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Rozlúčka s MUDr. Jozefom Lukáčom, CSc.
(1940 – 2016)
Pediatr. prax, 2016, 17(1): 40

V marci 2016 nás po dlhej závažnej chorobe opustil MUDr. Jozef Lukáč, CSc., významný
predstaviteľ slovenskej pediatrickej obce, dlhoročný primár 2. detskej kliniky Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Azda málokto
mohol poznať bližšie skutočné pomery v pediatrii, ako on, ktorý počas svojej kariéry pracoval
na rôznych pracoviskách (Rožňava, Šaľa, Bratislava,
Galanta) a na rôznych postoch, od obvodného
lekára až po primára kliniky a krajského odborníka.
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MUDr. Jozef Lukáč, CSc., sa narodil
v Bratislave, tu ukončil gymnaziálne štúdium
a po absolvovaní pediatrického smeru LF UK bol
promovaný za lekára. Po promócii tri roky získaval
prax na detskom oddelení a na detskom obvode
v Rožňave a potom v Šali. Od roku 1968 pracoval
ako odborný asistent na 2. detskej klinike LF UK
a DFNsP v Bratislave. Po získaní hodnosti kandidáta vied v odbore pulmonológia vyhral konkurz na
obsadenie funkcie primára na novovytvorenom
detskom oddelení v Galante, ktoré viedol do roku
1988. V roku 1988 sa vrátil na 2. detskú kliniku,
aby obsadil uvoľnené miesto primára. Jeho návrat
sa uskutočnil v zložitom politickom a spoločenskom období. Má významné zásluhy na tom, že
táto klinika ostala konsolidovaným pracoviskom
s nenarušenou pracovnou aktivitou a nenahlodanými medziľudskými vzťahmi, typickými pre
toto obdobie. Vytvoril priaznivé podmienky na
osobný rozvoj každého pracovníka a prispel k modernizácii odborného a vedeckého zamerania
celého pracoviska. Jeho významným činom bolo
vytvorenie jedinej detskej transplantačnej jednotky kostnej drene na Slovensku. Založil detský
transplantačný program, rozbehol ho a ideovo
riadil až do svojho dobrovoľného odchodu do
dôchodku v roku 2010. Jeho práca bola ocenená
okrem iného aj Zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti a Čestným členstvom Slovenskej
pediatrickej spoločnosti.

Treba zvlášť vyzdvihnúť osobnosť zosnulého ako človeka, ktorý nič, čo vykonal nerobil
„na chrbte“ svojich spolupracovníkov a kolegov
a ktorého celoživotná dráha k úspechu nikdy
nešla cestou dláždenou politickými alebo inými bočnými zásluhami. Ako krajský odborník
a dlhoročný člen výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti presadzoval holistický pohľad
na detských pacientov a varoval pred potenciálnymi nežiaducimi následkami hyperšpecializácie v pediatrii. Hlavnými krédami MUDr. Jozefa
Lukáča CSc., boli humanita a profesionalita,
čo vyžadoval aj od svojich spolupracovníkov.
Jeho prísnosť však bola spojená s otvorenosťou
a snahou počúvať a prijímať názory svojich kolegov. Vedel oceniť charakternosť, otvorenosť,
ako aj vtip v pracovnom i mimopracovnom
jednaní. Vždy si našiel úprimný a individuálny
prístup ku každému chorému dieťaťu a k jeho
rodičom, ktorému dominovala profesionalita
a ľudskosť.

Milý Jozef, ďakujeme Ti za Tvoju prácu a priateľstvo! Odpočívaj v pokoji!
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

