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Na Lekárskej oslavovali zlaté promócie 

 

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) usporiadala zlatú promóciu pre 

absolventov medicíny. Pozvanie prijalo takmer 80 lekárov z pôvodných 230 absolventov. 

 

 

 
Dekan Pella blahoželal všetkým. Prial im hlavne veľa zdravia. 

Foto: Judita Čermáková 

 

 

KOŠICE. Stretli sa po 50 rokoch. Absolventi všeobecného a zubného lekárstva, ktorí 

promovali v rokoch 1964 a 1965, si opäť z rúk dekana prebrali diplomy, no tentoraz zlaté. 

Diplomy sú vyjadrením úcty, vďaky a skutočnosti, že ich alma mater na svojich absolventov 

nezabúda. Je hrdá na ich prácu a na to, čo počas polstoročia rokov vytvorili. 

Medzi zlatými absolventmi sú aj dosiaľ pracovne aktívni zamestnanci UPJŠ LF či zdravotnícki 

pracovníci. Jedna z absolventiek je aj Monika Bendíková (73) z Popradu. 

„Prvé promócie sme mali v divadle. Bolo to krásne a slávnostné, ako teraz. Nebolo nás veľa 

ani vtedy. Som internistka, ale robila som telovýchovnú lekárku a pracujem doteraz, 

pretože moji športovci sú fantastickí.“ 

 

Každý vek má svoje čaro 

Juraj Bober, zástupca absolventov, zhrnul pocity prítomných: 



„Čas sa nedá zastaviť a my sa stretávame po polstoročí. Boli sme mladí, zdraví, nabití 

vedomosťami, odhodlaní popasovať sa  s tým, čo život prinesie. Zostarli sme a zmúdreli. 

Ale každý vek má svoje čaro.“ 

Pripomenul, že ich ročník sa pravidelne stretával na promočných stretnutiach, po 5 až 10 

rokoch. 

Súčasný dekan Lekárskej fakulty Daniel Pella poprial svojim predchodcom všetko najlepšie. 

„Želám vám, aby sa vám vo vašom súkromnom živote darilo. Aby ste sa zo zdravia, ktoré 

ste počas vášho profesionálneho života rozdávali a rozdávate, mohli tešiť čo najdlhšie.“ 

Slávnostných a netradičných promócií sa zúčastnil aj rektor UPJŠ, Pavol Sovák. 

„Ďakujem vám, že ste v zodpovednom povolaní lekára po celý váš život šírili dobré meno 

svojej alma mater. Že ste sa starali o zdravie svojich pacientov, zachraňovali životy a aj 

posúvali hranice poznania v medicínskych vedách. Ako rektor vám chcem sľúbiť, že vždy 

budete vítaní na svojej alma mater.“ 
 

 

Čítajte na: http://kosice.korzar.sme.sk/c/8042387/na-lekarskej-oslavovali-zlate-

promocie.html#ixzz3pBbTCg6d 
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