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Kategória „A“
Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta (okrem SR)
RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.

Téma: Pamiatky ohrozené cestovným ruchom
V ostatných rokoch sa v médiách celoročne objavuje téma cestovného ruchu a turizmu. Cestovanie,
poznávanie zaujímavých miest, prírody a kultúr sa za ostatné roky stalo masívnejšie a dostupnejšie než po
minulé toky. Ľudia cestujú na rôzne miesta z rôznych dôvodov, pre niektorých sa cestovanie stalo životnou
filozofiou či prácou. Počty turistov lámu svetové rekordy. Treba však poznamenať, že dostupnosť cestovania
nie je pre všetkých ľudí vo svete rovnaká a mnoho z nich nemá žiadnu možnosť z ekonomických či politických
dôvodov cestovať. Turizmus ako faktor rozvoja štátu či regiónu je vnímaný skôr pozitívne, je významným
sektorom hospodárstva, výraznou mierou sa podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu štátu, no na
niektorých miestach sveta nadobúda počtom turistov také rozmery, že pamiatkam cestovného ruchu skôr škodí. V tejto téme sa odporúčame venovať problematike masovému turizmu a jeho vplyvu na vybrané svetovo
známe turistické lokality. Počet ľudí navštevujúcich niektoré pamiatky je taký vysoký, že ohrozujú ich fyzický
stav či mikroklímu. Na mieste je otázka, čo v takých prípadoch robiť, či a ako regulovať počet turistov. Táto
téma je aktuálna, popri pozitívach cestovného ruchu vhodne poukáže aj na negatíva, ktoré masový turizmus
so sebou prináša.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Cestovný ruch vo všeobecnosti - základná terminológia, druhy cestovného ruchu, nové trendy v cestovnom ruchu
• Svetový turizmus v číslach - štatistické vyhodnotenie turizmu – napr. podľa ročenky Svetovej turistickej
organizácie (World Tourism Organisation), najnavštevovanejšie štáty sveta
• Pamiatky ohrozené cestovným ruchom – odporúčame spracovať podľa svetadielov alebo charakteru
pamiatky. K ohrozeným svetovým pamiatkam možno zaradiť Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne, jaskyňu
Altamira v Španielsku, mesto Benátky v Taliansku, Barcelonu v Španielsku, Veľký čínsky múr v Číne,
chrámový komplex Angkor Wat v Kambodži, rezerváciu Masai Mara v Keni, Machu Picchu v Peru, Veľkú koralovú bariéru či horu Uluru v Austrálii. Vybrané pamiatky odporúčame primerane charakterizovať,
uviesť ohrozenie turistami a opatrenia, ktoré by mohli pomôcť ich ochrane.
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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INFORMAČNÉ ZDROJE:
RÁDIO SLOVENSKO. (2017). Ničivý turizmus. Cyklus reportáží v relácii Príbeh na týždeň, 5 častí. Dostupné na:
http://slovensko.rtvs.sk/relacie/140965/nicivy-turizmus-5-cast?
WORLD TOURISM ORGANISATION. (2018). UNWTO Annual Report 2017. Dostupné na:
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419807
WORLD TOURISM ORGANISTION (2018). UNWTO Tourism Hihlights: 2018 Edition. 20 s. Dostupné na:
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876
Ďalšie informácie:
Články z denníkov, napríklad:
https://www.novinky.cz/ekonomika/446219-propichane-pneumatiky-zakaz-hotelu-spanelsko-resi-kolik-turistu-uz-je-prilis.html
https://www.aktuality.sk/clanok/487416/benatky-bojuju-s-turistami-zakazuju-a-spoplatnuju-co-sa-da/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/309866-svetoznama-jaskyna-altamira-sa-po-rokoch-otvori-verejnosti/
https://www.aktuality.sk/clanok/478154/top-miesta-sveta-dokedy-vydrzia-napor-turistov/ (29. 7. 2015)
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. Stela CSACHOVÁ, PhD.

Téma: Presídľovanie obyvateľstva vo svete
Presídľovanie obyvateľstva je široká téma, na ktorú možno nazerať rozlične. V zásade môže ísť o
dobrovoľné alebo nedobrovoľné (nútené) presídľovanie (forced displacement). O prvom prípade možno hovoriť, ak sa obyvatelia presídlia z osobných dôvodov, túžby po inom mieste na život, z dôvodu pracovných
príležitostí, prípadne z ďalších dôvodov založených na vôli jednotlivca. O druhom prípade možno hovoriť, ak
je presídľovanie nedobrovoľné alebo politicky organizované. A práve takého presídľovanie máme na mysli pre
spracovanie tejto témy. V histórii zaznamenávame viacero príkladov politicky riadeného presídľovania, napríklad počas osídľovania Sibíri v Rusku za vlády Stalina (dekulakizácia) či vysídľovanie Sudetských Nemcov
z Československa. Zo 70-tych rokov 20. storočia je známy príklad Pol Pota v Kambodži, ktorého súčasťou politiky bolo vysídlenie obyvateľstva z Phnom Penhu do džungle za mimoriadne krutých podmienok. V roku 2015
bol v Číne schválený nový plán urbanizácie, ktorý predovšetkým z dôvodu hospodárskeho rastu predpokladá
sťahovanie miliónov obyvateľov z vidieka do miest. S tým súvisí aj plánovanie a budovanie miest dimenzovaných pre milióny ľudí.
Študentom odporúčame pracovať na jednom z týchto štátov a okrem textovej časti navrhujeme doplniť zaujímavú grafiku či obrázky. Téma môže mať historicko-geografický charakter, ale dôležité je zdôrazniť
aj jej súčasné aspekty.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prehľad literatúry
Metodika práce
Presídľovanie obyvateľstva - základná terminológia, dôvody presídľovania vo všeobecnosti
Príklady presídľovania obyvateľstva vo svete
Vybraný štát a jeho podrobná charakteristika presídľovania jeho obyvateľstva
Záver
Zoznam informačných zdrojov
Zoznam príloh
Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
BEIJING CITY LAB. Dostupné na: https://www.beijingcitylab.com/projects-1/15-shrinking-cities/
HORÁLEK, A. (2010-2011). Čínske města na vzestupu. Geografické rozhledy. Dostupné na: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/556/pdf
HORÁLEK, A., PTÁČEK, P. (2013). Vybraná témata z geografie současné Číny. Brno: Masarykova univerzita.
Dostupné na: https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Ptacek3/publication/271823161_Vybrana_temata_z_geografie_soucasne_Ciny/links/54d1f33e0cf28959aa7bd683/Vybrana-temata-z-geografie-soucasne-Ciny.pdf
MACHONIN, J. Čína plánuje postavit dvacítku superměst. Aglomerace má mít velikost Nizozemska, Dostupné na:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cina-rust-poctu-obyvatel-mesta-superregiony_1806291815_jak (29. 5. 2018)
ÚRAD VYSOKÉHO KOMISÁRA OSN PRE UTEČENCOV – UNHCR. Dostupné na: https://www.unhcr.org/sk/
MIGRATION DATA PORTAL. Dostupné na: https://migrationdataportal.org/themes/forced-migration-or-displacement
Ďalšie informácie:
Články v dennej tlači a časopisoch
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: Energetická bezpečnosť EÚ – od koho a ako je závislá EÚ pri získavaní

zdrojov energie?

V dnešnom modernom svete si už ťažko vieme predstaviť, ako by fungovala naša spoločnosť pri obmedzení dodávok energie. Bežný človek rieši väčšinou len svoju vlastnú energetickú „minikrízu“, keď zúfalo
hľadá možnosť dobitia svojho vybitého mobilu. Už žiaci na základných školách sa síce učia, že energetické
suroviny musíme dovážať, no málokto si asi kladie otázku, čo by sa stalo keby... Tí, čo sa zaujímajú o medzinárodné vzťahy, síce určite zachytili správy o energetickej politike Ruska, či o energetickej bezpečnosti. Európska únia patrí medzi najväčších spotrebiteľov a zároveň i dovozcov energetických surovín na Zemi, pretože
má na jednej strane vysokú spotrebu energií, ale na druhej strane nedostatočné zdroje energetických surovín.
Aj to je dôvod, že EÚ ako celok patrí k svetovým lídrom v zavádzaní alternatívnych zdrojov energie, pričom jej
plány do budúcnosti sú v tejto oblasti veľmi ambiciózne.
Aký je však súčasný stav spotreby a dovozu základných energetických surovín do EÚ ako celku, respektíve do jej členských krajín? Čo všetko môžeme rátať medzi energetické suroviny? Aký podiel týchto surovín pre vlastnú spotrebu produkujú krajiny EÚ samé a aký podiel musia dovážať? Odkiaľ prúdia energetické
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suroviny do krajín EÚ? Aký podiel spotreby energie pokrývajú obnoviteľné zdroje energie? Na uvedené i ďalšie otázky by mala dať odpoveď práca na túto tému. Je pochopiteľné, že očakávané odpovede možno hľadať
predovšetkým v aktuálnych štatistikách, ktorých spracovanie a prehľadná prezentácia by mali byť súčasťou
predloženej práce.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základné pojmy a ich vysvetlenie – energetické suroviny, energetické zdroje, energetická bezpečnosť.
• Zdroje energetických surovín v rámci EÚ – ich porovnanie, štruktúra, rozdelenie podľa jednotlivých
krajín na základe základných štatistických ukazovateľov ich produkcie
• Spotreba energetických surovín v EÚ ako celku, i v rámci jednotlivých členských krajín – zhodnotenie
základných štatistických ukazovateľov spotreby vybraných energetických surovín
• Výroba elektrickej energie v EÚ a štruktúra jej zdrojov, obnoviteľné zdroje výroby energie a ich podiel
na výrobe – porovnanie základných štatistických ukazovateľov podľa členských krajín EÚ
• Dovoz energetických surovín do krajín EÚ – stručná analýza základných štatistických ukazovateľov
dovozu vybraných energetických surovín podľa množstva a krajiny pôvodu do jednotlivých členských
krajín EÚ a sumár dovozu za celú EÚ.
• Zhodnotenie pozície EÚ v produkcii, dovoze a spotrebe energetických surovín – celkové zhodnotenie
pozície EÚ v produkcii, dovoze a spotrebe energetických surovín a identifikovanie základných rozdielov
medzi jednotlivými krajinami EÚ, zhodnotenie významu spoločnej energetickej politiky EÚ v medzinárodných ekonomických a politických súvislostiach
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (mapy – vítané sú vlastné kartodiagramy a kartogramy, grafy, tabuľky, príp. ilustračné vyobrazenia)
INFORMAČNÉ ZDROJE:
BUSINESSINFO. (2018). Teritoriální informace – země. Dostupné na: < https://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme.html>
CIA -The World Factbook: in https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
DORIAN, J. P. (2005). Central Asia: A major emerging energy player in the 21st century, International Energy Economist, Maryland USA
ENERGOPORTÁL. (2018). Deštruktívne zdroje. Dostupné na: <http://energoportal.org/sucasna-energetika/destruktivne-zdroje>
EUROSTAT Statistical Yearbook. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/eurostat>
FRYNAS, J., PAULO, M. (2007). A new scramble for african oil? Historical, political, and business perspectives. In
African Affairs, vol.106, no.432, 4/2007
GAJDOŠ, A. A KOL. (2013). Regionálna geografia Európy, Bratislava: VEDA, 590 s.
HIRMAN, K. (1998). Faktor ropy a plynu v ruskej domácej a zahraničnej politike. Bratislava: Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
KUDZBEL, M. (2004). Ropná kríza zmenila prístup k energetickým zdrojom. In Hospodárske noviny, 2004. Dostupné na:< https://dennik.hnonline.sk/servisne-prilohy/57935-ropna-kriza-zmenila-pristup-k-energetickym-zdrojom>
KVÁČA, V., KNOTKOVÁ, V., KOCHAN, J. (2009). Ropné zásoby v subsaharské Africe a jejich vliv na utváření
světové politiky. Brno: Tribun EU, 268 s.
LARYŠ, M. (2010). Model energetické bezpečnosti v 21. století. In: Smolík J., Šmíd T. (ed.) Vybrané bezpečnostní
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hrozby a rizika 21. století. Masarykova Univerzita, Brno p. 69
ORBÁNOVÁ, A. (2010). Moc, energie a nový ruský imperialismus. Praha: Argo
RANETA, L., KOZHABAYEVA, A. (2012). Makroekonomické porovnanie štátov SNŠ, Prípadová štúdia Kazachhstan - Ukrajina. Medzinárodné vzťahy SAV. n.d. Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete. In
Zborník statí, n.d. Dostupné na:< http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/190_zbornik_determinanty_final_online5b25d.pdf#page=21>
SOULEIMANOV, E. (ed.). (2011). Energetická bezpečnost. Vyd. 1. Plzeň: Vykladatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 261 s.
SVETOVÁ BANKA. Dostupné na: http://data.worldbank.org/
TABATA, S. (2006). Oil and Gas in The Economic Transformation of Russia In Dependent on Oil and Gas: Russia´s
Integration into the World Economy. Sapporo: Slavic Research Center. Hokkaido University. 2006
UNITED NATIONS STATISTICS. (2018). Standard country or area codes for statistical use (M49). Dostupné na:<
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/>
YOUNGS, R. (2009). Energy security. Europe´s new foreign policy challenge. London: Routledge, 256 s.
ZÁHOŘÍK, J. (2009). Mezinárodní souvislosti těžby ropy v Africe. In Středoevropské politické studie, 4/2009
ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta, Bratislava: MAPA Slovakia Plus, 254 s.
Ďalšie informácie:
aktuálne informácie z internetu (http://old.minfin.ru; http://unstats.un.org; http://www.economist.com
http://www.financnytrh.com; http://www.forbes.com; http://www.mbendi.com/indy/oilg/ogrf/as/kz/p0005.htm; http://
www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/media/)
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. Tibor BLAŽÍK, PhD.

Téma: Škótsko – jeho charakteristika a postavenie v Spojenom kráľovstve
V súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) sa vynára veľa otázok. Z
EÚ odchádza druhá najväčšia ekonomika, významný člen NATO, jadrová veľmoc a člen Bezpečnostnej rady
OSN. Okrem nastolenia nových vzťahov s EÚ ide aj o významnú vnútropolitickú záležitosť v rámci Spojeného kráľovstva. Obyvateľstvo je názorovo rozdelené zhruba na polovice, pričom v Škótsku a v Severnom
Írsku prevládajú stúpenci zotrvania v EÚ. Týka sa to predovšetkým Škótska s jeho štátotvornou minulosťou,
jeho osobitnými dejinami, kultúrnou, politickou, ale aj ekonomickou osobitosťou. Po zániku škótskej štátnosti začiatkom 18. storočia najmä v 19. storočí v dôsledku industrializácie dochádza k potláčaniu škótskej
identity, vyháňaniu obyvateľstva z vidieka, nárastu priemyselných centier na pobreží, ako aj k masovému vysťahovalectvu. Napriek tomu od druhej polovice 19. storočia dochádza k silnejúcemu škótskemu povedomiu
a národnej obrode. To postupne po prvej a najmä druhej svetovej vojne viedlo k nárastu škótskeho povedomia
a snahám o posilnenie právomocí regiónu. Posilnil to aj rozmach škótskej ekonomiky. Nie je to len priemysel,
ťažba ropy, ale aj rybolov, dôležité strategické postavenie z hľadiska vojensko-politického, dopravného a podobne. Tento proces vyústil v 90-tych rokoch minulého storočia do poskytnutia autonómie viacerým regiónom
Spojeného kráľovstva vrátane Škótska, pričom autonómia Škótska je najrozsiahlejšia. Škótom sa postupne
jej mieru podarilo zvyšovať najmä v oblasti daní. To vyústilo pred niekoľkými rokmi v neúspešné referendum
o vystúpenie Škótka zo Spojeného kráľovstva. V súvislosti s ekonomickými problémami, ktoré Brexit prináša
sa tieto tendencie opäť zväčšujú.
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Cieľom autora bude analyzovať postavenie Škótska v Spojenom kráľovstve z hľadiska podielu zo
všetkých uhlov pohľadu (ekonomika, demografia, doprava, vojenské a politické vzťahy atď.) Ďalej analyzovať
dopady rôznych možností Brexitu na Spojené kráľovstvo a predovšetkým aj na Škótsko. Aká teda bude budúcnosť Spojeného kráľovstva, zmeny jeho postavenia vo svete a vzťahy k EÚ? Aké sú aktuálne scenáre vnútropolitického vývoja Spojeného kráľovstva napríklad aj v súvislosti s vývojom okolo Severného Írska a aký sa
očakáva vplyv týchlo prelomových udalostí na Škótsko?
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika Škótska
• Poloha, rozloha, politické postavenie
• Fyzickogeografická charakteristika krajiny (lito-, morfo-, klima-, pedo-, hydro- a bio-geografické
pomery)
• Zvláštnosti historického a politického vývoja najmä po získaní autonómie
• Obyvateľstvo a sídla (vývoj počtu obyvateľov, prirodzený, mechanický pohyb, migračné pohyby,
porovnanie z ostatnými časťami Spojeného kráľovstva, mestské a vidiecke sídla, administratívne
členenie, spôsob života obyvateľstva, jeho osobitosti)
• Humánno-geografická charakteristika (makroekonomické ukazovatele, štruktúra hospodárstva,
zameranie jednotlivých odvetví, priemyselné odvetvia, poľnohospodárstvo, doprava, ich priestorové
rozmiestnenie, zahraničný obchod, kultúra, školstvo)
• Postavenie Škótska v rámci Spojeného kráľovstva (makroekonomické ukazovatele, podiel jednotlivých
odvetví na hospodárstve Spojeného kráľovstva, podiel na obyvateľstve, porovnanie politickej štruktúry
Škótska a celej krajiny atď.)
• Varianty vývoja Škótska na základe rôznych stupňov Brexitu
• Možné scenáre vývoja Škótska po Brexite, ich pravdepodobnosť
• 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 Ostravě a nakladatelství Tilia, 415 s.
CIA - THE WORLD FACTBOOK. Dostupné na: https//www.cia.gov/library/publikations/the- world-factbook/
CLIVE, L. (1999). Scotland and the United Kingdom. The economy and the Union in the twentieh century, Manchester: Manchester University Press
EUROSTAT STATISTICAL YEARBOOK 2000-2010
FINLAY, R. J. (1996). Scotland in the Twentieh Century. Edinburg: Edinburg University Press
FLAHIVE, R. A KOL. (2006). Geography: Reals, Regions and Concepts - 12th Editions. 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.
HASSAN, G., WARHURST, C. (2002). Anathomy of the New Scotland. Strathclyde Bussines School, Liverpool
University Press
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HOOD, N., PEAT, J., PETERS, E. AND YONNY, S. (eds.) (2002). Scotland in a Global Economy: The 2020 Vision. Palgrave MacMillan Basingstoke, UK
KOLEKTÍV AUTOROV (2000). Lexikón krajín sveta. Harmanec: Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec
KOLEKTÍV AUTOROV (2016). Veľký atlas sveta - Atlas pre celú rodinu, Bratislava: Ikar, 314 s.
KRÁL, V. (2009). Fyzická geografie Evropy. Praha: Academia, 348 s.
LIŠČÁK, V. (2009). Státy a území světa, Praha: Libri, 895 s.
ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 254 s.
Ďalšie informácie:
Turistickí sprievodcovia, webové stránky škótskych inštitúcií (škótska vláda, parlament)
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. Gabriel ZUBRICZKÝ, PhD.

Téma: Turecko – Ázia alebo Európa?
Turecko je na rozhraní svetov. Turecko je most. Turecko je (aj bolo) na križovatke, môže odbočiť doľava, potom sa vrátiť, skúsiť doprava. Križovatka ostáva a s ňou aj možnosti. Nie je to len smerová križovatka,
ale aj križovatka kultúr, názorov a nálad.
Geopolitická poloha Turecka je úžasný dar, ktorý môže pomôcť rozvoju, ale aj prispieť k problémom
krajiny. Geograficky sa územie štátu rozprestiera v Ázii aj v Európe. Politicky sa priraďuje viac k Ázii. Na
druhej strane je členom mnohých európskych politických, ekonomických, kultúrnych a športových inštitúcií
a organizácií. Turecko je kandidátom na vstup do Európskej únie. Turecko je významným členom NATO, rovnako tiež blízkou krajinou viacerým moslimským štátom (napr. v Strednej Ázii). Turecko potrebuje Európu,
Európa potrebuje Turecko. Turci sú veľkou migračnou skupinou v západoeurópskom prostredí, Európania
tvoria podstatu masového cestovného ruchu v Turecku.
Práca geografickej olympiády by mala zohľadniť otáznik v názve. Autor by mal vďaka geografickej analýze vysloviť názor, v čom je Turecko európske a v čom ázijské. Skúsiť odpovedať na to, či je nálada
v Európe viac za bližšiu tesnú politickú a ekonomickú integráciu Turecka s Európou, alebo, naopak prevláda
na starom kontinente v tomto smere skepsa.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika Turecka
• Fyzickogeografická charakteristika krajiny
• Historický, politický a geopolitický vývoj Turecka
• Obyvateľstvo, sídla a kultúra
• Humánnogeografická charakteristika
-8-
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•
•
•
•
•
•

Medzinárodné postavenie štátu, vzťahy so susednými štátmi, vzťahy s EÚ
Perspektívy vývoja krajiny a politického smerovania
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, 415 s.
BATEMAN, G., EGAN, V., eds, (1999). Encyklopedie Zeměpis světa, Praha: Columbus
CIA - THE WORLD FACTBOOK. Dostupné na: 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.
GURŇÁK, D. A KOL. (2013). Geografia Ázie. Bratislava: Univerzita Komenského, 412 s. Dostupné na: http://www.
regionalnageografia.sk/index.php?p=3265792585
GURŇÁK, D. (2017). Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí od úsvitu dejín do súčasnosti. Bratislava: Mapa
Slovakia Plus, 61 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.
KREISER, K., NEUMANN, K. CH. (2008). Dějiny Turecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
LEWIS, B. (1997). Dějiny Blízkého východu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
MANDEVILLE, J. (2000). Turecko. Brno: Geodézie
PIRICKÝ, G. (2006). Turecko. Praha: Libri
LIŠČÁK, V. (2009). Státy a území světa, Praha, Libri, 895 s.
SVETOVÁ BANKA. Dostupné na: http://data.worldbank.org/
TAUER, F. (2006). Svět Islámu. Dějiny a kultura. Praha: Vyšehrad
VESELÁ, Z. (1984). Turecká republika. Praha: Svoboda
WANNER, J. (2009). Krvavý zrod moderního Turecka. Ankara mezi Londýnem a Moskvou. Praha: Libri
ZUBRICZKÝ, G. (2009). Geografia štátov sveta, Bratislava: MAPA Slovakia Plus, 254 s.
Ďalšie informácie:
Články v dennej tlači a časopisoch
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
Mgr. Marián KULLA, PhD.

Téma: Pekárenská a cukrárenská výroba na Slovensku
Potravinársky priemysel zabezpečuje výživu obyvateľstva krajiny a preto je dôležitým odvetvím priemyselnej výroby a má významné postavenie aj v ekonomike Slovenska. Má dávne tradície výroby, siahajúce
do obdobia potravinárskych remesiel (mlynárstvo, mäsiarstvo, pekárstvo, pivovarníctvo a iné). Pekárenská a
cukrárenská výroba spolu veľmi úzko súvisia. História tejto výroby na našom území siaha už do 5. storočia,
čím sa toto remeslo zaraďuje medzi najstaršie a najdôležitejšie činnosti, ktoré súvisia s obživou obyvateľstva.
Vo všeobecnosti považujeme pekárenskú a cukrárenskú výrobu ako veľmi konzervatívne remeslá. Pekári veľmi
pomaly akceptovali technické novinky týkajúce sa urýchlenia výroby, aj keď im uľahčovali prácu či znižovali
fyzickú námahu. Postupné spriemyselňovanie výroby a budovanie veľkých pekární zásadne ovplyvnili celú
pekárenskú a cukrárenskú výrobu.
Z hľadiska veľkostnej štruktúry reprezentujú tieto odvetvia väčšinou menšie podnikateľské subjekty.
Výnimku tvorí iba niekoľko veľkých podnikov v mestách ako napr. Bratislava, Nitra, Košice, Prešov alebo
Čadca. Pri rozmiestnení potravinárskeho priemyslu je dôležitý faktor spotreby, pekárenská a cukrárenská výroba nie je výnimkou. Veľmi úzko to súvisí s tým, že produkty týchto odvetví patria ku každodenným nákupným
komoditám spotrebiteľov.
V práci bude potrebné analyzovať predpoklady ovplyvňujúce rozvoj pekárstva a cukrárstva na Slovensku, a to je poľnohospodárska (produkcia základných surovín – obilnín) a mlynárska výroba. Cieľom
práce je charakterizovať podmienky vývoja pekárenskej a cukrárenskej výroby na Slovensku v minulosti, súčasnosti a naznačiť perspektívy do budúcnosti, poukázať na priestorové rozmiestnenie podnikov na Slovensku.
Pozornosť by mala byť venovaná najvýznamnejším podnikom odvetvia prostredníctvom analýzy zamestnanosti, ekonomických ukazovateľov, odberateľsko-dodávateľských vzťahov a pod.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Vývoj pekárenskej a cukrárenskej výroby na Slovensku
• Predpoklady pre rozvoj pekárenskej a cukrárenskej výroby (poľnohospodárska výroba, mlynárska výroba, faktor spotreby ...)
• Súčasný stav pekárenskej a cukrárenskej výroby na Slovensku
• Charakteristika vybraných priemyselných podnikov pekárenskej a cukrárenskej výroby na Slovensku
• Perspektívy pekárenskej a cukrárenskej výroby na Slovensku
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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INFORMAČNÉ ZDROJE:
DUBCOVÁ, A. A KOL. (2008). Geografia Slovenska. Nitra: UKF, 351 s. Dostupné na: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/
index.php/publikacie/geografia-slovenska
DUBCOVÁ, A. (2010). Potravinársky priemysel Slovenska. In. Geografické poznatky bez hraníc, UPJŠ Košice, s. 304
– 310, ISBN 978-80-7097-836-8.
HÄUFLER, V. (1978). Ekonomická geografie Československa. Praha: Academia, 685 s.
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. č. 16
(2014), s. 36-42.
MATOŠKOVÁ, D., GÁLIK, J. (2013). Vybrané aspekty konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu a jeho
produktov v maloobchodnej sieti. In. Ekonomika poľnohospodárstva, ročník 13, číslo 1, VÚEPP, s. 88-104.
MIŠÚNOVÁ, E., MIŠÚN, J. (2009). Priemysel Slovenska a dopady globálnej krízy. Bratislava: Esprit, s.r.o., 318 s.
POPJAKOVÁ, D. (1999). Štrukturálne a priestorové zmeny priemyslu pod vplyvom socioekonomickej transformácie.
In. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica,
Vol. XXII, No. 3, s. 249-270.
SZEMES, V. (2015). História slovenského pekárstva. Bratislava: Promp, 365 s.
SZEMES, V., KAROVIČ, V. (1992). Chlieb náš každodenný. Bratislava: Alfa – Promp, 199 s.
Ďalšie informácie:
Ročenky priemyslu. Štatistický úrad SR v Bratislave
www.sario.sk, www.nbs.sk, www.economy.gov.sk
Denná tlač v SR, Trend TOP 2018, príloha týždenníka Trend (september 2018)
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. Alena GESSERT, PhD.

Téma: Zmeny krajiny na historických obrazoch a fotografiách vybraného

regiónu Slovenska

Krajina, ktorá nás obklopuje, sa dynamicky mení. Človek v danej krajine žije a prispôsobuje ju
svojim potrebám či využívaniu. Alebo opačne, ľudia krajinu opustili a postupne sa vracia do „pôvodného“
stavu. Niektoré oblasti sú zmenené na nepoznanie, jedným či druhým spôsobom. V priebehu desaťročí buď
úplne zarástli a ich pôvodný charakter je už ťažko rozpoznať. Či naopak, les takmer úplne zmizol a krajinu
tvorí mozaika sídel a poľnohospodárskych plôch.
Táto téma umožňuje autotovi na ľubovoľne zvolenom území poukázať na zmeny, ktoré v určitom
časovom úseku v krajine nastali. Ako „svedok“ týchto zmien môžu slúžiť fotografie, či iný obrazový materiál.
Porovnaním starších a nových fotografií je možné tieto zmeny definovať a popísať. Sledovaný časový horizont
si autor môže zvoliť ľubovoľne.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
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•
•
•
•
•
•
•
•

Fyzickogeografická charakteristika skúmaného územia alebo lokalít (lito-, morfo-, klima-, hydro-, pedoa bio- geografické pomery, ochrana prírody)
Humánnogeografická charakteristika skúmaného územia alebo lokalít
Porovnanie stavu krajiny v zvolenom období
Analýza výsledkov a perspektívy zmien krajiny v budúcnosti
Záver
Zoznam informačných zdrojov
Zoznam príloh
Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
BOLTIŽIAR, M., OLAH, B. (2009). Krajina a jej štruktúra (Mapovanie, zmeny a hodnotenie). Nitra: UKF v Nitre
CEBECAUEROVÁ, M. (2007). Analýza a hodnotenie zmien štruktúry krajiny na príklade časti Borskej nížiny a Malých Karpát. Geographia Slovaca, 24, 14.
DICKÁ, J. (2005). Zmeny vo využívaní územia Slovenského krasu. In Zborník z III. Medzinárodného geografického
kolokvia, „Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe“.
Danišovce, pp. 27 – 32.
FERANEC, J., OŤAHEĽ, J. (2001). Krajinná pokrývka Slovenska. Bratislava: Veda, pp. 108 – 111.
HOCHMUTH, Z. (2005). Transformácia krajiny Slovenského krasu ako prejav celospoločenských zmien posledných
decénií. In Zborník z III. Medzinárodného geografického kolokvia, „Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných
spoločenských zmien v strednej a východnej Európe“. Danišovce, pp. 47 – 52.
HUBA, M. (1984). Stabilita (dynamická rovnováha) krajinného systému. Geografický časopis, 36, 267 – 285.
JANČURA, J. (1999). Development aspects of the land cover (secondary landscape structure) and their relation to the
character. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, pp. 177 – 187.
Ďalšie informácie:
http://fortepan.hu - portál historických fotografií
Google Earth – historické mapy
www.mapire.eu – historické mapovania Európy
https://refresher.cz/41860-Slovensko-na-historickych-fotografiach-Ako-vyzeral-zivot-na-nasom-uzemi-v-minulych-storociach?gdpr-accept=1 - historické fotografie SR
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: Život v pohraničí (ne)rovná sa život na okraji (periférii) - prípadová

štúdia vybraného pohraničného regiónu

Hranice v tradičnom ponímaní v zmysle politickej hranice, predstavujú obranný priestor oddeľujúci
susedné štáty. Pohraničie tak v tomto zmysle vytvára skôr akési nárazníkové územie než priestor vzájomných
kontaktov. Tento uhol pohľadu prirodzene súvisí s geopolitickými stratégiami jednotlivých krajín, ktoré pohraničie vnímajú ako územie potenciálneho rizika či ohrozenia, v dôsledku čoho sa v ňom často koncentrujú problémy súvisiace s nedostatočným rozvojom, investíciami alebo stavom infraštruktúry, či dokonca až vylúčením
z ekonomických, sociálnych a kultúrnych procesov. S územím v blízkosti hraníc sa tak často spájajú prívlastky
ako okrajový, vzdialený, periférny.
Tento bariérový efekt hraníc a ich dopad na stav a fungovanie pohraničných území sa však pod vplyvom globalizačných a integračných procesov postupne mení. V našich zemepisných šírkach celkom určite,
čoho dôkazom je voľný pohyb osôb a tok tovarov, služieb a informácií. Výsledkom sú tak vzájomné cezhraničné väzby determinované na jednej strane priepustnosťou (t.j. fyzickogeografickou priechodnosťou) samotnej
hranice, na strane druhej priestorovým rozložením, štruktúrou a dostupnosťou sídiel lokalizovaných pozdĺž
oboch strán hranice.
Cieľom práce je analýza vybraného pohraničného regiónu z hľadiska meniacich sa faktorov, ktoré
napovedajú o tom, či daný región a život v ňom skutočne je, alebo nie je životom na periférii. Autor témy má
pri napĺňaní cieľa k dispozícii širokú paletu rozličných geografických a socioekonomických faktorov, ktorými
sú napr. vzdialenosť a dostupnosť centier, fyzickogeografický charakter územia, rozvoj infraštruktúry, lokalizácia investorov, cezhraničná spolupráca, kvalita života či identita obyvateľov s daným územím.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Definovanie kľúčových pojmov – pohraničie, pohraničný región, periféria
• Prístupy k vyčleňovaniu a vnímaniu pohraničia v minulosti a súčasnosti
• Geografická charakteristika vybraného pohraničného regiónu (fyzickogeografická a humánnogeografická)
• SWOT analýza (silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia) vybraného pohraničného regiónu vo vzťahu k meniacemu sa významu vybraných faktorov – napr. kritérium vzdialenosti a dostupnosti, fyzickogeografická bariéra, pozícia v sídelnej štruktúre, celospoločenská situácia, identita obyvateľov, ...
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
INFORMAČNÉ ZDROJE:
HALÁS, M. (2002). Hranica a prihraničný región v geografickom priestore (teoretické aspekty). Geographia Slovaca,
18, s. 49-55.
HALÁS, M. (2008). Priestorová polarizáca spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska. Sociologický časopis/Czech Sociological Review,44(2), s. 349-369.
HAVLÍČEK, T. (2003). Are border regions peripheral regions? In: Kowalczyk, A. (ed). Theoretical and methodologi-
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cal aspects of geographical space at the turn of century. Warsav University. p.193-197. ISBN 83-89502-00-3
HURBÁNEK, P. (2005a). Vývoj a nové prístupy v interpretáciách vidieka: priestorový aspekt, periférnosť a koncentrovanosť systému osídlenia. In: Spišiak, P., Kusendová, D., Pavlíčková, K., Halás, M., Kolény, M., Zubriczký, G.,
Švoňavec, M., Hurbánek, P., Paľuch, T., Labuda, M. Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989. Bratislava: Geografika, s. 95-114. ISBN 80-969338-4-1.
HURBÁNEK, P. (2005b). Vybrané teoreticko-metodologické aspekty vymedzenia prihraničia. Transformační procesy,
s. 87-92.
JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. (2004). České pohraničí-bariéra nebo prostor zprostředkování? 1.
vyd. Praha: Academia, 282 s. ISBN 80-200-1051-3.
NOVOTNÁ, M. (ED.) (2005). Problémy periférních oblastí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 184 s. ISBN 80-86561-21-6.
WIECKOWSKI, M., MICHNIAK, D. (ED.) (2012). Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a
rozvoja cestovného ruchu. Warszawa-Bratislava: IGiPZ PAN, GgÚ SAV. 284 s. ISBN 978-83-61590-93-4.
Ďalšie informácie:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – cezhraničná spolupráca
http://www.minv.sk/?cezhranicna-spolupraca
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/391777-ked-slovaci-zaludnovali-ceske-pohranicie/
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

prof. RNDr. Ladislav TOLMÁČI, PhD.

Téma: Svätojakubská cesta na Slovensku ako cieľ cestovného ruchu
Pútnická cesta svetového významu, ktorá spája väčšinu európskych krajín, prechádza aj Slovenskom.
Svätojakubská cesta má cieľ v Santiagu de Compostella v Španielsku, jej význam však prekračuje hranice štátov. Nemá len religiózny charakter, ale premieta sa aj do kultúrnohistorickej, sociálnej a etnografickej roviny.
V ostatnom čase sa intenzívne dokončuje slovenská časť Svätojakubskej cesty. Jej charakteristika a
osobitosti sú predmetom tejto témy. Dôležité je zdôrazniť aspekty podporujúce poznanie Slovenska a rozvoj
jeho cestovného ruchu.
Práca by sa mala dotýkať jednotlivých častí Svätojakubskej cesty na Slovensku. Autor by mal na základe geografickej analýzy charakterizovať súčasný stav a perspektívy tejto púte.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Výber úseku Svätojakubskej cesty na Slovensku
• Fyzickogeografická charakteristika úseku Svätojakubskej cesty
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•
•
•
•
•

Kultúrnohistorická charakteristika úseku Svätojakubskej cesty
Záver
Zoznam informačných zdrojov
Zoznam príloh
Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
BENIAČ, S. (2007). Kultúrny turizmus. 1.vyd. Bratislava: PROGRESSUS SLOVAKIA, 2007, 98 s. ISBN 978-80969642-2-2
BOROVSKÝ J., SMOLKOVÁ E., NIŇAJOVÁ, I. (2008). Cestovný ruch. Trendy a perspektívy. 1. vyd. Bratislava:
Iura Edition, 2008, 280 s. ISBN 978-80-8078-215-3
DLUGOŠ, F. (2006). Svätý Jakub apoštol v chráme a medzi nami. 1.vyd. Levoča: MTM Levoča, 2006, 60s. ISBN 8089187-10-2
ELIAŠOVÁ, D. (2004). Impulzy pre rozvoj pútnického cestovného ruchu na Slovensku. In: Ekonomická revue, roč.
37, 2004. č. 4, 230-238. ISSN 0139-8660
GREGOROVÁ B., NERADNÝ M., KLAUČO B., MASNÝ M., BALKOVÁ, N. (2015). Cestovný ruch a regionálny
rozvoj. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela Belianum, 2015, 197 s. ISBN 978-80-5570952-9
GÚČIK, M. (2010). Cestovný ruch. 1. vyd. Banská Bystrica: DALI-BB, 2010, 307 s. ISBN 978-80-89090-80-8
GÚČIK, M. (2000). Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 2000. ISBN 80-8055355-6
GÚČIK, M. (2006). Výkladový slovník - cestovný ruch, hotelierstvo a pohostinstvo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. 215 s. ISBN 80-10-08360-3.
KROGMANN, A. (2007). Religiózny cestovný ruch v Nitre a jeho špecifiká. In: Geographia Cassoviensis. roč. 1, č. 1,
s. 103-106. ISSN 1337-6748
KROGMANN, A. (2007). Religiózny cestovný ruch v Nitrianskom kraji . Nitra : UKF, 2007. 100 s. ISBN 978-808094-186-4
KUREK, W. a kol. (2007). Turystyka. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, 541 s. ISBN 978-8301-15294-9
LAUKO, V. a kol. (2014). Regionálne dimenzie Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
2014, 526 s. ISBN 978-80-223-3725-0
MARIOT, P. (1983). Geografia cestovného ruchu. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1983, 248 s.
Camino de Santiago na Slovensku [cit. 08.01.2018] Dostupné na: http://www.caminodesantiago.sk
História Svätojakubskej cesty [cit. 11.02.2018] Dostupné na: http://www.ultreia.cz/svatojakubska-cesta/historie/svaty-jakub
Jakubská cesta na Slovensku cit. [cit. 17.02.2018] Dostupné na: http://www.jakubskacesta.eu/
Oficiálna stránka španielskej Svätojakubskej cesty [cit. 15.02.2018] Dostupné na: http://www.caminosantiago.org/
cpperegrino/caminos/caminover.asp?kCamino=SK01a&CaminoId=334
Prepojenie slovenskej a poľskej Svätojakubskej cesty [cit. 18.02.2018] Dostupné na: https://www.hlavnespravy.sk/
jakubska-cesta-slovensko-a-jakubska-cesta-polsko-sa-po700-rokoch-prepojili/673283
Svätojakubská cesta na Slovensku [cit. 15.04.2018] Dostupné na: http://www.jakubskacesta.eu/
Začiatky Svätojakubskej cesty na Slovensku [cit. 10.02.2018] Dostupné na: http://jankani.blog.pravda.
sk/2017/04/24/710-rokov-po-jakubskej-ceste-zo-slovenska-docompostely/
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
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RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Téma: Slovenské rieky včera a dnes – pltníctvo verzus vodná turistika
Pltníctvo patrilo medzi typické súčasti viacerých slovenských riek. Avšak s modernizáciou hospodárstva, dopravy a úpravou vodných tokov postupne z našich riek vymizlo. V niektorých oblastiach Slovenska
zostalo ako turistická atrakcia na krátkych úsekoch riek, avšak už zďaleka nemá taký hospodársky význam
ako v minulosti. V súčasnosti sa skôr rozvíja vodná turistika, ktorá láka mnohých viac či menej športovo založených turistov.
Cieľom práce je porovnať využiteľnosť vodných tokov Slovenska z hľadiska pltníctva v minulosti a
vodnej turistiky v súčasnosti – či už v rámci celého Slovenska alebo vo vybranom regióne. Súčasťou práce by
mal byť návrh úseku (úsekov) vybranej rieky, ktoré by mohli byť využiteľné pre pltníctvo (ako turistická atrakcia) alebo pre vodnú turistiku.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Vývoj vodnej dopravy na Slovensku – od pltníctva k modernej vodnej doprave
• pltníctvo ako dôležitá súčasť dopravy v minulosti
• rieky (úseky riek), na ktorých sa plte používali
• splavné rieky (úseky riek) v súčasnosti
• rieky využiteľné pre nákladnú a osobnú dopravu v súčasnosti
• rieky využiteľné pre vodnú turistiku
• rieky so zachovalým pltníctvom
• Príčiny obmedzenia alebo zániku pltníctva
• modernizácia dopravy (aj suchozemskej)
• výstavba kaskád
• regulácia vodných tokov
• nerentabilnosť pltníctva
• nízka bezpečnosť pltníctva
• Charakteristika rieky (úseku)
• so zachovalým pltníctvom
• s možnosťami pre vodnú turistiku
• pre obe:
• poloha a vyhraničenie územia (sledovaného úseku)
• účelová fyzickogeografická charakteristika územia
• účelová humánnogeografická charakteristika územia (význam pltníctva alebo modernej vodnej
dopravy pre región, možnosti zlepšenia pltníctva alebo modernej dopravy v regióne)
• Vlastné návrhy (všetky návrhy treba zdôvodniť)
• kde by mohli byť rieky využívané pre vodnú dopravu? (návrh osobnej alebo nákladnej dopravy pre
odľahčenie pozemskej dopravy)
• kde by mohli byť rieky využívané pre pltníctvo? (návrh zaujímavého úseku rieky aj s turistickými
zaujímavosťami)
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•
•
•
•

• kde by mohli byť rieky využívané pre vodnú turistiku? (návrh krátkeho itinerára cesty)
Záver
Zoznam informačných zdrojov
Zoznam príloh
Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
FOLTÁN, J. (1968). Plavenie dreva a pltníctvo na Slovensku. In Zborník LPDM, č. 5, Martin: Osveta, s. 153-173.
GINDL, J. (1987). Z dejín dopravy dreva po Hrone. In Zborník LDPM, č. 14, Martin: Osveta, s. 183-194.
HÚSKA, A. M. (1972). Slovenskí pltníci: život, práca a kultúra slovenských pltníkov. Martin: Osveta
HRONČEK, P. (2007). Transformácia vodných tokov v okolí Slovenskej Ľupče. Geografická revue 3/1, pp. 67-94.
JEŘÁBEK, R. (1961). Vorařství v povodí Váhu (Váh, Orava, Kysuca) a Hronu (Hron). In Karpatské vorařství v 19.
století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.
digilib/119183/SpisyFF_073-1961-1_4.pdf
KAVULJAK, A. (1942). Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku. Bratislava: Lesnícka a drevárska únia v Bratislave. Dostupné na: http://files.urbol.webnode.sk/200001372-51259521e0/Dejiny%20lesn%C3%ADctva.pdf
MICHAELI, E. (2015). Regionálna geografia Slovenska. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Dostupné na:
http://videoportal.fhpv.unipo.sk/2015/20150622_texty_projekt_utv_finalne/REGION%C1LNA%20GEOGRAFIA%20
A4.pdf
PRELOŽNÍK, V., FRANKO, F., JUHÁS, P., URBANEC, M. (2015). Vodácky sprievodca riekou Hron. Nitra: Enigma
Ďalšie informácie:
http://www.reny.sk/slovensko-rieky.htm
http://www.rieky.sk/mapa_s.aspx
https://kamnahory.sk/Navstevne-a-prevadzkove-poriadky/Prielom-Hornadu-vodacky-sprievodca.html
http://panorama.sk/sk/sprievodca/maly-dunaj-pod-vlkmi/1774
Dostupné mapy, atlasy, cestovateľská literatúra
Časti mnohých titulov (hlavne zahraničných) sú dostupné na books.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

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.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 48. ROČNÍK
Témy písomných prác v školskom roku 2019/2020
Autori:

RNDr. Tibor Blažík, PhD.
RNDr. Stela Csachová, PhD.
RNDr. Katarína Danielová, PhD.
RNDr. Alena Gessert, PhD.
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

Mgr. Marián Kulla, PhD.
Mgr. Lucia Škamlová, PhD.
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

Recenzent: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
Slovenská komisia Geografickej olympiády
Zostavil: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2019
Vydané s finančnou podporou MŠVVaŠ SR
www.olympiady.sk

