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Životné jubileum docenta MUDr. Mariána Bernadiča, CSc., odborného

redaktora a spoluzakladateľa časopisu Psychiatria

V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea
– 50. rokov – docent MUDr. Marián Bernadič, CSc. Takáto
príležitosť je vždy vhodná na rekapituláciu života a práce,
ale aj na vyjadrenie ocenenia a formuláciu priateľských vin-
šov a predsavzatí do budúcnosti. Pri bilancovaní sa možno
pozrieť do Encyklopédie Beliany a nalistovať jeho meno. Nie
každý päťdesiatnik sa nájde v encyklopédii, Marián Berna-
dič je tam uvedený právom.
Docent Bernadič sa významnou mierou podieľa na edičnej

činnosti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ale aj na budo-
vaní vedeckej a odbornej lekárskej časopiseckej literatúry na
Slovensku. Je členom mnohých redakčných rád lekárskych
časopisov, ako odborný redaktor pracuje v Bratislavských le-
kárskych listoch, Praktickej gynekológii, Revue ošetrovateľ-
stva a laboratórnych metodík, Sociálnej práci a zdravotníc-
tva a samozrejme v našom časopise Psychiatria. Pre lekársku
obec je známy nielen ako redaktor mnohých monografií, ale
hlavne ako editor, autor a spoluautor významných diel, ako
sú napríklad Princípy internej medicíny (I.–III., 2001), Pa-
tofyziológia (1.–6. vydanie), Zápal, horúčka, bolesť (1997),
Bolesť (1999), ale aj celospoločensky významných encyklo-
pedických diel (Pyramída, Slovakia and Slovaks, Encyclo-

paedia Beliana, Encyklopédia medicíny) a iných. Za edičnú
činnosť dostal Jesseniovu cenu Prezídia SLS (2002). Možno
tiež pripomenúť, že v zozname EviPub (informačný systém
Univerzity Komenského) má viac ako 330 záznamov, v čom
je viac ako 80 vedeckých a odborných prác in extenso.

Pri vymenúvaní výsledkov jeho práce však treba myslieť
nie na tých pár riadkov a pár viet, ktoré jeho prácu sumari-
zujú, ale na to, v akých podmienkach a vôbec

”
ako“ možno

túto prácu urobiť. Doc. Bernadič má veľkú vnútornú silu, in-
venciu a energiu, ktorú vkladá do každej svojej práce. Treba
povedať, že jeho práca je často určená pre iných, pomáha
iným naplniť ich úlohy, vždy pomôže, poradí a je to vždy
nezištne. Pri stretnutí s ním má každý pocit svojej vlastnej
dôležitosti, pretože doc. Bernadič nehovorí o svojich povin-
nostiach a starostiach, ale vždy – v každom čase sa zaujíma
o starosti a úlohy toho druhého. Možno aj táto vlastnosť mo-
tivovala doc. Bernadiča, aby sa po rozpade Česko-Slovenska,
čo sa prejavilo aj tým, že na Slovensku ostalo minimum od-
borných lekárskych časopisov, aktívne pričinil o to, aby nové
časopisy vznikli a budovali si vlastnú históriu. Dnes sú to už
9. ročníky existencie týchto časopisov a ich prispievateľské
zázemie hovorí, že táto práca bola viac ako záslužná.

Doc. Bernadič pracuje na Ústave patologickej fyziológie
Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Je dlhoročný zástupca
prednostu a tiež vedúci Oddelenia klinickej patofyziológie.
Je zodpovedným riešiteľom niekoľkých grantov a ako spolu-
riešiteľ – väčšinou ako zástupca zodpovedného riešiteľa – sa
podieľal na viac ako desiatich grantových úlohách. Aj v tejto
oblasti hľadá možnosti, ako pomáhať tam, kde to najviac
treba. Získal napr. grant Spoločnosti Johnson and Johnson
pre podporu rozvoja vedeckej činnosti študentov medicíny –
ale nielen pre vlastnú fakultu, ale pre všetky lekárske fakulty
Slovenska a dokonca aj na Morave. Na Lekárskej fakulte
UK pracuje ako študijný prodekan. Výsledky jeho práce vy-
soko ohodnotilo Vedenie LF a udelilo mu Striebornú medailu
LFUK.

Sám veľmi rád spomína na začiatky svojej práce v Spolku
slovenských lekárov v Bratislave, kde začínal ako vedecký
sekretár prof. Ponťucha, a potom pokračoval v tejto funkcii
aj s prof. Kokavcom, Šimkovicom a Balažovjechom. Z tohto
obdobia, kedy zabezpečil viac ako 350 prednáškových blo-
kov s vyše 1500 prednáškami a dokonca organizoval aj ich
publikovanie v Bratislavských lekárskych listoch, jeho prácu
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pozná široká lekárska obec. Samozrejme pracuje aj vo svo-
jej odbornej patofyziologickej spoločnosti, kde je viceprezi-
dent výboru. Už druhé funkčné obdobie je členom Prezídia
Slovenskej lekárskej spoločnosti. Za túto prácu dostal Strie-
bornú medailu SLS. Spolupráca s viacerými odbornými spo-
ločnosťami je vyjadrená uznaním Slovenskej gynekologicko-
pôrodníckej spoločnosti, ktorá mu udelila Medailu univ.
prof. S. Štefánika.
Marián Bernadič sa narodil 20. septembra 1952 v Tr-

nave. Pochádza z učiteľskej rodiny a aj sám ostal tomuto
poslaniu verný. Roku 1977 promoval s vyznamenaním na
LFUK v Bratislave. Osud chcel, aby sa stal vedeckým aš-
pirantom a neskôr pedagogickým pracovníkom Ústavu pa-
tologickej fyziológie LFUK v Bratislave, hoci sa vždy chcel
stať internistom. Hodnosť kandidáta lekárskych vied obhá-
jil r. 1982 prácou

”
Vektorkardiografický obraz vývinových

zmien u dospievajúcich detí pri statickej záťaži“. Za pub-
likačnú aktivitu a prínos v oblasti vektorkardiografie už
v tomto období dostal Cenu kardiologickej spoločnosti SLS,
Cenu rektora UK za skriptá a Cenu rektora za najlepšiu
odbornú publikáciu mladých pracovníkov UK. Aby mohol
byť vymenovaný za docenta, musel odísť pracovať na Fy-
ziologický ústav LFUK, kde bol roku 1986 prvýkrát habi-
litovaný. Druhýkrát habilitoval r. 1999 už na Ústave pato-
logickej fyziológie LFUK v Bratislave obhájením habilitač-
ného spisu

”
Vysokorozlišovacia elektrokardiografia pri de-

tekcii ultraštrukturálnych zmien myokardu“. Táto
”
druhá“

habilitácia bola súčasťou jeho inaugurácie za profesora nor-
málnej a patologickej fyziológie, pri ktorej neuspel napriek
tomu, že splnil a prekročil všetky potrebné kritériá a Ve-
decká rada LFUK jeho návrh jednomyseľne podporila . . .
Napriek tomu pokračuje vo svojej práci s jemu vlastným

zanietením. Vo vedeckej práci sa venuje sledovaniu vlastností
kardioelektrického poľa v norme i patológii, najmä z hľa-
diska možností neinvazívnej detekcie diskrétnych a prognos-
ticky významných zmien (markerov) pri akútnom infarkte
myokardu, pri odhaľovaní arytmogénneho substrátu a posú-
dení stavu transplantovaného srdca z hľadiska nastupujúcej
rejekcie. V rámci možností rozšírenia klinického výskumu
sa jubilant podieľal na vzniku vysunutého Elektrofyziologic-
kého laboratória OKP na SÚSCH v Bratislave. Je členom
celého radu komisií na LFUK, UK aj SAV, napr. Komisie
pre udeľovanie vedeckých hodností z odboru psychiatria, je
člen Akreditačnej komisie SAV, Atestačnej komisie UK aj
Endokrinologického ústavu SAV.
Svoje odborné vzdelanie si prehlboval študijnými po-

bytmi na Univerzite v Parme u prof. Mussa a v Miláne
u prof. de Ambroggiho. Prednášal na medzinárodných kon-
gresoch (Moskva, Bad Liebenstein, Viedeň, Berlín, Lahti,
Lisabon, Praha, Bratislava). Opakovane bol spoluorganizá-
torom medzinárodných odborných podujatí, na viacerých
z nich predsedal odbornej sekcii. Jubilant aktívne ovláda
anglický, ruský a pasívne nemecký jazyk.

S manželkou vo vzácnej rodinnej atmosfére vychovávajú
troch synov – Martin študuje na strednej odbornej škole, Mi-
chal je medik a Marko je žiak na základnej škole. Jeho man-
želka pracuje ako redaktorka na LFUK v Bratislave. Z osob-
ných záľub doc. Bernadiča možno uviesť jeho vzťah k prí-
rode, je nadšený ochránca prírody, z prírody čerpá silu a har-
móniu, ktorú dokáže mnohonásobne vracať všetkým, ktorí ju
potrebujú. Je aj milovníkom krásnej literatúry, hudby a vý-
tvarného umenia. Vidí veci, ktoré mnohí z nás v chvate ži-
vota prehliadajú – dokáže sa zastaviť, zdvihnúť odlomený
kvet, odložiť z chodníka unavenú včelu. Takúto oázu života
si budujú s manželkou aj na starej chalupe, kde nielen od-
dychuje pri práci v záhrade, ale kde už strávil desiatky ví-
kendov aj nad edičnou a redaktorskou prácou.
S docentom Bernadičom ma viažu mnohé roky spolu-

práce pri budovaní a vydávaní časopisu Psychiatria, kde
je odborný redaktor. Vážim si jeho odbornosť, zodpoved-
nosť, dochvíľnosť a serióznosť pri plnení povinností a edič-
ných termínov. Bez jeho invencie, výnimočných redaktor-
ských schopností si neviem predstaviť nielen vznik, ale ani 9
ročníkov existencie nášho časopisu. Vážim si jeho pozitívne
ľudské vlastnosti, životný optimizmus, vzťah k umeniu, ob-
div a úctu k svojim učiteľom, ktorých nikdy nezaprel, lásku
k rodine a k pracovisku. Dokáže pomáhať, vypočuť, poradiť
a pomôcť nezištne každému, bez ohľadu na vlastnú únavu
a preťaženie. Je všestranne vysoko diferencovanou osobnos-
ťou s bohatým inventárom záujmov, emocionálnych, intelek-
tových a ľudských schopností. Svojou prácou a všeobecným
akceptovaním jej výsledkov sa zaradil medzi popredných od-
borníkov nielen v oblasti patofyziológie, ale aj v širších me-
dicínskych súvislostiach.
Milý jubilant, do budúceho života ti úprimne a z ce-

lého srdca prajem dobré zdravie, splnenie mnohých plánov
a predsavzatí na prospech medicíny, patofyziológie, lekárskej
fakulty, ale aj tvojej rodiny a teba samého. Prajem ti plné
využitie spisovateľských a redaktorských schopností a skúse-
ností na prospech slovenskej lekárskej spisby a pritom samoz-
rejme aj na prospech celej našej psychiatrickej obce. Prajem
ti, aby ťa stále obklopovali ľudia, ktorí vidia tvoju prácu,
vážia si ju a majú ťa radi. Verím, že vždy – aj v dobách
nežičlivosti zo strany tvojej alma mater – ťa podporia a vrá-
tia ti životný optimizmus práve títo ľudia, ktorí tvoju prácu
a príklad stále potrebujú. Ad multos annos !

S vďakou

Prof. MUDr. Jozef Pogády, DrSc.

šéfredaktor časopisu Psychiatria


