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Životné jubileum významného slovenského psychiatria a fyziológa

prof. MUDr.Vladislava Zikmunda, DrSc.

Významná osobnosť slovenskej psychiatrie a fyziológie
profesor MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc., sa narodil 2. feb-
ruára 1925 v Žiline. Po ukončení LFUK v Bratislave za-
čal r. 1951 pracovať ako odborný asistent na Psychiatrickej
klinike FN a LFUK. Roku 1954 sa stal vedeckým pracov-
níkom Laboratória klinickej fyziológie vyššej nervovej čin-
nosti ľudí, ktoré založil akademik L. Dérer ako jedno zo sa-
mostatných laboratórií Súboru malých pracovísk Biologickej
a lekárskej sekcie Slovenskej akadémie vied. Organizačným
spojením týchto samostatných laboratórií vznikol roku 1957
Ústav experimentálnej medicíny SAV, ktorý sa po určitej
profilizácii premenoval roku 1965 na Ústav normálnej a pa-
tologickej fyziológie SAV (ÚNPF SAV).

Viac ako 50-ročná profesionálna dráha vedca fyziológa
prof. Zikmunda je úzko spätá s históriou a rozvojom ÚNPF
SAV. V období rokov 1965–1969, keď bol externým ria-
diteľom ÚNPF SAV akademik J. Antal, prof. Zikmund
viedol ústav ako jeho zástupca a od roku 1968, keď ho
Predsedníctvo SAV poverilo vedením ústavu, ako jeho ve-
dúci. Založil a viedol Oddelenie psychofyziológie, neskôr sa
stal vedúcim Oddelenia fyziológie mozgu. Bol zodpoved-
ným riešiteľom jednej z úloh mnohostrannej vedeckej spo-
lupráce INTERMOZG – témy 10:

”
Vyššia nervová (psy-

chická) činnosť človeka“ a spoluriešiteľom viacerých bilate-
rálnych medzinárodných projektov (Leningrad, Sofia, Dur-
ham). Bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom úloh
bývalého Štátneho plánu základného výskumu, neskôr pro-
jektov v rámci GAV a VEGA, t.č. je konzultantom jed-
ného z projektov VEGA riešených na ÚNPF SAV. Roku
1960 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, r. 1967 habili-
toval z odboru psychiatria, r. 1986 obhájil dizertačnú prácu
doktora vied a r. 1991 bol menovaný profesorom v odbore
psychiatria. Okrem vyše 130 pôvodných vedeckých prác je
autorom a spoluautorom dvoch vedeckých monografií, edi-
torom 2 zborníkov z významných medzinárodných podujatí,
autorom 3 odborných a popularizačných monografií a počet-
ných kapitol v monografiách, knižných publikáciách a učeb-
niciach.

Vo svojej vedeckej práci sa prof. Zikmund zameral okrem
viacerých iných problematík najmä na štúdium fyziologic-
kých základov a prejavov mentálnych procesov a na pôsobe-
nie psychických podnetov a vplyvov na fyziologické procesy
a funkcie organizmu. Medzinárodný ohlas získali viaceré vý-
sledky vedeckých prác jubilanta. Roku 1964 uverejnil ziste-
nie, že živá zraková predstava plynulého pohybu optických
podnetov vyvoláva také pohyby očí, aké možno zaznamenať
pri skutočnom vnímaní pohybu týchto podnetov a ktoré ne-

možno vôľou napodobniť. Bol to prvý nález špecifického fyzi-
ologického ukazovateľa subjektívneho procesu zrakovej ima-
ginácie. Túto problematiku jubilant ďalej rozpracúval a na
požiadanie napísal samostanú kapitolu o fyziologických pre-
javoch živých zrakových predstáv do významnej zahraničnej
monografie. V inej zahraničnej monografii publikoval pri-
oritné výsledky týkajúce sa cyklických zmien v okohybnej
aktivite pri vnímaní zrakových podnetov, ktoré sa súčasne
pohybujú v oboch protichodných smeroch. Okohybnou akti-
vitou sa prof. Zikmund zaoberal o.i. aj vo vzťahu k zisťova-
niu zmien úrovne bdenia a pozornosti pod vplyvom alkoholu
a niektorých psychofarmák a jej zmien u zdravých jednot-
livcov a u ľudí trpiacich neuropsychickou únavou. Vedecké
práce jubilanta v tejto oblasti boli podnetom pre usporia-
danie medzinárodného kolokvia o okohybnej aktivite a fun-
kciách mozgu (1970), z ktorého vyšiel zborník prác pova-
žovaný dodnes za jeden zo základných zdrojov informácií
v tejto oblasti výskumu. Kolokvium bolo jedným z medzi-
národných podnetov pre poriadanie pravidelných medziná-
rodných vedeckých podujatí, ktoré sa dodnes konajú v dvoj-
ročných intervaloch.

Prof. Zikmund je spoluautorom publikácie o originálnej
metóde hodnotenia schopnosti človeka zvládať životné zá-
ťaže na základe rozboru životopisných údajov (získala prvú
Prvú cenu SAV). Túto schopnosť analyzoval vo viacerých
skupinách pacientov trpiacich chorobami s psychosomatic-
kou zložkou v početných štúdiách v spolupráci s klinikami
a výskumnými ústavmi. Viaceré práce jubilanta zamerané na
fyziologické prejavy a účinky hypnózy a sugescie u človeka
si taktiež získali medzinárodný ohlas. Prof. Zikmunda zvolili
za člena The Royal Society of Medicine (London), je indivi-
duálnym členom International Brain Research Organization
(IBRO) a bol členom Národného komitétu IBRO, je čle-
nom poradného zboru Collegium Internationale Activitatis
Nervosae Superioris (CIANS), najstaršej vedeckej organizá-
cie v oblasti neurobiológie správania, integratívnej fyziológie
a psychosomatických vzťahov. Jubilant je členom redakč-
ných rád medzinárodných časopisov Homeostasis in health
and disease a Neuroendocrinology Letters. Prof. Zikmud bol
celé roky v priamom kontakte aj so svojím pôvodným pra-
coviskom – Psychiatrickou klinikou FN a LFUK. Prednášal
psychiatriu študentom medicíny, skúšal a roku 1968 počas
neprítomnosti prof. Guensbergera dočasne kliniku aj viedol.
Jubilant ako prvý na Slovensku prednášal detskú psychiat-
riu a dlhé roky prednášal vybrané kapitoly z psychiatrie.
Dodnes je členom Spoločnej odborovej komisie pre dokto-
randské práce z odboru psychiatria, ako aj Komisie pre ob-
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hajoby dizertačných prác doktorov vied. Je spoluautorom
dnes už klasickej učebnice Všeobecnej psychiatrie a svoje
bohaté medicínske vedomosti využil aj ako spoluautor učeb-
níc Preventívnej medicíny, Hygieny i učebnice hygieny v an-
glickom jazyku. Je pochopiteľné, že jeho znalosti a skúse-
nosti našli bohaté uplatnenie aj pri doškoľovaní psychiatrov
a iných špecialistov v predatestačných kurzoch. Bohatá je
aj aktivita jubilanta vo vedecko-organizačnej oblasti. Prof.
Zikmund bol dlhoročným predsedom Spoločnosti pre vyššie
funkcie mozgu SLS (predtým Spoločnosti pre štúdium VNČ
SLS) – dodnes je jej čestným predsedom. Jeho prácu si vá-
žia aj českí kolegovia a jubilant bol viac rokov predsedom
Federálneho výboru Čs. spoločnosti pre štúdium VNČ. Bol
členom výborov Psychiatrickej aj Neurologickej spoločnosti
SLS. Prof. Zikmund bol hlavným organizátorom mnohých
vedeckých podujatí v rámci ČSSR a neskôr SR. Roku 1960
spoluorganizoval Medzinárodné kolokvium o kortikoviscerál-
nych vzťahoch, ktoré sa konalo v Smoleniciach a zúčastnili
sa na ňom viacerí poprední odborníci z celého sveta. Toto
podujatie významne prispelo k založeniu Medzinárodného
kolégia pre vyššiu nervovú činnosť (CIANS), v ktorého or-
ganizačných štruktúrach jubilant pracuje dodnes. Prof. Zik-
mund sa aktívne zapájal aj do práce komisií Predsedníctva
SLS – bol predsedom Komisie pre medicínsku etiku, čle-
nom Komisie pre hraničné a neoverené metódy v medicíne.
Pravidelne prispieva do Medicínskeho monitoru. Jeho ve-
decké a vedecko-organizačné aktivity ocenili SAV, LFUK,
SLS i ČsLS viacerými zlatými medailami, pamätnými me-
dailami a čestnými členstvami ČsLS, SLS a odborných spo-
ločností.

Veľmi rozsiahla je aj odborná a popularizačná činnosť ju-
bilanta. Prof. Zikmund vždy zdôrazňuje dôležitosť propa-
gácie a popularizácie výsledkov vedy. Sám publikoval de-
siatky popularizačných článkov, predniesol množstvo pred-
nášok a mal mnohé vystúpenia v rozhlase a televízii. Pre
každého z nás, ktorí sme s ním v najbližšom pracovnom
kontakte, si vždy nachádza čas na diskusie o riešených prob-
lémoch a nezištne rozdáva svoje bohaté vedomosti a skú-
senosti. Diskutovať s jubilantom je vždy zážitkom. Rozho-
vor sa nikdy neobmedzí iba na aktuálny problém, ale prof.
Zikmund využije vždy príležitosť aj na

”
provokatívne“ vše-

obecnejšie odborné otázky, na exkurzie do umenia, literatúry
i bežných denných problémov a okorení debatu svojím ty-
pickým – v dobrom slova zmysle dobiedzavým – humorom.
Vážený pán profesor, milý jubilant. Nemožno spomenúť

všetko, čo by sme spomenúť chceli. Dovoľte nám vyjadriť
Vám vďaku za ochotu vždy pomôcť a prispieť k riešeniu
problémov, s ktorými sa denne stretávame. Veľmi vzácny je
pocit, že sa môžeme s Vami radiť nielen o problémoch pro-
fesionálnych. Chceme Vám vyjadriť vďaku za Vašu prácu
v prospech nášho pracoviska a predovšetkým pre rozvoj
problematiky kognitívnych neurovied a psychosomatických
integrácií, ktorej sa celý život venujete. Chceme Vám po-
priať veľa chuti a elánu ešte dlho s nami diskutovať, zaželať
pohodu, veľa času na potešenie z najrozličnejších každoden-
ných maličkostí, ktoré tvoria náš život a veľa času na Vaše
koníčky.

Doc. MUDr. Fedor Jagla, PhD.




