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INFORMÁCIA 
PRE MÉDIÁ 

 

Košice, 04. apríl 2016 
 
 

V utorok popoludní štartuje BEH MEDIKOV MESTA KOŠIC E 
organizovaný Spolkom medikov mesta Košice s charitatívnym cieľom 

 

Podujatie študentov Lekárskej fakulty UPJŠ príde podporiť  
aj jej bývalý študent - primátor mesta Košice Richard Raši 

 
 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú zajtra popoludní 
charitatívne podujatie BEH MEDIKOV MESTA KOŠICE. Spolok medikov mesta 
Košice pozýva nielen študentov medicíny, ale aj iných priaznivcov športu na zhruba 
trojkilometrový beh spojený s charitatívnou myšlienkou. Štartovné vo výške  
3 € za každého účastníka bude totiž odovzdané oddeleniu detskej neurológie Detskej 
fakultnej nemocnice v Košiciach. 
 

      „Pre bežcov sme pripravili nenáročný okruh so začiatkom pred Lekárskou 
fakultou UPJŠ na Triede SNP 1 cez ulicu Československej armády, Kuzmányho, 
Ondavskú a späť na Triedu  SNP. Registrácia účastníkov začína 5. apríla  
o 13. hodine v priestoroch Spolku medikov mesta Košice, teda v budove  
LF pri posluchárňach na II. poschodí nad aulou. Štartujeme následne o 15. hodine. 
Avizovaných máme už teraz okolo 150 účastníkov, preto veríme, že sa nám podarí 
získať pre oddelenie detskej neurológie aspoň 500 €,“ hovorí študent 4. ročníka 
všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Dávid Bauer, podľa 
ktorého medici na podujatí radi privítajú aj nebežcov. Tí sa okrem povzbudzovania 
môžu i čosi naučiť, pretože sprievodným programom je prezentácia podania 
kardiopulmonálnej resuscitácie (prvej pomoci) dobrovoľníkmi zo Slovenského 
červeného kríža. 

 

      Účasť na BEHU MEDIKOV MESTA KOŠICE prisľúbilo aj niekoľko pedagógov 
a podporiť podujatie príde aj bývalý študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. 

 

      Súťažné kategórie sú: muži, ženy a štafeta (zmiešaná). Prví traja pretekári  
vo všetkých kategóriách budú odmenení vecnými cenami.  

 

      Účastníci sa môžu zaregistrovať aj online na: 
https://docs.google.com/forms/d/1UZ8EorD8bQOMBaOvh5uzR6myQFR_cjAC0Aw-
ljGRw6c/viewform 
 

RNDr. Jaroslava Oravcová  
      PR manažérka 


