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Lekárska fakulta UPJŠ sa predstavila na Dni otvorených dverí UPJŠ: 

Návštevníci sa mohli dotknúť skutočných kostí a chirurgického 
inštrumentária, vŕtať alebo trhať zuby, či pichať injekcie 

 
      V piatok 7. októbra sa uskutočnil Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach,  
v rámci ktorého sa v areáli na Moyzesovej 9 študentom gymnázií a stredných škôl 
predstavila aj Lekárska fakulta UPJŠ. Pre návštevníkov podujatia pripravili pracovníci 
fakulty okrem videoprezentácie LF a predstavenia dvoch študentských organizácií -  
Spolku medikov mesta Košice a Slovenského spolku študentov zubného lekárstva -  
aj rôzne študijné pomôcky, modely ľudského tela, ľudské kosti a inštrumentárium 
používané v lekárskej praxi, čo potešilo mnohých návštevníkov. 
 

     Študenti privítali nielen možnosť dotknúť sa skutočných kostí, ale aj vyskúšať si vlastnými 
rukami vŕtanie a trhanie zubov na pripravených modeloch, pichnúť injekciu do sedacieho 
svalu, či zoznámiť sa s chirurgickým inštrumentáriom a laparoskopickým vybavením  
na rôzne použitie. Okolo štyroch stanovíšť, ktoré pripravili pracovníci Ústavu anatómie, 
Ústavu ošetrovateľstva, I. chirurgickej kliniky a I. stomatologickej kliniky, prešlo vyše päťsto 
študentov a veľa z nich sa skutočne živo zaujímalo nielen o rozličné vystavené predmety,  
ale aj o rôzne okolnosti štúdia na košickej Lekárskej fakulte, ktorá má už takmer 70-ročnú 
históriu. 
 

 
 
 

Autor foto: Žofia Hnátová, UPJŠ LF 
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     Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zabezpečuje doktorské štúdium v študijných 
programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a tiež bakalárske a magisterské štúdium  
v študijných programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. Realizuje aj 
doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane 
špecializačného štúdia. Okrem pedagogickej činnosti má aj bohaté vedecko-výskumné 
aktivity v rámci národných aj medzinárodných projektov s využitím unikátnych laboratórií  
a prístrojov získaných z prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty 
na významné výskumné projekty zvyšuje kvalitu vedeckých výstupov, rating i prestíž  
LF UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.  

 

      Lekárska fakulta UPJŠ v komplexnej akreditácii obhájila svoje postavenie v najvyššej 
kategórii “A“ (získaním bodového hodnotenia 3,95 z max. 4,0) a predstavuje životaschopnú 
ustanovizeň, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji lekárskych vied a vo vzdelávaní 
lekárov v oblasti humánnej medicíny nielen pre potreby Slovenska, ale aj mnoho iných krajín 
sveta – Európy, Ázie, Afriky, Ameriky i Austrálie. Veľmi úspešne si plní svoje základné 
spoločenské poslanie – vychováva kvalitných lekárov a realizuje medicínsky výskum, pričom 
kvalitná výučba na tejto fakulte poskytuje veľmi dobrý základ pre uplatnenie  
sa jej absolventov na trhu práce. 
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