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P O Z V Á N K A  
 
 

Košice, 5. apríl 2019
 
 
 
 

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ chystajú ďalší BEH MEDIKOV 
 

 V utorok 9. apríla 2019 sa uskutoční 4. ročník BEHU MEDIKOV MESTA 
KOŠICE, ktorý organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ, členovia Spolku medikov 
mesta Košice. Cieľom podujatia je spojiť užitočnú telesnú aktivitu s pomocou druhým, 
keďže štartovné a dobrovoľné príspevky odovzdajú organizátori Detskej fakultnej 
nemocnici Košice na spríjemnenie prostredia pre malých pacientov.  

 

 „Pozývame všetkých študentov a pracovníkov Lekárskej fakulty a ďalších fakúlt 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, či iných bežcov, ktorí by mali chuť podporiť 
s nami dobrú vec, aby si s nami prišli zabehnúť nenáročnú, asi trojkilometrovú trať 
a prežiť príjemné popoludnie,“ pozýva na podujatie v mene organizátorov študentka  
3. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Anna Jenčová svojich kolegov, pedagógov i širokú 
verejnosť. Zdôrazňuje pritom význam behu v prevencii kardiovaskulárnych ochorení, obezity 
a iných chorôb, ktoré sú spôsobené zlou životosprávou.  
   

 Registračný poplatok pre bežcov je 3 eurá. Štartuje sa o 15.30 h. pred budovou 
Lekárskej fakulty UPJŠ a súťažiť sa bude v dvoch kategóriách - muži a ženy. Pre víťazov sú 
pripravené vecné ceny.  

 

 Registrácia je možná viacerými spôsobmi: vyplnením elektronického formulára na: 
https://forms.gle/suj7hHniN27iL7oD6 , vopred v priestoroch Spolku medikov mesta Košice, 
prípadne cez FB na https://www.facebook.com/events/333264974200754/  alebo v deň akcie 
od 13. do 15. hodiny na parkovisku pri budove Lekárskej fakulty UPJŠ (v blízkosti 
biochemických laboratórií), kde sa bude v tomto čase konať aj sprievodný program (meranie 
tlaku krvi, meranie telesného tuku, možnosť vyskúšať si kardiopulmonálnu resuscitáciu na 
figurínach a p.). Nasledovať bude spoločná rozcvička a hromadná fotografia pred štartom. 
 

 



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 
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