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TLAČOVÁ SPRÁVA  

Košice 10. júl 2015 

 Týždeň plný zážitkov zakončili účastníci detskej univerzity 
na UPJŠ v Košiciach slávnostnou promóciou. 

Slávnostnou promóciou v aule prof. M. Prasličku dnes popoludní skončil piaty 
ročník podujatia Univerzita bez hraníc – detskej prázdninovej univerzity pre žiakov 5. 
a 6. ročníka základných škôl, ktorý organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Slávnostnú atmosféru promočného aktu umocnila prítomnosť prorektorov, predsedu 
akademického senátu, dekanov a prodekanov fakúlt v talároch, zloženie slávnostného 
promočného sľubu potvrdeného dotykom na žezlo v rukách pedela a získanie diplomov 
osvedčujúcich absolvovanie kompletného programu detskej univerzity. 

   

Foto archív UPJŠ: Slávnostné promócie absolventov Univerzity bez hraníc 2015 

Spolu 54 piatakov a šiestakov, ktorí sa rozhodli na začiatku prázdnin vymeniť 
školské lavice za univerzitné posluchárne a laboratóriá, absolvovalo počas piatich dní 
bohatý dopoludňajší zábavno-vzdelávací program na každej z piatich fakúlt UPJŠ 
v Košiciach. Tu im kvalifikovaní pedagógovia z rôznych oblastí lekárskych, 
prírodovedných, právnych, či filozofických vied priblížili „seriózny a vážny“ akademický 
svet hravou formou, odpovedali na ich zvedavé otázky a pokúsili sa vzbudiť ich záujem o 
nové poznatky z rôznych vedných odborov. Popoludňajší program jednotlivých dní bol 
naplnený pestrými športovo-animačnými aktivitami organizovanými Ústavom telesnej 
výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. 

„Som veľmi rád, že Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už po piaty raz 
navštívili školáci v  rámci podujatia Univerzita bez hraníc, ktorí na ňu priniesli detskú 
spontánnosť, radosť a zvedavosť. Naši pedagógovia zas deťom ukázali, že získavanie 
nových poznatkov a veda môžu byť i príjemné a zábavné. Verím, že to bol pre všetkých 
týždeň plný nezabudnuteľných chvíľ a veľmi ma teší, že sa ho už tradične zúčastnili 
aj deti z detských domovov, ktoré nemajú toľko možností na sebarealizáciu a kontakt 
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s akademickým prostredím ako deti z bežných rodín,“ hovorí rektor Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

„Vďaka rôznorodému zameraniu jednotlivých fakúlt UPJŠ a nadšeniu našich 
pedagógov, ktorí z roka na rok program pre prázdninujúcich školákov vylepšujú, sa 
nám opäť podarilo pre deti pripraviť zaujímavé aktivity. Na svoje si prišli všetky deti, 
bez ohľadu na ich záujmy a záľuby. Vyskúšali si množstvo experimentov a získali veľa 
nových informácií týkajúcich sa prírodovedných, humanitných či spoločensko-
vedných oblastí života,“ konštatuje vedúca úseku pre propagáciu a marketing 
a koordinátorka denných aktivít na Univerzite bez hraníc 2015 Mgr. Jana Oleničová. 

Program prvého dňa Univerzity bez hraníc 2015 začal v Historickej aule Rektorátu 
UPJŠ, kde účastníkov oficiálne privítal rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. Deti sa 
oboznámili so štruktúrou univerzity a dozvedeli sa o programe, ktorý ich 
v nadchádzajúcich piatich dňoch čaká. Po vystúpení Detského folklórneho súboru Hanička 
navštívili Univerzitnú knižnicu UPJŠ a absolvovali program Fakulty verejnej správy, kde 
sa dozvedeli, ako funguje štát, kto je zodpovedný občan a ako sa správny zodpovedný 
občan správa. 

Utorok strávili deti na Lekárskej fakulte, kde sa učili ošetrovať rôzne poranenia a 
dozvedeli sa čosi o dôvodoch, prečo sme chorí. Dozvedeli sa, kde sa v ľudskom tele 
nachádzajú proteíny, ako ich získavame a akú majú funkciu. Naučili sa rozoznávať 
potraviny s obsahom omega-6 a omega-3 mastných kyselín, ktoré sú nevyhnutné pre 
ľudské zdravie, dozvedeli sa i o význame probiotík a o dôležitosti správnej ústnej hygieny. 

V stredu na Právnickej fakulte zistili, ako sa vysokoškolské štúdium líši od štúdia  
na základnej a strednej škole. Spoznali, v akých rôznych povolaniach sa absolventi práva 
uplatňujú, kto je advokát, sudca, prokurátor, či exekútor. Vyskúšať si právo na vlastnej 
koži mohli pri simulovanom súdnom pojednávaní, ktoré sa týkalo, pre deti mimoriadne 
atraktívneho fenoménu dnešnej doby – komunikácie na sociálnych sieťach. Prednášajúci 
deťom na konkrétnom prípade ukázali a upozornili ich, aké následky môže mať zdanlivo 
nevinná nevhodná komunikácia a zastrašovanie na Facebooku. 

Vo štvrtok čakal účastníkov Univerzity bez hraníc 2015 bohatý program 
na Prírodovedeckej fakulte, kde nahliadli do tajov matematiky, fyziky, informatiky, 
geografie, chémie a biológie. Zamýšľali sa nad tým, či sú slovenské výrobky skutočne 
„Made in Slovakia“ a zisťovali, v ktorých mestách a obciach Slovenska sídlia výrobcovia 
známych slovenských produktov, ktoré denne používame. V rámci riešenia 
matematických úloh hľadali súmernosť v prírode, programovali si svoj vlastný 
multimediálny príbeh. O tom, že aj hrať sa je veda a že večný postrach školákov – fyzika, 
môže byť aj veľmi zaujímavá sa dozvedeli pri experimentoch vo fyzikálnom laboratóriu. 
V druhej časti programu skúmali skrytý svet živočíchov, hladkali hady, písali odkazy 
tajným písmom, sledovali bengálske ohne, či vyrábali zubnú pastu pre slony. Program na 
prírodovedeckej fakulte skončil návštevou v spoločnosti T-Systems Slovakia. 

Piatkový dopoludňajší program bol venovaný Filozofickej fakulte UPJŠ. 
V jednotlivých aktivitách sa deti dozvedeli, čo je to filozofia, prečo je dôležité rozmýšľať 
a vedieť klásť otázky. Ako sa vyvíjalo volebné právo od antických čias až po súčasnosť, ale 
spoznali aj viaceré profesie, ktorých hlavným cieľom je pomoc iným. Spolu 
so svojimi lektormi hľadali ideálneho učiteľa a zamýšľali sa aj nad tým, ako by mal vyzerať 
ideálny žiak. Na záver programu nasadli do stroja času a preniesli sa do doby dávno 
minulej, kedy moreplavci objavovali kontinenty.     

Dopoludňajší zábavno-vzdelávací program prvých štyroch dní na fakultách bol 
popoludní doplnený pestrými športovo-animačnými aktivitami organizovanými Ústavom 
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telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. „Tohtoročný program športových aktivít sa 
niesol v duchu motta: POHYB – RADOSŤ – ÚSMEV. Deti zápolili vo viacerých športových 
a animačných aktivitách, pri ktorých museli využiť svoje individuálne schopnosti a 
zručnosti, ale  otestovali si aj schopnosť vzájomnej spolupráce a taktické myslenie. 
Pri nových aktivitách, ktoré sa pre deti zakaždým snažíme pripraviť, si deti hravou 
formou osvojili viaceré nové pohybové zručnosti, resp. sa v nich zdokonalili. Sme 
veľmi radi, že aj tohto roku z areálu ÚTVŠ UPJŠ na Ondavskej 21 v Košiciach deti 
odchádzali šťastné, usmiate, plné nových zážitkov, skúseností a priateľstiev,“ 
poznamenáva riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu Mgr. Alena Buková, PhD.  

 

Výber fotografií zo slávnostnej promócie a aktivít jednotlivých dní si môžete stiahnuť 
tu: http://uschovna.zoznam.sk/D1342688195127-qbvGwHlWfqYqhUjuNJxP 

 

 

 

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

Mgr. Jana Oleničová 
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
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