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TLAČOVÁ SPRÁVA 
         

Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ  
prilákal stovky záujemcov o štúdium 

 
Čakali ich zaujímavé prednášky a videá, modely ľudského 

tela, skutočné kosti, zuby, či chirurgické pomôcky, a vyskúšať  
si mohli aj chirurgické šitie alebo trhanie a vŕtanie zubov 

  
Košice, 8. február 2019                                                                             

 
Vyše päťsto stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska zavítalo vo štvrtok 7. 

februára 2019 na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, kde bol pre nich pripravený Deň 
otvorených dverí s cieľom predstaviť im štúdium na tejto fakulte. Súčasťou úvodného 
stretnutia v aule bolo prezentačné video, vďaka ktorému mohli návštevníci virtuálne 
nahliadnuť do rôznych priestorov fakulty ako sú posluchárne, laboratória, či klinické 
pracoviská v zdravotníckych zariadeniach. Okrem teoretickej a praktickej výučby im 
video priblížilo i univerzitu a samotné mesto Košice. Po ňom nasledovalo privítanie 
návštevníkov, ktorého sa vzhľadom na neprítomnosť dekana prof. MUDr. Daniela 
Pellu, PhD. zhostila prodekanka pre študijný program Zubné lekárstvo MUDr. Silvia 
Timková, PhD., ktorá v krátkosti predstavila našu fakultu a ponúkané študijné 
programy. Následne sa chopili slova študenti a farbisto načrtli tú odľahčenejšiu stránku 
náročného štúdia - študentský život a aktivity dvoch študentských organizácií. Činnosť 
spolku medikov mesta Košice prezentoval jeho predseda Adam Nedoroščík a prácu 
Slovenského spolku študentov zubného lekárstva popísal jeho národný koordinátor pre 
prevenciu Pavol Čurilla. Na záver úvodného programu zaznela študentská hymna 
Gaudeamus igitur a po nej sa študenti rozišli do ďalších posluchární a laboratórií, kde 
na nich čakalo pestré pele-mele ilustrujúce štúdium zdravotníckych odborov 
Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo a doktorských študijných 
programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo.  
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 Pre záujemcov o zdravotnícke odbory boli pripravené prezentácie študijných 
programov Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo v Seminárnej miestnosti a navštíviť tiež 
mohli Ústav ošetrovateľstva, ktorého pracovníčky im predstavili študijný program 
Ošetrovateľstvo a ukázali simulačné laboratória so špeciálnymi figurínami a simulátormi 
uľahčujúcimi výučbu ošetrovateľských techník. 
 

 Náplň výučby doktorských študijných programov priblížili predovšetkým aktivity 
v štyroch veľkých posluchárňach. V posluchárni P1 si mohli záujemcovia pozrieť zubárske 
inštrumentárium, modely zubov a ľudského chrupu, vyskúšať si za asistencie pracovníkov 
zubných kliník trhanie zubov na zubárskych fantómoch i prácu so vŕtacím trenažérom 
a vyvŕtať dieru do umelých zubov, ktoré potom vyplnili bielou výplňou. Výučbu 
predklinických predmetov demonštrovali rôzne modely i skutočné ľudské kosti v susednej 
posluchárni P2, kde sa venovali študentom viacerí pracovníci Ústavu anatómie. V posluchárni 
P3 doplnili prednášku o chirurgických odboroch videá z rôznych operačných zákrokov 
a študenti si mali možnosť ohmatať aj rôzne nástroje a pomôcky od ihiel, nožníc a peanov po 
mechanické šijacie aparáty - staplery. Prezentáciu I. chirurgickej kliniky dopĺňali pracovníci 
kliniky kardiochirurgie, ktorí stredoškolákov učili základné šicie techniky na banánoch 
a lekárka z kliniky anestéziológie a resuscitácie VÚSCH im zas priblížila význam 
používaných pomôcok ako sú ambuvak, vzduchovod, orotracheálna kanyla, laryngeálna 
maska, kontrapulátor a podobne. V ďalšej posluchárni P4 sa konali prednášky internistu 
približujúce náplň internej medicíny.      
 

 Pred posluchárňami boli umiestnené infostánky prípravného kurzu z biológie a 
chémie na prijímacie skúšky a študijného oddelenia poskytujúceho informácie 
o podmienkach podávania prihlášok a prijímacích skúšok. Program dopĺňali študentské 
aktivity ako nácvik poskytovania prvej pomoci, či prezentácia študentských projektov, 
napríklad Nemocnice u medvedíka, ktorý pomáha deťom predškolského veku odbúravať 
strach z lekárov. Tí najzvedavejší mohli navštíviť ešte vybrané štyri pracoviská - 
Laboratórium výskumných biomodelov (zverinec), kde sa dozvedeli o prínose hlodavcov 
pre biomedicínsky výskum, Ústav experimentálnej medicíny, ktorý skúma úlohu črevnej 
mikrobioty v patogenéze chronických chorôb človeka a využitie cielenej modulácie črevnej 
mikrobioty v prevencii a terapii, Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny či Ústav 
patologickej fyziológie.  
 

 „Verím, že bol včerajší Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 
pre stredoškolákov naozaj obohacujúci a poskytol im množstvo informácií a zážitkov, ktoré 
im pomôžu v rozhodovaní, aký si zvoliť smer v ich ďalšom štúdiu. Teší ma veľká účasť 
študentov a veľmi dobré odozvy,“ hovorí dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
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