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TLAČOVÁ SPRÁVA 
         

 Zahraniční študenti Lekárskej fakulty UPJŠ 
pomáhajú ukrajinským utečencom jedlom aj materiálne 
 
Osud ukrajinských utečencov silne oslovil nielen slovenských, ale tiež 

mnohých našich zahraničných študentov. Aj medici pochádzajúci z Nemecka, 
Grécka, Talianska, Poľska, Nórska, Švédska, Iraku a ďalších krajín v tejto 
situácii pomáhajú ukrajinským utečencom, ako vedia.   

 

Študenti medzi sebou vyhlásili finančnú zbierku a za získané prostriedky vo 
výške niekoľko tisíc eur nakúpili dôležitú materiálnu pomoc, ktorú odniesli počas 
uplynulého víkendu na hraničné priechody s Ukrajinou a dievčatá pripravujú pre ľudí 
v núdzi každý deň sendviče, ktoré rozdávajú na železničnej stanici alebo nosia na 
hraničné priechody. Sme hrdí na študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
že majú otvorenú myseľ a veľké srdcia! 
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Lekárska  fakulta  Univerzity  Pavla  Jozefa  Šafárika  v Košiciach  
má vyše 70-ročnú históriu. Od  svojho  založenia  v septembri 1948 pripravila 

na svoje budúce povolanie už vyše 15-tisíc úspešných absolventov. Na LF UPJŠ 
aktuálne študuje v dennej forme vyše tritisíc študentov v I. a II. stupni 
vysokoškolského štúdia, vrátane mnohých zahraničných študentov z vyše 50 
krajín sveta.   
      Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach realizuje aj postgraduálne vzdelávanie - 
doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Popri 
pedagogickej činnosti vyvíja fakulta bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci 
rôznych národných a medzinárodných projektov.  
 UPJŠ v Košiciach sa aj vďaka vedeckej činnosti jej Lekárskej fakulty 
umiestnila v rankingu univerzít The Emerging Economies University Rankings 2021 
na poprednej pozícii v rámci krajín V4 a získala 4. miesto za troma českými 
univerzitami (Karlovou univerzitou, Univerzitou Palackého a Masarykovou 
univerzitou) a je najlepšou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku z pohľadu 
úspešnosti univerzít vo vede a výskume. 

Viac na: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ 
 

 

     


