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ÚVOD 
 

Geografický ústav SAV patril k pracovis-
kám, ktoré vznikli už pri založení Slovenskej 
akadémie vied a umení v roku 1943, vtedy pod 
názvom Zemepisný ústav. Geomorfologický 
výskum sa začal formovať až na prelome 50. 
a 60. rokov minulého storočia najmä od roku 
1953 pod vedením E. Mazúra, ktorý sa stal ria-
diteľom ústavu. Pred ním určitý čas externe 
viedol Zemepisný ústav M. Lukniš a preto nie 
je náhodou, že na ústave začali pôsobiť jeho 
žiaci E. Mazúr a J. Kvitkovič. Postupne pribud-
li V. Mazúrová, J. Závodný, J. Činčura, J. Jakál 
a J. Urbánek. V speleologickej odbočke ústavu 
v Liptovskom Mikuláši pôsobil A. Droppa. 
Všetci so zameraním na geomorfológiu v rámci 
Oddelenia fyzickej geografie. Súbežne sa bu-
dovalo aj oddelenie ekonomickej geografie.  

Tento príspevok nemá za cieľ spracovať 
históriografiu geomorfológie, ale načrtnúť zá-
kladné vývojové trendy geomorfologického vý-
skumu na ústave. Autori príspevku sú pamät-
níkmi a účastníkmi tohto zložitého pohybu 
geomorfologických ideí na Geografickom ústa-
ve SAV.  

E. Mazúr si uvedomoval, že mnohé geogra-
fické pracoviská v zahraničí neriešia celú šírku 
geografickej problematiky, ale cielene posilňu-
jú niektoré vedné disciplíny tak, aby pracovis-
ko bolo profilované ako úspešné aj v medziná-
rodnom kontexte. Keďže v členitej krajine Slo-
venska má reliéf kľúčové postavenie, E. Mazúr 
začal v ústave systematicky rozvíjať geomorfo-
lógiu. Tento východzí postoj sa neskôr premie-
tol do štruktúry Atlasu SSR, ako aj do krajin-
ných syntéz. Vychádzal zrejme aj z prírodných 
daností Slovenska, ktoré poskytuje typologicky 
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veľmi širokú škálu reliéfu, ktorý je odrazom 
pestrej geologickej stavby Karpát.  

 
ORIENTÁCIA  A  ZAMERANIE         

GEOMORFOLOGICKÉHO  VÝSKUMU 
V  GEOGRAFICKOM  ÚSTAVE  SAV 

 
Etapy tematického zamerania 

geomorfológie 
 
GEOMORFOLOGICKÉ MAPOVANIE A ZÁKLADNÝ 

VÝSKUM V TERÉNE 
 

V 60. rokoch minulého storočia bol, najmä 
v strednej Európe, geomorfologický výskum 
orientovaný na podrobné geomorfologické ma-
povanie. Jeho výsledkom bola geomorfolo-
gická mapa v mierke 1:25 000 (publikovaná 
v mierke 1:50 000) s klasifikáciou foriem relié-
fu, geomorfologickou regionalizáciou a s na-
značením genézy foriem, ale aj geomorfologic-
kého vývoja daného územia reliéfu z hľadiska 
paleogeomorfológie. Na pozadí geomorfolo-
gického mapovania sa dá dobre rozpoznať idea 
komplexnosti. Je to idea, ktorá siaha až k J. 
Hromádkovi, idea, ktorá sa do geomorfológie 
premietla ako idea komplexnej geomorfologic-
kej mapy Slovenska. Tento finálny cieľ sa síce 
nepodaril dosiahnuť, no celé geomorfologické 
mapovanie bolo k nemu nasmerované. Príči-
nou „neúspechu“ bola nielen nesporná nároč-
nosť daného problému, ale aj možnosti karto-
grafického vyjadrenia, ktoré pred érou počíta-
čov boli silne obmedzené. Dobrým podkladom 
pre takto orientovaný výskum boli najmä po-
drobné topografické vojenské mapy v mierke 
1:25 000, ďalej geologické mapy Slovenska 
v mierke 1:200 000 (jedna z priorít českoslo-
venskej geológie v rámci Európy) a osobná za-
nietenosť geomorfológov pre terénne práce.  

Geomorfologické mapovanie udržovalo 
bezprostredný kontakt geomorfológie s jej em-
pirickým základom, s terénom. Geomorfológia 
bola veda o teréne, jej poznatky sa verifikovali, 
resp. falzifikovali v teréne. Táto skutočnosť 
naberá na význame v súčasnej dobe, keď geo-
morfológovia pracujú stále viac s modelmi, za-
búdajúc pritom, že reliéf nieje virtuálna entita, 
ale reálne jestvujúci objekt. 

V rámci Medzinárodnej geografickej únie 
už v tomto čase pôsobila Komisia pre geomor-
fologické mapovanie, ktorá poriadala vedecké 
konferencie, vydávala vzorové mapy, kartogra-
fické vyjadrenie foriem reliéfu a mapovací 
kľúč foriem.  

E. Mazúr nastupujúcim mladým pracovní-
kom naznačil možnosti a záujmy ústavu a po-
nechal uchádzačom geomorfologický výskum 

osobnú voľbu pri riešení problematiky, často aj 
výber regiónu. E. Mazúr vykonával výskum 
Žilinskej kotliny a priľahlých pohorí (MAZÚR 
1963), J. Kvitkovič Východoslovenskej nížiny 
(KARNIŠ a KVITKOVIČ 1970), J. Činčura 
Turčianskej kotliny (ČINČURA 1969), J. Jakál 
Slovenského krasu (JAKÁL 1976), J. Urbánek 
Malých Karpát (URBÁNEK 1966). Neskôr 
k nim pridali M. Stankoviansky Myjavskú pa-
horkatinu (STANKOVIANSKY 2003), J. Har-
čár Nízke Beskydy (HARČÁR 1995), J. Lacika 
Cerovú vrchovinu (LACIKA 1990) a J. Novot-
ný Kysucké bradlá (NOVOTNÝ 2006). Výs-
ledky boli publikovaní formou monografických 
prác. 

Pre geomorfologické mapovanie boli veľmi 
užitočné poznatky získané z klasických prác 
MAZÚRA (1963) o Žilinskej kotline a LUK-
NIŠA (1973) o Vysokých Tatrách. Metodicky 
usmernili svojich nasledovníkov. V 60. rokoch 
minulého storočia nastal, pod vplyvom teórie 
(BÜDEL 1968) o vzniku a datovaní zarovna-
ných povrchov, vedecký boom pri skúmaní, 
klasifikácii a datovaní zarovnaných povrchov 
takmer v celej Európe. U nás vznikla zhoda o 
tvorbe zarovnaných povrchov v podmienkach 
striedavo vlhkej a suchej subtropickej klímy v 
tektonicky pokojnom území s tvorbou kôr zvet-
rávania. Určité rozdiely sa vyskytli v datovaní 
jednotlivých úrovní zarovnaných povrchov, 
postupne sa zbližovali a rozchádzali v ich dato-
vaní aj názory M. Lukniša a E. Mazúra a ich 
žiakov. LUKNIŠ (1945) naznačil na príklade 
Stratenských vrchov (Slovenský raj) možnosť 
existencie exhumovanej predpaleogénnej za-
rovnanej plošiny. Neskôr (LUKNIŠ a PLES-
NÍK 1961) píše o rozsiahlej plošine nazývanej 
stredohorská roveň (s datovaním jej vzniku sar-
mat – panón) a o poriečnej rovni (vzniknutej 
vo vrchnom pliocéne). MAZÚR (1963) dopĺňa 
tento systém o vrcholovú roveň vzniknutú 
v bádene, stredohorskú roveň a jej vznik zara-
ďuje do panónu a poriečnu roveň do vrchného 
pliocénu až pleistocénu. Novšie viacerí autori 
analyzujú aj existenciu podstredohorskej rov-
ne. Zarovnané povrchy! Večný, staronový 
problém slovenskej geomorfológie. Raz upadá 
do zabudnutia, aby sa neskôr opäť vrátil v no-
vom kontexte do stredu záujmu. Koľko generá-
cií zarovnaných povrchov je v slovenských 
Karpatoch? Aká je ich genéza, aký je ich vek? 
Vyvíjali sa simultánne alebo nesimultán-
ne? Ako sa javia vo svete novších geomorfolo-
gických poznatkov? V súčasnosti prebieha ko-
ordinovaný výskum medzi geomorfológmi ve-
denými J. Minárom a skupinou geológov, ktorí 
predkladajú svoj názor na vek a časové zatrie-
denie zarovnaných povrchov. Opierajú sa o 
staršie názory avšak s výraznejšou aplikáciou 
tektogenézy Slovenska.  
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MORFOŠTRUKTÚRNA ANALÝZA  
RELIÉFU A NEOTEKTONIKA 

 
V 70. a 80. rokoch min. storočia nastúpil 

nový trend geomorfologického výskumu, za-
meraný na morfoštruktúrnu analýzu reliéfu pod 
vplyvom ruskej školy vedenej I. P. Gerasimo-
vom. Náš ústav k tejto problematike usporiadal 
Medzinárodnú konferenciu, o ktorej sa zmieni-
me nižšie.  

Morfoštruktúrnej analýze a neotektonike sa 
začala venovať zvýšená pozornosť a stala sa 
jednou so základných tém Štátneho plánu zá-
kladného výskumu GÚ SAV. Kolektív geo-
morfológov vedený J. Jakálom, ďalej J. Urbá-
nek, M. Stankoviansky a J. Lacika riešili mor-
foštruktúrny vývoj Malých Karpát (JAKÁL et 
al. 1988). Táto rozsiahla práca, aj keď nie pub-
likovaná vzbudzovala pozornosť nielen geo-
morfológov, ale aj diplomantov z oblasti geo-
morfológie. Výsledky vo forme štúdie boli 
publikované v časopise Geomorfológia v Mos-
kve (JAKÁL et al. 1990). J. Lacika absolvoval 
študijný pobyt v Moskve a metodické postupy 
uplatnil čiastočne aj v ústave.  

S problémom morfoštruktúr úzko súvisí 
problém neotektoniky. Venoval sa mu predo-
všetkým J. Kvitkovič, často v spolupráci s geo-
fyzikmi. Veľmi podnetné sa pre tento problém 
ukázali radarové záznamy DPZ a letecké sním-
ky. J. Kvitkovič a J. Feranec publikovali pre-
hľadnú mapu lineárnych a nelineárnych rozhra-
ní v Západných Karpatoch (KVITKOVIČ 
a FERANEC 1986). Od týchto identifikova-
ných, ale bližšie neurčených rozhraní viedla 
cesta k pojmom geomorfologická línia, geo-
morfologická mriežka a napokon tektonická 
mriežka v prácach URBÁNKA (1993).  

Morfoštruktúrna analýza reliéfu sa odrazila 
aj v početných vedeckých štúdiách pracovní-
kov ústavu, ale aj v rámci úloh zadaných štát-
nymi orgánmi v súvislosti s vyhľadávaním úlo-
žísk jadrového odpadu. J. Urbánek v tejto 
problematike viedol niektorých doktorandov 
práve na výskum morfoštruktúr a neotektonic-
kého vývoja konkrétnych území.  

Jednou z trvalých tém je problém geomor-
fologického členenia Slovenska, t.j. vyčlenenia 
základných geomorfologických jednotiek. Ten-
to problém začal riešiť už HROMÁDKA 
(1956). MAZÚR a LUKNIŠ (1978) vydali ma-
pu „Regionálne geomorfologické členenie Slo-
venska“ v mierke 1:500 000. Precizovali star-
šie poznatky a vyčlenili geomorfologické jed-
notky v troch základných úrovniach: celky – 
podcelky – časti, ktoré mapovo vyšli v roku 
1978 v Slovenskej kartografii a v roku 1980 
v mierke 1:500 000 v Atlase SSR. Toto člene-
nie bolo kodifikované aj Slovenským úradom 

geodézie a kartografie a geografické názvy po-
horí a kotlín sa stali záväzné pre publikovanie 
v odbornej a vedeckej tlači. V rámci progra-
mov VEGA bola táto mapa verifikovaná, digi-
talizovaná a zakreslená do máp mierky 1:50 
000. 

 
RIEČNE GEOSYSTÉMY, VÝVOJ KORYTA RIEK 

 
V súčasnosti sa skupina geomorfológov ve-

nuje komplexnému geomorfologickému výs-
kumu riek, korytovonivným systémom, analý-
ze riečnych geosystémov, dynamike a vývoju 
riečnych korýt. Takto orientovanému výskumu 
sa začali venovať vo svojich prácach M. Le-
hotský a A. Grešková (LEHOTSKÝ 2002, LE-
HOTSKÝ a GREŠKOVÁ 2003, GREŠKOVÁ 
2004). V súčasnosti je formovaný v ústave ko-
lektív geomorfológov k tejto problematike a v 
ústave pôsobia nielen domáci, ale aj pracovníci 
zo zahraničia.  

 
Vybrané témy z geomorfológie 

 
Popri geomorfologickom mapovaní a rieše-

ní morfoštruktúr sa venovali geomorfológovia 
aj špecializovaným užšie zameraným témam. 
V 70. rokoch minulého storočia vzniklo, žiaľ 
neskôr zaniklo, na ústave chemické laborató-
rium zamerané na analýzu sedimentov a ich 
datovania. ČINČURA (1969) analyzoval stu-
peň zvetrávania ťažkých minerálov v kvartér-
nych sedimentoch a na základe stupňa ich roz-
padu naznačil ich vek. J. Jakál sa venoval in-
tenzite krasovej korózie v závislosti od štruktú-
ry vápencov, stupňa ich rekryštalizácie a mik-
rotektonického postihnutia. M. Stankoviansky 
sa venoval eróznym procesom, M. Lehotský 
a M. Stankoviansky (LEHOTSKÝ a STAN-
KOVIANSKY 1992, LINKEŠ et al. 1992, LE-
HOTSKÝ et al. 1993) skúmali erózne procesy 
na základe analýzy obsahu Cs137 v pôdnych ho-
rizontoch. Nemožno opomenúť, že MAZÚR 
(1963) použil vo svojej práci o Žilinskej kotli-
ne celý súbor geomorfologických a geologic-
ko-sedimentologických metód, ktoré využil pri 
datovaní riečnych terás Váhu. KVITKOVIČ 
a FERANEC (1986) využili satelitné snímko-
vanie ako jeden z prostriedkov hľadania lineár-
nych a nelineárnych rozhraní foriem reliéfu. Na 
to nadviazal kolektív geomorfológov v spolu-
práci s J. Ferancom pri hodnotení radarového 
záznamu a jeho využití v geomorfológii, na 
príklade viacerých vybraných, typologicky od-
lišných území Slovenska (FERANEC a LACI-
KA 1991).  

Treba ešte poznamenať, že v určitom obdo-
bí ústav vybudoval stacionárne zariadenie 
v Bzinciach pod Javorinou, zamerané predo-
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všetkým na sledovanie vývoja eróznych proce-
sov, ktoré viedol M. Stankoviansky (HANU-
ŠIN et al.1989, SOLÍN a LEHOTSKÝ 1996).  

Výrazné oživenie záujmu o dynamickú geo-
morfológiu priniesla práca na medzinárodnom 
projekte „Reakcia fluviálneho systému na zme-
ny vo využívaní krajiny“, ktorú ústav riešil 
v spolupráci s Izraelom. Skúmala sa reakcia 
celého povodia Jablonky (Myjavská pahorkati-
na) na prechod od tradičného poľnohospodár-
stva k veľkoplošnému poľnohospodárstvu 
v podmienkach jeho kolektivizácie (STANKO-
VIANSKY et al. 2000). Na geomorfologický 
výskum v povodí Jablonky nadviazal systema-
tický výskum geomorfologických katén v prá-
cach J. Urbánka, ktorý bol zavŕšený monogra-
fiou „Geomorfologická katéna“ (URBÁNEK 
2009).  

Veľmi významné výsledky pri výskume jas-
kýň Slovenska dosahoval A. Droppa s technic-
kým pomocníkom A. Chovanom nielen pri po-
znávaní, ale aj pri mapovaní jaskýň Slovenska. 
Hlavným výsledkom bola jeho monografia De-
mänovské jaskyne, ktorú vydal vo vydavateľ-
stve Veda (DROPPA 1957), ako aj sériu publi-
kácií v prírodovedných časopisoch o jednotli-
vých jaskyniach Slovenska.  

V rámci výskumu o geomorfológii krasu 
vypracoval J. Jakál mapu morfologických ty-
pov krasu Slovenska v mierke 1:500 000 s tex-
tovou prílohou v anglickom jazyku (JAKÁL 
1993). Uvedený autor editoval aj reprezentačnú 
publikáciu o slovenských jaskyniach ako sú-
časti svetového prírodného dedičstva UNESCO 
v slovenskom a osobitne v rozšírenom vydaní 
v anglickom jazyku (JAKÁL a BELLA, eds. 
2008).  

 
ÚTLMY A VZOSTUPY 

GEOMORFOLOGICKÉHO VÝSKUMU 
V GEOGRAFICKOM ÚSTAVE SAV 

 
Určitý ústup domény geomorfológie na ús-

tave nastal pri nastolení novej témy riešenej 
v rámci európskej geografie nazvanej Krajinné 
syntézy. Na ústave sa mu venovali dvaja geo-
morfológovia, tentoraz so širším zámerom na 
geografickú problematiku – E. Mazúr (predse-
da medzinárodnej Komisie krajinných syntéz 
pri Medzinárodnej geografickej únii) v spolu-
práci s J. Urbánkom a krajinným ekológom 
J. Drdošom (MAZÚR et al. 1983). Riešenie 
krajinných syntéz dalo aj určitý impulz geo-
morfológom pre praktické využitie vedeckých 
poznatkov. Na základe toho vznikla monogra-
fia „Funkčná delimitácia reliéfu pre hospodárs-
ke využitie“ (MAZÚR et al. 1981). 

Určité narušenie kontinuity geomorfologic-
kého výskumu nastalo aj v období tvorby Ná-

rodného atlasu SSR (1974 – 1980), ktorého 
hlavným riešiteľom bol Geografický ústav 
z poverenia Predsedníctva Slovenskej akadé-
mie vied. Jeho tvorba bola sledovaná vládou 
SSR. E. Mazúr bol hlavným editorom a zosta-
vovateľom, J. Jakál výkonným redaktorom At-
lasu SSR,  E. Mazúr a J. Kvitkovič vedúcimi 
jednotlivých kapitol, ale aj autormi tematic-
kých máp. Ďalšími mapami prispeli J. Činčura, 
J. Jakál a J. Urbánek.  

 
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ  

SPOLUPRÁCA 
 

Úspešný rozvoj geomorfologického výsku-
mu na ústave sa odrazil aj v medzinárodnej ve-
deckej spolupráci. V rámci profilovania ústavu 
ako významného, možno povedať v rámci Slo-
venska aj strediska geomorfologického vý-
skumu, bolo nevyhnutné vstúpiť do medziná-
rodnej spolupráce. Spomenieme aspoň najvý-
znamnejšie podujatia, ktoré ústav poriadal, ale-
bo bol spolupracujúcim pracoviskom. 

V roku 1963 Geografický ústav v spolupráci 
so Základom Geomorfologii i Hydrografii Gór 
i Wyzyń Poľskej akadémie vied v Krakove us-
poriadali Medzinárodné sympózium o geomor-
fológii Karpát. Garantmi bol E. Mazúr za SAV 
a M. Klimaszewski z Krakova. Exkurzie sa 
uskutočnili na území oboch štátov s centrom 
v Tatrách. Na úspešnosti exkurzie mal podiel aj 
M. Lukniš z Prírodovedeckej fakulty UK. Jed-
ným z hlavných výsledkov tejto konferencie 
bol návrh na založenie Geomorfologickej komi-
sie Karpatsko-balkánskej. Vlastne išlo o zakla-
dajúce podujatie. Za predsedu bol navrhnutý 
M. Klimaszewski (Poľsko), členmi sa stali E. 
Mazúr (Československo), J. Golubov (Bul-
harsko), M. Pécsi (Maďarsko), T. Moraviu 
(Rumunsko) a za tajomníka bol zvolený L. 
Starkel (Poľsko). Predsedníctvo tejto funkcie 
v dvoch funkčných obdobiach zastával v 80. 
rokoch minulého storočia E. Mazúr s tajomní-
kom J. Jakálom.  

O dva roky neskôr sa v roku 1965 z povere-
nia Medzinárodnej geografickej únie pri U-
NESCO a jej komisie aplikovanej geomorfoló-
gie a subkomisie pre geomorfologické mapo-
vanie a konalo Medzinárodné sympózium 
o geomorfologickom mapovaní, ktorého uspo-
riadateľmi boli Geografický ústav SAV (E. 
Mazúr) a Geografický ústav ČSAV v Brne (J. 
Demek). Podujatie poctil svojou účasťou aj 
predseda Medzinárodnej geografickej únie S. 
P. Chatterjee z Indie, ale aj osobnosti európskej 
geomorfológie J. Tricart (Francúzsko), N. V. 
Bašenina (Sovietsky zväz), J. P. Bakker (Ho-
landsko), M. Lukniš (Slovensko) a M. Klima-
szewski (Poľsko).  
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V roku 1973 sa z poverenia Medzinárodnej 
speleologickej únie konal v Československu 6. 
Svetový speleologický kongres, ktorý organizo-
vala Palackého univerzita v Olomouci – Kon-
gresová časť (V. Panoš) a Správa slovenských 
jaskýň v Liptovskom Mikuláši – štyri exkurzné 
trasy (J. Jakál, vtedajší riaditeľ SSJ). Exkurzií 
na Slovensku sa zúčastnilo takmer 400 speleo-
lógov zo všetkých kontinentov. Z Geografické-
ho ústavu sa na exkurznej časti podieľali E. 
Mazúr, J. Jakál, A. Droppa, M. Stankoviansky, 
J. Sloboda a P. Mariot.  

V apríli roku 1976 Geografický ústav uspo-
riadal v Smoleniciach z poverenia Medzinárod-
nej geografickej únie sympóziu Teória a metó-
dy morfoštruktúrnej analýzy pri vyhľadávaní 
minerálnych a energetických zdrojov. Poduja-
tie sa konalo pod záštitou UNESCO a zúčastnil 
sa ho prezident IGU J. Dresch (Francúzsko), 
ako aj jeden z tvorcov morfoštruktúrnej analý-
zy I. P. Gerasimov zo Sovietskeho zväzu. Sym-
pózium ovplyvnilo smerovanie geomorfológie 
na ústave.  

Z ďalších novodobých podujatí stručne uve-
dieme nasledovné: v roku 1992 usporiadal ús-
tav Medzinárodné sympózium Čas, frekvencia 
a datovanie v geomorfológii, v roku 2000 
v Smoleniciach medzinárodné sympózium na 
tému Geomorfologická odozva zmien využíva-
nia krajiny. Obe podujatia sa poriadali v rámci 
Medzinárodnej geografickej únie a hlavným 
organizátorom za ústav bol M. Stankoviansky.  

 
ORGANIZÁCIA  

GEOMOROFLOGICKÉHO VÝSKUMU 
NA SLOVENSKU 

 
Na pôde Geografického ústavu sa vlastne 

organizoval život slovenských geomorfológov. 
Kooperovali sa mnohé geomorfologické výs-
kumy v rámci Štátneho plánu základného výs-
kumu z oblasti geomorfológie, resp. v súčas-
nosti v rámci projektov VEGA. 

Z iniciatívy M. Stankovianskeho bola na 
pôde ústavu v decembri 1996 založená Asociá-
cia slovenských geomorfológov pri SAV. Za-
kladajúcim predsedom sa stal J. Jakál, následne 
prevzal predsednícku funkciu J. Urbánek, v sú-
časnosti M. Lehotský. Členmi výboru sú pravi-
delne zástupcovia univerzít a rezortných ústa-
vov. S podporou Geografického ústavu má A-
sociácia možnosť od roku 2001 vydávať časo-
pis Geomorphologia Slovaca, ktorého prvým 
hlavným redaktorom bol J. Jakál a výkonným 
redaktorom J. Lacika. Následne prevzal funk-
ciu hlavného redaktora J. Urbánek. V súčas-
nosti časopis vychádza pod názvom Geomor-
phologia Slovaca et Bohemica, hlavným redak-
torom je M. Lehotský a výkonným redaktorom 

J. Novotný. Členmi redakčnej rady sa stali výz-
namní geomorfológovia z Česka, ale aj z iných 
krajín. Zaujímavosťou je skutočnosť, že ide 
azda o prvý vedecký časopis v rámci kooperá-
cie českej a slovenskej vedeckej komunity.  

 
ZÁVEREČNÉ  POZNÁMKY 

 
Slovenská geomorfológia zostáva aj naďalej 

pôsobiť v systéme fyzicko-geografických vied 
a reliéf je chápaný ako súčasť prírodných prv-
kov krajiny. Našou úlohou tak je nielen pozná-
vať vznik foriem reliéfu, dynamiku ich vývoja, 
genézu a vek zemského povrchu, ale aj zapojiť 
sa a prispievať účinnejšie do komplexného po-
znávania krajiny v rámci vzťahov prírodných 
prvkov krajiny, poznávaním procesov a inte-
rakcií medzi nimi. Dáva to možnosť nielen po-
znať vývoj geosystémov, ale prognózovať vý-
voj procesov, vzťahov a zmien celého geoeko-
systému. Umožňuje to ovplyvniť, resp. usmer-
niť zásah človeka do krajiny. 

V súčasnom procese dynamického rozvoja 
vedeckého poznávania jednotlivých vied sa tie-
to úzko neuzatvárajú do svojej problematiky, 
ale v určitých tematických oblastiach sa navzá-
jom integrujú, využívajú svoje metodické pos-
tupy a kooperujú, čo vedie k exaktnejšiemu po-
znávaniu krajinných systémov.  

Treba ale aj poznamenať, že niektoré vedné 
disciplíny preberajú určité témy z geomorfoló-
gie do rámca svojho pôsobenia. Napr. inžinier-
ska geológia, zosuvy a svahové procesy, paleo-
geológia, genéza jaskynných systémov a pod.  

Monografia „Regionálna geomorfológia 
Slovenska“ zatiaľ v systéme prírodných vied 
chýba. Proklamované zámery M. Lukniša, ale 
aj E. Mazúra zostali žiaľ len v čiastkových ru-
kopisoch. Súčasné zameranie geomorfologic-
kého výskumu ani nedáva predpoklad pre tvor-
bu takéhoto diela.  
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