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K životnému jubileu prof. MUDr. Vladislava Zikmunda, DrSc.

Vedecko-pracovná schôdza 11.3.2005 venovaná 80. narodeninám jubilanta

Vážený jubilant pán profesor Zikmund, milý priateľ, do-
stalo sa mi cti, aby som Ťa v mene Predsedníctva SLS
a z poverenia prezidenta spoločnosti prof. Petra Krištúfka
pozdravil a odovzdal naše blahoželania. Oceňujeme a vysoko
si vážime Tvoju dlhoročnú angažovanú prácu na prospech
Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorú si odviedol nielen ako
člen Predsedníctva SLS, ale aj ako predseda revíznej a kon-
trolnej komisie, predseda komisie pre hraničné a neoverené
metódy používané v zdravotníctve a predseda etickej komi-
sie SLS. Práca v týchto komisiách bola často úmorná, ubí-
jajúca, až sizyfovská, pretože je to boj s veternými mlynmi
v atmosfére masovokomunikačného tlaku, ktorý nahráva pa-
vedeckým nemedicínskym postupom bez toho, aby si uve-
domoval negatívny dopad svojej zavádzajúcej kampane na
široké vrstvy spoločnosti.
Pripomíname Tvoju dlhoročnú plodnú spoluprácu so

spolkami lekárov – najvýznamnejšia je bezpochyby spolu-
práca so Spolkom lekárov z Kysúc – keď si zakladal tradíciu
Hálkových lekárskych dní v Čadci. Toto fórum sa stalo vzo-
rom, ako môžu odborníci novými metódami a prístupmi šíriť
zdravotnú výchovu a zvyšovať zdravotné uvedomenie laickej
verejnosti. Bolo živou – doposiaľ neprekonanou – tribúnou
propagácie telesnej a duševnej hygieny v úzkom prepojení
na spoločenské dianie a prostredie.

Za zásluhy Ťa SLS už poctila Čestným členstvom spoloč-
nosti, Zlatou medailou Propter merita, Pamätnou medailou
k výročiu založenia Spoločnosti lékařsko-slovanskej J.B. Gu-
othom a ďalšími oceneniami. Prezídium SLS si je vedomé
toho, že Tvoje celoživotné dielo vrchovate napĺňa kritériá
pre udelenie najvyššej ceny SLS, a preto Ťa zaradilo medzi
kandidátov na jej udelenie. Rád by som sa pokúsil aspoň
čiastočne dotvoriť Tvoj profil aj z môjho pohľadu. Mal som
česť a možnosť sa s Tebou stretať nielen v odbornej oblasti
(ako člen výboru pre vyššie funkcie mozgu, ako spolupracov-
ník pri kreovaní psychosomatického oddelenia vo vtedajšej
psychiatrickej liečebni v Pezinku), ale aj v súkromnom ži-
vote. Naše vzťahy po rokoch vyústili do priateľstva, ktoré
bolo pre mňa životnou školou.
Hodná obdivu je Tvoja vytrvalosť a neústupčivosť,

s akou pranieruješ neduhy a prešľapy nášho reformujúceho
sa zdravotníctva, ktoré sa Ťa ako vnímavého vzdelaného
a etického lekára s kritickým, ale objektívnym pohľadom
bolestne dotýkajú. Neostávaš k nim ľahostajný, nemôžeš
nereagovať. Tvoja kritika je otvorená, kvalifikovaná, nikdy
nie konfrontačná, je vždy vedená úprimne s cieľom dosiah-
nuť nápravu. Jednoznačné svedectvo o tom podávajú Tvoje
články v odborných časopisoch, ale napr. aj v Medicínskom
monitore, Zdravotníckych novinách a na stránkach dennej
tlače.

V súčasnosti je len málo tak osobnostne fundovaných a vy-
profilovaných osobností, ako si Ty. Vydobyl si si svoj mandát
vyjadrovať sa k smerovaniu zdravotníctva sústavnou prácou,
rýdzim charakterom a celoživotným nezlomeným postojom
osvedčeným v totalitných podmienkach. Prof. Zikmund ne-
ostáva pasívny ani dnes, keď sa choroba

”
redukuje na tovar

a zisk“ (zisk z obchodovania s chorobou a zdravím) a nad-
raďuje sa nad odbornosť, morálku a etiku – hodnoty, ktoré
vždy boli a musia ostať najvyšším princípom medicíny.
Prof. Zikmund medicínu vždy chápal vo všetkých jej sú-

vislostiach, v jej rôznorodosti, mnohorozmernosti, ako otvo-
renú sústavu, ako neoddeliteľnú zložku spoločenského aj po-
litického života, ako nezastupiteľnú súčasť národnej kultúry
a vzdelanostnej úrovne. Z takéhoto komplexného filozofic-
kého pohľadu pramení aj jeho angažovanosť.
Slovenská medicína potrebuje viac takýchto predstavite-

ľov, aby lekársky stav nadobudol opäť postavenie a kredit,
ktorý vystavila už Hippokratova prísaha.
Pri profilovaní osobnosti prof. Zikmunda nemožno obísť

ani ďalšie charakteristické danosti a záujmové sféry. Pat-
ria medzi ne jeho výtvarné vlohy. Obrazy, ktoré namaľo-
val, svedčia o tom, že siahal aj v tejto oblasti len po tých
najvyšších métach. To isté platí aj o jeho fotografiách. Má
trvalý a intímny vzťah k literatúre, k dramatickému umeniu
a k vážnej hudbe. Bol tiež – pokiaľ mu to zdravotný stav
dovoľoval –

zdatným a vášnivým lyžiarom odchovaným na svahoch Ma-
lej Fatry a vo Vrátnej doline. Spomíname na obdobie, keď
bol neodmysliteľným aktívnym členom basketbalového spo-
ločenstva, ktorého jadro tvorili (a ešte tvoria) bývalí vynika-
júci hráči VŠ Bratislava. Prof. Zikmund prebral štafetu po
prof. Kukurovi, stal sa nestorom týchto nadšencov, ktorí sa
aj vďaka vedeniu Slávie Medik týždenne už viac ako 40 ro-
kov stretávajú – či už ako hráči alebo diváci. Prof. Zikmund
v ostatnej dobe bdie nad regulárnosťou týchto športových
zápolení.

Vážený jubilant, milý priateľ !

Za všetok Tvoj – v dnešných časoch – zriedkavý vklad, za
vzácnu a trvácu hrivnu, ktorou si prispel do pokladnice slo-
venskej medicíny na poli vedy a výskumu, v oblasti pregra-
duálnej a postgraduálnej výchovy a kuratívy, ale aj v oblasti
organizátorskej práce rešpektujúcej nové vývojové trendy, Ti
v mene SLS, všetkých jej členov, ako aj v mene svojom úp-
rimne ďakujem za Tvoju prácu. Vyslovujem aj prianie, aby
si sa naďalej rovnako aktívne zapájal do života a diania na-
šej lekárskej spoločnosti a pozitívne smeroval jej vývoj na
prospech nás všetkých !

Ad multos annos, carus amicus !

Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.




