
UVEREJNENÉ: 11.10.2014 

Denník Nový Čas 

Budúcich medikov lákajú do pitevne 

Netradičná kampaň lekárskej fakulty 

 
 
KOŠICE - Nedali sa odradiť. Nádejní budúci študenti košickej UPJŠ si nedali ujsť deň 
otvorených dverí. Univerzita tak chcela i prehliadkami pracovísk osloviť záujemcov o 
jednotlivé fakulty. Tá lekárska pripravila prekvapenie v podobe návštevy pitevne. Reakcie 
niektorých stredoškolákov boli rozpačité, no väčšina sa ešte viac utvrdila v tom, že chcú byť 
lekármi. V piatok celá univerzita otvorila svoje brány. Záujemcovia o štúdium na fakultách 
Lekárskej, Prírodovedeckej, Fakulte verejnej správy či v Ústave telesnej výchovy a športu 
UPJŠ mohli priamo ich zástupcom klásť otázky.  
Lekárska fakulta pre nich pripravila prekvapenie - exkurziu do priestorov pitevne Ústavu 
anatómie. Niektorí sa na ľudské ostatky pozerali s údivom. „Páči sa mi tu. Je to fascinujúce 
miesto. Ešte viac som sa utvrdil v tom, že chcem byť lekárom," povedal Michal Škrek (19). 
Ani väčšina ostatných stredoškolákov sa nedala pohľadom na anatomické časti odradiť. 
„Študenti boli spočiatku trošku vystrašení. Ale prišli na to, že to tu nie je také hrozné," 
dodala vysokoškolská učiteľka Ingrid Hodorová z Ústavu anatómie.  
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Netradičná kampaň lekárskej fakulty: Budúcich medikov zaviedli do pitevne! 

 
 

Adepti na štúdium si pozreli pitevňu. 
Nedali sa odradiť. Nádejní budúci študenti košickej UPJŠ si nedali ujsť deň otvorených dverí. 
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Univerzita tak chcela i prehliadkami pracovísk osloviť záujemcov o jednotlivé fakulty. Tá 
lekárska pripravila prekvapenie v podobe návštevy pitevne. Reakcie niektorých 
stredoškolákov boli rozpačité, no väčšina sa ešte viac utvrdila v tom, že chcú byť lekármi.  

V piatok celá univerzita otvorila svoje brány. Záujemcovia o štúdium na fakultách Lekárskej, 
Prírodovedeckej, Fakulte verejnej správy či v Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ mohli 
priamo ich zástupcom klásť otázky.  

Lekárska fakulta pre nich pripravila prekvapenie - exkurziu do priestorov pitevne Ústavu 
anatómie. Niektorí sa na ľudské ostatky pozerali s údivom. „Páči sa mi tu. Je to fascinujúce 
miesto. Ešte viac som sa utvrdil v tom, že chcem byť lekárom,“ povedal Michal Škrek (19). 
Ani väčšina ostatných stredoškolákov sa nedala pohľadom na anatomické časti 
odradiť. „Študenti boli spočiatku trošku vystrašení. Ale prišli na to, že to tu nie je také 
hrozné,“ dodala vysokoškolská učiteľka Ingrid Hodorová z Ústavu anatómie. 

 

 
Pedagogička Ingrid Hodorová zvedavcov opatrne previedla po pracovisku. 
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