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INFORMÁCIA PRE MÉDIÁ 

Košice 21. máj 2015 

 Slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku 
v Košiciach 

Dovoľte mi informovať Vás, že v piatok 22. mája 2015 sa o 10.00 hod. uskutoční 
v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach slávnostná promócia absolventov 
Univerzity tretieho veku v Košiciach. 
 Univerzita tretieho veku v Košiciach vznikla v roku 1992 pôvodne ako 2-ročné 
záujmové štúdium. Od roku 1996 sa Univerzita tretieho veku rozšírila na 3-ročné 
štúdium. Participujú na nej všetky univerzity v Košiciach: Technická univerzita 
v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach a Podnikovo-hospodárska fakulta EU Bratislava so 
sídlom v Košiciach. Sídlom a koordinátorom Univerzity tretieho veku v Košiciach je 
Technická univerzita v Košiciach.  
 K doterajším takmer trom tisíckam absolventov, z ktorých takmer tretina ukončila 
odbory Medicína a Právo garantované UPJŠ, pribudne aktuálne ďalších 176, ktorí úspešne 
ukončili štúdium v akademickom roku 2014/2015 v odboroch: Informatika a informačné 
technológie, Stavebníctvo a architektúra, Právo, Medicína, Veterinárna medicína, 
Psychológia, Psychohygiena, Dejiny umenia a Anglický jazyk. Z nich 25 ukončilo odbor 
Právo a 21 odbor Medicína.  
  

   

Foto: R. Klik, archív UTV v Košiciach: Fotografie z promócií absolventov UTV 2014 

Za UPJŠ v Košiciach sa na slávnostnej promócii zúčastnia - prof. RNDr. Pavol Sovák, 
CSc., prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a IT UPJŠ v Košiciach, v zastúpení dekana 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., sa zúčastní odborná 
garantka odboru Medicína na Univerzite tretieho veku, doc. MVDr. Tatiana Kimáková, 
PhD. a v zastúpení dekanky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriely 
Dobrovičovej, CSc., odborný garant odboru Právo JUDr. Radoslav Benko PhD., LL.M.  
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Aj napriek tomu, že absolventi nezískavajú žiadny akademický titul, je táto forma 
štúdia u ľudí vo vyššom veku veľmi populárna. Pomáha im zlepšovať ich psychickú aj 
fyzickú kondíciu a prispieva k zlepšovaniu medziľudských vzťahov. Energiu 
a oduševnenie s akým si seniori napĺňajú svoje  nerealizované sny o vzdelaní im môžu 
závidieť aj mladí študenti. Najstaršou absolventkou v odbore Medicína je tento rok pani 
Eva Vemeová, pre ktorú to je vo veku 76 rokov už uctyhodný piaty ukončený odbor 
Univerzity tretieho veku. V poradí tretím absolvovaným trojročným študijným cyklom 
bude Medicína aj pre pani Emíliu Gregovú, ktorá podľa svojho motta „Nemôžem zaostať 
za mladšími, musím ísť stále dopredu“, neúnavne študuje aj napriek zdravotnému 
postihu spôsobenému prekonanou detskou mozgovou obrnou. V odbore Právo tento rok 
končí viacero „trojnásobných“ absolventov. Jednou z nich je neustále aktívna pani Jolana 
Ťukodyová, ktorá po plánuje od septembra rozšíriť svoje obzory štúdiom Medicíny. 
 

POZNÁMKA: Pozvánku nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 

Viac informácií o Univerzite tretieho veku v Košiciach nájdete na: 
https://www.tuke.sk/tuke/vzdelavanie/usek-vzdelavania-1/univerzita-tretieho-veku/ 
http://u3v.upjs.sk/index.html 
 

Mgr. Jana Oleničová 
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
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