
 

MULTIKULTURNÍ REGION VÝCHODNÍHO 

SLOVENSKA (NEJEN) VE XX. STOLETÍ 

 
Letošní exkurze nás zavede na východní Slovensko. Budeme se pohybovat po území na 

pomezí tradičních regionů, resp. bývalých žup abovské, šarišské, spišské a gemerské, 

jehož tvář významně utvářelo hned několik etnik, resp. kulturních komunit. Vedle dnes 

majoritní kultury slovenské zde narazíme na výrazné stopy kultur maďarské, rusínské, 

židovské, německé či romské, které se zde rozvíjely v dlouhodobě utvářených 

specifických konstelacích, které však ve XX. století podlehly velmi rychlé destrukci. 

Zároveň se jedná o území, kde si podávají ruce udržování tradic s prudkou transformací 

industrializace a modernizace, která opět působila i na etnizační procesy. 

Těžištěm expedice budou prohlídky a tematické exkurze po dvou nejvýznamnějších 

centrech slovenského východu tedy Košicích a Prešově, na kterých můžeme pozorovat a 

srovnávat specifický vznik a vývoj slovenských měst, rozdílné multikulturní akcenty a 

odlišné cesty správního vývoje v politických turbulencích 20. století. 

 

Termín exkurze: 25.–29. září 2022 

 

Exkurze je určena všem studentům historie v bakalářském a mag. studiu, 

přednost mají posluchači kurzu: Multikulturní dějiny českých zemí v PZ 2022 

Omezená kapacita 20 míst. Zájemci nechť se hlásí u dr. Tomáše Dvořáka, 

dvorak@phil.muni.cz 

 

Esejistická zpověď maďarského spisovatele Sándora Máraie: Chtěl jsem mlčet:  

https://is.muni.cz/auth/de/tdvorak/exkurze_kosice_2022/marai__1_.pdf 

 

Ubytování a cesta Brno Košice a zpět budou účastníkům z podstatné části 

uhrazeny 

Záloha 1 500 Kč splatná v hotovosti na sekretariátu ústavu do 15. 9. na případný 

doplatek, na vstupné a místní dopravu. 

Část zálohy bude kompenzována formou stipendia. 

Stravování ve vlastní režii  

  

https://is.muni.cz/auth/de/tdvorak/exkurze_kosice_2022/marai__1_.pdf


 

 

Neděle 25. 9.: 

- 19:45 sraz na nádraží v Brně a odjezd přes Bratislavu lůžkovým vlakem 

Pondělí 26. 9.: 

- Snídaně a program v Košicích 

- Ubytování 

- Večerní prohlídka města 

- Nocleh v Košicích 

Úterý 27. 9.:  

- Ranní přesun do Prešova 

- Celodenní program v Prešově 

- Návrat do Košic a nocleh 

Středa 28.9.: 

- Ranní odjezd do Medzevu a Jasova 

- Turistický pěší výlet po okolí kláštera v Jasově a po okolí Medzevu 

- Návrat do Košic a nocleh 

Čtvrtek 29.9.: 

- Odjezd směr Bratislava, Brno 

 

Prešov 

Městské centrum, sakrální památky – Symbolické přeznačování prostoru ve XX. 

století – Muzeum rusínské kultury – Židovská čtvrť – Kalvárie – Solivar, 

vodárenská věž, elektrárna 

Košice 

Městské centrum, sakrální památky – Exkurze po stopách romské kultury, 

Sándora Maraie a košického vládního programu – Muzeum obětí komunismu 

 

Medzev a Jasov 

Výprava za historií slovenských Němců, kovářství a hamernictví – návštěva 

premonstrátského opatství a jeskyní Slovenského krasu 


