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TLAČOVÁ   SPRÁVA 
 

      Košice, 4. október 2013 

 

Stredoškoláci mali možnosť počas Dňa otvorených dverí bližšie sa 

zoznámiť s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach 

 

Asi štyristo záujemcov o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach využilo 

možnosť zúčastniť sa dnešného Dňa otvorených dverí a navštíviť túto fakultu. V Aule LF ich 

v zastúpení dekana Dr.h.c. prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc., privítal prodekan pre 

pedagogickú činnosť v 4.-6. ročníku lekárskych študijných programov na UPJŠ LF doc. 

MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., ktorý študentom stredných škôl následne vo svojej prezentácií 

priblížil možnosti štúdia v lekárskych aj nelekárskych odboroch, prijímané počty úspešných 

uchádzačov, profily absolventov, pracoviská fakulty (ústavy, kliniky, vedecko-výskumné, 

experimentálne a účelové zariadenia) a tiež prednáškové priestory, vybavenie učební 

a laboratórií a ďalšie zaujímavé informácie.  

 

 Program v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pokračoval prednáškami 

mladých asistentov. MUDr. Marcela Šestáková, PhD. predstavila stredoškolákom zubné 

lekárstvo, MUDr. Štefan Sotak všeobecné lekárstvo - internistické odbory a MUDr. Marek 

Šoltés, PhD. všeobecné lekárstvo - chirurgické odbory. Záver oficiálnej časti patril študentom 

medicíny – študentský život priblížila zvedavým stredoškolákom viceprezidentka 

Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Ivica Chmurovičová a zástupcovia Spolku 

medikov mesta Košice Matúš Maruniak a Peter Veščičík. 

 
 

      Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 

      Jej pracoviská tvorí 17 ústavov a 40 kliník, pričom má svoje výučbové základne  

v 11 zdravotníckych inštitúciách. Na UPJŠ LF študuje akademickom roku 2013/2014 (k 30.9.2013) 

doktorské štúdium 2166 študentov, z toho v odbore Všeobecné lekárstvo 1125, Zubné lekárstvo 292, 

General Medicine 631 a Dental Medicine 118 študentov a bakalárske a magisterské štúdium 120 

študentov - odbor ošetrovateľstvo 37, odbor fyzioterapia 48 a verejné zdravotníctvo 35.  

      Fakulta sa popri pedagogickej činnosti a príprave medikov na budúce povolanie zaoberá aj 

bohatou výskumnou činnosťou v rámci národných, ale aj medzinárodných projektov  

a s pomocou unikátnych laboratórií a prístrojov budovaných z prostriedkov získaných  

z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty  

má za cieľ zvýšiť kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu 

štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy. 

 

POZNÁMKA:  Túto tlačovú správu nájdete na:    www.medic.upjs.sk 
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