SpolUKMORU 2019
(Ukrajina-Moldavsko-Rumunsko)
- alebo z Východu na východ
Predbežný zámer zahraničnej exkurzie (ako podklad pri rozhodovaní študentov pri zápise
predmetov: Exkurzia z region. geografie (zahraničie) – bc. stupeň, Zahraničná exkurzia z
regionálnej geografie – mgr. stupeň Exkurzia z regionálnej geografie (učiteľstvo))
zodpovední vedúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., prof.
RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
plánovaný termín exkurzie: začiatok júna 2019 (pravdepodobne od 1. 6.)
počet dní exkurzie: 8 dní,
počet km: cca 2300 km
odhadovaná cena: cca 400€ (cena exkurzie sa spresní po zistení predbežného záujmu a detailnejšej kalkulácii exkurzie)
počty účastníkov: minimálne 25, maximálne 45
Tematické zameranie exkurzie:
Spoznávať rôzne typy krajiny ako aj vzájomné porovnanie precestovaných štátov. Trasa exkurzie je plánovaná
cez historické regióny Zakarpatia, Podolia, Besarábie, Podnesterska, Budžaku, Moldavska, Bukoviny
a Maramurešu – krajín ktoré ešte pred storočím tvorili súčasť len dvoch krajín Rakúsko-Uhorska a Ruska, no
dnes ich delí množstvo oficiálnych i neoficiálnych hraníc (Podnestersko). Ako ich poznamenala zložitá minulosť
a ešte komplikovanejšia súčasnosť? Ako to vyzerá na a tesne za východnou hranicou EÚ? Práve to môžeme
spoznať na trase exkurzie.

Rámcový program exkurzie:










Zakarpatie (bývalá Podkarpatská Rus) – (Užhorod, Mukačevo, Jasiňa – kedysi najvýchodnejšie mestečko
Československa – kraj Huculov, Ukrajinské Karpaty – Poloniny)
Severná (ukrajinská) Bukovina so strediskom Černovice (mesto vystavané ešte za starého Rakúska – kedysi
najvýchodnejší „zapadákov“ monarchie)
Malebné údolie Dnestra zarezané v sprašovej tabuli Podolia s historickými poľskými protitureckými
pevnosťami Kamenec Podolský, či Chotin
Moldavskom zo severu na juh – krajina Besarábie až do Kišiňova, nepochybne bude aj príležitosť nielen
vidieť rozsiahle vinice, ale aj ochutnať chýrne moldavské vína
Skúsime nakuknúť aj do separatistického Podnesterska – jedného z neuznaných štátov sveta s hlavným
mestom Tiraspoľ*
Exkurzia má názov SpolUKMORU – k moru dôjdeme v ukrajinskej Odese – výstavnom prístave a dnes aj
letoviska na brehu Čierneho mora
Cez južné Moldavsko (Budžak) sa obrátime späť na západ a spoznáme rumunskú časť Moldavska (Iasy –
hlavné mesto Moldavska), južnú (rumunskú) Bukovinu a mesto Sučavu – kedysi v 14. – 15. stor. centrum
Moldavského kniežatstva, cestou navštívime niektorý z typických „maľovaných“ kláštorov rumunskej
Bukoviny
Prekonáme rumunské Východné Karpaty a dostaneme sa do tajomného Maramureša – krajiny v hornom
povodí Tisy, kde akoby zastal čas, uvidíme typické drevené kostoly a miestny unikát „veselý cintorín“ –
s náhrobkami ilustrujúcimi životné príbehy zosnulých

* Samozrejme ide o zámer – konkrétnu realizáciu a trasu prispôsobíme vždy aktuálnym politickým pomerom
Upozorňujeme – počas exkurzie prekonáme štátne hranice aspoň 8 krát, z toho iba raz pôjde o hranicu v rámci
schengenského priestoru (Maďarsko-Slovensko) a aspoň 6 krát o „tvrdé“ hranice s plným hraničným režimom –
exkurziu je preto nutné absolvovať s platným cestovným pasom!!!
Vzhľadom na znižovanie nákladov a tiež z technicko-prevádzkových príčin bude exkurzia začínať a končiť
v Košiciach.
Viac informácií sledujte v oznamoch k tejto exkurzii, ktoré budú priebežne zverejňované!!!
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Predpokladaná trasa exkurzie
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V prípade seriózneho záujmu o účasť na tejto zahraničnej exkurzii ohláste

najneskôr do 31. októbra 2018 svoju účasť na
adrese:
daniel.gurnak@uniba.sk
V správe uveďte svoje plné meno, Vami používanú e-mailovú adresu (ak je odlišná od
tej, z ktorej odošlete svoju prihlášku), študijný odbor a ročník, študenti iných VŠ, školu
a odbor.
Akceptácia prihlášok:
1) študenti Prif UK, ktorí majú zapísaný jeden z predmetov (Exkurzia z region. geografie
(zahraničie) – bc stupeň, Zahraničná exkurzia z regionálnej geografie – mgr. stupeň
Exkurzia z regionálnej geografie (učiteľstvo))
2) ostatní študenti Prif UK (odporúčame najmä študentom aktuálne 3. ročníka
bakalárskeho štúdia – už pred začiatkom nástupu do 1. ročníka mgr. štúdia tak môžu
mať splnené podmienky na absolvovanie povinného resp. povinne voliteľného
predmetu (mZ-RG a učiteľstvo)
3) dlhoroční účastníci exkurzií a expedícií katedry Regionálnej geografie
4) ostatní študenti UK
5) ostatní prihlásení
Rozhoduje však aj dátum prihlásenia (počet účastníkov je limitovaný na jeden
autobus/mikrobus).

Prečo sa treba v prípade záujmu včas prihlásiť?
Ak do stanoveného termínu predbežných prihlášok nebude prejavený zo strany študentov
relevantný záujem, exkurziu nebudeme ďalej pripravovať. Ak by už záujem presiahol
kapacitné možnosti exkurzie, zostavíme zoznam náhradníkov podľa vyššie uvedených kritérií.
Náhradníkom bude prednostne ponúknuté prípadne uvoľnené miesto (ak sa uvoľní počas
prijímania záväzných prihlášok).
Detaily programu exkurzie (podrobnejšia trasa a program exkurzie, lokality
ubytovania, ako aj spresnený rozpočet) zverejníme až po prejavení relevantného záujmu
o účasť v rámci predbežných prihlášok, avšak ešte pred vyhlásením prijímania (resp.
potvrdenia účasti) formou záväzných prihlášok spojených s úhradou prvej časti zálohy
za exkurziu.
Po uplynutí termínu na prihlasovanie sa na exkurziu budeme všetkých prihlásených
záujemcov informovať o výsledku prihlasovania a o ďalšom postupe.

3

