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KRONIKA PRAKTICKEJ GYNEKOLÓGIE

Primárka MUDr. Al�beta Lojková-�eligová � vzácne �ivotné jubileum

Jubilantka je dcérou výz-
namného slovenského �enského
lekára, profesora MUDr. Michala
�eligu (1881�1945), prednostu
Kliniky pôrodníctva a chorôb
�enských LFUK v Bratislave
a riadite¾a �tátneho ústavu pre
vzdelávanie a výcvik pôrodných
asistentiek (1925�1945).

Primárka Lojková-�eligová sa
narodila 30. januára 1918 v Tren-
èíne a od roku 1920 �ije trvale

v Bratislave. Maturovala v roku 1936 na Dievèenskom reál-
nom gymnáziu v Bratislave. Promovala na Lekárskej fakulte
SU v Bratislave v roku 1941.

Odborné vzdelanie �enskej lekárky získavala spoèiatku na
�enskej klinike v Bratislave. Pre rodinný vz�ah s prednos-
tom kliniky musela z tohto pracoviska odís�. V období od roku
1942 do roku 1945 pracovala na II. �enskej klinike vo Viedni
u profesora Weibla. Po smrti svojho otca pracovala istý èas
opä� na klinike. V období od roku 1945 do roku 1947 pôso-
bila na I. �enskej klinike KU v Prahe u profesora Klausa. Po
návrate v roku 1947 pôsobila do roku 1949 na �enskej klini-
ke LFUK v Bratislave u profesora �tefánika (1898�1989).
Titul odbornej lekárky dostala výmerom Ústredného národ-
ného výmeru v Bratislave 14.7.1949. Druhú atestáciu získa-
la v roku 1956.

Po �pecializácii pracovala ako odborná závodná lekárka
v podniku Kablo a Gumon. Súèasne robila poradenskú lekár-
ku v Ústave národného zdravia. Neskôr pracovala na IV. poli-
klinike na Vajnorskej ulici. V roku 1953 a� 1958 bola krajskou
odborníèkou starostlivosti o �eny pri ÚNV v Bratislave.

V období od roku 1955 do roku 1965 bola primárkou pô-
rodnice v Raèi. V tomto zariadení bez operaènej sály úspe�-
ne absolvovali 10 tisíc pôrodov! Samozrejme ako primárka
bola v nepretr�itej pohotovosti.

Po skonèení èinnosti pôrodnice si vydýchla a odi�la pracova�
spä� na IV. polikliniku. Aktívne pôsobila v Èervenom krí�i a pl-
ne sa venovala osvetovej èinnosti. Za aktívnu prácu (odborné
predná�ky a besedy) bola opakovane ocenená a vyznamenaná.

Jubilantka aktívne ovláda cudzie reèi (francúzsky, nemec-
ky, anglicky, rusky a maïarsky). Nikdy nemala problémy so
�túdiom odbornej literatúry. Na zaslú�ený odpoèinok odi�la
v roku 1980. Aj potom v�ak vypomáhala pod¾a potreby v gy-
nekologickej ambulancii.

Jej man�el bol neurochirurg. Má jedného brata, ktorý pra-
coval ako zubný lekár a �ije trvale v SRN.

Primárka Lojková-�eligová celý �ivot pokraèovala v diele
svojho otca. Mo�no s uznaním kon�tatova�, �e bola vytrvalá,
obetavá a úspe�ná �enská lekárka, väè�inou prvého kontak-
tu. Svojou odbornos�ou udr�iavala a prinavracala zdravie
na�ich �ien a matiek, ktoré si s vïakou na òu spomínajú.

Je vernou èlenkou Gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti
SLS a aktívne sa zúèastòovala na jej podujatiach. Výbor Spo-
loènosti vysoko ocenil jej príspevok na realizáciu Pamätnej
medaily Univ. prof. MUDr. Michala �eligu.

Vá�ená a milá pani primárka,
do mnohých budúcich rokov Vám prajeme dobré zdravie,

ve¾a radosti a spokojnos� zo v�etkého, èo sa Vám podarilo
dosiahnu� a realizova�. Prajeme Vám, aby ste nikdy ne¾utova-
li za tým, èo Vám osud odoprel.

Úprimne Vá�
Michal Valent

Primár MUDr. Oldøich �ípek, èlen ÈGPS h.c., 85-roèný

Jubilant sa narodil dòa 2. ap-
ríla 1913 v Nových Hvìzdliciach
u Buèovíc. Ako sám hovorí, ide
o dedinu, �ktorá má svoju histo-
rickú minulos��. �Nad na�im sed-
liackym gruntom na kopci sa na-
chádza kostolík lemovaný tmavo-
zelenými tujami, s ve�ou, ktorá
konèí dvojitým pravoslávnym krí-
�om. Bol zalo�ený v 13. storoèí.
Jeho apsida je polkruhovitého

tvaru a má nepárny poèet arkád. Tzv. vyslepených arkád. Je
to doklad panónskej kultúry a kostolík je chránený pamiat-
kovým úradom. Legendu o �ivote sv. Cyrila a sv. Metóda za-
chytáva oltárny obraz. Tadia¾ viedla obchodná cesta z juhu
od Egejského mora na sever k Baltu. V neïalekom Archlebo-
ve v studni sa na�iel obrábací predmet, ktorý nesie stopy gréc-
kej mykénskej kultúry. Táto kultúra bola v rozkvete v rokoch
1500 pr. Kr.�

Jubilant sa rád vracia do rodnej obce a cituje Rabindrana-
ta Thagora: �...abych jako vták po dlouhém letu slo�il svá
køídla do rodního hnízda�.
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Prim. �ípek �tudoval v Brne a maturoval na prísnom kla-
sickom gymnáziu v roku 1933. Táto �kola vtlaèila do jeho
du�e humanitné vzdelanie a vzbudila obdiv k antickej litera-
túre, gréckym epickým básnikom a mytológii. Najviac si v�ak
vá�il ich ideálny vzor dokonalosti èloveka � by� dobrý a mrav-
ný po stránke du�evnej a krásny po telesnej stránke (kaloka-
gathia). Medicínu �tudoval na Lekárskej fakulte Masaryko-
vej Univerzity v Brne. Poèas �túdií tú�il po �enskom lekár-
stve alebo po chirurgii. Vzorom sa mu stal profesor Gustáv
Müller (1875-1949) svojou svedomitos�ou a poctivos�ou.
Prof. Müller pri�iel do Brna v roku 1925 z Bratislavy, kde
bol prvým dekanom a prednostom �enskej kliniky.

Jubilant promoval roku 1939. Pracova� nastúpil na pôrod-
nicu, ktorá sa poèas okupácie menovala Die Frauenklinik und
Landesgebärastalt in Brünn (1942). Nemecké vedenie, ne-
meckí lekári, nemecké sestry. Èeské �eny im nerozumeli a boli
��astné, keï nastúpili èeskí lekári. �éfom kliniky bol prof.
Rossenbeck, ktorý sa v prvý deò oslobodenia otrávil cyanká-
lim (1945).

Po februári 1948 musel jubilant z kliniky odís�. Nepredå-
�ili mu asistentúru a tým skonèila jeho univerzitná kariéra.
Istý èas bol nezamestnaný. Vïaka priate¾om dostal miesto na
pohranièí v Bohumíne. V baníckej nemocnici zriadil a vy-
bavil gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Neskôr bol vy-
menovaný za riadite¾a. V tom èase sa intenzívne venoval gy-
nekologickej depistá�i. Stal sa krajským expertom depistá�-
nej akcie �enskej rakoviny. Uverejnil prácu �Vyhledávání �en-
ské rakoviny v Ostravském kraji�. (V tom èase boli v celom
kraji dva kolposkopy!)

V roku 1955 sa uvo¾nilo vedúce miesto v Opave a jubilant
dostal dekrét do oblastnej pôrodnice so 120 poste¾ami. Práca sa
mu darila a plne ho uspokojovala. Organizoval krajské a celo-
�tátne semináre v Hradci nad Moravicí v neogotickom Èerve-
nom zámku, ktorý bol zmodernizovaný práve na schôdzkovú
èinnos� po prvej svetovej vojne. Do zámku kedysi chodili hostia
Lichnovských knie�at � Beethoven, Listz a Smetana.

Primár �ípek po rokoch praxe zistil, �e najzaslú�enej�í
a naj�etrnej�í je preventívny úsek starostlivosti o �eny. Ok-
rem realizovania prebioptických vy�etrovacích metód v po-
radniach sa venoval aj zis�ovaniu prediabetických stavov te-
hotných �ien. Ve¾kú pozornos� venoval vy�etrovaniu �enských
prsných �liaz. Túto depistá� robili dvojfázovo. Najskôr �en-
ské sestry vy�etrovali �eny po domácnostiach � to bolo �hru-
bé sito�. Potom ka�dú nepravidelnos�, ktorú zistili palpáciou

alebo aspeksiou, poslali do mamologickej poradne. Poèas 7
rokov robil aj funkciu okresného onkológa.

Svoje pôsobenie v Opave jubilant pova�uje za najspokoj-
nej�ie a s plnou sebarealizáciou. �ia¾, musel ustúpi� inému
záujemcovi, ktorý bol dosadený vy��ou mocou, preto�e bol
�politicky kvalifikovaný�.

Po stránke spoloèenskej bol jubilant predsedom �Kruhu pøá-
tel hudby�. V tomto postavení sa sna�il zabezpeèova� úèas� mla-
dých na hudobných festivaloch � Beethovenových sú�a�iach.
Takto napomáhal rozvoju hudobných talentov. V Opave si zalo-
�ili aj �Slovácky krú�ok�. Hrali a spievali si skôr pre seba. Cho-
dievali tie� hráva� na po¾ovnícke plesy v Krnove a Jeseníku.

Po skonèení aktívnej slu�by sa primár �ípek vrátil spä� do
Brna (1969), po 20 rokoch �vyhnanstva�. Intenzívne sa zaèal
venova� histórii �enského lekárstva. V archívoch fakultnej
nemocnice vyh¾adal a uverejnil biografie zakladate¾ov a pro-
fesorov, ktorí pôsobili v pôrodnici v Brne. Chodí na koncer-
ty, výstavy, je súèas�ou kultúrneho diania v Brne. Pí�e o výz-
namných osobnostiach gynekológie a pôrodníctva. Tejto èin-
nosti sa intenzívne venuje s pochopením a podporou riadite-
¾a fakultnej pôrodnice dr. Buriana.

Èitatelia èasopisu Praktická gynekológia mali mo�nos� si
preèíta� viaceré èlánky týkajúce sa histórie ná�ho odboru. Verí-
me, �e jubilant aj v budúcnosti bude na�ím prispievate¾om.

Pracovné a spoloèenské anga�ovanosti primára �ípeka
ocenil výbor ÈGPS ÈLS udelením Èestného èlenstva.

Vïaka racionálnej �ivotospráve je jubilant v dobrej tele-
snej a du�evnej kondícii. V minulosti sa aktívne venoval jaz-
dectvu a bol úspe�ný po¾ovník.

V krátkej laudácii nemo�no opísa� v�etko, èo jubilant vo
svojom plodnom �ivote dokázal, èomu sa venoval a o èo v�et-
ko sa zaujímal.

Vá�ený pán primár, vzácny priate¾,
ïakujeme Vám za úspe�nú spoluprácu a prispievanie do

ná�ho èasopisu. Do mnohých budúcich rokov Vám �eláme
dobré zdravie, aby ste sa intenzívne mohli venova� svojim
zá¾ubám � �túdiu histórie, archeológii a písaniu, aby ste sa
te�ili poh¾adom na výtvory výtvarného umenia a mohli sa
zapoèúva� do harmónie krásnej hudby. Prajeme Vám, aby Vás
nikdy neopustil �ivotný optimizmus a zmysel pre humor. Pra-
jeme Vám splnenie v�etkých Va�ich plánov a predsavzatí.
Prajeme Vám len priate¾ov a rados� z ka�dodenného �ivota.

Vá� obdivovate¾ Michal Valent
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Doc. MUDr. Vojtech Kliment,
dne�ný jubilant, je významný -
v gynekologickej obci dobre zná-
my a v nedávnej minulosti v�e-
stranne anga�ovaný - �enský le-
kár, dlhoroèný èlen a èestný èlen
È-SGPS Ès. lekárskej spoloènos-
ti J.E. Purkyòu, dlhoroèný èlen
výboru SGPS. Z jeho �ivotopisu
vyberáme nieko¾ko základných
faktografických údajov: od r.
1952 do r. 1959 pôsobil ako ve-

dúci odborný lekár, zakladate¾ a budovate¾ II. gynekologic-
ko-pôrodníckej kliniky LFUK a FN na �ulekovej ul. v Brati-
slave, od r. 1959 a� do r. 1989 je primárom a prednostom III.
gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK, NsP Staré mesto
na Bezruèovej ul. v Bratislave. Od roku 1950 bol vedúci
Oddelenia starostlivosti o matku a die�a na Povereníctve zdra-
votníctva SR. Neskôr pracoval ako Krajský odborník starost-
livosti o �enu Zs. kraja. Po vzniku Ústavu pre ïal�ie vzdelá-
vanie SZP (1960) bol vedúcim Katedry �enských sestier.
Vykonával funkciu èlena Poradného zboru hl. odborníka pre
gynekológiu a pôrodníctvo MZd., bol èlen skú�obnej komi-
sie pre �pecializaènú atestáciu I. a II. v SÚDL, neskôr ILF,
èlen skú�ovnej komisie pre rigorózne skú�ky z gynekológie
a pôrodníctva pre �tudentov pediatrického smeru na LFUK,
neskôr aj predseda komisie pre závereèné skú�ky �tudentov
stomatologickeho smeru LFUK v Bratislave.

Svojho významného �ivotného jubilea sa docent Kliment
do�íva s podlomeným zdravím. Mno�stvo povinností pri pl-
není lieèebno-preventívnych, pedagogicko-výchovných, ve-
deckovýskumných a organizaèných úloh ho vyèerpalo psy-
chicky i fyzicky.

Narodil sa 19. marca 1918 v Sebedíne pri Banskej Bystri-
ci. Jeho matka tam pôsobila ako uèite¾ka. V I. svetovej vojne
stratil otca a ako 3-mesaèný sa dostal do Zvolena, kde vyras-
tal, nav�tevoval základnú �kolu aj gymnázium - maturoval
roku 1937. Na LF SU v Bratislave promoval roku 1943. Pra-
cova� zaèal na Oddelení sérológie �tátneho zdravotného ús-
tavu v Bratislave.

Aktívne sa zúèastnil - ako èatár a�pirant - SNP. Pracoval
v nemocnici vo Zvolene pod vedením profesora Dlho�a
(1910-1994). Okrem práce na oddelení chodil èasto s poslu-
cháèmi medicíny na front a privá�al ranených a� z prvej lí-
nie. Po skonèení SNP odchádza s po¾nou nemocnicou do hôr.

Po skonèení II. svetovej vojny demobilizoval a nastúpil
pracova� na �enskú kliniku do Bratislavy na Zochovej ul. R.
1952 nastúpil ako primár na novozalo�enú II. gynekologic-
ko-pôrodnícku kliniku LFUK na �ulekovej ul. Ako pracov-

ník Povereníctva zdravotníctva má nehynúcu zásluhu na vzni-
ku tejto kliniky. Aktívne sa podielal na zalo�ení a budovaní
kliniky po organizaènej a materiálno-technickej stránke, ale
aj z h¾adiska jej personálneho obsadenia.

Ako pracovník Povereníctva zdravotníctva sa aktívne po-
dielal na vytváraní a budovaní gynekologicko-pôrodníckych
oddelení na celom Slovensku. Zásluhou jubilanta bola celá
organizácia a �truktúra starostlivosti o �eny, matky a novo-
rodencov. V�dy vystupoval proti otváraniu malých �pôrodni-
èiek� - �ia¾, nie v�dy sa mu to darilo. Èasto rozhodla �vy��ia
moc�.

Koncom roka 1959 odi�iel jubilant budova� nové Gyneko-
logicko-pôrodnícke odd. NsP na Bezruèovu ul. - v bývalej
Sociálnej pois�ovne v Bratislave. R. 1962 sa jubilant habili-
toval pred Vedeckou radou LFUK v Bratislave prácou na tému
�Rehabilitácia a �port ako preventívny a lieèebný èinite¾ v gy-
nekológii a pôrodníctve� a získal venia docendi. R. 1970
vznikla na Bezruèovej ulici III. gynekologicko-pôrodnícka
klinika LFUK, ktorá prevzala výuèbu �tudentov medicíny sto-
matologického smeru.

Jubilant je spolu s profesorom Handzom a ïal�ími patrí
k zakladate¾om telovýchovného lekárstva na Slovensku. Vo
vedeckovýskumnej èinnosti, v mnohých predná�kach a od-
borných publikáciách sa doc. Kliment venoval rie�eniu otá-
zok rehabilitácie, telesnej výchovy, gymnastiky �ien a rodi-
èiek. Tieto otázky sledoval u �ien v spojitosti s men�truaè-
ným cyklom, pracovným za�a�ením, inkontinenciou moèa,
anatómiou �enských rodidiel, s pooperaènými stavmi a kli-
maktériom. Ve¾kú pozornos� venoval psychosomatike v gy-
nekológii a pôrodníctve. K tejto tématike organizoval celo-
�tátne vedecké konferencie. Jubilant patrí k priekopníkom
rie�enia týchto otázok v �enskom lekárstve na Slovensku.

V spolupráci s ÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach -
v úzkom kontakte s profesorom Karolom Virsíkom - sledo-
val problematiku tuberkulózy rodidiel i p¾úc, tbc ako príèi-
na sterility �ien, problematiku gravidity a interrupcií, tbc
a gravidity, dojèenia po pôrode a podobne. Jubilant bol ini-
ciátorom uvádzania do ��ivota� na Slovensku Zásad pláno-
vaného rodièovstva a výchovy k rodièovstvu. Bol na �tu-
dijnom pobyte IPPF v Londýne. V minulosti - za nepriaz-
nivých èias - sa nepodarilo zalo�i� na Slovensku Spoloènos�
pre plánované rodièovstvo a výchovu k rodièovstvu (vznikla
a� roku 1990).

Ve¾mi rozsiahla je predná�ková a publikaèná èinnos� doc.
Klimenta. Spomenieme len spoluautorstvo na významnej 5-
dielnej uèebnici �Gynekológia a pôrodníctvo, ktorá vy�la
v Dérerovej zbierke (Osveta Martin). Aktívne vystupovat na
mnohých svetových a medzinárodných kongresoch (Ham-
burg, Londýn, Lipsko, Montreal, Moskva, Parí�, Rím, Tokyo).

Docent MUDr. Vojtech Kliment - osemdesiatroèný
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Prim. MUDr. Vladimír Puchmeltr sedmdesátiletý

Aktívna èinnos� jubilanta bola po zásluhe ocenená a od-
meòovaná: Zaslú�ilý lekár, Guothova medaila, Pamätné ma-
daily SLS, Medaila 150. výroèia zalo�enia Spoloènosti lé-
kaøsko slowanskej, vyznamenania za úèas� v SNP.

Osobne ma s docentom Klimentom via�u dlhoroèné pria-
te¾ské a úprimné vz�ahy a trvalé kontakty. Keï som v októb-
ri 1951 ako vedecká pomocná sila nastúpil na �enskú kliniku
na Zochovej ulici, pod jeho vedením som sa zúèastnil na rie-
�ení výskumnej úlohy 1. pä�roènice �Vplyv gymnastiky na
priebeh �estonedelia�. Dosiahnuté výsledky boli uverejnené
v Ès. Gynek. (1954). Po promócii r. 1953 som ako sekundár-
ny lekár nastúpil na novozalo�enú II. gynekologicko-pôrod-
nícku kliniku LFUK. Na�a spolupráca pokraèovala ïalej. Za-
èiatkom roka 1960 som s jubilantom pre�iel na novootvore-
né Gynekologicko-pôrodnícke odd. NsP na Bezruèovej ulici.
Po mojom odchode na LFUK (1963) sme naïalej pokraèova-
li v spolupráci - spoloène sme predná�ali i publikovali (napr.
Abhängigkeit der Geburten und vorzeitigen Geburten von den
Luftmassen (Biologia, 1964), Príspevok k otázke denného
rytmu zaèiatku pôrodov a zaèiatku predèasných pôrodov (Bra-
tisl. lek. Listy, 1966) a ïal�ie).

Docenta Klimenta som si v�dy vá�il a obdivoval. Bol jed-
ným z mála gynekológov, ktorý mal stále novú invenciu. Ve-
del predvída�, èo bude aktuálne a potrebné rie�i�. Obdivoval
som aj jeho ¾udské vlastnosti. V�dy bol ochotný pomôc� a po-
radi� ka�dému, podr�a� pri pracovných a osobných problé-

moch. Nikdy nezdôrazòoval svoje �a�kosti - mlèky sa nad
nimi prená�al. V spoloènosti bol ob¾úbený, byh¾adávaný a mal
ve¾a úprimných priate¾ov, nielen z radov zdravotníkov. Oso-
bitne si vá�il priate¾stvo profesora Pon�ucha (1915-1989),
profesora Dlho�a (1910-1994), profesora Bárdo�a (1921-
1992), profesora Guensbergera (1912-1987), docenta Holo-
máòa (1908-1993), primára Hatvanyho (1921-1986), dokto-
ra Kindernaia. Zo �ijúcich napr. profesora Pogádyho (1924).

Z jubilantových detí sa dali dve na Asklepiovu cestu. Dcé-
ra Daniela je dermatovenerologièka a venuje sa alergológii
a imunológii, syn Michal pracuje na Katedre gynekológie
a pôrodníctva IVZ, je výkonným riadite¾om Slovenskej spo-
loènosti pre plánované rodièovstvo a výchovu k rodièovstvu
a má mo�nos� realizova� nenaplnené plány svojho otca.

Docent MUDr. Vojtech Kliment bol hú�evnatý, usilovný,
nedosa�ite¾ný v organizaèných schopnostiach, nezi�tný pri
odovzdávaní vedomostí a skúseností iným.

Do budúcich rokov prajeme jubilantovi v�etko najlep�ie.
Prajeme mu splnenie v�etkých plánov a predsavzatí. Praje-
me mu pocit spokojnosti z vykonanej práce a úprimne mu za
v�etko ïakujeme!

Michal Valent, priatelia a spolupracovníci

Výbor SGPS SLS ocenil udelením Pamätnej medaily Univ.
prof. MUDr. Michala �eligu celo�ivotné dielo jubilanta.

18.2.1998 se do�ívá MUDr. Vladimír Puchmeltr 70 let. Toto
�ivotní jubileum jej zastihlo v tìlesné a du�evní svì�esti, s �i-
votním elánem, který byl a je pro nìj v�dy typický.

Vladimír Puchmeltr se narodil v dìlnické rodinì. Svou
profesionální cestu zaèal jako zámeèník, stejnì jako více jeho
vrstevníkù z doby nìmecké okupace. Dùsledkem své vroze-
né zvídavosti a píle v�ak tou�il po dal�ím vzdìlávání. Jako
dospìlý dokázal zasednout mezi mlad�í spolu�áky a promo-
vat na Lékaøské fakultì Karlovy University v Praze v roce
1957.

Po promoci nastoupil na Gynekologicko-porodnické od-
dìlení NsP v Mostì a tomuto oddìlení zùstal vìren 17 let.

Pøedná�el jako externí uèitel, úspì�nì slo�il atestace I. a II.
stupnì. Pøesto�e byl v tuto dobu povìøen funkcí øeditele NsP
v Mostì, pracoval i jako star�í sekundáø gynekologicko-po-
rodnického oddìlení. Nabízela se mu mo�nost uplatnìní na
dráze organizátorské � jako øeditel se podílel na vybudování
nové nemocnice v Mostì. Pøesto v�ak MUDr. V. Puchmeltr
dal pøednost odborné èinnosti gynekologicko-porodnické.

V roce 1974 nastoupil do funkce primáøe Gynekologic-
ko-porodnického oddìlení v Teplicích. V této funkci byl dr.

Puchmeltr svìdomitý, pilný, s neutichajícím zájmem o v�e
nové a pokrokové v oboru. Zvlá�tì jako operatér byl nároè-
ný k personálu, ale i sám k sobì, v�dy peèoval o odborný
rùst svých spolupracovníkù, publikoval v odborném tisku
a i dnes se zúèastòuje odborných konferencí, na nich� dis-
kutuje se svými kolegy s mladickým elánem.

Do roku 1989 pracoval ve výboru ÈS GPS. V tém�e roce
byl výborem povìøen uspoøádat celostátní konferenci v Tep-
licích na téma: Gynekologická operativa.

V roce 1995 jako spoluautor získal �Sonkovu cenu� za
nejlep�í vìdeckou práci v ultrazvukové diagnostice.

Je�tì i dnes pracuje ve svém oboru a je v�dy ochoten pøe-
dat své zku�enosti v�em, kteøí je potøebují.

Vá�ený pøíteli! My, kteøí Tì známe, Ti pøejeme k Tvému
�ivotnímu jubileu pøednì pevné zdraví, a� Tì je�tì dlouho tì�í
práce v oboru a dobøe se Ti �ije v kruhu Tvé rodiny i Tvých
pøátel!

MUDr. J. Kopecký, MUDr. V. Patoèková, MUDr. M. Sinku-
lová, prim. MUDr. P. Osecký (kolegové z Mostu)
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Dòa 4. septembra 1997 uply-
nulo 30 rokov, èo na�u gynekolo-
gickú obec nav�dy opustil sna�i-
vý, úspe�ný a nádejný �enský le-
kár Emil Zvarík, kandidád lekár-
skych vied. Odi�iel 42-roèný,
v najproduktívnej�om veku, kedy
sa od neho ve¾a oèakávalo a pri-
pravoval sa na obhajobu habilitaè-
nej docentskej práce.

Dr. Zvarík sa narodil 7. januára
1925 vo Vrútkach v �eleznièiar-

skej rodine. Maturoval na strednej �kole v Martine r. 1944.
Aktívne sa zúèastnil SNP so zbraòou v ruke. Z boja ho ku koncu
povstania vyradilo zranenie.

�tudoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, promoval
v roku 1950. Do práce nastúpil v Nitre. V r. 1953 odi�iel do
Martina ako sekundárny lekár Gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia NsP. Po zalo�ení Ústavu pre do�kolovanie lekárov
(ÚDL) v Prahe sa stal prvým asistentom Gynekologicko-pô-
rodníckej katedry ÚDL, ktorá mala celo�tátnu pôsobnos�
a viedol ju profesor Dlho�, DrSc., (1910�1994).

Po presune Gynekologicko-pôrodníckej katedry � vtedy u�
SÚDL � v roku 1959 do Trenèína sa dr. Zvarík stal prednos-
tom Gynekologicko-pôrodníckeho odd. NsP v Martine. Pri
v�etkom za�a�ení lieèebno-preventívnou starostlivos�ou o �e-
ny, matky a novorodencov, primár Zvarík intenzívne pokraèo-
val v zaèatej vedecko-výskumnej èinnosti. Vytrvalo �tudoval,
publikoval, predná�al a na �tudijných cestách spoznával zahra-
nièné pracoviská. Vedecky úspe�ne rástol a 12. mája 1965 ob-
hájil kandidátsku dizerataènú prácu na LFUK v Bratislave na
tému Prevencia pôrodného krvácania. Práca bola uverejnená
kni�ne v Hálkovej zbierke Vydavate¾stva Osveta v Martine.

V tomto období vznikla v Martine poboèka LFUK v Bra-
tislave a zaèala sa èinnos� Gynekologicko-pôrodníckej kliniky

LFUK v Martine. Prim. Zvarík by po úspe�nej habilitácii bol
mohol získa� miesto jej prednostu. V období zalo�enia kliniky
tam pôsobil prof. MUDr. Anton Pon�uch, CSc., (1915�1989).

Vedecká aktivita, predná�ková a publikaèná èinnos� primá-
ra Zvaríka bola o to úctihodnej�ia, �e ju robil pri v�etkom za�a-
�ení s vedením oddelenia aj napriek zaèínajúcim zdravotným
�a�kostiam. Zákerné choroby podlamovali jeho zdravie. Zaèa-
lo to komplikovane prebiehajúcim zápalom peèene, ktorý osla-
bil chlapský organizmus. Potom sa pridala nefrolitiáza, pre ktorú
mu museli odstráni� oblièku. Na jar 1967 mu zistili malignóm
v p¾úcach. V pooperaènom období embolizácia definitívne
odvolala primára Zvaríka, CSc., z radov �ivých.

Na poslednej rozlúèke sa v hojnom poète zúèastnili zdra-
votnícki pracovníci, vïaèné pacientky a mnohí obèania. Po-
sledná rozlúèka svedèila o ve¾kej ob¾úbenosti a popularite
primára Zvaríka.

Primár Zvarík bol erudovaný, dobrý odborník, obetavý
lekár a korektný priate¾. V spoloènosti bol ob¾úbený a vy-
h¾adávaný pre svoje pozitívne ¾udské vlastnosti, zmysel pre
humor a bol aj obdivovaný spevák. Úzko bol zrastený s diva-
delným a hereckým prostredím cez svoju man�elku a brata
Franti�ka, èlena èinohry SND. Prim. Zvarík mal rád umenie,
prírodu a vari nadov�etko mal rád �ivot.

Predèasná smr� v mladom veku preru�ila nádejnú a per-
spektívnu odbornú cestu primára Zvaríka. Nesplnené ostali
jeho plány � na pracovnom stole ostali le�a� neodpredná�a-
né a neodpublikované vedecko-odborné práce a námety.

Svojou hú�evnatos�ou, tú�bou po poznaní, svojimi ¾udský-
mi vlastnos�ami a lekárskymi kvalitami bol a je aj po odcho-
de vzorom pre mlad�iu i star�iu generáciu zdravotníkov � le-
károv a SZP.

Po 30. rokoch venujeme primárovi MUDr. Emilovi Zvarí-
kovi, CSc., túto spomienku.

Michal Valent

Primár MUDr. Emil Zvarík, CSc. (1925�1967)


