
                                          
 

 

 

Detská dopravná univerzita (DDU) 2015 

 

Organizátor: 
Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a 

spoločnosťou UNI&Co., a.s. 

 
Miesto konania:  
Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava 

- každý deň zraz študentov univerzity v priestoroch Stavebnej fakulty STU o 8.00 hod. 

- každý deň rozchod študentov v priestoroch Stavebnej fakulty STU o 16.00 hod. 

 
Študenti:  
deti zo základných škôl a osemročných gymnázií vo veku 11-14 rokov z Bratislavy a blízkeho okolia 

max. 20 detí v turnuse  

 

Podmienky prijatia: 
Výborný prospech na polročnom (školský rok 2014/2015) a koncoročnom (školský rok 2013/2014) 

vysvedčení preukázaný fotokópiou vysvedčení.  

 
Cieľ: 
Oboznámiť študentov s problematikou dopravy a dopravnej infraštruktúry s cieľom podnietiť u nich 

záujem o túto problematiku, vyplniť im voľný čas počas letných prázdnin a  čiastočne tak odbremeniť 

ich rodičov. 

 
Termín a doba trvania:  
6. - 17. júl 2015 (10 pracovných dní, od 08.00 – 16:00 hod.) 

 

Predpokladaný účastnícky poplatok: 
40 EUR/študenta 

 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté: 

priestory, pomôcky na výučbu (zošity a písacie potreby), technické vybavenie (výpočtová technika, 

multimediálny projektor a pod.), obedy a občerstvenie, náklady na výlety, vstupné, osobné náklady 

(pedagogický dozor, inštruktori a pod.), doprava, darčeky (čiapky, tričká, tašky), diplomy atď. 

 
Počas celého turnusu je zabezpečený pedagogický dozor a občerstvenie (obedy v jedálni MDVRR SR, 

pitný režim a pod.). 

 

Predbežný program: 
1. týždeň – most Apollo, dopravné múzeum, vodné dielo Gabčíkovo, lodný prístav, dopravné 

ihrisko, počítačové projektovanie mostov, návšteva MDVRR SR, plánovanie ciest, čítanie máp, 

ukážka techniky Policajného zboru 

 



 

2. týždeň – železničná stanica, Národná diaľničná spoločnosť – dopravný dispečing 

a prezentácia techniky, pretekársky okruh na Slovakia ringu a Driving academy, plavba loďou, 

prezentácia techniky na údržbu ciest na RCBA,  

 

Detská dopravná univerzita bude ukončená slávnostnou promóciou, ktorá sa uskutoční 17. júla 2015 

v popoludňajších hodinách  v aule Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

 

Informácie a fotografie z Detskej dopravnej univerzity 2014 sú zverejnené na web stránke 

www.cestnaspol.sk a facebooku SCS www.facebook.com/cestnaspol 

 

 
Kontaktná osoba: 
Zuzana Fabianová 

Slovenská cestná spoločnosť 

Koceľova 15 

815 94 Bratislava 

 

Mobil: 0905 164 992 

Mail: fabianova@cestnaspol.sk 


