Laudácie

K životnému jubileu profesora László Kovácsa
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Nedávno sme oslávili šesťdesiatiny profesora
László Kovácsa, jubilanta našej kliniky a medzinárodne akceptovanej klinickej a vedeckej osobnosti v pediatrii. Svoju odbornú prácu v Bratislave
začínal prof. Kovács práve na 2. detskej klinike
(„Duklianskej“), aby sa po „krátkodobom“ 13-ročnom študijnom pobyte u profesora Birčáka na
1. detskej klinike („Úprkovej“), vrátane trojročného
vedeckého pobytu v Chicagu, resp. v dánskom
Aarhuse, už ako doktor vied a profesor pediatrie
vrátil „domov“, na „Dukliansku“, ale už v rámci novej Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch,
a pokračoval tam, kde pred svojím odchodom
z kliniky – s rovnakou neutíchajúcou tvorivou
aktivitou, ale už vyzbrojenou zahraničnou pra-

xou a skúsenosťami. Vďaka svojmu vizionárstvu
a neustálej potrebe optimalizovať starostlivosť
o detských pacientov, zdokonaľovať výučbu študentov medicíny a rozvíjať vedeckovýskumnú
aktivitu kliniky sa denno-denne snaží stimulovať
seba aj svojich spolupracovníkov k zlepšovaniu
našej práce. Ako jeden z nás poznamenal: „v praxi to znamená, že keď ste práve spokojný, že ste
niečo úspešne dokončili, tak si môžete byť istý,
že pán profesor sa Vám určite pri najbližšej príležitosti zdôverí so svojim najnovším nápadom,
na ktorom môžete ďalej pracovať“. Aj keď možno
v tej chvíli jemne hovoriac „nie vždy badať na
oslovenom patričné nadšenie“, výsledky práce
jeho kolektívu, intenzita odbornej a vedeckej

aktivity kliniky a úspechy doteraz trinástich jeho
absolventov doktorandského štúdia hovoria za
seba a sú dôvodom na vďaku za každý jeho dobrý nápad. Srdcovou záležitosťou prof. Kovácsa je
podnecovať zapojenie kliniky do medzinárodnej
odbornej komunity, vďaka čomu viacerí mladší
pracovníci kliniky získali možnosť absolvovať
dlhodobé študijné pobyty v Dánsku, Maďarsku,
Rakúsku ale aj v Kanade.
Vážený pán profesor, milý Laci, v mene
Tvojich spolupracovníkov Ti prajeme k Tvojmu
jubileu pevné zdravie a ešte veľa tvorivého elánu, ktorým nás budeš naďalej inšpirovať.
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
a kolektív pracovníkov 2. detskej kliniky
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Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., predseda Českej pediatrickej spoločnosti a dlhoročný prednosta I. detskej kliniky 2. lekárskej fakulty Karlovej
Univerzity a Fakultnej nemocnice v Prahe v Motole,
v týchto dňoch oslavuje svoje 70. narodeniny. Pri
tomto životnom jubileu sa chceme v mene jeho
mnohých priateľov zo Slovenska pridať k blahoželaniam pražských kolegov a rozšíriť ich o ďalšie
postrehy, ktoré dokresľujú prínos jubilanta.

Bez váhania môžeme súhlasiť s tými, ktorí
vnímajú prof. Jandu ako zjednocujúcu osobnosť,
či už v rámci pediatrickej obce, o čom svedčí
okrem iného aj jeho opakované zvolenie za
predsedu Českej pediatrickej spoločnosti, ako
aj čestné členstvo udelené Združením praktických lekárov pre deti a dorast v ČR, čo je iste
ojedinelá pocta pre nemocničného, klinického
pediatra. Tým je tiež aj v kruhu jeho najbližších
odborných spolupracovníkov, ktorými sú detskí nefrológovia. Prof. Janda je zakladateľom
„Dní detskej nefrológie“, ktoré sa v tomto roku
uskutočňujú už po 35.-krát pod jeho vedením
a vždy s účasťou aj zo Slovenska. Nakoniec zjednocujúcu povahu prof. Jandu môžu potvrdiť aj
zahraniční aktéri – je čestným členom Rakúskej
a Nemeckej pediatrickej spoločnosti, slúžil ako
volený prezident UNEPSA (Únie európskych národných pediatrických spoločností) a tiež ako
člen výboru a neskôr aj prezident Európskej
spoločnosti detskej nefrológie. A čo je pre nás
azda ešte dôležitejšie – prof. Janda bol a stále
je jedným z hlavných motorov neustálej spolupráce českých a slovenských pediatrov, či už
na úrovni pediatrickej spoločnosti, spoločnosti
detskej nefrológie alebo redakčnej rady časopisu
Česko-slovenská pediatrie. Jeho prínos v tejto

oblasti bol uznaný (dvojnásobným) udelením
čestného členstva v Slovenskej pediatrickej
spoločnosti.
Z pedagogického pôsobenia prof. Jandu
a z toho, že mnohí z jeho žiakov zastávajú funkciu univerzitných profesorov, docentov, primárov a vedúcich oddelení, dnes môžeme hovoriť
o Jandovej škole. Svojich žiakov ovplyvnil svojim príkladom, obrovskou usilovnosťou a snahou pomôcť svojim pacientom. Viedol ich najmä k zodpovednosti a vštepoval im pravidlo,
že lekár nesmie od svojho pacienta odísť, kým
pre neho neurobil všetko, čo súčasná medicína umožňuje. V osobných rozhovoroch prof.
Janda preukazuje veľkorysosť, jemný humor
a hlboké vzdelanie – nielen medicínske. Na
svoje okolie pôsobil a pôsobí vždy ako celistvá
osobnosť, nielen ako vynikajúci lekár, nielen
ako schopný organizátor, nielen ako učiteľ,
ale aj ako človek majúci svoju životnú filozofiu,
záujem o históriu, umenie, prírodu, milujúci
svoju manželku a rodinu.
Ži dlho, úspešne a šťastne, Honza!
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
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