
Katedra slovenského jazyka FiF UK v Bratislave 
spolu s partnermi podujatia Vás pozýva na odbornú exkurziu  

 

DIVY SLOVENSKÝCH MIEST (NIELEN) V SLOVESNOM UMENÍ  
 

4. – 5. mája 2017 
 

ČO NA NÁS ČAKÁ?  
4. máj (štvrtok) 
Pozrieme si Banskú Štiavnicu, v ktorej sa kozy pásli na strechách a voly oddychovali v komínoch, pretože 
do dnešného dňa tam pravidelne sneží na Petra a Pavla. Z rešpektu pred hutmanskou palicou sfárame do 
bane a neodradí nás od toho ani zhasnutý palčiak či nefunkčný gápeľ. 
 
7:45  stretnutie na hlavnej železničnej stanici v Bratislave (odchod vlaku 8.01, smer Nová Baňa)  
12:00  prehliadka Banského múzea v prírode + prehliadka bane 
13.45 ubytovanie (Penzión Marína, Kutnohorská 1, Banská Štiavnica) a prestávka na obed 
15.15  spoznávanie mesta v organizovaných skupinách podľa záujmu  
20.00 večerný program 
 

5. máj (piatok) 
Ak si z nás patrón poľovníkov nevystrelí, na druhý deň prijmeme pozvanie na návštevu ku Koháryovcom 
a Coburgovcom do kaštieľa vo Svätom Antone a od Márie Terézie načerpáme inšpiráciu na svadobné 
dary. Tiež si pripomenieme, čo našiel Chalupkov Turčin Poničan, keď skočil bystrým skokom do jelšiny 
nad potokom... My však v obci Poniky budeme spoznávať viac než 700-ročné krásy obrovskej hodnoty.      
 
9.00  prehliadka stredovekého kostola v obci Poniky   
12.00  prehliadka kaštieľa vo Sv. Antone 
13.30  obed v Starom hostinci vo Sv. Antone  
15.45 odchod vlakom z Novej Bane do Bratislavy  
 

 

Cena za exkurziu 30 € / osoba zahŕňa ubytovanie v 2- až 3-lôžkových izbách bunkového typu s WC, kúpeľňou, 
vstupy do všetkých expozícií uvedených v programe, doprava miestnym prepravcom v Banskej Štiavnici a okolí. 
OZ Slovenčina v spolupráci s partnerom podujatia Transpetrol hradí všetkým účastníkom 5. 5. obed v reštaurácii 
Starý hostinec (polievka, nealkoholické nápoje + výber z dvoch jedál). Cena nezahŕňa dopravu vlakom do/z Novej 
Bane, stravu (v ubytovacom zariadení je možnosť doobjednať raňajky a tiež je k dispozícii kuchynka), fakultatívny 
program v Banskej Štiavnici, ktorý sa môže konkretizovať podľa záujmu účastníkov exkurzie (návšteva múzeí, 
hradov) a cestovné poistenie. 
 
 
 
 
Ďalšie informácie poskytnú Mgr. Zdenka Schwarzová a Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.    

 

Prihlasovať sa môžete do 23. 4. 2017 (nedeľa) u uvedených vyučujúcich. 
 

Partneri podujatia: 

 

                     


