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Zlatá promócia na Lekárskej fakulte UPJŠ 

 
 

KOŠICE -  V piatok 16. októbra sa uskutočnila v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ „Zlatá promócia“ 
absolventov doktorského štúdia na Lekárskej fakulte v rokoch 1964 a 1965, ktorej sa 
zúčastnilo takmer 80 z pôvodných 232 absolventov 

Zlaté diplomy pre absolventov udelené polstoročie od ich slávnostnej promócie po skončení 
štúdia medicíny sú vyjadrením úcty, vďaky a hlavne skutočnosti, že ich alma mater nezabúda 
na svojich absolventov, že je hrdá na ich prácu a na to, čo počas predchádzajúcich 50 rokov 
vytvorili. Z rúk dekana Lekárskej fakulty UPJŠ Daniela Pellu, si ich prebrali sedemdesiatnici, 
medzi ktorými sú aj doposiaľ pracovne aktívni zamestnanci UPJŠ LF a zdravotnícki pracovníci, 
ktorí našli uplatnenie v rôznych medicínskych odboroch. 

 „Čas plynie a my si pripomíname už 50 rokov od chvíle, kedy títo naši zlatí absolventi 
začali pôsobiť v zdravotníckom povolaní. Niektorí sa slávnostnej chvíle Zlatej promócie 
nedožili, ale práca, ktorú po sebe zanechali, svedčí o tom, že svoje povinnosti riadne a 
zodpovedne vykonávali v duchu promočného sľubu spred 50 rokov,“ konštatoval vo svojom 
slávnostnom príhovore dekan  Daniel Pella, ktorý vyzval prítomných aj k prejaveniu pocty 
minútou ticha tým, čo sa tejto slávnostnej chvíle nedožili. 

 S príhovorom za účastníkov Zlatej promócie vystúpil Juraj Bober, ktorý v ňom zaspomínal na 
časy, keď boli všetci mladí, zdraví, nabití knižnými vedomosťami a plní očakávania i ilúzii 
o ďalšom živote. „Zostarli sme, ale aj zmúdreli, zmenili sme svoj zovňajšok, zošediveli alebo 
stratili vlasy, pribudli nám rôzne diagnózy, ale ako hovorí múdre príslovie – každý vek má 
svoje čaro,“ podotkol. „V dnešný deň zabudnime na starosti a trápenia a tešme sa 
z príjemného stretnutia, obohaťme ho svojimi skúsenosťami, ktoré si navzájom 
odovzdáme. Aj keď sa koná toto naše stretnutie po 50 a 51 rokoch, vidíte, že je nás tu 
mnoho... Ubezpečme teda vedenie Lekárskej fakulty, že tieto stretnutia majú svoj význam 
a opodstatnenie, aj keď si vyžadujú vynaloženie námahy na ich organizačné zabezpečenie,“ 
dodal dlhoročný pracovník Lekárskej fakulty Juraj Bober, ktorý aj v súčasnosti pôsobí na I. 
chirurgickej klinike. 
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