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Dvanásty ročník Univerzity bez hraníc na UPJŠ v Košiciach vzdeláva a zabáva žiakov 

základných škôl počas letných prázdnin 

 

Prednáškové miestnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počas letných 

prázdnin zaplnia od 25. do 29. júla 2022 malí vysokoškoláci. Projekt Univerzity bez hraníc na 

UPJŠ prebieha vo forme denného detského tábora pre absolventov 5. a 6. ročníka základných 

škôl už dvanásty rok.  

Celkovo bolo na tento ročník Univerzity bez hraníc prijatých 56 detí, z toho päť detí       

z Centier pre deti a rodiny. Pre deti je pripravený kontinuálny program od rána do popoludnia 

každý deň od pondelka 25. júla do piatku 29. júla, pričom každý deň strávia malí účastníci na 

inej fakulte. Pondelok sa začne registráciou účastníkov a bude pokračovať ekologicky 

zameranými aktivitami a návštevou Múzea letectva v Košiciach. Odborníci z Fakulty verejnej 

správy deťom priblížia, ako by malo vyzerať inteligentné a udržateľné mesto vrátane Košíc        

v budúcnosti a zaujímavosti o Košickom zlatom poklade. V utorok si pripravila program 

Lekárska fakulta, ktorý bude zameraný na praktické informácie, ako ošetriť poranenia alebo 

ako si udržať zdravý úsmev, plánovaná je aj návšteva virtuálneho sveta medicíny. V strede 

týždňa malí vysokoškoláci zažijú na vlastnej koži simulovaný súdny proces na Právnickej 

fakulte a návštevou Botanickej záhrady získajú zaujímavé informácie z ríše rastlín. Štvrtok 

bude patriť Prírodovedeckej fakulte a zaujímavým pokusom z chémie a fyziky, matematickým 

príkladom, deti spoznajú plazy, pokúsia sa skonštruovať tepelný stroj a vyskúšajú si svoju prvú 

mobilnú aplikáciu. Posledný deň strávia na Filozofickej fakulte, čaká ich historická dielňa či 

Snehulienka a sedem trpaslíkov. Popoludňajší program bude doplnený športovými aktivitami 

pod dohľadom odborníkov a animátorov z Ústavu telesnej výchovy a športu, ktorí deťom 

ponúknu veľkú zábavu s kvapkou dobrodružstva a správnou dávkou pohybu. V závere čaká 

deti slávnostná promócia absolventov Univerzity bez hraníc za prítomnosti členov vedenia 

UPJŠ v Košiciach, rodičov, príbuzných a priateľov. 



Cieľom Univerzity bez hraníc je hravou formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie 

pre vedu a vzdelanie u detí, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti už v mladom veku tak, 

aby sa z nich postupným štúdiom v budúcnosti stali skvelí odborníci v rôznych oblastiach 

lekárskych, prírodovedných a humanitných vied. Dôležité je aj zapojenie detí z Centier pre deti 

a rodiny do programu a kolektívu všetkých účastníkov, čím sa vytvárajú rovnaké podmienky 

na vzdelanie pre všetky deti bez ohľadu na ich životnú situáciu, zázemie a finančné možnosti, 

ako aj naznačuje samotný názov projektu. 

 „Teší nás, že sme aj tento rok zorganizovali Univerzitu bez hraníc a pripravili zábavný 

a zároveň náučný program pre deti, ktorý zmysluplne obohatí letné prázdninové chvíle. 

Mozaika ponúkaných aktivít je odrazom poctivej prípravy zanietených pedagógov, lektorov či 

animátorov, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Dvanásty ročník detskej univerzity potvrdil 

skutočnosť, že unikátne vysokoškolské prostredie má svoje čaro, dokáže u detí neustále 

vzbudzovať túžbu po vedomostiach, podporovať samostatnosť ich myslenia a vytvárať priestor 

na diskusiu. K vytvoreniu podmienok pre úspešnú realizáciu projektu prispel jej hlavný partner 

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, s. r. o. ako i ďalší partneri, ktorým aj touto 

formou ďakujeme,“ uviedla koordinátorka projektu Univerzita bez hraníc a vedúca Úseku 

kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou Mgr. Adriana Sabolová.  

 

Mgr. Laura Hoľanová 

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach 

 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

Mgr. Laura Hoľanová 

E-mail: laura.holanova@upjs.sk 

Tel.:  +421 55 234 1550  

Mob.: +421 905 385 911 

Web: https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/univerzita-bez-

hranic/program/  
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