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S tromi medailistami Medzinárodnej geografi ckej súťaže, 
ktorými sa stali Dorotka Hunyadiová, Mutava Musyimi 
a Hiroši Toyota, vás pozývame na cestu okolo Zeme! Cie-
ľom našej cesty je získať odpovede na základné otázky, kto-
ré sa týkajú spoločenského a hospodárskeho života nášho 
sveta. Ale k tomu, aby sme pochopili základné fakty a sú-
vislosti, musíme sa v prvom rade naučiť ovládať špeciálny 
kompas. O aký kompas ide? Odpoveď je jednoduchá. Tým 
kompasom bude pre vás v tomto školskom roku učebnica, 
ktorú práve čítate.
Ako ju máme používať? Ako sa máme učiť?

n Najprv si pozorne prečítajme tému učiva, aby sme vedeli, 
čím sa budeme zaoberať na vyučovacej hodine.

n Potom preskúmajme jednotlivé tematické okruhy!
Najdôležitejšie pojmy a vzťahy sú v  texte vyzdvihnuté.
Snažme sa ich pochopiť! Ak ich hneď nepochopíme, ne-
vadí. Spýtajme sa učiteľa, rodičov, spolužiakov! Najdôle-
žitejšie je, aby sme boli aktívni! Vždy sa zamyslime nad
tým, ako a kde sa tieto nové poznatky objavujú v našom
každodennom živote!

n Ku každému učivu je viac úloh. Osobitné otázky sme
pripravili k obrázkom a fotografi ám. Snažme sa ich vy-
riešiť kreatívne. Majme vždy vlastný názor!

n Niektoré kapitoly obsahujú text na zelenom podklade,
ten vysvetľuje také pojmy, procesy a súvislosti, ktoré vám
pomôžu lepšie pochopiť učivo. Nemusíte sa ich však na-
učiť.

n Pri štúdiu geografi e používajme mapy! Dané miesta si
vždy vyhľadajme v atlase! Najlepší spôsob učenia sa je
ten, keď máme pred sebou otvorenú príslušnú mapu.
Takto sa neustále rozvíja aj naše priestorové videnie sve-
ta.

n Na konci každého učiva sa pomocou zhrnutia opäť za-
myslime nad novými poznatkami!

n Aktívne sa zúčastňujme na živote našej planéty! Svoje po-
znatky si neustále rozširujme! Ku každej téme vyučovacej
hodiny je pripojená webová stránka s cieľom, aby sme si
z  danej internetovej stránky vedeli stiahnuť čo najviac
aktuálnych informácií.

n Žijeme v dobe internetu a tak aj naša učebnica má svo-
ju vlastnú webovú stránku. V učebnici sa nachádza viac
takých úloh, ktorých riešenie si vyžaduje vyhľadanie
ďalších informácií, prostredníctvom ktorých pripravíme
vlastné samostatné analýzy a prezentácie, ktoré, priro-
dzene, očakávame na našej webovej stránke!

Vytvorme spolu prvú virtuálnu študentskú spoločnosť, ktorá sa 
zaujíma o humánnu geografi u!
Pochopiť fungovanie dnešného sveta patrí medzi najväčšie 
zážitky. K tomu vám želá autorka veľa úspechov a zároveň 
vás srdečne zdraví v tomto vzrušujúcom svete 21. storočia! 

Milí cestujúci! Prosím, zapnite si bezpečnostné pásy, cesta okolo 
sveta sa práve začína!

Milí študenti!

PREDSLOV

Pozdravujem divákov maďarskej televízie. Okolo 
mňa sedia účastníci stredoškolskej súťaže, ktorú 
vypísala Medzinárodná geografi cká spoločnosť. 
Študenti si zmerali svoje sily tu v Budapešti 
a traja najlepší sa môžu vydať na cestu okolo 
sveta, aby hľadali odpoveď na otázku, aký 
vlastne je ten NÁŠ SVET.
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Milí študenti! Vážené dámy a vážení páni! Ako predsedovi Medzi-
národnej geografi ckej spoločnosti sa mi dostalo tej cti, aby som 
vyhlásil výsledky súťaže. Na I. medzinárodnej súťaži z geografi e 
obsadil tretie miesto Hiroši Toyota z Japonska, študent 3. ročníka 
cisárskeho gymnázia Mašuhito. Názov jeho súťažnej práce znie: 
„Úloha spoločenských tradícií v súčasnom rozvoji japonského 
hospodárstva“.

Druhé miesto obsadil Mutava Musyimi 
z Kene, žiak 2. ročníka Gymnázia 
Uhuru Kenyattu. Jeho súťažná práca 
mala názov „Úloha národných parkov 
v cudzineckom ruchu Kene: ekologické 
a hospodárske záujmy“.

Víťaz súťaže získa aj zvláštnu cenu. Môže predstaviť 
svoju krajinu ostatným študentom z celého sveta. 
Víťazom medzinárodnej súťaže z geografi e pre rok 
2007 je Dorotka Hunyadiová z Maďarska. Dorotka je 
žiačkou 10. ročníka Gymnázia Auréla Steina. Názov 
jej súťažnej práce je „Schopnosť Maďarska zapojiť sa 
do hospodárskej súťaže v európskom hospodárskom 
priestore“.

NÁŠ SVET
NA ZAČIATKU
21. STOROČIA
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Cieľom cesty okolo sveta pod názvom NÁŠ SVET je získať odpovede 
na otázku, čo charakterizuje náš svet na prahu 21. storočia v spoločen-
skej, hospodárskej, politickej a ekologickej oblasti. Cieľom je aj to, aby 
sme spoločne rozmýšľali o tom, aké kolektívne riešenia vieme vypraco-
vať na vyriešenie najdôležitejších, doslova „horúcich“ problémov našej 
Zeme.

Druhú zastávku budeme mať 
na západnom pobreží USA
v „kremíkovom“ údolí (Silicon 
Valley). Potom letíme späť do 
New Yorku na burzu cenných 
papierov, odkiaľ si „od-
skočíme“ do Londýna, kde 
navštívime jednu z najväčších 
medzinárodných fi riem, ktorá 
je na devízovom trhu.

Z Londýna odletíme na 
pozvanie cisára do Ja-
ponska. Odtiaľ do Európy, 
do Bruselu, na zasadanie 
Európskej komisie.

Z Bruselu odcestuje-
me do Kene, kde sa 
prejdeme po vychý-
rených národných 
parkoch mojej vlasti.

Z Kene odletíme do Paríža na medzi-
národnú konferenciu, na ktorej vedci 
predstavia „maketu“ Zeme na konci 
21. storočia. Po Paríži navštívime Ma-
ďarsko, kde ukážem svojim priateľom 
moju rodnú vlasť.

Z putovania okolo sveta 
pripravíme webovú 
stránku, kde sa o našich 
cestách a dojmoch môže 
dočítať každý záujemca.

V mene maďarskej televízie 
vám želám, aby sa toto vaše 
úspešné pôsobenie stalo 
prvou zastávkou na ceste 
budúcich geografov! Zároveň 
vás chcem požiadať, aby ste 
v krátkosti predstavili tele-
víznym divákom cestu okolo 
sveta pod názvom NÁŠ SVET!

Cestu okolo sveta 
začneme v Severnej 
Amerike, v sídle 
OSN v New Yorku, 
kde nás prijme 
generálny tajomník 
OSN a zúčastníme 
sa aj na mimo-
riadnej konferencii 
OSN.

Srdečne zdravím najlepších študentov sveta z geo-
grafi e. Som generálny tajomník OSN Jonathan Kibaki. 
Teší ma, že vám môžem predstaviť sídlo OSN v New 
Yorku a v krátkosti načrtnúť, ako táto najdôležitejšia 
svetová organizácia funguje.
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OSN –
ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV 

Z medzinárodných organizácií, ktoré vznikli po II. sve-
tovej vojne, má najväčší význam OSN (Organizácia Spo-
jených národov – United Nations, UN). Sústreďuje takmer 
všetky štáty sveta a jej rozhodnutia a uznesenia majú vplyv 
na celý politický a hospodársky život našej planéty. Jej stále 
sídlo sa nachádza v New Yorku. 
Zakladajúca listina OSN z  r. 1945 obsahuje tieto najdô-
ležitejšie ciele: udržiavanie svetového mieru, ochrana 
základných ľudských práv, zabezpečenie rovno-
právnosti všetkých národov, vytváranie pod-
mienok pre úspešnú politickú a hospodár-
sku spoluprácu medzi jednotlivými štátmi.

Najdôležitejšie orgány OSN

Valné zhromaždenie OSN je najvyšším 
rokovacím orgánom. Na roko-
vaní Valného zhromaždenia sa 
môže zúčastniť každý štát maxi-
málne s  päťčlennou delegáciou 
a  každá krajina má pri hlaso-
vaní iba jeden hlas bez ohľadu 
na jej veľkosť. Prijaté uznesenia 
Valného zhromaždenia majú 
podobu odporúčaní, čiže pre 
jednotlivé štáty nie sú záväzné. 
Každoročné riadne zasadanie 
začína v  septembri a  trvá tri 
mesiace. V prípade výnimočných 

politických a hospodárskych udalostí sa môže zvolať mi-
moriadne zasadanie Valného zhromaždenia. Generálneho 
tajomníka OSN volí Valné zhromaždenie.
Generálny tajomník stojí na čele Sekretariátu OSN, kto-
rý má za úlohu administratívne zabezpečenie bezproblé-
mového chodu tejto organizácie. Medzinárodných úrad-
níkov Sekretariátu vymenúva generálny tajomník. Ten má 
mimoriadne právomoci, napr. v prípade ohrozenia svetové-
ho mieru požiada o zvolanie Bezpečnostnej rady.

Zisti, ako sa volá súčasný generálny tajomník OSN! Akú oso-
bitnú úlohu plní Bezpečnostná rada?

Bezpečnostná rada OSN má za úlohu udržiavanie 
mieru a bezpečnosti vo svete. Má päť stálych a desať 

volených nestálych členov. Stálymi členmi Bez-
pečnostnej rady sú tzv. „jadrové mocnosti“: USA, 
Rusko, Veľká Británia, Francúzsko a Čína. Čle-

novia majú právo veta, čo znamená, že bez 
súhlasu niektorého z nich sa nedá prijať 

žiadne dôležité rozhodnutie. V  čase 
sporov sa Bezpečnostná rada snaží 
o prijatie mierových riešení. Pokiaľ 

to nie je možné, môže BR v zá-
ujme zachovania medziná-
rodnej bezpečnosti prijať aj 
vojenské riešenia. Vojenské 
sily – na základe zvláštnych 
dohôd – poskytujú pre OSN 
jednotlivé členské štáty. Vo 
všetkých prípadoch, ktoré 
ohrozujú svetový mier, sú 

Kedy a s akým cieľom vznikla Organizácia spojených národov?

Ktoré sú najdôležitejšie orgány a špecializované organizácie OSN?

Prečo je Valné zhromaždenie najdôležitejším rokovacím orgánom OSN?

Aké zvláštne úlohy plní Bezpečnostná rada OSN?

OSN – vznik a hlavné ciele OSN

Adresa webovej stránky OSN  www.un.org

Sídlo OSN v New Yorku
Kedy a s akými cieľmi vznikla OSN?

NÁŠ SVET NA ZAČIATKU 21. STOROČIA
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Rada sociálnej a  hospodárskej pomoci sa na rozdiel od 
prechádzajúcich orgánov nezaoberá politickými a bezpeč-
nostnými otázkami, jej úlohou je zabezpečenie pokroku 
v hospodárskej a sociálnej sfére, riešenie problémov zdra-
votníctva a vytváranie podmienok pre medzinárodnú spolu-
prácu v kultúrnej a školskej oblasti. Zasadá spravidla dvakrát 
do roka a jej uznesenia majú charakter odporúčaní. Pravi-
delne vypracúva a  dáva podnety pre 
medzinárodné zmluvy v  tejto oblasti.

Špecializované organizácie OSN a ich sídla 
Na webovej stránke OSN – www.un.org vyhľadajme uvedené organizácie, plné názvy najdôleži-
tejších organizácií zapíšmte do zošita po anglicky aj po maďarsky! Ktorá organizácia chráni práva 
detí a ktorá sa zaoberá otázkami školstva a kultúry?

New York
Sídlo OSN
UNDP
UNICEF

Paríž
UNESCO

Madrid
WTO (turizmus)

Haag
ICJ

Viedeň
IAEA

Washington
IMF, World Bank

Ženeva
ILO
UNCTAD
WHO
WTO (obchod)

Nairobi
UN-Habitat

Rím
FAO

rozhodnutia Bezpečnostnej rady záväzné pre všetky člen-
ské štáty.
Medzinárodný súdny dvor je najvyššia súdna inštan-
cia svetového spoločenstva. Úlohou súdu, ktorý má sídlo 
v Haagu, je riešiť výlučne spory medzi jednotlivými štátmi. 
Nezaoberá sa riešením sporov medzi súkromnými osoba-
mi. Súdny dvor tvorí 15 sudcov, ktorých musí nezávisle od 
seba odsúhlasiť Valné zhromaždenie aj Bezpečnostná rada 
OSN.

Adresa webovej stránky Detského fondu www.unicef.org

Zasadacia sála Bezpečnostnej rady. Na základe každodenných správ predstav činnosť OSN a v jej rámci určujúcu úlohu Bezpečnostnej rady!

Zasadacia sála Valného zhromaždenia 
OSN
Zisti, kedy sa konalo posledné zasadanie 
Valného zhromaždenia OSN!

9

Najvýznamnejšou medzinárodnou organizáciou našej 
planéty je OSN – Organizácia Spojených národov. 
Vznikla v  roku 1945 a  jej najdôležitejšie (skutočne 
činné) orgány sú: Valné zhromaždenie, Sekretariát 
OSN, Bezpečnostná rada, Medzinárodný súd a Rada 
sociálnej a  hospodárskej pomoci. Najvyšším rokova-
cím orgánom je Valné zhromaždenie. Administratívne 
úlohy plní Sekretariát OSN, na čele ktorého stojí ge-
nerálny tajomník OSN. Úlohou Bezpečnostnej rady je 
udržanie mieru a bezpečnosti vo svete. Medzinárodný 
súd je najvyššia súdna inštancia svetového spoločen-
stva. Cieľom Rady sociálnej a  hospodárskej pomoci 
je zabezpečenie pokroku v  hospodárskej a  sociálnej 
sfére.     

Zhrnutie
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NÁRODNÉ ŠTÁTY

NÁŠ SVET NA ZAČIATKU 21. STOROČIA

 Az állam fogalma

Podmienkou pre vznik štátu je ohraničený územný ce-
lok, vlastná vláda a stále obyvateľstvo. Z právneho hľa-
diska to môžeme povedať aj tak, že štát je organizácia, kto-
rá uplatňuje svoju moc nad obyvateľstvom, ktoré žije na 

danom území. Základnou 
vlastnosťou štátu je poli-
tická nezávislosť, čiže su-
verenita. To v prvom rade 
znamená, že územie štátov 
a  ich politická nezávislosť 
sú nedotknuteľné. Kaž-
dý štát má právo slobod-
ne rozvíjať svoj politický, 
hospodársky, spoločen-

ský a  kultúrny systém. 
Predpokladom ce-
losvetového mieru je 

povinnosť každého 

štátu žiť v mieri s ostatnými štátmi. Všetky štáty sú povin-
né dodržiavať medzinárodné predpisy, napríklad aj pred-
pisy OSN.

Štátne územie a obyvateľstvo štátu

Štátne územie a obyvateľstvo štátu, štátne hranice. Roz-
lišujeme prirodzené a  umelé hranice. Prirodzené štátne 
hranice vznikli na základe dlhodobého historického vývoja 
a často sa zhodujú s priebehom pohorí alebo vodných to-
kov, čiže s prírodnými, geografi ckými hranicami. V prípade 
pohoria prebieha hraničná čiara po jeho hrebeni, hranicu 
v  prípade vodného toku tvorí jeho prúdnica. V  dôsledku 
rôznorodého vývoja sa prirodzené hranice nezhodujú vždy 
s  etnickými hranicami. Naproti tomu umelé 
štátne hranice vznikajú vždy na základe urči-
tej predstavy (teórie). V mnohých prípadoch 
zodpovedajú takéto hraničné línie tzv. astro-
nomickým hraniciam, nakoľko prebiehajú 

Čo rozumieme pod pojmom štát?

Ktoré sú určujúce faktory štátnosti?

Akou štátnou formou je republika?

V ktorých štátoch je štátnou formou monarchia?

Opis štátov na 
stránke CIA: www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html10

Štát – pojem štátu

Štátne územie a obyvateľstvo štátu

V ktorom európskom štáte sa nachádza ná-
mestie na obrázku? Pomenujme dve stavby, 
ktoré sú na námestí!

Ktorú štátnu hranicu stráži 
gardista na obrázku?
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Abc 15 najmenších štátov sveta Abc 15 najväčších štátov sveta

Bermudy
St. Kitts a Nevis
Virginské ostrovy
Kajmanské ostrovy
St. Vincent
Grenada
Aruba

Kanada

USA

Mexiko

Marshallove ostrovy

Maldivy
Brazília

Argentína

India

NauruIndonézia

Lichtenštajnsko
Monako

San Marino

Dom. rep.

Malta Čína

Americká Samoa

Alžírsko

Sudán

Saudská Arábia

Rusko

Kazachstan

Demokratické Kongo

Bangladéš
Vietnam

Nigéria

Indonézia

Filipíny

Bermudy
St. Kitts a Nevis
Kajmanské ostrovy

USA

Mexiko

Marshallove ostrovy

India
Pakistan

Japansko

Nauru

Lichtenštajnsko

Monako
San Marino

Dom. rep.

Nemecko

Čína

Americká Samoa

Rusko

Andorra

Severné Mariány Palau

Grónsko Faerské ostrovy

Abc 15 najmenej ľudnatých štátov sveta Abc 15 najľudnatejších štátov sveta

Egypt

Brazília

Štáty s najmenšou a najväčšou rozlohou
Ktoré štáty sveta majú najmenšiu a ktoré najväčšiu rozlohu? Preštudujme si mapu a zostavme tabuľku štátov podľa veľkosti! Vyberme si jeden 
mini štát, vyhľadajme údaje o ňom na internete a v krátkosti ho predstavme! Veľa úspechov!

Najľudnatejšie a najmenej ľudnaté štáty sveta
Ktoré sú najľudnatejšie štáty sveta? Zostavme tabuľku desiatich najľudnatejších štátov! Údaje k tejto úlohe  si vyhľadajme na internetovej 
stránke Svetovej banky (www.worldbank.org)!

pozdĺž niektorého poludníka alebo rovnobežky. Často sa 
s nimi stretávame hlavne v púštnych oblastiach.
Ďalšou podmienkou existencie štátu je stále obyvateľ-
stvo. Obyvateľstvo, ktoré žije na danom území, sa zvykne 
nazývať národ. Tento pojem má v  súčasnej politike dva 
odlišné, aj keď úzko súvisiace významy. Na jednej strane 
rozumieme pod týmto pojmom obyvateľstvo, ktoré patrí 
k danému štátu a tvorí základ pojmu národ. Podľa druhého 
významu tvorí základ tohto pojmu spoločný jazyk a kultú-
ra. Inak povedané, ide o tzv. kultúrny národ.

Státne formy a spôsob vládnutia

Štátna forma vyjadruje v podstate spôsob presadzovania 
štátnej moci. V štátnej forme sa premieta spôsob vládnu-
tia, pod ktorým rozumieme systém usporiadania najvyšších 
štátnych orgánov a ich vzťah k obyvateľstvu. 
Čo to znamená? Napríklad to, akú možnosť má obyva-
teľstvo zasahovať do tvorby štátnych orgánov. Čím je táto 
možnosť väčšia, silnejšia, tým je spôsob vládnutia demo-
kratickejší.

Webová stránka Svetovej banky: www.worldbank.org 11

Štátne formy a spôsob vládnutia
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Kanada
(zväzový štát)

Austrália
(zväzový štát)

Republika

Ľudová republika

Zväzová republika

Ústavná monarchia

Štáty sveta podľa štátnej formy

V ktorej krajine panuje kráľ, ktorý je na obrázku?

n	Pomocou mapy vyhľadajme čo naj-
viac republík (centrálne, federálne)!

n	 Vymenujme čo najviac monarchií! 
V ktorých štátoch je ešte absolútna 
monarchia? Vyhľadajme o nich infor-
mácie na internete!  Ako sa nazývajú 
panovníci absolútnych monarchií?

Podľa usporiadania štátnej formy delíme štáty spravidla 
do dvoch skupín. Jednu tvoria republiky, druhú monarchie. 
Republika je taká forma štátneho zriadenia, 
pri ktorej sa najvyšší orgán štát-
nej moci (spravidla parlament) 
a  prezident volia na určité 
zákonom ohraničené ob-
dobie. Republiky môžu 
byť riadené z  jedné-
ho centra alebo majú 
federatívne usporia-
danie. Centrálne ria-
dené republiky majú 
jeden parlament a  jed-
nu vládu, kým federa-
tívne republiky, ktoré tvorí 
dva alebo viac štátov, majú 
toľko parlamentov a vlád, koľko je 
členských (federálnych) štátov. V tomto 
prípade sú na najvyššie federálne orgány prenesené 
iba tie kompetencie, ktoré zabezpečujú celkový chod fe-
derácie (napr. ministerstvo zahraničných vecí, obrany, prí-

padne orgány zodpovedné za vnútornú štátnu bezpečnosť). 
Monarchia predstavuje takú štátnu formu, v  ktorej sa 

moc dedí, je doživotná a viaže sa na jednu 
osobu – panovníka. V  monarchii 

rozlišujeme dva základné ty-
py: absolútnu monarchiu 

a  parlamentnú (ústav-
nú) monarchiu. V ab-

solútnej monarchii je 
celá štátna moc (zá-
konodarná, výkonná 
aj súdna) v  rukách 
panovníka, ktorého 

oslovenie môže byť: 
kráľ, cisár, cár, sultán 

a pod. Na Zemi je už len 
málo takýchto absolútnych 

monarchií. V  parlamentnej ale-
bo ústavnej monarchii môže panov-

ník vykonávať iba tie výsostné práva, ktoré mu 
umožňuje ústava. V  zákonodarnej oblasti sa delí o  moc 
s príslušnými orgánmi (spravidla s parlamentom). 

Tri podmienky pre vznik štátu: stále obyvateľstvo, ohrani-
čené územie a vlastná vláda. Základom existencie štátu je 
politická nezávislosť, suverenita. Územie štátu ohraničujú 
štátne hranice, ktoré môžu byť prirodzené alebo umelé. 
Obyvateľstvo žijúce na danom území sa nazýva národ. 
Základom spolupatričnosti k  určitému národu býva aj 
spoločný jazyk a kultúra. Štátna forma je vyjadrením pre-
sadzovania štátnej moci, čo sa prejavuje v spôsobe vlád-
nutia. Základné štátne formy podľa spôsobu vládnutia sú 
republika a monarchia.    

Zhrnutie

Informácie o štátoch sveta: www.infoplease.com/countries.html
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NÁRODNÉ EKONOMIKY

NÁŠ SVET NA ZAČIATKU 21. STOROČIA

GDP – čo znamená táto „čarovná“ skratka?

V čom je rozdiel medzi GDP a GNI?

Aké veľké sú rozdiely medzi jednotlivými štátmi v oblasti hospodárskeho rozvoja?

Na akej úrovni je hospodárstvo Maďarska?

Webová adresa Svetovej banky: www.worldbank.org

GDP a GNI

Hospodárstvo jednotlivých krajín sa nazýva národná eko-
nomika. Vo svetovom hospodárstve a v politike sa úroveň 
národných ekonomík vyjadruje prostredníctvom GDP 
a GNI.
Hrubý domáci produkt (HDP, angl. GDP = Gross Do-
mestic Produkt) je hodnota ročnej produkcie a  služieb 
v  danej krajine. Je dôležité vyzdvihnúť, že do kalkulácie 
GDP sa zahŕňa len hodnota konečných produktov. Čiže 
hodnota medziproduktov, z ktorých vzniká konečný (fi -

nálny) výrobok, sa neberie do úvahy. Napr. do GDP sa 
zaráta hodnota chleba, ale hodnota surovín (pšenica, 

múka) sa neberie do úvahy.

GDP a GNI Ďalšou „čarovnou“ skratkou je GNI (GNI = Gross Natio-
nal Income, po slovensky Hrubý národný produkt). GDP 
a GNI úzko súvisia. Hrubý národný produkt je totiž hod-
nota hrubého domáceho produktu doplnená o hodnotu 
medzinárodných transakcií. Hodnotu GNI dostaneme 
tak, ak rozdiel medzi kapitálom, ktorý prúdi do krajiny 
a von z krajiny, pridáme k GDP. Krajina, ktorá má v za-
hraničí vážne hospodárske záujmy, má hodnotu GNI oveľa 
vyššiu, ako je hodnota GDP.

Svetovou bankou publikované hodnoty GDP a GNI

Hodnoty GDP a GNI vyjadrujú jednotlivé štáty vo svojich 
národných menách. Takto je ťažké porovnávať stupeň ich 

hospodárskeho rozvoja. Preto sa hodnoty GDP 
a  GNI zvyknú publikovať v  hodnotách 

vedúcej svetovej meny, ktorou je ame-
rický dolár (USD). Najväčšia svetová 
fi nančná inštitúcia – Svetová banka 
– každoročne uverejňuje tieto uka-
zovatele. 
Stupeň hospodárskeho rozvoja 
vyjadrujeme podľa hodnoty GNI 
na jedného obyvateľa. Podľa toh-
to ukazovateľa zaraďuje Svetová 
banka jednotlivé štáty do troch 
skupín: štáty s  nízkou, strednou 
a vysokou hodnotou GNI.

Svetovou bankou publikované hodnoty GDP a GNI

Do ktorej skupiny krajín patrí Maďar-
sko na základe jeho hospodárskeho 
rozvoja?
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Krajiny s nízkou hodnotou GNI/obyv.
Krajiny so strednou hodnotou u GNI/obyv., slabšia 
zaostalejšia podskupina
Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., silnejšia 
vyspelejšia podskupina

Krajiny s vysokou hodnotou GNI/obyv.

Skupiny štátov podľa hodnoty hrubé-
ho národného produktu 2004

n	Vyhľadajme na mape také štáty, kto-
ré podobne ako Etiópia patria medzi 
najchudobnejšie! 

n	Vyhľadajme na mape také štáty, ktoré 
sú na podobnej hospodárskej úrovni 
ako Maďarsko!

n	Na základe týchto údajov Svetovej 
banky zostavme podľa GNI/obyv. 
tabuľku štátov, ktoré sú na podobnej 
hospodárskej úrovni ako Maďarsko!

Aké sú celosvetové rozdiely? www.gapminder.org

Stupne hospodárskeho rozvoja – nerovnomernosti v ce-
losvetovom meradle

Na medzinárodných konferenciách často odznie otázka: 
Aká je vo všeobecnosti hospodárska vyspelosť sveta? Na 
základe ročenky, ktorú vydáva Svetová banka, je odpoveď 
veľmi jednoduchá. Podľa nej zodpovedal v r. 2004 celosve-
tový priemerný GNI/obyv. hodnote 6329 USD. Stupeň 
hospodárskeho rozvoja viditeľne charakterizuje očakávaná 
priemerná dĺžka života pri narodení. V r. 2004 bol očaká-
vaný priemerný vek 67 rokov.
Ale čo v skutočnosti znamenajú uvedené ukazovatele? Aký 
konkrétny obsah sa skrýva za týmito priemernými a vše-
obecnými hodnotami?

V roku 2004 bola v skupine štátov s nízkym GNI hodnota 
GNI/obyv. 507 USD. Táto hodnota tvorí z  celosvetové-
ho priemeru GNI/obyv. iba 8%. Napriek tomu aj v rámci 
tejto skupiny štátov existujú veľké rozdiely. Jeden z najza-
ostalejších štátov sveta je Etiópia vo východnej Afrike. 
V roku 2004 bola hodnota jej GNI/obyv. iba 110 USD. Tu 
narodené deti môžu očakávať, že sa v priemere dožijú iba
42 rokov.
Najväčšie rozdiely sú v skupine štátov so strednou hod-
notou GNI. Z toho dôvodu rozdelila Svetová banka túto 
skupinu na dve podskupiny: vyspelejšiu a zaostalejšiu. 

Stupne hospodárskeho rozvoja –
nerovnomernosti v celosvetovom meradle

Prečo je v Etiópii očakávaná priemerná dĺžka života nízka?
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Krajiny s nízkou hodnotou GNI/obyv

Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., zaostalejšia podskupina., slabšia podskupina

Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., vyspelejšia podskupinasilnejšia podskupina

Krajiny s vysokou  hodnotou GNI/obyv.

Krajiny s nízkou hodnotou GNI/obyv

Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., zaostalejšia podskupina., slabšia podskupina

Krajiny so strednou hodnotou GNI/obyv., vyspelejšia podskupinasilnejšia podskupina

Krajiny s vysokou  hodnotou GNI/obyv.

Podiel na celkovom GNI Podiel na obyvateľstve sveta
n	Aký majú percentuál-

ny podiel jednotlivé 
krajiny  na celosveto-
vom GNI?

n	Aké percento z celko-
vého počtu obyvateľ-
stva sveta žije v kraji-
nách s  nízkou, 
strednou a  vysokou 
hodnotou GNI?

Štát
GNI/obyv. 

USD

1. Luxembursko 56 380

2. Nórsko 51 810

3. Švajčiarsko 49 600

4. USA 41 440

5. Dánsko 40 750

6. Island 37 920

7. Japonsko 37 050

8. Švédsko 35 840

9. Írsko 34 310

10. Spojené kráľov-
stvo

33 630

Štát
GNI/obyv. 

USD

1. Burundi 90

2. Demokratické 

Kongo

110

3. Etiópia 110

4. Libéria 120

5. Bissau-Guinea 160

6. Malawi 160

7. Eritrea 190

8. Niger 210

9. Ruanda 210

10. Sierra Leone 210

10 najchudobnejších krajín sveta
(2004)

10 najbohatších krajín sveta
(2004)

Zürich je jedno z vedúcich fi nančných centier sveta
Na akej hospodárskej úrovni je krajina, kde sa toto mesto nachádza?

Maďarská webová stránka o problémoch dnešného sveta: www.bocs.hu

Hospodárstvo jednotlivých krajín sa nazýva národná 
ekonomika. Hrubý domáci produkt (Gross Domestic 
Product, GDP) je hodnota celoročnej produkcie a slu-
žieb. Hrubý národný produkt (Gross National Inco-
me, GNI) je hodnota hrubého domáceho produktu 
doplnená hodnotou zahraničných transakcií. Stu-
peň hospodárskeho rozvoja štátov vyjadruje hodnota 
GNI/obyv. Podľa tohto ukazovateľa zaraďuje Svetová 
banka štáty do troch skupín: s nízkym, stredným a vy-
sokým GNI/obyv. Súčasný svet a  jeho hospodárstvo 
charakterizuje krajne nerovnomerný rozvoj.     

   

ZhrnutieMaďarsko patrí v  rámci štátov so strednou hodnotou 
GNI do vyspelejšej skupiny. V roku 2004 bola hodnota 
jeho GNI/obyv. 8370 USD a očakávaný priemerný vek pri 
narodení bol 73 rokov. 
V  roku 2004 bola hodnota GNI/obyv. v  skupine štátov 
s vysokým hrubým národným produktom 32  112 USD. 
Táto hodnota je päťnásobkom celosvetovej priemernej 
hodnoty GNI/obyv. Podľa Svetovej banky boli v  roku 
2004 najbohatšie krajiny sveta: Luxemburg (56 380 USD/
obyv.), Nórsko 51 810 USD/obyv.) a Švajčiarsko (49 600 
USD/obyv.). Dnešný svet charakterizuje nerovnomerný 
hospodársky rozvoj a veľké rozdiely  medzi jednotlivými 
štátmi.

Podiel krajín s rôznou hodnotou GNI na jeho celosvetovej hodnote 
a na celkovom počte obyvateľstva sveta (2004)
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n	Kedy a s akým cieľom vznikla OSN?
n	Vymenujme päť hlavných orgánov OSN.
n	Prečo je Valné zhromaždenie najdôležitejším rokovacím or-

gánom?
n	Ktorý orgán OSN volí generálneho tajomníka?
n	Predstavme činnosť Bezpečnostnej rady.
n	Akú úlohu plní Medzinárodný súdny dvor?
n	Na základe správ zo sveta predstavme úlohu OSN a Bez-

pečnostnej rady.

n	Vysvetlime pojem štát.
n	Kedy je štát suverénny?
n	Ako vznikne umelá štátna hranica?
n	Akými dvomi spôsobmi môžeme charakterizovať pojem ná-

rod?

NÁŠ SVET NA ZAČIATKU 21. STOROČIA
ZHRNUTIE

n	Čo rozumieme pod pojmom „kultúrny národ“?
n	V čom je rozdiel medzi štátnou formou a spôsobom vládnu-

tia?
n	Čo rozumieme pod pojmom federatívna republika?
n	Aké práva má panovník v absolútnej monarchii?

n	Čo znamená pojem národná ekonomika?
n	Vysvetlime, čo je GDP.
n	Ako sa vypočíta hodnota GNI?
n	Aké ukazovatele charakterizujú hospodársku úroveň štátov?
n	V akej mene sa vyjadrujú hodnoty GDP a GNI? Prečo?
n	Do akých skupín podľa hodnoty GNI/obyv. zaraďuje štáty 

Svetová banka?
n	Ktorá krajina na svete je najchudobnejšia?
n	Ktorá krajina na svete je najbohatšia?

16
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Vítam vás v jednom z laboratórií v Silicon Valley. Som 
Jonny 5, jeden z najnovších prototypov, ktorý vznikol 
na základe medzinárodnej spolupráce v technologic-
kej oblasti robotizácie. Ja zvyknem vítať hostí vo 
fi rme, ktorá má vedúcu úlohu vo svete výroby 
procesorov. Podľa mojej aktualizovanej pamäte 
patríte medzi víťazov Medzinárodnej geografi ckej 
súťaže.

Milý Jonny č. 5! Doteraz 
som videla robotov len 
vo vedecko-fantastických 
fi lmoch. Veľmi ma teší, že 
som ťa spoznala.

Ahoj, Jonny č. 5! Ja som sa už doma 
stretol s podobnými robotmi ako si ty. Vieš, 
ja som z Japonska. Muti a Dorotka! Dávajte 
pozor! Viete, čo sa hovorí? Že na konci 21. 
storočia budú v závodoch iba dve živé 
bytosti: jeden človek a jeden pes. Pes bude 
strážiť človeka, aby sa ničoho nedotkol, 
lebo to môže len pokaziť. A načo bude 
človek? No aby kŕmil toho psa. Milý Jonny 
č. 5! Teraz mi prišlo na um: Nemáš 
náhodou psa robota?

Zdravím vás! Odkiaľ ste prišli? 
Tak zaujímavo oblečeného 
človeka som počas mojej ročnej 
existencie ešte nevidel!

Počkaj, prehľadám svoju pamäť! Už hľa-
dám, kmeň Kikuyu, žiadny zásah. Večer 
to oznámim svojmu programátorovi.

Ahoj, milý Jonny č. 5! Prišla 
som z Kene. Počul si už 
o kmeni Kikuyu?

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE 
ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA
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HOSPODÁRSKA PRODUKCIA

A gazdasági termelés és a termelési tényezõk

Hospodárska produkcia (výroba) je taká činnosť človeka, 
pri ktorej pomocou výrobných faktorov a ich pretváraním 
vznikajú spotrebné statky a  služby. Výrobné faktory, čiže 
zdroje, delíme spravidla do štyroch skupín, ktoré tvoria: 
ľudské (humánne) zdroje, prírodné zdroje, kapitál a tech-
nologické zdroje.
Ľudské (humánne) zdroje predstavujú fyzickú a duševnú 
prácu človeka vo výrobnom procese. Význam a ekonomický 
výsledok závisí od zdravotného stavu a vzdelanostnej úrov-
ne ľudských zdrojov.
Prírodné zdroje – pôda, suroviny, energetické zdroje, voda, 
lesy a  pod. sú pre hospodársku produkciu nevyhnutné. 
Predstavujú hlavné vstupy, bez ktorých výroba v podstate 
nemôže existovať. Napr. v  púštnych oblastiach neexistuje 
poľnohospodárska výroba, lebo tu niet vhodnej pôdy, bez 
nerastných surovín by sa nemohli rozvinúť mnohé priemy-
selné odvetvia.
Kapitál ako výrobný faktor prináša jeho majiteľovi zisk 
alebo úroky aj bez vloženej práce. Hlavné formy kapitálu 
sú: výrobný (produktívny) kapitál – vložený do podnikov, 
budov, zariadení, strojov a pod., tovarový kapitál – steles-
nený v tovaroch a fi nančný (peňažný) kapitál, ktorý po-
chádza z predchádzajúcich kapitálových zdrojov.
Technologické zdroje (technický a  technologický po-
krok) predstavujú ústredný prvok hospodárskej výroby. 
Umožňujú vysokú produkciu bez toho, aby sme zvyšovali 
podiel ostatných (ľudských, prírodných a  kapitálových) 
zdrojov. Zmeny vo výrobných procesoch sú vždy spojené 
s nejakým novým vynálezom v technickej alebo technolo-
gickej oblasti.

Pod hospodárskym rastom rozumieme pravidelný ná-
rast produkcie a služieb v danom spoločenstve. Súhrnnú 
produkciu fi nálnych výrobkov a služieb nám dáva hodno-
tu GDP (hrubý domáci produkt) a GNI (hrubý národný 
produkt). Z toho dôvodu sa hospodársky rast dá defi novať 
aj ako ročný percentuálny rast GDP alebo GNI. Hospo-
dársky rozvoj zahrňuje okrem rastu národného produktu aj 
zmenu hospodárskej štruktúry. Napr. spriemyselňovanie 
predtým prevažne poľnohospodárskeho štátu alebo posil-
ňovanie nevýrobného sektoru (napr. služieb) v hospodár-
skom živote krajiny.
V  pozadí hospodárskeho rastu bývajú spravidla vyššie 
vstupy. Čiže na dosiahnutie väčšieho hospodárskeho rastu 
sa zapojí viac ľudských, prírodných a  kapitálových zdro-
jov. Naproti tomu hospodársky rozvoj je výsledkom rastu 
produktivity práce. Produktivita práce vyjadruje objem 
vyprodukovaných hodnôt pripadajúci na jednotku spot-
rebovanej práce za určité obdobie. Jednoduchšie: produk-
tivita je pomer výstupov k  vynaloženým zdrojom. Pro-
duktivita rastie, ak pri vynaložení rovnakého množstva 
vstupov dosiahneme vyššie výstupy.
     

Čo rozumieme pod pojmom hospodárska produkcia?

Do akých skupín môžeme rozdeliť výrobné faktory?

Čo rozumieme pod pojmom štruktúra hospodárstva?

Aká je súvislosť medzi hospodárskou štruktúrou a štruktúrou 
zamestnanosti?

Webová stránka Ústredného štatistického úradu:

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA

18

Hospodárska produkcia a výrobné faktory Hospodársky rast a produktivita

www.ksh.hu
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Gazdasági szerkezet – foglalkozási szerkezet

Pod hospodárskou štruktúrou rozumieme podiel troch hospo-
dárskych sektorov na celkovej produkcii. Tri hlavné hospo-
dárske sektory sú poľnohospodárstvo, priemysel a služby.
n	Poľnohospodárstvo tvorí primárny sektor hospodár-

skej činnosti. Zaoberá sa produkciou potravín a surovín 
pre priemysel (drevo, bavlna, vlna, technické plodiny). 

n	Priemysel, nazývaný tiež ako sekundárny sektor hos-
podárskej činnosti, má za úlohu výrobu a  spracovanie 
surovín a  javov potrebných pre hospodársku činnosť. 
Spracúva aj produkty primárneho sektora.

n	Služby, terciálny sektor, zahŕňajú takú hospodársku 
činnosť, ktorá vyvoláva niekomu (napr. osobe) alebo 
niečomu (napr. závod, farma, škola, nemocnica) zmenu 
podmienok.

V informatívnej spoločnosti sa vytvoril aj štvrtý (kvartérny) 
sektor hospodárskej činnosti. Zahŕňa niektoré nevýrob-
né odvetvia národného hospodárstva. Patrí sem napríklad 
veda, výskum, školstvo, zdravotníctvo.
Hospodársku štruktúru štátov hodnotíme na základe 
percentuálneho podielu jednotlivých sektorov na tvor-
be hrubého národného produktu. Hlavnými odvetviami 
hospodárstva sa budeme pod-
robnejšie zaoberať na ďalších 
hodinách. Pod pojmom za-
mestnanec myslíme osobu za-
pojenú do pracovného procesu, 
čiže ekonomicky aktívnu. Po-
diel ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva tvorí spravidla 
40-50% z  celkovej populácie 
danej krajiny. Ide o  vekovú 
skupinu 15-64-ročných, tzv. 
práceschopných obyvateľov. Je 
samozrejmé, že čím početnej-
šia je skupina mladého a staré-
ho obyvateľstva, tým menšia je 
skupina ekonomicky aktívne-
ho. Maloletí a  nezamestnaní 
dostávajú podporu. 
Štruktúra zamestnanosti vy-
jadruje zastúpenie ekonomic-
ky aktívneho obyvateľstva 
podľa jednotlivých sektorov 
hospodárskej činnosti. So 
zmenou hospodárskej štruktú-
ry sa mení aj štruktúra podľa 
zamestnanosti. 

PRIEMYSEL POĽNOHOSPODÁRSTVO SLUŽBY
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Zmeny hospodárskej štruktúry v hlav-
ných oblastiach sveta, 1990, 2003
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Pomocou diagramov odpovedajme na otázky! 
n	Ako sa v posledných desaťročiach zmenila vo svete hospodárska 

štruktúra a štruktúra podľa zamestnania?
n	Ktoré sektory boli v oblasti hospodárstva a zamestnanosti v uve-

dených štátoch rozhodujúce?
n	Nastali nejaké zmeny v posledných desaťročiach v zamestnanec-

kej a hospodárskej štruktúre uvedených štátov?

Hospodárska produkcia (výroba) je taká činnosť člo-
veka, pri ktorej vznikajú využitím dostupných zdrojov 
spotrebné statky, služby a  javy vhodné na ďalšie in-
vestície. K uvedeným zdrojom patria: ľudské (humán-
ne) zdroje, prírodné zdroje, kapitál a  technologické 
zdroje. Hospodársky rast znamená pravidelný nárast 
produkcie a služieb. Produktivitu práce vyjadruje po-
mer výstupov k  vynaloženým zdrojom. Pod hospo-
dárskou štruktúrou rozumieme podiel troch hlavných 
hospodárskych sektorov – poľnohospodárstva, prie-
myslu, služieb – na celkovej produkcii. Štruktúra za-
mestnanosti vyjadruje zastúpenie ekonomicky aktív-
neho obyvateľstva v týchto troch hlavných sektoroch 
hospodárskej činnosti.       

 

Zhrnutie

www.ilo.org

Hospodárska štruktúra – štruktúra podľa
zamestnania

Webová stránka Medzinárodnej organizácie práce – špecializovanej organizácie OSN:
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20 Webová stránka budapeštianskeho veľkoobchodného trhu:

TRHOVÉ HOSPODÁRSTVO

A piacgazdaság fogalma és „mûködése” 

Podstatou trhového hospodárstva – ako vyplýva 
z  jeho pomenovania – je trh. Čo rozumieme pod týmto 
pojmom? Pojem trh doslovne vyznačuje miesto, kde 
dochádza k predaju a kúpe rôznych predmetov a tovarov. 
Trhom však môže byť aj burza cenných papierov alebo 
počítačová sieť, prostredníctvom ktorej realizujeme 
nejakú fi nančnú operáciu. Čiže trh je také skutočné alebo 
virtuálne miesto, kde do vzájomného kontaktu vstupujú 
predávajúci a kupujúci.
V  trhovom hospodárstve cenu ktoréhokoľvek tovaru 
a  služieb určuje pomer ponuky a  dopytu. Ak dopyt po 
niektorom tovare neustále stúpa, čo znamená, že si ho 

chce kúpiť čoraz viac ľudí, tak jeho cena začne rásť. Ak sa 
z daného výrobku vyrobí väčšie množstvo a ponuka prevýši 
dopyt, tak jeho cena bude klesať.
Hnacou silou trhového hospodárstva je snaha o osobný 
zisk. Základnou podmienkou fungovania tohto procesu 
je súkromné vlastníctvo a jeho ochrana. Vo väčšine štátov 
existuje v  určitej miere popri súkromnom vlastníctve aj 
štátne vlastníctvo.

„Hlavné postavy“ trhového hospodárstva sú: domácnosti, 
podniky a štát.

Čo rozumieme pod pojmom trh?

Ako ovplyvňuje cenu tovaru pomer ponuky a dopytu?

Kto hrá v trhovom hospodárstve „hlavné postavy“?

Aká je úloha štátu v trhovom hospodárstve?

Webová stránka Úradu pre hospodársku súťaž: www.gvh.hu

TERITORIÁLNE A ŠTRUKTURÁLNE ZMENY HOSPODÁRSKEHO ŽIVOTA
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Trhové hospodárstvo a jeho „fungovanie“

„Hlavné postavy“ trhového hospodárstva

Porovnajme fungovanie „skutočného“ a „virtuálneho“ trhu!

„Skutočný“ trh „Virtuálny“ trh. Prečo je burza cenných papierov virtuálnym trhom?
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