
Nepoznaná Ukrajina
Západná Ukrajina – história a súčasnosť

100 rokov od rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie

4. – 7.7.2018

Košice Užhorod Užocký priesmyk Ľvov Verecký priesmyk          Mukačevo
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4.7.2017 – streda (deň 1)

Svet za Schengenskou hranicou

3.7.6.2017 - utorok (deň 0)

Mesto s najvýchodnejšou rímsko-katolíckou gotickou katedrálou v Európe
(pre tých, ktorí budú nocovať v Košiciach a budú mať záujem o organizovaný program)

• Prehliadka Košíc (exkurzia so sprievodcom)

• Cesta do Užhorodu

• Ubytovanie

• Predstavenie Ukrajiny (úvod do témy – prednáška a diskusia)

• Čo zostalo v našej historickej pamäti zo spoločnej histórie? (diskusia)

• Užhorod – mesto na Schengenskej hranici EÚ (učenie sa v teréne) 

Nepoznaná Ukrajina
študijná cesta



• Prehliadka Užhorodu (exkurzia so sprievodcom)

• Cesta do Karpát
• Užocký priesmyk (miesto pamäte) - 100 rokov od ukončenia Veľkej vojny 

(návšteva miesta pamäte)
• Cesta do Ľvova

• Ubytovanie

5.7.2017 – štvrtok (deň 2)

„Blízke stretnutie tretieho druhu“ (Close Encounters of the Third Kind) 

čo skrývajú Karpaty (Zakarpatie a Prikarpatie)

Nepoznaná Ukrajina
študijná cesta



• Reformy a integračné snahy Ukrajiny (prednáška a diskusia)

• Ľvov – mesto na hranici EÚ / na Schengenskej hranici (riadená diskusia) 
• Ľvov v dejinách – Ľvov poľský, Ľvov Habsburský, Ľvov poľský, Ľvov 

ukrajinský (učenie sa v teréne)
• Prehliadka Ľvova (exkurzia so sprievodcom)

• Voľný program

Nepoznaná Ukrajina
študijná cesta

6.7.2017 – piatok (deň 3)

Ľvov – perla západnej Ukrajiny



• Cesta z Ľvova

• Vyhodnotenie seminára (počas cesty v Karpatoch)

• Prehliadka Mukačeva (exkurzia so sprievodcom)
• Cesta z Mukačeva
• Peší prechod z Malých Slemencov (UA) do Veľkých Slemeniec (SK)
• Cesta do Košíc

• Odchod domov (tí, čo nemajú zarezervované ubytovanie v Košiciach)

Nepoznaná Ukrajina
študijná cesta

7.7.2017 – sobota (deň 4)

Prechod Karpát, návšteva mesta pod hradom, 

peší prechod Schengenskej hranice



Nepoznaná Ukrajina
študijná cesta

8.7.2017 – nedeľa

Odchod účastníkov domov (individuálne)



Tešíme sa na stretnutie

Košice Užhorod Kostryna Ľvov Verecký priesmyk          Mukačevo


