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Laudácie

K životnímu výročí profesora László Kovácse
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László Kovács ve školním věku

V loňském roce oslavil profesor MUDr.
László Kovács, DrSc., MPH, přednosta 2. dětské
kliniky Lékařské fakulty University Komenského
v Bratislavě, své šedesátiny. Jak ho známe,
v plné práci.
Profesor Kovács se narodil v roce 1950
v Budapešti. Zde také strávil svá školská léta až
do maturity. Po jejím složení byl v roce 1969 vyslán ze státního stipendia ke studiu medicíny do
Moskvy, kterou absolvoval na 1. moskevské lékařské akademii I. M. Sečenova. Po promoci „summa
cum laude“ nastoupil do nemocnice Pála Heima
v Budapešti. Po roce se pak rozhodl najít další
odborné uplatnění v tehdejším Československu
a nastoupil na dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Bratislavě. Přesto, že slovensky vůbec
neuměl, během půl roku jazyk zvládl a plně se
zapojil do klinické práce. Po dvou letech pak již
skládal ve slovenštině první atestaci a zahájil pod
vedením profesora Licharduse, člena Slovenské
akademie věd, aspiranturu. Pro svou dizertační
práci zvolil náročné téma „Zvláštnosti metabolismu soli a vody u dětí“. O její hodnotě svědčí
skutečnost, že při obhajobě došlo ke zcela neobvyklé situaci. Dizertační komise jí totiž jednomyslně prohlásila za práci odpovídající „vel-

kému doktorátu“. V roce 1988 se tak přímo stal
doktorem věd. V roce 1989 byl na základě své
vědecké práce pozván ke studijnímu pobytu do
Chicaga, kde strávil 3 roky. V roce 1993 habilitoval
na docenta pediatrie a v roce 1998 byl jmenován
profesorem pediatrie. Od roku 2000 je přednostou 2. dětské kliniky Lékařské fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě. V letech 2000 – 2003
zastával funkci proděkana pro zahraniční styky.
Je členem řady odborných společností v zahraničí i doma. Je čestným členem české, maďarské
a ruské pediatrické společnosti.
Profesor Kovács založil na Lékařské fakultě
v Bratislavě laboratoř klinické a molekulární genetiky, kterou sám vede. Toto ojedinělé pracoviště se
zaměřuje na celé spektrum genetických chorob
a úzce spolupracuje se zahraničními centry.
Kromě klinické diagnostiky z něj vycházejí prioritní
práce v tuzemských i v prestižních zahraničních
periodicích. Z její činnosti také vychází řada grantů, zaměřených na zkoumání genetické podstaty
zejména vrozených postižení ledvin ve vztahu ke
klinickému obrazu a k léčbě.
Pro pana profesora jsou věda a pedagogika
nedělitelnou součástí jednoho celku. Studenti
a jejich zvídavost mu přináší podněty k dalšímu
vědeckému bádání a k hledání odpovědí na
otázky, které mu pokládají, nebo které si klade
on sám. Je známý svou náročností ke spolupracovníkům a ke studentům, ovšem především
k sobě samému. V milované genetice, ale i v diskusích na široká témata uplatňuje svou vynikající
schopnost dostat se k podstatě věcí.
Organizoval řadu konferenci s mezinárodním významem a napsal řadu prací, ve kterých
srozumitelně a s hlubokou znalostí problematiky
osvětlil do té doby neznámé oblasti týkající se
zejména onemocnění močových cest u dětí.
Jen pro představu: publikoval 163 článků a knižních kapitol, z toho 55 v zahraničí. Napsal 7 knih

a monografií. Úctyhodný počet citovanosti jeho
prací dosáhl v současnosti čísla 615.
Nežije však jen vědou a medicínou. Od mládí
se věnuje basketbalu, který neopustil ani ve zralém věku a pravidelně vybíhá na palubovku
k přátelským zápasům se svými vrstevníky.
Laudatio znamená v latině pochvalu nebo
projev díků. Zasloužené chvály k jubileu pana
profesora zaznělo mnoho. Proto mu chci zejména poděkovat za všechny, kterým pomohl
a které povzbudil. Jsou to zejména dětští pacienti a jejich rodiče. Neméně jsou mu také zavázáni
všichni, které vedl na jejich odborné a vědecké
dráze a podpořil je v jejich směřování.
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Vážený pane profesore, milý Laci, dovol,
abych Ti za všechny, kteří Tě znají a mají rádi popřál k Tvému jubileu především to nejbanálnější,
ale zároveň nejdůležitější, tedy pevné zdraví.
A také abys nepatřil mezi ty, kteří jako Publius
Ovidius Naso poznali: „Donec eris felix …“.
Tisknu Ti ruku


doc. MUDr. Michal Hladík, PhD.

Pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. László Kovácsa, DrSc., MPH
sa vydavateľstvo Solen pripája k početným blahoželaniam.
Pánovi profesorovi Kovácsovi prajeme veľa ďalších pracovných aj osobných úspechov a tvorivej
aktivity a vyjadrujeme úprimnú vďaku za výbornú dlhoročnú spoluprácu a ochotu pomôcť.
Pán profesor, prajeme ešte veľa šťastných a úspešných rokov!
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