
Vážený pán prezident, 
vaša magnificencia, vážený pán rektor,  
spectabiles,  
honorabiles,  
ctení hostia, 

 

       sedemdesiat rokov je dostatočne dlhý čas na to, aby sme mohli skonštatovať, 
že história Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach,  je bohatá a krásna. Zaiste mi dáte 
za pravdu. Stačí si pozrieť  našu novú „Galériu legiend“ s osobnosťami, ktoré tak 
navždy zostanú s nami a budú nielen pekným pripomenutím rokov minulých,                          
ale aj veľkou inšpiráciou pre zamestnancov a študentov našej Alma mater.  

      Lekárska fakulta prežila krásne, ale aj ťažké obdobia. V živote to však často 
tak býva, ak ste „priemerom“, ste nezaujímaví, nikto si Vás nevšíma, nezávidí. 
Preto sa domnievam, že mnohé prejavy nepriazne súvisia aj s jej úspechmi. 

      Poďme pekne po poriadku. Lekárska fakulta – vyplýva to z názvu, je to 
predovšetkým štúdium medicíny, pregraduálne, aj postgraduálne, kvalitní 
študenti, progresívni múdri učitelia, výborná kooperácia s výučbovými 
základňami, vyspelá veda a výskum na predklinických aj klinických pracoviskách, 
rekonštrukcia priestorov a modernizácia. 

Začnem teda štúdiom, učiteľmi a študentmi. 

Študijný program všeobecného lekárstva je akreditovaný tou najvyššou 
známkou „A“ v číselnom vyjadrení 3,96 – teda 4 stotiny od maxima. Tohto roku 
sme úspešne zavŕšili akreditáciu aj v študijnom programe Zubné lekárstvo,               
vo všetkých 3 stupňoch. 

Veľmi sa tešíme, že sme sa stali prvou lekárskou fakultou v SR, ktorá má za sebou 
2 roky študentskej evaluácie. Jednoznačne z nej vyplýva, že väčšina našich 
učiteľov spĺňa prísne kritériá kvality a atraktivity a napĺňa nás hrdosťou, že 
percentá excelentných študentov majú stúpajúci trend. 

Kedysi to nebolo ľahké  - „dostať sa na západ“... 

       Čuduj sa svete, dnes sa študenti „zo západu“ usilujú dostať sa k nám, aby 
sa stali lekármi a získali diplom, ktorý je platný prakticky skoro na celom svete.  



Pred 30 rokmi absolútne nepredstaviteľné, aby študenti z najvyspelejších krajín 
sveta získavali vzdelanie u nás. Tohto roku počet prihlásených na štúdium 
v angl. jazyk prevýšil  tisícku, pri historicky najvyššom bodovom limite 
potrebnom pri prijatie. Sú medzi nimi napríklad aj Japonci, Nemci, Nóri, Švédi, 
Švajčiari, či Američania, alebo Poliaci. Študenti z viac ako 50 krajín sveta. 

V posledných rokoch sme rozšírili počet výučbových základní a tak sprístupnili 
našim študentom ďalšie špičkové centrá nielen na území mesta Košíc. Veľmi ma 
teší, že práve teraz vstupuje do platnosti nová Zmluva o spolupráci medzi                          
LF a UNLP. Dopĺňa tak tradične výbornú kooperáciu s VÚSCH, DFN, 1.súkromnou 
nemocnicou v Šaci, VOÚ, Inštitútom nukleárnej medicíny a ďalšími.    

Naši najlepší lekári-učitelia sú členmi medzinárodných výskumných zoskupení, 
ba v niektorých prípadoch sú dokonca ich  lídrami.  Neuveriteľné ? Nie, takisto 
realita. Slovenská republika sa nedávno stala pozorovateľom v rámci prestížneho 
medzinárodného vedeckého združenia  ECRIN a je to práve naša Lekárska 
fakulta, ktorá získala poctu, právo, ale aj povinnosť vytvoriť na Slovensku 
vedecko-výskumnú sieť pracovísk (SLOVACRIN), ktoré budú prepojené s tými 
najlepšími klinickými a výskumnými centrami v celej Európe.   

        Žiaľ, nedostatočné financovanie školstva, zdravotníctva je faktom, ktorý 
trápi túto krajinu mnoho rokov. Napriek tomu, budova fakulty, ktorá už prežila 
niekoľko dekád za plnej prevádzky,  sa postupne rekonštruuje a mení sa 
doslova pred očami.  

Spolu so študentmi chceme rozsiahle inovácie metód učenia, dobudovať                       
čo najskôr simulátorové centrum. 

Želám našej Alma mater dlhý úspešný život a neustály rast.  Jej terajším,                           
ale aj budúcim študentom, ale aj všetkým zamestnancom  veľa invencie, zdravia                      
a tvorivých síl pri napĺňaní poslania UPJŠ Lekárskej fakulty v Košiciach. 

Na záver... dnes večer bude aj hudba a spev. Mama Johna Lennona mu povedala 
keď mal 5 rokov, že kľúčom života je šťastie. Keď malý John prišiel do školy, 
pani učiteľka sa ho spýtala, čím chce byť, keď vyrastie. Odpovedal, že „šťastný“. 
Oponovala, že nerozumel otázke. Lennon odvetil: „Pani učiteľka,                                      
Vy nerozumiete životu.“  



Preto rovnako Vám všetkým, študentom, kolegom, priateľom a našim vzácnym 
hosťom prajem okrem úspechov v práci, aby ste boli šťastní a prežívali čo najviac 
radosť zo života. 

Celkom na záver mi dovoľte parafrázovať slávneho Senecu, ktorý kedysi povedal: 

„ Život je ako hra: nezáleží na tom, ako dlho trvalo predstavenie, ale na tom 
ako dobre bolo zahrané.“ 

70 rokov je pre niekoho veľa, pre iného málo. Predstavenie však bolo 
mimoriadne úspešné o čom svedčí doterajších vyše 10 000 absolventov štúdia 
všeobecného lekárstva a viac ako 2 500 absolventov štúdia zubného lekárstva. 
Spolu viac ako 12 500 lekárov. Mnohých výnimočných lekárov, či už pôsobiacich 
v rôznych ambulanciách a nemocniciach na Slovensku, ale aj v cudzine. Jedného 
z nich, profesora z amerického San Diega si budete môcť vypočuť už zajtra na 
Slávnostnej vedeckej konferencii, na ktorú Vás týmto zároveň pozývam.  

Nech žije naša Alma mater, nech žije Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach ! 

     

 


