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LEKÁRSKA FAKULTA SA ZMENILA NA LETNÝ TÁBOR 

 

 Ako vyzerá umelé črevo? Akí sú neviditeľní obyvatelia sĺz? A prečo dievčatku nebilo srdce, keď ju 

vyšetroval jej rovesník? Deťom sa vďaka Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika otvoril čarovný 

svet. 

 KOŠICE. Húfy detí premávajúce sa po chodbách, kam zvyčajne majú prístup len lekári a vedeckí 

pracovníci. Lekárska fakulta sa na jeden deň zmenila na niečo podobné ako letný tábor. 

 Piataci a šiestaci základných škôl počas týždenného programu Univerzity bez hraníc na UPJŠ 2017 

mohli spoznať aj zákulisie lekárskeho života. 

 Program rozdelený do štyroch častí im postupne za asistencie odborníkov lekárskej fakulty 

sprostredkoval možnosť nahliadnuť do tajov ľudského tela. 

 Sú slzy iba voda, alebo môžu byť aj sladké alebo slané? Čo vlastne skrývajú? Prečo penia? Odpovede 

na tieto otázky našli deti v laboratóriu Ústavu lekárskej a klinickej biochémie. 

 Už samotný názov praktických cvičení „Hľadanie neviditeľných obyvateľov sĺz“ nasvedčoval tomu, že 

veda zďaleka nie je nudná a môže byť servírovaná zábavnou formou. 

 So skúmavkami ako profesionáli 

 Deti najprv absolvovali krátku prednášku, na ktorej sa dozvedeli, aké rôzne funkcie slzy plnia. Dokážu 

chrániť, čistiť i vyživovať. Okrem toho zistili, že emočný plač je typický najmä pre ženy, ktoré podľa 

štatistík plačú až 50-krát viac ako muži. Ešte viac ako ženy však plačú malé deti. 

 Dobrodružná vedecká cesta objavovania pozostávala zo stanovovania biochemických markerov v 

slzách. Na porozumenie možno zložitý výraz, ale keďže im to lektori vysvetlili prístupnou formou, 

rýchlo pochopili, čo ich na praktickom cvičení čaká. 

 Keď dostali do rúk skúmavky a chemikálie, razom sa zmenili na profesionálnych chemikov. Práca išla 

doslova od ruky 11-ročným kamarátom Patrikovi a Tiborovi z detského domova v Dobšinej. 

 Lekári nie, radšej hasiči 

 Bez výrazných problémov za asistencie docentky Vladimíry Tomečkovej miešali roztok, pridávali do 

neho chemikálie a dokazovali tak glukózu v slzách tým, že sa zmenila jeho farba. 

„Nebolo to ťažké. Ale lekármi nechceme byť, lebo je to náročné,“ zhodujú sa kamaráti. Na otázku, 

aké povolanie je ich vysnené, pohotovo odpovedajú, že by chceli byť hasičmi. Chemické laboratórium 

bola ich prvá zastávka na ceste za poznávaním, tešili sa ešte na ďalšie. 



„Niektorí sú veľmi šikovní. Dokázali sami pipetovať, sú to zvedavé deti,“ hodnotí malých bádateľov 

docentka Tomečková. S úsmevom dodáva, že niektorých by si možno aj v budúcnosti vedela 

predstaviť ako budúcich študentov medicíny. 

 Biele ochranné plášte 

 Veľká zábava čakala na školákov aj v Ústave experimentálnej medicíny. Prezreli si umelé črevo. Vlny 

smiechu vyvolalo, keď na seba mali navliecť ochranné plášte. Razom sa skupina zmenila na bielu 

pechotu pripravenú vyraziť do vedeckého laboratória. 

„Detičky sa u nás dozvedeli o priateľských probiotikách, teda o priateľských mikroorganizmoch alebo 

baktériách, ktoré majú veľmi pozitívny účinok na zdravie človeka. Zistili, kde sa tieto priateľské 

probiotiká nachádzajú v organizme živého človeka, na čo ich môžeme použiť, voči akým infekciám sú 

účinné a kde ich môžu nájsť,“ ozrejmil výskumný pracovník ústavu MVDr. Ladislav Strojný. 

 Po prehliadke umelého čreva, teda prístroja, ktorý simuluje reálne ľudské črevo, nešetrili deti 

otázkami. „Čo bude na desiatu?,“ zaujímalo najviac jedno z dievčatiek. Odborných výskumníkov jeho 

otázka rozosmiala. „Určite to nebude žiaden hamburger, ani kola či zemiakové lupienky, ale niečo 

zdraviu prospešné,“ poodhalil zloženie desiatového menu Strojný. 

 Model ako živý 

 Pri návšteve ďalšieho stanovišťa sa nám naskytol pohľad na dvojicu Mareka a Sofiu. „Nič 

nepočujem,“ prehlásil chlapček v snahe zachytiť fonendoskopom tep dievčatka. Deti si tiež mohli 

pozrieť figurínu ženy, na ktorej sa učia medici. Je takmer na nerozoznanie od živej. 

 Lekárska fakulta pred časom získala cez europrojekt desiatky simulátorov, modelov a trenažérov, aby 

umožnila budúcim lekárom trénovať medicínske postupy za takých podmienok, ktoré sa približujú 

realite. 

 Za asistencie zamestnancov I. internej kliniky a kliniky srdcovej chirurgie mohli spoznávať ľudské telo, 

dozvedeli sa nielen o princípe fungovania všetkých orgánov, ale mohli popočúvať aj svoje srdiečko. 

Veľkým lákadlom pre nich bola možnosť pozrieť si skutočné video z operácie srdca. 

„Oboznámili sme ich s tým, ako funguje srdiečko, aké má časti, ako môže fungovať. Prakticky si mohli 

vyskúšať meranie tlaku v krvi. Ukázali sme im, kde sa nachádzajú ďalšie dôležité orgány a vysvetlili im, 

ako fungujú,“ doplnila Lucia Merkovská, odborná asistentka I. internej kliniky. 

 Na zúbky sa nezabúda 

 Po zdravom obede prišla na rad posledná, ale nemenej dôležitá prednáška a praktické ukážky z 

dentálnej hygieny. Deti si nielen nacvičili správny postup čistenia zubov, spoznali aj tajomstvá 

anatómie ústnej dutiny a dozvedeli sa aj o možných chorobách a vhodnej strave, ktorá pomáha na 

ceste k zdravým zubom. 

 Detská univerzita pokračovala na univerzite počas celého týždňa. Každý jeden deň bol venovaný inej 

fakulte. Deti tak spoznali aj fakultu verejnej správy, právnickú, prírodovedeckú či filozofickú fakultu. 

 Dnes ich čaká slávnostná promócia ako pravých absolventov vysokej školy. Dostanú diplom aj oblečú 

ich do talárov. 



 

Pripravení spoznávať A deň zážitkov sa môže začať. 

 

Ďalšie použité fotografie: 

Ako správni vedci: Prezliecť sa do ochranných odevov, to sa deťom páčilo. 

Pri umelom čreve: Zaujalo. Aspoň tak ako otázka, čo bude na desiatu. 

Radšej budú hasičmi: Patrik a Tibor by sa však možno nestratili ani v laboratóriu. 

Prečo jej nebije srdce? Marek sa pokúšal vyšetriť Sofiu. 

Figurína ako živá: Aj na nej si mohli malí študenti ukázať, kde sú aké orgány. 

 


