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NOVÝ ČAS 

Najstarší študent lekárskej fakulty na Slovensku má 86 rokov 

 

Vitálny Eugen: Medičky mi tipujú len 60! 

KOŠICE  Stále vo výbornej forme! Košičan Eugen Németh (86) bez problémov strčí do vrecka 

hocijakého päťdesiatnika. Kým jeho rovesníci doma zväčša len počítajú tabletky a kŕmia v parkoch 

holuby, on sa učí medicínu na Univerzite tretieho veku. Je najstarším študentom Lekárskej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už predtým stihol na dôchodku vyštudovať odbor 

životné prostredie. Mladé medičky sú z neho namäkko...  

Eugenove kolegyne na fakulte mu tipujú maximálne 60 rokov a on je na to patrične hrdý. „Mal som 

82, keď som sa dal na štúdium Univerzity tretieho veku. Podporovala ma v tom najmä dcéra.  

Na dôchodku som už ukončil štúdium životného prostredia a budúci rok doštudujem medicínu,“ 

pochválil sa študent Eugen, ktorý si na staré kolená plní svoj sen. Už v mladosti sa totiž veľmi chcel 

stať lekárom. „Keď som končil maďarské gymnázium, povolali ma na vojnu. V roku 1945 som bol  

aj v zajateckom tábore. Potom som nemohol ísť na vysokú školu, lebo som nevedel po slovensky,“ 

spomína. Nakoniec sa stal na 35 rokov ekonómom a na dôchodku si ešte do sedemdesiatky 

privyrábal ako informátor.  

So štúdiom nemá ani vo svojom veku žiadny problém, hravo zvláda i latinské výrazy. „Na univerzite 

sa dozviem veľa užitočných vecí. S kamarátmi potom máme o čom debatovať,“ smeje sa dôchodca, 

ktorý prezradil aj recept, ako sa udržiava vo forme. „Odmlada som mal pevnú vôľu, kontrolujem sám 

seba. Nefajčím, neprejedám sa, dostatočne spím. Jem päťkrát denne. Občas si však dám pohárik 

vínka alebo piva,“ priznáva šibalsky. Vitálny dôchodca stále uvažuje, či bude po ukončení medicíny  

v ďalšom štúdiu ešte pokračovať. V rámci Univerzity tretieho veku má v Košiciach široké možnosti  

zapojili sa do nich okrem UPJŠ aj Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva  

a Ekonomická univerzita.  


