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Košice 4. júl 2018 

 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila svoje brány pre najmenších 

účastníkov 

 

Obľúbená Univerzita bez hraníc sa začne v pondelok 9. júla 2018 v priestoroch 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po týždni spoznávania univerzity bude pre 

takmer 50 detí pripravená slávnostná promócia Univerzity bez hraníc, ktorá sa uskutoční 

v piatok 13. júla 2018 o 15. hodine v aule prof. Prasličku 

Žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl ponúkne UPJŠ v Košiciach zaujímavý program. 

Počas neho navštívia najmenší účastníci jednotlivé fakulty a univerzitné pracoviská a získajú 

tak nové poznatky a vedomosti. Na Lekárskej fakulte sa deti naučia, ako zdravo jesť a ako 

pipetovaním vytvárať zvieratká. Taktiež sa zoznámia so zaujímavými parazitmi a naučia sa, 

ako sa starať o zdravé zúbky. S Prírodovedeckou fakultou si pomocou minipieskoviska 

vytvarujú rôzne formy reliéfu v krajiny a zabavia sa maľovaním s neviditeľnými farbami. 

V priestoroch PF UPJŠ v Košiciach spoznajú, ako vzniká počítačová animácia a deti určite 

zataja dych pri ukážke živých hadov. Modelové súdne konanie ponúkne Právnická fakulta, na 

ktorej sa už odjakživa paragrafy sypali a zákon lial. Žiaci na Univerzite bez hraníc zistia nielen, 

čo je to právny poriadok a prečo ho potrebujeme, ale aj aké základné práva a slobody v našom 

živote existujú. Jeden deň na Fakulte verejnej správy ponúkne deťom odpovede na otázky, čo 

je to Európska únia, prečo a kedy vznikla, čo je to migrácia a čo sú voľby. Filozofická fakulta 

predstaví príbeh starej povaly a naučí, ako pomáhať druhým. Počas jedného dňa na FF UPJŠ 

v Košiciach sa deti zorientujú v tom, ako sa bezpečne pohybovať v online priestore a prečo sú 

osmičky dôležité pre históriu Slovenska. Do informačného úľa zavedie najmenších 

návštevníkov Univerzitná knižnica a v lone Botanickej záhrady spoznajú deti rôzne zaujímavé 
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rastliny. Každý deň zažijú žiaci jedinečné pirátske dobrodružstvá s Ústavom telesnej výchovy 

a športu. 

Tohtoročná Univerzita bez hraníc bude oficiálne ukončená v piatok 13. júla 2018 

slávnostnou promóciou za účasti vedenia univerzity, na ktorej získajú deti Diplom 

o absolvovaní projektu. 

 

Príloha: fotografie z UBH 2017 

        
 

       
 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk 

tel.: +421 905 385 911 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . 

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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