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TLAČOVÁ SPRÁVA 
         
Košice, 14. február 2018                                                                            
                                                       
 

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bodovali  
na Zimnej Univerziáde SR v karate 

 

Na ZOH 2018 štartuje aj študentka UPJŠ LF Barbara Kantorová 
 
 Traja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vybojovali na Zimnej 
Univerziáde SR, ktorá sa konala v dňoch 5.-9. februára 2018 na Technickej univerzite 
vo Zvolene, v karate pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dokopy štyri 
medaily a celkové tretie miesto spomedzi zúčastnených 16 univerzít. 

 

 Prvé miesto a zlatú medailu v kumite ženy do 55 kg získala študentka 6. ročníka 
Zubného lekárstva Zuzana Schwartzová a ďalšie prvé miesto a zlatý kov si odniesol študent 1. 
ročníka Všeobecného lekárstva Ján Füzer v kategórii kumite muži do 84 kg (na snímke 

nižšie). Dve tretie miesta získala študentka 5. ročníka Zubného lekárstva Zuzana Kormošová 
v kumite ženy do 50 kg a kata ženy do 50 kg. 

 

 ( Viac info na: http://univerziada.tuzvo.sk/  ) 

 

 
 

Foto zo Zimnej Univerziády SR 2018: archív Zuzany Schwartzovej 

 
 Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. je na 
študentov, úspešných reprezentantov hrdý a palce bude vo štvrtok veľmi držať ďalšej 
študentke Lekárskej fakulty UPJŠ Barbare Kantorovej. Študentka študijného programu 
Fyzioterapia vo štvrtok štartuje na Zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu 
v obrovskom slalome žien. 



Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice,  tel: 055  234 3220, mobil:  0905 344 299 

e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk     web: www.medic.upjs.sk 
 

 

 „Sám som vášnivý lyžiar a ako veľký priaznivec bieleho športu sledujem kariéru 
všetkých našich lyžiarov - Barbarinu kariéru zvlášť, keďže je našou študentkou. Jej účasť 
na olympiáde je jej veľkým úspechom aj príležitosťou a ja jej veľmi jej fandím, aby mala 
dobrý deň a zalyžovala to čo najlepšie,“ hovorí  prof. MUDr. Daniela Pella, PhD. 
 

 Barbara pozdravuje svojich priaznivcov z Pjongčangu, kde jej pobyt dosť sťažujú 
poveternostné podmienky a dva štarty, ktoré už som mala absolvovať, boli kvôli silnému 
vetru či sneženiu preložené na iný termín.  

 

 „Verím, že sa zajtra preteky obrovského slalomu konečne uskutočnia. Som rada, že 
som bola na podujatie veľkosti Zimných olympijských hier nominovaná a teším sa na každý 
svoj štart,“ hovorí  Popradčanka Barbara Kantorová, ktorú osobne podporil aj prezident SR 
Andrej Kiska. 
 

 „Stretnutie s hlavu nášho štátu v jedálni bolo veľmi príjemné. Prisadol si k nám na 
večeri aj so svojou dcérou a zaželal nám veľa šťastia na najbližšie preteky,“ poznamenáva 
Barbara (na fotografii vpravo s prezidentom Andrejom Kiskom na ZOH 2018 a jeho dcérou Natáliou 

vľavo, s ktorou ešte ako malé deti chodili do spoločného lyžiarskeho klubu). 

 
 

            
 

Foto z Pjongčangu: archív Barbary Kantorovej 
 
 
 

 
 

Foto: www.kantorova.sk  
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