
Správa z exkurzie z fyzickej geografie 2019 

 

Termín:  19. – 24. 5. 2019 

Vedúci: RNDr. Dušan Barabas, CSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Imrich Sládek, PhD. 

Trasa (podčiarknuté sú lokality, ktoré sme navštívili): 

1. deň: (19. 5.): Košice – Prešov – Bardejov – Bardejovské kúpele – Cigeľka (prameň minerálnej 

vody) – Busov (výstup na vrchol) – Gaboltov (pútnické miesto) – Pusté Pole (bradlá) – Plaveč 

(hrad) – Skalná ihla pri Hajtovke (osamelý skalný útvar na brehu rieky Poprad) – Stará Ľubovňa 

– Červený Kláštor 

2. deň (20. 5.): Červený Kláštor – Magurské sedlo – hrebeň Spišskej Magury – Bachledova dolina 

– Štrbské Pleso – Vavrišovo (zosuv) – Liptovský Mikuláš – Bobrovec 

3. deň (21. 5.): Bobrovec – Havránok (archeoskanzen) – výstup na Veľký Choč – Lúčky 

(vodopád) – Ružomberok – Vrútky  

4. deň (22. 5.): Vrútky – Kláštor pod Znievom (prvé slovenské gymnázium) – Mošovce (rodisko 

Jána Kollára) – Harmanecká jaskyňa – Špania dolina (banícka obec) – Banská Bystrica – Zvolen 

(Neresnica) 

5. deň (23. 5.): Zvolen (Neresnica) – Detva (Kalamárka) - Banská Bystrica – Brezno – Besnícke 

sedlo (prameň rieky Hron) – Dobšiná – Rožňava – Betliar  

6. deň (24. 5.): Betliar – Silická ľadnica – Hrhov (travertíny) – Zádielska tiesňava – Košice 

V dňoch 19. – 24. mája 2019 sa tak ako po iné roky uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie pre 

študentov 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie. Študenti sa tak mohli 

oboznámiť s fyzicko-geografickými fenoménmi vyskytujúcimi sa na území Slovenska, a tak doplniť 

a upevniť vedomosti získané na prednáškach a cvičeniach. Počas exkurzie navštívili viaceré lokality 

dokumentujúce pestrú geologickú stavbu územia Slovenska (napr. granitoidy Tatier, vápence 

bradlového pásma, vápence Slovenského krasu, travertíny a i.). Priamo v teréne sa mohli zoznámiť s 

rôznymi morfoštruktúrnymi typmi reliéfu (bradlového pásma, na kryštaliniku, na vnútrokarpatskom 

flyši, na neogénnych sopečných horninách, krasovým a i.), ako aj morfoskulptúrnymi typmi reliéfu 

(napr. glaciálnym, riečnym, vzniknutým svahovou modeláciou), či klimatickými podmienkami. 

Oboznámili sa tiež s časťou hydrografickej siete Slovenska (hlavné európske rozvodie na Pustom Poli, 

rieky Poprad, Dunajec, sútok Váhu a Oravy, Turiec, Hron a i.), pôdami a rastlinstvom (horná hranica 

lesa, poznávanie základných druhov rastlín). Návšteva zosuvu pri Vavrišove, ktorý je spôsobený 

riekou Belá ich uviedol do problematiky prírodných hrozieb a rizík. Spestrením exkurzie bola tiež 

návšteva Harmaneckej jaskyne vo Veľkej Fatre, či baníckej obce Špania Dolina pri Banskej Bystrici. 

Etnografický charakter nadobudla exkurzia návštevou budovy jedného z troch prvých slovenských 

gymnázií v Kláštore pod Znievom, ako aj rodiska významného slovenského básnika Jána Kollára 

v Mošovciach.  

 

Trasa exkurzie 



 

 

Skalná ihla pri Hajtovke 

 

 

 

Dominanta Pienin Tri Koruny a rieka Dunajec vytvárajúca hranicu medzi Slovenskom a Poľskom 

 



 

 

Pohľad z hrebeňa Spišskej Magury na obec Ždiar a Belianske Tatry s Havranom a Ždiarskou vidlou 

 

 

  

 

Zosuv pri Vavrišove spôsobený riekou Belá 

 



 

 

Skupina študentov na vrchole Veľkého Choča (1611 m n. m.) 

 

 

 

Výhľad z Veľkého Choča na Liptovskú kotlinu s vodnými dielami Liptovská Mara a Bešeňová 

 

 



 

 

Travertínový vodopád v Lúčkach 

 

 

 

Pamätník Jána Kollára v jeho rodnej obci Mošovce 

 



 

 

Pri výklade o baníctve v Španej Doline 

 

 

Prameň rieky Hron v Besníckom sedle pod Kráľovou hoľou 

Správu s fotodokumentáciou vypracoval I. Sládek. 


