
OBJAVUJTE KRÁSY POBYTOV EXOD 
 

 S manželom sme exkurzno-vzdelávacie podujatia objavili prvýkrát v roku 2011. 

Z vtedy ešte pomerne bohatej ponuky sme si vybrali pobyt v Banskej Štiavnici pod 

vedením RNDr. Emila Mázika. Už od prvej chvíle pobytu nám bolo jasné, že máme čo 

ľutovať. Ľutovať, že sme o EXOD-och nevedeli už skôr. Pobyt v Štiavnici bol presne 

podľa nášho gusta. Bolo to príjemné poznávanie historickej Štiavnice, okolitých 

kultúrnych a prírodných pozoruhodností, krásne túry Štiavnickými vrchmi, kúpanie 

v malebných tajchoch ale aj termálnych kúpaliskách.   

 Nasledujúci rok sme nedočkavo sledovali webové stránky OZ PŠaV na Slovensku, 

nechceli sme ani za nič prepásť ponuku základní EXOD. Vybrali sme si pobyt v Ždia-

ri, ktorý zabezpečovala okrem mnohých iných pobytov pani Mgr. Ľubomíra Šajgalová. 

Stačila nám len krásna príroda a bohatý program. Na ubytovanie sme nemali veľké 

nároky. O to viac nás prekvapil malebný rodinný penzión s kvalitnými službami 

a ochotným majiteľom, ktorý býval s rodinou v druhej časti budovy a evidentne svoju 

prácu robil s láskou. Cítili sme sa skoro ako v Rakúsku. Dobre premyslený program, 

návšteva poľských aj slovenských Tatier a starostlivosť pani Šajgalovej, boli pre 

nás nezabudnuteľným zážitkom. Zdalo sa, že nič krajšie alebo aspoň podobné už 

v rámci podujatí EXOD na Slovensku zažiť nemožno.  

 A predsa stalo sa! V roku 2013 sme sa vybrali na EXOD do Brezna, ktorý opäť 

organizovala p. Šajgalová. Pobyt bol spojený s návštevou troch národných parkov 

(Nízkych Tatier, Slovenského raja a Muránskej planiny). Okrem iného nás potešilo, 

že viacerých účastníkov sme už poznali z predošlých rokov. Spoločne sme v družnej 

partii obdivovali Ďumbier, Chopok, polodivé kone na Muránskej planine, geografický 

stred Slovenska. Čiernohronskou železničkou sme sa dostali do unikátneho lesníckeho 

skanzenu atď. Mali sme za sebou ďalšie leto a ďalší krásny exoďácky týždeň v našich 

spomienkach.  

 Ak s jedlom  rastie chuť, tak v prípade EXOD-ov to platí dvojnásobne. V roku 

2014 sme si vybrali dva pobyty a na tretí jesenný poslali aspoň rodičov, keďže sme 

už sami kvôli práci nemohli. Rozhodli sme sa, že zvýšime tempo objavovania krás 

Slovenska prostredníctvom EXOD-ov, keďže sme si všimli každoročný mierny pokles 

ponúkaných lokalít. Báli sme sa, že niečo skvelé už nestihneme. Začiatkom leta sme 

boli v Tvrdošíne, odkiaľ sme chodili do Západných Tatier a Malej Fatry. Počasie 

bolo často upršané, no pani Šajgalová myslela na všetko. Každý deň starostlivo 

zvážila situáciu, obmenila promptne trasy a nakoniec sme aj tento EXOD zvládli 

úspešne a ukončili srdečným spoločenským večerom. Na druhú časť leta sme mali 

naplánované Liptovské Revúce. Okrem túr v malebne zelenej Veľkej Fatre sme stihli 

absolvovať kúpanie v Lúčkach a prírodných Kalamenoch, návštevu Vlkolínca, unikátnej 

vtáčej záhrady v Liptovských Revúcach a mnoho ďalšieho.  

 Toľko náš skromný výpočet piatich pobytov v na základniach EXOD. V dobrom 

závidíme všetkým tým, ktorí už majú za sebou aj niekoľko desiatok. 

 Tieto pobyty sú pre nás jednoznačne najlepším možným spôsobom poznávania 

Slovenska alebo Čiech. Nepoznáme lepší spôsob ako vidieť za krátky čas toľkú krásu, 

toľko sa naučiť a spoznať. Veľká vďaka všetkým tým, ktorí každý rok obetavo 

a ochotne napriek rôznym prekážkam organizujú tieto úžasné pobyty. Veľká škoda pre 

všetkých tých, ktorí o EXOD-och ešte nevedia, alebo pod tlakom reklamy, či dnešnej 

doby, na inú dovolenku ako ALL INCLUSIVE v prímorských letoviskách ani nereagujú. 

Pre nás sú EXOD-y tou najlepšou ALL INCLUSIVE dovolenkou, ktorá zahŕňa poznávanie 

prírody, kultúry, ľudí, pamiatok, prináša pohyb, radosť a mnoho iného. Kto to 

nezažil, nepochopí...? 
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