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Aj vaši žiaci a študenti majú radi výlety a exkurzie ? 

Potom držíte ten správny eBOOK. Nájdete tu totiž 

všetko potrebné, aby Ste vedeli vybrať a zorganizovať 

tie najlepšie zážitky pre svojich žiakov.  A nielen to. 

Kontakt s realitou je niekedy prospešnejší ako hodiny 

výkladu v laviciach. Vyučujte vonku a dajte žiakom 

viac. Budú Vás za to milovať. 

123 TIPOV NA 
DOBRÉ VÝLETY A 

EXKURZIE 
Váš sprievodca, adresár, organizátor, a 

poradca. S nami to máte jednoduchšie... 
www.edusmile.sk 

http://www.edusmile.sk/
http://www.edusmile.sk/
http://www.edusmile.sk/
mailto:info@edusmile.sk


 

Zdravím Vás kolegovia,  

pamätáte si, keď ste chodili, ešte ako deti, na výlety mimo školy ? Bolo to super, však ? V starej modrej 

Karose cez hory, doly – občas s gitarou v ruke alebo len tak peši kdesi opekať. A tie zážitky...  

 

Aj vaši žiaci milujú, keď sa vydajú do sveta za múry školy na exkurziu, 

či výlet. A budú milovať aj vás, ak im spravíte pekný deň s bohatým 

programom párkrát do roka. Viem, že to zaberá čas  - zháňať všetky tie 

kontakty, dopravu, vybavovať veci. Čas je vzácny a ja ho Vám chcem dať. 

Pripravil som preto pre Vás pomôcku, ktorou je tento eBOOK . Nájdete tu 

nielen desiatky miest, na ktoré môžete zavítať so svojimi žiakmi, ale aj 

hotové kontakty, webové adresy, výber zamerania a samozrejme 

organizačné tipy. Náš eBOOK je váš telefónny zoznam, váš adresár, váš 

pomocník, keď budete zamýšľať ísť zo školy von.  

... tak BUON VOYAGE priatelia 

   Peter Lengyel 

 

 

 

 

 

Vedeli ste, že ak dáte deťom v jedinečnom prostredí skupinovú úlohu, že si na niekoľko rokov zapamätajú nielen to, s kým 

ju robili, ale aj to, kto čo povedal, ako sa pomýlil a samozrejme aj aká bola otázka a aká odpoveď ? 
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Prehlásenie 
 

Tento eBOOK slúži ako inšpirácia. Informácie, ktoré sa dozviete v eBOOKu, majú učiteľom uľahčiť rozhodovanie a pomôcť 

vytvoriť prehľad o možnostiach aktivít. Informácie pochádzajú zo živého prostredia, ktoré sa mení. Napriek tomu, že budeme 

eBOOK pravidelne aktualizovať a zasielať Vám aktuálne verzie, je potrebné si pred organizovaním informácie o jednotlivých 

programoch overiť na domovských stránkach múzeí, galérií a atrakcií. eBOOK vznikol na základe podkladov jednotlivých 

inštitúcií, ktoré zodpovedajú za ich obsah v čase písania.  

 

Šírenie eBOOKu 
 

Táto bezplatná licencia je venovaná ku Mikulášovi bezplatne. Ak chcete dostávať aj kvartálne aktualizácie priamo na svoj 

mail. registrujte sa TU 

 

 

 

Ak sa chcete ešte viac inšpirovať, stiahnite si bezplatne aj náš Učiteľských adresár kliknutím na obrázok 

 

http://edusmile.sk/wp-content/uploads/2017/08/Učiteľský-adresár-TN-print.pdf
http://edusmile.sk/2017/09/04/planujte-s-ebook-om-123-tipov-na-vylety-exkurzie/
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Ako čítať EBOOK ? 
 

V každej sekcii nájdete užitočné informácie.  

 

EBOOK je koncipovaný tak, aby Vám bolo na prvý pohľad jasné KDE sa atrakcia nachádza, AKÉ predmety zahŕňa, AKO sa tam môžete 

dostať a KONTAKTY, kde sa dozviete viac. Samozrejme tiež pre KOHO je vhodná. 

Označenie predmetov (BIO,GEG,VYV,MAT) poznáte z práce. Označenie ISCED 0,1,2,3 naznačuje pre akú skupinu bude vhodný. 

Označenie BUS – objednaný autobus, VLAK, naznačujú ako sa k atrakcii dostanete. Maily aj webstránky by mali byť aktívne, prejdete 

na ne buď kliknutím alebo skopírovaním odkazu. A aby a vám lepšie rolovalo a hľadalo, jednotlivé predmety a ikony sú farebne 

odlíšené. Takže, keď budete hľadať napr. biológiu, budete pri rolovaní medzi predmetmi sledovať výskyt zelenej farby.  

Príklad: 

 

 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM  
Vedecko-technické centrum, 
Hlavná 22 

Košice stmke@stm-ke.sk http://stm-ke.sk/index.php/sk/ + 421 55 62 240 35 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK cca 20 min 
od stanice  FYZ INF BIO MAT THD 

 

Planetárium, 
Hlavná 22 

Košice stmke@stm-ke.sk http://stm-ke.sk/index.php/sk/ + 421 55 62 240 35 

ISCED1 ISCED2   BUS VLAK cca 20 min 
od stanice  FYZ PDV    

mailto:stmke@stm-ke.sk
http://stm-ke.sk/index.php/sk/
mailto:stmke@stm-ke.sk
http://stm-ke.sk/index.php/sk/
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O výletoch a exkurziách 
 

Hoci sa v školskom slovníku hovorí rozdielne o výletoch a exkurziách, v očiach detí tento rozdiel príliš vnímaný nie je. A je to 

dobre. Pokiaľ deti nevedia, že sa učia, nalepí sa na ne viac. Od pedagóga sa samozrejme takýto zjednodušený pohľad neočakáva,  ale 

prax ukazuje, že deti počas dňa mimo školy potrebujú rovnako poznávanie, ako aj ventil v podobe relaxu. Učiteľ, ktorý to dokáže skĺbiť, 

zoznámi deti s novými poznatkami a zároveň aj posilní spoločného ducha skupiny, ktorý je nemenej dôležitý. Práve preto je možné, že 

počas čítania tohto E-BOOKU sa občas pristihnete pri zotretých rozdieloch medzi exkurziami a výletmi. Snažili sme sa pre vás pripraviť 

množstvo tipov z oboch súdkov a už vy sa rozhodnete, či návštevu toho alebo onoho miesta budete vnímať ako vzdelávaciu aktivitu 

alebo odmenu pre deti.  

 

Aj keď nemáme hotový a všeobecne platný recept na to, ako urobiť dobrú exkurziu, či výlet, učíme sa zo spätnej väzby našich 

aktivít od učiteľov a detí. Dospeli sme k názoru, že cestou k nezabudnuteľným zážitkom je vyváženosť prvkov, ktoré počas dňa deti 

absolvujú.  Presýtenosť poznávaním dokáže rovnako otráviť dieťa ako bezbrehé osobné voľno na mieste, kde nie je čo robiť. Naopak 

aj náročnejšia aktivita, ktorá vyvolá u deti pocit výzvy a sebaprekonania, môže byť zábavnejšia a vzrušujúcejšia ako adrenalínová 

atrakcia. Vzájomná kombinácia dobre pripravených aktivít, je predpokladom pekného hodnotného výletu, či exkurzie.  
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Ktoré aktivity hodnotia deti pozitívne ?  

 

• Jednoduché skupinové úlohy počas cesty 

• Úlohy počas cesty vyžadujúce si diskusiu 

• Tvorivé úlohy  

• Interaktívne vzdelávacie programy 

• Úlohy, ktoré zdanlivo nezvládne každý 

• Kúpa lístka na MHD, metro, zistenie 

informácie (napr. v cudzom jazyku) 

• Úlohy, pri ktorých spolupracujú žiaci 

s verejnosťou 

• Úlohy, pri ktorých využívajú cudzí jazyk 

• Pokusy 

• Bádateľské aktivity, práca v laboratóriu 

• Pozorovanie 

• Pobyt vo výške s výhľadmi 

• Úlohy s hmotným výsledkom-výrobkom 

• Aktivity s novými informáciami 

• Naučenie sa nového - okamžite využiteľného 

postupu 

• Úlohy a aktivity, v ktorých môžu vyniknúť aj 

inak ako vedomostne 

• Aktivity, kde majú čas na seba a svojich 

kamarátov bez dospelého 
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Dobrá príprava je základ 
 

Väčšina učiteľov nemá dostatok času na samotné predpísané učivo a aktivity v škole, o to ťažšie sa hľadá čas na veci, ktoré sú 

určitým spôsobom „nad rámec“. Pri výletoch a exkurziách však platí, že dobre pripravený pobyt mimo školy, môže splniť nielen želaný 

cieľ, ale mať aj ďalší pozitívny dopad. Ako príklad uvediem nedávne predstavenie v Bábkovom divadle v Banskej Bystrici. Raz si škola 

u mňa objednala predstavenie Guliverove cesty.  

 

Zážitok č. 245 Guliverove cesty 

 

Cieľom učiteľa bolo, aby deti prišli do kontaktu s divadlom, aby si pozreli pekné predstavenie 

a precestovali kúsok Slovenska. Ciele sa podarilo naplniť. Ukázalo sa však, že samotné predstavenie 

ponúka svojou myšlienkou viac. Výborne znázorňuje pozíciu slabšieho a silnejšieho a skrýva v sebe 

potenciál na prevenciu šikanovania. Pri hodnotení aktivít s deťmi sa ukázalo, že mnohí žiaci vnímali 

príbeh ako rozprávku a nespájali ju s reálnym životom. Výsledkom bolo uvedomenie si, že ak pôjdem 

s nejakou skupinou v budúcnosti na toto predstavenie, upozorním učiteľa, že by bolo vhodné venovať 

pár viet myšlienkam aj pred predstavením a trochu sa deťmi porozprávať aj hneď po ňom. Skúsil som 

to. A malo to efekt. V nasledujúcej skupine deti skutočne inak vnímali myšlienky v predstavení 

a rozhovorili sa aj o analogických problémoch v triede, či v škole. Pritom stačilo skutočne len pár 

desiatok minút na to, aby mala exkurzia ešte ďalší zmysel.  
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Schéma prípravy exkurzie alebo výletu 
 

Na základe Gulivera a ďalších exkurzií si dovolím uviesť odporúčanú schému prípravy výletu a exkurzie. Jednotlivé časti je 

samozrejme možné využiť podľa uváženia a podmienok, ktoré máme.  

 

Definícia cieľa 
 

Najdôležitejšie je vedieť, čo chcem, aby deti zažili. Od toho sa odvíja celá akcia. Stanovte si hlavný cieľ, ale rozmýšľajte aj nad 

ďalšími. Ak miniete 12 hodín času len na to, aby ste videli hrad, môže to byť málo. Určite chcete niečo dosiahnuť aj v kolektíve, prípadne 

chcete, aby si deti zapamätali čo najviac z miest, v ktorých sa zastavíte. Cieľov očakávaných aj nečakaných sa vždy zrealizuje viac. 

Nezabudnite pri definícii cieľov, že musia byť reálne. Nielen kvôli vášmu sebahodnoteniu, ale aj z dôvodu obmedzených možností 

času, pozornosti, veku, absorbovania informácií. Ak chcete ísť napríklad do Viedne, položte si otázku, či idete obdivovať históriu z okna 

autobusu, či idete navštíviť múzeá alebo máte záujem, aby deti zacítili reálnu atmosféru veľkomesta v centre mesta, či metre. 

Nemôžete mať všetko. Mnohí učitelia robia chybu, že sa snažia deťom ukázať čo najviac na úkor energie. Pokiaľ  nie sú striedané 

aktivity vzdelávania a relaxu, môžu si deti odniesť pocit, že videli všetko a nič. V súvislosti s Viedňou sme raz vyskúšali absolvovať 

prírodovedné aj technické múzeum po sebe. Deti mali síce veľa zážitkov, ale v podstate všetko len prebehli. Na skutočnú fascináciu 

nebol čas.  

definícia cieľa príprava
zahájenie 

akcie
realizácia 
programu

priebežné 
hodnotenie

celkové 
vyhodnotenie
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Príprava 
 

 Ak už máte vymyslené to kam a kedy, môžete začať organizovať. Väčšina výletov a exkurzií sa skladá z organizačnej 

prípravy, hľadania spôsobu dopravy a zabezpečenia atrakcií (múzea, galérie, plavby, vzdelávacieho programu...) Dôležité je povedať 

tiež, že pri príprave, najmä výletov, by sme mali nájsť rozumnú mieru medzi múdrosťou dospelého, ktorý navrhuje aktivity a záujmom 

detí. Je to záruka toho, že budú obe strany spokojné. Neváhajte do procesu zapojiť aj deti. Napríklad aj tým, že si pozrú atrakcie z tohto 

E-BOOKU.  

Prípravná časť môže byť vnímaná ako najjednoduchšia, mnohí sa držia 

osvedčených trás a destinácií, ak však nie ste organizačný typ, alebo si len 

prosto uvedomujete, že by ste to radšej zverili niekomu do rúk, môžete si 

pomôcť napríklad aj našimi službami. Možnosti spolupráce sú rôzne. Niekto 

z vás možno len potrebuje poradiť vhodné miesto, niekto je rád, ak mu 

zabezpečíme aj dopravu, atrakcie a pred výletom-exkurziou dostane hotovú 

prípravu. A samozrejme mnohí sú radi, ak toto všetko majú pripravené 

a vydáme sa na cesty s nimi. O forme podpory učiteľov pri exkurziách píšeme 

viac aj TU.  

Výber spôsobu dopravy a dopravcu 
 

Najčastejšie sa vydávajú učitelia s deťmi a študentami na výlety a exkurzie autobusom, vlakom a peši. „Pešibus“ necháme 

bokom, nakoľko sa každý spolieha len na svoje vlastné nohy, venovať sa budeme autobusom a vlakom. Vyberať medzi autobusom 

a vlakom má samozrejme význam len vtedy, ak sa blízko školy a cieľa nachádza stanica. Každý z týchto spôsobov prepravy má svoje 

negatíva aj pozitíva. Určite ich poznáte, ale pokúsim sa ich zhrnúť graficky. 
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Preprava autobusom 

 

• lacnejší s kartičkou

• pohodlnejší

• deti môžu byť oproti sebe

• možnsť pohybu

• WC

• zaujímavé situácie

• variabilná kapacita

VLAK 
+ 

• odchod od školy

• časovo pohodlný

• bez cudzích ľudí

• operatívnejší

• deti viac pod kontrolou

• eliminuje pešie presuny

BUS

+

• náročnejšia organizácia

• nutnosť zoznamov

• potreba lístkov

• časová obmedzenosť

• cestovanie s cudzími ľuďmi

• meškania, prestupy

• cena  cesty učiteľa

VLAK

-

• cena za dopravu

• málo miesta na pohyb

• potreba naplniť kapacitu

• niektorým deťom býva zle

• rôzni šoféri

• vyššie riziko nehody

• menej reality

BUS

-
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Preprava autobusom znamená po organizačnej 

stránke najmä nájdenie vhodného dopravcu, ktorý 

ponúkne akceptovateľnú cenu, potrebný počet miest 

a autobus v takej kvalite, akú očakávate. Na Slovensku 

pôsobia dopravcovia rôznych typov autobusov – čo sa týka 

vybavenia, kapacity, ale aj technickej bezpečnosti jazdy. 

Od toho sa zväčša odvíja aj cenová politika jednotlivých 

dopravcov. Pri komunikácii s dopravcom je potrebné 

dohodnúť presné miesto pristavenia autobusu, čas, dátum 

a samozrejme ciele cesty. Dobré si je overiť aj to, či je 

potrebné platiť v hotovosti, prevodom, či je cena konečná 

alebo orientačná, či obsahuje parkovacie poplatky, DPH 

a pod. Pokiaľ vám dopravná firma dopredu nevie presne 

vykalkulovať náklady, čo je bežné, nakoľko počas samotnej 

cesty môže prísť k odchýlkam v trase, odporúčam vybrať 

peniaze s malou rezervou, aby sa nemuselo dodatočne 

dozberať.  

Pri kalkulácii ceny a plánovaní prepravy je dobré mať na zreteli výhodnosť ceny na 1 žiaka resp. na sedadlo. Napríklad preprava malým 

autobusom pre 25 detí môže vyzerať dobre, avšak v porovnaní s 50 miestnym autobusom určite nezaplatíte polovicu. Napríklad 

preprava zo Žiliny do Bratislavy stála 500€/autobus pre 50 cestujúcich, ale 300€/autobus pre 20 cestujúcich. Pokojne dajte deťom na 

matematike, či triednickej hodine spoločnú úlohu, aby vybrali cenovo najvýhodnejšieho dopravcu.  
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Na záver k autobusom ešte jedna rada. Opýtajte sa dopravcu čo v prípade, ak sa autobus pokazí, či má náhradu. A naopak, buďte 

féroví aj vy ak budete rušiť jazdu. Majte na pamäti, že vami objednaný autobus, ktorý na poslednú chvíľu zrušíte, mohol dopravcovi 

zarábať niekde inde. Niektorí si  oprávnene za takéto zrušenie účtujú stornopoplatky.  

 

Preprava vlakom 

 

Preprava vlakom má svoje čaro, organizačne je však trochu 

náročnejšia. Pokiaľ využívate bezplatnú prepravu, je potrebné vedieť, že 

v rýchlikoch a vlakoch vyššej kategórie existujú tzv. kontingenty, čo sú 

počty bezplatných cestujúcich v jednom vlaku, ktorí môžu cestovať 

zdarma. Každé dieťa musí mať navyše pri sebe kartičku na zľavu. Môže 

sa pri kúpe hromadného lístka stať, že pre časť skupiny bude potrebné 

nakúpiť lístky za polovičné cestovné. Rovnako je dôležité vedieť, že 

v osobných vlakoch a regionálnych expresoch musí prepravu povoliť 

ZSSK potvrdením formulára tri dni pred jazdou. Aj keď je možné lístky 

kupovať samostatne bez formuláru, v prípade meškania alebo nejakej 

mimoriadnosti môže mať neohlásená skupina vážny problém. Do 

frekventovaných vlakov odporúčam podľa uváženia zakupovať 

miestenky, najmä na hlavných trasách sú v súčasnosti vlaky relatívne vyťažené. Aj v tomto prípade, ak sa nechcete zdržiavať 

organizačnými náležitosťami, dokážeme vám pri organizovaní cesty vlakom pomôcť a jednotlivé cesty a lístky zabezpečiť. 
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Výber programu 
 

V príprave nejde len o organizačné záležitosti, čo sa týka zabezpečenia programu, ale aj organizačné zabezpečenie v rámci školy. 

Jednotlivé zariadenia majú rozdielne požiadavky na to, koľko musí byť dopredu ohlásená exkurzia, či výlet. Nepodceňujte informované 

súhlasy rodičov a ak vás to zaujíma, pozrite si aj náležitosti vyplývajúce z vyhlášky o ZŠ resp. o SŠ, kde sa píše o exkurziách.  Dobré je 

informovať aj rodičov a žiakov o zámeroch exkurzie. Ak vedia deti, čo ich čaká, môžu byť vnímavejšie. A pracujte aj s prekvapeniami ! 

No a na záver prípravnej časti sa dotknime aj otázky výberu žiakov. Názory na túto tému sa rôznia. Ak berie učiteľ celú triedu 

ako kolektív, môže získať v otázke budovania vzťahov. Ak ide o expedíciu na miesto, ktoré je charakteristické nejakým špecializovaným 

zameraním, radšej vezmite deti, ktoré to zaujíma, hoci aj z iných tried. Nie je nič horšie, ako znudené tváre, ktoré pokazia radosť 

fascinovaným.   

 

Zážitok č. 12 Cestuje celá škola 

 

Kedysi, keď som ešte pracoval v škole, sme sa rozhodli, že sa 

v rámci niekdajšej akcie Vlakom do múzeí a galérií vyberieme celá 

škola niekam. Pripravili sme 14 destinácií. Každá destinácia mala 

troch učiteľov a prihlásiť sa do nej mohlo 40 detí, resp. 10 

štvorčlenných skupín, ktoré mali mať aj nejaké aktivity. Deti sa mohli 

zapisovať do jednotlivých cieľov podľa záujmu z celého druhého 

stupňa. Deti sa prihlasovali podľa atraktívnosti programu, ceny, ale 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/320/20150901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/65/20150901
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aj podľa sympatií k učiteľom. Z reakcií detí bola aktivita vnímaná veľmi pozitívne, pretože konečne sa mohli dostať na výlet aj s inými 

deťmi ako so spolužiakmi. Najmä triednym outsiderom sa ukázali nové možnosti, ocenili to aj deti, ktoré spolu trávia čas mimo školy. 

Možnosť slobodného výberu bola u deti mimoriadne cenená. Kolegovia však už také pozitívne ohlasy nemali. Niektorí áno, ale mnohým 

sa nepáčilo, že si nemôžu vybrať deti, prípadne sa im prihlásili deti, ktoré neučia a s ktorými nemajú dobré vzťahy. (boli aj prípady, kedy 

sa dieťa prihlásilo k učiteľovi pre sympatie a ten ho vyčiarkol pre vlastné antipatie). Pri tejto akcii sa ukázalo, že každou aktivitou môžete 

časť mimoriadne potešiť a inej časti to skomplikovať. Každopádne to dodalo vzťahom v škole nový rozmer, čo bolo tým najväčším 

pozitívom.  

Vyberajte komplexne – príklad Oravskej galérie 

 

Každý učiteľ vie čo chce, niekedy však môže pomôcť drobná rada. Tou je aj 

sledovanie širšieho záberu toho, čo nám vymyslený program ponúkne. Niektoré 

múzeá a atrakcie systematicky dbajú o regionálnu výchovu alebo budovanie 

povedomia o svojej kultúre a k tomu špecializujú aj svoje programy. V každom 

regióne ich je niekoľko.  Návštevníci tak môžu dostať viac ako len „nejaké“ 

informácie. Napríklad v prípade Oravy sa o budovanie povedomia stará Oravská 

galéria. Vďaka dielam od stredoveku po súčasnosť sa môžu žiaci a študenti 

dozvedieť viac o kultúre, histórii  a umení Oravy. Najlepší zážitok získajú na základe priameho kontaktu s originálom  diela. Oravská 

galéria v Župnom dome v Dolnom Kubíne ponúka učiteľom na základných a stredných školách vzdelávacie programy, ktoré obohatia 

a rozšíria učivo v nových súvislostiach, ktoré ponúka aj  jedinečné prostredie  Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej priehrady. 

Cez priamy kontakt s tradičným ľudovým umením a Oravskou kamenárskou tvorbou v expozíciách na ostrove ponúka galéria možnosť  
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prehĺbiť  vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu,  podporiť osobnostný rozvoj žiakov najmä v oblastiach, ktoré sa prostredníctvom 

umenia dajú vhodne rozvíjať - vizuálna gramotnosť, komunikácia, vnímavosť, predstavivosť, tvorivosť... 

Oravská galéria vydala aj detského sprievodcu  GPS - expozíciami 

Starého umenia 15. – 19. storočia a Slovenského výtvarného umenia 20. 

storočia. Tento samoobslužný materiál je možné využiť dvoma spôsobmi . V 

rámci edukačných aktivít školských skupín pod vedením galerijného pedagóga 

a bude ho možné použiť opakovane doma, v škole alebo pri návrate do galérie.  

GPS - sprievodca nie je vekovo špecifikovaný, tým že do materiálu boli 

zahrnuté úlohy s rozličným stupňom náročnosti, je možné ho použiť pre širšiu 

vekovú kategóriu a v rámci viacerých vyučovacích predmetov (VYV, VUM, 

NBV, ETV, SJL, DEJ, DRV, VLA, GEG). 

Školám z regiónu galéria vyhradila výstavný priestor „Suterén 06“, 

v ktorom môžu prezentovať svoje výtvarné práce – ako ucelenú výstavu, pre 

tento cyklus výstav sme stanovili ekologické kritérium - vystavené výtvarné 

práce musia byť vytvorené z odpadových a recyklovateľných materiálov, tým 

sme  k radu vyučovacích predmetov priradili aj environmentálnu výchovu. 

Zahájenie akcie 
 

Príprava žiakov a zahájenie akcie nie je to isté. Ukázalo sa už viackrát, že ak sa deťom povie pár slov už ráno v autobuse alebo na 

stanici, má to pozitívny efekt. Nie všetci poznajú možno všetkých dospelých, ktorí idú, nie všetci vedia kam idú, čo uvidia a ako bude 

prebiehať deň. Okrem motivácie robíte aj prevenciu toho, že sa niekto zamotá alebo bude zmätkovať, prípadne eliminujete tie 

klasické detské otázky „kedy tam už budeme?“, „kedy bude rozchod?“, „kam ideme najprv?“ a pod.  
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Zážitok č.55 Ty kokos, tunel ! 

 

Pri ceste vlakom sa vám môže stať, že pre niektoré deti to bude premiéra. 

Ak sú takéto deti, je potrebné im povedať aj základné veci. Napr. nástup do vozňa, 

používanie wc a pod. Jeden chlapec sa takto dostal do vlaku až v 12-tich rokoch 

a každá zákruta bol preňho veľký zážitok. Hneď za Žilinou zrazu na celý vagón 

veľký výkrik tohto chlapca. „Ty kokos tuneeeel....ty kokos, aj na druhej 

straneeeee.“ Nálada vo vozni sa prudko pozdvihla aj medzi bežnými 

spolucestujúcimi a celú cestu už počúvali iba objaviteľské výkriky chlapca. Pri 

Bešeňovej zbadal vlak, ktorý dobiehame, nakoniec sa ukázalo, že je to náš. Tým, 

že sme boli v poslednom vozni, ho bolo vidno v zákrute už vpredu ďaleko. Toto je jeden z prípadov, kedy môže mať výlet ďalší zmysel 

pre konkrétne deti bez toho, aby sme to plánovali.  

Realizácia programu 
 

 Na cvičisku už máme nacvičené, želaním každého pedagóga je, aby 

prišli všetci zdraví a v pohode späť. Výlet, či exkurzia sa začala. Pri ceste 

objednaným autobusom býva situácia pomerne jednoduchá. Deti si sadnú 

a vezú sa. V dobe ovládania našich životov cez IKT väčšina detí zapne svoje 

prístroje a hlavou sa dostanú na niekoľko hodín mimo reálny svet. 

Diskutovania chtivé deti sa snažia komunikovať, vyriešiť triedne lásky, 
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prípadne si niečo zahrať. Pri niektorých destináciách nemáme na výber dopravný prostriedok, ja so skupinami, ak je to možné, 

preferujem vlak. Ten totiž dáva možnosť pracovať v skupinách a premeniť inak často „jalový“ čas na pridanú hodnotu. Zo skúseností 

sa ukázalo, že napriek tomu, že deti majú radi neviazanú zábavu, značná časť z nich oceňuje, ak dostane na cestu nejakú úlohu, ktorú 

môže robiť celá skupina. Ak je to hoci aj za maličkú odmenu, snaha je o to väčšia. Malí aj veľký potrebujú spoločnú tému na udržanie 

komunikácie, mnohým vyhovuje, že je určená. Veď popri nej podiskutujú ešte o všeličom možnom.  

 

Aktivity, ktoré deti najviac vo vlaku bavia, sú najmä kvízy viazané na prechádzanú cestu, logické 

hádanky, jednoduché zábavné úlohy, postrehové úlohy viažuce sa na dianie vonku, ale aj tvorivé aktivity. 

Žiaci majú počas cesty radi aj rozhovory s učiteľom. Práve počas cesty je možné nevtieravým spôsobom 

pochopiť množstvo triednych problémov a konfliktov. Vlak, či autobus v tomto prípade zohráva úlohu 

neutrálneho poľa.  

 

 

Zážitok č.101 Kupé, či veľkopriestor 

 

Tí, ktorí cestujete vlakom na hlavných trasách viete, že pri kupovaní miesteniek je možné si určiť či chcete mať deti v kupé alebo budete 

vo veľkopriestorovom vozni. Deti milujú kupé, ktoré sa razom premení na ich izbu, mnohí však nakoniec oceňujú, keď sa vidia so 

všetkými vo veľkopriestore. Kupé nemusí byť zlý nápad, spája sa s ním však pár vlastností, ktoré nemusia učiteľa tešiť. Deti sú bez 

dozoru a čím viac času majú, tým viac vymýšľajú. Tým, že deti sú hlavne v puberte relatívne žiarlivé, chcú byť práve oni najviac pritúlené, 

chcú za krátky čas veľa zažiť... Chcú si vydobyť miesto vedľa vyvoleného/vyvolenej, tlačia na pílu v humore, chcú zaujať hrubosťou. 

Záleží samozrejme od vyspelosti skupiny, ale tieto prejavy vôbec nie sú výnimočné. Navyše pri ceste späť bývajú deti často unavené 
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z celého dňa a keďže nechcú prísť o ani jednu minútu v skvelej atmosfére, premáhajú 

sa a prechádzajú do agresivity, nepokoja, prípadne ich začne bolieť hlava, je im 

nevoľno atď. Výhoda veľkopriestoru býva v tom, že neustále na všetkých vidíte a deti 

sa môžu medzi sebou „navštevovať“, vymieňať, čo dodáva skupine pozitívnu vzťahovú 

dynamiku. Na rozdiel od kupé nemá nikto pocit, že ide niekomu do súkromia. 

Nevýhodou veľkopriestoru je, že občas spolucestujúci krútia hlavou, pripadne 

napomínajú deti a učiteľov. Ale viete, že existujú aj opačné výnimky? Ak spolu s deťmi 

vo štvorici, či v kupé, sedia aj iní ľudia, často sa pustia do diskusie a môžu deti obohatiť o ďalšie informácie. Takto sme už mali medzi 

sebou dôchodcu, ktorý deťom čaroval s kartami, Srbku, ktorá spievala srbské ľudové pesničky, či cudzincov, ktorým deti rozprávali 

o Slovensku.  

 

V expozícii 

 

Cestu by sme mali zvládnutú, na rade je poznávací alebo 

vzdelávací program. To, čo môžeme s deťmi robiť na mieste výletu, či 

exkurzie je značne závislé od režimu, v ktorom pracuje dané múzeum, 

či atrakcia. Na niektorých miestach je zvykom, že sa pohybujú deti 

výlučne s lektorom, ktorý robí výklad, na niektorých miestach je zase 

zvykom, že v jednotlivých expozíciách dá lektor výklad a ponechá aj čas 

deťom na samostatné prezeranie. Niekde môže učiteľ vziať výklad do 
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vlastných rúk a poukázať na to, čo považuje za potrebné. Osvedčené z praxe máme na miestach, kde sa môžu deti pohybovať aj 

samostatne, prechádzanie expozície s pripraveným pracovným listom. Výhodou takéhoto spôsobu je, že žiak má určitú osnovu, resp. 

je podnietený k aktívnemu prechádzaniu expozície. Toto opäť vyplynulo zo skúseností, keď deti sa deti v prírodovednom múzeu skôr 

sústredili na selfie s vypreparovanými zvieratami ako na sprievodné texty, ktoré boli k jednotlivým živočíchom uvedené. A eliminoval 

sa tým ešte jeden problém. Ak deti vypustíme vo veľkom priestore, kde je príliš veľa podnetov, majú tendenciu behať a hľadať 

najväčšie ťaháky. Avšak po chvíli si uvedomia, že ešte nevideli nič poriadne a pri hodnotení zisťujeme, že množstvo exponátov nevideli, 

lebo neorganizovane behali hore-dolu.  

 

Rozchod – osobné voľno 

 

Toto majú deti najradšej. Ony to síce hovoria, ale bez poznávacej časti by sa im to tiež nerátalo. Takže ak sa tešia najviac na 

rozchod v meste, nemajte im to za zlé. Dať, či nedať ......? To je otázka. Čím menšie deti, tým väčšie riziko zatúlania, pri starších zas iné 

problémy. Rovnako ako vy, však aj deti potrebujú ventil, relax. Rozumiem tomu, že pri pohľade na sumu peňazí, ktoré deti minú  na 

predražené suveníry a zbytočnosti sa nejednému učiteľovi prevrátia oči, no ale aj to patrí k tomu. Tí, ktorí máte čas, môžete deti už 

v škole upozorniť, aby míňali zodpovedne, aj keď záležať by samozrejme malo na tom hlavne rodičom. Ak sa vo vašej triede vyskytujú 

veľké ekonomické rozdiely, je dobré občas obmedziť hotovosť, ktorú si deti berú. Samozrejme pri tých menších. Pri starších sa to 

horšie reguluje. Môžete to nechať aj tak, z času na čas sa však stane, že deti bez peňazí si napožičiavajú u tých, čo majú viac a potom 

sa riešia zbytočné problémy. Každý učiteľ však už má väčšinou odsledované ako deti zvládajú túto ekonomickú slobodu.  

 

Pred cestou do miest, najmä ak idete s menšími žiakmi, je dobré si pozrieť obchodíky so suvenírmi skôr. Pomôže vám to pri 

hromadnom nákupe a deti sa vám nerozutekajú. Dobré je tiež, ak je nákup po skupinkách s časovým limitom, vtedy sa dostane naozaj 

na všetkých. Starších žiakov už netreba tak organizovať, ale pri tých sa zase dá osobné voľno využiť spôsobom, ktorý si budú pamätať 
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veľmi dlho. Doprajte im dosť času, ale pridajte úlohu. Na našich exkurziách dávame starším deťom v rámci rozchodu aj podložku 

s pracovným listom. Ich úlohou je osloviť v cudzom jazyku pár cudzincov a požiadať ich, aby im nakreslili nejaké zviera a napísali štát 

a mesto, z ktorého pochádzajú. Najprv to deti považujú za zaťažovanie počas voľna, onedlho si prídu pýtať ďalšie a ďalšie listy. 

 

Zážitok č.443 Vyzeráte ako slon 

 

Pri aktivite kreslenia na pracovný list oslovil 

jeden zo žiakov moletnejšiu pani v rakúskej 

električke. Ako skomolil, tak skomolil, 

vybehlo z neho, že vyzerá ako slon. Nadala 

mu, skoro dostal. Iná dievčinka zle 

artikulovala, tak miesto zvieraťa (animal) 

dostala napísaný E-mail. Zážitkov s touto 

aktivitou je neúrekom. Pomyslíte si, že 

celkom dobré na cudzí jazyk. Okrem toho 

však na x ďalších vecí. Deti hľadajú cudzincov 

podľa reči, podľa výzoru, podľa pleti, učia sa 

vnímať. Ak sa prihovoria zle, nedostanú, čo 

potrebujú. Ak nie sú zdvorilé, nič nedosiahnu. 

Vždy ich niekoľko ľudí odmietne, dokiaľ nájdu 

ochotných. Ale ten úspech je potom o to 

cennejší. Ak dostanú jedného, chcú ďalšieho. 

Fascinácia komunikácie s ľuďmi z iných krajín, z iných končín sveta, je pre deti veľkým lákadlom. Často aj zabudnú, že chceli ísť do 

McDonaldu, radšej obiehajú ľudí a žiadajú obrázok. S deťmi, ktoré prejdú touto aktivitou úspešne, sa oveľa jednoduchšie rozpráva na 
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tému migrácie, pobytu v cudzine, komunikácie s ľuďmi, omnoho lepšie si tu uvedomia aké je dôležité vedieť jazyk. Táto aktivita je 

veľmi dobrým „nahodením na smeč“ pre „občiankárov“.  

 

Priebežné hodnotenie 
 

Na čo hodnotiť ? Priebežné hodnotenie akcie dáva učiteľovi spätnú 

väzbu o tom ako sa decká cítia, či sa im zatiaľ páči. Hodnotíme vtedy, ak nám 

záleží na tom, či sa naše ciele plnia alebo nie. Alebo či má náš spoločný pobyt 

mimo školy pozitívny význam. Priebežné hodnotenie nemusí za každú cenu 

symbolizovať vypytovanie sa detí, dobrý pedagóg to robí tým, že si všíma to 

ako sa deti tvária, všíma si, či deti ešte diskutujú o tom, čo videli. Priebežné 

hodnotenie môže byť užitočné napríklad po divadelnom predstavení, ale aj 

po návšteve múzea. Deti potrebujú občas trochu dotvoriť pri nových veciach 

obraz, aby vedeli, či to pochopili správne. Taktiež môže pribežné hodnotenie 

poukázať na nejaký konflikt alebo situáciu, ktorú sme si ani nevšimli 

a zareagovanie na ňu môže udržať v pohode ďalší čas exkurzie, či výletu. Ak 

hodnotíme s deťmi už na konci výletu, či exkurzie, spôsobov je viac. Pri ceste vlakom sa môžete detí pýtať slovne na najsilnejšie 

a najnudnejšie momenty výletu, môžete však dať aj krátku anonymnú anketu na lístky. Je to vec každého pedagóga akú taktiku zvolí. 

Ja osobne odporúčam neodísť z výletu skôr ako máme zmapované aspoň zbežne pocity detí. Na druhý deň po diskusii s rodičmi a po 

„vyspatí sa“ už deti na zážitky reagujú inak. Je dobré mať bezprostredné aj „uležané“ pocity. Aspoň môžete porovnávať.  
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Celkové hodnotenie 
 

Celkové hodnotenie aktivít, ktoré sme pre deti pripravili je jednou 

z najdôležitejších častí, ktorá nám môže pomôcť do budúcnosti. 

Napriek tomu často na ňu mnohí nemajú čas, a pritom samotné deti 

a študenti očakávajú, že sa budú môcť vyjadriť. Hoci môžeme našim 

bystrím pedagogickým okom zhodnotiť akciu aj sami, oveľa cennejšie 

však je, keď si pozitíva aj negatíva povedia, či napíšu deti. Ja osobne sa 

pýtam vždy detí na to ktorá časť sa im najviac páčila a ktorá najmenej. 

Čoho by pridali viac a čoho menej. Pýtam sa tiež na to, čo nové sa 

dozvedeli a či ich niečo prekvapilo. Nepýtam sa len na vzdelávaciu časť, 

ale aj na čas, keď boli samé, alebo keď cestovali. Skúste to a uvidíte 

koľko zaujímavých vecí postrehli mimo múzea, či hlavného programu 

exkurzie. Zážitky s etnikami, alkoholikmi, bezdomovcami, 

hendikepovanými ľuďmi, môžu byť skvelým otvorením témy tolerancie, 

xenofóbie, extrémizmu.  V rámci hodnotenia sa tiež môžete dozvedieť, 

kde máte nabudúce ubrať, kde pridať. Ak majú deti pocit, že sa veľmi 

ponáhľali, v budúcnosti je pre vás výzvou niektorú časť programu vypustiť. Ak majú deti pocit, že boli príliš dlho na mieste, kde sa nič 

nedialo, v budúcnosti mu môžete venovať menej pozornosti. Ak aj niečo nevyšlo tak ako malo, pri hodnotení je skvelá príležitosť 

deťom vysvetliť, že takéto akcie sa nikdy nezaobídu bez komplikácií, že podstatné je ako si kto dokáže nájsť zábavu a potešenie vo 

veciach, ktoré sa aktuálne vyskytnú. Dôležité je tiež, aby deti vedeli, že učiteľ nie je stroj, ktorý má položiť život za bezproblémový 

chod, ale že každý prispieva svojim správaním a otvorenosťou k pohode na výlete a exkurzii.  
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Zážitok č.339 Pani účastná rozdelenia kontinentov 

 

Mali sme ísť do Viedne. S pani učiteľkou aj deťmi sme sa tešili na pekné miesta, počasie 

malo byť tiež fajn, ale začala migračná kríza. Napriek tomu, že vo Viedni bolo vždy veľa 

cudzincov, situáciu skomplikovala správa v televízií, že sa tam nachádza nejaký vírus, ktorý by 

mohol prekážať pri transfúzii krvi. Zlatá pani učiteľka nezrušila exkurziu, ale požiadala o iné 

miesto, kde by sme mohli ísť bezpečne a v pohode. Tak sme šli do Bratislavy. Vybratá téma bola premeny zeme. Žiaci si prešli expozíciu, 

prečítali zaujímavosti a nasledoval vzdelávací program v miestnosti so stoličkami. Všetci si tam sadli a prednáška začala. Žiaľ 

prednáška. Monotónnym hlasom s nezaostrenou prezentáciou, pri ktorej už po 10 minútach slzili všetkým oči. V texte množstvo faktov, 

ktoré už medzi časom boli vedecky preformulované, ale pani lektorku to stále veľmi bavilo. Deti už nie. Trpeli, nepočúvali, napriek 

upozorneniam sa pomaly začali venovať vlastným aktivitám. Nemám im to za zlé, bola to skutočne príšerná nuda. Prístup lektorky 

k deťom bol z hľadiska obdobia priamoúmerný téme, deti si začali šuškať, že tá snáď už bola nažive vtedy, keď vrásnili pohoria.  Nič 

proti jej veku, skôr šlo o celkový prístup. Dospelý človek si povie, že „no a čo“, stáva sa.  Deti však v takýchto prípadoch často začínajú 

medzi sebou rozprávať na čo platili, keď to bolo o ničom, že to boli vyhodené peniaze atď. Tým, že sme po opustení múzea deťom ihneď 

vysvetlili, že toto je situácia, ktorá sa stáva a musia to brať ako nepredvídateľnú súčasť výletov, nezostali zatrpknuté. Ďalší program, 

ktorý bol paradoxne „bezplatný“, lebo spočíval v zážitkových úlohách deti, ktoré mali robiť počas rozchodu ich nadchol natoľko, že aj 

zabudli na pani z múzea. Som si však istý, že keby sme situáciu nechali nevysvetlenú a nevenovali jej vôbec pozornosť, deti by možno 

prišli domov a povedali, že to bolo vyhodené peniaze. Preto sa vždy držím zásady, že ak sa niečo nepodarí, treba to deťom vysvetliť. 

A s akým veľkým nadhľadom to urobí učiteľ, s takým to bude brať aj väčšina detí.  
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Podpora učiteľov pri organizovaní exkurzií 
 

Každý učiteľ má svoju predstavu o organizovaní výletu, či exkurzie. Niektorí učitelia majú radi veci 100% pod kontrolou, a preto si chcú 

samostatne zabezpečiť všetko. Je to jedna z ciest, aj keď treba povedať, že čas venovaný exkurzii či výletu im zväčša nikto nepreplatí 

ani nevráti. Ďalší učitelia by privítali pomoc pri organizovaní, ale samotnú akciu si najradšej užijú sami, bez cudzích. No a tretia 

„kategória“ si necháva zorganizovať výlet či exkurziu na kľúč a ušetrený čas tak môže venovať žiakom. 

 

Zážitok č.249 Pani učiteľka „zľavomatka“ 

 

Raz ma oslovila pani učiteľka, ktorá chcela zorganizovať akciu do blízkeho zahraničia. Najradšej však zadarmo, aby nemusela rodičom 

nič vysvetľovať. Sama si zaplatila cestovné vo vlaku, aby znížila celkovú cenu, nechcela poistenie, ani miestenky, moju účasť 

a organizačný poplatok precedila medzi zubami. Výsledkom bolo, že deti platili o 3€ menej ako by bola pôvodná cena, čo pri sume 15€ 

nebolo až také tragické. Na tomto nízkonákladovom výlete vznikla zaujímavá situácia, pretože priemerné vreckové  detí bolo asi 

30€/dieťa. Deti jej poďakovali, lebo kvôli zníženej cene si mohli dať dvojité hranolky navyše, zatiaľ čo ona pila kávu z termosky, lebo 

takú drahú si odmietala kúpiť.  

 

Ako môžeme podporiť učiteľa ?  
 

1. Pomôcť mu pri plánovaní a výbere miesta pre svoju tému a cieľ 

2. Pomôcť mu pri plánovaní, obtelefonovať mu a zariadiť všetky potrebné veci (najlacnejší dopravca, zaistenie termínov, nákup 

miesteniek, zabezpečenie prepravy...) 

3. V spolupráci s ním mu zorganizovať všetko a navyše ísť s ním, aby sa mohol venovať deťom 
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Priateľská rada zdarma 

 

Radi prispejeme priateľskou radou akémukoľvek učiteľovi, ktorý chce odporúčanie pre nejaký konkrétny región. Napríklad: 

Haló, chcela by som sa opýtať, čo by ste mi poradili v Košiciach. Mám siedmakov, radi tvoria, ale aby bola aj nejaká zábava.  

 

 

 

 

Pomoc pri organizovaní  

 

Ak potrebuje učiteľ pomôcť s organizovaním, radi mu pomôžeme pri tvorbe programu aj zabezpečení akcie. Dohodnutý 

program mu zosumarizujeme, objednáme požadované vstupy, lístky, sprievodcov, autobus, či vlak, prípadne lístky na MHD, 

či transfer... Napríklad: Dobrý deň, chceli by sme ísť niekde s piatakmi na exkurziu z literatúry. Ale tak, aby sme išli najskôr 

o 7.00 ráno a vrátili sa o 15.00.  

 

 

Cena za takúto službu sa pohybuje od 0,5€/žiaka po 2€/žiaka v závislosti od náročnosti prípravy 

opýtame sa vás na 
podrobnosti

poradíme miesta, 
program

vy si zvážite, ktoré su 
OK, použijete, čo 

chcete

ujasníme si 
cieľ

vypracujeme 
alternatívy

dohodneme 
sa na 

programe

zabezpečíme 
všetko, čo ide 

zabezpečiť

pripravíme a 
odovzdáme 

doklady
cestujete
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Zorganizovanie celej akcie 

 

Ak by chcel učiteľ, aby sme mu zorganizovali celú akciu a spolu sa s ním vybrali, radi mu túto službu poskytneme, ak to bude 

kapacitne a reálne možné. Výhodou spoločnej cesty je nielen zorganizovanie a zabezpečenie akcie, ale tiež posilnený dozor, 

oslobodenie od delenia poplatkov – učiteľ odovzdá dohodnutú sumu za žiaka, dostane pokladničný blok alebo faktúru 

a všetky poplatky už hradíme my. Okrem toho Edusmile pripraví pre deti doplnkový program a dá celej aktivite kontinuitu. 

Počas celej akcie sa tak učiteľ môže venovať skupine a realizovať individuálny prístup.  

 

 

Cena za takúto službu je individuálna, závisí od počtu žiakov, učiteľov a ďalších faktorov (výška vstupného, nákup 

miesteniek..). Výhodou je, že sa cena nedelí a stanovená je pevná konečná cena na jedno dieťa, ktorá nie je umelo 

navyšovaná. Je pravdou, že ak si učiteľ organizuje výlet samostatne, cena je takmer vždy nižšia. Je to ale preto, lebo si zväčša 

nezapočítava náklady za svoju prácu, ktorú príprave venoval. Cenový rozdiel medzi  individuálnym organizovaním 

a organizovaním na kľúč reálne nie je veľký.   

ujasníme si 
cieľ

vypracujeme 
alternatívy

dohodneme 
sa na 

programe

zabezpečíme 
všetko 

potrebné

spoločne 
cestujeme
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Na čom netreba šetriť 
 

• nákup miesteniek do vlaku – nie je nič smutnejšie ako pohľad na 

bezradnú pani učiteľku, ktorá s druhákmi cestuje 50 kilometrov vo 

vypredanom vozni a obviňuje iných ľudí, ktorí si miestenku kúpili, že 

nechcú nechať deti sadnúť 

 

• bezpečný autobus – cena niekedy nie je všetko. Klimatizácia, 

bezpečnostné prvky, únikové cesty, technický stav a dodržiavanie 

odpočinku vodiča sú kľúčové faktory pre šťastný návrat domov.  

 

• poistné v zahraničí – neriskujte a dbajte na cestovné poistenie v zahraničí. Aj malý výlet na Moravu sa môže rodičom riadne 

predražiť v prípade, že sa dieťaťu niečo stane 

 

• lístky na MHD – zvážte, či je vzdialenosť, ktorú ste sa rozhodli absolvovať napr. zo stanice reálna a či by nebolo efektívnejšie 

využiť hromadnú dopravu. Chápem, že je to stresujúcejšie, ale energeticky úspornejšie 

 

• doplnkové služby – nenúťte deti nosiť si v 30 stupňových teplotách celodenné jedlo a pitie na chrbte, radšej im umožnite, aby 

si niekde mohli dokúpiť zásoby.  

 

• využívajte sprievodcov – ak sa chystáte do väčších miest, nájdite si sprievodcu (môžeme Vám s tým pomôcť). Sami zistíte, že 

boli vhodným oživením výletu, či exkurzie 

 

• využívajte agentúry a informačné centrá – poriadia vám miesta a aktivity, o ktorých ste vôbec netušili.  
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Bratislavský región 
 

Bratislavský región je prirodzené turistické centrum, ktoré umožňuje nakombinovať takmer akýkoľvek druh programu. Hlavné mesto 

ako výrazný geografický bod, ktorý sa vyskytuje v učivách mnohých predmetov, dáva učiteľovi možnosť doplniť deťom predstavu o 

jeho význame v súčasnosti aj histórii.  

Miestom pre výlet či exkurziu môže byť v Bratislave a okolí rieka Dunaj, na ktorej sa dajú realizovať plavby, samotné centrum 

s množstvom múzeí a galérií, alebo okolie Bratislavského hradu, či Devína. Bratislava je bohatá aj na rôzne centrá vedy, inštitúcie, 

ktoré poskytujú exkurzie v rámci mediálneho priemyslu, automobilového, chemického a ďalších.  

Okrem Bratislavy je príťažlivá celá Podkarpatská oblasť, aj ďalšie miesta, kde môžete so žiakmi zavítať na exkurziu a dozvedieť sa niečo 

zaujímavé o regióne.   
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HIT Bratislavského kraja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blavacik.sk/
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Blue Danube Tours Bratislava 

 

Blue Danube Tours Vám ponúka zaujímavý poznávací program pre deti aj dospelých, pre menšie aj väčšie skupiny. Špecializujeme sa 

na prehliadky Bratislavy s pomocou našich skúsených sprievodcov, ktorí Vám v slovenčine alebo cudzom jazyku predstavia všetky 

dôležité pamiatky a miesta. Vy sa zatiaľ pohodlne poveziete buď v plne klimatizovanom autobuse, v mestskom Vláčiku Blaváčiku, 

historickej električke alebo sa jednoducho prejdete peši. Každá prehliadka sa dá časovo prispôsobiť a obohatiť o viaceré zastávky a 

vstupy. Budeme radi, keď nás kontaktujete! 

 

 

 

 

BLUE DANUBE TOURS s.r.o. BRATISLAVA 

Vláčik Blaváčik, 
Vajanského nábrežie 7 

Bratislava info@blavacik.sk http://www.blavacik.sk 02 / 526 35697 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice  GEG DEJ VLA OBN FUN 

 

Výlety loďou po Dunaji, 
Vajanského nábrežie 7 

Bratislava info@bluedanube.sk 
http://bluedanube.sk/lodou-

po-dunaji/ 
02 / 526 35697 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice 

Bratislava – Devín, Bratislavské okruhy, Bratislava – 
Čuňovo + galéria Danubiana Muelensteen Art GEG DEJ VLA OBN FUN 

 

Prehliadka Bratislavy, 
Vajanského nábrežie 7 

Bratislava info@bluedanube.sk 
http://bluedanube.sk/prehliadky-

bratislavy/ 
02 / 526 35697 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice  GEG DEJ VLA OBN FUN 

 

mailto:info@blavacik.sk
http://www.blavacik.sk/
mailto:info@bluedanube.sk
http://bluedanube.sk/lodou-po-dunaji/
http://bluedanube.sk/lodou-po-dunaji/
mailto:info@bluedanube.sk
http://bluedanube.sk/prehliadky-bratislavy/
http://bluedanube.sk/prehliadky-bratislavy/
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Malokarpatské múzeum v Pezinku 

Sme regionálne múzeum, ktoré sa špecializuje na vinohradníctvo, vinárstvo a kultúru pitia vína v prostredí pod Malými Karpatmi. 

Máme viac ako päťdesiatročnú tradíciu zbierania a sprístupňovania predmetov, ktoré dokumentujú dejiny regiónu nielen 

prostredníctvom témy vinohradníctva. 

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM 
Expozícia Príbeh vína, Dejiny vinohradníctva 

M. R. Štefánika 4 Pezinok 
monika.chvostekova 
@muzeumpezinok.sk http://www.muzeumpezinok.sk +421 911 404 053 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice 

Komentovaná prehliadka k stálym 
expozíciám  

 VLA DEJ   
 

Ilustrácie: Salvador Dalí, Jean Cocteau, Jean 
Marais, Tonino Guerra (do 2. 4. 2017)  Pezinok 

monika.chvostekova 
@muzeumpezinok.sk http://www.muzeumpezinok.sk +421 911 404 053 

  ISCED3  BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Komentovaná prehliadka k výstave  VLA DEJ   

 

Ako sa stal z učňa majster, 
M. R. Štefánika 4 

Pezinok 
monika.chvostekova 
@muzeumpezinok.sk 

http://www.muzeumpezinok.sk 
/sk/ponukame/vzdelavacie-programy +421 911 404 053 

ISCED1   ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program  VLA  VYV  

 

Bádatelia 
M. R. Štefánika 4 

Pezinok 
monika.chvostekova 
@muzeumpezinok.sk 

http://www.muzeumpezinok.sk 
/sk/ponukame/vzdelavacie-programy +421 911 404 053 

ISCED1   ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program  VLA    

 

Exkurzia do ríše snov (do 2. 4. 2017) 
M. R. Štefánika 4 

Pezinok 
monika.chvostekova 
@muzeumpezinok.sk 

http://www.muzeumpezinok.sk 
/sk/ponukame/vzdelavacie-programy +421 911 404 053 

ISCED1 ISCED2  ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program ku aktuálnej výstave  VYV    

 

Literárne a vlastivedné múzeum 
Prostredná 29 

Svätý Jur silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk http://www.muzeumpezinok.sk + 421 2 44 97 0476 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice   VLA DEJ   

mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
http://www.muzeumpezinok.sk/
mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
http://www.muzeumpezinok.sk/
mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
mailto:monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
mailto:silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk
http://www.muzeumpezinok.sk/
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Aurélium – zážitkové centrum vedy 

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký 

poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. 

 

AURÉLIUM – ZÁŽITKOVÉ CENTRUM VEDY 

Človek, obnoviteľné zdroje ekológia Bratislava 
Bojnická 3 (areál Matador) 

aurelium@cvtisr.sk 
http://aurelium.sk/exponaty/clovek-

obnovitelne-zdroje-ekologia/ 0918 547 478 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 
Nevhodné 

pre MŠ BUS VLAK 
Nutná 
MHD  THD PDV BIO FYZ  

 

Elektrina, magnetizmus, komunikačné 
technológie 

Bratislava 
Bojnická 3 (areál Matador) 

aurelium@cvtisr.sk 
http://aurelium.sk/exponaty/elektrina-

magnetizmus-komunikacne-technologie/ 0918 547 478 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 
Nevhodné 

pre MŠ BUS VLAK 
Nutná 
MHD  THD PDV INF FYZ  

 

Chémia a materiály 
Bratislava 

Bojnická 3 (areál Matador) 
aurelium@cvtisr.sk 

http://aurelium.sk/chemia-a-
materialy/ 

0918 547 478 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 
Nevhodné 

pre MŠ BUS VLAK 
Nutná 
MHD  CHE PDV FYZ   

 

Matematika a základné fyzikálne javy 
Bratislava 

Bojnická 3 (areál Matador) 
aurelium@cvtisr.sk 

http://aurelium.sk/matematika-a-
zakladne-fyzikalne-javy/ 0918 547 478 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 
Nevhodné 

pre MŠ BUS VLAK 
Nutná 
MHD  FYZ MAT THD PDV  

 

Mechanika, termika, strojárstvo 
Bratislava 

Bojnická 3 (areál Matador) 
aurelium@cvtisr.sk 

http://aurelium.sk/mechanika-
termika-strojarstvo/ 

0918 547 478 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 
Nevhodné 

pre MŠ 
BUS VLAK 

Nutná 
MHD  FYZ THD PDV   

 

Robotika, automatizácia 
Bratislava 

Bojnická 3 (areál Matador) 
aurelium@cvtisr.sk 

http://aurelium.sk/robotika-
automatizacia/ 0918 547 478 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 
Nevhodné 

pre MŠ BUS VLAK 
Nutná 
MHD  FYZ THD PVC   

mailto:aurelium@cvtisr.sk
http://aurelium.sk/exponaty/clovek-obnovitelne-zdroje-ekologia/
http://aurelium.sk/exponaty/clovek-obnovitelne-zdroje-ekologia/
mailto:aurelium@cvtisr.sk
http://aurelium.sk/exponaty/elektrina-magnetizmus-komunikacne-technologie/
http://aurelium.sk/exponaty/elektrina-magnetizmus-komunikacne-technologie/
mailto:aurelium@cvtisr.sk
http://aurelium.sk/chemia-a-materialy/
http://aurelium.sk/chemia-a-materialy/
mailto:aurelium@cvtisr.sk
http://aurelium.sk/matematika-a-zakladne-fyzikalne-javy/
http://aurelium.sk/matematika-a-zakladne-fyzikalne-javy/
mailto:aurelium@cvtisr.sk
http://aurelium.sk/mechanika-termika-strojarstvo/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

 

 

 

 

 

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

Zázrak prírody - expozície, 
Vajanského nábrežie 2 

Bratislava prirmuz@snm.sk 
www.snm.sk/?prirodovedne-

muzeum-uvodna-stranka 
+421 2 204 69 127 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice  BIO PDV DEJ VLA  

 

Špecializované programy, 
Vajanského nábrežie 2 

Bratislava prirmuz@snm.sk 
www.snm.sk/?prirodovedne-

muzeum-uvodna-stranka 
+421 2 204 69 127 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice Zoológia, botanika, mineralógia, astronómia FYZ AST PDV VLA  

 

HISTORICKÉ MÚZEUM – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

Dejepisné a vlastivedné expozície, 
Bratislavský hrad 

Bratislava bratislavskyhrad@snm.sk 
http://www.snm.sk/?historicke-

muzeum-uvodna-stranka 
+421 2 204 83 110 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 40 min. 
od stanice  DEJ VLA GEG   

 

MÚZEUM ČERVENÝ KAMEŃ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

Hrad Červený Kameň, 
Expozície Malý a veľký okruh 

Častá hradcervenykamen@snm.sk 
http://www.snm.sk/?muzeum-
cerveny-kamen-uvodna-stranka 

+421 33 245 51 03 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS    DEJ VLA GEG   
 

mailto:prirmuz@snm.sk
http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-uvodna-stranka
http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-uvodna-stranka
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http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka
http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka
mailto:hradcervenykamen@snm.sk
http://www.snm.sk/?muzeum-cerveny-kamen-uvodna-stranka
http://www.snm.sk/?muzeum-cerveny-kamen-uvodna-stranka
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MÚZEUM DOPRAVY – SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM 

Expozícia, 
Šancová 1/A 

Bratislava muzeumdopravy@stm-ke.sk www.muzeumdopravy.com +421-2-5244 4163 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice  FYZ THD    

 

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA 

Galéria Insitného umenia 
Cajlanská 255 

Pezinok iveta.zakova@sng.sk http://www.sng.sk/pezinok +421 33 640 40 35 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS    VYV PVC VUM   
 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA - BRATISLAVA 

SNG, 
Riečna 1 

Bratislava peter.pivoda@sng.sk http://www.sng.sk/bratislava +421 915 786 712 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice  VYV GEG VUM OBN MDV 

 

MÚZEUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

Múzeum Ľudovíta Štúra, 
Štúrova 84 

Modra mls@snm.sk 
http://www.snm.sk/?muzeum-
ludovita-stura-uvodna-stranka 

+421 33 647 2765 

 ISCED2 ISCED3  BUS    DEJ VLA SJL GEG  
 

file:///C:/Users/lengy/AppData/Roaming/Microsoft/Word/muzeumdopravy@stm-ke.sk
file:///C:/Users/lengy/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.muzeumdopravy.com
mailto:iveta.zakova@sng.sk
http://www.sng.sk/pezinok
mailto:peter.pivoda@sng.sk
http://www.sng.sk/bratislava
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VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s. - BRATISLAVA 

Produkcia Kompakt, 
Jána Jonáša 1 

Bratislava visit@volkswagen.sk http://www.visit-volkswagen.sk +421 2 6964 6964 

 ISCED2 ISCED3  BUS 
V rámci prehliadky Produkcia kompakt vám ponúkame jedinečnú možnosť, v skratke vidieť a 
pochopiť proces produkcie. Prehliadka je tvorená kombináciou troch hál, v ktorých uvidíte, v 

akých krokoch vzniká vozidlo. 
OBN FYZ THD 

 

Elektromobilita a hybridný pohon, 
Jána Jonáša 1 

Bratislava visit@volkswagen.sk http://www.visit-volkswagen.sk +421 2 6964 6964 

 ISCED2 ISCED3  BUS 
Zoznámte sa s jedinečným svetom elektromobility! V bratislavskom závode môžete z bezprostrednej 
blízkosti sledovať výrobu čisto elektrického Volkswagenu e-up! či modelu Volkswagen Touareg Hybrid. 
Predstavíme vám najnovšie technológie, ktoré používame pri výrobe týchto vozidiel. 

OBN FYZ THD 

 

Prehliadka karosárne, 
Jána Jonáša 1 

Bratislava visit@volkswagen.sk http://www.visit-volkswagen.sk +421 2 6964 6964 

 ISCED2 ISCED3  BUS  . OBN FYZ THD 
 

Prehliadka lisovne, 
Jána Jonáša 1 

Bratislava visit@volkswagen.sk http://www.visit-volkswagen.sk +421 2 6964 6964 

 ISCED2 ISCED3  BUS   OBN FYZ THD 
 

Hala na výrobu agregátov, 
Jána Jonáša 1 

Bratislava visit@volkswagen.sk http://www.visit-volkswagen.sk +421 2 6964 6964 

 ISCED2 ISCED3  BUS   OBN FYZ THD 
 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO 

Divadelné predstavenia, 
Pribinova 17 

Bratislava miroslava.ratkosova@snd.sk http://www.snd.sk/ +421 2 204 72 292 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice  HUV DRA VUM SJL VLA 

 

mailto:visit@volkswagen.sk
http://www.visit-volkswagen.sk/
mailto:visit@volkswagen.sk
http://www.visit-volkswagen.sk/
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http://www.snd.sk/
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Región Dolné Považie 
 

Región poskytuje dobré ciele na exkurziu, či výlet vo viacerých centrách. V Trnave je možné naplánovať exkurzie zamerané na 

regionálnu výchovu a umenie. Pre tento účel môžu poslúžiť galéria a Divadlo Jána Palárika. Ďalším významným centrom regiónu sú 

Piešťany, ktoré ponúkajú zaujímavý záber v rámci kúpeľníctva, vojenskej a leteckej techniky. Významným bodom sa tiež stáva 

Elektrárňa so svojimi širokospektrálnymi školskými aktivitami.  Počas sezóny školských výletov je možné zviezenie loďou po Sĺňavskej 

priehrade alebo na Rybárskom dvore absolvovať výlet do staroveku. V Seredi môžu učitelia dejepisu navštíviť Múzeum holokaustu. 

V celom regióne sa navyše nachádza množstvo pamätných izieb a ďalších zaujímavostí, ktoré stoja za návštevu.  
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HIT Dolného Považia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agenturahistorica.sk/
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Agrentúra  Historica 

 

Prehliadku začíname pri mape antickej Európy, ďalej si povieme niečo o keramike a jej použití. Na ukážku máme amfory rôznej veľkosti 

podľa originálov z archeologických nálezov, antické kanalizačné potrubie, svietniky a mnohé iné. Pozrieť si môžete aj jantár, mušle a 

drahé kamene ako obchodný artikel. Povieme si a ukážeme niečo aj o verejných toaletách. K tomu sa pridáva výroba mincí s jedinečnou 

zbierkou replík mincí zo svetových múzeí. Poťažkať si budete môcť aj klasický grécky štít, kopie, meče, brnenie rímskeho legionára 

vyrobených podľa originálnej predlohy. Ukážku rímskeho voza a ochutnať môžete aj bylinky z našej antickej lekárne ku ktorej máme 

aj pôvodné recepty.  

Prejdeme na palubu, kde vám vysvetlíme čo všetko sa dialo na lodi. Po bezpečnostných informáciách a zaškolení vesliarov odrazíme 

od brehu a prevezieme sa po jazierku. Tam si vyskúšate aké to mohlo byť počas normálnej plavby smerujúcej do bojovej akcie. Po 

návrate na pevninu, uvidíte streľbu z rímskej zbrane nazývanej BALISTA a vystrelíme z nej 1m dlhý šíp. 

Po záverečnom výstrele, si sami budete môcť popozerať exponáty. Fotiť môžete samozrejme všetko čo sa vám bude páčiť.  

  

AGENTÚRA HISTORICA s.r.o. 
Múzeum starovekých kultúr 
Penzión Rybársky Dvor 
Bratislavská cesta 7110/151 

Piešťany info.agenturahistorica@gmail.com http://agenturahistorica.sk/ 
 +421 904 510 265, 
+421 902 322 927, 
+421 917 419 039 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS   
GPS súradnice : 

48 ° 33 '0 ", 17 ° 48' 47"  
RELAX FUN DEJ VLA 

 

mailto:info.agenturahistorica@gmail.com
mailto:info.agenturahistorica@gmail.com
http://agenturahistorica.sk/
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Elektrárňa Piešťany 

 

Elektrárňa Piešťany ponúka pestrý program vzdelávacích programov v oblasti ekológie, trvaloudržateľného rozvoja, využívania 
prírodných zdrojov a energií, popularizácie fyziky a prírodných vied. Vzdelávanie je určené žiakom I. aj II. stupňa ZŠ a tiež študentom 
SŠ.  

 

ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY 

Energia pre krajinu, 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

ISCED1    BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice  THD PDV BIO FYZ  

 

Elektrické obvody na papieri 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice  THD   FYZ  

 

Elektrické obvody z plastelíny 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice   THD FYZ   

 

Príbeh ropuchy 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

ISCED1    BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice  PDV BIO    

 

Neodpadni 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

ISCED1    BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice  PDV BIO OBN   

 

mailto:magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk
http://www.elektrarnapiestany.sk/
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mailto:magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk
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ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY 

Energia v súvislostiach, 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

Od 13 rokov ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice  THD PDV BIO FYZ  

 

Energia z blízka 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

Od 13 rokov ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice  THD PDV BIO FYZ  

 

Energia pre krajinu 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

Od 12 rokov ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice  THD PDV BIO FYZ  

 

Bádateľské laboratórium 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

Od 13 rokov ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice 

1. téma: Po stopách fyzikálnej veličiny 
2. téma:   Tiene známe - neznáme 
3. téma: Ako netopier zachytí náš pohyb? 
4. téma:  Ako horí sviečka? 

FYZ MAT THD PDV  

 

Osvieť si svoj dom 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

Od 12 rokov ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice workshop FYZ THD    

 

Prehliadka elektrárne 
Staničná 2334/51 

Piešťany magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk http://www.elektrarnapiestany.sk +421 949 657 193 

Od 12 rokov ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 3 min. 
od stanice Komentovaná prehliadka FYZ THD    

 

mailto:magdalena.masarova@elektrarnapiestany.sk
http://www.elektrarnapiestany.sk/
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Sĺňavská plavba Piešťany 

 

Loď Trajan – typ katamaran  Miaz – bola rekonštruovaná v rokoch 2006-2008. Hlavná, 

uzatvorená  paluba lode má kapacitu 60 osôb, otvorená terasa 32 miest, na prove lode pred 

kormidelnou sú miesta na státie cca pre 15 osôb. Celková nosnosť lode je 60 osôb, čo 

umožňuje jej využiteľnosť za každého počasia. V prípade nepriaznivého počasia sú všetci 

pasažieri krytí, v horúčavách sa môžu zdržiavať na slnečnej terase, alebo v hlavnej sále, kde 

sa vyklopením okien vytvorí otvorený, krytý priestor. Na lodi je občerstvenie s obsluhou. 

Katamaran poháňajú 2 dieselové motory. 

 

Loď je prevažne využívaná na vyhliadkové plavby po rieke Váh a priehradnom jazere Sĺňava. Prevádzame dva bežné okruhy: 

• Krátky okruh /ďalej iba KO/-55 minútový k Vtáčiemu ostrovu a späť   

• Dlhý okruh /ďalej iba DO/ 80minútový-okolo Vtáčieho ostrova cez Ratnovskú zátoku, k Dráhovskej hati, odtiaľ proti prúdu k 

Rybárskému dvoru s možnosťou pristátia/ a späť. 

 

 

 

SĹŇAVSKÁ PLAVBA PIEŠŤANY 

Plavba po Váhu na priehrade Sĺňava, 
Prístav pod Kolonádovým mostom 

Piešťany lodpiestany@gmail.com http://plavbylodou.szm.com/ 
0905 250 164, 
033 762 76 18 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 35 min. 
od stanice  DEJ RELAX VLA THD  

 

mailto:lodpiestany@gmail.com
http://plavbylodou.szm.com/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

 

 

 

  

VOJENSKÉ MÚZEUM PIEŠŤANY 

Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992 

Žilinská cesta 6545 
Piešťany vhmpiestany@vhu.sk www.vhu.sk +421 33 791 38 04 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 45 min. 
od stanice  GEG RELAX VLA   

 

GALÉRIA JÁNA KONIARKA  

Kopplova vila,  
Zelený kríček 3 

Trnava pedagog@gjk.sk http://www.gjk.sk/ 033 / 55 11 659 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  RELAX VLA VUM   

 

MÚZEUM HOLOKAUSTU 

Expozícia 
Kasárenská 1005 

Sereď holocaust.museum@snm.sk 
http://www.snm.sk/?muzeum-

holokaustu 
+421 31 2451 103 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 30 min. od 

stanice  DEJ OBN    
 

mailto:vhmpiestany@vhu.sk
javascript:NoveOkno('http://www.vhu.sk');
mailto:pedagog@gjk.sk
http://www.gjk.sk/
mailto:holocaust.museum@snm.sk
http://www.snm.sk/?muzeum-holokaustu
http://www.snm.sk/?muzeum-holokaustu
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Ponitrie a Levický región 
 

V okolí Nitry a Levíc môžu taktiež učitelia so svojimi žiakmi zavítať na mnohé miesta. Mesto Nitra ako významné sídlo v slovenských 

dejinách môže poslúžiť ako zaujímavé doplnenie učív dejepisu a vlastivedy. Na Nitrianskom hrade môžu žiaci vidieť viacero expozícií 

viažucich sa k histórii hradu a regiónu. Ponitrianske múzeum ponúka taktiež vzdelávacie programy.  

V okolí Leviciach zastrešuje regionálne aktivity Tekovské múzeum, ktoré vo svojich expozíciách odráža regionálnu kultúru a môže 

poslúžiť na oživenie vlastivedy, regionálnej výchovy, dejepisu, či geografie.  

V ďalších mestách a centrách je množstvo ďalších prvkov, ktoré oživia vyučovanie. 
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HIT  Nitrianskeho kraja 
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Tekovské múzeum v Leviciach 

 

Tekovské múzeum v Leviciach je regionálne vlastivedné múzeum, ktoré dokumentuje históriu, prírodné vedy a ľudovú kultúru v 

danom regióne. Vlastní vyše 123 000 ks zbierkových predmetov z oblastí živej a neživej prírody, histórie, archeológie, ľudovej kultúry 

a umenia. Sídli v areáli Levického hradu. 

V priestoroch Kapitánskej budovy v hradnom areáli je umiestená stála expozícia, skladajúca sa zo siedmych samostatných častí : 

Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský život - Cechy - Ladislav Bielik August 1968 - Ľudový odev. Návštevník  

múzea sa postupne oboznámi s históriou hradu a lekárnictva ( pôvodná lekáreň Koruna z roku 1823), s archeologickými lokalitám v 

danom regióne ako je maďarovská , želiezovská a čakanská kultúra, so spoločenským životom, s históriou cechov a remesiel v Leviciach 

a okolí.  Ďalej si môže pozrieť expozíciu  venovanú augustu 1968 s fotografiou "Muž s odhalenou hruďou", ktorá je zaraďovaná medzi 

100 najznámejších fotografií 20.storočia a v záverečnej časti oboznámiť so  základnými variantami mužského a ženského odevu v 

regióne.   Múzeum realizuje vzdelávacie programy v siedmych stálych a dvoch vysunutých expozíciách Skalné obydlia Brhlovce a 

Vodný mlyn Bohunice. 

TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH 

Stále expozície, výstavy, podujatia 
Sv.Michala 40 

Levice tmlevice@nextra.sk http://www.muzeumlevice.sk 
+421 36 6312 112 
+421 36 6312 866 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  GEG DEJ VLA OBN BIO 

 

Vodný mlyn Bohunice,  
vysutá expozícia, výstavy 

Bohunice tmlevice@nextra.sk http://www.muzeumlevice.sk +421 915 992 162 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS    GEG DEJ VLA   
 

PRĽA Skalné obydlia „Šurda“, 
vysutá expozícia, výstavy 

Brhlovce tmlevice@nextra.sk http://www.muzeumlevice.sk +421 917 316 856 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS    GEG DEJ VLA   
 

mailto:tmlevice@nextra.sk
http://www.muzeumlevice.sk/
mailto:tmlevice@nextra.sk
http://www.muzeumlevice.sk/
mailto:tmlevice@nextra.sk
http://www.muzeumlevice.sk/
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Ponitrianske múzeum 

 

Ponitrianske múzeum v Nitre je regionálnym múzeom s krajskou pôsobnosťou. Dokumentuje vývin prírody a spoločnosti v 

odboroch: archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia a zoológia. V súčasnosti spravuje vyše 83 000 zbierkových 

predmetov. Múzeum prevádzkuje expozíciu  klenotnicového typu Skvosty dávnovekého Slovenska v Nitre, ktorá predstavuje vyše 

2300 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké 

cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 18. storočia. Stála výstava 

Nitriansko v zrkadle dejín približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po 

stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.                                                                                  

 

Prírodovedná výstava Život v lesných a vodných biotopoch s takmer 100 kusmi 

preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry prezentuje druhovú pestrosť živočíchov 

obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. Súčasťou Ponitrianskeho múzea je bývalé 

Mestské múzeum v Zlatých Moravciach, ktoré sídli v prízemí kaštieľa rodiny Miggazi. 

Expozícia múzea má vlastivedný charakter. Rešpektuje stav zbierkového fondu pričom 

všetky zbierky sú vystavené. Prírodovedná expozícia pozostáva z paleontologických 

nálezov a z mineralogickej zbierky z horného Požitavia, v ktorej sú zaujímavé najmä 

obrovské drevné opály a zlatinky. V spoločensko-vednej časti sú zastúpené archeologické, 

historické, numizmatické, etnografické a umelecké predmety, ktoré pochádzajú nielen  z Požitavia, ale i z iných regiónov a krajín. Od 

roku 2008 múzeum spravuje objekt ľudovej architektúry Dom ľudového bývania v Šali, ktorý sa vyznačuje sochovou konštrukciou 

krovu, trstinovou strechou a vypletanými stenami obytnej časti objektu. Podľa vročenia na pôvodnej mešternici bol postavený v roku 

1831. Mobiliár poskytlo Vlastivedné múzeum v Galante. Múzeum a jeho pobočky každoročne pripravujú niekoľko tematických výstav, 

prednášky, besedy i netradičné aktivity, ako sú tvorivé dielne, ukážky remeselnej výroby, folklóru, koncerty klasickej hudby atď. 
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PONITRIANSKE MÚZEUM 
Skvosty dávnovekého Slovenska, 
Štefánikova tr. 1 

Nitra 
pomnitrianskemuzeum@gmail.com 

sprievodcapm@gmail.com  www.muzeumnitra.sk +421 37 651 42 53 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK Cca 20 min. 
od stanice www.facebook.com/Ponitrianske-múzeum-v-Nitre-526846900704258/ VLA DEJ REG 

 

Nitriansko v zrkadle dejín, 
Štefánikova tr. 1 

Nitra 
pomnitrianskemuzeum@gmail.com 

sprievodcapm@gmail.com  www.muzeumnitra.sk +421 37 651 42 53 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK Cca 20 min. 
od stanice www.facebook.com/Ponitrianske-múzeum-v-Nitre-526846900704258/ VLA DEJ REG 

 

Život v lesných a vodných biotopoch, 
Štefánikova tr. 1 

Nitra 
pomnitrianskemuzeum@gmail.com 

sprievodcapm@gmail.com  www.muzeumnitra.sk +421 37 651 42 53 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice www.facebook.com/Ponitrianske-múzeum-v-Nitre-526846900704258/ PDV BIO REG 

 

Škola v múzeu, 
Štefánikova tr. 1 

Nitra 
pomnitrianskemuzeum@gmail.com 

sprievodcapm@gmail.com  www.muzeumnitra.sk +421 37 651 42 53 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice Vzdelávací program PDV BIO VLA DEJ REG 

 

Mestské múzeum,  
Námestie Andreja Hlinku 1 

Zlaté Moravce mestskemuzeumzm@gmail.com  www.muzeumnitra.sk +421 37 632 14 70 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS   www.facebook.com/mestskemuzeumzlatemoravce/ VLA DEJ REG 
 

Dom ľudového bývania v Šali,  
Štúrova ul. 4 

Šaľa pomnitrianskemuzeum@gmail.com  www.muzeumnitra.sk +421 918 677 647 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK Cca 15 min. 
od stanice www.facebook.com/Dom-ľudového-bývania-v-Šali-610104129040183 VLA DEJ REG 

mailto:pomnitrianskemuzeum@gmail.com
mailto:sprievodcapm@gmail.com
http://www.muzeumnitra.sk/
file:///C:/Users/lengy/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/Ponitrianske-múzeum-v-Nitre-526846900704258/
mailto:pomnitrianskemuzeum@gmail.com
mailto:sprievodcapm@gmail.com
http://www.muzeumnitra.sk/
file:///C:/Users/lengy/Edusmile/EBOOKy/122%20tipov%20na%20exkurziu/www.facebook.com/Ponitrianske-múzeum-v-Nitre-526846900704258/
mailto:pomnitrianskemuzeum@gmail.com
mailto:sprievodcapm@gmail.com
http://www.muzeumnitra.sk/
file:///C:/Users/lengy/Edusmile/EBOOKy/122%20tipov%20na%20exkurziu/www.facebook.com/Ponitrianske-múzeum-v-Nitre-526846900704258/
mailto:pomnitrianskemuzeum@gmail.com
mailto:sprievodcapm@gmail.com
http://www.muzeumnitra.sk/
mailto:mestskemuzeumzm@gmail.com
http://www.muzeumnitra.sk/
file:///C:/Users/lengy/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/mestskemuzeumzlatemoravce/
mailto:pomnitrianskemuzeum@gmail.com
http://www.muzeumnitra.sk/
file:///C:/Users/lengy/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/Dom-ľudového-bývania-v-Šali-610104129040183
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Tribečské múzeum Topoľčany 

 

TRIBEČSKÉ MÚZEUM TOPOĽČANY 

Príroda stredného Ponitria, 
Krušovská 291/1 

Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice Komentovaná prehliadka k stálej expozícii PDV BIO PVO GEG VLA 

 

Chránené územia Slovenska – národné 

parky , 
Krušovská 291/1 

Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice Komentovaná prehliadka k výstave – do 27.10.2017 PDV BIO VLA PVO REG 

 

Od mešca k bankomatu, 
Krušovská 291/1 

Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice Komentovaná prehliadka k výstave – do 19.10.2017 VUM GEG DEJ VYV 

 

Život zo striebra a ocele , 
Krušovská 291/1 

Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice Komentovaná prehliadka k výstave, 26.10. – 30.11.2017 VLA DEJ REG VYV OBN 

 

Čaro bábkového divadla , 
Krušovská 291/1 

Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice Komentovaná prehliadka k výstave, 6.11.2017. – 12.1.2018 SJL DEJ VUM PVC OBN 

 

Symboly Vianoc , 
Krušovská 291/1 

Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice Komentovaná prehliadka k výstave, 6.12.2017. – 5.1.2018 VYV OBN SJL PVO PVC 

mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
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TRIBEČSKÉ MÚZEUM TOPOĽČANY (pokračovanie) 
Stredoveké Topoľčany – architektúra, 

Krušovská 291/1 
Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2   BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou, 4.5. – 29.7.2017 DEJ VUM OBN VYV REG 

 

Poklady Zeme , 
Krušovská 291/1 

Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2  ISCED0 BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou, 6.9. – 27.10.2017 PDV BIO VLA PVO PVC 

 

Domáci maznáčikovia, 
Krušovská 291/1 

Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice 

Prezentačné  podujatie s tvorivou dielňou, 
2.11. – 22.12.2017 

OBN PDV BIO VLA PVO PVC 
 

Od strašidla po strašidlo , 
Krušovská 291/1 

Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk http://www.tribecskemuzeum.sk +421 38 532 3253 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 12 min. 
od stanice 

Interaktívne podujatie s tvorivou dielňou, 
16.10.-28.10.2017 

OBN DEJ VYV VLA PVO PVC 

mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
mailto:mpedagog@tribecskemuzeum.sk
http://www.tribecskemuzeum.sk/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

 

 

 

  

NÁRODNÝ ŽREBČÍN  

Národný žrebčín,  
Parková 13 

Topoľčianky objednavky@nztopolcianky.sk http://sk.nztopolcianky.sk/ +421 37/6301 613 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    PDV BIO VLA   

NITRIANSKA GALÉRIA 

Nitrianska galéria 
Župné námestie 3 

Nitra pedagog@nitrianskagaleria.sk  http://nitrianskagaleria.sk 037 / 657 9641 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 25 min. 
od stanice  VYV PVC VUM   

 

ATLANTIS CENTERS 

Atrakcie, 
Hronská 4 

Levice atlantiscenterslv@gmail.com  http://www.atlantiscenters.sk 0917 985 450 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  FYZ MAT AST BIO SJL 

 

mailto:objednavky@nztopolcianky.sk
http://sk.nztopolcianky.sk/
mailto:pedagog@nitrianskagaleria.sk
http://nitrianskagaleria.sk/
mailto:atlantiscenterslv@gmail.com
http://www.atlantiscenters.sk/
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Trenčiansky a Hornonitriansky región 
 

Trenčiansky a Hornonitriansky región poskytuje destinácie na exkurzie hneď v niekoľkých centrách, z ktorých každé poskytuje niečo 

zaujímavé. Trenčín so svojim hradom býva častým cieľom školských výprav. Osloviť môžu aj zastávky v Beckove a Čachticiach.  

Významným centrom sú tiež Bojnice, kde s nachádza niekoľko zaujímavostí. So svojou ZOO školou poskytuje Centrum  enviromentálnej 

výchovy kvalitné aktivity z oblasti prírodovedy a biológie, ochotní lektori poskytujú množstvo vzdelávacích programov pre všetky 

kategórie.  Zoologická záhrada poskytuje kontakt so skutočnými živočíchmi, kde môžu učitelia pri jednotlivých výbehoch vyučovať 

prírodovedu celkom názorne.  

V Bojniciach sa nachádza aj známy Zámok Bojnice, ktorý nahliadne do života nielen Pálffyovcov, ale aj ďalších ľudí, ktorí žili na tomto 

zámku. Atrakciou je aj jaskyňa.  

Prievidza ako mesto s baníckou históriou aj súčasnosťou umožňuje aktivity v Hornonitrianskom múzeu, či Baníckom skanzene.  
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HIT Trenčianskeho a Hornonitrianskeho regiónu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoobojnice.sk
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Národná ZOO Bojnice 

 

Vzdelávanie je jedno zo základných poslaní Národnej Zoo Bojnice a realizuje sa v priestoroch Centra environmentálnej výchovy, 

ktoré sú žiakom, študentom a pedagógom známe pod názvom „Zooškola“. Zooškola v Bojniciach bola otvorená ako prvá 

v Československu. 

 

 

NÁRODNÁ ZOO BOJNICE 

Zoologická záhrada, 
Zámok a okolie 6 

Bojnice zoobojnice@zoobojnice.sk http://www.zoobojnice.sk/ +421 46 540 29 75 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Nutný 

transfer z 
PD 

 PDV BIO RELAX   
 

Centrum enviromentálnej výchovy 

Zámok a okolie 6 
Bojnice lucia.ivenzova@zoobojnice.sk http://zoobojnice.sk/zooskola/podujatia-

pre-skoly/ +421 901 713 821 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Nutný 

transfer z 
PD 

Tematické podujatia pre školy PDV BIO RELAX   
 

Výučbové programy pre školy 
Zámok a okolie 6 

Bojnice lucia.ivenzova@zoobojnice.sk http://zoobojnice.sk/zooskola/vyucbove-
programy/ +421 901 713 821 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Nutný 

transfer z 
PD 

 V čom sme naj?, Lesní kamaráti, Dotkni sa ich!, Kampaň EAZA + WAZA, CITES, 
Natura 2000 a náučný chodník karpatskej fauny, Sieť záchranných staníc, 

Potvorkovo, Správame sa ako zvieratá? a ďalšie 
PDV BIO RELAX 

 

Súťaže 
Zámok a okolie 6 

Bojnice simona.kubickova@zoobojnice.sk http://zoobojnice.sk/zooskola/sutaze/ +421 903 807 002 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Nutný 

transfer z 
PD 

 PDV BIO RELAX   

mailto:zoobojnice@zoobojnice.sk
http://www.zoobojnice.sk/
mailto:lucia.ivenzova@zoobojnice.sk
http://zoobojnice.sk/zooskola/podujatia-pre-skoly/
http://zoobojnice.sk/zooskola/podujatia-pre-skoly/
mailto:lucia.ivenzova@zoobojnice.sk
http://zoobojnice.sk/zooskola/vyucbove-programy/
http://zoobojnice.sk/zooskola/vyucbove-programy/
mailto:simona.kubickova@zoobojnice.sk
http://zoobojnice.sk/zooskola/sutaze/
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Park miniatúr 

 

Videli ste už veľké kráľovstvo malých hradov? V našom unikátnom parku sa nachádza viac ako 70 modelov dobových rekonštrukcií  

slovenských hradov, zámkov a vzácnych kostolíkov. Expozíciu dopĺňajú modely veľkomoravských stavieb v čase pôsobenia sv. Cyrila a 

Metod, rodných domov našich významných osobností, turistických chát, rozhľadní a krásne drevorezby. Súčasťou areálu je aj predajňa 

suvenírov a malého  občerstvenia. Je tu tiež možnosť parkovania ohnisko, WC, minifarma a možnosť občerstvenia.  

Park Miniatúr môže poslúžiť ako miesto pre vaše jedinečné hodiny vlastivedy, geografie, či literárnej výchovy a dejepisu. 

Využite naše komentované prehliadky so sprievodcom, oživené rozprávaním o legendách a povestiach, zaujímavostiach o modeloch 

a histórii. 

 

 

PARK MINIATÚR PODOLIE 

Park miniatúr, 
Podolie 864, okr. N.Mesto n/V. 

Podolie info@parkminiatur.sk www.parkminiatur.sk +421 32 743 75 05 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS    SJL DEJ RELAX VUM GEG REG VLA 
 

mailto:info@parkminiatur.sk
http://www.parkminiatur.sk/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

  

MÚZEUM BOJNICE –  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

Zámok Bojnice – hlavná expozícia, 
Zámok a okolie 1 

Bojnice pisova@bojnicecastle.sk www.bojnicecastle.sk 046/5430 624 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK* 
Prievidza 

*nutný bus 
transfer  DEJ VLA GEG   

 

Zámok Bojnice – školské programy, 
Zámok a okolie 1 

Bojnice pisova@bojnicecastle.sk www.bojnicecastle.sk 046/5430 624 

ISCED1 ISCED2  ISCED 0 BUS VLAK* 
Prievidza 

*nutný bus 
transfer 

Čarovný príbeh pána Bartolomeja, 
 Víla Bojnička, Hra na Minulosť DEJ VLA GEG   

 

TRENČIANSKE MÚZEUM 

Hrad Trenčín, 
Areál hradu 

Trenčín hrad@muzeumtn.sk http://www.muzeumtn.sk/ +421 32 / 743 56 57 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  VLA DEJ PDV BIO  

 

Kúria Ambrovec, 
Beckov 

Beckov info@muzeumtn.sk        http://www.hradlubovna.sk +421 32 / 743 44 31 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    VLA DEJ GEG   
 

mailto:pisova@bojnicecastle.sk
http://www.bojnicecastle.sk/
mailto:pisova@bojnicecastle.sk
http://www.bojnicecastle.sk/
mailto:hrad@muzeumtn.sk
http://www.muzeumtn.sk/
mailto:%20info@muzeumtn.sk
http://www.hradlubovna.sk/
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Banskobystrický región, Novohrad a Gemer 
 

Okolie Kremnice, Zvolena, Banskej Bystrice, Lučenca a Rimavskej Soboty je popretkávané zaujímavými miestami pre oddych aj 

vzdelávanie. Je to jeden z najatraktívnejších krajov. Kremnica ako významný turistický bod poskytuje možnosť celodenného výletu 

vďaka množstvu atrakcií na jednom mieste. Banská Štiavnica je rovnako veľmi zaujímavá vďaka baníctvu aj svojej histórii. Výpravu do 

vesmíru môže ponúknuť planetárium v Žiari nad Hronom, výpravu do histórie zas Zvolenský zámok.  

Veľmi významným miestom v regióne je Banská Bystrica, ktorá ponúka na slovenské pomery naozaj širokospektrálne vyžitie a pútavé 

vzdelávacie programy širokého spektra oblastí a predmetov vo viacerých inštitúciách. Stredoslovenské múzeum má bohatú ponuku 

programov a tvorivých dielní, významné je aj Hudobno-literárne múzeum, Múzeum SNP a Bábkové divadlo na Rázcestí, kde realizujú 

pre deti okrem predstavení aj ďalšie tvorivé aktivity. Gemer má tiež svoje zastúpenie medzi múzeami v Rimavskej Sobote, kde 

Gemersko-malohontské múzeum realizuje podporu vzdelávania vo svojich expozíciách.  
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HIT Banskobystrického regiónu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeumkremnica.sk
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Múzeum mincí a medailí Kremnica 

 

NBS-MMM v Kremnici v súčasnosti ponúka vo svojich štyroch prevádzkovaných expozíciách široké spektrum vzdelávacích programov. 

Zameranie týchto programov vychádza zo špecializácie múzea a z jednotlivých expozícii (numizmaticko-historická expozícia ponúka 

vzdelávacie programy orientované na témy vývoja obeživa, finančnú gramotnosť a regionálnu výchovu, galéria ponúka programy s 

tematikou výchovy umením a tvorivé programy a podobne). Väčšina vzdelávacích aktivít je prezentovaná ako stála, celoročná ponuka 

múzea, dostupná aj na webovej stránke múzea. Spektrum vzdelávacích programov je dopĺňané aj o krátkodobé programy, ktoré sú 

časovo viazané na dĺžku trvania krátkodobých výstav. 

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA – MÚEZUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA  

sezóna celoročne  https://www.facebook.com/muzeumKremnica/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tKbPS8HR30g 

 

Expozícia Pôvab kameninových záhrad,  
Meštiansky dom, Štefánikovo nám. 32/ 
38  

Kremnica lubica.majerova@nbs.sk http://www.muzeumkremnica.sk/ +421 45 674 4165 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS  DEJ VLA GEG OBN VYV 
 

Škôlkari sa učia v múzeu,  
Meštiansky dom, Štefánikovo nám. 32/ 
38  

Kremnica lubica.majerova@nbs.sk http://www.muzeumkremnica.sk/ +421 45 674 4165 

   ISCED 0 BUS Vzdelávací program s tvorivou aktivitou      
 

Vzdelávacie programy pre ZŠ,  
Meštiansky dom, Štefánikovo nám. 32/ 
38  

Kremnica lubica.majerova@nbs.sk http://www.muzeumkremnica.sk/ +421 45 674 4165 

ISCED1 ISCED2   BUS 

Vyrobené v Kremnici včera a dnes,  Erb, vývoj erbu, význam 
erbu,  Kreatívne kvety,  O múzeu,  Kultúra stolovania,  Animácia 
obrazu p. Hermélyovej,  Osobnosti Kremnice,  Umelecké slohy 

v Kremnici, Hudobná prechádzka 

REG VYV PVC VUM  

DEJ VLA GEG OBN  
 

https://www.facebook.com/muzeumKremnica/
https://www.youtube.com/watch?v=tKbPS8HR30g
mailto:lubica.majerova@nbs.sk
http://www.muzeumkremnica.sk/
mailto:lubica.majerova@nbs.sk
http://www.muzeumkremnica.sk/
mailto:lubica.majerova@nbs.sk
http://www.muzeumkremnica.sk/
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NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA – MÚEZUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA (pokračovanie) 

Vzdelávacie programy pre SŠ,  
Meštiansky dom, Štefánikovo nám. 32/ 38 

Kremnica lubica.majerova@nbs.sk http://www.muzeumkremnica.sk/ +421 45 674 4165 

  ISCED3  BUS Animácia obrazu p. Hermélyovej, Kultúra stolovania VUM NOS REG   
 

Numizmaticko-historická expozícia Líce 
a rub peňazí, Štefánikovo nám.  10/19  

Kremnica agata.leskova@nbs.sk http://www.muzeumkremnica.sk/ +421 45 678 0308 

   ISCED 0 BUS Tvorivé programy, Remeslo má zlaté dno      
 

Numizmaticko-historická expozícia Líce 
a rub peňazí, Štefánikovo nám.  10/19 

Kremnica agata.leskova@nbs.sk http://www.muzeumkremnica.sk/ +421 45 678 0308 

ISCED1 ISCED2   BUS 
Navrhni  si vlastnú mincu,  Ako vládli Anjouovci,  Peniaze 
a obchod,  Remeslo má zlaté dno,  Kremnické minerály DEJ VLA PVC PDV BIO 

 

Numizmaticko-historická expozícia Líce 
a rub peňazí, Štefánikovo nám.  10/19 

Kremnica agata.leskova@nbs.sk http://www.muzeumkremnica.sk/ +421 45 678 0308 

  ISCED3  BUS Pamäť miesta,  Ako vládli Anjouovci,  Peniaze a obchod DEJ SJL    
 

Expozícia Mestský hrad 
Zámocké nám. 568/1 

Kremnica 
eva.zatkovska@nbs.sk, 
ivana.uhrikova@nbs.sk http://www.muzeumkremnica.sk/ +421 45 678 0326 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS 
História hrou,  Kremnica, ako ju nepoznáme,  Hľadanie pokladu,  

Najväčšia premena Mestského hradu na novoveký DEJ VLA DRA GEG REG 
 

Expozícia Galéria,  
Štefánikovo nám. 32/ 38  

Kremnica lubica.majerova@nbs.sk http://www.muzeumkremnica.sk/ +421 45 674 4165 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS 
Ponuka tvorivých dielni, rôznych výtvarných techník pri 

príležitostných výstavách VUM VYV PVC   
 

mailto:lubica.majerova@nbs.sk
http://www.muzeumkremnica.sk/
mailto:agata.leskova@nbs.sk
http://www.muzeumkremnica.sk/
mailto:agata.leskova@nbs.sk
http://www.muzeumkremnica.sk/
mailto:agata.leskova@nbs.sk
http://www.muzeumkremnica.sk/
mailto:eva.zatkovska@nbs.sk
mailto:ivana.uhrikova@nbs.sk
http://www.muzeumkremnica.sk/
mailto:lubica.majerova@nbs.sk
http://www.muzeumkremnica.sk/
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Múzeum gýča 

 

Sme netypickým Múzeom, ale o to zaujímavejším, nakoľko vidieť viac ako 1248 rôznorodých  exponátov gýča na jednom mieste je v 

Európe rarita. Okrem toho ponúkame Svetovú raritu – ULIČKA SLÁVNYCH  NOSOV, ktorá je súčasťou Festivalu humoru a satiry 

KREMNICKÉ  GAGY. 

  

MÚZEUM GÝČA 

Expozícia múzea 
Štefánikovo námestie č. 14/2 (pri MsÚ) 

Kremnica gyc@gyc.sk http://www.gyc.sk +421 917 467 243 

 ISCED2 ISCED3  BUS   
1248 rôznorodých  exponátov gýča 
na jednom mieste je v Európe rarita VYV FUN VUM   

 

mailto:gyc@gyc.sk
http://www.gyc.sk/
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Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 

 

Stredoslovenské múzeum je regionálna inštitúcia s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody v Banskobystrickom kraji.  

Thurzov dom je preslávený Zelenou sieňou s freskami z 15. storočia. Do povedomia sa dostáva aj vďaka interaktívnej učebni 

archeológie určenej pre žiakov základných a stredných škôl. 

Expozícia História mesta Banská Bystrica nachádzajúca sa v Matejovom dome prostredníctvom 2863 exponátov predstavuje život 

v regióne od najstarších čias. Vznikla tu klenotnica s najvzácnejšími predmetmi, archeológia s replikou slovanskej polozemnice, 

zbrojnica prezentuje zbierku chladných zbraní. Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a 

starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje 

unikáty slovenského i európskeho významu.  

Prírodovedná expozícia “Príroda stredného Slovenska” nachádzajúca sa v Tihányiovskom kaštieli poskytuje ucelený obraz o prírodných 

pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2600 exponátov. Návštevník expozície sa môže oboznámiť s geologickou stavbou, 

flórou a faunou stredoslovenského regiónu, rozširuje vedomosti z ekológie a ochrany prírody. Umožňuje naučiť sa poznávať bežné 

i menej známe druhy hornín, minerálov, rastlín a živočíchov.  

Programy, ktoré pripravujeme sú vhodným doplnkom učebných osnov vlastivedy, dejepisu, prírodopisu, zemepisu, biológie, 

regionálnej aj výtvarnej výchovy. 

        

 

 

 



123 TIPOV NA DOBRÉ VÝLETY A EXKURZIE | www.edusmile.sk 
 

65 
 

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM: THURZOV DOM, MATEJOV DOM, TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ 

Zelená sieň: Hra v Zelenej sieni Banská Bystrica dobrotova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm  048/412 58 97 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program VYV VLA DEJ VUM REG 

 

Fľaše trpezlivosti Banská Bystrica dobrotova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/412 58 97 

ISCED1 ISCED2   BUS VLAK Cca 10 min. 
od stanice Tvorivá dielňa REG VLA DEJ VUM  

 

Lov na mamuta Banská Bystrica dobrotova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/412 58 97 

ISCED1 ISCED2   BUS VLAK Cca 10 min. 
od stanice Tvorivá dielňa VYV VLA DEJ VUM  

 

Pravekí hrnčiari Banská Bystrica dobrotova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/412 58 97 

ISCED1 ISCED2  ISCED0 BUS VLAK Cca 10 min. 
od stanice Tvorivá dielňa REG VLA DEJ VUM  

 

Archeológia - pravek Banská Bystrica dobrotova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/412 58 97 

ISCED ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program REG VLA DEJ VUM  

 

História mesta Banská Bystrica Banská Bystrica minarikova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/412 55 77 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK Cca 15 min. 
od stanice Komentované prehliadky v expozícii  VLA DEJ REG  

Zahrajme sa v múzeu Banská Bystrica minarikova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/412 55 77 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISECD0 BUS VLAK Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program  VLA DEJ REG  

 

Voľba richtára Banská Bystrica minarikova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/412 55 77 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program  VLA DEJ REG  

 

mailto:dobrotova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:dobrotova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:dobrotova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:dobrotova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:dobrotova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:minarikova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:minarikova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:minarikova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
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Zločin a trest Banská Bystrica minarikova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/412 55 77 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program VLA DEJ REG   

 

Stredoveká Banská Bystrica Banská Bystrica minarikova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/412 55 77 

 ISCED2   BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program VLA DEJ REG   

 

Príroda stredného Slovenska Banská Bystrica bardonova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/410 33 76 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Komentované prehliadky v expozícii  PVO PDV BIO  

 

Druhy európskeho významu na 
Slovensku 

Banská Bystrica bardonova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/410 33 76 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Komentované prehliadky vo výstave  PVO PDV BIO  

 

Zhasni svetlo, nájdeš svoju 
hviezdu 

Banská Bystrica bardonova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/410 33 76 

ISCED ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Komentované prehliadky vo výstave  PVO PDV BIO  

 

Svetový deň vody – pokusy, hry, 
objavy 

Banská Bystrica bardonova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/410 33 76 

ISCED1 ISCED2  ISCED0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program  PVO PDV BIO  

 

Príbehy z prírody pri bylinkovom 
čaji 

Banská Bystrica bardonova@ssmuzeum.sk http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm 048/410 33 76 

ISCED ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice Vzdelávací program  PVO PDV BIO  

 

  

mailto:minarikova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:minarikova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:bardonova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:bardonova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:bardonova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:bardonova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm
mailto:bardonova@ssmuzeum.sk
http://ssmuzeum.sk/preskoly.htm


123 TIPOV NA DOBRÉ VÝLETY A EXKURZIE | www.edusmile.sk 
 

67 
 

Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka 

 

Historická ľudová škola pomocou priamych zážitkov sprostredkúva vyučovanie z pred sto rokov v baníckej obci Špania Dolina.  V škole 

realizujeme ucelený vzdelávací program na celodenné vyučovanie. Témy, ktorým sa venujeme sú: Príbehy a odhaľovanie tajomstiev 

zo Španej Doliny, dotyk s minerálmi a horninami, premietanie filmov 

k téme, zaujímavé výtvarné aktivity,  „návrat“ do obdobia vyučovania 

pred 100 rokmi - písanie na tabuľky, písanie pierkami a atramentom... 

a mnohé iné. V obci prechádzame tiež Banícky náučný chodník, Banícky 

orloj, Cisársku štôlňu, Múzeum medi, Múzeum čipky... 

Celoročné vyučovanie je zamerané na jednotlivé ročné obdobia 

a tradície.  

 

 

 

 

 

HISTORICKÁ ĽUDOVÁ ŠKOLA prof. JOZEFA MISTRÍKA ŠPANIA DOLINA  
Historická škola ,  
Na pľaci 27 

Špania Dolina skola.spaniadolina@gmail.com https://www.facebook.com/skolaspaniadolina/ +421 905 578 906 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS 
Celodenný vzdelávací program zameraný na  vyučovanie z pred sto rokov v baníckej 

obci Špania Dolina. Jedinečná cesta k predstave žiakov o niekdajšom vzdelávaní 
a tradíciách v slovenských obciach.  

 
VYV VUM SJL DEJ 

PDV GEG VLA BIO 

 

PVO REG PVC MAT 

OBN    

 

mailto:skola.spaniadolina@gmail.com
https://www.facebook.com/skolaspaniadolina/
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Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 

 

Gemersko-malohontské múzeum je piatym najstarším múzeom na Slovensku (3. 

9. 1882). Je múzeom s regionálnou pôsobnosťou, dokumentujúce prírodné a 

kultúrne dedičstvo regiónov Gemer a Malohont.  

Stála vlastivedná expozícia múzea prezentuje zbierkové predmety z vedných 

odborov paleontológia, zoológia, archeológia, história, literatúra, etnológia a 

výtvarné umenie. Vzácnosťou múzea je múmia egyptskej ženy z obdobia 1087 – 

664 pred Kristom, vajce najväčšieho nelietajúceho vtáka žijúceho na 

Madagaskare vurona obrieho, ktorý vyhynul v 17. storočí a ojedinelá veduta 

Rimavskej Soboty, ktorá zachytáva podobu mesta akú si zachovalo zo 

stredoveku a zároveň historickú udalosť – náboženské nepokoje z roku 1769. 

Zaujímavé sú nálezy kostí mastodonta, tapíra či nosorožca z paleontologickej 

lokality Kostná dolina pri obci Hajnáčka, pestrá kolekcia dermoplastických 

preparátov živočíchov, vzácne archeologické nálezy z doby bronzovej zo 

Včeliniec, Hodejova, Tornale i samotnej Rimavskej Soboty, zbierky 

dokumentujúce obdobie tureckých vpádov a stavovských povstaní, ukážky 

cechovej a kameninovej výroby a historického nábytku, ukážky ľudového 

bývania, odievania, roľnícka či salašníctva, výrobky remeselníkov (hrnčiari, 

brdári, rezbári...) a umelecké diela zachytávajúce významné osobnosti Uhorska 

a regiónu Gemer-Malohont. Samostatne je koncipovaná expozícia venovaná 

protifašistickému odboju a Slovenskému národnému povstaniu v regióne. 
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Múzeum okrem stálych expozícií ponúka množstvo tematicky pestrých výstav, zaujímavých podujatí a taktiež prednášky, vyučovacie 

hodiny a špecializované lektorské výklady. 

 

  

GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM V RIMAVSKEJ SOBOTE  

sezóna celoročne  
https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-
m%C3%BAzeum-Rimavsk%C3%A1-Sobota-283276671717772/  

 

Stála vlastivedná expozícia ,  
Nám. M. Tompu 5 

Rimavská Sobota 
office@gmmuzeum.sk 

lindisova@gmmuzeum.sk 
www.gmmuzeum.sk 

+421/ 47 56 32 741 
+421/ 47 56 32 730 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice 

geológia, paleontológia, zoológia, archeológia, história, 
literárna história, etnológia, výtvarné umenie 

VYV VUM SJL DEJ 

PDV GEG VLA BIO 
 

Protifašistický odboj a Slovenské národné 
povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch 

1944/45     -   Nám. M. Tompu 5 
Rimavská Sobota 

office@gmmuzeum.sk 
lindisova@gmmuzeum.sk 

www.gmmuzeum.sk 
+421/ 47 56 32 741 
+421/ 47 56 32 730 

*od 14 
rokov ISCED2* ISCED3  BUS VLAK 

Cca 10 min. 
od stanice dejepis, regionálna výchova, etická výchova DEJ REG SJL ETV  

 

https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-Rimavsk%C3%A1-Sobota-283276671717772/
https://www.facebook.com/Gemersko-malohontsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-Rimavsk%C3%A1-Sobota-283276671717772/
mailto:office@gmmuzeum.sk
mailto:lindisova@gmmuzeum.sk
http://www.gmmuzeum.sk/
mailto:office@gmmuzeum.sk
mailto:lindisova@gmmuzeum.sk
http://www.gmmuzeum.sk/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

 

  

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ  
Divadelné predstavenia,  
Skuteckého 14 

Banská Bystrica bdnr@bdnr.sk http://www.bdnr.sk +421 48 412 55 13 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice  HUV DRA VUM SJL VLA 

 

Minikurz animácie, 
Skuteckého 14 

Banská Bystrica bdnr@bdnr.sk http://www.bdnr.sk +421 48 412 55 13 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice  DRA VUM SJL   

 

Tvorivé dielne, 
Skuteckého 14 

Banská Bystrica bdnr@bdnr.sk http://www.bdnr.sk +421 48 412 55 13 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice  DRA VYV PVC VUM  

 

 

LITERÁRNO-HUDOBNÉ MÚZEUM –  ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA 

Ľudové hudobné nástroje, 
Lazovná 9 

Banská Bystrica lektor.lhm@svkbb.eu 
http://www.svkbb.eu/literarne-

hudobne-muzeum 
048 / 471 07 72 

ISCED1 ISCED2   BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  VLA HUV VUM GEG  

 

Bábkarsky salón, 
Lazovná 9 

Banská Bystrica lektor.lhm@svkbb.eu 
http://www.svkbb.eu/literarne-

hudobne-muzeum 
048 / 471 07 72 

ISCED1 ISCED2   BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  DRA VUM SJL   

 

mailto:bdnr@bdnr.sk
http://www.bdnr.sk/
mailto:bdnr@bdnr.sk
http://www.bdnr.sk/
mailto:bdnr@bdnr.sk
http://www.bdnr.sk/
mailto:lektor.lhm@svkbb.eu
http://www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum
http://www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum
mailto:lektor.lhm@svkbb.eu
http://www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum
http://www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum
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BANSKÉ MÚZEUM – SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM 

Banské múzeum v prírode, 
J. K. Hella 12 

Banská Štiavnica skanzen@muzeumbs.sk 
http://www.muzeumbs.sk/banske-

muzeum-v-prirode/ 045/691 29 71 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    FYZ THD BIO PDV GEG 
 

Berrgericht 
Nám. sv. Trojice 6 

Banská Štiavnica infobs@muzeumbs.sk http://www.muzeumbs.sk/berggericht/ 045/692 05 36 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    CHE AST PDV BIO GEG 
 

Glanzenberg 
Kammerhofská ulica 

Banská Štiavnica infobs@muzeumbs.sk http://www.muzeumbs.sk/glanzenberg/ 045/692 05 35 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    CHE BIO PDV GEG  
 

Kammerhof, 
Kammerhofská 2 

Banská Štiavnica technika@muzeumbs.sk http://www.muzeumbs.sk/kammerhof/ 045/694 94 18 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    FYZ VLA DEJ THD OBN 

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILÁNA HELLA V ŽIARI NAD HRONOM 

Štandardný program planetária, 
Dukelských hrdinov 21 

Žiar nad Hronom info@planetarium.sk www.planetarium.sk + 421 45 67 00 888 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice  FYZ AST PDV   

 

mailto:skanzen@muzeumbs.sk
http://www.muzeumbs.sk/banske-muzeum-v-prirode/
http://www.muzeumbs.sk/banske-muzeum-v-prirode/
mailto:infobs@muzeumbs.sk
http://www.muzeumbs.sk/berggericht/
mailto:infobs@muzeumbs.sk
http://www.muzeumbs.sk/glanzenberg/
mailto:technika@muzeumbs.sk
http://www.muzeumbs.sk/kammerhof/
mailto:info@planetarium.sk
http://www.planetarium.sk/
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MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 

Detské múzeum 
Kapitulská 23 

Banská Bystrica muzeumsnp@muzeumsnp.sk http://www.muzeumsnp.sk +421 48 412 32 58 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  DEJ VLA OBN GEG  

 

MÚZEUM BÁBKARSKÝCH KULTÚR A HRAČIEK –  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

 Hračky v 20.storočí 
 Zámocká 1 

Modrý Kameň hradmodrykamen@snm.sk 
http://www.snm.sk/?muzeum-babkarskych-

kultur-a-hraciek-uvodna-stranka +421 47 4870 218 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    DEJ VLA DRA SJL  
 

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA 

Stredoslovenská galéria 
Dolná 8 

Banská Bystrica ssgbb@ssgbb.sk  http://www.ssgbb.sk 048 / 470 16 15 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  VYV PVC VUM   

 

BANSKÉ MÚZEUM KREMNICA 

Banské múzeum 
Štôlňa Andrej 

Kremnica info@banske-muzeum.sk http://www.banske-muzeum.sk/ 045/6743 144 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    CHE BIO PDV GEG  
 

mailto:muzeumsnp@muzeumsnp.sk
http://www.muzeumsnp.sk/
mailto:hradmodrykamen@snm.sk
http://www.snm.sk/?muzeum-babkarskych-kultur-a-hraciek-uvodna-stranka
http://www.snm.sk/?muzeum-babkarskych-kultur-a-hraciek-uvodna-stranka
mailto:ssgbb@ssgbb.sk
http://www.ssgbb.sk/
mailto:info@banske-muzeum.sk
http://www.banske-muzeum.sk/


123 TIPOV NA DOBRÉ VÝLETY A EXKURZIE | www.edusmile.sk 
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVOLENSKÝ ZÁMOK – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA 

Zvolenský zámok 
Námestie SNP 1 

Zvolen maria.tavodova@sng.sk http://www.sng.sk/zvolen +421 45 245 30 01 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice  VYV SJL VUM DEJ VLA 

 

LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM 

Lesnícke a drevárske múzeum 
Námestie SNP č. 22/33 

Zvolen lubica.richterova@lesy.sk http://www.ldmzvolen.sk +421918828710 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice  BIO PDV    

 

mailto:maria.tavodova@sng.sk
http://www.sng.sk/zvolen
mailto:lubica.richterova@lesy.sk
http://www.ldmzvolen.sk/
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Horehronie 
 

Horehronie je oblasť ponúkajúca najmä prírodné skvosty, z ktorých dokázali vytvoriť zábavno-vzdelávacie aktivity najmä spoločnosti 

prevádzkujúce atrakcie v cestovnom ruchu. Región ponúka množstvo vzdelávacích programov zameraných na regionálnu výchovu, 

ochranu prírody, ekológiu, aktívny pobyt v prírode a vo vzdelávacom duchu ponúka takmer celý záber učív prírodovedy a biológie. 

V regióne sa nachádza tiež množstvo samostatných unikátnych možností na zastavenie, ktoré môžu oživiť ďalší program, ktorý sa 

učiteľ so žiakmi v regióne rozhodne stráviť. Sú to napríklad meandre Hrona, jeho prameň, unikátne železničné viadukty, Telgártska 

slučka, ale aj ďalšie ako napríklad Pamätník v Nemeckej, či historické inštitúcie v Brezne.  
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HIT Horehronia 
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Vydrovská dolina  

 

Vydrovská dolina v Čiernom Balogu je jedinečná svojou ponukou. VYDRA vám pripraví 

školský výlet „na kľúč“, ktorý okrem zábavno-vzdelávacích programov môže 

obsahovať prechádzku jedinečným lesníckym skanzenom, jazdu historickým 

vláčikom, exkurziu k Dobročskému pralesu či návštevu pamätnej izby s národopisnou 

expozíciou „Gazdu poznáš po dvore, gazdinú po pitvore!“ v kultúrnom dome, ktorý 

navrhol významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. 

 

 

 

Zábavno-vzdelávacie programy 

Vyberte si niektorý z našich zábavno-vzdelávacích programov a s deťmi zažijete drevorubačské súťaženie, vyskúšate si tradičné 

remeslá, naučíte sa ručne vyrábať papier, objavíte dobrodružstvo zlatokopov alebo spoznáte prírodu inými zmyslami ako doteraz. 

Zábavno-vzdelávacie programy sú zážitkové aktivity pre deti inšpirované miestnymi 

tradíciami a remeslami, počas ktorých je hra a práca príjemnou školou. Podporujú 

environmentálnu výchovu, odohrávajú sa v lone prírody na čerstvom vzduchu a sú plné 

dobrodružstva. V tvorivých dielňach využívame druhotné suroviny a praktickými 

ukážkami miestnych remeselníkov sprístupňujeme kultúrne hodnoty širokej verejnosti.  
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VYDROVSKÁ DOLINA – ZÁBAVNO-VZDELÁVACIE PROGRAMY 

Školský výlet (aktivity) 
Hlavná 51, Envirocentrum Vydra 

Čierny Balog tik@vydra.sk http://vydra.sk/skolsky-vylet/ 
048 619 09 44 
0901 764 766 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS    PVC DEJ GEG VLA BIO PDV RELAX 
 

Remeselný dvor -  Poklady 
starých Baločanov 

Čierny Balog tik@vydra.sk https://www.youtube.com/watch?v=55gzwt1a82k 
048 619 09 44 
0901 764 766 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS    RELAX PVC THD VLA DEJ 
 

Drevorubačský ding Čierny Balog tik@vydra.sk 
https://www.youtube.com/watch?v=cQaqdW42FAg 048 619 09 44 

0901 764 766 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    RELAX PVC THD VLA DEJ 
 

Vydričkina papiernička Čierny Balog tik@vydra.sk https://www.youtube.com/watch?v=nta0wTFXKDg 
048 619 09 44 
0901 764 766 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS    RELAX PVC THD VLA DEJ 
 

Šikovné prsty Čierny Balog tik@vydra.sk https://www.youtube.com/watch?v=lKK9i0WHIKw 
048 619 09 44 
0901 764 766 

 ISCED2 ISCED3  BUS    RELAX PVC THD VLA DEJ 
 

Záhrada starej matere Čierny Balog tik@vydra.sk https://www.youtube.com/watch?v=ZLc7JGHyi6U&t=18s 
048 619 09 44 
0901 764 766 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    BIO PDV RELAX   
 

mailto:tik@vydra.sk
http://vydra.sk/skolsky-vylet/
mailto:tik@vydra.sk
https://www.youtube.com/watch?v=55gzwt1a82k
mailto:tik@vydra.sk
https://www.youtube.com/watch?v=cQaqdW42FAg
mailto:tik@vydra.sk
https://www.youtube.com/watch?v=nta0wTFXKDg
mailto:tik@vydra.sk
https://www.youtube.com/watch?v=lKK9i0WHIKw
mailto:tik@vydra.sk
https://www.youtube.com/watch?v=ZLc7JGHyi6U&t=18s
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Exkurzia k NPR Dobročský prales 

Výlet na miesto, kde čas nemá žiadnu váhu, kde človek je len hosť a vstúpiť smie len pohľadom, aby uzrel zvyšky pôvodného lesa, 

vyvíjajúceho sa tisícročia. Prechádzka lesnou cestou a chodníčkom po hranici pralesa, obohatená o odborný výklad turistického 

sprievodcu je zárukou nevšedného zážitku. Predovšetkým nás naučí chápať význam človekom nedotknuteľných ostrovčekov prírody 

pre našu vlastnú budúcnosť.  

 

VYDROVSKÁ DOLINA - pokračovanie 

Ako chutí príroda Čierny Balog tik@vydra.sk https://www.youtube.com/watch?v=EAq-1O5DjAM 
048 619 09 44 
0901 764 766 

ISCED1   ISCED0 BUS   BIO PDV RELAX   
 

Zlatý ošiaľ vo Vydrove Čierny Balog tik@vydra.sk https://www.youtube.com/watch?v=ypptwDn0MSs 
048 619 09 44 
0901 764 766 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS   RELAX PVC THD VLA DEJ 
 

Dobročský prales Čierny Balog tik@vydra.sk 
http://vydra.sk/dobrocsky-prales/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eAOxG4xM9jE&t=4s 
048 619 09 44 
0901 764 766 

 ISCED2 ISCED3  BUS   BIO PDV RELAX DEJ  
 

mailto:tik@vydra.sk
https://www.youtube.com/watch?v=EAq-1O5DjAM
mailto:tik@vydra.sk
https://www.youtube.com/watch?v=ypptwDn0MSs
mailto:tik@vydra.sk
http://vydra.sk/dobrocsky-prales/
https://www.youtube.com/watch?v=eAOxG4xM9jE&t=4s
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http://chz.sk/
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V súčasnosti ČHŽ premáva denne počas letnej turistickej sezóny od 2.5. do 30.9., prevádzka je zabezpečovaná na úseku trate z 

Chvatimechu do Čierneho Balogu (iba na objednávku), do Vydrovskej doliny a do Dobroče (spolu 19 km). V roku 2012 bola s 

podporou Európskej Únie otvorená obnovená trať z Čierneho Balogu do miestne časti Dobroč (4km). Mimoriadne jazdy je možné si 

objednať kedykoľvek! Vozový park pozostáva z štyroch parných lokomotív, piatich motorových lokomotív a zrekonštruovaného 

motorového vozňa M21 004. Lokomotívy sú v prevádzke spolu so súpravou historických osobných vozňov. Časť z nich vrátane 

reštauračného vagóna, je v prevedení letných vyhliadkových vagónov, ktoré umocňujú priamy zážitok z jazdy a prírody. Tieto vagóny 

získala ČHŽ prestavbou pôvodných nákladných vagónov, v jednom prípade ide o originálny letný vyhliadkový vagón zachránený zo 

zrušenej trate Ružomberok - Korytnica Kúpele. Zaujímavosťou je i ručný spôsob brzdenia súprav, obvyklý práve na lesných 

železniciach. 

 

 

 

 

  

ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA 

Čiernohronská železnica -  
rezervácie jazdy vláčikom 

Čierny Balog 
Chvatimech 

jazda.vlakom.chz@isternet.sk http://www.chz.sk/ 048 619 15 00 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Zastávka ŽSR 
Chvatimech http://chz.sk/cennik.pdf GEG VLA DEJ  

 

mailto:jazda.vlakom.chz@isternet.sk
http://www.chz.sk/
http://chz.sk/cennik.pdf
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Stredné Považie, Kysuce a Turiec 
 

Okolie Považskej Bystrice, Žiliny a Čadce spája prírodné a spoločenské bohatstvo. Región ponúka známe ciele ako napríklad Čičmany, 

Rajeckú lesnú, či Skanzen vo Vychylovke, menej známa Dúpna jaskyňa však vie očariť rovnako. Najviac atrakcií sa nachádza v centre 

regiónu v Žiline, kde pôsobí vo svojej činnosti Považské múzeum.  
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Jaskyňa Dúpna 

 

Pružinská Dúpna jaskyňa neďaleko obce Pružina v okrese Považská Bystrica patrí k najstarším známym jaskyniam na Slovensku. 

Predpokladá sa, že vznikla pred viac ako 10 miliónmi rokov v druhohorných vápencoch pôsobením podzemného vodného toku. Vchod 

do jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 590 m vo svahu Čierneho vrchu pri Priedhorí nad dolinou Rečica. Jaskyňa meria okolo 300 

m a jej hlavnú časť tvorí priestranná stúpajúca chodba miestami široká 15 – 20 m s výškou až 5 m. V zadnej časti chodby, ktorá je 

ukončená závalom, sú mohutné kvapľové stalagmity a stalagnáty, steny jaskyne pokrývajú sintrové náteky a útvary rozličných podôb. 

Členovia jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy v roku 2004 v rámci Zelených projektov MŽP SR inštalovali pri vchode náučný panel s 

informáciami o jaskyni ako súčasť pripravovaného náučného chodníka. Na informačnej tabuli sa uvádzajú napríklad údaje o osídlení 

jaskyne človekom už v kamennej dobe, o nálezoch kostí vyhynutých živočíchov – jaskynného medveďa a jaskynného leva i o tom, že 

jaskyňu ešte aj v súčasnosti najmä v zimnom období vyhľadávajú netopiere (jaskyňa je významným zimoviskom viacerých druhov 

týchto ohrozených cicavcov). Aj to bolo dôvodom na to, aby v r. 2005 jaskyniari jaskyňu sezónne uzavreli kovovou mrežou. Pružinská 

Dúpna jaskyňa je navrhnutá na zaradenie medzi verejnosti voľne prístupné jaskyne. 

Do jaskyne sa dá dostať po predchádzajúcom dohovore so správcami.  

 

 

 

 

PRUŽINSKÁ DÚPNA JASKYŃA 

Jaskyňa Dúpna 
Pružina-Predhorie 

Pružina bohuslav.kortman@speleostrazov.sk http://www.speleostrazov.sk 0905 488 028 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS   Prehliadka jaskyne + možnosť besedy so speleológom BIO PDV RELAX VLA  
 

mailto:bohuslav.kortman@speleostrazov.sk?subject=Kontakt
http://www.speleostrazov.sk/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM POVAŽSKÁ BYSTRICA 

Vzdelávacie programy,  
Slovenských partizánov 1132/52 

Považská Bystrica  muzeumpb@muzeumpb.sk http://www.muzeumpb.sk/ +421 901 918 847 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice Tvorivé dielne, výstavy, vzdelávacie programy BIO PDV REG VLA OBN 

 

PÚCHOVSKÉ MÚZEUM PÚCHOV 

Expozícia 
Župný dom 

Púchov  info@puchovodedicstvo.sk http://puchovodedicstvo.sk  

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice   DEJ REG VLA OBN 

 

KYSUCKÉ MÚZEUM  
 

Skanzen, 
Vychylovka 

Nová Bystrica-Vychylovka  skanzen@kysuckemuzeum.sk http://www.kysuckemuzeum.sk/ +421 41 4397219 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    VLA DEJ GEG   
 

Historická lesná úvraťová železnica 
Vychylovka 

Nová Bystrica-Vychylovka zeleznicka@kysuckemuzeum.sk http://www.kysuckemuzeum.sk/ +421 41 4397219 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS    FYZ THD VLA DEJ GEG 
 

mailto:muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
http://www.muzeumpb.sk/
mailto:info@puchovodedicstvo.sk
http://puchovodedicstvo.sk/
mailto:skanzen@kysuckemuzeum.sk
http://www.kysuckemuzeum.sk/
mailto:zeleznicka@kysuckemuzeum.sk
http://www.kysuckemuzeum.sk/
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POVAŽSKÉ MÚZEUM V ŽILINE 

Budatínsky hrad, 
 

Žilina muzeum@pmza.sk http://pmza.sk +421 41 500 15 10 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    REG VLA DEJ OBN GEG 
 

Múzeum dopravy 
 

Rajecké Teplice muzeum@pmza.sk http://pmza.sk +421 41 500 15 10 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    FYZ THD    
 

Objekty ľudovej architektúry Čičmany muzeum@pmza.sk http://pmza.sk +421 41 500 15 10 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    VLA OBN REG GEG  
 

Hrad Strečno Strečno muzeum@pmza.sk http://pmza.sk +421 41 500 15 10 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    FYZ VLA DEJ THD OBN 
 

mailto:muzeum@pmza.sk
http://pmza.sk/
mailto:muzeum@pmza.sk
http://pmza.sk/
mailto:muzeum@pmza.sk
http://pmza.sk/
mailto:muzeum@pmza.sk
http://pmza.sk/
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM v MARTINE 

Etnografické múzeum, 
Malá Hora 2 

Martin snmmartin@snm.sk 
http://www.snm.sk/?vzdelavacie-

programy-15  043/ 41 31 011 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice Vzdelávacie programy OBN DEJ VLA VYV PVC THD 

 

Múzeum slovenskej dediny, 
Jahodnícke háje 

Martin jaroslava.durdikova@snm.sk http://www.snm.sk/?muzeum-
slovenskej-dediny-uvodna-stranka 043/245 81 15 

ISCED1 ISCED2 ISCED 0  BUS VLAK* 
*Nutná 
MHD Vzdel.programy, tvorivé dielne, prehliadka OBN DEJ VLA VYV PVC 

 

Múzeum Martina Benku 
Ul. Kuzmányho 34 

Martin mmb@snm.sk, 
http://www.snm.sk/?muzeum-
martina-benku-uvodna-stranka 

+421 43 24 57 111 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 5 min. 
od stanice Vzdelávacie programy OBN DEJ VLA VYV VUM 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s. – závod MARTIN 

Prehliadka závodu v Martine Martin visit@volkswagen.sk http://www.visit-volkswagen.sk +421 2 6964 6964 

 ISCED2 ISCED3  BUS 

Prehliadka produkcie v závode Martin zahŕňa uvítanie v Návštevníckom centre, kde je 
návštevník oboznámený s históriou závodu a komponentmi, ktoré sa v závode Martin 
vyrábajú. Nasleduje prehliadka haly so sprievodcom doplnená výkladom k jednotlivým 

stanoviskám výroby. 

OBN FYZ THD 

 

mailto:snmmartin@snm.sk
http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-15
http://www.snm.sk/?vzdelavacie-programy-15
mailto:jaroslava.durdikova@snm.sk
http://www.snm.sk/?muzeum-slovenskej-dediny-uvodna-stranka
http://www.snm.sk/?muzeum-slovenskej-dediny-uvodna-stranka
mailto:mmb@snm.sk
http://www.snm.sk/?muzeum-martina-benku-uvodna-stranka
http://www.snm.sk/?muzeum-martina-benku-uvodna-stranka
mailto:visit@volkswagen.sk
http://www.visit-volkswagen.sk/
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Orava 
 

Oravský región je častým cieľom školských výprav. Skanzen v Zuberci, Oravský hrad, plavba po Oravskej priehrade, Oravská lesná 

železnička aj návšteva Oravskej galérie a Slanického ostrova môžu byť skvelým zážitkom pre deti, ktoré navštívia región. Návštevu 

regiónu možno realizovať ako okružnú jazdu, ale aj ako výlet za jedným cieľom. Každopádne navštíviť Oravu sa oplatí.  
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HIT Oravy 
  

http://lodorava.sk/
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Loď Orava 

 

Ponúkame Vám možnosť jedinečných výletných a poznávacích plavieb po Oravskej priehrade komfortnou loďou MP-ORAVA s 

kapacitou 162 osôb od 1.mája do októbra , ktorá sa nachádza v Prístave č.1 pod hotelom Goral, GPS: S 49.38443, V 19.53645 

Na lodi sa nachádza bufet s občerstvením, toalety a celú plavbu Vám spríjemňuje krása Oravskej priehrady s nádherným výhľadom na 

okolité hory, Západné Tatry, Babiu horu + prehliadka Slanického ostrova umenia. 

Ponúkame  školské výlety, firemné akcie, výlety pre dôchodcov, pri ktorých je po dohode možnosť objednania stravy a občerstvenia, 

ľudovej hudby a podobne. Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

 

 

 

 

 

 

 

LOĎ ORAVA – VYHLIADKOVÉ PLAVBY PO ORAVSKEJ PRIEHRADE LOĎOU MP-ORAVA 

Plavba po Oravskej priehrade, 
Prístav č.1 pod hotelom GORAL 

Oravská priehrada 
Pod Hotelom Goral 

info@lodorava.sk http://www.lodorava.sk/ 0915 135 537 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS 
kultúrne 
poukazy  

Možnosť objednať obed 
3€/dieťa, 4€/učiteľ (0915 135 537) 

VLA RELAX GEG   

sezóna 1.5. – 1.10.  https://sk-sk.facebook.com/Lo%C4%8F-MP-Orava-vyhliadkov%C3%A9-plavby-707451539358414/ 
 

mailto:info@lodorava.sk
http://www.lodorava.sk/
https://sk-sk.facebook.com/Lo%C4%8F-MP-Orava-vyhliadkov%C3%A9-plavby-707451539358414/
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http://www.oravskagaleria.sk
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Oravská galéria 

Existencia galérie v prítomnej podobe je svedectvom toho, ako sa pôvodne zameraná inštitúcia na výtvarné umenie 

regiónu vyprofilovala na galériu s celoslovenským záberom. Diela, ktoré tu umelci vytvorili, sa po vzniku Oravskej 

galérie stali predmetom jej zberateľského záujmu a položili základ jednej z ôsmych výtvarných disciplín. Expozícia 

prezentuje diela popredných autorov minulého storočia s presahom do súčasnosti a dokumentuje vývoj slovenského 

výtvarného umenia prostredníctvom najkvalitnejších ukážok z 

kolekcie. Najautentickejším  príkladom  vplyvu  na umeleckú tvorbu 

je  celoživotné dielo „Maliarky Oravy“,  vystavené v expozícii 

v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne. Ľudsky i umelecky ju 

nepodnecovala len oravská krajina sama o sebe, ale celá 

atmosféra, ktorú vytvárajú ľudia a ich osudy, zem, drevená 

architektúra, tradície, ľudové umenie a životná filozofia Oravcov.  

ORAVSKÁ GALÉRIA V DOLNOM KUBÍNE  
Slanický ostrov umenia, plavba 
Oravská priehrada 

Námestovo  
ogaleria@nextra.sk,  
orgaldk@vuczilina.sk 

http://www.lodslanica.sk +421 905 915 108 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS Slanická Osada, prístav č. 2, loď OG SLANICA  VLA RELAX GEG VYV SJL VUM/UMK DEJ 
 

Župný dom, 
Hviezdoslavovo námestie 11 

Dolný Kubín 
ogaleria@nextra.sk,  
orgaldk@vuczilina.sk www.oravskagaleria.sk +421 43 586 32 12 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice 

Tvorivé dielne, 
animačné programy 

VLA PVC GEG VYV SJL 
VUM/
UMK 

DEJ DRA MDV 

  

Galéria Márie Medveckej , 
Pod Velingom 2 

Tvrdošín 
ogaleria@nextra.sk,  
orgaldk@vuczilina.sk 

http://www.oravskagaleria.sk/g
aleria_marie_medveckej.html 

+421 43 532 27 93 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice  VLA VYV VUM/UMK 

sezóna celoročne  https://www.facebook.com/Oravsk%C3%A1-gal%C3%A9ria-v-Dolnom-Kub%C3%ADne-134175593274139/ 
 

mailto:ogaleria@nextra.sk
mailto:orgaldk@vuczilina.sk
http://www.lodslanica.sk/
mailto:ogaleria@nextra.sk
mailto:orgaldk@vuczilina.sk
http://www.oravskagaleria.sk/
mailto:ogaleria@nextra.sk
mailto:orgaldk@vuczilina.sk
http://www.oravskagaleria.sk/galeria_marie_medveckej.html
http://www.oravskagaleria.sk/galeria_marie_medveckej.html
https://www.facebook.com/Oravsk%C3%A1-gal%C3%A9ria-v-Dolnom-Kub%C3%ADne-134175593274139/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

 

  

ORAVSKÉ MÚZEUM  
Oravská lesná železnica, 
Oravská Lesná - Tanečník 

Oravská lesná olz@oravskemuzeum.sk  http://www.oravskemuzeum.sk 0905 500 646 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS     REG VLA RELAX GEG 
 

Oravský hrad Oravský Podzámok informacie@oravskemuzeum.sk http://www.oravskemuzeum.sk +421 43 5816151 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice  REG DEJ GEG VLA 

  

MÚZEUM ORAVSKEJ DEDINY  
Skanzen 
Brestová 850 

Zuberec muzeum@zuberec.sk http://www.muzeum.zuberec.sk +421 43 5395 149 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS    REG DEJ VLA RELAX GEG 
 

mailto:olz@oravskemuzeum.sk
http://www.oravskemuzeum.sk/
mailto:rezervacie@oravskemuzeum.sk
http://www.oravskemuzeum.sk/
mailto:muzeum@zuberec.sk
http://www.muzeum.zuberec.sk/
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Liptov 
 

Turisticky lámajúci rekordy – kraj s bohatou ponukou zimnej aj letnej turistiky, množstvom múzeí a destinácií ponúka učiteľom 

možnosti hneď na niekoľko dní bez toho, aby opustili brány regiónu. V okolí Ružomberka môže byť pekným zážitkom Vlkolínec, 

Liptovské múzeum, či galéria, v niekoľkých dolinách môžu deti zažiť pikniky na uzatvorených priestranstvách, kde im nič nehrozí.  

Liptovský Mikuláš ako dôležité centrum slovenských dejín prostredníctvom múzeí zanecháva odkazy smerujúce k pochopeniu 

slovenskej histórie. Inštitúcie zameriavajúce sa na spájanie poznávania a prírody zas dávajú deťom možnosť dostať sa na vodu, 

k zvieratkám aj do hlbín zeme, kde môžu obdivovať úplne iné svety. Stačí si nájsť tie správne miesta a dobrý výlet je zárukou.  
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HIT Liptova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funarenaliptov.sk/
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http://www.liptovlasers.com


123 TIPOV NA DOBRÉ VÝLETY A EXKURZIE | www.edusmile.sk 
 

96 
 

Liptovlasers  

 

 

 

 

 

 

LIPTOVLASERS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Hra ESCAPEROOM, 
Revolučná 650 

Liptovský Mikuláš info@liptovlasers.com http://www.liptovlasers.com/ +421 948 108 755 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice 

Dostaňte sa z miestnosti vyriešením logických úloh 
a pomocou všeobecného rozhľadu ! FUN RELAX MAT FYZ 

 

Hra LASER MAZE, 
Revolučná 650 

Liptovský Mikuláš info@liptovlasers.com http://www.liptovlasers.com/ +421 948 108 755 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice 

Máte dve minúty na to, aby ste preliezli 6 metrov dlhou chodbou 
popretkávanou laserovými lúčmi... FUN RELAX 

 

Hra PLAYDANCE, 
Revolučná 650 

Liptovský Mikuláš info@liptovlasers.com http://www.liptovlasers.com/ +421 948 108 755 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice 

Počúvajte hudbu a ovládajte svoje nohy. Dupnite na 
správne miesto v správny čas! 

TEV FUN RELAX 

 

Hra LASER TAG, 
Revolučná 650 

Liptovský Mikuláš info@liptovlasers.com http://www.liptovlasers.com/ +421 948 108 755 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice kolektívna zábavno-dobrodružná hra  FUN RELAX   

mailto:info@liptovlasers.com?subject=mail%20z%20webu
http://www.liptovlasers.com/
mailto:info@liptovlasers.com?subject=mail%20z%20webu
http://www.liptovlasers.com/
mailto:info@liptovlasers.com?subject=mail%20z%20webu
http://www.liptovlasers.com/
mailto:info@liptovlasers.com?subject=mail%20z%20webu
http://www.liptovlasers.com/
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FUN aréna LIPTOV 

FUN ARÉNA LIPTOV – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Paintball, 
areál Heliportu pri Tatralandii 

Liptovský Mikuláš info@xsport.sk www.funarenaliptov.sk +421 903 852 215 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 30 min. od stanice Hra plná energie, adrenalínu a zábavy  TEV FUN RELAX  
 

Štvorkolky, 
areál Heliportu pri Tatralandii 

Liptovský Mikuláš info@xsport.sk www.funarenaliptov.sk +421 903 852 215 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 30 min. od stanice Jazda zručnosti na štyroch kolesách TEV FUN RELAX 
 

Lukostreľba, 
areál Heliportu pri Tatralandii 

Liptovský Mikuláš info@xsport.sk www.funarenaliptov.sk +421 903 852 215 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 30 min. od stanice Zážitková aktivita  TEV FUN RELAX 
 

Lezecká stena, 
areál Heliportu pri Tatralandii 

Liptovský Mikuláš info@xsport.sk www.funarenaliptov.sk +421 903 852 215 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 30 min. od stanice Prekonaj seba samého TEV FUN RELAX   
 

Futball zorbing, 
areál Heliportu pri Tatralandii 

Liptovský Mikuláš info@xsport.sk www.funarenaliptov.sk +421 903 852 215 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 30 min. od stanice Futball netradične TEV FUN RELAX   
 

Aqua zorbing, 
areál Heliportu pri Tatralandii 

Liptovský Mikuláš info@xsport.sk www.funarenaliptov.sk +421 903 852 215 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 30 min. od stanice Vyskúšajte si chodenie po vodnej hladine TEV FUN RELAX 
 

Dom na streche, 
areál Heliportu pri Tatralandii 

Liptovský Mikuláš info@xsport.sk www.funarenaliptov.sk +421 903 852 215 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK Cca 30 min. od stanice Pozrite sa na svet z iného uhla  FUN RELAX   

mailto:info@xsport.sk
http://www.funarenaliptov.sk/
mailto:info@xsport.sk
http://www.funarenaliptov.sk/
mailto:info@xsport.sk
http://www.funarenaliptov.sk/
mailto:info@xsport.sk
http://www.funarenaliptov.sk/
mailto:info@xsport.sk
http://www.funarenaliptov.sk/
mailto:info@xsport.sk
http://www.funarenaliptov.sk/
mailto:info@xsport.sk
http://www.funarenaliptov.sk/
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Loď Mara 

 

PLAVBA LOĎOU PO LIPTOVSKEJ MARE 

Príjemným osviežením a spestrením pobytu  na Liptove  je  vyhliadková plavba katamaranom MARA po Liptovskej Mare, ktorá si 

vďaka svojej veľkosti právom zaslúži prívlastok - Slovenské alebo Liptovské more.  

Naša flotila pozostáva z  dvoch lodí typu katamaran, s rozmermi 8m x 2,5m. Kapacita obidvoch lodí je 24 osôb. Každé plavidlo je 

vybavené plátenou strieškou, čalunenými sedačkami, rádiom s CD prehrávačom, rebríkom pre nastupovanie z vody a stolčekom s 

držiakmi na nápoje. Loď svojím vybavením spĺňa aj kritéria náročnejších zákazníkov.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOĎ MARA – PLAVBA PO LIPTOVSKEJ MARE (2j spol. s r.o.) 

Plavba po Liptovskej Mare, 
Liptovský Trnovec 

Liptovská Mara 
(prístavy Liptovský Trnovec, Havránok, 

Dechtáre) 
info@lodmara.sk http://www.lodmara.sk +421 917261274 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS    GEG RELAX VLA   

sezóna 15.5. – 15.9.  https://www.facebook.com/Lodmara-551817054840176/ 
 

mailto:'info@lodmara.sk'
http://www.lodmara.sk/
https://www.facebook.com/Lodmara-551817054840176/
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Rafting Adventure 

 

1. RAFTUJ AKO OLYMPIONIK.  

Zažite mokré dobrodružstvo pri krotení divokej vody umelého kanála. Rafting si užijete v areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši 

na tej istej trati, na ktorej trénujú aj naši olympijskí víťazi Michal Martikán a Elena Kaliská. Ľahko sa môže stať ,že sa s nimi aj stretnete. 

Samozrejmosťou je kompletná výstroj a šatne na prezlečenie. O bezpečnosť sa starajú skúsení inštruktori v každom rafte a záchrana 

na brehu.  

 

2. Mokrá pohodovka na sútoku Bieleho a Čierneho Váhu.  

Zažite mokrú pohodovku pri splavovaní našej najdlhšej rieky – rieky Váh.  Splavovať budeme najvrchnejší úsek rieky Váh od sútoku 

Bieleho a čierneho Váhu pri Kráľovej Lehote až po Uhorskú Ves. Splav rieky Váh sa uskutoční na nafukovacích raftoch vždy so skúseným 

inštruktorom. 

 

3. Adrenalín Centrum - adrenalín a outdoor dobrodružstvá 

Pri návšteve Adrenalín Centra si na svoje prídu teenageri ale aj tí skôr narodení. U nás nájdete adventure golf, paintball, lukostreľbu, 

3D lukostreľbu, streľbu zo vzduchoviek, futbalgolf, množstvo zábavných atrakcií, ako napríklad maxi lyža, chodúle, kuželky, detské 

ihrisko, veľký nafukovací hrad, trampolína, šľapacie autíčka a veľa ďalších. Adrenalín Centrum sa nachádza neďaleko centra mesta 

Liptovský Mikuláš priamo v Areáli vodného slalomu ,kde ľahko môžete stretnúť či vidieť trénovať našich olympijských víťazov Michala 

Martikána či Elenku Kaliskú. Areál je ľahko dostupný peši alebo MHD. 
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RAFTING ADVENTURE s.r.o.  
Adrenalin centrum, 
Areál vodného slalomu Ondreja 
Cibáka 

Liptovský Mikuláš office@raftingadventure.sk http://www.raftingadventure.sk/ +421 948 906 506 

ISCED1   
ISCED 

0 
BUS VLAK 

Cca 35 
min. od 
stanice 

Golf, trampolína, šlapacie autíčka,  
nafukovací hrad a iné atrakcie  RELAX FUN   

 

Adrenalin centrum, 
Areál vodného slalomu Ondreja 
Cibáka 

Liptovský Mikuláš office@raftingadventure.sk http://www.raftingadventure.sk/ +421 948 906 506 

 ISCED2   BUS VLAK 
Cca 35 
min. od 
stanice 

Splav rieky Váh, Adventure Golf, Lukostreľba, 
vzduchovky, airsoft, fúkačka, paintball strelnica  RELAX FUN   

 

Adrenalin centrum, 
Areál vodného slalomu Ondreja 
Cibáka 

Liptovský Mikuláš office@raftingadventure.sk http://www.raftingadventure.sk/ +421 948 906 506 

  ISCED3  BUS VLAK 
Cca 35 
min. od 
stanice 

Rafting v areáli vodného slalomu 
olympionikov, Adventure Golf, strelnica  RELAX FUN   

sezóna 15.5. – 15.9.  https://www.facebook.com/Raftingadventuresk-403441409698022/ 
 

mailto:office@raftingadventure.sk
http://www.raftingadventure.sk/
mailto:office@raftingadventure.sk
http://www.raftingadventure.sk/
mailto:office@raftingadventure.sk
http://www.raftingadventure.sk/
https://www.facebook.com/Raftingadventuresk-403441409698022/
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ZOO Kontakt 

 

Umožnením kontaktu so zvieratami chceme osobitne u detí vzbudiť pozitívny vzťah k všetkému živému a ukázať, že zvieratá sú 

priatelia, ktorí si zaslúžia lásku a starostlivosť. V dobe plnej techniky je možnosť takéhoto kontaktu obmedzená a veľa ľudí zabúda, čo 

znamená byť v kontakte so zvieraťom. Jedným z cieľov ZOO kontakt je tento negatívny trend meniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNÁ ZOO (ZOO KONTAKT s.r.o.) 

Kontaktná ZOO,  
Lipt. Mikuláš (pri Tatralandii) 

Liptovský Mikuláš info@zookontakt.sk 
http://www.zookontakt.sk/skolske-

vylety 0948 086468 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS    PDV BIO RELAX   
 

mailto:info@zookontakt.sk
http://www.zookontakt.sk/skolske-vylety
http://www.zookontakt.sk/skolske-vylety
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PARK MINISLOVENSKO 

Park MINI SLOVENSKO sa nachádza v Liptovskom Jáne – Jánskej doline. Areál v 

susedstve hotela Sorea Ďumbier. 

 

Tvorca modelov si dáva záležať na detailoch, preto zvolil mierku 1:25, ktorá 

umožňuje znázorniť zaujímavé prvky stavieb a zároveň zaistí, že model je 

vhodne veľký, aby ho návštevník vnímal ako celok. Výber materiálov 

zodpovedá skutočným predlohám. Jednotlivé modely si vyžiadali od 200 do 

3.560 hodín práce pána Fischera. 

 

Veľkým lákadlom je aj záhradná železnica, ktorej mierka zodpovedá mierke 

modelov. Je neustále rozširovaná a poteší malých aj veľkých. 

 

 

 

PARK MINISLOVENSKO 

Areál v susedstve  
Hotela Ďumbier - Jánska dolina 

Liptovský Ján baranik@minislovensko.sk http://www.minislovensko.sk/ +421 945 452 481 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS 
Aktuálne 16 modelov stavieb - slovenských kultúrnych pamiatok v mierke 1:25 (takže napr. 
model radnice v Levoči má výšku 1,78m). Záhradnú železničku v mierke G = 1:22,5 s tromi 
koľajami a 5 vláčikmi (mosty, tunely a pod.) osvetlenú a ozvučenú.  

GEG RELAX VLA 

 

mailto:baranik@minislovensko.sk
http://www.minislovensko.sk/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

 

GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULLU – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA 

Galéria Ľ. Fullu 
Makovického 1 

Ružomberok zuzana.hruskova@sng.sk http://www.sng.sk/ruzomberok +421 44 245 21 11 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  VYV PVC VUM   

 

LIPTOVSKÉ MÚZEUM 

Expozície,  
Námestie Š. N. Hýroša 10 

Ružomberok sekretariat@liptovskemuzeum.sk http://www.liptovskemuzeum.sk +421 44 432 24 68 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  VLA DEJ GEG   

 

NKP Čierny orol,  
Ul. 1. mája 28/196 

Liptovský Mikuláš ciernyorol@liptovskemuzeum.sk        http://www.liptovskemuzeum.sk/expozicie/muzeum-
cierny-orol-liptovsky-mikulas/expozicia-p-a-r/ +421 44 55 147 85 

ISCED1 ISCED2  ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  PDV BIO VYV PVC  

 

LIPTOVSKÁ GALÉRIA 

LG Petra Michala Bohúňa 
Tranovského 3 

Liptovský Mikuláš lgpmb@vuczilina.sk http://www.galerialm.sk 044/552 27 58 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  VYV PVC VUM   

 

mailto:zuzana.hruskova@sng.sk
http://www.sng.sk/ruzomberok
mailto:sekretariat@liptovskemuzeum.sk
http://www.liptovskemuzeum.sk/
mailto:ciernyorol@liptovskemuzeum.sk
http://www.liptovskemuzeum.sk/expozicie/muzeum-cierny-orol-liptovsky-mikulas/expozicia-p-a-r/
http://www.liptovskemuzeum.sk/expozicie/muzeum-cierny-orol-liptovsky-mikulas/expozicia-p-a-r/
mailto:lgpmb@vuczilina.sk
http://www.galerialm.sk/


123 TIPOV NA DOBRÉ VÝLETY A EXKURZIE | www.edusmile.sk 
 

104 
 

 
 

 

 

JASKYNE 

Demänovská jaskyňa slobody Demänovská dolina    

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS      PDV BIO RELAX 
 

Demänovská ľadová jaskyňa Demänovská dolina    

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS      PDV BIO RELAX 
 

Važecká jaskyňa Važec    

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS  PDV BIO RELAX   
 

Stanišovská jaskyňa Jánska dolina    

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS  PDV BIO RELAX   
 

VLKOLÍNEC 

UNESCO Pamiatka Ružomberok info@vlkolinec.sk http://www.vlkolinec.sk +421 918 596 432 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS    RELAX VLA DEJ GEG REG 
 

mailto:info@vlkolinec.sk
http://www.vlkolinec.sk/


123 TIPOV NA DOBRÉ VÝLETY A EXKURZIE | www.edusmile.sk 
 

105 
 

Zamagurie, Tatry a Spiš 
 

Tatry bývajú veľmi častým cieľom žiakov z celého Slovenska, poskytujú jedinečný kontakt s pírodou a právom sú jednou z „výkladných 

skríň“ slovenského cestovného ruchu.  

Zamagurie je špecifickým regiónom Slovenska. Kedysi patril do Spišskej župy a spolu so Spišom tvorili veľký územný a kultúrny celok.  

Zamagurie je typické prírodou Pieninského národného parku a riekami Dunajec a Poprad, ktoré sú z hľadiska úmoria špecifické 

smerom toku na sever. Práve tento región je príťažlivý pltníctvom a pamiatkami, ktoré patria k najnavštevovanejším v regióne. Spišská 

oblasť zas ukrýva ďalšie klenoty, ktorým dominujú kultúrne centrá ako Levoča, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišská kapitula, 

v ktorých je množstvo unikátov nadnárodného významu. Spiš býva cieľom nielen výprav z východu Slovenska, čoraz viac je cieľom ciest 

aj skupín prichádzajúcich zo západu.  
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HIT Zamaguria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.penzionpltnik.sk/
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Penzión Pltník - PIENINY Červený Kláštor 

 

Navštívte Penzión Pltník, ktorý je situovaný v prekrásnom prostredí vstupnej brány do Pieninského národného parku. Leží na brehu 

rieky Dunajec s čarovným výhľadom na dominantu Pienin - vrch "Tri Koruny", priamo v centrálnom nástupisku na plte. 

PENZIÓN PLTNÍK – PIENINY  
Splav na tradičných drevených 
pltiach kaňonom rieky Dunajec 

Červený Kláštor info@penzionpltnik.sk http://www.penzionpltnik.sk 
+421 915 890 937 
+421 905 471 108 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS   Najväčší prírodný kaňon v strednej Európe GEG RELAX VLA FUN 
 

Jednodňové výlety v areáli aj okolí, 
Penzión Pltník 

Červený Kláštor info@penzionpltnik.sk http://www.penzionpltnik.sk 
+421 915 890 937 
+421 905 471 108 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    TEV FUN RELAX 
 

Požičovňa športových potrieb 
Penzión Pltník 

Červený Kláštor info@penzionpltnik.sk http://www.penzionpltnik.sk 
+421 915 890 937 
+421 905 471 108 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS   Požičovňa športových potrieb, raftov, kanoe, kajaky, bicykle TEV FUN RELAX 
 

Detské a multifunkčné ihrisko, 
Penzión Pltník 

Červený Kláštor info@penzionpltnik.sk http://www.penzionpltnik.sk 
+421 915 890 937 
+421 905 471 108 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS      RELAX FUN  
 

Školy v prírode, výcviky, 
Penzión Pltník 

Červený Kláštor info@penzionpltnik.sk http://www.penzionpltnik.sk 
+421 915 890 937 
+421 905 471 108 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS   Vhodné prostredie na pobytové aktivity TEV FUN RELAX 
 

Pikniky pre deti aj dospelých, 
Penzión Pltník 

Červený Kláštor info@penzionpltnik.sk http://www.penzionpltnik.sk 
+421 915 890 937 
+421 905 471 108 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS      RELAX FUN  

mailto:info@penzionpltnik.sk
http://www.penzionpltnik.sk/
mailto:info@penzionpltnik.sk
http://www.penzionpltnik.sk/
mailto:info@penzionpltnik.sk
http://www.penzionpltnik.sk/
mailto:info@penzionpltnik.sk
http://www.penzionpltnik.sk/
mailto:info@penzionpltnik.sk
http://www.penzionpltnik.sk/
mailto:info@penzionpltnik.sk
http://www.penzionpltnik.sk/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM 

Skanzen, 
Zámocká 20 

Stará Ľubovňa skanzen@hradlubovna.sk http://www.hradlubovna.sk + 421 52 432 39 82 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice  VLA DEJ GEG   

 

Hrad, 
Zámocká 20 

Stará Ľubovňa lektor.lhm@svkbb.eu http://www.hradlubovna.sk + 421 52 432 20 30 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 40 min. 
od stanice  VLA DEJ GEG   

 

SPIŠSKÉ MÚZEUM –  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

Spišský hrad - expozícia Spišský hrad muzeum@levonet.sk http://www.spisskyhrad.com/ +421 53 454 13 36 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS   Prehliadka, vzdel.programy DEJ VLA GEG   
 

Historická radnica, 
Námestie Majstra Pavla č. 2 

Levoča info@spisskemuzeum.com  www.spisskemuzeum.com 053/451 2786 

ISCED1 ISCED2   BUS   Vzdelávacie programy, výstavy, tvor.dielne OBN DEJ VLA VYV PVC 
 

KAŠTIEĽ STRÁŽKY – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA 

Kaštieľ Strážky, 
Mednyánszkeho 25 

Spišská Belá - Strážky daniela.kostkova@sng.sk http://www.sng.sk/strazky +421 52 245 40 03 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice  VYV VUM    

 

mailto:skanzen@hradlubovna.sk
http://www.hradlubovna.sk/
mailto:lektor.lhm@svkbb.eu
http://www.hradlubovna.sk/
mailto:muzeum@levonet.sk
http://www.spisskyhrad.com/
mailto:info@spisskemuzeum.com
file:///C:/Users/lengy/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.spisskemuzeum.com
mailto:daniela.kostkova@sng.sk
http://www.sng.sk/strazky
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Šariš, Abov, Zemplín, Košice a východný Gemer 
 

Východ Slovenska je ďalším príťažlivým regiónom, ktorý poskytuje širokú paletu vzdelávacích programov v rôznych centrách turizmu 

a kultúry. Najvýraznejším bodom regiónu sú prirodzene Košice, ktoré sú vďaka svojej kompaktnosti námestia a kultúrnych inštitúcii 

v kombinácii s dobrou dopravnou obslužnosťou veľmi frekventovaným cieľom školských výletov a exkurzií zo širokého okolia. Samotné 

mesto ponúka množstvo múzeí – Východoslovenské, Technické, ktoré so svojimi expozíciami vytvárajú široký záber záujmu. Celá 

historická časť mesta je oživením vyučovania vlastivedy aj geografie. Múzeum Vojtecha Löfflera, Východoslovenská galéria aj aktivity 

v Kulturparku dávajú učiteľom možnosť deti vzdelávať aj v umeleckých činnostiach. Jedinečný Steelpark je svojimi exponátmi príťažlivý 

hlavne pre fyzikálne a technické exkurzie. Žiakom má čo povedať aj Botanická záhrada a ZOO, či Múzeum letectva.  

V oblasti Prešova môžu žiaci s učiteľmi navštíviť technické aj kultúrne pamiatky. Na Zemplíne je z dôvodu rekonštrukcie Zemplínskeho 

múzea momentálne vzdelávanie obmedzené. V okolí Rožňavy však môžu žiaci s učiteľmi nájsť ďalšie zaujímavé miesta.  
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HIT Košického kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opalovebane.com
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Slovenské opálové bane 

 

Jedinečný tip na spoznávanie skvelého miesta na východnom Slovensku. Sú to Slovenské opálové bane! Slovenské opálové bane 

obdivuje celý svet a dnes sú banské diela vychytenou turistickou lokalitou a banskou technickou pamiatkou. Na území Slanských 

vrchov medzi obcami Zlata Baňa a Červenica sa rozprestiera 32 km dlhý banský komplex – najstaršie opálové bane na svete. V 

mystickej atmosfére farebného podzemného sveta spoznáte históriu tohto ťažobného územia, dozviete sa všetko o slovenskom 

opále, a to priamo na mieste, ktoré je jediným jeho náleziskom v rámci Európy a Ázie. Okruh prehliadky má celkovo dĺžku 1280 m. 

Pobyt v banských podzemných priestoroch trvá cca 45-60 min. Teplota v banských priestoroch počas roka kolíše od +0,5 °C do 6,4 

°C. Prehliadky v podzemí sú realizované celoročne. Rezerváciu môžete uskutočniť jednoducho cez formulár, ktorý je dostupný na 

webovej stránke www.opalovebane.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKÉ OPÁLOVÉ BANE LIBANKA 

Opálové bane, 

GPS 48.9033896,21.4593696 
Červenica – Zlatá Baňa slovakiaopal@slovakiaopal.com https://www.opalovebane.com +421 517 725 896 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS    FUN RELAX VLA GEG BIO 
 

http://www.opalovebane.com/
mailto:slovakiaopal@slovakiaopal.com
https://www.opalovebane.com/


123 TIPOV NA DOBRÉ VÝLETY A EXKURZIE | www.edusmile.sk 
 

112 
 

Steelpark 

 

Navštívte s deťmi zábavné technické centrum SteelPark. Tento projekt je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, 

s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie 

vied. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi demonštrujúcich príbeh ocele, a to z oblasti hutníctva, 

geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva a ďalších. 

Príbeh ocele sa môže odohrávať len v meste, ktorého identita je spojená s výrobou oceľových produktov. Steelpark je príkladom 

spolupráce odborníkov odvetví, ktoré doteraz nepracovali v jednom tíme. Stretli sa vedci, technici a umelci. Komunikovali rôzne svety, 

rôzne pohľady na kreatívny rozvoj. Podarilo sa nájsť a pospájať ľudí z košického akademického sveta, ktorí chcú ukázať mladým ľuďom, 

že svet okolo nás je zaujímavý a to čo je vo vzorcoch bude fungovať aj v Steelparku a je možné sa toho dotknúť. 

 

STEELPARK - K 13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ 

Expozícia STEEELPARK, 
Kukučínova 2 

Košice 
zuzana.filcakova@k13.sk, 
martina.matisova@k13.sk 

www.steelpark.sk, 
www.k13.sk 

+421 917 178 445, 
+421 55 300 93 01 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice 

magnetizmus, geológia, strojárenstvo, 
hutníctvo, biometria, recyklácia 

FYZ THD CHE BIO  
 

Bádateľské prírodovedné laboratórium, 
Kukučínova 2 

Košice 
zuzana.filcakova@k13.sk, 
martina.matisova@k13.sk 

www.steelpark.sk, 
www.k13.sk 

+421 917 178 445, 
+421 55 300 93 01 

 ISCED2   BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice Fyzikálne experimentovanie FYZ BIO    

 

Matematika hrou, 
Kukučínova 2 

Košice 
zuzana.filcakova@k13.sk, 
martina.matisova@k13.sk 

www.steelpark.sk, 
www.k13.sk 

+421 917 178 445, 
+421 55 300 93 01 

ISCED1    BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice 

hravo tvoríme desiatky, nebojte sa násobilky a delilky, matematické krížovky, 
rysovanie, zaujímavá tisícka a ďalšie hry spojené s matematikou 

MAT 
 

mailto:zuzana.filcakova@k13.sk
mailto:zuzana.filcakova@k13.sk
mailto:martina.matisova@k13.sk
http://www.steelpark.sk/
http://www.k13.sk/
mailto:zuzana.filcakova@k13.sk
mailto:martina.matisova@k13.sk
http://www.steelpark.sk/
http://www.k13.sk/
mailto:zuzana.filcakova@k13.sk
mailto:martina.matisova@k13.sk
http://www.steelpark.sk/
http://www.k13.sk/
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Múzeum Vojtecha Löfflera 

 

Múzeum Vojtecha Löfflera predstavuje v súčasnosti významnú košickú  kultúrnu  inštitúciu, ktorá ostáva neustále prítomná vo vedomí 

kultúrnej verejnosti. Múzeum prezentuje tiež tvorbu mladej umeleckej generácie a je súčasťou kultúrnej základne mesta Košice. Popri 

výstavnej činnosti múzeum organizuje tvorivé dielne s tematikou výtvarného umenia, besedy a priateľské stretnutia s umelcami,  

prezentácie kníh a večery hovoreného slova. Týchto podujatí bolo doteraz niekoľko desiatok. Ponúka aj komorné hudobné koncerty 

organizované v priestoroch stálej expozície a na nádvorí. Múzeum poskytuje svojim návštevníkom lektorský  výklad, predaj katalógov 

k výstavám, propagačného materiálu a porcelánových kópií malých plastík majstra Löfflera. 

 

 

 

 

 

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA 

Stála expozícia Vojtecha Löfflera, 
Alžbetina 20 

Košice lofflermuzeum@gmail.com  http://www.lofflermuzeum.sk/ 055 / 622 32 34 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice 

Výtvarné práce sochára Löfflera,  zbierky autoportrétov 
výtvarníkov, výber obrazov od niektorých známych 

umelcov  regiónu.  Pamätná izba Löfflerovcov. 
DEJ VUM EST VYV 

 

Tvorivé dielne, 
Alžbetina 20 

Košice info@lofflermuzeum.sk  http://www.lofflermuzeum.sk/ 055 / 622 32 34 

 ISCED2 ISCED3  BUS    VUM EST VYV   
 

mailto:lofflermuzeum@gmail.com
http://www.lofflermuzeum.sk/
mailto:info@lofflermuzeum.sk
http://www.lofflermuzeum.sk/
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Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 
 

 

TECHNICKÉ MÚZEUM – SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM 

Sieň elektrických výbojov, 
Hlavná 88 

Košice stmke@stm-ke.sk http://www.stm-ke.sk + 421 55 62 240 35 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  FYZ THD    

 

Planetárium, 
Hlavná 88 

Košice planetarium@stm-ke.sk http://www.stm-ke.sk +421 55 726 06 56 

ISCED1 ISCED2   BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  FYZ AST PDV   

 

Vedecko-technické centrum 
Hlavná 88 

Košice vtc@stm-ke.sk http://www.stm-ke.sk 055 245 11 75 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  FYZ MAT THD   

 

Múzeum letectva 
Letisko-Košice 

Košice muzeumletectva@stm-ke.sk http://www.stm-ke.sk 055 / 68 32 272 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    FYZ VLA DEJ THD  

VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA 

Východoslovenská galéria Košice, 
Hlavná 27 

Košice dandarova@vsg.sk  http://www.vsg.sk/ +421 55 68 175 14 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice  VYV PVC VUM   

 

mailto:stmke@stm-ke.sk
http://www.stm-ke.sk/
mailto:planetarium@stm-ke.sk
http://www.stm-ke.sk/
mailto:vtc@stm-ke.sk
http://www.stm-ke.sk/
mailto:muzeumletectva@stm-ke.sk
http://www.stm-ke.sk/
mailto:dandarova@vsg.sk
http://www.vsg.sk/
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VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM 

Príroda Karpát 
Hviezdoslavova 3 

Košice info@vsmuzeum.sk www.vsmuzeum.sk 055/6223061 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  VLA GEG PDV BIO  

 

Košický zlatý poklad 
Námestie Maratónu mieru 2 

Košice lektorna.hub@vsmuzeum.sk www.vsmuzeum.sk 055/6854254 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 20 min. 
od stanice  VLA DEJ    

 

Miklušova väznica, Dom remesiel 
Hrnčiarska 7 

Košice lektorna.kb@vsmuzeum.sk www.vsmuzeum.sk 0917 755 594 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED 0 BUS VLAK 
Cca 10 min. 
od stanice  FYZ THD VLA DEJ GEG 

 

MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

Expozícia, 
Masarykova č.20 

Prešov olga.glosikova@snm.sk  
http://www.snm.sk/?muzeum-

rusinskej-kultury-uvodna-stranka 
+421 907 814 739 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 15 min. 
od stanice Tvorivé dielne, vzdel.programy OBN DEJ VLA VYV VUM 

 

NKP SOLIVAR – SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM 

Expozícia, 
Námestie osloboditeľov 4 

Prešov muzeum.solivar@stm-ke.sk 
http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pobocky-

2/solivar-pri-presove 051/ 77 543 54 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 35 min. 
od stanice  CHE GEG    

 

mailto:info@vsmuzeum.sk
http://www.vsmuzeum.sk/
mailto:lektorna.hub@vsmuzeum.sk
http://www.vsmuzeum.sk/
mailto:lektorna.kb@vsmuzeum.sk
mailto:lektorna.kb@vsmuzeum.sk
http://www.vsmuzeum.sk/
mailto:olga.glosikova@snm.sk
http://www.snm.sk/?muzeum-rusinskej-kultury-uvodna-stranka
http://www.snm.sk/?muzeum-rusinskej-kultury-uvodna-stranka
mailto:muzeum.solivar@stm-ke.sk
http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pobocky-2/solivar-pri-presove
http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pobocky-2/solivar-pri-presove
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MÚZEUM BETLIAR –  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

Kaštieľ Betliar – expozícia, 
Kaštieľna 6 

Betliar betliar@snm.sk 
http://www.snm.sk/?muzeum-

betliar-uvodna-stranka 
+421 58 798 31 18 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS   Prehliadka, vzdelávacie programy OBN DEJ VLA VYV  
 

Mauzóleum Andrássyovcov 
Krásnohorské Podhradie 

Krásnohorské Podhradie betliar@snm.sk  
http://www.snm.sk/?muzeum-

betliar-uvodna-stranka 
+421 58 732 20 34 

 ISCED2 ISCED3  BUS    DEJ     
 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 

Botanická záhrada 
Mánesova 23 

Košice botgard@upjs.sk  
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-

zahrada 
+421 55 234 1676 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS      PDV BIO RELAX 
 

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA 

ZOO a Dinopark 
Široká 31 

Košice - Kavečany  http://www.zookosice.sk  

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS      PDV BIO RELAX 
 

mailto:betliar@snm.sk
http://www.snm.sk/?muzeum-betliar-uvodna-stranka
http://www.snm.sk/?muzeum-betliar-uvodna-stranka
mailto:betliar@snm.sk
http://www.snm.sk/?muzeum-betliar-uvodna-stranka
http://www.snm.sk/?muzeum-betliar-uvodna-stranka
mailto:botgard@upjs.sk
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada
http://www.zookosice.sk/
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Zahraničné bonusy 
 

HIT Dolného Rakúska 
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Zámok a statok Schloss Hof a Zámok Niederweiden 

 

Pred takmer 300 rokmi nechal princ Eugen Savojský vybudovať dva lovecké zámky, ktoré neskôr získala pre seba a svoju rodinu Mária 

Terézia. Nádherný a veľkolepý zámok Schloss Hof a ušľachtilý a elegantný zámok Niederweiden, ktoré dodnes oplývajú šarmom. 

Vyberte sa s Vašou triedou prípadne detskou skupinou na prieskumnú cestu do 18. storočia.  

Na zámku Schloss Hof a Niederweiden si môžu deti a mládež na vlastnej koži vyskúšať bežný deň šľachty a jej poddaných, a to nielen 

vďaka výstave na zámku, ale aj prostredníctvom aktívnych programov v Detskom a rodinnom svete. Na zámockom statku je pripravená 

absolútna novinka – dva dobrodružné Zážitkové okruhy, ktoré vedú cez budovy na statku, záhrady i pasienky a prinášajú množstvo 

napínavých zážitkov. Schloss Hof ako aj len 3 km vzdialený zámok Niederweiden sú v roku 2018 súčasťou výstavy „ČO SVET JE ?“  

 

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

 

ZÁMOK SCHLOSS HOF a ZÁMOK NIEDERWEIDEN – (programy v slovenčine) 

Barokový život na zámku Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 Jazyk: slovenčina BUS Prehliadky zámockými komnatami  CUJ VLA DEJ OBN  
 

Rozprávkový Schloss Hof Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

   ISCED0 Jazyk: slovenčina BUS Staňte sa súčasťou zámockej rozprávky       
 

Zámok Schloss Hof a zvieratká Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1   ISCED0 Jazyk: slovenčina BUS Objavte a podmaňte si zámocký statok PDV VLA PVO FUN CUJ 
 

Parochne, vejáre, menuet Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1   ISCED0 Jazyk: slovenčina BUS Vitajte v škole princezien a princov! VLA PVO FUN   

mailto:hromjakova@schlosshof.at
https://www.schlosshof.at/sk/
mailto:hromjakova@schlosshof.at
https://www.schlosshof.at/sk/
mailto:hromjakova@schlosshof.at
https://www.schlosshof.at/sk/
mailto:hromjakova@schlosshof.at
https://www.schlosshof.at/sk/
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Vejáre, šperky a rozmanité rády Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1 ISCED2   Jazyk: slovenčina BUS Barok – objavovať i tvoriť  VYV THD PVC VUM RELAX 
 

V úlohe slúžky a paholka Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1 ISCED2   Jazyk: slovenčina BUS Interaktívne po nových zážitkových okruhoch na statku VLA DEJ OBN FUN 
 

O vôni byliniek a pachoch v maštali Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  Jazyk: slovenčina BUS Zapojte čuchové zmysly počas prehliadky –v prírode PDV BIO FUN 
 

Na tajnej cestičke Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  Jazyk: slovenčina BUS Dobrodružstvo a napätie visí vo vzduchu! VLA DEJ OBN FUN 
 

Princovi Eugenovi na stope Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1 ISCED2   Jazyk: slovenčina BUS Hádanková rallye v zámockom areáli VLA DEJ FUN 
 

Zo zeme na tanier – výstava Čo svet 
JE ?  

Schloss Hof hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 Jazyk: slovenčina BUS  VLA DEJ OBN 
 

Zmysel a zmyselnosť – výstava Čo 
svet JE ?  

Niederweiden hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 Jazyk: slovenčina BUS  VLA DEJ OBN 
 

Kombinovaná prehliadka oboch 
zámkov 

Schloss Hof  
Niederweiden hromjakova@schlosshof.at https://www.schlosshof.at/sk/  +421 907 729 619 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  Jazyk: slovenčina BUS  VLA DEJ OBN 
 

 

Ďalšie múzeá, galérie a atrakcie v regióne 

 

mailto:hromjakova@schlosshof.at
https://www.schlosshof.at/sk/
mailto:hromjakova@schlosshof.at
https://www.schlosshof.at/sk/
mailto:hromjakova@schlosshof.at
https://www.schlosshof.at/sk/
mailto:hromjakova@schlosshof.at
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mailto:hromjakova@schlosshof.at
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DAS NATURHISTORISCHES MUSEUM WIEN 

Prírodovedno-historické múzeum, 
Burgring 7 

Viedeň info@nhm-wien.ac.at http://www.nhm-wien.ac.at/ + 43 1 521770 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice  CUJ DEJ BIO PDV CHE 

 

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN 

Prírodovedno-historické múzeum, 
Maria-Theresien-Platz, 1010 

Viedeň info@khm.at https://www.khm.at +43 1 525240 

 ISCED2 ISCED3  BUS VLAK 
Cca 30 min. 
od stanice   VYV CUJ VUM DEJ 

 

TECHNISCHES MUSEUM WIEN 

Technické múzeum, 
Mariahilferstraße 212 

Viedeň tourism@tmw.at www.tmw.at +43 1 89 99 81720 

 ISCED2 ISCED3  BUS     FYZ THD   
 

SCHÖNBRUNN WIEN 

Schloß Schönbrunn 
1130, 

Viedeň info@schoenbrunn.at https://www.schoenbrunn.at +43 1 811 13 0 

ISCED1 ISCED2 ISCED3  BUS    BIO PDV VYV CUJ VUM DEJ 
 

mailto:info@nhm-wien.ac.at
http://www.nhm-wien.ac.at/
mailto:info@khm.at
https://www.khm.at/
mailto:tourism@tmw.at
http://www.tmw.at/
mailto:info@schoenbrunn.at
https://www.schoenbrunn.at/
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IT Moravskoslezského kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planetariumostrava.cz/
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Planetárium Ostrava 

 

Malým aj veľkým, školám aj širokej verejnosti ponúkame od roku 1980 vesmírne zážitky v planetáriu alebo pri ďalekohľade. V roku 

2014 k nim pribudlo mnoho noviniek.  

PLANETÁRIUM OSTRAVA - VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Vzdelávacie programy (1.- 4.) 

K Planetáriu 502 
Ostrava - Poruba recepce.planetarium@vsb.cz http://www.planetariumostrava.cz/ +420 596 994 950 

ISCED1 Český jazyk   BUS Programy: Život stromov, Červená Karkulka a babkin ďalekohľad, Krtkovia, Čokoládová planéta PDV  
 

Vzdelávacie programy (5. - 9.) 

K Planetáriu 502 
Ostrava - Poruba recepce.planetarium@vsb.cz http://www.planetariumostrava.cz/ +420 596 994 950 

ISCED2 Český jazyk BUS 
Programy: Naprieč slnečnou sústavou, Astronaut, Ľadové svety, Spanilá jazda slnečnou sústavou, Dve malé sklíčka, 

Cesty energií, Zo zeme do vesmíru, Cesta za miliardou hviezd, Tajné životy hviezd, Pátranie po mimozemskom živote, 
Tajomstvá slnka 

FYZ BIO GEG AST 

 

Vzdelávacie programy (SŠ) 

K Planetáriu 502 
Ostrava - Poruba recepce.planetarium@vsb.cz http://www.planetariumostrava.cz/ +420 596 994 950 

ISCED3 Český jazyk BUS 
Programy: Adrenalínový vesmír, Zo zeme do vesmíru, Cesta za miliardou hviezd, Divoký vesmír, Tajné životy hviezd, 

Záhada temnej hmoty, Pátranie po mimozemskom živote, Tajomstvá slnka, Hviezdy faraónov FYZ BIO GEG AST 
 

Experimentárium 

K Planetáriu 502 
Ostrava - Poruba recepce.planetarium@vsb.cz http://www.planetariumostrava.cz/ +420 596 994 950 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS 
Experimentárium je jednou z našich najvýraznejších a najatraktívnejších noviniek. Tvoria ju interaktívne 

exponáty určené k hravému poznávaniu prírodných zákonov a dejov, ktoré nájdete takmer po celej budove, 
vrátane pred tým neprístupných miestností.   

FYZ BIO  

 

Výzkumák (praktická učebňa) 

K Planetáriu 502 
Ostrava - Poruba recepce.planetarium@vsb.cz http://www.planetariumostrava.cz/ +420 596 994 950 

ISCED1 ISCED2 ISCED3 ISCED0 BUS 
Vzdelávacie programy vo Výzkumáku väčšinou nadväzujú na progrma v planetáriu. Môžu 

rozširovať školské vyučovanie prírodných vied a najmä fyziky. 
FYZ BIO PDV 

 

mailto:recepce.planetarium@vsb.cz
http://www.planetariumostrava.cz/
mailto:recepce.planetarium@vsb.cz
http://www.planetariumostrava.cz/
mailto:recepce.planetarium@vsb.cz
http://www.planetariumostrava.cz/
mailto:recepce.planetarium@vsb.cz
http://www.planetariumostrava.cz/
mailto:recepce.planetarium@vsb.cz
http://www.planetariumostrava.cz/
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Záver 
 

...a sme na konci.  

 

Ďakujeme všetkým partnerom a ľuďom, ktorí akokoľvek prispeli k náplni eBOOKu. Učiteľom želáme, aby 

voľby z ponúknutých programov neoľutovali, aby v nich našli podporu pre svoje vzdelávanie. 

A prevádzkovateľom atrakcií, múzeí a galérií želáme, aby mali čo najviac školských návštevníkov aj vďaka 

tomuto eBOOKu.  

 

Ak máte námety na vylepšenie alebo ste zaznamenali v eBOOKu nepresnosť, či chybu, kontaktujte nás prosím. Ďakujeme 

 

 

 

www.edusmile.sk 

info@edusmile.sk 

+421 907 743 559 

http://edusmile.sk/wp-content/uploads/2017/08/Učiteľský-adresár-TN-print.pdf
file:///C:/Users/lengy/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.edusmile.sk
mailto:info@edusmile.sk
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