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Blahoželáme

Životné jubileum prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD.,

dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Profesor Pavel Traubner patrí medzi najznámejšie osob-
nosti Slovenska. Je to prejav nielen jeho vysokokvalifikovanej
mnohoročnej odbornej činnosti, ale aj významnej spoločen-
skej angažovanosti. Charakterizuje ho neutíchajúci pracovný
elán v každej z mnohých oblastí jeho aktivity. Pri príležitosti
jeho významného životného jubilea sa chceme zastaviť a po-
ukázať na jeho prínos nielen pre slovenskú neurológiu, pre
Lekársku fakultu UK a pre celú našu spoločnosť.
Prof. MUDr. P. Traubner, PhD. sa dožíva v tomto roku

životného jubilea 65. rokov. Narodil sa 2. mája 1941 v Ilave,
okr. Považská Bystrica. Jeho otec tu pracoval ako dentista.
Rodina prežila strastiplné obdobie života v období fašizmu.

Otec, ktorý zomrel v r. 1969, bol nositeľom osvedčenia 255.
Jubilant absolvoval základnú aj strednú školu vo svojom
rodnom meste a vždy patril medzi premiantov, zmaturoval
s vyznamenaním. Štúdium na LF UK v Bratislave absolvo-
val v rokoch 1958–1964. Od r. 1961 pracoval ako volontér na
Neurologickej klinike LF v Bratislave, neskôr ako vedecká
pracovná sila a v poslednom ročníku medicíny ako pomocný
asistent na Katedre patologickej anatómie. Po ukončení štú-
dia na Lekárskej fakulte UK pracoval ako sekundárny lekár
v Ústave patologickej anatómie LF UK. V r. 1966 nastúpil na
Neurologickú kliniku FN v Bratislave, kde sa už v nasledu-
júcom roku stal odborným asistentom. Postupne získal ates-
táciu I. a II. stupňa z odboru neurológie. V r. 1978 obhájil
vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych vied v odbore neuro-
lógia na tému:

”
Echoencefalografia v experimente a klinike

s prihliadnutím na cirkulačné poruchy mozgu“. V r. 1985
bol menovaný docentom v odbore neurológia. Habilitoval
sa prácou

”
Možnosti dopplerovskej ultrasonografie v diag-

nostike vaskulárnych ochorení mozgu“. V r. 1990 bol vyme-
novaný za prednostu 1. neurologickej kliniky FN a LF UK
a v nasledujúcom roku sa stal univerzitným profesorom v od-
bore neurológia. Vykonáva funkciu hlavného odborníka Mi-
nisterstva zdravotníctva SR v odbore neurológia a súčasne
tiež funkciu člena Rady ministra zdravotníctva SR. V ro-
koch 1997 až 2000 bol I. prodekanom LF UK. V súčasnosti
vykonáva už druhé funkčné obdobie funkciu dekana LF UK.

Je členom Komisie pre obhajoby doktorandských prác vo
vednom odbore neurológia pri lekárskych fakultách v Bra-
tislave, Košiciach a Martine, je členom Vedeckej rady Uni-
verzity Komenského a jej lekárskej fakulty, členom Vedec-
kej rady LF UPJŠ v Košiciach, členom Vedeckej rady Fa-
kulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity,
členom rady riaditeľa FNsP Bratislava, predsedom Pracov-
nej skupiny kategorizačnej komisie MZ SR v odbore liečivá
centrálneho a periférneho nervového systému, členom Ko-
légia ministra kultúry SR, viceprezidentom Slovenskej ne-
urologickej spoločnosti, členom Prezídia Spoločnosti pre ul-
trazvuk, členom Prezídia Slovenskej spoločnosti pre vyš-
šie funkcie mozgu, členom viacerých redakčných rád: ča-
sopisu Česká a slovenská neurológia a neurochirurgia, me-
dzinárodných vedeckých časopisov Bratislava Medical Jour-
nal, Neuro-Endocrinology Letters (Foundation of Integrated
Sciences), odborných časopisov EFETA, Dieťa, Neurológia
pre prax, Angiológia, Abeceda zdravia, Neuro3, Interneto-
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vého časopisu Ostrava a i. Je členom Rady vlády pre ná-
rodnosti a etnické menšiny a čestným predsedom ÚZ ŽNO
na Slovensku. Stal sa nositeľom Striebornej medaily J. E.
Purkyně, nositeľom Zlatej plakety J. Jesénia SAV, Pamät-
nej medaily LF UK, Dérerovej medaily ministra zdravot-
níctva za celoživotnú medicínsku činnosť, v januári v roku
2001 mu prezident SR udelil významné štátne vyznamena-
nie – Pribinov kríž II. stupňa za významnú medicínsku, ve-
deckú, pedagogickú a spoločenskú činnosť, v tom istom roku
sa stal aj laureátom významného spoločenského ocenenia –

”
Kryštálového krídla“ za celoživotnú medicínsku a spolo-
čenskú činnosť. Za dlhoročnú vynikajúcu prácu v prospech
LF UK a významný prínos v oblasti pedagogickej, liečebno-
preventívnej a vedeckej činnosti získal najvyššie ocenenie LF
UK v Bratislave – Hynkovu medailu, na svojej alma mater
ziskal Bronzovú, Striebornú aj Zlatú medailu Univerzity Ko-
menského.
Veľmi aktívny je na odbornom poli. Publikoval v do-

mácich a zahraničných časopisoch 377 prác, predniesol na
odborných fórach 244 prednášok. Je spoluautorom mono-
grafie Cséfalvay–Traubner: Afaziológia, členom autorského
kolektívu Hulín a spol.: Encyklopédia medicíny (XIV. die-
lov), je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Černáček
a spol.: Neurologická propedeutika, kde napísal kapitolu

”
Echoencefalografia“, ďalej je autorom viacerých kapitol
v Neurológii II. P. Varsíka a spol. a autorom neurologic-
kej časti v Princípoch internej medicíny (Eds. Ďuriš, Hulín,
Bernadič). Prispel kapitolami do viacerých ďalších monogra-
fií. Riešil 5 štátnych vedecko-výskumných prác. Ako prvý
v Česko-Slovensku v r. 1968 zaviedol ultrazvukovú diagnos-
tiku v neurológii, najskôr echoencefalografiu, neskôr dopp-
lerovskú ultrasonografiu a B-sken extrakraniálnych úsekov
karotických i vertebrálnych artérií.

Je ženatý, má dve dcéry, staršia Ronnie pokračuje v šľa-
pajách otca, pracuje ako neurologička a mladšia Wanda je
absolventkou Pedagogickej fakulty, odbor psychopédia.
Profesor Traubner je veľmi známou a obľúbenou osobnos-

ťou nielen doma, ale aj v zahraničí. Váži si ho nielen nespoči-
tateľný počet pacientov, ktorých liečil, ale aj široká odborná
ako aj laická verejnosť, okrem iného aj pre jeho vysokú spolo-
čenskú angažovanosť doprevádzanú mnohými vystúpeniami
v masovokomunikačných prostriedkoch. Svojimi mimoriad-
nymi aktivitami sa zaradil medzi najpopulárnejšie osobnosti
na Slovensku. Široké pole jeho pôsobenia ďaleko prekračuje
schopnosti priemerného vysokoškolsky vzdelaného človeka.
Vážený pán profesor, náročná práca, premiéra zodpoved-

nosti, ktorú ste vždy dokázali zobrať na seba, tisíce vylie-
čených pacientov, generácie lekárov – absolventov Lekárskej
fakulty UK a množstvo súpútnikov, pre ktorých sa spoločný
úsek životnej cesty s Vami stal nezabudnuteľným – to všetko
a mnoho ďalších aktivít a počinov sa natrvalo vpísalo do na-
šich životov a do kroniky našej krajiny. Postaviť sa tvárou
k problémom znamená prijať ich ťarchu a kus ich preniesť
– až tam, kde je svetlo a kde sa dajú riešiť. To vyžaduje
nekonečnú energiu, ktorá sa spotrebúva, dlhé roky, ktoré
sa nezastavia, vedomosti, ktoré treba získať a samozrejme
priateľov a rodinu, kam sa môže človek utiekať vtedy, keď to
najviac potrebuje. Vieme, že na životnej púti ste získavali
cenné životné skúsenosti často cez mnohé strasti, ale práve
preto už dnes ste príkladom človeka, ktorý pomáha v núdzi
nezištne a obetavo. Z úprimného srdca Vám želáme do ďal-
ších rokov práce a napĺňania náročného životného poslania
veľa zdravia, úspechov a životnej sily. A aby ste dokázali
aj naďalej niesť ťarchu toho, čo všetci v tomto čase najviac
potrebujeme – vzor Človeka.

Marián Bernadič a spolupracovníci


