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Citačná skratka: Pediatr. prax

Vybrané články z časopisu Pediatrie pro praxi, ktorý vydáva spo-
ločnosť Solen, s. r. o., Česká republika, sú vydávané v Slovenskej 
republike na základe licencie poskytnutej spoločnosťou Solen,  
s. r. o., Česká republika.

Spoločnosť Solen, s. r. o., Slovenská republika, má výhradné právo na 
publikáciu článkov z časopisu Pediatrie pro praxi a z ďalších časopisov 
spoločnosti Solen, s. r. o., Česká republika. Akákoľvek časť obsahu 
Pediatria pre prax nesmie byť kopírovaná alebo rozmnožovaná s cie-
ľom ďalšieho rozširovania akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme 
(mechanickej, fotografickej, xerografickej či elektronickej) bez písom-
ného súhlasu spoločnosti Solen, s. r. o., ako vlastníka autorských práv 
na území Slovenskej republiky. O zhotovovanie a zasielanie kópií strá-
nok či jednotlivých článkov publikovaných v časopisoch spoločnosti 
Solen možno žiadať výlučne redakciu alebo spoločnosť Solen.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory 
autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

Vážení čitatelia,
málokedy píšeme editoriály my v redakcii. Vždy je tu niekto povolanejší z našich spolupra-

covníkov lekárov, autorov, kto príde a podelí sa so zaujímavou témou či postrehom.
Veľakrát od roku 2006, keď vyšla prvá pozmenená a rozšírená slovenská verzia časopisu 

Pediatria pre prax, ste na tomto mieste čítali príhovor pána profesora Kovácsa, predsedu redakčnej 
rady. Bol majster slova, s ľahkosťou a takmer dokonalou precíznou slovenčinou tu kládol otázky, 
odpovedal, informoval, pootváral dvierka do nových priestorov a k novým témam, rozširoval 
naše obzory alebo jednoducho príjemne pobavil. Často nás na poslednú chvíľu zachránil a poslal 
príhovor, keď sme mali výpadok.

Dnes je to inak. Teraz, keď by som potrebovala poradiť ako sa píšu editoriály, pán profesor 
už na maily neodpovedá, telefón nedvíha. Odišiel náhle, bez rozlúčky.

Pripravovali sme niekoľko nových projektov a spoločne sa snažili zlepšovať a rozvíjať tie, kde 
sa nám rokmi spolupráca osvedčila a robila nám radosť.

Aj naše posledné stretnutie uprostred leta bolo ako vždy plné jeho nápadov, ktoré sme 
boli pripravení realizovať. V záhrade pri kávičke a neodmysliteľnom koláčiku sme začali debatu 
témami pracovnými a skončili tipmi, čo sa oplatí vidieť, kam zájsť a čo ochutnať pri Balatone.

Na prvé stretnutie si už tak podrobne nespomeniem. Profesor ako veľká odborná autorita, 
výnimočný lekár, akademik, pedantný učiteľ s bohatými publikačnými skúsenosťami, bol pre nás 
ideálny partner na budovanie rozšírenej slovenskej verzie časopisu Pediatria pre prax.

Odvtedy ubehlo už vyše 13 rokov, niekoľko desiatok regulérnych čísel časopisu, tematické 
brožúrky a suplementy, obdobie vydávania prierezového časopisu Ambulantná terapia, úspešná 
celoslovenská aprílová konferencia Pediatria pre prax – Pediatrické dni, podujatie venované  
zriedkavým chorobám, komornejšie Dialógy v pediatrii, či tento rok premiérové podujatie Pediatria 
pre prax – kongres pediatrov v Nitre. 

Rokmi sa náš pôvodne profesionálne pracovný vzťah menil na osobnejší, priateľský. Už neboli 
predmetom rozhovorov len námety na témy do edičného plánu, recenzie či odborné korektúry 
a redakčné konzultácie. Často sa profesor stal našim radcom pri chorobách našich detí, trpezlivo 
a upokojujúco odpovedal na naše otázky a vždy, keď bolo treba, pomohol.

Šíril okolo seba nákazlivo pozitívnu energiu a jeho entuziazmus nás vždy strhol a presvedčil, 
že nič nie je nemožné. Strata profesora Kovácsa nás hlboko zasiahla, ľudsky aj pracovne. 

S láskou spomíname na spoločne strávené chvíle a vynaložíme všetko úsilie, aby naše spoloč-
né projekty a jeho nápady, ktorým venoval toľko pozornosti a s chuťou ich rozvíjal, pokračovali 
a boli stále živé. 

Pán profesor, milý Laci, bola pre nás veľká česť Ťa poznať a môcť s Tebou spolupracovať. 

Za kolektív spoločnosti Solen 
Katarína Pospíšilová

Toto číslo časopisu  
Pediatria pre prax  
je venované pamiatke  
profesora Lászlóa Kovácsa,
dlhoročného predsedu  
redakčnej rady.


