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usporiadali 
 

CELORUSKÚ INTERNETOVÚ SÚŤAŽ Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 

PRE ŠTUDENTOV MEDICÍNY A FARMÁCIE 
 
Olympiáda bola určená pre ruských a zahraničných študentov prvého ročníka medicíny 
a farmácie. Súťaž prebiehala v troch kolách od 1. februára 2016 do 20. marca 2016.  
 
Súťaže sa zúčastnilo 17 ruských lekárskych fakúlt a 6 zahraničných lekárskych fakúlt –
z Kazachstanu, Kirgistanu, Slovenska, Poľska, Rumunska a Lotyšska. Súťaže sa zúčastnilo 
celkovo 421 študentov. Z Jesseniovej lekárskej fakulty sa do prvého kola prihlásilo 10 
študentov prvého ročníka. Štyri študentky Katarína Tobiašová, Iveta Matajová, Michaela 
Turčinová a Katarína Švecová postúpili do druhého kola medzi najlepších 50 študentov.  

V druhom kole sa študentky prezentovali krátkou video správou na tému The Medical 
Profession: the Bright Past and Future Challenges. Odborná komisia vybrala 11 najlepších 
videí do tretieho kola. Medzi postupujúcimi boli Katarína Švecová a Michaela Turčinová.  
 
Tretie kolo sa konalo 18.3.2016 v obedňajších hodinách. Išlo dvojhodinový rozhovor 
jednotlivých účastníkov s angl. hovoriacim a porotkyňou prostredníctvom skypu na tému 
Once you start studying medicine you never get through with it. 20.3.2016 na základe 
rozhodnutia odbornej komisie naše študentky obsadili: Katarína Švecová – 2. miesto 
a Michaela Turčinová – 3. miesto. 
 
Súťaž hodnotilo 15 vyučujúcich anglického jazyku a dvaja zahraniční experti Jonathan 
McFarland (školiteľ pre lekársku angličtinu), Natalia V. Bukhanova (MD, PhD, odborník pre 
Public Health and Epidemiology, Dalhousie University, Halifax, Canada). 



Vďaka p. Šulovovi, z Audiovizuálneho strediska JLF UK, ktorý pomohol dvom študentkám 
so zostavením videonahrávok, sme dosiahli dobrý výsledok v druhom kole.  
Podnet k účasti študentov na jazykovej súťaži dala a študentov počas súťaže koordinovala 
a mailový styk medzi univerzitami zabezpečovala PhDr. Božena Džuganová, PhD. z Ústavu 
cudzích jazykov JLF UK. 
 
 

 
Katarína Tobiašová 
postúpila do 2. kola  
+ uznanie za 
videonahrávku 
 

 
Iveta Matajová 
postúpila do 2. kola - 
+ uznanie za  
videonahrávku 

 
Michaela Turčinová 
diplom za 3. miesto 

 
Katarína Švecová  
diplom za 2. miesto 

 
 
 


