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Na Univerzite tretieho veku promovalo 236 absolventov 

 

Univerzita tretieho veku Košice má za sebou 22. ročník svojho fungovania. Minulý 

týždeň si na promócii prevzalo diplom jej absolventa 236 študentov. 

 

KOŠICE. Mnoho dôchodcov si „jeseň života“ užíva. Venujú sa vnúčatám, chodia na túry 

alebo sa rýpu v záhradke. Sú však aj takí, ktorí by radi ešte ponamáhali mozog a všeličo nové 

sa naučili. Pre nich vznikla v marci 1992 Univerzita tretieho veku (UTV). 

Nie je však určená iba pre dôchodcov, ale pre ľudí od 40 rokov vyššie s cieľom vytvoriť 

priestor pre vzdelávanie seniorov. 

Na štúdiu sa podieľajú štyri košické vysoké školy: Technická univerzita Košice, Univerzita P. 

J. Šafárika, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Podnikovo-hospodárska fakulta 

EU Bratislava. 

Poslaním UTV je vhodnou formou sprístupniť súčasné poznatky vo vybraných odboroch i 

občanom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť zapojení vo formálnom vzdelávaní. Pomáha 

im nielen nájsť zmysluplné trávenie voľného času a sebarealizácie, ale zlepšuje ich psychickú 

i fyzickú kondíciu a pomáha predchádzať beznádeji starších ľudí či pocitu osamotenia alebo 

strachu zo smrti po strate životného partnera. Prispieva tiež k zlepšovaniu medziľudských 

vzťahov a pomáha pestovať pozitívne sebahodnotenie. 

Deväť odborov 

Na začiatku mala UTV iba dvojročné štúdium, od roku 1996 je trojročné. Prvý ročník je 

spoločný a obsahuje prednášky zo všetkých odborov. Od 2. ročníka sa poslucháči prihlasujú 

na ľubovoľný odbor. 

Skúšky sú semestrálne a vykonávajú sa formou testu. Hodnotenie je dvojstupňové: vyhovel - 

nevyhovel. 

Štúdium ponúka množstvo odborov, tento rok študenti promovali v deviatich: Informatika a 

informačné a telekomunikačné technológie, Právo, Medicína, Psychológia, Veterinárna 

medicína, Architektúra a stavebníctvo, Dejiny umenia, Anglický jazyk a Človek – zdravie – 

životné prostredie – spôsob života. Práve o tento odbor bol tento rok najväčší záujem, z 236 

promujúcich študentov si diplom prevzalo 63. 

Doteraz 2 440 absolventov 

Podľa tajomníčky UTV, Kataríny Kováčovej, sa na štúdium hlásia väčšinou ženy. V 

začiatkoch bolo zapísaných od 50 do 130 poslucháčov, postupne ich počet rástol. Tento rok 

študovalo vyše 500 a doteraz ukončilo štúdium UTV až 2 440 absolventov. Najstarším tento 
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rok promujúcim študentom bola žena, Ing. Helena Považanová, narodená v roku 1932. 

Najstarším mužom bol Dipl. tech. Vojtech Lehotský, narodený v roku 1936. 

 

 

 

Najstarší tohtoročný absolvent. V. Lehotský promoval vo veku 77 rokov. 


