
 
 

 
 
 
 
 

 

TLAČOVÁ   SPRÁVA 
 

      Košice, 18. február 2014 

 

Investície Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach do obnovy 

exteriérov a interiérov ocenili študenti aj zamestnanci 
 

       
Viac ako 300-tisíc EUR investovala v roku 2013 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach okrem bežných nákladov na opravu, údržbu a revízie zariadení  

do obnovy exteriéru  aj interiéru  svojho objektu na Triede SNP1.  

 

„Budova teoretických ústavov, v ktorej sídli Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, bola  

do užívania odovzdaná v roku 1985. Aj keď ju už takmer tridsať rokov využíva naša 

fakulta, v minulosti bola jej správcom Fakultná nemocnica s poliklinikou na Triede SNP a 

neskôr Univerzitná nemocnici L. Pasteura v Košiciach, ktoré do objektu investovali len 

minimálne, čomu zodpovedal aj jeho technický stav. Zmenilo sa to až po tom, čo Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súlade so Zákonom č. 496/2009 v októbri 2010 

prevzala objekt teoretických ústavov od UNLP v Košiciach. Následne boli zrealizované 

viaceré významnejšie investície zo strany Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

i Lekárskej fakulty. Vlani to bola okrem iného oprava schodišťa pred hlavným vchodom do 

budovy s vytvorením malej oddychovej zóny, výmena vchodových dverí a oprava schodišťa 

severnej strany, generálna oprava a sfunkčnenie 2 výťahov v hlavnom vestibule, takže 

v súčasnosti sú už funkčné všetky tri výťahy, oprava a hydroizolácia zatekajúcej strechy, 

oprava  sociálnych zariadení, výmena podlahovej krytiny v 4 posluchárňach, opravy liatych 

podláh, oprava interiéru auly, zavedenie klimatizácie v Laboratóriu výskumných 

biomodelov, zakúpenie lavičiek do oddychových zón v interiéri aj pred hlavným vchodom  

do objektu a viacero ďalších investičných akcií smerujúcich ku skultúrneniu priestorov 

pre študentov i zamestnancov fakulty,“ hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 

Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

 

Z ďalších investícií smerujúcich k modernizácií zrealizovaných v roku 2013 možno spomenúť 

zriadenie systému evidencie dochádzky na prednášky v posluchárňach Lekárskej fakulty 

UPJŠ v Košiciach, či zabezpečenie počítačovej techniky na výučbu v učebni Lekárskej 

fakulty v priestoroch 1. súkromnej nemocnice Košice-Šaca. Niektoré väčšie investície boli 

vlani realizované na viacerých pracoviskách Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vďaka 

získaniu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Spomenúť možno napríklad: 

 

Na Ústave experimentálnej medicíny bola časť finančného rozpočtu projektu 

PROBIOTECH využitá na rozsiahlu stavebnú rekonštrukciu laboratórnych priestorov 

pracoviska Stavebné práce sa začali koncom roka 2012 a pokračovali v roku 2013, pričom 

komplexná prestavba pozostávala z položenia nových zmývateľných podláh, nových omietok, 

obkladov a stropov a tiež inštaláciu nových rozvodov, nových okien a dverí. Priestory 

laboratórií boli následne zariadené moderným novým nábytkom. V  zrekonštruovaných 

priestoroch vznikli viaceré nové laboratória. Finančné prostriedky získané  



 

 

 

zo  štrukturálnych fondov tiež umožnili vybaviť toto pracovisko špičkovou prístrojovou 

technikou, napríklad prietokovým cytometrom, špičkovým plynovým chromatografom 

Agilent 7890A s hmotnostným spektrometrom s lineárnym kvadrupólom Agilent 5975C  

a autosamplerom Agilent 7693A, TWINSHIME® systémom či prístrojom xCELLigence.  

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie zriadila vlani audiovizuálne 

laboratóriá pre klinickú výučbu dentoalveolárnej chirurgie, maxilofaciálnej chirurgie, 

záchovnej stomatológie, protetiky zubného lekárstva, pedostomatológie, čeľustnej ortopédie, 

parodontológie, radiológie, preventívneho zubného lekárstva a predklinického zubného 

lekárstvoa a tiež laboratórium pre endodonciu v rámci projektu Centrum excelentnosti 

biomedicínskych technológií. Prínosom je využitie moderných technológii pri štúdiu  

v diagnostických liečebných postupoch, pričom názorná výučba prostredníctvom kamery  

a monitorov znamená minimálnu záťaž a menší diskomfort pacienta, pretože v kontakte s ním 

je len jeden alebo dvaja medici, zatiaľ čo ostatní sledujú dianie prostredníctvom monitora 

snímajúceho obraz pacienta. 

Ústav ošetrovateľstva v minulom roku získal v rámci projektu Inovácie  

pre vedomostnú spoločnosť 3 interaktívne tabule s príslušenstvom, fotoaparát  

s príslušenstvom, dva mobilné zdviháky pre pacienta s príslušenstvom a 10 notebookov 

s príslušenstvom, ktoré prispeli inovácii a skvalitneniu výučby študentov LF, nácviku ich 

praktických zručností s modernou prístrojovou technikou, k rozvoju schopností analyzovať, 

vyhodnocovať a syntetizovať informácie, zhodnotiť demonštrované činnosti v rôznom 

časovom rozsahu prostredníctvom videozáznamu či fotografií a  taktiež umocňujú 

interaktivitu, čím dávajú možnosť učiteľom zamerať sa na individuálny prístup k študentom.  

Na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice  

sa podarilo výrazne skvalitniť informačné a komunikačné technológie slúžiace pre 

potreby výučby študentov a doktorandov lekárskej fakulty vďaka projektu „Inovácia a 

rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ 

v Košiciach“. Moderná implementovaná informačná a komunikačná technológia uvedená  

do prevádzky v roku 2013 umožňuje mimoriadne kvalitný obrazový výstup diagnostických  

a operačných výkonov zachytených kamerami vo full HD kvalite na monitoroch  

a 3D technológia zabezpečuje reálny priestorový obraz. Systém umožňuje v prednáškových 

miestnostiach na klinike sledovať výstupy z kamier umiestnených v ambulanciách  

a na operačných sálach univerzitnej nemocnice, vrátane detailných záberov pri práci 

s mikroskopom či endoskopom. Postup lekárov pri operačnom zákroku alebo vyšetrení 

pacienta tak môžu sledovať študenti v inej miestnosti a vďaka mikrofónom aj vzájomne 

komunikovať.  
 

 

Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc. 

finančné zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ pomáhajú lekárskej fakulte významným 

spôsobom zveľaďovať jej technologickú bázu, čo má mimoriadne pozitívny dosah na kvalitu 

vzdelávania na doktorskom i doktorandskom stupni štúdia.  

 

„Využitie štrukturálnych fondov EÚ umožňuje fakulte prebudovať a zmodernizovať   

jej technologické zázemie, čo vedie k skvalitneniu výučby v  pregraduálnom  

i postgraduálnom stupni vzdelávania. Rastie tak aj medzinárodná prestíž fakulty,  

čo sa odráža aj na rastúcom záujme študentov zo zahraničia o štúdium na našej fakulte,“ 

konštatuje dekan UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

 

Budova teoretických ústavov, v ktorej sídli LF UPJŠ, pozostáva zo 4 sekcií. Prioritou 

v nasledujúcom období bude zateplenie jej severnej časti a postupná výmena všetkých 

okien na celom objekte, ktorý predstavuje energeticky náročnú budovu s exteriérovými 

výplňovými konštrukciami tvorenú hliníkovými oknami a zasklenými stenami. Konštrukcie 

sú v zlom technickom stave a nespĺňajú základné požiadavky z hľadiska mechanických ani 

tepelno-technických vlastností a v minulosti sa síce okná utesňovali, ale toto opatrenie  
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nie je dostačujúce. Nutná je postupná výmena okien, resp. komplexnejšie riešenie formou 

zateplenia, ktoré sa bude realizovať z prostriedkov UPJŠ v Košiciach. Univerzita  

už spracovala projektovú dokumentáciu na výmenu všetkých exteriérových výplňových 

konštrukcií a čiastočné zateplenie budovy rozdelenú do troch etáp, pričom harmonogram 

rozsiahlej rekonštrukcie sa bude odvíjať od finančných možností.  

 

Na rok 2014 je na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach naplánovaná aj obnova časti 

fasády 4. sekcie (kovové opláštenie vedľa Auly LF), rekonštrukcia toaliet v blízkosti auly 

a v suteréne 4. sekcie pri šatniach študentov a oprava nákladného výťahu v 2. sekcii. 

V minulých dňoch bola ukončená inštalácia 7 prístupových staníc s pripojením  

na internet pre študentov fakulty (4 pri posluchárňach na 1. poschodí a 3 pri aule  

na prízemí). Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard 

Siegfried, CSc. ich odovzdal sedem web kioskov do užívania študentom symbolicky  

na začiatku letného semestra tohto akademického roka. Plne dotykové zariadenia 

umožňujú prostredníctvom integrovaného internetového prehliadača poskytovať 

nepretržite prístup k webovým službám a študenti tak budú mať zabezpečený nielen 

prístup k oznamom zverejňovaným na webovej stránke fakulty či do systému AIS,  

ale aj k ďalším on-line informačným zdrojom.  

 
 

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je inštitúcia s vyše  

65-ročnou históriu. S výučbou budúcich lekárov začala v septembri  1948 a odvtedy ich pripravila na 

svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc. Od roku 1992 umožňuje absolvovať štúdium medicíny 

v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia  

zo štyridsiatich krajín sveta. 

História fakulty je úzko spätá s rozvojom humánnej medicíny na východnom Slovensku  

po II. svetovej vojne. Vznik lekárskej fakulty v Košiciach ako pobočky Slovenskej univerzity v roku 

1948 bol reakciou na vtedajší nedostatok lekárov vo východoslovenskom regióne. Vznik lekárskej 

fakulty predstavoval nielen moderné začiatky vzdelávania lekárov v tejto oblasti Slovenska, ale tiež 

rozvoj vysokého školstva v tomto regióne. Metropola východného Slovenska tým nadviazala 

na univerzitnú tradíciu, ktorá siaha až do 17. storočia, kedy tu jestvovala Košická univerzita.  

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najstaršia fakulta tejto 

univerzity a zabezpečuje doktorské štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné 

lekárstvo a tiež bakalárske a magisterské štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo, 

fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. Realizuje aj doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia. Okrem pedagogickej činnosti  

má aj bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci národných aj medzinárodných projektov s využitím 

unikátnych laboratórií a prístrojov získaných z prostriedkov  z Európskych štrukturálnych fondov. 

Orientácia fakulty na významné výskumné projekty zvyšuje kvalitu vedeckých výstupov, rating  

a prestíž Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a tiež kvalitu štúdia, ktorá 

zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy. 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach má 60 pracovísk, ktoré tvoria ústavy, kliniky, vedecko-

výskumné a experimentálne pracoviská a účelové zariadenia. Svoje výučbové základne má spolu  

v 11 zdravotníckych inštitúciách, ktoré umožňujú študentom bezprostredný kontakt s pacientom 

a modernými liečebnými postupmi. LF UPJŠ je životaschopná ustanovizeň, ktorá má svoje 

nezastupiteľné miesto v rozvoji lekárskych vied a vo vzdelávaní lekárov v oblasti humánnej medicíny 

nielen pre potreby Slovenska, ale aj mnoho iných krajín sveta – Európy, Ázie, Afriky, Ameriky  

i Austrálie. Veľmi úspešne si plní svoje základné spoločenské poslanie – vychováva kvalitných 

lekárov a realizuje medicínsky výskum. Kvalitná výučba na tejto fakulte poskytuje veľmi dobrý základ 

pre uplatnenie sa jej absolventov na trhu práce. 

 

 

POZNÁMKA:  Viac informácií o LF a túto tlačovú správu nájdete archivovanú na:     

                             www.medic.upjs.sk  

 

Nájdete nás ja na FB: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 

mailto:jaroslava.oravcova@upjs.sk
http://www.medic.upjs.sk/


 

 

 

FOTOGALÉRIA: 

 

 

 
Zrekonštruované schodisko a nové lavičky pri hlavnom vchode do budovy LF UPJŠ  

 

 
Zrekonštruovaný zadný vchod do budovy LF UPJŠ v Košiciach 

 

 

 
Aula LF UPJŠ v Košiciach v novom šate 
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Opravené výťahy so zrekonštruovanými kabínami vo vestibule  

budovy dekanátu LF UPJŠ v Košiciach 

 

      
Nové toalety pri posluchárňach na 2. poschodí 

 

          
Nové toalety v šatniach študentov na prízemí 

 
 
 

 
 
 
 
 

RNDr. Jaroslava Oravcová,  PR manažérka 
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