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Kategória „A“
Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta (okrem SR)
Mgr. Veronika ONDOVÁ

Téma: Cesta kávového zrnka
Káva ako povzbudzujúci nápoj tvorí v mnohých domácnostiach základ dňa. Je to štandardný nápoj
poskytovaný stravovacími zariadeniami. Niektoré štáty ako Brazília, Kolumbia, Vietnam, Etiópia a ďalšie
majú veľký podiel vo svetovej produkcii kávy, čím sú viac či menej závislé od dopytu populácie. Je ale cena
šálky kávy adekvátna? Čo všetko sa skrýva pod sumou približne dvoch eur?
Cieľom témy je vytvoriť prehľad, ako sa káva ako výsledný produkt dostane od pestovateľa kávovníka
k spotrebiteľovi. Nie je to len pestovanie kávovníka, ale aj samotný export, praženie a balenie kávy. Je štandardom, že káva sa pestuje v jednom štáte (napr. Brazília), putuje do pražiarne (napr. Taliansko) a nakoniec
sa balí v inom štáte. Touto témou sa snažíme poukázať na hospodársku spoluprácu viacerých štátov.
Práca by mala poukazovať na potrebu hospodárskej spolupráce viacerých štátov najmä pestovateľov
kávovníka v oblasti nazývanej „The bean belt“ a pražiarní po celom svete. V slovenskej literatúre sa problematike nevenuje veľká pozornosť, preto práca ponúka priestor pre originálne spracovanie pomocou zahraničnej literatúry, najmä v anglickom jazyku. Téma ponúka priestor na prácu s grafmi a štatistickými údajmi,
ktoré je potrebné interpretovať (napr. portál atlas.cid.harvard.edu)
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Pestovanie kávy vo svete
• Stručná charakteristika prírodných pomerov vhodných na pestovanie kávy – „The bean belt“
• Charakteristika základných odrôd - robusta a arabica
• Najväčší producenti kávy vo svete
• Proces spracovania kávy
• Cena šálky kávy
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
INFORMAČNÉ ZDROJE:
ATLAS EKONOMICKEJ PREVIAZANOSTI. Dostupné na: https://atlas.cid.harvard.edu
INTERNATIONAL COFFEE ORGANISATION. www.ico.org
WALACH, O. 2020. The economics of coffee in one chart. Subscribe. Dostupné na: https://www.visualcapitalist.com/
the-economics-of-coffee-in-one-chart/?fbclid=IwAR0LT7-SAdtxxZRIgeNdhh3PvEFlMMFbFxeMtTP6OHJ0XeJobhyG1rHjl6k
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WORLD ATLAS. Dostupné na: https://www.worldatlas.com/articles/top-coffee-producing-countries.html
WORLDS TOP EXPORTS. Coffee exports by country. Dostupné na: http://www.worldstopexports.com/coffee-exports-country/
Ďalšie informácie:
Články z denníkov a internetu
Články z časopisov Geo, National Geographic, Geografia
Články z novín – Denník N
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf

RNDr. Juraj RECHTORÍK, RNDr. Mgr. Anna TOLMÁČI, PhD.

Téma: Stredná Amerika – región, ktorý spája aj rozdeľuje
Stredná Amerika je územím, ktoré je súčasne zaraďované k Severnej aj Latinskej Amerike. Región,
ktorý je veľmi turbulentný a súčasne progresívny. Prepája a súčasne oddeľuje veľké kontinentálne bloky
Severnej a Južnej Ameriky.
Stredná Amerika je šija medzi kontinentmi, v ktorej sa nachádzajú významné štáty, napr. Mexiko,
Kuba a i. Ich úloha v súčasnosti postupne narastá. Sú v bezprostrednom susedstve USA a tlak na ich hranice
je zrejmý.
V minulosti sa región pokúsil o tesnejšiu previazanosť medzi jednotlivými štátmi, ktoré ho tvoria.
Paradoxne neuspel. Čo bolo dôvodom tohto neúspechu? Aká je budúcnosť územia, ktoré spája USA a Južnú
Ameriku? Ako zmierniť nápor na hranice USA z Mexika a iných štátov Strednej Ameriky? Aké sú historické
súvislosti napätia medzi Karibským regiónom a Floridou? Prečo sú práve štáty Strednej Ameriky typickými
príkladmi banánových republík?
Toto sú zásadné otázky, na ktoré je potrebné hľadať odpoveď vo Vašej práci Geografickej olympiády.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika Strednej Ameriky – geografická poloha, ohraničenie územia, administratívne členenie a jednotlivé štáty
• Osobitosti historického, náboženského a politického vývoja
• Historický vývoj územia a jednotlivé štátne útvary v Strednej Amerike
• Vývoj geopolitickej situácie po roku 2000 v Strednej Amerike
• Vybrané prvky fyzickogeografickej charakteristiky regiónu (lito-, morfo-, klíma-, hydro-, pedo- a biogeografické pomery, ochrana prírody), so zameraním na tie prvky krajiny, ktoré sú najviac ohrozené
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•
•
•
•
•
•
•

Premeny obyvateľstva a sídiel - vývoj počtu obyvateľov a jeho rozmiestnenie, prirodzený, mechanický
a celkový pohyb, veková, vzdelanostná, národnostná, náboženská štruktúra, zamestnanosť a nezamestnanosť, vidiecke a mestské sídla
Ekonomickogeografická charakteristika územia (výrobná sféra, nevýrobná sféra so zameraním na cestovný ruch)
Perspektívy politického a sociálno-ekonomického vývoja v Strednej Amerike
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. Praha: Columbus
HAJČÍKOVÁ, M., KOVÁČOVÁ, M. 2000. Slovenské vžité názvy štátov a závislých území. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné na:
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-statov/
JANSSEN, S. 2021. The World Almanac and Book of Facts 2021, World Almanac Books, 1008 s.
KOLEKTÍV AUTOROV. 1997. Velký atlas světa. Praha: Kartografie Praha.
KOREC, P., ZUBRICZKÝ, G. 1996. Krajiny Zeme, 1. a 2. diel. Bratislava.
MAGULA, A., TOLMÁČI, L., ZUBRICZKÝ, G. 2016. Dáta do vrecka, Svet 2016, Bratislava: Mapa Slovakia Plus,
s. r. o., 36 s.
MAGULA, A., MARI, L., TOLMÁČI, L. 2002. Lexikón štátov a území sveta. Bratislava: Mapa Slovakia
SVETOVÁ BANKA. 2021. Dostupné na: http://data.worldbank.org/
THE CIA WORLD FACTBOOK 2020-2021, Skyhorse Publishing, New York, 2020, 1176 s. Dostupné na:
https://www.cia.gov/the-world-factbook/
TOLMÁČI, L. a kol. 2009. Zemepis, Slovník – Tabuľky, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1998, 64 s.
ZUBRICZKÝ, G. 2009. Geografia štátov sveta. Bratislava: MAPA Slovakia Plus
Ďalšie informácie:
Internetové zdroje: www.geography.cz, https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv; www.surf.sk; https://www.mzv.
sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta; https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: SKGO, IUVENTA, 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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doc. RNDr. Daniel GURŇÁK, PhD.

Téma: Sedmohradsko – súčasná tvár krajiny s búrlivou minulosťou
Sedmohradsko alebo exoticky znejúcejšie Transylvánia, ktorú si nejeden laik spojí ihneď s upírmi a legendárnym Draculom, je historická krajina, ku ktorej má Slovensko oveľa bližšie, než mnohým ľudí
sprvoti príde na um. Viac ako 9 storočí sme zdieľali osudy v spoločnom štáte – Uhorsku. Kým súčasné
Slovensko bolo jeho najsevernejšou časťou, Sedmohradsko zasa najvýchodnejšou. Hoci sa Košičania radi
pýšia, že „ich“ Dóm Sv. Alžbety je najvýchodnejšou gotickou katedrálou, už len kvôli Sedmohradsku to nie
je pravda (iba ak na území Slovenska) – nádherné stavby podobného druhu stoja i v Kluži (Cluj-Napoca)
či Brašove. V Sedmohradsku nájdeme krásne stredoveké mestá, hrady, ale i hlboké hory a vysoké štíty. Táto
historická krajina, ktorá pritom leží len zhruba 100 – 150 km (podľa toho, ako ju vymedzíme) od juhovýchodného cípu Slovenska, je u nás stále málo známa. Možno aj preto, že sa skrýva pod označením Rumunsko,
a to si mnohí neprávom paušálne spájajú s „nejakým“ Balkánom, chudobou, zaostalosťou. Lenže Rumunsko
za 30 rokov od pádu komunistického režimu urobilo obrovský pokrok, doslova sa mení pred očami. Do Sedmohradska už vedú diaľnice napojené na európsku diaľničnú sieť, v mestách vyrástli supermarkety, nákupné
centrá, rastie nová výstavba. Iste, zostali aj mnohé stopy starého režimu. No jeho obyvatelia sa aj hrdo hlásia
k svojej minulosti, na ktorej sa podieľala pestrá zmes národov a národností – nielen Rumuni, ale aj Maďari
a Sikulovia, Nemci a viaceré iné národnosti. Ak si spravíte okružnú cestu po celom Rumunsku, vtedy uvidíte,
ako sa až po prekročení Karpát zmení krajina, architektúra. Naopak, pred Karpatmi v Sedmohradsku je to
krajina, ktorá v mnohom pripomína strednú Európu, hoci, samozrejme, sa i v mnohom odlišuje. Ako teda
vyzerá z geografického pohľadu súčasné Sedmohradsko vyše 100 rokov po odčlenení od Uhorska? Ako sa
líši od zvyšku Rumunska? Čo môže ponúknuť turistom? To sú problémy, na ktoré by sa mohli zamerať práce
na túto tému.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika Sedmohradska (poloha, rozloha, politické rozdelenie) a jeho vymedzenie (existuje niekoľko spôsobov)
• Fyzickogeografická charakteristika krajiny (lito-, morfo-, klíma-, hydro-, pedo- a bio- geografické pomery).
• Zvláštnosti historického a politického vývoja, so zameraním najmä na vývoj v 20. storočí
• Obyvateľstvo a sídla (vývoj počtu obyvateľov a jeho rozmiestnenie, prirodzený, migračný a celkový
pohyb, porovnanie v rámci Rumunska, porovnanie s priemerom EÚ, národnostná a náboženská štruktúra
a jej zmeny, mestské a vidiecke sídla, spôsob života obyvateľov, jeho osobitosti).
• Ekonomickogeografická charakteristika (základné makroekonomické ukazovatele, porovnanie v rámci
Rumunska, vývoj za posledných 30 rokov, hlavné centrá hospodárstva, rozvoj dopravnej infraštruktúry,
služieb, centrá kultúry (aj menšinovej))
• Sedmohradsko ako destinácia cestovného ruchu (základné údaje o vývoji návštevnosti – aspoň Rumunska alebo regiónov v rámci Rumunska – so zameraním na Sedmohradsko, prípadne vybrané turistické
destinácie na území Sedmohradska, hlavné turistické ciele)
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
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•
•

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

INFORMAČNÉ ZDROJE:
BOIA, L. 2012. Rumunsko: krajina na hranici Európy. Bratislava: Kalligram, 271 s.
BURFORD T., LONGLEY, N. 2009. Rumunsko - turistický průvodce. Brno: Jota, 453 s.
EUROSTAT 2021. Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat
GAJDOŠ, A. a kol. 2013. Regionálna geografia Európy. Bratislava: VEDA, 590 s.
GURŇÁK, D. 2012. Rumunsko – dedičstvá minulosti a ich dopad na súčasnosť. Geografia, 20, 1
GURŇÁK, D. 2012. Rumunsko päť rokov po vstupe do EÚ. Geografia, 20, 1
GURŇÁK, D. 2019. Štáty v premenách storočí - dejepisný atlas. Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách od najstarších čias do súčasnosti. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 61 s.
KOLEKTÍV AUTOROV. 2016. Veľký atlas sveta - Atlas pre celú rodinu. Bratislava: Ikar, 314 s.
KÖNEMANN, L., ŠTEFÁNIK, M., GURŇÁK, D., HATTSTEIN, M., HANULA, M. 2011. Historica, Bratislava:
Slovart, 512 s.
KÓNYA, P. a kol. 2013. Dejiny Uhorska. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, s. 787
KRÁL, V. 1999. Fyzická geografie Evropy. Praha: Academia, 348 s.
NÁRODNÝ ŠTATISTICKÝ INŠTITÚT RUMUNSKA 2021. Dostupné na: https://insse.ro/cms/en
SVETOVÁ BANKA 2021. Dostupné na: http://data.worldbank.org/
TREPTOW K. W. 2000. Dějiny Rumunska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 543 s.
ZUBRICZKÝ, G. 2009. Geografia štátov sveta. Bratislava: MAPA Slovakia Plus, 254 s.
Časopis Historická revue – čísla 12/2017, 2/2018 a najmä číslo 11/2015 venované špeciálne Sedmohradsku
Ďalšie informácie:
Články z denníkov a internetu (napr. webové stránky rumunských inštitúcií alebo inštitúcií národnostných menšín,
mapové portály, cestovateľské portály a pod.)
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: SKGO, IUVENTA, 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. Alena GESSERT, PhD.

Téma: Sprístupnené ľadové jaskyne Európy, resp. iného regiónu sveta
Jaskyne patria medzi najvýznamnejšie prírodné fenomény, ktoré odpradávna zohrávali svoju úlohu
aj v historickej minulosti človeka. Ten ich využíval ako úkryt počas rôznych udalostí, či na chladenie a uskladňovanie potravy, v mnohých krajinách sveta majú však aj náboženský či kultový význam. Ľadové jaskyne sú
výnimočné svojou klímou, faunou, estetikou a celým environmentom. A práve kvôli tomu sú veľkým lákadlom
pre turistov na celom svete. Ľadových jaskýň v miernych klimatických podmienkach nie je veľa, predstavujú
krehké prostredie, a preto je časť z nich chránená a vstup človeka do nich nemožný. Aj malé zmeny jaskynnej
klímy a tým aj teploty môžu nenávratne spôsobiť roztopenie ľadu. Avšak tie stabilnejšie sú vhodné aj ako turistické lokality. Veď aj my na Slovensku máme tri sprístupnené skvosty ľadových jaskýň – Dobšinskú ľadovú,
Demänovskú ľadovú jaskyňu a Silickú ľadnicu.
Cieľom témy je priniesť prehľad o sprístupnených jaskyniach sveta či vybraného regiónu sveta s ľadovou výplňou (napr. Európy, Ázie, Ameriky atď.), základné informácie o nich, ich polohe, podmienkach
vzniku, zaľadnení, cestovnom ruchu. Tieto jaskyne je v práci možné aj navzájom porovnávať, napr. z hľadiska
priemernej teploty, zaľadnenej plochy, návštevnosti a pod. či vizualizovať ich. Možností je veľa.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Stručná geografické charakteristika analyzovanej oblasti
• Sprístupnené ľadové jaskyne a ich a ich základná charakteristika
• Poloha
• Prírodné pomery (napr. geologické podmienky, klíma, vodstvo, jaskynná výzdoba atď.)
• História (ak je informácia dostupná)
• Návštevnosť a propagácia jaskýň, ich miesto v rozvoji cestovného ruchu oblasti
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
INFORMAČNÉ ZDROJE:
BELLA, P. 2011. Jaskyne. Bratislava: Dajama, 120 s.
BOSÁK. P. a kol. 1988. Jeskyňářství v teorii a praxi. Praha: Státní zemědělské nakladatelsvtví, 216 s.
GUNN, J. ed. 2006. Encyklopedia of Caves and Karst Science. Taylor nad Francis, 1940 s.
JAKÁL, J. a kol. 1988. Praktická speleológia. Martin: Osveta, 388 s.
JAKÁL, J. a kol. 2005. Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň,
159 s.
PERSOIU, A., LAURITZEN, S. E. 2017. Ice caves. Elsevier. 752 s.
SKOŘEPA, H., BALÁK, I., VÍTEK, J. 2014. Kras a pseudokras : brožura pro studenty k výukovému programu.
Ústí nad Orlicí : Oftis, 48 s. Dostupné na: https://krasy.gymuo.cz/application/files/Bro%C5%BEura%20kras%20a%20
pseudokras.pdf
WHITE, W., CULVER, D., PIPAN, T. 2019. Encyklopedia of Caves. Academic Press. 1250 s.
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Ďalšie informácie:
www.ssj.sk – Slovenská správa jaskýň
www.wikicaves.org – jaskyne sveta
https://whc.unesco.org/ - Svetové dedičstvo UNESCO
Články z denníkov a internetu o jednotlivých jaskyniach, časopisy: Geo, National Geographic
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: SKGO, IUVENTA, 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 odborných informačných zdrojov 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: Bikesharing na Slovensku
Vývoj počtu obyvateľov ako aj automobilov v mestských sídlach má zväčša stúpajúcu tendenciu.
V dôsledku toho vzniká enormný tlak na mestskú dopravu, čo sa spája s udržateľnosťou mestských sídiel.
Urbanisti preto musia hľadať alternatívny a ekologickejší spôsob dopravy v mestách po celom svete. Jedným
zo spôsobov využívania efektívnej dopravy je aj preprava bicyklom. Hoci sa idea požičiavania bicyklov javí
ako novodobý trend, nie je tomu tak. Prvotná idea vytvorenia systému efektívnej dopravy pomocou požičiavania bicyklov pochádza zo šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia z Holandska.
Bicykel ako dopravný prostriedok nám vytvára novú príležitosť nielen v efektivite dopravy, ale napomáha aj k znižovaniu uhlíkovej stopy a ku každodennej fyzickej aktivite. Jedným z pozitív cyklistickej dopravy
je, že bicykle vyžadujú pomerne malý priestor a pri ich používaní znižujú emisie a znižujú spotrebu paliva.
Znečistenie životného prostredia a dopravné zápchy sú plošné problémy, ktoré trápia mestá po celom svete.
Snaha o zlepšenie dopravnej situácie je tak veľká, že núti samotných občanov k ráznym krokom využívania
alternatívnych spôsobov prepravy.
Bikesharing, čiže verejné zdieľanie bicyklov, je celosvetový fenomén na poli verejnej dopravy. Predstavuje ekonomicky a ekologicky prívetivejšiu alternatívu k bežným spôsobom prepravy v meste, ktorá funguje
na princípe zdieľania bicyklov. V posledných rokoch zažil bikesharing pomerne veľký rozmach a začal sa
rozširovať aj do miest v Slovenskej republike.
Cieľom práce je charakterizovať vývoj a súčasný stav bikesharingu na Slovensku, poukázať na príčiny jeho rozmachu, kladné a záporné stránky a perspektívy rozvoja v mestách na Slovensku, prípadne porovnanie s inými mestami v Európe.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Vývoj bikesharingu vo svete a na Slovensku
• Príčiny rozvoja bikesharingu
• Kladné a záporné stránky bikesharingu
• Vývoj a súčasný stav bikesharingu vo vybraných mestách Slovenska
• Perspektívy bikesharingu na Slovensku
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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INFORMAČNÉ ZDROJE:
BUČEK, J., KOREC, P., ed. 2013. Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie, 345 s.
GOGOLA, M. a kol., 2015. Štúdia uskutočniteľnosti na systém požičovne bicyklov (bikesharing) v meste Žilina.
Žilina: Žilinská univerzita v Žiline.
KUBAĽÁK, S., GOGOLA, M. 2020. Informačné systémy v systéme zdieľaných bicyklov. Mladá veda, 8, 2, 140-151.
MEDERLY, P., HUDEKOVÁ, Z. Udržateľný rozvoj miest v Slovenskej republike. Návrh súboru indikátorov a ich
využitie pri vyhodnotení udržateľného rozvoja miest. Dostupné na: https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/060717_purm_udrzatelny_rozvoj_miest_sr.pdf
SLÁVIK, R., GNAP, J. 2019. Porovnanie systémov zdieľaných bicyklov na Slovensku a možnosti rozšírenia stanovíšť
bikesharingu v meste Nitra. Svet dopravy. 1, 2019, 107-117.
STRATÉGIA ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY V SR. Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2015. Dostupné na:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/narodna-strategia-rozvoja-cyklistickej-dopravy-a-cykloturistiky-v-slovenskej-republike-7-8-mb-pdf
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA DOPRAVY SR DO ROKU 2030. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2016. Dostupné na:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030
WEBSTRÁNKA OPENSOURCEBIKESHARE. Dostupné na: www.opensourcebikeshare.com
ZÁSADY ROZVOJA CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY. HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, 2015.
Dostupné na: https://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2018/06/Zasady-rozvojacyklistickej-dopravy-Bratislava-1743-2014.pdf
Ďalšie informácie:
Denná tlač v SR, Týždenník TREND – príspevky od autora ANDRACKÝ, J.
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: SKGO, IUVENTA, 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: Slovenské menšiny na bývalom území Uhorska po 100 rokoch
V roku 2020 sme si v tieni pandémie Covid19 pripomenuli 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy,
ktorá spečatila zánik alebo rozdelenie Uhorska. Hoci sa táto otázka spája najmä s otázkou maďarského národa a jeho rozdelenia do viacerých štátov, treba však pripomenúť, že staré Uhorsko bolo vlasťou a krajinou
viacerých národov a národností. Ich príslušníci využili možnosti, ktoré mali a v rámci Uhorska sa sťahovali
za lepším živobytím do iných častí krajiny. Najväčší význam malo sťahovanie do Dolnú zem, ktoré prebiehalo
v 18. a začiatkom 19. stor. s cieľom dosídliť vyľudnené a pritom úrodné oblasti Uhorska po odstránení tureckého nebezpečenstva. Popri iných národnostiach túto možnosť využili i Slováci, ktorých tisíce sa sťahovali
do južných stolíc najmä z chudobných a preľudnených horských oblastí Slovenska. Ďalší putovali neskôr
za prácou do miest, najmä do Budapešti. Hoci tieto komunity v rámci Uhorska udržiavali kontakt s dianím
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na území Slovenska a naďalej pôsobili v rámci národných a politických snáh. Po rozpade Uhorska sa ocitli
taktiež v iných štátoch a ich kontakt s krajinou ich predkov sa nezriedka skomplikoval. Časť z nich sa vďaka
kampaniam po 2. svetovej vojne rozhodla presídliť späť na Slovensko, no zvyšok zostal a naďalej udržiaval
svoju kultúru a jazyk, ktorý sa stal často špecifickým, pretože na rozdiel od bežnej hovorovej reči obyvateľov
Slovenska, ktorá viac podliehala modernizačným trendom, zavádzaním slangových výrazov, či prijímaním
cudzích slov, si udržal svoju tradičnejšiu podobu. Slovensko po vzniku nezávislej Slovenskej republiky zaujaté
svojimi vlastnými každodennými problémami však niekedy akoby zabúdalo na svojich rodákov na bývalej
Dolnej zemi. Kde teda ešte žijú potomkovia Slovákov, ktorí pred zhruba dvomi storočiami opustili rodné kraje,
aby si vytvorili nové sídla na voľnej pôde, kde si okrem svojej zručnosti priniesli i svoje tradície a spomienky
na rodný kraj? Kde ešte stále môžete začuť na uliciach slovenčinu nezriedka v podobe, ktorú by bez tréningu mali problém správne interpretovať aj školení herci alebo recitátori? Koľko ľudí a v ktorých krajinách
na území bývalého Uhorska si pri sčítaniach obyvateľstva stále hrdo uvádza do príslušných odpovedí národnosť slovenská alebo materinský jazyk slovenský?
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Slovenské menšiny v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a Chorvátsku – základné demografické údaje –
početnosť, vývoj, rozmiestnenie – na základe získaných štatistických údajov; politické postavenie –
menšinové práva, politické zastúpenie a pod.
• Vymedzenie oblastí, kde žijú slovenské menšiny v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a Chorvátsku.
• Charakteristika vybranej (aspoň dvojice) oblastí so slovenským osídlením v uvedených krajinách –
stručná geografická charakteristika: krajina (prírodné podmienky), dejiny Slovákov v daných regiónoch (príchod, významné medzníky ich postavenia v regióne), osídlenie, súčasné postavenie (kultúra,
školstvo, aktuálne problémy, vzťahy so Slovenskom, podpora slovenskej kultúry a pod.); zaujímavosti,
turistické atraktivity, porovnanie skúmaných oblastí
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
INFORMAČNÉ ZDROJE:
BABIAK, J. a kol. 2002 Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii / Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslaviji.
Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii
BENŽA, M. a kol. 1998. Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko
BENŽA, M. a kol. 2002. Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku / Narodna kultura Slovaka u Hrvatskoj. Našice: Zväz
Slovákov v Chorvátsku.
BENŽA, M. a kol. 2006. Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 284 s.
BOIA, L. 2012. Rumunsko: krajina na hranici Európy. Bratislava: Kalligram, 271 s.
BOTÍK, J. 2011. Dolnozemskí Slováci - Tri storoĉia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov
v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 272 s., Dostupné na: https://is.muni.cz/el/phil/jaro2012/ETBB18/um/DOLNOZEMSKI_SLOVACI.pdf
BURFORD T., LONGLEY N. 2009. Rumunsko - turistický průvodce. Brno: Jota, 453 s.
ČUKAN, J., CHRASTINA, P., LENOVSKÝ, L., MICHALÍK, B., ŠUSTEKOVÁ, I. 2006. Borumlak, Varzaľ: Spôsob
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života a kultúra Slovákov v Bihore. Nadlak; Nitra : Vydavateľstvo Ivan Krasko; Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre, 115 s
DIVIČANOVÁ, A. a kol. 1996. Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku (Stav súčasnej existencie a poznania) /
A Magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza (a mai ismeretek és gyakorlat alapján). Békešská Čaba: SVÚ,
126 s. + 436 máp.
GAJDOŠ, A. a kol. 2013. Regionálna geografia Európy, Bratislava: VEDA, 590 s.
GURŇÁK, D. 2019. Štáty v premenách storočí - dejepisný atlas. Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách od najstarších čias do súčasnosti. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 61 s.
CHORVÁTSKY ŠTATISTICKÝ ÚRAD 2021. Dostupné na: https://www.dzs.hr/default_e.htm
KÓNYA, P. a kol. 2013. Dejiny Uhorska. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 787 s.
KRŠÁK, P. a kol. 2009. Ottov historický atlas Slovenska. Bratislava: Ottovo nakladatelství, 560 s.
MAĎARSKÝ ŠTATISTICKÝ ÚRAD 2021. Dostupné na: http://www.ksh.hu/?lang=en
NÁRODNÝ ŠTATISTICKÝ INŠTITÚT RUMUNSKA 2021. Dostupné na: https://insse.ro/cms/en
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SRBSKA 2021. Dostupné na: https://www.stat.gov.rs/en-us/
TEJCHMAN M. a kol. 2005. Dějiny Srbska. Praha: NLN, 670 s.
ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCIH V ZAHRANIČÍ 2021. Dostupné na: https://www.uszz.sk/
Ďalšie informácie:
Informácie z internetu (napr. https://www.facebook.com/groups/dolnozemskislovaci/)
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: SKGO, IUVENTA, Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/import/Dokumenty%20
pre%20stranku/GO/Publik%C3%A1cie/VitajtevGO.pdf

RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Téma: Vybrané problémy slovenských miest - kriminalita, masový turizmus,

no go zóny, bezdomovectvo, kolabujúca doprava a iné

Takmer každé mesto na Slovensku bojuje s rôznymi problémami. Či už ide o bezdomovectvo, kriminalitu, znečistenie, nevyužité a chátrajúce budovy, mestské časti alebo zóny, kam sa ľudia boja po zotmení
alebo aj cez deň chodiť, alebo sa necítia bezpečne. Mnohé mestá majú problémy s nedostatočnou likvidáciou
odpadu, s parkovacími plochami, kolabujúcou dopravou, zápchami, nedostatočnou zeleňou a podobne.
Cieľom práce je načrtnúť problémy veľkých alebo menších miest. Je potrebné poukázať na to, akými
problémami mestá vo svete a na Slovensku zvyčajne trpia, na príčiny vzniku týchto problémov. Práca by mala
byť následne zameraná na jeden vybraný problém. Ten je potrebné predstaviť na príklade slovenských miest
v rámci celého Slovenska alebo vo zvolenom slovenskom regióne. Vítané sú aj návrhy autora, ako by sa mal
daný problém riešiť. Textová časť práce by mala byť doplnená aj prílohami vo forme obrázkov, tabuliek, grafov a máp, prípadne výsledkami dotazníka.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
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•
•
•
•

•
•
•
•

Metodika práce
Úvod do problematiky – aktuálne problémy súčasných miest
• stručná charakteristika vybraných problémov
• výskyt jednotlivých problémov v konkrétnych mestách – príklady
Vybraný problém v slovenských mestách
• výskyt podobného v zahraničí, príklady, riešenia
• výskyt problému na Slovensku
Vybraný problém vo vybranom regióne alebo konkrétnom meste
• stručná geografická charakteristika regiónu (mesta)
• príčiny vzniku problému
• prejavy vybraného problému v meste (mestách)
• v minulosti
• súčasný stav
• možný vývoj (ohrozenie) do budúcnosti
• navrhované riešenie na vyriešenie alebo aspoň zlepšenie súčasného stavu
Záver
Zoznam informačných zdrojov
Zoznam príloh
Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:
BANNISTER, J., FYFE, N. 2001. Introduction: Fear and the City in Urban Studies, 38, 5-6, 807-813
BEŇOVÁ, N. 2003. Bratislavskí bezdomovci (empirická sonda). Slovenský národopis. 52, 1, 32-53.
DOHERTY, J. 2002. Homelessness and Exclusion Regulating public space in European Cities. Surveillance and
Inequality, 5, 3, Dostupné na: https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/3425
FINKA, M. a kol. 2012.Vybrané problémy bezpečnosti sídelného priestoru. 2012. Bratislava: Centrum urbánnej bezpečnosti a SPECTRA Centrum Excelencie STU v Bratislave.
GERBERY, D., DŽAMBAZOVIČ, R. 2017. Urbánna chudoba na Slovensku. Geografický časopis. 69, 3, 263-280.
GÓMEZ, F. a kol. 2011. Green Areas, the Most Significant Indicator of the Sustainability of Cities: Research on Their
Utility for Urban Planning. Journal of Urban Planning and Development, 137, 3, Dostupné na: https://ascelibrary.org/
doi/abs/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000060
HRONCOVÁ, J. 2010. Delikvencia a kriminalita jako spoločenský problém. In Sociální patologie. 2010. Hradec Králové: Gaudeamus.
JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. 2012. Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žižkova a Jarova. In Geografie, 117, 3.
KOTRADYOVÁ, K., KALANIN, P. 2008. Slovensko v Európe a jeho bezpečnostné riziká vzhľadom na marginalizované skupiny obyvateľstva. In Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupinám, 66 - 72
MATLOVIČOVÁ, K., MOCÁK, P. 2014. Intraurbánna kriminalita a jej prevencia v konceptuálnom rámci CPTED
(príklad mesta Prešov). In Geografický časopis/Geographical Journal, 66, 3, 199-223
MEDERLY, P., HUDEKOVÁ, Z. 2005. Udržateľný rozvoj miest v Slovenskej republike. Návrh súboru indikátorov a
ich využitie pri vyhodnotení udržateľného rozvoja miest. Dostupné na: https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/060717_purm_udrzatelny_rozvoj_miest_sr.pdf
MICHÁLEK, A. 1997. Rizikové areály v Bratislave z aspektu vybraných druhov kriminality. In Geografický časopis,
49, 1, 47 – 62
MILÁČKOVÁ, M., ROCHOVSKÁ, A. 2011. Bezdomovectvo, sociálno-patologický jav vstupujúci do priestoru slovenských miest. Acta Geographica, 55, 2, 191-216
REHÁČKOVÁ, T., PAUDITŠOVÁ, E. 2006. Vegetácia v urbánnom prostredí. Bratislava: Cicero, 140 s.
STASÍKOVÁ, L. 2013. Genius loci vo vzťahu k strachu zo zločinnosti na príklade postsocialistického sídliska. In
Geografický časopis, 65, 1, 83 – 101
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SUPUKA, J. 2018. Aktuálne problémy mestských sídiel a potenciál ich riešenia prostredníctvom zelenej infraštruktúry. Životné prostredie, 52, 1, 11-18.
VALLO, M. a kol. 2018. Plán Bratislava. Slovart, 303 s.
VITKOVÁ, Ľ. 2015. Premeny slovenských sídlisk – súčasné problémy a perspektívy tvorby obytného prostredia sídlisk. Životné prostredie, 49, 2, 67-73.
Ďalšie informácie:
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. (2004). Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: SKGO, IUVENTA, 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: Chránené územia prírody na Slovensku
Ochrana prírody by mala byť dôležitou súčasťou nás všetkých. V našej histórii boli obdobia, kedy
dochádzalo k jej značnému devastovaniu a jediné hľadisko, na ktoré sa prihliadalo, bolo ekonomické.
Prírode tak musíme vracať, ak je to ešte možné, čo sme jej zobrali. Vznikajú tak územia a lokality,
kde ochrane prírody venujeme zvýšenú pozornosť. Označujeme ich za chránené územia, ktoré ďalej rozdeľujeme na veľkoplošné a maloplošné.
Národné parky a chránené krajinné oblasti sa označujú ako veľkoplošné chránené územia (VCHÚ).
Chránené areály, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné
pamiatky a chránené krajinné prvky sa označujú ako maloplošné chránené územia (MCHÚ).
Za chránené územia (CHÚ) možno vyhlásiť lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho
významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného
významu a biotopy vtákov, vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia,
významné krajinné prvky alebo územia medzinárodného významu.
Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• História ochrany prírody na Slovensku
• Aktuálny systém ochrany prírody na Slovensku
• Veľkoplošné chránené územia - národné parky, chránené krajinné oblasti
• Maloplošné chránené územia - chránené areály, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky...
• Charakteristiky konkrétneho veľkoplošného a konkrétneho maloplošného chráneného územia na Slovensku
• Hospodárska a iná záujmová činnosť človeka (turistika, lyžovanie...) a chránené územia prírody
• Perspektívy a návrhy zlepšenia systému ochrany prírody na Slovensku
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•
•
•
•

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

INFORMAČNÉ ZDROJE:
BÁRTA, V., BURKOVSÝ, J. 2005. Národné parky Slovenska, AB ART press, Bratislava.
DEMO, M., BIELEK, P., HRONEC, O. 1999. Trvalo udržateľný rozvoj, SPU, Nitra.
KOLEKTÍV AUTOROV, 1980. Atlas SSR, SGK, Bratislava.
KOLEKTÍV AUTOROV, 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská
agentúra životného prostredia Banská Bystrica.
HALAJ, J. 1978. Výchova k ochrane prírody, SPN, Bratislava.
KLINDA, J. 2000. Terminologický slovník environmentalistiky, MŽP SR, Bratislava.
LACIKA, J., ONDREJKA, K. 2009. Národné parky, Dajama, Bratislava.
LACIKA, J., ONDREJKA, K. 2009. Chránené krajinné oblasti, Dajama, Bratislava.
LAUKO, V. 2003. Fyzická geografia Slovenskej republiky, MAPA Slovakia, Bratislava.
LUKNIŠ, M. ed., 1972. Slovensko 2 – Príroda, Bratislava.
LUKNIŠ, M., PLESNÍK, P. 1961. Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska, Osveta, Bratislava.
MÚČKOVÁ, B., BALOG, B., JENČO, J., KIČA, M. 2018. Zákon o ochrane prírody a krajiny, Wolters Kluwer, Bratislava.
PLESNÍK, P. a kol., 1989. Malá slovenská vlastiveda 1, Obzor, Bratislava.
STOCKMANN, V. 2013. Dejiny ochrany prírody na Slovensku, ŠOP SR, Bratislava.
Ďalšie informácie:
www.enviro.gov.sk, www.enviroportal.sk, www.forestportal.sk, www.minzp.sk, www.nizketatry.sk, www.pienap.sk,
www.regionmalafatra.sk, www.slovenskyraj.eu, www.smopej.sk, www.sopsr.sk, www.statistics.sk, www.spravatanap.
sk, www.vysoketatry.sk
- ďalšie webové stránky národných národných parkov, chránených krajinných oblastí, prírodných rezervácií a podobne
Časopisy:
Enviromagazín, Geografia, Geografický časopis, Chránené územia Slovenska, Krásy Slovenska, Ochrana prírody
Slovenska, Životné prostredie
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: SKGO, IUVENTA, 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 odborných informačných zdrojov 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 50. ROČNÍK
Témy písomných prác v školskom roku 2021/2022
Autori:

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
RNDr. Alena Gessert, PhD.
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Mgr. Marián Kulla, PhD.

Mgr. Veronika Ondová
RNDr. Juraj Rechtorík
RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD.

Recenzent: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
Slovenská komisia Geografickej olympiády
Zostavil: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2021
Vydané s finančnou podporou MŠVVaŠ SR
www.olympiady.sk

