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TLAČOVÁ SPRÁVA 
         
Košice, 13. február 2017                                                                               
                                                       

Lekársku fakultu UPJŠ navštívili kvôli myšlienke  
vzájomnej spolupráce ukrajinskí pedagógovia a lekári  

 
 Príležitosť stráviť deň na Lekárskej fakulte v rámci Dňa otvorených dverí 
využila vo štvrtok 9. februára 2017 skupina ukrajinských lekárov z rôznych 
medicínskych oblastí a viacerých pedagógov pôsobiacich v oblasti medicínskych vied 
z rôznych ukrajinských miest – Ivano-Frankovska, Ľvova, Charkova, Kosiva, 
Verchoviny a Černovíc.  
 

 Delegáciu, medzi členmi ktorej boli traja vysokoškolskí profesori a štyria docenti, ako 
prvé privítali v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Šrobárovej ulici 
prorektorky profesorka Ing. Mária Mareková, CSc. a docentka Ing. Silvia Ručinská, PhD., 
ktoré hosťom predstavili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, jej Lekársku fakultu a významné 
realizované projekty, ako je MEDIPARK. 
 

 
 

Foto: Prijatie hostí na Rektoráte UPJŠ v Košiciach 
 

 
 

Foto: Prijatie hostí na Lekárskej fakulte v Košiciach 
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 Následne sa Ukrajinskí hostia zúčastnili úvodného programu Dňa otvorených dverí  
Lekárskej fakulty UPJŠ v Aule UPJŠ LF, kde si zo záujmom vypočuli prezentáciu prodekana 
pre pedagogickú činnosť doc. MUDr. Jozefa Gonsorčíka, CSc. o výučbe na našej fakulte  
a pozreli si video približujúce mesto Košice, priestory fakulty i zdravotníckych zariadení,  
v ktorých sa realizuje praktická výučba medikov, fyzioterapeutov a ošetrovateľov. Neskôr 
navštívili viaceré pracoviská lekárskej fakulty, medziiným Ústav experimentálnej medicíny 
UPJŠ a kliniky vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. Návštevu 
ukončilo oficiálne prijatie vedením Lekárskej fakulty UPJŠ v miestnosti Vedeckej rady. 
 

 
 

Foto: Ukrajinskí lekári a predagógovia si zo záujmom pozreli prezentáciu LF na DOD 2017 
 
 
 

 Ako konštatoval organizátor návštevy za ukrajinskú stranu Olexandr Marusyn, 
pôsobiaci na odbore zdravotníckych činností v Ivanofranovskej oblasti, myšlienka integrácie 
Ukrajiny do EÚ so sebou prináša otázku hľadania vhodných partnerov v rôznych oblastiach, 
pričom košická lekárska fakulta sa javí pre lekárov a pedagógov pôsobiacich v medicínskej 
oblasti ako veľmi prirodzený partner pre svoj význam, i vzhľadom na svoju polohu v blízkosti 
hraníc s Ukrajinou. „Preto sme mali veľký záujem dozvedieť sa viac o Lekárskej fakulte 
UPJŠ a otvoriť možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu i rôznych projektov, 
vrátane tých so zameraním na výmenné stáže pre pracovníkov a študentov, ako je projekt 
Erasmus +,“ konštatoval O. Marusyn a tlmočil pozvanie pre pracovníkov Lekárskej fakulty 
UPJŠ na medzinárodnú konferenciu organizovanú v Ivanofrankovsku v dňoch 22.-23 februára 
s účasťou zástupcov z Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estónska a Slovenska, ktorej témou  
je Ukrajina a európsky priestor. 
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