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87Osobnosti

Doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc. – jubilujúci
Pediatr. prax, 2012, 13(2): 87

Doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc., dlhoročný 
pracovník Kliniky detí a dorastu Lekárskej fakulty 
UPJŠ a DFN v Košiciach a člen redakčnej rady 
časopisu Pediatria pre prax sa v plnej činorodej 
aktivite dožíva významného životného jubilea.

Doc. MUDr. Spišák, CSc., promoval v roku 
1965 na Lekárskej fakulte v Bratislave a po pro-
mócii nastúpil do Krajskej detskej nemocnici 
v Košiciach, kde zakotvil na pľúcnom oddelení. 
V roku 1969 získal I. atestáciu z pediatrie a neskôr 
nadstavbovú atestáciu z pneumológie a TBC. 
V roku 1973 prestúpil na akademickú pôdu 
Lekárskej fakulty UPJŠ, kde pôsobil ako docent 
až do konca roku 2011. Pri zvyšovaní odbor-
nosti doc. Spišák čerpal skúsenosti od svojich 
učiteľov – prof. Démanta, prof. Pavkovčekovej 
a prof. Šašinku. V detskej nemocnici si našiel 
nielen blízkych priateľov, ale aj svoju manželku, 
s ktorou tvoria úspešnú manželskú aj pediatric-
kú dvojicu. Vo svojej profesijnej kariére sa doc. 
Spišák vypracoval na popredného odborníka 
v detskej pneumológii na Slovensku. V roku 
1984 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied 
na tému „Význam sledovania imunoglobulínov 
pri respiračných chorobách v detskom veku.“ 
Zaviedol viaceré moderné diagnostické a liečeb-
né metódy v pneumológii, celé roky sa aktívne 

podieľal na pregraduálnej a postgraduálnej vý-
chove detského lekárstva. Na základe dosiahnu-
tých výsledkov pedagogickej a vedeckej činnosti 
bol doc. Spišák v roku 1996 riadne habilitovaný 
za docenta pediatrie na LF UPJŠ. Publikoval via-
ceré významné práce, absolvoval štúdijné po-
byty v Nemecku a USA, je vynikajúci pedagóg 
a spoľahlivý kolega.

V mene všetkých priateľov a kolegov Ti pán 
docent prajeme to, čo človek potrebuje najviac – 
vitalitu a zdravie; to, čo človek stále hľadá – šťastie; 
a to, bez čoho sa nedá žiť – lásku.

Milý Braňo, dovoľ, aby som laudáciu zavŕšila 
víziou príjemnej budúcnosti. Na svete sú štyri dobré 
veci, ktoré môžeš nájsť všade: staré drevo na rozlože-
nie ohňa, staré víno na prípitok pri rodinnom krbe, 
staré knihy, v ktorých môžeš listovať a starí priatelia, 
na ktorých sa môžeš spoľahnúť!
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