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Prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc., prednosta Psychiatrickej kliniky FN a LF UK
v Bratislave sa v apríli 2000 dožil 65 rokov. Narodil sa 26. apríla 1935 vo Vrútkach
v rodine stredoškolských profesorov. Po gymnaziálnych štúdiách v Žiline, v ktorej
prežil roky detstva a dospievania, študoval medicínu na Fakulte všeobecného lekárstva v Prahe. Po promócii v roku 1959 nastúpil pracovať ako sekundárny lekár
na neurologickom oddeleni v Martine. Krátko pracoval ako obvodný lekár a v rokoch
1960 - 1963 pôsobil ako sekundárny lekár v psychiatrickej liečebni v Bytčici a toto
obdobie zakončil atestáciou z psychiatrie. V rokoch 1963 - 65 bol asistentom docenta Trávnika na Katedre neurológie ILF (teraz SPAM) v Trenčíne a v roku 1965 atestoval z neurológie. V tom istom roku sa vrátil k psychiatrii a nastúpil pracovať ako
odborný asistent na Psychiatrickej klinike FN a LF UK v Bratislave. V roku 1973
ukončil vedeckú prípravu a obhájil hodnosť kandidáta lekárskych vied, v roku 1989
bol habilitovaný za docenta psychiatrie a v roku 1994 sa stal univerzitným profesorom. Od roku 1996 vedie Psychiatrickú kliniku FN a LF UK v Bratislave.
Profesor Žucha je mimoriadne úspešný a študentmi obľúbený vysokoškolský
učiteľ. Má bohaté odborné psychiatrické a neurologické poznatky a skúsenosti. Tieto
dokáže podať pútavým spôsobom a jeho prednášky z psychiatrie alebo lekárskej psychológie patria - podľa hodnotenia študentov - medzi najkvalitnejšie na lekárskej
fakulte. Zaviedol a prednáša psychoterapiu, ktorá sa stala povinne voliteľným predmetom a je jedným z predmetov s najvyšším počtom prihlásených študentov.
Prednáša aj na iných fakultách a vysokých školách (Právnickej a Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, Akadémii policajného zboru). Od svojho pôsobenia na neurologickej katedre ILF sa podieľa aj na postgraduálnej pedagogike. Je autorom alebo
spoluautorom mnohých skrípt a učebníc z psychiatrie a lekárskej psychológie. Od
polovice šesťdesiatych rokov do polovice osemdesiatych rokov pravidelne prednášal
na školiacich akciách psychiatrickej katedry ILF, je pravidelným členom skúšobných komisií na atestáciách z psychiatrie.
Svoju vedeckú kariéru začal v spolupráci s profesorom Guensbergerom a od svojho príchodu na kliniku až do smrti profesora Guensbergera patril k jeho najbližším
žiakom a spolupracovníkom. V prvých rokoch práce na psychiatrickej klinike sa venoval podmienene reflexnej činnosti a z tejto oblasti je aj jeho kandidátska dizertačná práca. Neskôr sa venoval teoretickým problémom psychopatológie, psychosomatických porúch, psychoreaktívnych stavov. S profesorom Po gá dym napísal monografiu o psychopatológii. Publikačná činnosť profesora Žuchu je mimoriadne bohatá.
Je autorom alebo spoluautorom viac ako 160 prác v odborných časopisoch pravdepodobne zo všetkých oblastí psychiatrie. Jeho práce obsahujú množstvo originálnych
myšlienok a tešia sa pozornosti odbornej verejnosti. Jednou z oblastí záujmu profesora Žuchu je aj problematika závislostí od psychoaktívnych látok. Publikoval viaceré práce o závislosti úd alkoholu aj od iných drog. Pre pracovníkov na detoxifi125

kačných

jednotkách sú povzbudzujúce výsledky jeho práce, podľa ktorej sú postoje
závislých k liečbe a hodnotenie jej zmyslu pri opakovaných liečbach priaznivejšie
ako pri prvých liečbách . Mohli by sme uviesť aj ďalšie štúdie rozširujúce poznatky
v oblasti závislostí.
Profesor Žucha je mimoriadne tolerantný a taktný človek s úprimným záujmom
o ľudí okolo seba. Aj pre tieto vlastnosti je obľúbený medzi študentmi, kolegami a aj
spolupracovnikmi na klinike, ktorú vedie. Napriek skromnosti a veľmi nízkej priebojnosti sa nevyhol mnohým významným funkciám. Mnoho rokov bol vedeckým sekretárom Slovenskej spoločnosti pre štúdium vyššej nervovej činnosti, bol predsedom Psychoterapeutickej sekcie Psychiatrickej spoločnosti SLS, v rokoch 1990 1994 predsedom Psychiatrickej spoločnosti SLS. V rokoch 1989 -1992 pôsobil ako
prodekan LF UK, od roku 1996 je členom Vedeckej rady LF UK a prednostom Psychiatrickej kliniky FN a LFUK.
Spoločne s jeho príbuznými a priateľmi prajeme profesorovi Žuchovi mnoho radosti z práce a z rodiny. Veríme, že sa aj v budúcnosti budeme tešiť jeho priazni
a čerpať z plodov jeho práce.
Redakčná

126

rada

