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TLAČOVÁ   SPRÁVA 
 
      Košice, 27. apríl 2017 

 

Medici motivovali spolužiakov a zamestnancov fakulty, 
aby spravili niečo pre zdravie a použili  namiesto výťahu schody 

 
 
Včera sa v budove Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Triede 

SNP 1 v Košiciach v uskutočnila akcia „Hýb sa do schodov!“, ktorú organizoval Spolok 
medikov mesta Košice. Do organizácie akcie sa zapojilo 26 medikov, ktorí motivovali 
svojich kolegov, pedagógov a ďalších zamestnancov fakulty, aby pri príležitosti 
Európskeho dňa bez výťahov v čase medzi 8. a 15. hodinou vymenili pohodlné odvezenie 
sa za zdravšiu chôdzu po schodoch. K aktivite sa pridalo 204 registrovaných účastníkov,  
z toho 139 žien a 65 mužov, ktorí vyšli pešo všetkých 10 poschodí budovy a na každom 
sa pristavili pri stánku zameranom na inú oblasť prevencie zdravia.  

 

„Na akcii sa zúčastnili študenti, vrátane zahraničných kolegov, pre ktorých sme 
mali pripravené kartičky s označením stanovíšť v rámci akcie ‚No elevators day‘ 
v angličtine. Teší nás, že okrem študentov sa jej zúčastnili aj niektorí učitelia a zamestnanci 
fakulty. Pri registrácii účastníci najprv vyplnili krátky dotazník o množstve pohybovej 
aktivity, ktorú bežne vykonávajú. Potom absolvovali rôzne stanoviska, na ktorých si mohli 
overiť svoj zdravotný stav, alebo sa dozvedieť niečo o prevencii. Najväčší záujem bol 
o meranie glykémie a cholesterolu, no veľmi obľúbená bola aj ‚Prvá pomoc‘, kde mali 
možnosť vyskúšať si na figurínach srdcovo-pľúcne oživovanie. Motivovať k zmene sme 
chceli zvlášť fajčiarov, takže nás teší, že na stanovišti ‚Antitobacco‘ vymenilo cigaretu za 
jablko až 25 ľudí,“ hovorí študentka 3. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ  Lucia Hanušínová. 
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Cieľom podujatia bolo spropagovať využívanie jednoduchej a prístupnej pohybovej 
aktivity a motivovať čo najviac osôb, aby vynechali výťahy a išli v rámci 10-poschodovej 
budovy lekárskej fakulty po schodoch. Prvých sto účastníkov získalo športové puzdra  
od Všeobecnej zdravotnej poisťovne a po skončení akcie bolo spomedzi registrovaných 
účastníkov vylosovaných 13 výhercov. „Prví štyria získali 10 vstupovú permanentku  
na akúkoľvek športovú aktivitu ponúkanú Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ, dvaja 
dostali cyklistické tričko kampane ‚Now we bike‘ a jeden výherca získal tričko kampane 
‚Move week‘. Viacerých potešil kupón do Café medic,“  poznamenáva Lucia Hanušínová. 

 

Popri prezentovaní pohybu ako súčasti zdravého životného štýlu a významného prvku 
v prevencii mnohých súčasných civilizačných ochorení, bola akcia zameraná aj na prevenciu 
niektorých ochorení. Študenti na každom poschodí realizovali záujemcom rôzne vyšetrenia 
merania a ponúkli im popri informáciách zameraných na prevenciu chorôb a zdravý životný 
štýl aj nácvik prvej pomoci či fyzické cvičenia. Akcia sa stretla s veľmi priaznivou odozvou 
u študentov a zamestnancov UPJŠ LF a za organizáciu milého podujatia, ktoré oživilo všedný 
pracovný deň, pochválil organizátorov aj dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.  

 

     
 

     
 

Foto: UPJŠ LF, Žofia Hnátová 

 
 

Informačné stánky: prízemie: 1 .registrácia účastníkov, 2. meranie tlaku, 3.meranie glukózy 
1. poschodie: škola drepu, 2. p.: prvá pomoc, 3. p.: zloženie tela, 4. p.: meranie obvodu 

pásu a, stanovenie BMI, 5. p.: info o pohybe, 6. p.: stravovanie, 7. p.: testovanie 
flexibility a strečing, 8. p.: Antitobacco, 9. p.: správne držanie tela a SM systém,  

10. p.: zdravá myseľ v zdravom tele (starostlivosť o duševné zdravie) 
 

     
POZNÁMKA:  Túto tlačovú správu nájdete na:    www.medic.upjs.sk 

 
RNDr. Jaroslava Oravcová 

     PR manažérka 


