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Stredoškoláci sa zoznámili so štúdiom na UPJŠ, dostali sa aj do pitevne 

 

Košice 16. novembra (TASR) - Množstvo stredoškolákov so záujmom o vysokoškolské štúdium dnes 

navštívilo počas Dňa otvorených dverí fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. 

Veľký záujem pútala Lekárska fakulta, kde si 350 mladých záujemcov o medicínu vypočulo 

informácie o štúdiu od lekárov i samotných študentov, a v rámci návštev jednotlivých pracovísk 

zavítali na Ústav anatómie, kde si prezreli aj pitevňu. 

Stredoškoláci tak mohli bližšie spoznať obsah a príležitosti štúdia medicíny, spojeného s náročným 

učením. "Lekár má síce vyšší ako priemerný plat na Slovensku, ale je to plat za tvrdo odvedenú 

prácu," povedal v príhovore lekár I. internej kliniky Ľubomír Tomáš. Dodal, že lekárstvo môže byť pre 

niekoho len zamestnaním, ale aj poslaním spojeným s pomocou chorým ľuďom.  

Nádejní adepti medicíny mohli naživo vidieť vypreparované ľudské orgány i samotné ľudské telo  

a kostru, a otestovať si tak vedomosti i hĺbku záujmu o lekársku profesiu. "Keď sme boli v pitevni, 

mala som trochu strach, že mi nebude dobre, ale dalo sa tak vedecky odosobniť od tých 

nepríjemných pocitov. Bolo to veľmi zaujímavé," uviedla pre TASR študentka prešovského gymnázia 

sv. Mikuláša Zuzana Rusňáková. Povzbudzujúcim počas návštevy fakulty boli podľa nej príhovory 

zástupcov spolkov medikov, ktorí hovorili aj o študentskom živote, voľnočasových aktivitách,  

či možnosti výmenných pobytov. "Bolo príjemné zistiť, že aj medici, napriek tomu, ako veľa  

sa musia učiť, majú tiež spoločenský a zábavný život," dodala.  

Na fakultu zavítali dnes gymnazisti z Košického, Prešovského aj Banskobystrického kraja. "Väčšina 

mala záujem o všeobecné lekárstvo, ale prišli aj záujemcovia o zubné lekárstvo," povedala pre TASR 

PR manažérka LF UPJŠ Jaroslava Oravcová. Návštevníkov počas Dňa otvorených dverí prijalo podľa 

nej vyše 15 pracovísk, ústavov a kliník fakulty. 
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Na snímke študenti v pitevni. 



 

 
Na snímke študenti v pitevni  

 

 

 
Na snímke operačná sála vo VÚSCH. 
 
 

 
Na snímke študenti v ambulancii vo VÚSCH  

ambulancia VÚSCH študenti  

 



 

 
Na snímke operačná sála vo VÚSCH 

 

 

Deň otvorených dverí UPJŠ dnes zahŕňal aj Prírodovedeckú, Právnickú a Filozofickú fakultu, Fakultu 

verejnej správy, a Ústav telesnej výchovy a športu. UPJŠ aj takýmto spôsobom umožnila záujemcom 

zorientovať sa v rozhodovaní, kam ísť ďalej študovať.  

 

 

 

 


