
Slovenská Dolná zem / Vojvodina 

6-dňová exkurzia 

Termín:  19. – 24. apríl 2020 (nedeľa – piatok) 

Celková cena: 300,- € (suma je vrátane rezervy vo výške 30,- € – presnú sumu budeme 

vedieť po výslednej faktúre za dopravu) 

 

Cena exkurzie zahŕňa: dopravu, ubytovanie, polpenziu, vstupy do múzeí. 

Každý zo študentov je povinný zabezpečiť si cestovné poistenie! 

  

Doprava: autobus – TacBus (náklady sú cca 80,- €/os pri počte 40 osôb) 

Ubytovanie (15,-€ x 5 dní = 75,- €): 

Báčsky Petrovec – Apartmány Svetlica a Eko Apartmány (sú od seba vzdialené do 200 m), 

dvoj- a trojposteľové izby 

Polpenzia, t. j. raňajky a večere: 50,- € 

Aroma Podkonjak (v strede medzi ubytovaním) 

 

Orientačný program: 

1. deň, nedeľa 19. 4.: 

7.00 hod.: odchod z Bratislavy, presun cez Maďarsko po diaľnici k srbskej hranici 

Pamätník bitky pri Moháči – Mohácsi Nemzeti Emlékhely 

Podvečer: príchod do Báčskeho Petrovca, ubytovanie, voľný program 
 

2. deň, pondelok 20. 4.: 

Báčsky Petrovec – centrum slovenskej komunity v Srbsku, žije tu cca 6 000 Slovákov, 

pôvodne prví prišli z Málinca. Mesto je známe štipľavou červenou petroveckou klobásou. 

Prehliadka mesta – Múzeum vojvodinských Slovákov, najstarší slovenský dom, Galéria 

Zuzky Medveďovej, prvej slovenskej akademickej maliarky vo Vojvodine 

V meste je slovenské gymnázium, divadlo, Matica slovenská v Srbsku... 

Kulpín – 2/3 obyvateľov 3-tisícové mestečka tvoria Slováci, Poľnohospodárske múzeum, 

pobočka Múzea Vojvodiny  

Kysáč, 5-tisícové mestečko, väčšinovo obývané Slovákmi, galéria v Slovenskom národnom 

dome 
 

3. deň, utorok 21. 4.: 

Nový Sad – prehliadka mesta 



„srbské Atény“, 350-tisícové, 2. najväčšie mesto Srbska, prehliadka mesta – architektúra z 18. 

a 19. storočia  

Petrovaradínska pevnosť z r. 1692 – 1780 nazývaná aj Gibraltár na Dunaji. Na jej mieste stála 

pevnosť v časoch Rímskej ríše 

Možnosť navštíviť Múzeum Vojvodiny; Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 

Sremski Karlovci – kultúrne, cirkevné a politické centrum Srbov v Uhorsku; prehliadka 

mesta s barokovou architektúrou a srbskými pravoslávnymi kostolmi a vinárskou tradíciou; 

partnerské mesto Bardejova 

Múzeá: mestské múzeum, múzeum včelárstva a národopisné múzeum nemeckých kolonistov, 

banátskych Sasov 
 

4. deň, streda 22. 4.: 

Kovačica – založená Slovákmi z Modrého Kameňa v r. 1802; Galéria insitného umenia, 

súkromná Galéria Babka, dom umelca – rezbára Pavla Vereského s insitnými maľbami, 

pamätný dom Martina Jonáša – najznámejšieho insitného umelca Kovačice. Prehliadka obce. 

Národný park Fruška gora – nachádza sa tu 16 aktívnych kláštorov srbskej pravoslávnej 

cirkvi (ženský pravoslávny kláštor Ravanica v kúpeľnom meste Vrdnik. Kláštor je zasvätený 

kniežaťu Lazarovi, kde sú aj jeho pozostatky; Mužský kláštor Hopovo manastir so 

zachovanými freskami.) 
 

5. deň, štvrtok, 23. 4.: 

Belehrad – prehliadka mesta 

hlavné mesto Srbska, leží na sútoku Dunaja a Sávy, má takmer 1 700 000 obyvateľov, Chrám 

sv. Sávu, rázovitá štvrť Skadarlija, pevnosť Kalemegdan nad sútokom Dunaja a Sávy 

múzeá: Národné múzeum, Vojenské m., Etnografické m., M. moderného umenia, Múzeum 

Nikolu Teslu 
 

6. deň, piatok, 24. 4.: 

Odchod z Petrovca 

Mesto Segedín (Szeged) – prehliadka múzea a mesta 

Presun na Slovensko cez Maďarsko po diaľnici 

Návrat do Bratislavy vo večerných hodinách 

 

Presný program Vám zašlem začiatkom apríla. 

 

   Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

Katedra etnológie a muzeológie  


