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NEDOŽITÉ JUBILEUM PROFESORA 
MUDr. IVANA ŽUCHU, CSc. 
(26. 4. 1935 - 30. 5. 2009) 

V apríli sme si pripomenuli nedožité jubileum - 80 rokov - významného 
slovenského psychiatra, vynikajúceho lekára, vysokoškolského učiteľa, ved
ca, bývalého prednostu Psychiatrickej kliniky UK v Bratislave, nášho býva
lého kolegu, priateľa a výnimočného človeka prof. MUDr. Ivana Žuchu, CSc. 

Profesor Žucha sa narodil v učiteľskej rodine vo Vrútkach 26. apríla 
1935. Základné vzdelanie a gymnázium absolvoval v Žiline. Rozhodol sa pre 
štúdium medicíny v Prahe, ktoré ukončil v roku 1959 promóciou na Fakulte 
všeobecného lekárstva Karlovej Univerzity. 

Po skončení vysokoškolských štúdií v roku 1959 krátko pracoval na neu
rologickom oddelení v Martine a v tom istom roku ako obvodný a závodný 
lekár v okolí Martina. V rokoch 1960 - 1963 pôsobil ako sekundárny lekár 
OÚNZ Žilina na psychiatrickom oddelení Bytčici. 

Svoju učiteľskú dráhu začal v roku 1963 ako odborný asistent u docenta 
Trávnika na Katedre neurológie SÚD L (Slovenského ústavu pre ďalšie 
vzdelávanie lekárov) v Trenčíne a v roku 1965 pokračoval u profesora 
Guensbergera na Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 
Ostal tu pôsobiť celý svoj ďalší aktívny život (43 rokov). 

V roku 1963 atestoval z odboru psychiatria, o dva roky neskôr z odboru 
neurológia a v roku 1969 získal atestáciu II. stupňa v psychiatrii. V roku 
1973 obhájil hodnosť kandidáta vied (CSc.) prácou s neuropsychofyziolo
gickým zameraním. Roky neslobody pribrzdili jeho ďalší postup a tak až 
v roku 1989 habilitoval na docenta (Psychopatologická realita a komple
mentarita) a v roku 1994 sa stal univerzitným profesorom. 

Profesor Žucha bol výborný lekár, diagnostik a psychoterapeut. Zameria
val sa najmä na diagnostiku a liečbu psychogénnych psychických porúch. 

Mnohostranné bolo aj vedecko-výskumné zameranie prof. Žuchu. Spo
čiatku sa zaoberal predovšetkým výskumom vyššej nervovej činnosti, neuro
zológiou a klinickou psychopatológiou (opísal napr. hysterický machiavelliz
mus), neskôr skúmal problematiku sociálnej psychiatrie, psychiatrickej se
xuológie, súdnej psychiatrie (bol dlhoročným súdnym znalcom), venoval sa 
vybraným problémom psychoterapie (najmä kognitívno- behaviorálnej, su
gestívnej a abreaktívnej psychoterapie, opísal placebo narkoanalýzu ako 
novú modifikáciu psychoterapie) a najrôznejším filozofickým problémom 
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psychiatrie a medicíny vôbec. Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti 
ovplyvnili metodologické prístupy v ďalších výskumných prácach. 

Bol autorom a spoluautorom asi 240 vedeckých a odborných prác, publi
kovaných v rôznych odborných časopisoch a zborníkoch (napr. Česká a Slo
venská Psychiatria, Psychiatria, Slovenský lekár, Konfrontace, Alkoholiz
mus a drogové závislosti). Jeho práce boli štylisticky mimoriadne obratné 
a vyvážené. Charakteristickou bola jeho schopnosť opísať v krátkych 
článkoch podstatné a výstižné znaky. Väčšina z nich bola hodnotená ako 
originálne práce a mali veľký ohlas doma aj v zahraničí. 

Adiktológia patrila k témam, ktorým venoval v klinickej praxi a aj vo 
výskumnej práci stálu pozornosť. K významným prácam, ktoré so spolupra
covníkmi publikoval aj v našom časopise patrili štúdie o závislostiach 
a vraždách (v rokoch 2001 a 2002) a pilotná štúdia o "prvom dojme" pri 
vstupnom psychiatrickom vyšetrení u hospitalizovaných pacientov (v roku 
2003). 

Profesor Žucha bol vynikajúcim vysokoškolským učiteľom. Vedel zaujať 
poslucháčov. Jeho prednášky z psychiatrie, lekárskej psychológie a psycho
terapie boli hodne navštevované a nezabudnuteľné, nielen pre obsah, ale aj 
pre typický a neopakovateľný "žuchovský" spôsob prezentácie. Ako pedagóg 
pôsobil nielen na Lekárskej fakulte UK, ale aj na Právnickej a Evanjelickej 
bohosloveckej fakulte UK, na Akadémii policajného zboru SR a na Univerzi
te tretieho veku. V rokoch 1987 - 1994 ho mali možnosť počuť poslucháči 
ďalších fakúlt UK na celouniverzitných prednáškach Bol autorom a spolu
autorom viacerých vysokoškolských učebníc z lekárskej psychológie, psy
chiatrie a psychoterapie. Ako člen alebo predseda atestačných komisií, pred
seda odborovej komisie doktorandského štúdia na LF UK a predseda komi
sie pre udeľovanie vedeckých hodností v odbore psychiatria sa podieľal na 
výchove psychiatrov a neurológov. 

V rokoch 1996 - 2001 viedol profesor Žucha Psychiatrickú kliniku LF 
UK a (vtedajšej) FN v Bratislave. Na klinike vytvoril tvorivé a neobyčajne 
tolerantné prostredie. Svojich spolupracovníkov upozorňoval aj na význam
né výskumné témy, motivoval ich k vedeckej práci. Vychoval veľa lekárov, 
odborných asistentov, docentov a doktorandov. 

Profesor Žucha ostáva v našich spomienkach zapísaný ako vynikajúci pe
dagóg, psychiater, vedec, spisovateľ, ale aj ako mimoriadne rozhľadený 
a múdry človek. Bol vzácne vyrovnanou osobnosťou, pokojný, vecný, ne
formálny, s kultivovaným vystupovaním a správaním sa. Mal prirodzenú 
autoritu, v osobnom kontakte pôsobil ako jemný, skromný a veľmi tolerant
ný človek. Neuspokojil sa s povrchnými vysvetleniami javov, hľadal hlbšie 
súvislosti, udivoval precíznosťou v logickej argumentácii. Bol známy svojim 
kritickým úsudkom. Prejavoval krajne ľudský postoj ku kolegom, posluchá
čom a pacientom, ktorí si ho nesmierne vážili. Bol uznávanou osobnosťou 
nielen medzi psychiatrami, ale aj medzi kolegami z iných medicínskych, aj 
mimo medicínskych odborov doma a v zahraničí. Rád diskutoval, vedel sa 
zapojiť do rozhovoru o akejkoľvek téme a stále znova a znova udivoval svo-
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jich poslucháčov mnohostrannými a hlbokými znalosťami. Dokázal riešiť aj 
tie najnáročnejšie filozofické problémy a otázky na vysokej úrovni a riešenia 
aplikovať pri vysvetľovaní odborných tém, nielen v psychiatrii. 

Venoval sa aj písaniu esejistických a filozofických diel. Jeho výnimočný 
kreatívny potenciál neochabol ani v posledných mesiacoch jeho života. Spo
menieme Fragmenty (1995), Zápisník psychiatra Ivana Žuchu (1997), Zá
pisník 2 (2004), Kompost (2004), O prirodzenosti vecí (2005). Spolu s profe
sorom Hulínom sú autormi kníh Rozhovory (2005), Myšlienky (2006) Panop
tikum 1 a 2 (2006 a 2008). Písal články do viacerých časopisov a denníkov 
(napr. Kultúrny život, Romboid, Sme). 

Zákerná choroba neumožnila profesorovi Žuchovi ďalej pracovať, tvoriť 
a žiť. Posledný májový deň roku 2009 navždy dotÍklo srdca vynikajúceho 
lekára, vysokoškolského učiteľa, vedca, spisovateľa a výnimočného človeka 
profesora MUDr. Ivana Žuchu. Dve posledné knihy esejí, ktoré mu ostali 
neukončené na písacom stole, pripravila na vydanie jeho dcéra MUDr. Svet
lana Žuchová a obe aj vyšli: Strácanie nájdeného času v roku 2010 a Náho
dy v roku 201l. 

Zásluhy profesora Žuchu o rozvoj a propagáciu psychiatrie sú veľké. Jeho 
predčasným odchodom stratila nielen slovenská psychiatria jedného z naj
vynikajúcejších a najvyhranenejších odborníkov a osobností. 

Spolupracovníci 
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