
Z ďakovných rečí absolventov... 

 

„Pre mnohých z nás bolo stať sa lekárom už detským snom, s ktorým sme sa tajne  

zahrávali  v našich  mysliach. Možno si aj mnohí pamätáme, ako  sme snívali o tom, 

že raz budeme stáť v slávnostných dlhých róbach,  so žezlom v ruke, ktorého keď sa 

dotkneme, staneme sa hneď hotovými lekármi... Nebolo to také jednoduché ako sa 

nám to zrodilo v detskej hlávke, len tak sa žezla dotknúť nestačilo,“ boli slová Dajany 

Džambovej, podľa ktorej roky strávené na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach zostanú 

pre jej nových absolventov navždy krásnou spomienkou. 

„Našli sme tu ľudí, ktorí nám s ochotou odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti 

a ktorí v každom z nás zanechávajú kúsok zo seba. Boli to dlhé dni presedené nad 

knihami, dni plné  obáv pred skúškami, ale aj dni bezstarostnosti a nádherných 

prázdnin. Šesť rokov, počas ktorých sme prežili mnoho úspechov, ale aj pádov, 

smiechu a zábavy, no i sĺz a stresu. Život medika nebol ľahký,“ poznamenala vo 

svojej ďakovnej reči, v ktorej zdôraznila vďačnosť rodičom, a tiež svojej alma mater, 

spolu so všetkými jej profesormi, docentmi a odbornými asistentmi - za prijatie do 

lekárskej rodiny a zasvätenie do krásneho remesla. Za všetky vedomosti a skúsenosti, 

ktoré medikom posúvali po celé tie roky a za trpezlivosť a odhodlanie vychovať z  nich 

tých najlepších lekárov...  

„Nie je ľahké vyjadriť slovami čo teraz prežívame. Skončila sa pre nás jedna z etáp 

našich životov. Nie je to však cieľ konečný. Je to len jedna z brán, ktoré nám v živote 

prichodí otvárať a znamená začiatok niečoho nového,“ podotkla Dajana v závere 

svojho vystúpenia. 

Ako spomenul na ďalšom promočnom akte vo svojej ďakovnej reči Ján Šoltés „dnešný 

deň je dňom s veľkým D pre našich ctených hostí. Pre nás bol deň D niekedy pred 

mesiacom a pol, keď sme úspešne zvládli naše posledné štátne skúšky.“  

Dodal, že absolventom sa promóciou končí obdobie piatich minút slávy, keďže už 

nebudú veľkými študentmi šiesteho ročníka, ale opäť raz mladými a neskúsenými 

lekármi - a zdôraznil, že jeho príhovor nie je len o čerstvých doktoroch, ale z veľkej 

časti aj o ich rodinách, bez podpory ktorých by väčšina z nich na tomto slávnostnom 

akte nestála. 

 


