Košice, 23. jún 2021

TLAČOVÁ SPRÁVA
Študentky prvého ročníka úspešne reprezentujú Lekársku fakultu UPJŠ
v Košiciach na športovom poli
Prváčky Kamila Plavnická a Barborka Bohušová majú za sebou náročný rok. Okrem
zmeny, ktorú im po ukončení gymnázia prinieslo obtiažne štúdium medicíny a ktoré
absolvovali počas celého akademického roka dištančne, zvládajú ešte aj trénovať a hrať
súťažne basketbal. Študentky všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v
Košiciach hrajú v tíme Young Angels Košice a úspešne reprezentujú tento klub, aj svoju
fakultu. V tomto roku získali s klubom Slovenský pohár a dve medaily, keď sa v playoff
umiestnili na 3. mieste v Extralige žien a na prvom mieste v súťaži Extraliga žien do 23
rokov. Gratulujeme!

Foto: Zľava doprava Kamila Plavnická a Barbora Bohušová

Ako sa im darí dievčatám zvládať náročné štúdium všeobecného lekárstva so
športovou kariérou?
Barbora Bohušová sa venuje basketbalu od tretieho ročníka základnej školy a od
„základky“ tiež snívala, že pôjde v šľapajach svojho otca, zubného lekára. „Na študijný
program zubné lekárstvo ma však neprijali, ale urobila som prijímacie skúšky na všeobecné
lekárstvo, ktoré ma veľmi chytilo. Takže medicína snáď v rodine predsa len ostatne, verím,
že školu úspešne zvládnem, aj keď popri tom niekedy aj dvakrát denne trénujem,“ hovorí
Barbora, ktorá uvažuje do budúcna o uplatnení v oblasti internej medicíny.
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Kamila Plavnická začala s basketbalom neskôr, až v poslednom ročníku na základnej
škole, ale keďže sa jej darilo, veľa ľudí ju presviedčalo, aby študovala ďalej na športovom
gymnáziu. Jej rodičia však nechceli vsadiť všetko na jedinú kartu a vzdelanie považujú za
veľkú hodnotu, preto Kamila vyštudovala bilingválne gymnázium a potom ju zlákala
medicína.
„Dávnejšie som mala športový úraz a nejako to vo mne zarezonovalo. Môj sen bol
‚opravovať’ kolená a aj keď neviem, či sa nakoniec rozhodnem byť ortopédom, starať sa o
ľudské zdravie chcem určite,“ hovorí Kamila Plavnická, ktorá po nástupe na Lekársku
fakultu UPJŠ chvíľu zvažovala, či basketbal takpovediac nezavesiť na klinec, pretože sa
obávala, ako bude zvládať štúdium. No keďže tento šport je súčasť jej života, rozhodla sa
zabojovať a utiahnuť oboje.
„Tie dve hodiny denne na tréning si viem vždy ukradnúť, ostatne, je to výborný reset
náročného štúdia. Aj keď mnoho spolužiakov považovalo dištančné štúdium za náročné,
mne to situáciu paradoxne uľahčilo, pretože som si vedela lepšie zorganizovať čas.
Samozrejme, praktické cvičenia mi veľmi chýbajú, preto určite využijem možnosť
absolvovať mimoriadne cvičenia v rámci Letnej školy z anatómie a histológie,“
poznamenáva Kamila.

Najbližšie čaká dievčatá reprezentácia Slovenska na Majstrovstvách Európy do 20
rokov v Skopje a v budúcnosti by radi reprezentovali Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach na letnej Univerziáde. Budeme im držať palce!

Foto: Archív Young Angels Košice - Zisk Slovenského pohára, marec 2021
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Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má vyše 70-ročnú
históriu. Od svojho založenia v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už
tisícky (v akademickom roku 2020/2021 predstavoval kumulatívny počet už takmer 16 – tisíc
absolventov). Na UPJŠ LF aktuálne študuje v dennej forme vyše tritisíc študentov v I. a
II. stupni vysokoškolského štúdia, vrátane mnohých zahraničných študentov z vyše 50
krajín sveta.
Najviac študentov (celkovo 2891) navštevuje doktorské študijné programy v slovenskom a anglickom
jazyku - z toho Všeobecné lekárstvo 1369, General Medicine 1097, Zubné lekárstvo 253, a Dental
Medicine 172 (údaj uvádzaný k októbru 2020). Fakulta taktiež ponúka bakalárske a magisterské
štúdium Ošetrovateľstva, Fyzioterapie a Verejného zdravotníctva.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach realizuje aj postgraduálne vzdelávanie doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
PhD. štúdium absolvuje aktuálne takmer dvesto študentov (71 denných a 123 externých), počet
zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia (lekárov, zubných lekárov, sestier
a fyzioterapeutov) je 1251 a v certifikačnej príprave je celkovo 146 lekárov a zubných lekárov.

Popri pedagogickej činnosti vyvíja fakulta bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci
rôznych národných a medzinárodných projektov. Viaceré dôležité projekty pritom
zastrešuje národná výskumná infraštruktúra SLOVACRIN (Slovak Clinical Research
Infrastructure Network) zriadená výnosom Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej činnosť
zastrešuje Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. SLOVACRIN je verejná nezisková
organizácia spájajúca vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie
medzinárodného klinického výskumu, ktorá je súčasťou nadnárodnej paneurópskej
organizácie ECRIN so sídlom v Paríži.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj vďaka prispeniu
infraštruktúry SLOVACRIN umiestnila v rankingu univerzít THE Emerging
Economies University Rankings 2021 na poprednej pozícii v rámci krajín V4. Získala v
ňom 4. miesto za Karlovou univerzitou v Prahe, Univerzitou Palackého v Olomouci a
Masarykovou univerzitou v Brne (kt. je univerzitou koordinujúcou činnosť partnerskej
infraštruktúry CZECRIN) a je najlepšou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku z
pohľadu úspešnosti univerzít vo vede a výskume.

Tlačová správa je archivovaná na:
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-verejnost-a-media/tlacove-spravy/
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PR manažérka
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