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LEKÁRSKE LISTY:  

Dvorana slávy slovenskej medicíny 

 

V priestoroch Domu zdravotníkov, budove sídla Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) v Bratislave, 

sa 8. decembra uskutočnilo už tradičné, v poradí piate slávnostné podujatie, počas ktorého sú 

významné osobnosti uvedené do Dvorany slávy slovenskej medicíny. 

V úvode poskytol prezident SLS prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. prehľad histórie projektu Dvorana 

slávy slovenskej medicíny a vymenoval všetky významné osobnosti slovenskej medicíny, ktoré boli od 

roku 2013 takto ocenené a ich obrazy možno nájsť na stenách priestorov Domu zdravotníkov (tab.). 

Ako uviedol, cieľom vzniku projektu a budovania Dvorany slávy je popularizácia popredných 

osobností slovenskej medicíny, ktoré významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, 

medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti u nás, k šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny doma a v zahraničí, najmä tých, ktorí 

sa zaslúžili o vznik a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti.  

Súčasťou tohto stretnutia je vždy aj výstava umeleckých prác niektorého z lekárov a tentokrát mali 

účastníci možnosť pokochať sa pohľadom na výstavu fotografií obrazov z maliarskej tvorby doc. 

MUDr. Mariána Bátovského, CSc., mim. prof. Predvianočnú atmosféru umocnilo hudobné vystúpenie 

pedagógov a žiakov Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta v Bratislave. Prof. MUDr. Marián 

Bernadič, CSc. a prof. MUDr. Ján Breza, CSc. postupne predstavili všetkých štyroch profesorov a jednu 

profesorku, ktorí boli aktuálne uvedení do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Ocenení boli:  

Prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc. (* 4. 7. 1927) 

Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc. (* 16. 11. 1929) 

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc. (* 21. 07. 1932) 

Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc. (* 21.09.1930) 

Doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc., mim. prof. (* 13. 10. 1951) 

Všetci boli osobne prítomní, sprevádzaní svojimi rodinnými príslušníkmi. Sú vo veku 83 až 88 rokov a 

musím priznať, že som bola dojatá pohľadom na nich, pretože dvoch z nich som mala v pamäti vo 

veku okolo 50 rokov, keď boli na vrchole síl počas môjho štúdia na LF UK v Bratislave mojimi 

pedagógmi. 

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc. (* 21. 07. 1932) 

Štúdium medicíny absolvoval na LF Karlovej Univerzity v Prahe, začal pracovať vo Fakultnej nemocnici 

KÚNZ v Košiciach, a od roku 1959 až do odchodu do dôchodku v roku 2003 na IV. internej klinike FN 

L. Pasteura. Jeho hlavným odborným zameraním sa stalo vnútorné lekárstvo a pododbor nefrológia. 

Získal vedecké hodnosti CSc. a DrSc., bol habilitovaný za docenta a neskôr vymenovaný za 

univerzitného profesora pre vnútorné lekárstvo. Je jedným zo zakladateľov Nefrologickej sekcie 

Slovenskej internistickej spoločnosti, zakladateľ dialyzačného strediska na internej klinike UN 

L.Pasteura, zaviedol všetky druhy liečby nahradzujúce funkcie obličiek, na jeho podnet bola založená 

Nefrologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura. Pôsobil ako ordinár a vedúci dialyzačného strediska na I. 

resp. IV. internej klinike, ako prednosta IV. internej kliniky a Nefrologickej kliniky. Zastával funkciu 

prorektora UPJŠ pre medzinárodné vzťahy, hlavného odborníka MZ SR pre nefrológiu a bol vedúcim 

Subkatedry nefrológie a dialýzy SPAM v Bratislave. Okrem toho bol predsedom Spolku lekárov v 

Košiciach a zorganizoval množstvo odborných podujatí. Má bohatú prednášková a publikačnú 

einnosť, je členom mnohých domácich i zahraničných odborných spoločností a získal viaceré 

vyznamenania. V súčasnosti pracuje ako ambulantný internista-nefrológ na IV. internej klinike UN L. 

Pasteura a ako vedecký pracovník na Ústave experimentálnej medicíny LF UPJŠ.  


