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Ocenenia 

 

Pamätná plaketa k 90. výročiu založenia Pinelovej nemocnice v Pezinku 

 

Na slávnostnej akadémii k 90. výročiu založenia Psychiatrickej nemocnice v Pezinku „...od ústavu na Cajle po 

Pinelovu nemocnicu v Pezinku“ boli 9.10.2014 ocenení pamätnou plaketou tieto osobnosti, kolektívy 

a organizácie (Pamätnú plaketu odovzdával riaditeľ nemocnice MUDr. P. Černák, PhD.): 

 

 
 

JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR, za 

podporu psychiatrii a významný prínos pre rozvoj nemocni-

ce a psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. 

 
 

MUDr. Mario Mikloši, PhD., generálny riaditeľ Sekcie 

zdravia MZ SR, za spoluprácu a významný prínos pre roz-

voj nemocnice a podporu zvyšovania kvality psychiatrickej 

starostlivosti na Slovensku. 

 

MUDr. Darina Sedláková, MPH., riaditeľka Kancelárie 

WHO na Slovensku, za dlhoročnú spoluprácu a významný 

prínos pre rozvoj nemocnice, ako aj za výraznú podporu 

psychiatrie a duševného zdravia na Slovensku. 

 
 

Doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD., hlavný odborník MZ SR pre 

psychiatriu, za spoluprácu a významný prínos pre rozvoj 

nemocnice a psychiatrie na Slovensku. 

 

In memoriam boli ocenené tieto významné 

osobnosti 

Prof. MUDr. Karol Matulay, riaditeľ nemocnice v období 

r. 1947 – 1956, zaslúžil sa o zavádzanie nových liečebných 

metód, priniesol do vtedajšej liečebne moderného ducha. 

Plaketu prevzala jeho dcéra RNDr. Katarína Géčová. 

 

Prof. MUDr. Jozef Pogády, DrSc., riaditeľ v období r. 

1958 až 1992. Zaslúžil sa o vybudovanie modernej podoby 

nemocnice, významný vedec a autor mnohých prác 

a publikácií. Zakladateľ časopisu Psychiatria. Plaketu pre-

vzal jeho syn MUDr. Peter Pogády.  
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MUDr. Vlastimila Šikulajová, dlhoročná primárka, vzácna 

osobnosť, vynikajúca klinická lekárka. Ocenenie získala za 

významný prínos pre rozvoj modernej psychiatrie 

v nemocnici a na Slovensku. Plaketu prevzal MUDr. Peter 

Šikulaj.  

 

MUDr. Ľubomír Žigo, CSc., významný predstaviteľ 

psychiatrickej sexuológie. Plaketu prevzala dcéra Sandra 

Žigová.  

 

PhDr. Jozef Fridrich, dlhoročný klinický psychológ 

a vynikajúci psychodiagnostik. Plaketu prevzal syn Mgr. 

František Fridrich. 

 

 

Bývalí zamestnanci, významné osobnosti, ktoré 

zásadným - neraz zakladateľským spôsobom -

kreovali modernú podobu psychiatrie a jej  

užších špecializácií v nemocnici i na Slovensku 

Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., v súčasnosti jeden 

z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej psychiatrie, 

zakladateľská osobnosť psychoterapie na Slovensku.  

 

MUDr. Georgína Hrková, významná osobnosť slovenskej 

pedopsychiatrie, dlhoročná primárka oddelenia pre deti 

a dorast, vynikajúca znalkyňa. 

 

MUDr. Drahomíra Nejdlová, významná a zakladateľská 

osobnosť slovenskej adiktológie, bývalá dlhoročná primárka 

Kliniky drogových závislostí. 

 

MUDr. Daniela Martišová, dlhoročná primárka ženského 

oddelenia a námestníčka nemocnice, ktorá sa zaslúžila 

o rozvoj modernej psychiatrie. 

 

MUDr. Vladimír Wiedermann, dlhoročný primár muž-

ského oddelenia, zaslúžil sa o rozvoj modernej psychiatrie. 

 

MUDr. Rudolf Štefanovič, CSc., primár interného a psy-

chosomatického oddelenia, autor konceptu psychosomatic-

kej medicíny v nemocnici, spolupracuje s nemocnicou do-

dnes ako konziliárny internista.  

 

Prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc., dlhoročný vedúci 

biochemického laboratória v nemocnici, riešiteľ originálnych 

výskumných úloh, významný slovenský vedec a pedagóg. 

 

PhDr. Ľudovít Juráš, CSc., významná osobnosť sloven-

skej klinickej psychológie a psychoterapie, dlhoročný vedú-

ci psychológ nemocnice a vedúci katedry klinickej psycho-

lógie SZU. 

 

Marta Šalingová, dlhoročná asistentka Katedry psychiatrie 

inštitútu pre vzdelávanie so sídlom v nemocnici, autorka 

prvého konceptu modernej ošetrovateľskej starostlivosti 

v psychiatrii na Slovensku. 

Súčasní zamestnanci, významné osobnosti  

nemocnice, ktorých riadiaca a odborná činnosť 

zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj odboru 

a dáva nemocnici vysoký kredit  

Helena Anettová, dlhoročná námestníčka pre ošetrovateľ-

stvo v psychiatrii, ktoré kreatívne rozvinula v podmienkach 

nemocnice. 

 

MUDr. Dalibor Janoška, dlhoročný primár mužského odde-

lenia, námestník úseku zdravotnej starostlivosti, významný 

predstaviteľ strednej generácie slovenskej psychiatrie. 

 

MUDr. Zuzana Lajčiaková, dlhoročná primárka Psycho-

somatickej kliniky, na ktorej uplatňuje a rozvíja psychody-

namický koncept liečby psychosomatických a neurotických 

porúch a porúch príjmu potravy. 

 

MUDr. Darius Chochol, dlhoročný primár ženského odde-

lenia, za významný prínos pre rozvoj modernej psychiatrie 

v nemocnici a na Slovensku. 

 

MUDr. Elena Žigová, dlhoročná primárka gerontopsy-

chiatrickej kliniky, námestníčka, zakladateľská osobnosť 

gerontopsychiatrie v nemocnici. 

 

MUDr. Dagmar Fuckerová, primárka fyziatricko-reha-

bilitačného oddelenia, pod ktorej vedením sú služby posky-

tované jeho personálom vyhľadávané pacientmi zo širokého 

okolia. 

 

Doc. MUDr. Alojz Rakús, prednosta Psychiatrickej kliniky 

SZU v ružinovskej nemocnici ako aj v Pinelovej nemocnici, 

vedúci Katedry psychiatrie SZU. 

 

Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD., prednosta II. neu-

rologickej kliniky LF UK v Bratislave a Neuropsychiatric-

kej kliniky SZU v Pinelovej nemocnici v Pezinku a jeden 

z otcov neuropsychiatrie na Slovensku.  

 

Ing. Juraj Peleška, ekonomický námestník nemocnice, 

ktorého príchod znamenal pre nemocnicu zvýšenie úrovne 

riadenia a zlepšenie ekonomickej prosperity.   

 

 

Ocenené boli aj ďalšie vedúce osobnosti PN, 

ktorých odborná a riadiaca činnosť je dôležitá 

pre vysokú úroveň psychiatrickej starostlivosti 

MUDr. Jana Polyáková, primárka Gerontopsychiatrickej 

kliniky, a MUDr. Ivana Dušeková, primárka Kliniky dro-

gových závislostí, preukázali vysoké odborné a manažérske 

schopnosti. Uznanie patrí aj MUDr. Ingrid Janoškovej, 

dlhoročnej vedúcej lekárke príjmovej psychiatrickej ambu-

lancie.  
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Ocenenie si zasluhujú aj vedúce sestry klinických praco-

vísk, na pleciach ktorých stojí náročná práca manažérska aj 

odborná. Margita Hulejová, Silvia Chmelová, Mária 

Hoštáková, Viera Koníková, Andrea Slimáková, Katarí-

na Stančeková, Grétka Hozová a Mária Barbieriková sú 

osobnosti ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré v nemocnici 

pôsobia roky a vypracovali sa na úspešné vedúce pracov-

níčky, s prirodzenou autoritou, vďaka ktorej vynikajúco 

vedú svoje tímy.  

 
 

 

Pamätnú plaketu dostal aj primátor mesta Pezinok Mgr. 

Oliver Solga, všestranná a charizmatická osobnosť, rozhľa-

dený človek s citom pre spravodlivosť, vynikajúci partner 

na spoluprácu, zanietený podporovateľ nemocnice. 

 

 

Významné osobnosti českej psychiatrie 

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., dlhoročná prednostka 

Psychiatrickej kliniky Masarykovej univerzity v Brne, ktorá 

dnes pôsobí na Ostravskej univerzite, za spoluprácu a výz-

namný prínos pre rozvoj nemocnice a psychiatrie na Slo-

vensku. 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Cyril Hőschl, DrSc., FRCP, riaditeľ Národ-

ního ústavu duševního zdraví, za dlhoročnú spoluprácu a 

mohutné impulzy pre rozvoj nemocnice a za významný 

prínos pre rozvoj psychiatrie na Slovensku. 

 
 

 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prednosta Psychiatrickej 

kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, za 

spoluprácu a významný prínos pre rozvoj nemocnice a psy-

chiatrie na Slovensku. 

 
 

 

Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD., zástupca riaditeľa čes-

kého Národního ústavu duševního zdraví pre vedu 

a výskum. Nemocnica mu udeľuje pamätnú plaketu za výz-

namný prínos pre zvyšovanie úrovne postgraduálneho vzde-

lávania lekárov psychiatrov na Slovensku.  
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Pinelova nemocnica udeľuje plakety vzdeláva-

cím inštitúciám za spoluprácu a významný 

prínos pre rozvoj nemocnice ako výučbovej 

základne pre vzdelávanie zdravotníckych  

pracovníkov na Slovensku, či pre moderné 

ošetrovateľstvo a sociálnu prácu 

Slovenská zdravotnícka univerzita, plaketu prevzal dekan 

Lekárskej fakulty doc. MUDr. Ján Benetin, PhD. 

 
 
 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej uni-

verzity, plaketu prevzala prof. MUDr. Viera Rusnáková, 

CSc., prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy. 

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Al-

žbety, plaketu prevzal rektor prof. MUDr. Marián Karvaj, 

PhD. 

 

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., ktorý sa ako 

dekan Fakulty zdravotníctva Trnavskej univerzity zaslúžil 

o zriadenie Psychosomatickej kliniky Pinelovej nemocnice 

ako výučbovej základne TU.  

 

Za spoluprácu a prínos pre rozvoj nemocnice 

a podporu zvyšovania kvality psychiatrickej 

starostlivosti na Slovensku získali plaketu  

nasledujúce spoločnosti a združenia 

Asociácia nemocníc Slovenska, prevzal prezident MUDr. 

Marián Petko, MPH. 

 

Slovenská lekárska spoločnosť, prevzal prezident prof. 

MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 

 

Psychiatrická spoločnosť SLS, prevzal predseda MUDr. 

Marek Zelman. 

 

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, prevzala pred-

sedkyňa PhDr. Zita Michlerová. 

Slovenská lekárska komora, prevzal MUDr. Juraj Hanzen. 

 

Liga za duševné zdravie, prevzal výkonný riaditeľ Martin 

Knut. 

 

Významné spolupracujúce osobnosti 

a inštitúcie 

Prof. MUDr. Marian Bernadič, CSc., prednosta Ústavu 

patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, vzácna osobnosť, 

spoluzakladateľ časopisu Psychiatria a vedecký redaktor 

časopisu Psychiatria-psychoterpia-Psychosomatika, dostal 

plaketu za jeho profesionálne a obetavé vedenie. 

 
 

Medirex, spoľahlivý partner nemocnice v oblasti laboratór-

nej diagnostiky, plaketu prevzala riaditeľka Ing. Eleonóra 

Janíková, MSc. 

 

Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, významný part-

ner pre riešenie konziliárnych služieb pacientov nemocnice, 

plaketu prevzal riaditeľ JUDr. Michal Tinák. 

 

Psychiatrická klinika LF UK v Bratislave, nemocnica 

oceňuje vysokú úroveň spolupráce pri riešení potrieb pa-

cientov, plaketu prevzali doc. MUDr. Viera Kořínková, 

CSc., a primár MUDr. Ivan André, PhD. 

 

Psychiatrické nemocnice a liečebne, ktorým 

Pinelova nemocnica udeľuje plakety za spolu-

prácu a významný prínos pre zvyšovanie kvality 

psychiatrickej nemocničnej starostlivosti 

Psychiatrická nemocnica Michalovce, prevzal riaditeľ 

Ing. Vladimír Lesník. 

 

Psychiatrická nemocnica profesora Karola Matulaya 

Kremnica, prevzal riaditeľ MUDr. Tibor Ďurian.  

 

Psychiatrická nemocnica Hronovce, prevzal riaditeľ 

MUDr. Marek Zelman. 
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Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, prevzala riadi-

teľka RNDr. Beatrix Nováková. 

 

Psychiatrická liečebňa Plešivec, prevzal riaditeľ MUDr. 

Pavol Džodla. 

 

Psychiatrická liečebňa Sučany, prevzal riaditeľ MUDr. 

Jozef Strelka. 

 

Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora, 

prevzal riaditeľ MUDr. Oleg Martinove. 

 

Zdravotné poisťovne - najdôležitejší partneri 

nemocnice v boji o lepšiu kvalitu poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. Pod ich vedením sa 

podstatne zvýšila ochota počúvať a akceptovať 

odborné argumenty. Krytie skutočných 

a oprávnených potrieb je však stále v porovna-

ní s vyspelými krajinami iba na začiatku 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, plaketu prevzala Ing. 

Antónia Borovková, členka predstavenstva.  

 

Dôvera, plaketu prevzali MUDr. Marián Faktor a Ing. 

JUDr. Irén Šarkózy, regionálna riaditeľka nákupu zdravot-

nej starostlivosti. 

 

Union, plaketu prevzala Ing. Elena Májeková, riaditeľka 

sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti.  

 

Významní grantoví donori, ktorí systematicky 

podporujú aktivity nefarmakologickej liečby 

psychiatrických pacientov:  

Fond GSK Slovakia, plaketu prevzal MUDr. Pavol Trno-

vec, predseda fondu.  

 

Malokarpatská komunitná nadácia Revia Pezinok, 

plaketu prevzala RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa 

nadácie.  

 

Farmaceutické spoločnosti, ktoré dostali  

plakety za spoluprácu a prínos pre rozvoj  

nemocnice a psychiatrie na Slovensku 

CSC Pharmaceuticals Handels, prevzal riaditeľ PharmDr. 

Peter Špringer.  

 

 

 

Egis Slovakia, prevzala MUDr. Andrea Chovanová. 

 

Eli Lilly Slovakia, prevzala Mgr. Andrea Krkošková.  

 

GlaxoSmithKlein Slovakia, prevzal MUDr. Pavol Trno-

vec, korporátny riaditeľ.  

 

Janssen Slovensko, prevzal MUDr. Martin Minarovič, 

generálny riaditeľ.  

 

Lundbeck Slovensko, prevzala RNDr. Simone Ingrová. 

 

Servier Slovensko, prevzala MUDr. Simona Igaz.  

 

Zentiva, a.s., plaketu prevzal RNDr. Peter Minárik, PhD.  

 

Médiá  

Janka Bleyová, redaktorka Slovenského rozhlasu RTVS, 

prevzala plaketu za dlhoročnú systematickú spoluprácu 

a moderátorské umenie pri detabuizácii psychiatrie.  

 

Televízia Pezinok, plaketu prevzal riaditeľ Peter Bittner za 

mediálny priestor, ktorý televízia poskytuje nemocnici na 

prezentáciu svojej činnosti a šírenie myšlienok duševného 

zdravia. 

 

Zdravotnícke noviny a Lekárske listy za spoluprácu a prí-

nos pre rozvoj nemocnice a podporu psychiatrie na Sloven-

sku. 

 

 
 

 

Slávnostnú akadémiu s odovzdávaním pamätných plakiet 

moderovala Alena Heribanová. 


