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Štatistika 1 

Príklad 1:  Sedem divov Banskobystrického kraja 

Banskobystrický samosprávny kraj má už svojich sedem divov. Po takmer 

osemmesačnom hlasovaní si prvé miesto vybojoval Pustý hrad vo Zvolene s počtom 226 

hlasov. S tesným trojbodovým rozdielom skončil na druhom mieste Kláštor v Hronskom 

Beňadiku. Mesto zapísané v zozname svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO, Banská 

Štiavnica, obsadilo bronzové miesto. Podporu mu vyjadrilo 152 hlasujúcich. Medzi Sedem 

divov Banskobystrického samosprávneho kraja sa vďaka zisku 146 bodov dostala aj národná 

kultúrna pamiatka – Čiernohronská železnica. Titulom div kraja sa môže od dnes pýšiť aj 

malebná horská obec s bohatou baníckou históriou – Špania Dolina, ktorú v ankete 

podporilo 140 hlasov. Svoje miesto medzi najkrajšími pozoruhodnosťami si našla aj 

Kremnická mincovňa. Jeden z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete obsadil 

šiestu priečku s počtom 137 hlasov. Sedmičku unikátnych lokalít uzatvára drevený 

artikulárny kostol a zvonica v Hronseku, ktorému svoj hlas poslalo 134 ľudí. 

Do ankety, ktorá mala dve kolá a začala v máji 2010 sa zapojilo takmer 2700 hlasujúcich. Do 

prvého kola prišlo 62 tipov na rôzne lokality zaujímavé svojou originalitou a výnimočnosťou. 

Redakčná rada mesačníka Náš kraj rozhodla na základe tipov o 45 návrhoch, ktoré postúpili 

do druhého kola hlasovania ankety. Predseda BBSK a poslanec Európskeho parlamentu 

Vladimír Maňka vyžrebuje troch účastníkov ankety, ktorých pozve na návštevu sídla 

Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu. 

Prečítajte si článok a doplňte, koľko hlasov získali kultúrne a prírodné pamiatky. 

1. miesto - Pustý hrad vo Zvolene 

.............. hlasov 

7. miesto - drevený artikulárny 
kostol a zvonica v Hronseku  

.............. hlasov 



 

 

 

 

 

 

 

2. miesto - Kláštor v Hronskom 
Beňadiku 

..............  hlasov 

3. miesto - Banská Štiavnica, mesto 
zapísané v zozname svetového a 

kultúrneho dedičstva UNESCO 

..............  hlasov 

 

4. miesto - národná kultúrna 
pamiatka – Čiernohronská železnica 

 ..............  hlasov 

 

 

5. miesto - Špania Dolina  

.............. hlasov 

6. miesto - Kremnická mincovňa  

.............. hlasov 



 

Zdroj: http://www.vucbb.sk/portal/kraj-ponuka/sedem-divov-kraja 

 

Príklad 2:  Kraje a okresy na Slovensku 

V súčasnosti je na Slovensku 79 okresov, pričom hlavné mesto Slovenska, Bratislava, je 

rozdelené na päť okresov a Košice na štyri okresy. 

Na obrázku vidíte mapu krajov a okresov na Slovensku. Kraje sú rozlíšené farbami a okresy 

sú zaznačené skratkami.  

Riešte úlohy: 

Zakrúžkujte náš okres. 

Vypíšte okresy, s ktorými susedí náš okres. .......................................................................... 

............................................................................................................................. .................. 

Koľko okresov je v Banskobystrickom kraji?.......................................................................... 



 

Vypíšte kraje na Slovensku. Ku každému kraju napíšte päť miest z tohto kraja.  

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 


