
Zistenie záujmu o uvedený poznávací výlet 

Vážení členovia UO, 

vážení  zamestnanci SPU v Nitre, 

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pripravuje nasledovný poznávací výlet. Nakoľko je potrebné riešiť 

rezervácie na ubytovanie zisťujeme, či je  záujem o tento výlet.  

Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom u jednotlivých členov Kultúrnej komisie  

v termíne do 31. 3. 2023 

FAPZ: jana.hanusova@uniag.sk; FBP: katarina.gurcikova@uniag.sk; FEM: marcela.hallova@uniag.sk; TF: 

maros.korenko@uniag.sk; Rektorát: katarina.benkova@uniag.sk; FZKI: jana.cerna@uniag.sk; FEŠRR: 

lubica.civanova@uniag.sk; CIKT, SIPK: adriana.pagacovicova@uniag.sk; ŠD: dagmar.chrenkova@uniag.sk. 

Poprípade sa môžete prihlásiť aj na: renata.zahorska@uniag.sk 
 

 
 

TERMÍN: 12.-17. september 2023 (utorok – nedeľa) 

12.9.2023 (utorok): 

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách (cca 05:00). Cesta cez Rakúsko do Talianska. Okolo obeda návšteva zámku 

a záhrad Miramare, ktorý dal postaviť mladší brat rakúskeho cisára Františka Jozefa I. – Ferdinand Maximilián. 

Neskôr krátka zastávka v Terste – významnom prístavnom meste z čias Habsburgovcov. Vo večerných hodinách 

ubytovanie v niektorom z letovísk. 

13.9.2023 (streda):   

Po raňajkách celodenný pobyt pri mori. 

14.9.2023 (štvrtok):  

Po raňajkách zastávka pri jazere Lago di Garda, 

návšteva kúpeľného mesta Sirmione s hradom Rocca 

Scaligera. Popoludní návšteva Verony, prehliadka 

historického centra s najznámejšími pamiatkami – Piazza 

Bra, Arena, Piazza Erbe, Piazza dei Signori, Casa di 

Giullieta... Návrat na ubytovanie. 

15.9.2023 (piatok):  

Po raňajkách celodenný pobyt pri mori. 

16.9.2023 (sobota): 

Po raňajkách návšteva mesta na lagúne – Benátok 

s najkrajšími pamiatkami – Piazza San Marco, Basilica San 

Marco, Ponte Rialto, Canal Grande, Palazzo Ducale... 

(prehliadku možno spojiť s návštevou ostrovov – Burano – 

ostrov čipiek a rybárov; Murano – sklársky ostrov). Odchod na Slovensko vo večerných hodinách. 

17.9.2023 (nedeľa): 

Príchod na Slovensko v ranných hodinách. 

Cena:   480 – 500 €  (cena je bez príspevku zo SF 40 % pre zamestnanca a 10 % pre nezaopatrené 

dieťa zamestnanca max 33 €. Odborový príspevok bude 28 € pre člena UO a dieťa člena UO a 10 € 

pre seniora člena UO.) 

Cena zahŕňa: autobusovú dopravu, 4x hotelové ubytovanie s raňajkami, 6x cestovné poistenie do zahraničia,                     

rezervačné poplatky, služby sprievodcu, plavbu po Benátskej lagúne, vstupné do zámku Miramare 

Cena nezahŕňa: ostatné vstupné, atrakcie 

 

Ing. Renáta Záhorská, PhD. – predsedníčka Kultúrnej komisie 
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