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ZOMRELA ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEHO REDAKTORA 
VALÉRIATURČEKOVÁ 

V júni postihla náš časopis ťažká strata - po krátkej, ťažkej chorobe zomrela dlho
ročná zástupkyňa vedúceho redaktora časopisu , pani Valéria Turčeková. 

Pani Turčeková sa narodila 16. novembra 1925 v Bratislave v rodine úradníka. 
Študovala na konzervatóriu v Bratislave hru na klavíri . V roku 1946 sa vydala za 
MUDr. Michala Turčeka. Vo vyštudovanej profesii nepokračovala, ostala v domác
nosti. Aj pri vedení domácnosti a výchove dvoch synov sa zaujímala o prácu manžela 
a pomáhala mu v jeho odbornej a najmä publikačnej práci. Dokázala pre manžela, 
ktorý bol plne vyťažený vo svojej práci a pracoval v zodpovedných funkciách dlhšie 
obdobia aj v zariadeniach vzdialených od Bratislavy (napr. v rokoch 1954 - 1958 ako 
riaditeľ psychiatrickej liečebne v Čajakove) a aj pre svojich dvoch synov, vytvoriť po
kojné a všestranne stimulujúce zázemie. Priaznivá rodinná atmosféra pomáhala 
prim. Turčekovi prekonávať spoločenskú a politickú nepriazeň a synom úspešne 
prekonať nástrahy dospievania a plne využiť svoju intelektovú kapacitu. Obaja 
úspešne absolvovali vysokoškolské štúdium, sú známymi odborníkmi a vysoko
školskými pedagógmi. Keď sa v polovici 60. rokov podarilo primárovi Turčekovi za
ložiť a úspešne vydávať časopis Protialkoholický obzor, stalo sa to nielen zásluhou 
jeho nadšenia, odbornosti a nezdolnej energie , ale aj zásluhou neúnavnej "drobnej" 
práce jeho manželky, pani Turčekovej. Problematika závislostí od psychoaktívnych 
látok ju zaujímala, zúčastňovala sa psychoterapeutických a rehabilitačných aktivít, 
ktoré primár Turček organizoval, bola hrdá na prácu svojho manžela a aktívne ho 
podporovala v práci v tejto neľahkej a nevďačnej odbornej oblasti. Po prepuknutí 
ťažkej choroby manžela pani Turčeková postupne preberala na seba viac agendy, 
ktorú vybavovala podla pokynov manžela. Po smrti primára Turčeka v roku 1970 
pracovala až do posledných chvíľ ako zástupkyňa vedúceho redaktora. 

Pani Turčekovú sme poznali všetci, ktorí sme publikovali v tomto odbornom časo
pise. Obdivovali sme jej nadšenie pre prácu, energiu, zmysel pre plnenie povinností. 
Niekedy nás ako autorov "hnevala" jej dôslednosť a nekompromisnosť v odbornej re
dakčnej práci, pre časopis a jeho redakčnú radu to však boli neoceniteľné kvality. 
Z historických materiálov, ktoré zozbieral jej nebohý manžpl, prim. Turček, publiko
vala v našom časopise niekoľko článkov zaoberajúcich sa históriou alkohológie. 
Zaslúžila sa aj o publikovanie prác prim. Turčeka, ktoré sa nepodarilo zverejniť za 
predchádzajúceho režimu. 

Zdravotné ťažkosti a choroby prekonávala pani Turčeková s optimizmom, 
zriedkavo o nich s nami hovorila a nemali žiadny vplyv na jej prácu. Jej náhla ťažká 
choroba nás preto zaskočila a jej odchod je pre celú odbornú obec ťažkou stratou . 

Redakčná rada 
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