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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Košice, 06. apríl 2016 
 
 

Premiérový BEH MEDIKOV MESTA KOŠICE sa vydaril –  
medzi 164 bežcami bolo viac ako tridsať zahraničných študentov, 

niekoľko pedagógov i primátor mesta Košice Richard Raši 
 

      Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali včera  popoludní 
charitatívne podujatie BEH MEDIKOV MESTA KOŠICE. Trojkilometrového behu 
s mottom „Bežíme pre zdravie najmenších“ sa zúčastnilo spolu 164 bežcov, ktorí 
prispeli štartovným vo výške 3 € pre oddelenie detskej neurológie Detskej fakultnej 
nemocnice v Košiciach. Podporiť medikov prišiel aj primátor mesta Košice Richard 
Raši, ktorý svoje štartovné navýšil o okrúhlych 100 eur, takže sa čiastka určená pre 
detskú neurológiu vyšplhala na pekných 592 €. Tie po ukončení behu odovzdali 
členovia Spolku medikov mesta Košice primárovi oddelenia MUDr. Ladislavovi 
Bratskému a peniažky podľa jeho slov poslúžia na vybavenie ich detského kútika. 
 
 

 
 
 

       „Pre bežcov sme pripravili nenáročný okruh so začiatkom pred Lekárskou 
fakultou UPJŠ na Triede SNP 1 cez ulicu Československej armády, Kuzmányho, 
Ondavskú, späť na Triedu SNP. Bežali najmä medici, z ktorých bolo viac než 
tridsať zahraničných študentov, vrátane ‚Erazmákov‘. Sme veľmi radi, že ich naša 
akcia zaujala, rovnako ako pána primátora a niekoľkých pedagógov. Máme radosť, 
že s nami bežala prednostka Ústavu anatómie docentka Ingrid Hodorová, doktorand 
z Ústavu patologickej fyziológie doktor Marek Brenišin, fakultná právnička Mgr. 
Monika Sedláková a doktorka Elena Adamkovičová z Kliniky infektológie 
a cestovnej medicíny. Počasie nám vyšlo a atmosféra bola výborná. Potešujúca bola 
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okrem počtu bežcov aj ich dobrá nálada,“ hovorí jeden z organizátorov podujatia, 
študent 4. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Dávid Bauer. 

 

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách – muži a ženy. Prvé miesto v prvej kategórii 
obsadil Róbert Schwartz s časom 10:40 a o ďalšie dve priečky sa podelili dvaja 
portugalskí študenti, ktorí na Lekársku fakultu UPJŠ navštívili cez program Erasmus - 
Gonçalo André Rodrigues Simoes Oliveira s časom 11:05 a Rui Pedro Mouta de 
Almeida s časom 11:20. V kategórii žien dobehla ako prvá Barbara Chrenková 
s časom 12:10, druhá je Natália  Savková s časom 13:31 a tretia Bernadeta 
Hrebeňárová s časom 14:10.  
 

 
 
 

      „Nápad organizovať takúto akciu vzišiel z aktivity členov Spolku medikov mesta 
Košice v snahe spojiť príjemné s užitočným a svojou troškou pomôcť malým 
pacientom liečeným na oddelení detskej neurológie. Sme radi, že akcia mala už pri 
svojom premiérovom ročníku takýto vynikajúci ohlas a veríme, že sa medický beh 
stane tradíciou,“ poznamenáva Dávid Bauer. 

 

      Aktivitu  študentov oceňuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. 
MUDr. Daniel Pella, PhD. „Veľmi ma teší tento skvelý nápad členov Spolku medikov 
mesta Košice, a tiež počet účastníkov a úsmev na ich tvárach. Netušil som, koľko 
vášnivých športovcov máme na našej fakulte... Mrzí ma, že som sa k nim aktuálne 
nemohol kvôli zraneniu pripojiť, ale v budúcnosti si so študentmi rád zabehám,“ 
konštatoval dekan, ktorý Spolku medikov mesta Košice aspoň finančne prispel na 
organizačné výdavky.  
 

      Na organizačné výdavky poskytla príspevok aj kancelária primátora mesta Košice, 
a ceny do súťaže venoval rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, dekanát Lekárskej 
fakulty UPJŠ, Občianske združenie Vráťme deťom šport do Košíc, Ozbrojené sily SR 
a viaceré súkromné košické firmy - Steel arena, Capricorn, Panta rhei, Antik, ženská 
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posilňovňa Happy gym, Splavujeme.sk a krčma U Karola. Sponzorom podujatia bola 
aj firma Estim, ktorá poskytla iónový nápoj a Aquapro - pitný režim. 
 

      „Všetkým zúčastneným i sponzorom projektu chcem v mene organizátorov veľmi 
pekne poďakovať za ich prínos pre toto podujatie. Do budúcna vychytáme 
začiatočnícke ‚muchy‘ a budeme sa snažiť dostať Beh medikov aj do povedomia 
širokej verejnosti nášho mesta,“ dodáva študent Dávid Bauer. 

 

      Slušnou účasťou medikov na študentskom behu bol potešený aj primátor mesta 
Košice Richard Raši, podľa ktorého je vidieť rastúci vzťah mladých ľudí k športu. 
„Štúdium medicíny je náročné a predpokladom naň je - obrazne povedané - pevný 
zadok. No keď sa dívam okolo, vidím mladých ľudí so športovými postavami, ktorí 
sa evidentne radi hýbu, z čoho mám veľkú radosť. Keďže mi to môj kalendár 
dovolil, ako bývalý študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach som prišiel podporiť 
peknú myšlienku terajších medikov. Svojej alma mater totiž vďačím za veľa, strávil 
som na nej šesť krásnych rokov - a aj vďaka tomuto štúdiu som dosiahol v živote to, 
čo som dosiahol,“ zdôraznil primátor, ktorého mrzelo len jediné – že už nederie 
školské lavice a patrí medzi najstarších účastníkov Behu medikov. Za kondíciu sa však 
rozhodne hanbiť nemusí, pretože aj napriek vekovému rozdielu dobehol v prvej 
dvadsiatke bežcov.  
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