slovenska, Kultúra. MAPA Slovakia Bratislava.
ONDREJKA, K. (2010). Malý lexikón Ľudovej kultúry Slovenska. MAPA Slovakia Bratislava.
PLESNÍK, P. A KOL. (1989). Malá slovenská vlastiveda 1. Obzor Bratislava.
THURZO, I. (2004). Ľudová architektúra na Slovensku. PT Bratislava.
UŠAKOVÁ, M. (1990). Ždiar. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. ŠÚPS Bratislava.
Ďalšie informácie:
Internetové zdroje: www.archtitecture.sk; www.asb.sk/architektura; www.google.sk; www.ludovaarchitektura.sk;
www.muzeum.sk; www.pamiatky.sk; www.sazp.sk; www.skonline.sk; www.statistics.sk; www.surf.sk; www.szm.sk/
architektura; www.unesco.sk; www.dajama.sk
Interné a propagačné materiály kultúrnohistorických pamiatok na Slovensku
Časopis: Pamiatky a múzeá
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. Lucia ŠKAMLOVÁ, PhD.

Téma: Osídlenie v horských oblastiach na Slovensku –

– súčasnosť a budúca perspektíva

Horské oblasti predstavujú špecifický typ územia z hľadiska fyzicko-geografických predispozícií charakterizovaných predovšetkým vyššou nadmorskou výškou a sklonom reliéfu. A hoci sa horským oblastiam a
ich komplexnému rozvoju nevenuje dostatočná pozornosť, vo väčšine krajín zaberajú podstatnú časť územia.
V závislosti od kritérií, ktoré sa z pohľadu rôznych klasifikácií mierne odlišujú (od 400, niekde až od 800 m
n.m.), možno takmer ½ územia Slovenska zaradiť do tejto kategórie.
Nielen prírodné danosti, ale tiež osobité kultúrne a historické faktory predznamenávajú navyše ich
väčšiu náchylnosť k znevýhodneniu v kontexte poľnohospodárskych činností a často aj v socio-ekonomickej
rovine. Horské oblasti trpia pomerne veľkou roztrieštenosťou štruktúry osídlenia a v mnohých prípadoch
veľkou vzdialenosťou do centier osídlenia. Jedny z najväčších problémov predstavujú vymieranie obyvateľov
a vysťahovalectvo, keďže v týchto lokalitách nachádzajú mladí ľudia prácu len ťažko, no na druhej strane i
orientácia na masový turizmus spôsobujúci často devastáciu krajiny. Čoraz viac významným sa tak stáva hľadanie vhodného konsenzu medzi zachovaním hodnoty a charakteru horských oblastí a ich životaschopnosťou
v globalizovanej spoločnosti.
Cieľom predkladanej práce je teda poukázať na zabúdaný „tretí rozmer“ Slovenska – nadmorskú
výšku, a to prostredníctvom pohľadu do histórie osídlenia horských oblastí, cez ich súčasnú pozíciu v sídelnej
štruktúre Slovenka ako aj výzvy pre najbližšie desaťročie.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• K základným pojmom (horské oblasti, vidiek, sídelná štruktúra a iné)
• Pohľad do histórie osídľovania horských oblastí – valašská a kopaničiarska kolonizácia
• Osídlenie horských oblastí v súčasnosti – veľkostná štruktúra obcí, roztratené osídlenie (kopanice, lazy,
štále)
• Smerovanie a výzvy, ktorým čelia horské oblasti (demografické zmeny, diverzifikácia ekonomických
činností, environmentálne zmeny a pod).
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
INFORMAČNÉ ZDROJE:
MESÁROŠ, J. (1966). K dejinám kopaníc a kopaničiarskeho osídlenia na Slovensku. Vlastivedný časopis, 15, 173179.
HUBA, M. (1990). O perspektívach kopaničiarskeho osídlenia a kopaničiarskej krajiny na území Slovenskej republiky. Geografický časopis, roč. 42, č. 2, s.113-129.
MIDRIAK, R. (2005). Horské oblasti a ich trvalo udržateľný rozvoj. Technická univerzita, Zvolen.
NIŽŇANSKÝ, V. (2009). Horské sídla Slovenska. M.E.S.A.10. Dostupné na: http://www.komunal.eu/images/pdf/08_
Horske_sidla_Slovenska.pdf
OMASTA, Š. (2011). Rozptýlené vidiecke osídlenie – socioekonomické a historické aspekty. Životné prostredie, 43,
43-47.
SUPUKA, J. - BIHUŇOVÁ, M. (2011). Vývoj a premeny rozptýlených vidieckych sídel Slovenska a ich novodobé
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využívanie. Životné prostredie, 45, 3-7.
ŠUHAJDOVÁ, L. - JARÁBKOVÁ, J. - HAMADA, M. (2013). Využitie potenciálu rozptýleného osídlenia v cestovnom ruchu v Novobanskej štálovej oblasti. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Valtice 19.–21. 6.
2013, 617-628.
Ďalšie informácie:
Internetové zdroje:
Asociácia horských sídiel Slovenska <http://www.vysoketatry.sk/charakteristika-ahss.html>
Poľnohospodársky znevýhodnené oblasti SR – LFA <http://www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/lfa/ho.aspx>
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

Mgr. Michal HLADKÝ

Téma: Geografický rozmer slovenských povestí a legiend
Povesti a legendy, viažuce sa obsahovo na územie Slovenska, sú významným kultúrnym dedičstvom.
Patria medzi literárne útvary v rámci ľudovej slovesnosti, ktoré sú tematicky bezprostredne späté s určitou
konkrétnou geografickou lokalitou, ako je napr. hrad, zámok, obec a pod. Povesti vznikali prevažne v období
stredoveku príp. v ranom novoveku a na rozdiel od niektorých príbuzných útvarov ľudovej slovesnosti, ako
sú napríklad rozprávky, sa v nich prelína fiktívny dej so skutočnými historickými udalosťami a postavami.
Legendy pochádzajú zo stredoveku (Moravsko-panónske legendy, Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi a i.)
a zachytávajú prevažne príbehy svätých v určitom prostredí.
Cieľom práce by mala byť analýza textov čo najväčšieho počtu miestnych povestí a legiend viažucich
sa k územiu Slovenska s dôrazom na geografický aspekt. Práca by mala priniesť mapovú vizualizáciu jednotlivých povestí a legiend, ich klasifikáciu podľa objektu alebo územia, s ktorým súvisia (hrad, zámok, rieka,
jazero, kláštor, obec a pod.), charakteristiku ich územnej koncentrácie a priestorového rozloženia v rámci
celého Slovenska. Osobitým prínosom by mal byť pokus o prepojenie týchto historických literárnych útvarov
so súčasnými reáliami vo vybranom území (doplnené komplexnou geografickou charakteristikou zvoleného
regiónu), z hľadiska propagácie tohto kultúrneho dedičstva, miery poznania zo strany miestnych obyvateľov
príp. návštevníkov a toho, či a akým spôsobom sa podieľajú na cestovnom ruchu daného regiónu prostredníctvom rozličných kultúrno-historických podujatí.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Cieľ a metodika práce
• K základným pojmom (ľudová slovesnosť, povesť, legenda)
• Analýza priestorového rozšírenia povestí a legiend na území Slovenska
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•
•
•
•
•
•

Komplexná geografická charakteristika vybraného regiónu Slovenska
Povesti a legendy vo vybranom regióne a ich vplyv na cestovný ruch (propagácia, kultúrno-historické
podujatia a pod.)
Záver
Zoznam informačných zdrojov
Zoznam príloh
Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
ČULMANOVÁ, B. – KOŠICKÝ, S. (2016). Slovenské povesti. Bratislava : Ikar, 2016. 344 s. ISBN 978-80-55149059.
DOMASTA, J. (2012). Povesti o slovenských hradoch 1. Bratislava : Ottovo nakladateľstvo, 2012. 508 s. ISBN 97880-7451-058-8.
DOMASTA, J. (2012). Povesti o slovenských hradoch 2. Bratislava : Ottovo nakladateľstvo, 2012. 508 s. ISBN 97880-7451-059-5.
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.
ĎURÍČKOVÁ, M. – SLIACKY, O. (2017). Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2017. 160 s. ISBN 978-80-8128-201-0.
HRONSKÝ, J. C. (2018). Slovenské povesti. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2018. 234 s. ISBN 978-808128-208-9.
JAKUBIČKOVÁ, V. (2015). Slovenské povesti z hradov a zámkov I. Bratislava : Fragment, 2015. 56 s.
JAKUBIČKOVÁ, V. (2017). Slovenské povesti z hradov a zámkov II. Bratislava : Fragment, 2017. 56 s.
KOLEKTÍV AUTOROV (2002). Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia
SR; Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia SR, 2002. 344 s. ISBN 80-88833-27-2. Dostupné na:
http://geo.enviroportal.sk/atlassr/.
KUGLEROVÁ, Z. (2016). Veľká kniha slovenských povestí. Žilina : Georg, 2016. 112 s. ISBN 978-80-8154-186-5.
KUGLEROVÁ, Z. (2017). Veľká kniha slovenských povestí. 2. diel. Žilina : Georg, 2016. 152 s. ISBN 978-80-8154196-4.
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: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_
olympiady/import/Dokumenty%20pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/Geoexkurzia.pdf.
VÁLEK, I. (2013). Povesti o slovenských riekach. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2013. 140 s. ISBN 97880-8115-134-7.
VÁLEK, I. (2015). Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2015. 152 s. ISBN 978-80-8115-221-4.
VÁLEK, I. (2017). Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách. Martin : Vydavateľstvo Matice
Slovenskej, (2017). 120 s. ISBN 978-80-8115-256-6.
Ďalšie informácie:
Štatistický úrad SR – databáza DATACUBE (http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx), https://
maps.google.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
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RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Téma: Rómske osady Slovenska
Rómske osady vytvárajú často nepeknú škvrnu na tvárach slovenských miest a vidieckych obcí. Sú
neprehliadnuteľné a často vytvárajú aj akési „zóny strachu“, kam majoritné obyvateľstvo zvyčajne nevstupuje. Aj keď sa časť rómskeho obyvateľstva dokázala integrovať a žije v mestách a vidieckych obciach Slovenska
rozptýlene, stále zostáva veľký podiel rómskeho obyvateľstva, ktoré žije „po svojom“ a združuje sa v osadách
ležiacich väčšinou na okrajoch slovenských sídiel. V niektorých prípadoch išlo o cielenú segregáciu tohto
obyvateľstva – asi najlepším príkladom je košické sídlisko Luník IX. Tieto osady sa vyznačujú zlým domovým
a bytovým fondom, nedostatočnou infraštruktúrou, vysokou nezamestnanosťou a mnohými ďalšími sociálno-patogénnymi vzťahmi.
Cieľom práce je stručne charakterizovať rómsku otázku na Slovensku a zamerať sa na vybraný región, v ktorom následne charakterizovať rómske osady a ich najvypuklejšie problémy.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Rómske obyvateľstvo na Slovensku
• priestorové rozloženie, porovnanie regiónov
• hlavné problémy rómskeho obyvateľstva
• nezamestnanosť, nízky príjem
• nízka vzdelanosť
• veľké rodiny
• alkoholizmus, kriminalita, domáce násilie
• hlavné problémy stretov rómskeho a nerómskeho obyvateľstva na Slovensku
• príklady možného spolunažívania (napr. Spišský Hrhov)
• orgány a inštitúcie riešiace rómsku otázku na Slovensku
• Rómske osady vo vybranom regióne
• poloha, vymedzenie regiónu stručná geografická charakteristika regiónu s dôrazom na obyvateľstvo
a hospodárstvo
• lokalizácia rómskych osád vo vybranom regióne
• rómske obyvateľstvo osád vo vybranom regióne
• hlavné problémy rómskych osád vo vybranom regióne
• domové a bytové podmienky, vzhľad budov
• infraštruktúra
• sociálno-patogénne javy
• vzťahy rómskeho a nerómskeho obyvateľstva
• vnímanie osád nerómskym obyvateľstvom
• návrhy možných riešení problémov v osadách
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
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•

Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia); súčasťou práce by mali byť aj
fotografické prílohy, anketa s majoritným obyvateľstvom, prípadne treba zvážiť aj anketu alebo rozhovory s rómskym obyvateľstvom (integrovaným aj neintegrovaným) a ich názory na rómske osady.

INFORMAČNÉ ZDROJE:
CANGÁR,J A KOL.(2002). Ľudia z rodiny Rómov – Maniša andar e familia Roma. Doplnková učebnica o dejinách a
živote Rómov pre základné a stredné školy. Nové Zámky: Crocus, 2002, 94 s. ISBN 80-88992-42-7.
DŽAMBAZOVIČ, R., JURÁSKOVÁ, M. (2002). Sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku. In Vašečka, M. ed. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava (IVO)
JUROVÁ, A. (2000). Vývoj postavenia Rómov a otázky ich „integrácie“ do spoločnosti. In: Zborník referátov – Integrácia Rómov na Slovensku, Trnava, s. 9 -29
KANDRÁČOVÁ, V. (2007). Rómske osídlenie Slovenska. In: Geographia Cassoviensis, vol. 1, no. 1, pp. 67 – 73.
MUŠINKA, A. A KOL. (2013). Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Regionálne centrum Rozvojového
programu OSN, Bratislava, Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/atlas_rom-kom.pdf
MATLOVIČOVÁ, K., MATLOVIČ, R., MUŠINKA, A., ŽIDOVÁ, A. (2012). The Roma population in Slovakia.
Basic characteristics of the Roma population with emphasis on the spatial aspects of its differentiation, in Penczes, J.,
Radics, Z. (Eds.): Roma popuation on the peripheries of the Visegrad countries. Spatial trends and social challenges.
Debrecen pp. 77-104, ISBN 978-615-5212-07-9
RUSNÁKOVÁ, J., ROCHOVSKÁ, A. (2014). Segregácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, chudoba a znevýhodnenia súvisiace s priestorovým vylúčením. Geographia Cassoviensis, 8/2, pp. 162- 172, Dostupné na:
http://www.humannageografia.sk/clanky/Rusnakova_Rochovska_tlac1.pdf
ŠKOBLA, D. A KOL. (2006). Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku. Bratislava
(UNDP)
ŠUVADA, M. (2015). Rómovia v slovenských mestách. Bratislava: POMS, 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5, dostupné na http://suvada.sk/files/romovia-v-slovenskych-mestach.pdf
ŠUVADA, M., SLAVÍK, V. (2016). Koncentrované rómske zoskupenie v meste: prípadová štúdia Humenné a Rimavská Sobota. PriF UK Bratislava, Dostupné na: http://suvada.sk/files/romske-zoskupenie-v-meste.pdf
Ďalšie informácie:
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
rôzne atlasy, mapy, prípadne ďalšia literatúra týkajúca sa zvoleného regiónu
Atlas rómskych komunít (2004) – Dostupné na: http://archiv.vlada.gov.sk/romovia/20535/atlas-romskych-komunit.
html
Stránka Ministerstva vnútra SR – Rómske komunity. Dostupné na: https://www.minv.sk/?atlas_2013
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RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Téma: Skládky odpadov na Slovensku a ich hrozba pre životné prostredie
Tvorba odpadu je spojená s ľudskou spoločnosťou prakticky už od jej vzniku. Ako však odpad v súčasnosti minimalizovať, keď je množstvo výrobkov jednorazových, prípadne rýchlo podliehajú skaze? Možná
je recyklácia, avšak veľké množstvo odpadov končí na skládkach. Časť skládok je legálnych, vznikajú však aj
nelegálne alebo čierne skládky. To, že je skládka legálna, ešte však neznamená, že je všetko v poriadku. Nie
všetky skládky sú dostatočne zabezpečené, v okolí mnohých dochádza k poškodeniu životného prostredia, či k
nárastu počtu rôznych ochorení.
Cieľom práce je poukázať na najvypuklejšie problémy skládok vo vybraných regiónoch Slovenska,
ich pôvodcov a možné riešenia.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Skládka odpadu
• vznik skládok
• typy skládok a ich zloženie (komunálny odpad, stavebný, ...)
• zabezpečenie skládky
• legislatíva pre vytvorenie skládok
• sankcie
• čierne skládky
• vplyv na životné prostredie (ovzdušie, voda, pôda)
• príklady zo Slovenska aj zo sveta poukazujúce na správne nakladanie odpadom na skládkach
• Skládky na Slovensku vo vybranom regióne
• poloha, vymedzenie regiónu, stručná geografická charakteristika regiónu so zameraním na obyvateľstvo, hospodárstvo
• rozmiestnenie oficiálnych skládok odpadu
• rozmiestnenie neoficiálnych (čiernych) skládok odpadu
• Problémy životného prostredia súvisiace so skládkami odpadu vo vybranom regióne
• priamy vplyv na životné prostredie (únik do podzemných vôd, znečistenie pôdy, rastlinstvo v okolí, ...)
• dôsledky (vyšší výskyt respiračných alebo iných ochorení, ...)
• súčasné (ne)riešenie problémov
• postoje občanov
• možné návrhy riešenia problémov
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia); súčasťou práce môže byť i
dotazník týkajúci sa názorov občanov na skládky v regióne.
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INFORMAČNÉ ZDROJE:
BARTÁČKOVÁ, L. (2009). Atlas zařízení pro nakládání s odpady: Skládky ostatních odpadů, Zv. 3, Výzkumný
ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, ISBN 8085900890, 93 s.
BUDA, J. (2008). Atlas zařízení pro nakládání s odpady: Skládky ostatních odpadů, Zv. 2, ISBN 808590084X, 166 s.
BUREŠOVÁ, K. a kol.(1994). Odpady – problém nás všech, MŽP ČR v spolupráci so SEV Chaloupky, Brno
GAŠPARÍKOVÁ, B. (1994). Odpady: Úplne znenie zákonov a súvisiacich predpisov s komentárom. Ševt, ISBN
8088707099, 262 s.
CHMIELEWSKÁ, E.(1997). Odpady: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
KOLEKTÍV AUTOROV (2002). Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia
SR; Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia SR, 2002. 344 s. ISBN 80-88833-27-2. Dostupné na:
http://geo.enviroportal.sk/atlassr/.
KURAŠ, M. (1994). Odpady, jejich využití a zneškodňování. Český ekologický ústav, ISBN 8085087324, 241 s.
MATHERNY, M. A KOL. (1998). Odpady. Technická univerzita. ISBN 8070993855, 51s.
MOLDAN, B. (2015). Podmaněná planeta. Charles University in Prague, Karolinum Press, ISBN 8024629992, 512 s.
Kvalita ovzdušia na Slovensku – http://www.enviroportal.sk/clanok/kvalita-ovzdusia-na-slovensku
Neriadené a nelegálne skládky odpadov – http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1283-neriadene-a-nelegalne-skladky-odpadov.htm
Skládky dopadov – http://hlandata.sazp.sk/-skladky-odpadov/skladky-odpadov
Skládky odpadov na Slovensku – http://www.odpady-portal.sk/Kategoria/1006/Skladky-odpadov.aspx
Skládky odpadov na Slovensku – mapa - https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ucFiQOJ1em8P_w-UFpvUd495D3A&hl=sk&ll=48.61424327859553%2C19.56149000000005&z=8
Ďalšie informácie:
rôzne atlasy, mapy, prípadne ďalšia literatúra týkajúca sa zvoleného regiónu
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

Voľná téma:
Geografia Slovenska, globálne a environmentálne problémy Slovenska
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 fotodokumentáciu.
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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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