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Úvod
Počas vzdelávacieho podujatia Klu-

bu učiteľov geografie v Košiciach vyvsta-
la od učiteľov geografie požiadavka, aby 
sme im odporučili výrobné podniky na 
Slovensku, kam sa, voľne povedané „dá 
ísť so žiakmi na exkurziu“. Aj to bol dô-
vod spracovať zoznam výrobných pod-
nikov, ktoré boli súčasťou exkurzií z hu-
mánnej geografie Slovenskej republiky 
študentov učiteľstva geografie na Ústave 
geografie v Košiciach za ostatných vyše 
desať rokov. Príspevok má informatívny 
charakter a má predovšetkým slúžiť ako 
inšpirácia pre súčasných učiteľov zák-
ladných a stredných škôl pri organizo-
vaní vlastných geografických exkurzií. 
Okrem toho chceme zdôrazniť, že je vo 
všeobecnosti dôležité posilňovať vzťah 
žiakov ku geografii aktívnym poznáva-
ním a osobnou skúsenosťou, čo sa priro-
dzene netýka len výrobných podnikov, 
ale všetkých lokalít, z návštev ktorých 
školské exkurzie pozostávajú. 

Exkurzia ako súčasť 
školskej geografie 
Od učiteľov sa požaduje, aby svojich 

žiakov vyučovali moderne, inovatívne, 
v súlade s požiadavkami doby a úrov-
ňou vedeckého poznania. Okrem me-
tód a foriem vyučovania uplatňovaných 
v školskom prostredí je k napĺňaniu 
výchovno-vzdelávacích cieľov vhodné 
aj využívanie mimoškolských foriem 
vyučovania. Téma exkurzie sa v didak-
ticko-geografickej literatúre objavuje ako 
súčasť problematiky o organizačných 
formách vyučovania, ktorá sa v často 

opakujúcej sa miere objavuje v  skrip-
tách, resp. učebniciach didaktiky geo-
grafie (ČIŽMÁROVÁ 2000, LIKAVSKÝ 
2006, MADZIKOVÁ a KANCÍR 2015). 
Exkurziám ako nástroju praktického 
vzdelávania sa v geografii podrobnejšie 
venuje TOLMÁČI a kol. (2008). Obsiahlej-
šiu publikáciu venujúcu sa vonkajšiemu 
prostrediu ako priestoru pre medzipred-
metové exkurzie ponúka ČIPKOVÁ a kol. 
(2015). Obe publikácie obsahujú teoretic-
kú a praktickú časť. Téme exkurzií (fiel-
dwork) a outdoorovému vzdelávaniu sa v 
zahraničnej literatúre venujú LAMBERT 
a BALDERSTONE (2010), KENT a kol. 
(1997) a SCHMIDINGER a kol. (2014). 

Exkurzia ako organizačná forma 
vyučovania, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou geografického vzdelávania, je 
u žiakov obľúbená, pretože predstavuje 
vyučovanie mimo školského prostre-
dia. Poznanie sprostredkované zrakom, 
sluchom, hmatom či čuchom je vždy 
hodnotnejšie a trvalejšie ako sprostred-
kované učebnicou (BASHA 2004, in ČIP-
KOVÁ a kol. 2015). Najjednoduchšou ex-
kurziou je exkurzia typu „look and see“ 
(prekl. pozerať a vidieť), ktorá umožňuje 
žiakom poznať miesta, ktoré sa nedajú 
imitovať v triede. Podľa LAMBERTA 
a BALDERSTONA (2010, s. 279) exkurzie 
ovplyvňujú život žiakov a menia ich po-

Návšteva výrobného podniku 
ako súčasť školskej geografickej 

exkurzie  
Stela Csachová, Marián Kulla

Exkurzia je vnímaná ako geografii vlastná organizačná forma vyučovania na všetkých stupňoch geografického 
vzdelávania. Príspevok zdôrazňuje výrobný podnik ako vhodný typ lokality pre poznávanie a chápanie ge-
ografických súvislostí v krajine a neznižuje význam ostatných lokalít, ktoré sú spravidla súčasťou školských 
geografických exkurzií. V príspevku je uvedený zoznam výrobných podnikov, ktoré boli súčasťou itineráru 
exkurzií z humánnej geografie Slovenskej republiky študentov učiteľstva geografie na Ústave geografie v 
Košiciach za ostatných vyše desať rokov. Ide spolu o 61 podnikov priemyselnej i poľnohospodárskej výroby 
rôznorodých odvetví  vo všetkých krajoch Slovenska. Príspevok má informatívny charakter a jeho cieľom je 
inšpirovať učiteľov základných a stredných škôl pri organizovaní vlastných geografických exkurzií. 

Exkurzia v podniku Okrasa v Čadci vyrábajúcom vianočné ozdoby

Foto S. Czachová
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hľad na svet. Exkurzia vo všeobecnosti 
prináša žiakom inú kvalitu poznania a je 
zážitkovým učením. Sang uvádza, že je 
dôležité realizovať exkurzie, pretože:

• spájajú osvojené pojmy s reálnymi 
príkladmi,

• umožňujú študentom získať kom-
plexný obraz o krajine,

• rozvíjajú pochopenie komplexity 
reálnych príkladov, 

• žiaci sa viac naučia, učitelia lepšie 
učia.  

Exkurzie majú viacero priamych aj 
nepriamych efektov. Za pozitívny prí-
nos sa všeobecne považuje, že ňou žiaci 
nadobudnú pozitívny vzťah k prírode, 
k vlasti a má silný osobný a sociálny 
rozmer.  Majú byť vhodne začlenené do 
učiva, metodicky prepracované a pre-
myslene naplánované. Exkurzia pomáha 
rozvíjať porozumenie, postoje a hodnoty 
žiakov vedúce k zodpovednému občian-
stvu, ochrane prírody a udržateľnému 
rozvoju. Vidieť naživo učivo z kníh 
o krajine má veľký efekt pre dosiahnutie 
kognitívnych aj afektívnych cieľov. 

Exkurziu do výrobného podniku 
(ČIPKOVÁ a kol. 2015 ju nazýva inšti-
tucionálna exkurzia) možno zakompo-
novať do obsahu vyučovania geografie 
Slovenskej republiky na základných 
a stredných školách z viacerých dôvo-
dov, ktorým sa budeme v ďalšom texte 
venovať. Aby učitelia využívali aj túto 
organizačnú formu vyučovania, je dô-

ležité im ju počas ich vysokoškolského 
štúdia sprostredkovať. Téma exkurzie a 
hospodárstva Slovenska sa najviac pre-
lína  v učive o Slovensku v 8. ročníku 
základnej školy a 3. ročníku na strednej 
škole. Podľa IŠVP pre nižší stupeň se-
kundárneho vzdelávania (2. stupeň ZŠ) 
sa vo výkonovom štandarde uvádza, že 
žiak má vedieť vysvetliť príčiny zmien 
v hospodárstve Slovenska po roku 1989, 
porovnať hospodárstvo a odvetvovú 
štruktúru priemyslu v jednotlivých re-
giónoch Slovenska, porovnať jednotlivé 
kraje navzájom a vystihnúť tri spoločné 
a tri rozdielne črty v ich hospodárstve. 
Na strednej škole sa učivo Regionálnej 
geografie Slovenska učí spravidla v 3. 
ročníku. Výkonový štandard na tomto 
stupni vzdelávania požaduje, aby žia-
ci vedeli vysvetliť príčiny aktuálnych 
problémov slovenského hospodárstva a 
dôvody nerovnomerného rozmiestnenia 
priemyslu na území Slovenska, správne 
interpretovať štatistické údaje a eko-
nomické ukazovatele popisujúce hos-
podársku výkonnosť Slovenska a jeho 
regiónov. Obsahový štandard je limito-
vaný na vybrané priemyselné odvetvia 
priemyselnej výroby (automobilový, hut-
nícky, chemický a potravinársky).

V pregraduálnej príprave učiteľov 
geografie sú exkurzie dôležité aj preto, že 
majú o. i. vytvoriť vzťah študenta k re-
alizovaniu exkurzií, keď bude študent 
sám učiteľom. Pozitívny vzťah študenta 
k exkurziám vnímame ako predpoklad 
k ich organizovaniu so svojimi žiakmi, 
ako akúsi očakávanú profesijnú aj osob-

nostnú kompetenciu učiteľa. Študentov 
je dôležité viesť k tomu, aby si cez náv-
števy výrobných podnikov vytvárali 
vzťah k práci, k Slovensku, aby ich vní-
mali v kontexte lokality, tradícií, väzieb 
k regiónu, na infraštruktúru, odberateľ-
sko-dodávateľských vzťahy a pod. Cez 
ne možno odkryť  u žiakov stereotypne 
zovšeobecnené názvy jednotlivých prie-
myselných odvetví z učebnice geografie, 
resp. encyklopédií ako napr. chemic-
ký, potravinársky, kožiarsky priemysel 
a mnohé ďalšie.

Téma geografickej exkurzie je zá-
roveň obsahom mnohých atestačných 
skúšok učiteľov, ktorí týmto spôsobom 
potvrdzujú, že exkurzie na rôzne témy, 
do rôznych kútov Slovenska či sveta 
sami  organizujú. Výsledky prieskumu, 
ktorý realizovala CHRENŠČOVÁ (2012, 
cit. ČIPKOVÁ a kol. 2015), ukázali, že aj 
napriek zvýšeným časovým a organi-
začným nárokom je táto forma výučby 
na našich školách pomerne častá. Oslo-
vení učitelia realizovali najmä medzi-
predmetové exkurzie, v rámci ktorých 
žiaci poznávajú prírodné, spoločenské a 
kultúrne prostredie, často v kombinácii 
s iným vyučovacím predmetom – geo-
graficko-fyzikálna, historicko-geogra-
fická, literárno-geografická, biologic-
ko-geografická, jazykovo-geografická 
exkurzia a pod.

Prehľad navštívených 
výrobných podnikov

Odvetvová a priestorová štruktú-
ra výrobných hospodárskych činností 
na Slovensku sa za ostatné pol storo-
čie výrazne zmenila. Výrobné sekto-
ry hospodárstva (poľnohospodárstvo 
a priemysel) zaznamenali pri precho-
de z centrálne plánovanej ekonomiky 
k trhovej ekonomike výrazné zmeny. 
Poľnohospodárstvo sa transformovalo, 
čoho dôsledkom bola zmena štruktúry 
využívania poľnohospodárskej pôdy, 
zníženie stavu hospodárskych zvierat 
a vplyv vstupu krajiny do Európskej 
únie prijatím spoločnej poľnohospodár-
skej politiky. V priemysle došlo v sledo-
vanom období k výraznému poklesu 
počtu zamestnaných v priemysle a k 
zmene priestorovej a odvetvovej štruk-
túry. Z priestorového hľadiska sa prehĺ-
bili rozdiely medzi západným Sloven-
skom a zvyšným územím Slovenska, 
k čomu prispelo predovšetkým smero-
vanie zahraničných investícií. Z odvet-
vového hľadiska sa motorom slovenské-
ho priemyslu stali automobilový a elek-
trotechnický priemysel.  

Foto J. Lacika

Horná nádrž Vodného diela Čierny Váh
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Niektoré podniky na Slovensku si 
osvojili myšlienku organizovania ex-
kurzií pre školy. Väčšina podnikov vní-
ma exkurzie aj ako vhodný spôsob ako 
získať budúcich zamestnancov. Z tohto 
dôvodu viaceré podniky prijímajú iba 
exkurzie zo škôl s technickým, resp. od-
boru blízkym zameraním (napr. Duslo 
Šaľa). O to je pozícia geografov sťažená. 
Argumentujeme, že to, čo budúci učiteľ 
uvidí na vlastné oči, bude ľahšie a efek-
tívnejšie vysvetľovať svojim žiakom. 
Potešiteľné je, že pomerne pozitívne 
sa k exkurziám vo svojich výrobných 
priestoroch stavajú veľké podniky kľúčo-
vých odvetví nášho hospodárstva. Veľmi 
kvalitne prepracovaný systém exkurzie 
ponúkajú dve automobilky – Volkswa-
gen v Bratislave a Kia v Žiline. Bohužiaľ 
automobilka Peugeot Citroën v Trnave 
má dlhodobo k našim žiadostiam 
zamietavé stanovisko. Z tabuľky 1 je 
možné vidieť, že z odvetvového hľadiska 
majú z navštívených podnikov prevahu 
podniky patriace do potravinárskeho 
odvetvia, presnejšie subjekty pododvetvia 
výroby nápojov – pivovary, vinárske 
podniky, výroba nealkoholických nápojov. 
V skutočnosti je však náročné dohodnúť 
si exkurziu v ostatných pododvetviach 
potravinárskeho priemyslu, a to z dôvo-
du prísnych hygienických pravidiel 
(napr. pečivárne, výroba cukroviniek, 
mliekarne, mäsokombináty a pod.). 
Slovensko patrí k svetovým lídrom aj 
vo výrobe televízorov. Z tohto pohľadu 
je veľmi cenné, že naši študenti mali 
možnosť pozrieť si výrobu televízorov 
v podnikoch Samsung v Galante a Fo-
xconn v Nitre. Hutníctvo železa patrí 
k základným priemyselným odvetviam, 
ktoré má na Slovensku dlhú tradíciu 
a pre študentov bolo určite zážitkom, 
keď sa ocitli niekoľko metrov od 
vysokej pece v US Steele v Košiciach 
alebo v Železiarňach v Podbrezovej. 
Následne si mohli pozrieť celý proces 
spracovania železnej rudy, výroby ocele 
a výsledných produktov z nej (plechy, 
rúry, radiátory). Prísnymi opatreniami 
sa riadi aj návšteva jadrových elektrární. 
Počas organizovania exkurzií sa 
študenti ocitli v blízkosti jadrových 
reaktorov v Mochovciach a v Jaslovských 
Bohuniciach. Z ostatných odvetví prie-
myslu sú medzi študentmi populárne 
exkurzie v sklárskych podnikoch, 
či už Rona v Lednických Rovniach 
alebo Vetropack v Nemšovej. Osobitnú 
pozornosť si zasluhuje výroba vianoč-
ných ozdôb v podniku Okrasa Čadca. 

Z priestorového hľadiska sa väčši-
na navštívených podnikov nachádza na 
strednom a západnom Slovensku. Súvi-

Tabuľka a mapa 1: Zoznam a priestorové rozmiestnenie navštívených 
podnikov podľa odvetví. Zostavil: M. Kulla
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sí to predovšetkým s faktom, že v Koši-
ciach študujú prevažne študenti z regió-
nu východného Slovenska a nakoľko je 
náplňou exkurzie aj návšteva iných za-
ujímavostí z oblasti humánnej geografie 
(mestá, vidiek, špecifické typy osídlenia, 
kultúrne pamiatky, technické pamiatky 
a pod.), organizátori sa snažia tieto ex-
kurzie smerovať práve na regióny stred-
ného a západného Slovenska, o ktorých 
predpokladáme, že ich naši študenti me-
nej poznajú. 

Stručná charakteristika 
vybraných výrobných 

podnikov 
Okrasa Čadca

Výrobné družstvo Okrasa v Čadci 
má viac ako 60 ročnú tradíciu vo výrobe 
vianočných ozdôb zo skla, počas ktorej 
prekročil sortiment sklených ozdôb viac 
ako 12 000 rôznych vzorov. Čo je obdi-
vuhodné, výroba je založená na ručnej 
práci, bez použitia strojov, čo zaručuje 
originalitu každého produktu. Študenti 
spravidla obdivujú zručnú prácu fúka-
nia sklených ozdôb a následne ich zdo-
benie. Krátku ukážku výroby si možno 
pozrieť aj na internetovej stránke pod-
niku. V posledných rokoch je exkurzia 
v podniku spoplatnená symbolickou 
sumou.

Kia Motors Slovakia, s. r. o., 
Žilina

Medzi študentmi je veľmi obľúbe-
ná exkurzia v automobilovom závode 
Kia Motors Slovakia neďaleko Žiliny. 
Podnik má veľmi prepracovaný systém 
prijímania exkurzií. Na svojej webovej 
stránke má kalendár, na základe kto-
rého je možné podať online žiadosť na 
prijatie vo vybranom dátume. Exkur-
zia je dobre pripravená aj po technickej 
stránke. Sprievodcu hovoriaceho do 
mikrofónu počúvajú účastníci exkurzie 
cez slúchadlá, takže odborný výklad 
môže prebiehať aj v hlučných výrobných 
priestoroch podniku. Exkurzia sa začína 
v Tréningovom centre, kde prebieha pre-
zentácia základných informácií a výrob-
ného programu spoločnosti a následne 
pokračuje vo výrobných častiach - v zva-
rovni a montážnej hale. 

Rona a. s., Lednické Rovne
Sklárstvo patrí k tradičným, no záro-

veň k najmenším odvetviam priemyslu 
na Slovensku, čo sa týka objemu tržieb 
a počtu zamestnancov. Podnik sa nachá-
dza na strednom Považí a vyrába nápo-
jové sklo. Zaujímavosťou je, že prevažná 

časť výroby sa stále realizuje ručne. Ná-
ročnosť výroby sa negatívne prejavuje 
v nedostatku pracovnej sily na Sloven-
sku, ktorá je nahrádzaná dovozom lacnej 
pracovnej sily z Rumunska. Tento trend 
sa negatívne prejavuje aj na fungovaní 
Strednej odbornej školy sklárstva, na-
chádzajúcej sa v tesnej blízkosti závodu, 
ktorá zápasí s nedostatkom žiakov.

Hubert J. E., s. r. o. Sereď
Podnik Hubert J. E. v Seredi je naj-

väčším výrobcom sektov na Slovensku 
s ročnou produkciou 7,5 milióna fliaš. 
V roku 2008 vstúpil do podniku nemec-
ký investor, ktorý rozšíril produkciu 
podniku o výrobu vína a karpatského 
brandy. Vzhľadom na to, že ide o po-
travinársku firmu, účastníci exkurzie 
sú povinní z hygienických dôvodov 
obliecť si pri vstupe ochranný odev. Po 
prehliadke výrobných priestorov a skla-
dov je pre účastníkov pripravená malá 
ochutnávka sektu.

 Ecco Slovakia, a. s. Martin
Spoločnosť ECCO sa zaoberá výrobou 

luxusnej vychádzkovej pánskej, dámskej, 
ale aj detskej obuvi z kože. Spoločnosť 
bola založená v Dánsku v roku 1963. Ecco 
Slovakia vznikla v roku 1998. Bola jednou 
z prvých dánskych investícií na Sloven-
sku, pričom išlo o tzv. investíciu na zele-
nej lúke. V súčasnosti zamestnáva takmer 
900 ľudí. Prakticky celá produkcia firmy 
ide na vývoz, hlavne do Škandinávie, 
Nemecka, USA, Ruska a na Ukrajinu. Ex-
kurzia v podniku sa začína stručnou pre-
zentáciou celej spoločnosti – jej históriou, 

priestorovým rozmiestnením podnikov 
spoločnosti vo svete a zdôvodnením prí-
chodu podniku na Slovensko. Následne si 
študenti môžu pozrieť celý proces výroby 
topánok od strihania kože, cez zošívanie 
až po lepenie.

SlovTan Contract Tannery, 
s.r.o., Liptovský Mikuláš
Výroba koží má na Liptove dlhú, viac 

ako 370 ročnú tradíciu. Po páde režimu 
sa celý kožiarsky priemysel v bývalom 
Československu zrútil. V roku 2005 bola 
založená firma SlovTan Contract Tannery. 

Foto J. Lacika

Foto S. Czachová

Vo vinárskom podniku Hubert J. E. v Seredi

Energoland – interaktívne cventrum 
v JE Mochovce
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Viac ako 300 zamestnancov spracúva den-
ne 100 ton surových hovädzích koží, ročne 
približne 34 tisíc ton. Produkty závodu 
môžeme po ich ďalšom spracovaní nájsť 
v luxusných autách (asi 60 % produkcie), 
lietadlách, vyrába sa z nich luxusná obuv, 
kožené kabelky a pod. Jednou zo špecialít 
slovenského SlovTanu je spracovanie koží 
z kengúr. Vyrábajú sa z nich najmä kopač-
ky pre svetové športové značky. Dôvodom 
je ich mimoriadna pevnosť, odolnosť, níz-
ka hmotnosť a dlhá životnosť. Okrem ko-
pačiek sa pre dobrú odolnosť voči vlhku 
využívajú napríklad aj na výrobu motor-
kárskych búnd a rukavíc.

Záver
Exkurzia je vnímaná ako geografii 

vlastná organizačná forma vyučovania. 
Aby bola pre žiakov zaujímavá, jej orga-
nizátor, spravidla učiteľ geografie, musí 
myslieť na to, aby bola vzhľadom na ča-
sové a priestorové možnosti pestrá a vy-
vážená. V príspevku sme vyzdvihli vý-
robný podnik ako vhodný komponent do 
itineráru školskej geografickej exkurzie. 
Z vlastných, vyše 10 ročných skúseností, 
uvádzame zoznam vyše 60 podnikov na 
Slovensku, ktoré sa nám a našim kole-
gom* podarilo so študentmi učiteľstva 
geografie navštíviť. V príspevku sme 
uviedli aj krátku charakteristiku šiestich 
výrobných podnikov, ktoré zaznamenali 
u študentov pozitívny ohlas. Študenti vi-
dia význam návštevy výrobného podni-
ku najmä v tom, že na vlastné oči vidia 
proces výroby vo veľkých podnikoch 
s európskym, či slovenským významom, 
ale aj v menších podnikoch regionálneho 
významu. Majú možnosť pozorovať roz-
diel medzi automatizovanou strojovou 
výrobou a ručnou prácou ľudí. Oceňujú, 
že súkromne by sa do podniku pravdepo-
dobne nedostali. Takáto skúsenosť pred-
stavuje aj istú motiváciu k poznávaniu 
Slovenska, k zamestnaniam, k poznaniu 
vlastníckych pomerov podnikov na Slo-
vensku a pod. Študenti uviedli, že takto 
lepšie chápu logistické operácie a dodá-
vateľsko-odberateľské vzťahy v podni-
koch. Dodali, že lepšie vnímajú rozdiely 
fungovania podniku so zahraničným ka-
pitálom a tradičného podniku v sloven-
ských rukách.

V príspevku boli uvedené podniky, 
ktoré každoročne navštevovali a nav-
števujú súčasní, ale aj bývalí kolego-
via Ústavu geografie. Sú nimi prof. P. 
Spišiak, doc. Z. Hochmuth, Dr. M. Kulla, 
Dr. A. Fogaš, Dr. V. Kandráčová, Dr. K. 
Kozáková, Dr. J. Nestorová-Dická, Dr. S. 
Csachová, Dr. L. Novotný, Mgr. L. Pregi, 
Dr. V. Tomášiková a Dr. M. Rosič z Ústa-

vu geografie Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach.

Tento príspevok bol vypracovaný v rámci 
projektu VEGA 1/0395/17: Centripetálne a 
centrifugálne procesy v transformácii regio-
nálneho systému Slovenska. 
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Návšteva výrobného podniku ako súčasť 
školskej geografickej exkurzie  

Stela Csachová, Marián Kulla 
Abstrakt

V príspevku je spracovaná databáza výrobných podnikov na Slovensku, ktoré 
boli súčasťou itineráru exkurzií z humánnej geografie Slovenskej republiky štu-
dentov učiteľstva geografie na Ústave geografie v Košiciach za ostatných vyše desať 
rokov. Ide o podniky poľnohospodárskej, no najmä priemyselnej výroby rôznoro-
dých odvetví nachádzajúce sa vo všetkých krajoch Slovenska. Príspevok odpovedá 
na otázku, či a prečo je dôležité zahrnúť tento typ lokality do programu temer týž-
dňovej exkurzie. Uvádza zoznam podnikov, ktorým sa môžu učitelia základných a 
stredných škôl inšpirovať pri organizovaní vlastných geografických exkurzií.
RNDr. Stela Csachová, PhD. 
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