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TLAČOVÁ  SPRÁVA 
 

 
      Košice, 19.  júl 2016 

 
 
 

Študentky UPJŠ obsadili na Európskych univerzitných 
hrách prvé miesto v súťaži senioriek v karate 

 
      So zlatými medailami sa vrátili z Európskych univerzitných hier v chorvátskom 
Záhrebe v závere minulého týždňa domov tri študentky Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. Študentky Lekárskej fakulty UPJŠ Zuzana Schwartzová 
a Viktória Pillárová a študentka Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ Marigona 
Mehmeti vybojovali najvyššiu priečku v súťaži družstiev seniorov v karate spomedzi  
15 družstiev. Druhú priečku obsadili Slovenky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a o tretiu priečku sa podelili družstvá z Univerzity v Ľubľane (Slovinsko) a z Univerzity  
sv. Cyrila a Metoda v Skopje (Macedónsko). Celkovo súťažilo v karate na tomto podujatí  
pod záštitou EUSA 271 pretekárov z 21 európskych krajín. 
 

      „Bolo to veľmi náročné, keďže v kategórii senioriek sme v podstate nováčikmi a teší 
nás, že nám podľahol aj ostrieľanejší ďalší slovenský tím z Univerzity Mateja Bela,  
ktorý si napriek lepším skúsenostiam odniesol len striebro. Domov sme sa vrátili plné 
eufórie a nádejí do budúcna. Rozhodne nás táto výhra veľmi nakopla a dúfame, že sa nám  
aj vďaka nej podarí dostať na jeseň tohto roka na seniorské majstrovstvá sveta v Rakúsku. 
Už len nominácia na toto podujatie je totiž považovaná za veľký úspech,“ hovorí študentka 
4-ročníka Zubného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Zuzana Schwartzová,  
ktorá na Európskych univerzitných hrách v Záhrebe získala ako jednotlivkyňa aj 3. miesto 
v kategórii žien do 55 kilogramov. 
 

      
 
 

(Zľava Z. Schwartzová, V. Pillárová, M. Mehmeti)            (Zľava M. Mehmeti, Z. Schwartzová, V. Pillárová) 
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     „V prvom kole sme nastúpili proti družstvu z Macedónska, ktoré sme porazili  
2:1 na zápasy. V ďalšom kole nás čakalo družstvo z Turecka, ktoré sme porazili taktiež  
2:1 a v treťom kole, o postup do finále, sme vyhrali s ďalšími Turkyňami 2:1. Vo finále nás 
potom čakali naše skúsenejšie kolegyne zo Slovenska, ale podarilo sa nám ich zdolať a tak 
sme vyhrali celú kategóriu,“ približuje Viktória Pillárová, študentka 1-ročníka Všeobecného 
lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ a dodáva, že je veľmi rada, že sa dievčatám pošťastilo 
prezentovať svoju školu na takom veľkom športovom podujatí akým sú Európske univerzitné 
hry. „Z víťazstva sa nesmierne radujem, o to viac, že to bola moja prvá univerzitná súťaž. 
Latku sme nasadili vysoko a tak dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť rovnaký výsledok 
aj nabudúce,“ konštatuje. Ako dodáva ďalšia z trojice úspešných dievčat Marigona Mehmeti,  
na začiatku kategórie ani nerátali s tým, že sa ako mladé družstvo dostanú v takej konkurencii 
až do finále a už vôbec nie, že ju vyhrajú... O to väčšia bola potom ich radosť. 

 

      Zuzana, Viktória a Marigona sú hrdé nielen na svoje víťazstvo, ale aj skutočnosť, že ním 
prispeli k zviditeľneniu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej Lekárskej fakulty 
i Ústavu telesnej výchovy a športu, na ktorých študujú. Ich výhra samozrejme teší 
predstaviteľov týchto inštitúcií a rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,  
dekan Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a riaditeľka ÚTVŠ Mgr. Alena 
Buková, PhD. sa pridávajú ku gratulantom.  
 

     „Úspech našich študentiek je pre mňa výbornou správou. Nie je to tak dávno, čo sa tieto 
tri mená spomínali v súvislosti so Zimnou univerziádou 2016, kde získali všetky  
tri medailové priečky v karate ako jednotlivkyne. Verím, že o týchto dievčatách, z ktorých 
dve študujú na Lekárskej fakulte, ešte budeme počuť, a som veľmi rád, že naše študentky 
dokážu náročné štúdium medicíny skĺbiť aj so športom a navyše takto krásne zabojovať,“  
poznamenáva dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., 
ktorý považuje toto pekné víťazstvo aj za úspech fakulty a univerzity.   
 
 

 
 
 

Víťazné družstvá karatistiek – senioriek: v strede zlaté študentky UPJŠ, vľavo strieborné  
študentky Univerzity M. Bela a vpravo 2 strieborné družstvá zo Slovinska a Macedónska  
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