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Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka 

bakalárskeho a doktorského štúdia Lekárskej fakulty UPJŠ 

 

 

      Dnes predpoludním sa uskutočnila v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ slávnostná 

imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho a doktorského štúdia UPJŠ LF. 

Zúčastnili sa jej študenti doktorského štúdia odboru všeobecné lekárstvo, 

bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo a fyzioterapia a tiež zahraniční 

študenti všeobecného a zubného lekárstva, ktorých do prvého ročníka v tomto 

školskom roku nastúpilo celkovo viac ako štyristo. (192 študentov všeobecného 

lekárstva a 50 zubného lekárstva v slovenskom jazyku, 14 študentov odboru 

fyzioterapia, 11 študentov ošetrovateľstva a tiež 110 študentov všeobecného  

a 29 zubného lekárstva študujúcich v cudzom jazyku).  

 

      Imatrikulačnej slávnosti sa zúčastnil dekan Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, 

CSc., prodekanka prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD., predseda Akademického 

senátu UPJŠ LF doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. a tiež študijní poradcovia  

a predsedovia študentských spolkov. Slávnosť viedol prodekan prof. MUDr. Pavol 

Jarčuška, PhD., ktorý prítomným študentom pripomenul, že predovšetkým  

od nich bude závisieť, aká atmosféra bude vládnuť na ich alma mater a aké spomienky 

na ňu ich budú sprevádzať životom.  

 

      Nasledovalo zloženie imatrikulačného sľubu, v ktorom študenti prisľúbili „plniť si 

riadne povinnosti študenta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

a jej lekárskej fakulty, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu, univerzity  

a fakulty, študovať tak, aby ich činnosť prinášala všestranný úžitok, ctiť si, ochraňovať 
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a šíriť dobré meno Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a nedopustiť sa ničoho,  

čím by ho poškodili“.  

 

      Po zložení sľubu boli študenti predstavení imatrikulačnému kolégiu a prevzali  

si postupne imatrikulačné listy. Imatrikulačnú slávnosť uzavrel svojim príhovorom  

k študentom dekan fakulty, ktorý všetkým poprial, aby sa o šesť rokov neskôr mohli  

v tej istej sále pokloniť pri ešte väčšej slávnosti promóčnemu kolégiu po tom,  

čo ukončeným neľahkého štúdia zdolajú vlastný Mount Everest. 

 

      Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. zaželal študentom obdobie 

činorodnej práce a hlad po vzdelaní, aby čas strávený na ich alma mater bol najkrajším 

obdobím ich života a aby počas neho získali množstvo skvelých vlastností. 

„Imatrikulácia je príležitosť na prijatie predsavzatí do štúdia,“ poznamenal 

v príhovore dekan Leonard Siegfried a pripomenul mladým ľuďom plným očakávaní, 

aby pri štúdiách nezabúdali na svojich príbuzných, hlavne rodičov, ktorých ich v tejto  

snahe významne podporujú. „Snažte sa im vrátiť to, čo každá generácia dlží tej 

predchádzajúcej,“ vyzval študentov a na záver svojej reči ich tiež požiadal, aby boli 

hrdí na svoju fakultu a pripojili sa k šíreniu je jej dobrého mena. 

 

 

Lekárska fakulta UPJŠ: 

 

Lekárska fakulta v Košiciach bola zriadená v roku 1948 ako pobočka Lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto organizačnom zväzku bola  

až do roku 1959, kedy sa spolu s Filozofickou fakultou UPJŠ v Prešove začlenila  

do novozriadenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Lekárska fakulta UPJŠ sa popri pedagogickej činnosti a príprave medikov 

 na budúce povolanie zaoberá bohatou výskumnou činnosťou v rámci národných  

ale aj medzinárodných projektov v rámci svojich výskumných centier excelentnosti 

budovaných z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné 

výskumné projekty má za cieľ zvýšiť kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestížnosť 

Lekárskej fakulty UPJŠ, ako aj kvalitu štúdia, ktorá bude zohľadňovať aktuálne 

poznatky medicínskej vedy. 

Ďalšie info na:     www.medic.upjs.sk 
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