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Osobnosti

Odišla prof. MUDr. Oľga Pavkovčeková, CSc. 
(1926 – 2011)
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V živote každého človeka sú chvíle po-
koja a spokojnosti, radosti, šťastia, ale i chvíle 
utrpenia, bolesti a žiaľu. S pani profesorkou 
Pavkovčekovou zármutok nechodieval, nao-
pak, bola pre ňu príslovečná pohoda, úsmev 
a dôstojná vznešenosť, ktorá obklopovala jej 
prítomnosť.

Profesorka Pavkovčeková patrila k popred-
ným osobnostiam česko-slovenskej pediatrie 
počas druhej polovice minulého storočia, bola 
dlhoročnou prednostkou Detskej kliniky a pro-
dekankou LF UPJŠ v Košiciach. 

Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave 
a na Detskú kliniku v Košiciach nastúpila v roku 
1953, kde pôsobila najprv ako odborná asistent-
ka, neskôr ako zástupkyňa prednostu kliniky 
a od roku 1979 po profesorovi Démantovi ako 
prednostka Detskej kliniky LF UPJŠ. V tejto pozícii 

pôsobila až do roku 1991. Hlavným profesio-
nálnym záujmom profesorky Pavkovčekovej sa 
stala detská nefrológia. V tomto odbore získala 
hodnosť kandidáta vied na Fakulte všeobecného 
lekárstva Karlovej univerzity v Prahe, kde násled-
ne aj v roku 1970 úspešne habilitovala. Na zákla-
de dosiahnutých výsledkov vedecko-výskumnej 
práce, odbornosti a pedagogickej činnosti bola 
v roku 1980 vymenovaná za profesorku pediat-
rie a stala sa prvou univerzitnou profesorkou 
medicíny na východnom Slovensku.

Za vedenia profesorky Pavkovčekovej sa 
Detská klinika presťahovala do nových priesto-
rov FNsP a včlenila sa do univerzitného komplexu 
kliník. Profesorka Pavkovčeková sa významne za-
slúžila o dynamický rozvoj všetkých nadstavbo-
vých odborov pediatrie, čím sa jej v praxi poda-
rilo presadiť a naplniť ideu holistického prístupu 
k chorému dieťaťu. Z jej iniciatívy sa v Košiciach 
zriadila prvá pediatrická JIS ako aj Detské dialy-
začné stredisko. Všemožne podporovala profe-

sionálny rast mladých talentovaných pediatrov, 
založila modernú košickú pediatrickú školu, do-
kázala vytvoriť priaznivé podmienky a motivovať 
k vedecko-výskumnej práci. Zo svojich žiakov 
vychovala viacerých kandidátov lekárskych vied, 
1 docenta a 2 univerzitných profesorov. 

Činorodú osobnosť profesorky Pavkov-
čekovej charakterizovali také vzácne vlastnosti 
ako je empatia, ľudskosť, sociálna vnímavosť 
a láskavosť. 

Sú chvíle, kedy slová nestačia aby vyjadrili, 
čo vnútri cítime a čo túžime úprimne zo srdca 
povedať. S hlbokým zármutkom sa lúčime s pro-
fesorkou Pavkovčekovou. Ďakujeme jej za všetko 
dobré, čo vykonala, za nás, ktorých vychovala, aj 
za tisíce bezmenných detských pacientov, kto-
rých vyliečila. V osobe profesorky Pavkovčekovej 
odchádza vzácny človek, láskavý lekár a citlivý, 
vnímavý učiteľ. Česť jej pamiatke!

 prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.


