
E X K U R Z N O – V Z D E L Á V A C I E  Z Á K L A D N E 
(ďalej len „EVZ“) 

organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

70. ročník EXOD 
 

EVZ sú špecifickou formou ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školstva, s 

cieľom rozširovania ich odborných teoretických aj praktických znalostí, rozvíjania rôznych 

záujmových činností, výmeny poznatkov a skúsenosti s kolegami, ktoré využívajú vo svojej 

výchovno-vzdelávacej práci. 

Umožňujú získavanie vedomostí z oblasti kultúry, histórie, umenia, geografie, rôznych 

prírodovedných a technických odborov. Základnou súčasťou EVZ sú odborné prednášky, 

exkurzie, ale aj relaxačné aktivity, šport a turistika. Uskutočňujú sa najmä v čase školských 

prázdnin.  

Zabezpečujú ich dobrovoľníci tzv. vedúci EVZ. Zúčastňovať sa na nich môžu pedagogickí 

zamestnanci školstva, ich rodinní príslušníci a iní záujemcovia. Program a tematické 

zameranie EVZ sa každoročne aktualizuje.  

Na pobyty sú prednostne zaraďovaní členovia Odborového zväzu školstva. V prípade 

nepredpokladaných vplyvov, je v kompetencii vedúceho EVZ, rozhodnúť o zrušení základne 

a zároveň je povinný, ihneď to oznámiť prihláseným účastníkom. Ak už bola vykonaná 

úhrada účastníckeho poplatku, celú uhradenú sumu EVZ, bezodkladne vrátiť účastníkovi,  

storno poplatky sa v danom prípade neúčtujú.  

Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu sú ceny pobytov orientačné. Prosím, sledujte 

informácie na našom web sídle ozskolstva.sk, v časti rekreácie – EXOD.  

Prihláška je záväzná. EVZ sa uskutoční len vtedy, ak je dostatočný počet prihlásených 

osôb. Prihlášky zasielajte na adresu uvedenú v ponuke jednotlivých základní. Pre každú 

prihlásenú osobu (aj dieťa) použite samostatné tlačivo, ktoré nájdete na web sídle zväzu v 

časti rekreácie. Nezabudnite pripojiť obálku so známkou a svojou adresou, na ktorú dostanete 

oznámenie o zaradení a podrobné informácie. V prípade elektronickej komunikácie, obálka so 

známkou nie je potrebná. Pedagogickým zamestnancom v činnej službe prihlášku potvrdzuje 

zamestnávateľ (škola, školské zariadenie), ak sú členmi Odborového zväzu školstva prihlášku 

potvrdí aj predseda ZO.  

Úhrada účastníckeho poplatku je záväzná, riaďte sa pokynmi vedúceho EVZ. Vo 

vlastnom záujme dodržte termín zaslania prihlášky, termín úhrady účastníckeho poplatku a 

zaslanie vyplneného tlačiva „Oznámenie o úhrade“. V prípade nedodržania platobných 

termínov, môže byť vaše miesto obsadené inou osobou. Ak sa zo závažných príčin nemôžete  

EVZ zúčastniť, čo najskôr to oznámte príslušnému vedúcemu. 
 

PONUKA  2023 
 

Z ORAVY  ZA POZNANÍM, PAMIATKY  UNESCO – TVRDOŠÍN 

Termín: 28.4. – 1.5.2023 

Program: Historické a kultúrne zaujímavosti Oravy – drevený kostol Tvrdošín – UNESCO, galéria 

M. Medveckej, galéria ART, fakultatívny výlet – Národný park Ojcow – hrad Pieskowa skala, Krakow 

– UNESCO, Wieliczka – UNESCO.  

Cena: 130,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: Internát SŠ v Tvrdošíne, bunkový systém 2 a 3 posteľové izby so sociálnym 

zariadením, 1 noc s polpenziou, 2 noci v hoteli s raňajkami, 

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu. 

- služby sprievodcu s výkladom. 

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com 

mailto:sajgal.luba@gmail.com


DIVADLÁ,  ZA KULTÚROU – BRATISLAVA 

Termín: 5.5. – 8.5.2023 

Program: Historické a kultúrne zaujímavosti Bratislavy, poldenné vychádzky spojené s návštevou 

divadelných predstavení (Nové SND – opera Carmen, balet Rukopisy majstrov, Nová scéna – 

muzikál), Bratislavský hrad, Danubiana, vodné dielo Čuňovo, Sandberg, hrad Devín, Železná 

studnička, Kamzík (nenáročná turistika) s možnosťou kratšieho pobytu. 

Cena:  140,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: v hoteli, 2 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením a polpenziou,     

- služby sprievodcu s výkladom.  

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com 

 

         

BANSKÉ UMENIE - BANSKÁ  ŠTIAVNICA 

Termín: 1.6. – 4.6.2023 

Program: Banská Štiavnica – Kalvária, unikátny architektonicko-krajinný barokový sakrálny celok, 

Nový zámok, Starý zámok, Trojičné námestie, Kremnica historické jadro, vrch Sitno, Počúvadlo, 

Sklené Teplice – kúpele. Štiavnické bane ZŠ. Možnosť kratšieho pobytu v termíne 2.6.- 4.6.2023.  

Cena: 130,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie:  ŠI SOOS v Banskej Štiavnici, bunkový systém 2 a 3 posteľové izby so 

sociálnym zariadením a polpenziou,  

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu,   

- služby sprievodcu s výkladom.   

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com 

 

 

DIVADLÁ KOŠICE, KOJŠOVSKÁ HOĽA, LAČNOVSKÝ KAŇON 

Termín: 8.6. – 11.6.2023 

Program: Košice – spojené s návštevou divadelných predstavení – Štátne divadlo (v historickej 

budove 3 predstavenia – činohra, opera, balet), Lačnovský kaňon, Zlá diera jaskyňa (nenáročná 

turistika), Kojšovská hoľa s možnosťou kratšieho pobytu. 

Cena: 150,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté:  

- ubytovanie: v hoteli 2 a 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením, TV a polpenziou,  

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu,  

- sprievodcovské služby.  

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com 

 

 

PIENINY – KRÍŽOM  KRÁŽOM – ČERVENÝ  KLÁŠTOR 

Termín:  10.7. – 16.7.2023 

Program: Komplexné poznávanie Zamaguria a Pienin, prielom Dunajca, prielom Lesníckeho potoka, 

Haligovské skaly, Spišská Magura – Chodník v korunách stromov, Jezersko – jazero, Tri koruny, 

Sokolica – Sokolí chodník, hrebeňom Malých Pienin – Vysoké skalky, expozícia PIENAP-u, hrady – 

Nedžidza, Čorštýn, Stará Ľubovňa – hrad a skanzen, Litmanová – Zvir. Možnosť variant B pre menej 

zdatných turistov. 

Cena: 240,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: penzión v Červenom Kláštore 2 a 3 posteľové  izby a polpenziou, 

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu. 

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com 
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SNINA – HORNÝ  ZEMPLÍN – POLONINY 

Termín: 15.07. – 22.07.2023 

Program: Poznávanie Horného Zemplína a Polonín  turisticko-exkurznou formou – Sninský kameň, 

Eko múzeum Zemplínske Hámre, Morské oko, Medová baba, Rjaba skala, Hodošík, Kremenec – 

Stužický prales, Sninské rybníky, drevené kostolíky východného obradu, observatórium a planetárium 

Kolonické sedlo, Hostovické lúky (kosatec sibírsky), múzeum A. Warhola v Medzilaborciach, 

Starinská priehrada – PR Gazdoráň, Krásnobrodský monastier, Humenné – múzeum a skanzen, 

Osadné – kostnica. 

Cena:  238,- €  

- ubytovanie: v internáte SOŠ v Snine v 2 a 3 posteľové izby so spoločným sociálnym 

zariadením,  

279,- €  

- ubytovanie: penzión (pri plne obsadenej izbe), dvojposteľové izby s vlastným sociálnym 

zariadením a  polpenziou,  

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu, 

- služby sprievodcu s výkladom. 

Prihlášky:  Mgr. Iveta Cenknerová, Vihorlatská 1422/10, 069 01 Snina 

kontakt: +421 905704133,  e-mail:  hornyzemplin.exod@gmail.com,  

www.exod-snina.szm.sk 

 

 

 

HOREHRONIE – MÝTO POD ĎUMBIEROM 

Termín: 16. 7. – 22.7.2023 

Program: Komplexné poznávanie Nízkych Tatier, Ďumbier, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Chopok, 

Kotliská, Lajštroch, Rovná hoľa, Slovenské Rudohorie – Čiernohronská železnica, lesnícky skanzen  

vo Vydrove, Muránska planina – Čertova roklina, Zbojská, Nemecká – pamätník, kúpele Brusno, hrad 

Ľupča, Hronsek – kostol UNESCO, Špania dolina, historické a kultúrne zaujímavosti Horehronia, aj 

variant B pre menej zdatných turistov.  

Cena: 240,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: penzión 2 posteľové izby s polpenziou, 

- doprava:  hromadná preprava autobusom počas pobytu. 

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com 

 

 

 

PREŠOV A OKOLIE  Variant A    

Termín: 17.07. – 23.07.2023 

Program: Prešov – kostol sv. Mikuláša, Rákocziho palác – múzeum, synagóga, Solivar – technická 

pamiatka, Fintice – kaštieľ, Hanušovce nad Topľou – kaštieľ, archeopark, Sabinov – Obchod na korze, 

kostol, Stará Ľubovňa – hrad, skanzen, Hniezdne – Nestwillepark, Bardejov (UNESCO), Bardejovské 

kúpele, drevený kostolík, Dukla – pamätník, vyhliadková veža, Spišská Kapitula (UNESCO) – 

cirkevné pamiatky, biskupská záhrada, Levoča (UNESCO). 

Cena: 215,- € cena je orientačná, v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: vysokoškolský internát v 2 posteľových študentských izbách s vlastným 

sociálnym zariadením a balkónom, (možnosť ubytovania v hosťovských izbách, chladnička, 

televízor – za príplatok 6 €/osoba/noc, záujem je potrebné uviesť v prihláške) s polpenziou 

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu. 

Prihlášky:  RNDr. Eva Vladovičová, SOŠ technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné 

kontakt: 057/77 20 454, +421903 129 149, e-mail: eva.vladovicova@gmail.com 
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TURIEC – MARTIN 

Termín: 23.7. – 29.7.2023 

Program: Poznávanie Turca, Martin – múzea a galérie, Národný cintorín. V Jahodníckych hájoch - 

Múzeum slovenskej dediny, Martinské hole – Veľká lúka, Teplické serpentíny – unikátny systém 

siedmych rybníkov dômyselne prepojený vodnými serpentínami a kaskádami do Turčianskej 

Štiavničky, Veľká Fatra – Gaderská dolina, Blatnický hrad, jaskyňa Mažarná, Tlstá a Ostrá, 

Mlynčekovo, Lysec – chata Lysec, plavba po Váhu, Šútovo – Šútovské jazero, Šútovský vodopád, 

Železničné múzeum – expozícia SYM. 

 Cena: 250,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: penzión 2 a 3 posteľové izby so sociálnym zariadením, TV a polpenziou, 

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu.  

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com 

 

 

POZNÁVANIE  PIEŠŤAN A OKOLIA – PAMIATKY, TURISTIKA 

Termín:  24.07. – 30.07.2023 

Program: Spoznávanie pamätihodností Piešťan, história kúpeľov – prehliadka hradu Nitra, kalvária, 

baroková knižnica rodu Apponyi v kaštieli v Oponiciach – cesta krajom brezovských a myjavských 

kopaníc, múzeum Košariská, mohyla Bradlo, prehliadka usadlosti Gazdovský dvor z 19.st. v Turej 

Lúke, zrúcanina hradu Branč, múzeum Slovenských národných rád Myjava – Smolenický zámok, 

Záruby (najvyšší vrch malých Karpát), jaskyňa Driny, tiesňava Hlboča, hradisko Molpír – prehliadka 

historického centra mesta Trnava, kostol sv. Mikuláša, katedrála sv. Jána Krstiteľa, hrad Červený 

Kameň (prehliadka dobovo zariadených interiérov a podzemia), Budmerický zámok (Pálffyovský 

poľovnícky zámok), pamätná izba Jána Hollého v Dobrej Vode, zrúcanina hradu Dobrá Voda, pešia 

túra na Katarínku (zrúcaniny kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej zo 17. st., pútnické miesto), Naháč – 

odchod hromadnou prepravou autobusom do Piešťan. 

Cena: 237,- € cena je orientačná, v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie v internáte Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v blízkosti centra Piešťan v 2 a 

3 posteľových izbách bunkového typu so spoločným sociálnym zariadením pre dve bunky (6 – 

10 osôb) s polpenziou  

- doprava:  hromadná preprava autobusom počas pobytu. 

Prihlášky:   Mgr. Marcela Šicková, Scherera 8, 921 01 Piešťany 

kontakt: +421907 600 415, e-mail: marcela.sickova54@gmail.com 

 

 

KOŠICE  A  OKOLIE   Variant A       

Termín: 24.07. – 30.07.2023 

Program: Košice – Dóm sv. Alžbety, Košický zlatý poklad, Rodošto, Jasov – kláštor, jaskyňa 

(UNESCO), Rudník – pútnický kostol v lese, Poproč – banícke tradície, Spišský hrad, (UNESCO), 

Žehra – kostol (UNESCO), Hodkovce – kaštieľ, Dargov – pamätník, Trebišov – kaštieľ a park, 

Tokajská vinohradnícka oblasť (ochutnávka vína v pivnici), Pozdišovce, Michalovce, Zemplínska 

Šírava. 

Cena: 220,- € cena je orientačná, v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie vo vysokoškolskom internáte, bunkový systém (dve dvojposteľové izby so 

spoločným sociálnym zariadením). Možnosť ubytovania na 2 posteľových hosťovských 

izbách (bunkový systém) s príslušenstvom (televízor, chladnička, kuchynský kút...), za 

príplatok 8 €/osoba/noc (Záujem o hosťovskú izbu je potrebné uviesť v prihláške) s 

polpenziou  

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu.  

Prihlášky:  RNDr. Eva Vladovičová, SOŠ technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné 

kontakt: 057/77 20 454, +421903 129 149, e-mail: eva.vladovicova@gmail.com 
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VEĽKÁ  FATRA  Z  LIPTOVA – LIPTOVSKÉ  REVÚCE 

Termín: 7.8. – 13.8.2023 

Program: Poznávanie Veľkej Fatry–liptovská časť–Ostredok, Krížna, Zvolen, Nová hoľa, Rakytov, 

Čierny kameň, Borišov, Sidorovo, Vlkolinec–UNESCO, Šíp, Donovaly, Kozie chrbty, Korytnica, 

Chočské vrchy- Likava hrad, Likavka-kostol,  kúpele Lúčky – vodopád, kúpanie, Čutkovská dolina, 

Malinô Brdo, kúpanie  v Liptovskej Osade, aj variant B pre menej zdatných turistov.  

Cena: 220,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: penzión v Liptovských Revúcach 2 a 3 posteľové izby s  vlastným sociálnym 

zariadením a polpenziou,  

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu. 

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com 

 

PO  VÝHĽADOCH  Z  LIPTOVA – LIPTOVSKÝ  JÁN 

Termín: 13. 8. – 19. 8.2023 

Program: Komplexné poznávanie kultúrnych a prírodných krás Liptova, kúpele Liptovský Ján,  

Chopok, Ďumbier, Ohnište, Stanišovská jaskyňa, Prosiecka a Kvačianska dolina, dom Milana Rúfusa 

v Závažnej Porube, Múzeum jaskyniarstva a ochrany prírody, plavba po Liptovskej Mare, prírodný 

prameň Kaďa, Bobrovecká dolina – Babky, Sivý vrch. Variant B pre menej zdatných turistov.  

Cena: 240,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: penzión v Liptovskom Jáne, dvojposteľové izby so sociálnym zariadením, 

TV a polpenziou,  

- doprava: hromadná preprava autobusom podľa programu.  

Cena: 190,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: Turistická ubytovňa, izby s umývadlom – teplá, studená voda, spoločné sociálne 

zariadenie s polpenziou,  

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu. 

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com  

 

TATRY – ŽDIAR  

Termín: 20.8. – 26.8.2023 

Program: Komplexné poznávanie Belianskych a Vysokých Tatier vrátane z poľskej strany formou 

vysokohorskej turistiky, Meďodoly, dolina Zeleného plesa – Jahňací štít,  Slavkovský štít, Košielec – 

dolina Gasienicová, Orlia Perč, Červené vrchy, Spišská Magura – Bachledova dolina – Chodník 

v korunách stromov, Spišská Belá – múzeum J. M. Petzvala, Spišská Sobota – kostol a múzeum, 

termálne kúpalisko Vrbov, goralská kultúra – Goralský dom. Variant B pre menej zdatných turistov.  

Cena: 260,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: penzión s vyšším štandardom 2, 3 a 4 posteľové izby so sociálnym zariadením, 

TV a polpenziou,  

- doprava:  hromadná preprava autobusom počas pobytu. 

Cena: 210,- € (cena je orientačná - prebiehajú rokovania), v cene je zahrnuté: 

- ubytovanie: penzión v Ždiari 2 a 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením, TV a 

polpenziou  

- doprava: hromadná preprava autobusom počas pobytu. 

Prihlášky:  Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Nálepkova 3, 977 01 Brezno 

kontakt:: +421904 342 201, e-mail: sajgal.luba@gmail.com  
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