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Nevšedný študent medicíny 

 

Patrik Švajda, moderátor: „Zákerná choroba ho pred rokmi posadila na invalidný vozík. Dnes ho už 

nepotrebuje, ale stále bojuje s nepríjemnou svalovou dystóniou. Mladý muž napriek svojmu 

ochoreniu úspešne študuje medicínu v Košiciach.“ 

Jozef Demeter, redaktor: „Prvé príznaky ochorenia začal mať Braňo ako osemročný po prekonaní 

obyčajnej chrípky. Svalové kŕče a strata kontroly nad pohybmi ho časom posadili do invalidného 

vozíka. Dva roky trvalo stanovenie diagnózy. Medzičasom sa však Braňov stav zhoršoval, a tak jedinou 

možnosťou bola operácia.“ 

Branislav Bujňák, študent medicíny: „Hneď do troch týždňov sa mi začal rapídne zlepšovať stav a do 

mesiaca po operácii som sa postavil znova na nohy.“ 

Jozef Demeter: „Táto udalosť inšpirovala dnes už devätnásťročného mladíka k štúdiu medicíny. 

Choroba ho stále trochu obmedzuje pri pohybe, narušenú má aj jemnú motoriku ruky, a tak sa mu 

fakulta rozhodla vyjsť pri štúdiu v ústrety.“ 

Jaroslava Oravcová, hovorkyňa LF UPJŠ v Košiciach: „Poskytuje mu v prípade potreby dlhší čas na 

vypracovanie odpovedí pri testoch.“ 

Oľga Lešková, pedagogička: „Oni sa snažia. Čo vedia, vedia, čo nevedia, snažia sa doučiť. A myslím, že 

nejaké postihnutia v tom nehrajú úlohu.“ 

Spolužiačka: „Tak myslím, že on je veľmi usilovný a veľmi múdry.“ 

Jozef Demeter: „No byť Braňovým spolužiakom prináša aj rôzne výhody.“ 

Spolužiak: „Ako napríklad že má auto, takže môžeme parkovať kdekoľvek, keďže má kartičku, ktorá 

mu to dovoľuje.“ 

Jozef Demeter: „Napriek svojmu hendikepu behá Braňo po schodoch lepšie ako mnoho jeho 

rovesníkov. Rodičia musia jeho prílišnú aktivitu niekedy aj brzdiť.“ 

Branislav Bujňák: „Snoubordujem, jazdím na horskom bicykli, chodím do posilovne, cvičím, čiže 

strašne veľa chcem lietať všade, všade musím byť a v kuse niečo robiť.“ 

Jozef Demeter: „A čomu by sa chcel v budúcnosti ako lekár venovať?“ 

Branislav Bujňák: „Mám také jemné vyhliadky - kardiológia, alebo potom neurológia, čo sa týka 

môjho prípadu, a zaujímať sa viac o ten výskum, čo sa týka mojej choroby.“ 

Záver spotu: Záber na Lekársku fakulta UPJŠ v Košiciach 


