
OSOBNA SPRAvA 

Profesor MUDr. IVAN ŽUCHA, CSc., JUBILUJE 

Prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc., sa dožil tento rok v plnom nasadení 
okrúhlych 70 rokov. Pretože sme nedávno pripomínali 65 rokov (AIk Drog 
Záv, 35, 2000, 2, s. 125 - 126), tak len v skratke pripomenieme fakty z jeho 
života: 

Narodil sa 26 . 4. 1935 vo Vrútkach , 
absolvoval v roku 1953 gymnázium v Žiline, 
promoval v roku 1959 na Fakulte všeobecného lekárstva UK v Prahe, 
pracoval ako sekundárny lekár na neurológii v Martine (1959), 
ako sekundárny lekár na psychiatrii v Žiline-Bytčici (1960 - 1963), 
bol asistentom Katedry neurológie u doc. Trávnika na doškolováku 
v Trenčíne (1963 - 1965), 
atestoval z neurológie (1965), 
od roku 1965 zamestnaný (už 40 rokov!! !) až doteraz na Psychiatrickej 
klinike LFUK v Bratislave ako odborný asistent u prof. Guensbergera , 
v roku 1973 obhájil hodnosť kandidáta vied , 
na dlhé roky strop vo vedeckom postupe, 
až v roku 1989 habilitovaný na docenta psychiatrie, 
v roku 1994 sa stal univerzitným profesorom, 
v rokoch 1996 až 2001 viedol Psychiatrickú kliniku FN a LFUK v Bra
tislave. 

Prof. Žucha je mimoriadny zjav v slovenskej psychiatrii. Nesmierne tvo
rivý , kreatívny a premýšIajúci psychiater. Autor vyše 180 vedeckých a od
borných prác, autor a spoluautor viacerých učebníc, skript a kníh. Obsahovo 
sa dotýka jeho odborná aktivita všetkých oblastí psychiatrie. Táto jeho akti
vita sa tešila vždy veIkému záujmu našej odbornej verejnosti. 

Prof. Žucha v poslednom období publikoval aj esejistické , beletristické 
a filozofické diela (z posledného obdobia napr. Kompost, Zápisník Ivana Žu
chu 1 a 2, Rozhovory a pod .). Publikuje časopisecky v Romboide, v Knihe 
a spoločnosti a inde. 

250 



Prof. Žucha venoval vždy aj pozornosť adiktológii , publikoval viacero 
prác z tejto oblasti aj v našom časopise. V poslednom období to boli nas
ledujúce: 

1. Závislosti a vraždy. 1. časť , Alk Drog Záv , 36, 2001, 3, s. 147 - 152 
(spoluautori Novotný, Heretík , Fleischer , Ritomský, Vajdičková , Žucha). 

2. Závislosti a vraždy. 2. časť. Alk Drog Záv , 37, 2002, 2, s . 65 - 76 
(spoluautori Novotný, Heretík , Fleischer, Ritomský, Vajdičková , Žucha). 

3. Prvý dojem zo vstupného psychiatrického vyšetrenia pri hospitalizácii 
pacientov - Pilotná štúdia . Alk Drog Záv, 38, 2003 , 1, s . 3 - 8 (spoluautori 
Čaplová, Izáková). 

Prof. Žucha je veľmi taktný, mimoriadne tolerantný a skromný človek . 
Napriek svojej zjavnej nepriebojnosti, ale vďaka prirodzenej autorite v po
revolučnom období jedno obdobie bol aj prodekanom LFUK (1989 - 1992), je 
stále členom Vedeckej rady LFUK v Bratislave (od roku 1996). Bol prvým 
porevolučným predsedom Psychiatrickej spoločnosti SLS (1990 - 1994), bol 
vedeckým sekretárom Spoločnosti pre štúdium vyšších funkcií mozgu , 
predsedom Psychoterapeutickej sekcie PS SLS. 

Prof. Žu cha okrem toho, že je vedcom, psychiatrom, spisovateľom, filozo
fom , má aj samozrej mý súkromný rozmer . J e manželom, starostlivým otcom 
(dcéra ide v jeho stopách - absolvovala medicínu v Bratislave, psychológiu 
vo Viedni , vydala beletristickú knihu , preložila divadelnú hru). Prof. Žucha 
primeranú pozornosť venuje aj svojmu psíkovi. 

Vážený pán profesor , milý Ivan , prajeme Ti veľa radosti z rodiny a práce . 
Prajeme Ti aj ďalšie literárne úspechy. Dúfame, že sa budeme ešte dlho 
tešiť z Tvojej činorodej mnohorozmernej aktivity. (Dúfame, že nezanedbáš 
ani náš časopis.) 

Vlado Novotný a redahčná rada ADZ 
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