
Exkurzia z humánnej geografie 2021 
 

Dátum: 13. 9. – 18. 9. 2021 
 

Trasa: Košice – Spišské Podhradie (Spišská Kapitula, Spišský Jeruzalem, Sivá brada) – Spišské 

Vlachy – Spišská Nová Ves – Smižany – Poprad (Spišská Sobota) – Svit – Važec – Demänovská 

Dolina – Bešeňová – Lúčky – Stará Bystrica –  Čadca – Korňa – Vysoká nad Kysucou – Bytča –

Piešťany – Častá (Červený kameň) – Brezová pod Bradlom (Mohyla M. R. Štefánika) – Smrdáky – 

Holíč – Kopčany – Devín – Bratislava – Budmerice – Trnava – vodné dielo Kráľová – Šaľa –Nitra 

– Topoľčianky – Hronský Beňadik – Levice (Vápnik, Margita-Ilona, hrad) – Želiezovce – Bíňa – 

Štúrovo – Komárno – Lučenec – Veľké Dravce – Krásnohorské Podhradie – Košice  
 

Popis: V dňoch 13. – 18. 9. 2021 sa pre študentov 3. ročníka geografie na Prírodovedeckej fakulte 

UPJŠ v Košiciach uskutočnila Exkurzia z humánnej geografie pod vedením Dr. M. Kullu, doc. L. No-

votného a Dr. Pregiho. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické vedomosti nadobudnuté 

počas štúdia priamo v teréne a získať nové poznatky o regiónoch Slovenska, na ktoré nadviaže výučba 

v ďalších semestroch.  

Počas šiestich dní študenti absolvovali trasu vyše 1500 km naprieč všetkými vyššími územnými 

celkami, mnohými historickými regiónmi a geomorfologickými jednotkami Slovenska. Navštívili viac 

ako 30 lokalít zvolených tak, aby účastníkom umožnili hlbšie porozumenie sociálno-ekonomického 

vývoja našej krajiny s dôrazom na populačné, sídelné, administratívne, kultúrne či hospodárske po-

mery v rôznych regiónoch Slovenska.  

Študenti navštívili viaceré centrá nadregionálneho a regionálneho významu (Bratislava, Trnava, 

Nitra, Lučenec), ale aj malé mestá, ktoré zohrávajú špecifickú pozíciu v sídelnej hierarchii Slovenska 

(Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Brezová pod Bradlom). Trasa viedla viacerými poľnohospodár-

skymi a vinohradníckymi oblasťami. Najväčšiu pozornosť sme venovali najvýkonnejšej z nich – Ma-

lokarpatskej (Holíč, Devín, Budmerice). 

Fyzickogeografické ale aj polohové a sociálno-ekonomické aspekty sme hodnotili pri návšteve za-

niknutých (Sivá brada) aj jestvujúcich kúpeľov (Lúčky, Piešťany, Smrdáky), navštívili sme aj viaceré 

kultúrno-historické pamiatky (Spišská kapitula, hrad Červený kameň, Bratislavský hrad, hrad Devín, 

Holíčsky zámok, veľkomoravský kostolík v Kopčanoch, kaštieľ v Budmericiach,  vojenský cintorín vo 

Važci, vojenská pevnosť v Komárne, Mohyla M. R. Štefánika na Bradle) a prírodné zaujímavosti (Sivá 

brada, Bešeňová, vodopád v Lúčkach, Demänovská dolina s Vrbickým plesom či ropný prameň 

v Korni), kde sme mohli priamo v teréne zhodnotiť výsledky lokalizačných a realizačných predpokla-

dov rozvoja cestovného ruchu.  

Napriek zložitej epidemickej situácii nás za prísnych bezpečnostných opatrení prijali do výrobných 

podnikov z rôznych odvetví priemyslu (Herba Drug v Smižanoch, Okrasa v Čadci  a Agro CS vo Veľ-

kých Dravciach). Predstavitelia týchto firiem nám priblížili odberateľsko-dodávateľské vzťahy, prob-

lematiku dopravy a logistiky produktov, či výziev trhu práce a podnikateľského prostredia v krajine. 

Kľúčovým lokalizačným faktorom priemyslu, ale aj ďalších hospodárskych aktivít je doprava a do-

pravná infraštruktúra. O regionálnych disparitách v tejto zložke infraštruktúry sa mohli účastníci pre-

svedčiť nielen počas jazdy, ale aj priamo v rôznych lokalitách, a to tak v oblasti cestnej, železničnej, 

ale aj leteckej a lodnej dopravy. 

Veľmi milé prijatie sme zažili aj v kysuckej obci Vysoká nad Kysucou, kde nás starosta obce Mgr. 

Anton Varecha – geograf oboznámil s problematikou riadenia obce a výzvami miestnej samosprávy 

obzvlášť v území s čiastočne rozptýleným osídlením. 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Našu exkurziu sme zahájili v historickom regióne Dolný Spiš, kde sme abslolvovali krátku prechádzku 

Spišským Jeruzalemom – od Katedrály sv. Martina na Spišskej kapitule po Sivú bradu, kde sme si 

predstavili historicko-spoločenský a ekonomický význam spišského travertínu a problematiku 

zaniknutých kúpeľov na Slovensku. Následne sme sa presunuli na námestie v Spišských Vlachoch kde 

sme vystúpili na vežu historickej radnice. Doc. Novotný tu priblížil priestorovú štruktúru mesta 

a vysvetlil špecifiká formovania sídelnej a urbánnej štruktúry Spiša. Na túto problematiku sme 

nadviazali aj v Spišskej Novej Vsi či Poprade-Spišskej Sobote.  

 

Smižianska firma Herba 

Drug začala ako malá 

rodinná firma. Napriek 

nepriaznivej dopravnej 

infraštruktúre a celkovej 

dostupnosti regiónu sa 

postupne akvizíciou 

viacerých tradičných 

značiek stala najväčším 

výrobcom šampónov a 

sprchových gélov na 

Slovensku. 

 



  
Na najväčšom nemeckom vojenskom 

cintoríne z 2. svetovej vojny vo Važci 

(vyše 6500 vojakov) priblížil Dr. Kulla 

historicko-geografické súvislosti jeho 

vzniku, ale aj problematiku vojenských 

cintorínov ako špecifickej destinácie 

cestovného ruchu. Problematiku dôsled-

kov preexponovaného cestovného ruchu 

hraničiaceho s kapacitou krajiny a 

masívnej výstavby priamo v národnom 

parku sme rozobrali v Demänovskej 

Doline pod Chopkom a počas krátkej 

prechádzky okolo Vrbického plesa.  

 

  
Na bešeňovskej travertínovej kope sme si priblížili chemizmus tamojších travertínov a ich využitie ako 

dekoračného materiálu. S výhľadom na priehradný múr Liptovskej Mary, bešeňovský akvapark, želez-

nicu a diaľnicu sme zhodnotili cestovný ruch Liptova, prírodné, sídelné, demografické a hospodárske 

pomery územia. Na to sme nadviazali v kúpeľnej obci Lúčky, ktorej symbolom je vodopád priamo 

v obci, ktorý vďaka termálnym prameňom nezamŕza ani v zime.    
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Po prejazde Dolným Liptovom a Dolnou Oravou sprevádzanom odborným výkladom sme sa dostali 

do regiónu Kysuce. Navštívili sme obec Stará Bystrica so známym Slovenským orlojom a následne 

sme v Čadci absolvovali exkurziu vo výrobnom družstve Okrasa. Počas prehliadky ručnej výroby skle-

nených vianočných gúľ a dekorácií nám sprievodkyne priblížili aj stav trhu práce v regióne a vývoj 

záujmu o produkciu družstva na rôznych zahraničných trhoch. 

  

V obci Korňa sme si prezreli ropný prameň a Dr. Kulla vysvetlil okolnosti lokalizácie jedného z naj-

väčších krytých futbalových ihrísk v strednej Európe práve v tejto obci. Následne sme sa presunuli do 

Vysokej nad Kysucou, kde nás s odborným výkladom privítal starosta obce v pamätnej izbe kozmo-

nauta Andrewa Cernana, ktorý má v tejto obci korene a viackrát ju navštívil. 



 

Cestou na kúpeľný ostrov v Piešťanoch sme mali možnosť pozorovať ťažbu známeho piešťanského 

bahna. Následne sme si vysvetlili podmienky vzniku týchto kúpeľov, ich špecializáciu, kapacitu a vý-

voj a špecifiká návštevnosti. 

 

Študentov očaril aj jeden z najväčších, najzachovalejších a najnavštevovanejších hradov na Slovensku, 

ktorý sa nachádza v Malých Karpatoch neďaleko Bratislavy – hrad Červený kameň. Krásy hradu a oko-

litej prírodnej scenérie si všimli aj filmári, ktorí tu nakrútili rozprávky ako Dračie srdce, Sokoliar To-

máš či Fantaghiro. 



 

Na vrchu Bradlo nad mestečkom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská – rodiskom M. R. Štefánika 

sme obdivovali slovenský „Tádž mahál“, teda Mohylu M. R. Štefánika. Vysvetlili sme si historicko-geo-

grafické okolnosti výstavby tohto impozantného diela z travertínu dovezeného so Spišských Vlách. Pri 

nádhernom výhľade na Myjavskú pahorkatinu sme si charakterizovali myjavské kopaničiarske osídlenie, 

kultúrno-demografické špecifiká územia a súčasný populačný a hospodársky vývoj okresu Myjava.  

 

Po prejazde Senicou – najväčším mestom Záhoria, sme navštívili naše najzápadnejšie kúpele – Smrdáky. 

Hoci areál kúpeľov nepôsobí príliš vábne, o to viac pôsobia tamojšie minerálne vody, ktoré sa vďaka uni-

kátnemu zloženiu využívajú na liečbu kožných ochorení. 



 
Na Záhorí sme okrem poznávania viatych pieskov a borovicových porastov navštívili aj jedno z význam-

ných historických a dôležitých pohraničných miest – Holíč. Prezreli sme si unikátny neskorobarokový zá-

mok – letné sídlo Habsburgovov, ktorý bol postavený na báze staršieho vodného hradu. Priblížili sme si 

populačnú štruktúru Záhoria a jeho hospodárske pomery vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre a polohe 

z medzinárodného hľadiska. Následne sme navštívili jednu z najstarších zachovalých sakrálnych stavieb 

na Slovensku – veľkomoravský kostolík sv. Margity Antiochijskej pri obci Kopčany.  
 

 
Záhorím sme sa dostali až do bratislavskej mestskej časti Devín. Pri sútoku Moravy a Dunaja pod 

hradom Devín sme sa pristavili pri Pamätníku obetí komunizmu, priblížili sme si polohové špecifiká 

Devína, problematiku nútenej správy miestnej samosprávy a jej dôsledkov pre rozvoj územia.  



   
Z terasy pred Národnou radou SR sa nám naskytol výhľad, vďaka ktorému sme si mohli priblížiť pries-

torovú štruktúru Bratislavy. Priblížili sme si okolnosti postupného pričlenenia Petržalky a ďalších 

mestských častí Bratislavy na pravom brehu Dunaja k územiu Slovenska a samotného hlavného mesta. 

Vysvetlili sme si vývoj národnostnej štruktúry obyvateľstva Bratislavy a s výhľadom na ropnú rafiné-

riu Slovnaft sme rozobrali transformáciu hospodárskej základne mesta a jeho zázemia. Špecifickú po-

lohu Bratislavy z vnútroštátneho aj medzinárodného hľadiska, jej výhody aj nevýhody sme mohli ilus-

trovať aj výhľadom na rozsiahle polia veterných elektrárni v Rakúsku.   
 

 
V Budmericiach sme navštívili tamojší kaštieľ, názorne sme si však priblížili aj problematiku produkcie 

a spotreby vína v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a v jej jadrovej časti Malokarpatská vínna cesta. 

Rozobrali sme aj problematiku suburbanizácie, ktorá sa na Slovensku najviac prejavuje v zázemí Bratislavy. 



 
V Trnave sme zhodnotili historický a nábožensko-geografický význam mesta, predstavili sme si jej 

hospodársku základňu a zhodnotili jej pozíciu ako krajského mesta. Priblížili sme si tiež pozíciu mesta 

„v tieni Bratislavy“ z hľadiska priestorovej redistribúcie ľudského kapitálu na Slovensku. 

 

Pri rekreačnom stredisku Kaskády na nádrži Kráľová sme zhodnotili význam tohto vodného diela 

z hľadiska energetiky, cestovného ruchu i lodnej dopravy na rieke Váh, ktorý sme následne ilustrovali 

na opustenom riečnom prístave v Šali. 

 
V Nitre nás sprevádzal asi ten najpovolanejší sprievodca – prof. Pavol Korec z Prírodovedeckej fakulty 

UK v Bratislave, rodák z tohto mesta. Na nitrianskej Kalvárii nás oboznámil s genius loci mesta, jeho 

históriou i súčasnosťou ako regionálneho centra, ale aj z hľadiska štruktúry obyvateľstva a ekonomiky. 



 

Jednou z troch lokalít, kde sme aj nocovali, bolo mesto Levice. V ňom sme nemohli vynechať návštevu 

zrúcaniny Levického hradu, ktorý patrí k nížinným hradom a v minulosti zohrával dôležitú obrannú 

funkciu pri vstupe k stredoslovenským banským mestám. Z pozorovateľne na vrchu Vápnik sa nám 

naskytol nádherný pohľad na časť Podunajskej pahorkatiny, Štiavnické vrchy a aj mesto Levice, či 

jadrovú elektráreň Mochovce. 
 

V obci Bíňa sme sa pristavili pri rotunde 

a kostole, ktoré spolu s areálom zanik-

nutého kláštora predstavujú jeden z naj-

hodnotnejších súborov románskej archi-

tektúry na Slovensku. Vznik tohto sú-

boru súvisí s blízkosťou Ostrihomu – 

sídla uhorských kráľov a arcibiskup-

tstva. Následne sme si tento význam Os-

trihomu priblížili pohľadom zo Štúrova, 

ktoré s Ostrihomom spája Most Márie 

Valérie, ktorý bol vyhodený do vzduchu 

pri ústupe nemeckých vojsk na konci 

2. svet. vojny a obnovený bol v r. 2001. 

 

 



 
 

 Mesto Komárno je kultúrne 

centrum Maďarov na Sloven-

sku, univerzitné mesto, regio-

nálne centrum, dopravný 

uzol, i turistická destinácia. 

Tieto skutočnosti sme si ilus-

trovali návštevou sútoku 

Váhu a Dunaja, útrob Ko-

márňanskej pevnosti a  Ná-

dvoria Európy, kde sa nachá-

dza viac ako 40 budov, ktoré 

symbolizujú stavebný štýl 

krajín Európskej únie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V centre Novohradu – v Lučenci sme 

predstavili nie celkom úspešnú víziu 

formovania mesta ako centra silikáto-

vého priemyslu a jeho aktuálne geo-

grafické charakteristiky. Spomedzi 

pamiatok vzbudila najväčšiu pozor-

nosť čerstvo zrekonštruovaná židov-

ská synagóga, jedna z najväčších na 

Slovensku. 

 

 

 

 

 

 



Vo Veľkých Dravciach sme nav-

štívili podnik Agro CS Slovakia, 

ktorý vznikol v roku 2000 v areáli 

bývalého poľnohospodárskeho 

družstva a dnes zamestnáva viac 

ako 100 pracovníkov z obce a blíz-

keho okolia. Agro CS sa vypraco-

val na najväčšieho producenta pes-

tovateľských substrátov na Slo-

vensku. V rámci návštevy podniku 

sme sa oboznámili s odberateľsko-

dodávateľskými vzťahmi, lokali-

začnými faktormi a stavom miest-

neho trhu práce. 

 

 

Našou poslednou zastávkou bola obec Krásnohorské Podhradie ležiaca  

v Rožňavskej kotline. Najznámejšími pamiatkami obce sú hrad 

Krásna Hôrka zo 14. storočia a unikátna secesná pamiatka Mauzóleum 

Andrássyovcov.   

 

 

 

 

 

 

Organizátori týmto ďakujú študentom aj vodičovi Miroslavovi Dziakovi za zdarný priebeh exkurzie, 

za dôsledné dodržiavanie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 a zodpovedný prístup 

k povinnostiam počas aktívnej časti exkurzie. 

M. Kulla, L. Novotný, L. Pregi 


