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Zahraniční medici z UPJŠ zorganizovali charitatívnu akciu 

 

 

      Košice 3. novembra (TASR) - Charitatívnu akciu zorganizovali zahraniční študenti medicíny na 

Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. S podporou študentov 

košickej Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie vyzbierali 1413 eur, ktoré zaslali na konto 

humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc. Aktivitu vyvinula pätica študentov Julius Muschiol, Sarah 

Mullarkey, Max Seabrook, Chris Cordell a Arunthan Perinpasivam, ktorí sa ako skupina snažia 

vytvárať lepšie prostredie pre zahraničných študentov v Košiciach a pomáhajú aj v charitatívnych 

medzinárodných projektoch. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.  

      „Na Lekárskej fakulte UPJŠ sme rozbehli viaceré podporné projekty, ako systém tútorov pre 

zahraničných študentov, doplňujúce kurzy rôznych medicínskych zručností a charitatívne akcie," 

uviedla Sarah Mullarkey, jedna z organizátorov akcie. Študenti spolu s ročníkovými zástupcami 

študentov Joaquimom Ribeirom Ventosom a Aniou Kittowskou v rámci Týždňa prvákov pripravili pre 

svojich kolegov párty Noc prvákov v klube Tabačka. Na večierku pre študentov prvého ročníka bola 

nielen možnosť zoznámiť sa navzájom, spoznať starších kolegov, ale tiež prispieť na dobrú vec. 

Výťažok z neho tiež putoval na konto Lekárov bez hraníc.  

      „Celkový postoj zahraničných študentov k tejto akcii na podporu Lekárov bez hraníc v Grécku bol 

veľmi pozitívny, prevládala empatia, porozumenie a štedrosť. Študenti boli motivovaní správami a 

fotkami utopených sýrskych detí na pobreží a celkovo migračnou krízou v Európe. Je veľmi ťažké 

sledovať ľudí donútených utekať z vlastného domova, veľa našich kolegov sa vie vcítiť do tejto 

situácie. Vzbudzuje to v nás pocit spolupatričnosti a sme ochotní pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc 

naozaj potrebujú,“ doplnil Chris Cordell, podľa ktorého sa do charitatívnej akcie zapojilo niekoľko 

stoviek študentov. 

      Študenti získané finančné príspevky venovali organizácii Médecins Sans Frontieres (MSF) Greece, 

ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť, balíčky prvej pomoci a námorné záchranné operácie v 

Grécku, na Balkáne a v oblastiach Stredozemného mora pre utečencov, ktorí boli nútení opustiť svoje 

domovy v dôsledku vojen a porušovania ľudských práv.  

      Charitatívnu akciu ocenil dekan Lekárskej fakulty Daniel Pella. „Som veľmi rád, že štúdium na 

lekárskej fakulte nie je len o povinnostiach súvisiacich s výučbou a zábave vo voľnom čase, ale že sa 

naši študenti dokážu zapáliť pre dobrú vec. Zvlášť ma teší, že s peknou myšlienkou prišli práve naši 

zahraniční študenti, ktorí sa v posledných rokoch stali neodmysliteľnou súčasťou našej fakulty," 

zhodnotil. 


