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Košice 27. január 2020 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelila čestný titul doctor honoris causa 

celosvetovo uznávanému profesorovi medicíny 

 

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

bola v pondelok 27. januára 2020 udelená čestná vedecká hodnosť “doctor honoris causa” 

významnej osobnosti z oblasti medicíny prof. Maciejovi Banachovi z Medical University of 

Lodž v poľskej Lodži. Univerzita mu udelila čestný titul Dr. h. c v Historickej aule UPJŠ v 

Košiciach za prítomnosti mnohých významných hostí.  

 

Profesor Maciej Banach pôsobí ako riaditeľ Výskumného ústavu Poľskej nemocnice 

pre zdravie matky (PMMHRI), vedúci Kardiovaskulárneho výskumného centra na Univerzite 

v Zielonej Gore, riadny profesor kardiológie na Lekárskej univerzite v Lodži a PMMHRI, 

vedúci Katedry hypertenzie na Lekárskej univerzite v Lodži a profesor na Katedre nefrológie, 

hypertenzie a rodinného lekárstva a riaditeľ Centra nefrológie a hypertenzie v Univerzitnej 

nemocnici WAM v Lodži. Profesor Banach publikoval vyše 800 pôvodných článkov, recenzií, 

úvodníkov a knižných kapitol v oblasti hypertenzie, dyslipidémie, kardiológie, srdcovej 

chirurgie a stratifikácie rizika. Je laureátom niekoľkých cien a ocenení vrátane čestného titulu 

Doctor honoris causa z Univerzity medicíny a farmácie Carola Davilu v Bukurešti a z UPJŠ 

v Košiciach. 

 

“V mene akademickej obce našej univerzity, a vo svojom vlastnom mene, by som 

chcel vyjadriť svoj osobný pocit šťastia, že si môžeme uctiť takú významnú osobnosť a 

udeliť najvyšší stupeň akademického uznania. Som rád, že rady nositeľov titulu doctor 

honoris causa sa opäť rozšíria,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, 

CSc.  
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Profesor Maciej Banach sa tak stal v poradí 42. nositeľom čestného titulu Dr. h. c. 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Uvedená čestná vedecká hodnosť mu bola 

udelená na návrh Lekárskej fakulty UPJŠ ako uznávanej vedeckej osobnosti zo zahraničia, 

ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas a ktorá prispela ku vzájomnej spolupráci pri 

vedeckej a odbornej výchove zamestnancov UPJŠ pri príležitosti 70. výročia založenia LF 

UPJŠ a 60. výročia založenia UPJŠ v Košiciach. 

 

„Je mi nesmiernou cťou, že mi bol dnes udelený titul Doctor honoris causa na vašej 

univerzite. Pre mňa to znamená aj veľkú zodpovednosť a povinnosť ďalšej usilovnej 

práce s cieľom propagovať vedu, najmä tú, ktorú zastupujem – preventívnu kardiológiu 

a lipidológiu, v Poľsku, v Európe, osobitne v jej strednej a východnej časti, a na celom 

svete,“ uviedol Dr. h. c. prof. MUDr. Maciej Banach, PhD. 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk 

tel.: +421 905 385 911 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD. 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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