
 Z príhovorov študentov: 

Ako poznamenala absolventka bakalárskeho študijné programu Fyziatria Simona Fedorová, 

„pred rokmi sme vstúpili na akademickú pôdu plní snov, aby sme hľadali sami seba a svoje miesto v 

našej spoločnosti. Našli sme tu ľudí, ktorí nám s ochotou odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti, 

a ktorí v každom z nás zanechávajú kúsok seba...“ Parafrázujúc austrálsku spisovateľku Pam 

Brownovú použila vo svojej ďakovnej reči jej slová -‚ak vám ostane len jeden nádych, využite ho na 

slovo ďakujem - a zdôraznila, že pracovníci fakulty zo svojich študentov vyformovali húževnatých, 

cieľavedomých a kvalifikovaných pracovníkov v zdravotníctve. 

Ako konštatovala absolventka zubného lekárstva Patrícia Grigerová, vzdelanie je veľký dar i 

bohatstvom zároveň. „Známy rímsky spisovateľ Petronius povedal - čokoľvek sa učíš, učíš sa pre 

seba a táto zdanlivo jednoduchá veta v sebe ukrýva veľkú múdrosť. Počas štúdia medicíny sme sa 

naučili veľa. Neboli to však len vedomosti a zručnosti, ale naučili sme sa aj trpezlivosti, pochopeniu 

a ľudskosti. Uvedomili sme si, že byť lekárom nie je povolanie ale poslanie... Naše prvé pocity z 

prijatia na medicínu boli radostné a plné očakávaní. Po prvej hodine anatómie sa nás všetkých 

zmocnili obavy. Každé latinské slovo sa nám zdalo ako úplne cudzí nenaučiteľný jazyk a nedokázali 

sme si ani len predstaviť, ako sa naučíme všetky slová a pojmy, ktorými nás zahltili vyučujúci už v 

prvý deň školy. Dávali sme zabrať nie len mozgovým bunkám, ale aj vám, vážení pedagógovia. 

Preto by sme vám radi poďakovali za vašu trpezlivosť, usmernenie a pocit istoty, ktorý ste nám 

dodávali vašou prítomnosťou. Ďakujeme aj za vaše cenné rady a vedomosti, ktoré ste nám 

odovzdali. Naučili ste nás nielen myslieť, analyzovať, diagnostikovať a liečiť, ale nikdy nezabúdať 

na to, že ku každému pacientovi musíme pristupovať osobne, taktne a najmä ľudsky...,“ podotkla 

vo svojej ďakovnej reči v mene študentov. 

Absolvent všeobecného lekárstva Martin Vrško vo svojej reči spomenul, že zatiaľ čo mnohí 

ľudia zažívali možno len ďalší bežný pracovný deň, pre absolventov je to jeden z najvýznamnejších, 

najpamätnejších dní ich životov. Okrem iného zaželal svojim kolegom, aby všetci našli radosť a 

uspokojenie vo svojich životoch a vedeli sa o ňu i podeliť a pomáhať si. „ aby sa táto naša cesta plná 

nádeje v budúcnosť niesla v duchu myšlienok môjho obľúbenca Viktora Emila Frankla, ktorý 

povedal, ‚Nepýtajme sa života čo nám prinesie, ale spýtajme sa sami seba čo prinesieme životu a 

ľuďom my‘...“ apeloval. 

 


