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Za dvanáct let si na univerzitě třetího věku doplnilo vzdělání již přes osm set babiček a 
dědečků z Třince a jeho okolí. O alternativní vzdělávání seniorů je stále zájem. Proto se 
starostka města Věra Palkovská dohodla s novým rektorem Ostravské univerzity Janem 
Latou na jeho pokračování.  
 
„V Třinci je o studium univerzity třetího věku ze strany starší generace nebývalý zájem. Řada 
studentů se už bezprostředně po ukončení předchozího běhu dotazovala, zda bude 
univerzita pokračovat,“ uvedla Věra Palkovská.  
 
Třinec je v tomto ohledu specifický. Rektor Ostravské univerzity dokonce potvrdil, že v 
žádném jiném městě kraje se akademici nesetkali s takovým ohlasem. „Právě proto 
nechceme seniory zklamat a ve spolupráci s univerzitou jim opět vyjdeme vstříc,“ vysvětlila 
novou domluvu starostka Třince.  
 
Do dalšího semestru tak noví studenti naskočí už počátkem dubna. Studium bude tradičně 
rozděleno do čtyř cyklů. V každém z nich senioři absolvují šest přednášek. Na začátku a na 
konci studia nebudou chybět slavnostní akty jako imatrikulace a promoce.  
 
Na závěr absolventi získají Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
„Slavnostní imatrikulace studentů se uskuteční 7. dubna a bezprostředně po ní zazní první 
přednáška,“ nastínila mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová.  
Termíny následujících přednášek prvního semestru jsou stanoveny na 21. dubna, 5. a 19. 
května, 2. a 16. června. Pokaždé začnou ve 14 hodin ve společenském sále kulturního domu 
Trisia.  
 
„Veškeré podrobnosti o studiu budou zájemcům včas k dispozici na webových stránkách 
města nebo na telefonním čísle 558 306 106,“ upozornila mluvčí Szlaurová.  
 
Hlavním posláním univerzity třetího věku je nabídka výukového prostoru pro sebevzdělávání 
lidí v „neproduktivním věku“, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky ve vědě i umění.  
 
Univerzita třetího věku je vzdělávací alternativou netradičního typu vysokoškolského studia 
určenou pro ty, kteří dobrovolně chtějí rozvíjet svoji osobnost a získávat nové vědomosti.  
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