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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Košice, 1. jún 2018

 
Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie novej výučbovej základne 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 
 

 Dnes dopoludnia sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej kliniky stomatológie a 
maxilofaciálnej chirurgie na Bačíkovej ulici ako výučbovej základne Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach v Akadémii Košice, n.o. za prítomnosti bývalého prezidenta Dr. h. c. 
Ing. Rudolfa Schustera, PhD., podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. 
Rastislava Trnku, prorektorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. 
Jána Gbúra, CSc. a prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., dekana Lekárskej fakulty UPJŠ 
prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., predsedu Akademického senátu UPJŠ LF prof. 
MUDr. Petra Jarčušku, PhD., ďalších predstaviteľov fakulty a iných významných hostí.  
 

 Úlohy slávnostného strihania pásky sa zhostili prví dvaja menovaní Košičania a veľkí 
lokálpatrioti – Rudolf Schuster a Richard Raši, spoločne s dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ 
prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. a riaditeľom spoločnosti Akadémia Košice, n.o. Dr.h.c. 
prof. MUDr. Andrejom Jenčom, CSc., MPH. Ako vo svojom príhovore poznamenal prof. 
Jenča, bývalému primátorovi mesta Košice a bývalému županovi Zdenkovi Trebuľovi, ktorý 
sa však dnešného slávnostného otvorenia nemohol zúčastniť, vďačí za veľkú podporu pri 
realizácii myšlienky vybudovania špičkovej novej kliniky stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie, ktorá disponuje modernými priestormi na diagnostiku, ambulanciami, operačnými 
sálami, pacientskymi izbami i výučbovými priestormi. 
 

 
 

Na fotografii zľava: Daniel Pella, Andrej Jenča, Rudolf Schuster a Richard Raši 
(Foto UPJŠ LF, Žofia Hnátová) 
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 Praktická výučba študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v študijnom 
programe Zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku sa realizuje na tomto pracovisku 
na základe zmluvy o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe 
študentov verejnej vysokej školy od februára tohto roka, pričom Akadémia Košice, n.o. 
ponúka moderné priestory na realizáciu výkonov v oblasti stomatólogie a maxilofaciálnej 
chirurgie vybavené špičkovým zariadením pre diagnostiku a liečbu ochorení tváre, ústnej 
dutiny a priľahlých orgánov a štruktúr. 

 

 „Zubné lekárstvo je odbor špecifický svojou náročnou a vysoko nákladnou 
prípravou. Praktické zručnosti prípravy absolventa si vyžadujú vysoké vstupné náklady na 
diagnostiku a ošetrovanie pacientov, teda ‚objektov‘ praktickej výučby študentov. Medici 
musia absolvovať minimálne 1500 hodín praktickej klinickej výučby, aby nadobudli 
zručnosti   potrebné k tomu, aby po ukončení štúdia mohli samostatne vykonávať základné 
diagnostické a terapeutické stomatologické výkony. Vznikom nového pracoviska – špičkovej 
kliniky, ktorá sa stala novou výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
došlo k zlepšeniu podmienok pre klinickú výučbu predmetov v odbore zubného lekárstva. 
Predovšetkým sa znížil počet študentov na jedného učiteľa a jedno zubné kreslo z 5-7 na 
troch študentov pri jednom kresle, čím sa zefektívňuje výučbový proces,“ hovorí riaditeľ 
Akadémia Košice, n.o. a garant  štúdia zubného lekárstva Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, 
CSc., MPH. 

 

              Nové pracovisko na Bačíkovej 7 v Košiciach je prístrojovo a materiálne špičkovo 
vybavené - umožňuje 3D RTG vyšetrenie, disponuje CT prístrojom pre diagnostiku hlavy 
a má vlastnú radioviziagrafiu a ortopantomografiu. Diagnostiku ochorení tváre, krku a ústnej 
dutiny zabezpečuje kvalifikovaný zdravotnícky personál so špecialistami v oblasti 
stomatológie, dentoalveolárnej chirurgie, čelustnej ortopédie, implantológie, 
maxiolofaciálnej, plastickej chirurgie a otorinolaryngológie. V súčasnosti sa personálne 
buduje tak, aby popri poskytovaní špičkovej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti 
a kvalitnej vzdelávacej činnosti vykonávali jeho zamestnanci aj vedecko-výskumnú činnosť. 
Do výskumných projektov budú mať možnosť sa zapojiť aj študenti Lekárskej fakulty UPJŠ.  

 

  „Keďže bola klinika vybudovaná špecificky pre diagnostiku, liečbu a praktickú 
výučbu v zubnom lekárstve, ponúka určite najreprezentatívnejšie priestory v Košiciach a 
okrem toho disponuje špeciálnymi priestormi - kvalitnými fantómovými miestnosťami na 
tréning praktických zručností bez pacientov. Preto je toto nové klinické pracovisko 
pochopiteľne vítaným obohatením možností praktickej výučby našich študentov zubného 
lekárstva,“ poznamenáva dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
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