
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Košice, 7. júl 2014 

 

Absolventi Univerzity bez hraníc 2014 majú za sebou bohatý 

prázdninový týždeň na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach,  

ktorý ukončili slávnostnou promóciou v Historickej aule UPJŠ   

 
 

Týždeň bohatý na informácie aj zážitky majú za sebou účastníci Univerzity bez hraníc 

na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí od pondelka 30. júna do piatku 4. júla 

2014 navštívili jej rektorát, univerzitnú knižnicu, všetky fakulty a štyri popoludnia strávili na 

Ústave telesnej výchovy a športu. Program ukončili v piatok popoludní slávnostnou 

promóciou v Historickej aule UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2, pri ktorej zložili 

v prítomnosti rektora prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., prorektorov, dekanov 

a prodekanov jednotlivých fakúlt slávnostný promočný sľub potvrdený dotykom na žezlo 

v rukách pedela. 

 

Univerzita bez hraníc, ktorá je postavená na filozofii celodenného tábora, sa na UPJŠ  

v Košiciach konala už po štvrtýkrát, pričom je jedinečnou príležitosťou, ako žiakom druhého 

stupňa základných škôl priblížiť hravou formou ‚vážny a seriózny‘ akademický svet. V tomto 

roku sa jej zúčastnilo 54 piatakov a šiestakov, medzi ktorými bolo aj 10 detí z detských 

domovov.  
 

„Som veľmi rád, že Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach znovu navštívili 

deti v rámci podujatia Univerzita bez hraníc, ktorí na ňu priniesli detskú spontánnosť, 

radosť a zvedavosť. Naši pracovníci školákom zas ukázali, že získavanie nových poznatkov 

a veda môžu byť i príjemné a zábavné. Bol to týždeň plný nezabudnuteľných chvíľ a mňa 

veľmi teší, že sa ho zúčastnili aj deti z detských domovov, ktoré nemajú toľko možností na 

sebarealizáciu ako deti z bežných rodín,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
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„Vďaka rôznorodému zameraniu našich fakúlt sme pre deti  pripravili veľmi pestrý 

program a na svoje si prišli všetky deti, bez ohľadu na ich záujmy a záľuby, pretože získali 

veľa nových informácií týkajúcich sa prírodovedných, humanitných či spoločensko-

vedných oblastí,“ konštatuje vedúca úseku pre propagáciu a marketing a koordinátorka 

denných aktivít na Univerzite bez hraníc 2014 Mgr. Jana Oleničová. 
 

Prvý deň sa deti zoznámili s budovou Rektorátu UPJŠ, kde ich v Historickej aule 

oficiálne privítal rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., oboznámili sa so štruktúrou 

univerzity i pripraveným programom a po vystúpení Detského folklórneho súboru Hanička 

sa presunuli do Univerzitnej knižnice, kde prekonali pomyselné hranice školskej knižnice. 
 

„Už tradične sme si pre ne pripravili rôzne hry a súťaže, ktoré sú blízke ich veku  

a deti ich zvládali hravosťou a zručnosťou sebe vlastnou. Pracovníčky knižnice sa hrali  

s nimi, čo bola rozhodne užitočná skúsenosť vymeniť dospelých návštevníkov knižnice  

za malých školákovi. Už sa tešíme sa na ďalší ročník,  začiatok letných mesiacov v knižnici 

bez detí si už ani nevieme predstaviť,“ hovorí riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ PhDr. 

Daniela Džuganová. 
 

Ďalší program v pondelok absolvovali deti na Fakulte verejnej správy, kde  

sa dozvedeli, kto nás chráni a načo potrebujeme bezpečnostné zložky. Program im spestrila 

mestská polícia, ktorá predviedla ukážky viacerých zásahov v jej kompetencii – prácu 

cyklohliadky, nasadenie „papuče“ zle parkujúcim vodičom a zneškodnenie ozbrojeného 

páchateľa za pomoci psovoda so psom. 

 

V utorok strávili deň na Lekárskej fakulte, kde odhaľovali tajomstvá telových tekutín, 

učili sa ošetrovať zranenia a starať sa o svoj chrup, okrem toho si vypočuli prednášky 

venované detským úrazom, obezite a význame antioxidantov vo výžive. Dozvedeli  

sa napríklad, aká je pre ľudský organizmus dôležitá vláknina a antioxidanty, aký je význam 

vody v našom tele a aké je zloženie krvi, moču a potu. Zabavili sa pri dôkazových reakciách 

cukrov, proteínov a tukov v rôznych potravinách za pomoci činidiel, učili sa poskytovať prvú 

pomoc a nechali sa namaskovať špeciálnou hmotou a červeným farbivom imitujúcim 

otvorené rany, ktoré si potom navzájom ošetrovali.  
 

V stredu na Právnickej fakulte zistili, ako sa vysokoškolské štúdium líši od štúdia  

na základnej a strednej škole a vypočuli si prednášku o celosvetovo známom Opičom procese, 

ktorý predstavuje spor náboženstva s vyučovaním Darwinovej evolučnej teórie na školách. 

Vyskúšať si právo na vlastnej koži mohli pri simulovanom súdnom spore so zlodejom 

kukurice a súdili tiež tínedžera, ktorí sa previnil tým, že mal pri sebe marihuanu... Vo štvrtok 

čakalo účastníkov Univerzity bez hraníc pestré péle-méle na Prírodovedeckej fakulte, kde 

nahliadli do tajov matematiky, fyziky, informatiky, geografie, chémie a biológie. Lúštili tajné 

šifry, vyrábali antigravitačné hračky, skúšali hrať tenis s mydlovými bublinami, vyrábali obrie 

bubliny, programovali si vlastný multimediálny príbeh s fotkami a zvukmi, nechali 

vybuchovať cukríkových gumených medvedíkov a dokonca si mohli dať okolo krku ovinúť 

dvojmetrového hada... V piatok sa na Filozofickej fakulte pripravovali na nadchádzajúce 

primátorské voľby - vybraným primátorským kandidátom zo svojich radov pripravovali 

volebnú kampaň a najlepšieho z nich si napokon zvolili za svojho primátora. Na záver 

programu sa vybrali do starovekého Ríma. Medzi našich malých študentov totiž prišli rímski 

bohovia odetí do starobylých tóg, predstavili sa deťom a dali im za úlohu zvážiť, ktorí z nich 

sú dôležití a vybrať jedného, ktorý by pre svoju nadbytočnosť mal opustiť bájny Olymp.  

 

Školáci tak v rámci dopoludňajšieho programu piatich dní spoznali všetkých päť fakúlt 

UPJŠ. Popoludnia trávili športovo-animačnými aktivitami na Ústave telesnej výchovy  

a športu. „U nás si deti zašportovali, hrali sa a súťažili, pričom každý deň sa niesol v inom 

duchu. Nechýbali rôzne zábavné atletické hry,  atletika, orientačný beh, loptové hry v 

tradičnej i menej známej forme či hry rozvíjajúce rôzne, gymnastikacké zručnosti ani 

tanec,“ poznamenáva riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu Mgr. Alena Buková, PhD. 
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Keďže sa jednalo o športové zápolenie, nechýbala odmena za dosiahnuté výkony počas 

štyroch popoludní. Hlavným cieľom však bola súdržnosť družstiev a ich vzájomná spolupráca 

počas športového zápolenia.   
 

A ako hodnotia uplynulý týždeň samotné deti? „Najviac sa mi páčil deň na lekárskej 

fakulte, hlavne u zubárov. Myslela som si, že si zuby čistím správne, ale až tam som prišla 

na to, že je to celá veda a už si zuby čistím ‚po novom‘,“ hovorí Nina. „A ja som sa najviac 

tešil na právnickú fakultu, aj keď niekomu sa môže zdať právo dosť suché. Páčil sa mi aj 

‚opičí spor‘ a úplne najlepší bol súdny spor, kde sme si sami mohli vyskúšať, aké to je byť 

obvinený alebo obhajca,“ konštatoval Peter, ktorý doteraz ani netušil, že právo nájde  

aj v Harrym Pottrovi alebo v seriáli Simpsonovci. 

 

Natálii sa páčila ukážka práce psovoda a zaujali ju aj informácie na filozofickej 

fakulte. Ľutovala iba, že si nemohla aj sama obliecť historickú tógu. No asi najviac u detí 

zabodovala prírodovedecká fakulta. „Tajné šifry, navigačné hračky, vybuchujúce gumové 

medvedíky – to je ako z filmu o agentovi 007,“ hovorí Lukáš. Veľkým zážitkom bola pre deti 

záverečná slávnostná promócia. „V piatok som si myslela, že je už všetok zaujímavý program 

za nami a tešila som sa na záverečnú promóciu. A odrazu prišli na filozofickej fakulte  

do miestnosti rímski bohovia a perfektne nás zabavili. Rozprávanie o nich, aj ich kostýmy  

boli perfektné,“ pridáva sa svojim vyjadrením k novým kamarátom Lucka.  
 

Foto z Univerzity bez hraníc2014  na UPJŠ v Košiciach: 

 

 

           
 

    
 

 

 

    
 

 

 

 

POZNÁMKA:   Tlačovú správu nájdete archivovanú na:  www.upjs.sk 

 

RNDr. Jaroslava Oravcová , hovorkyňa 
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