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SEREĎ  -  MÚZEUM  HOLOKAUSTU 
TRNAVA  -  SLOVENSKÝ   MALÝ  RÍM 

    
 

                                                 TERMÍN: podľa požiadavky 

                                                               CENA: 19,50 € 

V cene je zahrnuté: doprava autobusom, prehliadka múzea holokaustu, sprievodca CK 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta ju upravíme podľa počtu km 

 

                                                                 PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, po príchode do Serede prehliadka múzea holokaustu, ktoré 

vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Počas druhej svetovej vojny bo-

li z neho deportovaní slovenskí Židia. Putovali do nacistických koncentračných a vyhladzovacích tá-

borov, zriadených na okupovanom území Poľska. Cieľom múzea je vypracovať sa na poprednú inšti-

túciu v oblasti boja proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii, pripomínať si životné príbehy obetí a 

preživších holokaustu. Jeho súčasťou je stála expozícia s dobovými dokumentami, predmetmi a fo-

tografiami. 

Bývalý pracovný a koncentračný tábor Židov v Seredi predstavuje autentické miesto, ktoré sa viaže k 

tragickému obdobiu „riešenia židovskej otázky na Slovensku“ počas druhej svetovej vojny. Pri príle- 

žitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia sa zrodila myšlienka vyhlásiť objekty 

piatich barakov pracovného a koncentračného tábora za národnú kultúrnu pamiatku a následne v nich 

vybudovať múzeum holokaustu.  

Prehliadka trvá cca 2 hod. vrátane filmu s výpoveďami pamätníkov a prednášky na vybranú tému /10 

tém/. 

Pokračovanie do Trnavy – mesta s množstvom kostolov, kostolíkov, historických pamiatok a artefak-

tov, nazývaného Malý Rím. Je jedným z našich najstarších a najkrajších stredovekých miest. Už v 9. 

st. tu existovalo niekoľko osád s pôvodným slovanským obyvateľstvom a viedli tadiaľto aj dôležité 

obchodné cesty. Prehliadka centra, osobné voľno, odchod do Žiliny. 

Alternatíva: hrad Beckov, Múzeum miniatúr Podolie, Trenčín 

Možnosť rozšírenia programu: jaskyňa Driny, zámok Červený Kameň, Nitra, Arboretum Mlyňany... 

za príplatok /km naviac oproti základnej trase/. 

Skupina nad 40 žiakov - 2, 3 pedagógovia zdarma 
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