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Spomienka na doc. MUDr. Borisa Krahulca, CSc. 
Via pract., 2020;17(5):238

16. októbra 2020 nás vo veku 66 
rokov po zákernej chorobe opustil doc. 
MUDr. Boris Krahulec, CSc. – zakladateľ 
Obezitologickej sekcie Slovenskej dia-
betologickej spoločnosti, jej dlhoroč-
ný predseda, ako aj zakladateľ tradície 
Slovenských obezitologických dní s me-
dzinárodnou účasťou. 

Po absolvovaní štúdia na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského (LF UK) 
v Bratislave začal pracovať na II. internej 
klinike LF UK ako mladší sekundárny le-
kár, neskôr starší sekundárny lekár a od-
borný asistent, následne až do odchodu 
na dôchodok zastával funkciu zástupcu 
prednostu (primára) kliniky. Na tejto kli-
nike získal atestáciu 1. aj 2. stupňa z vnú-
torného lekárstva, z diabetológie, porúch 
látkovej premeny a výživy, dosiahol ve-
deckú hodnosť kandidáta vied a habi-
litoval na docenta LF UK. V roku 2008 
sa stal vedúcim bratislavskej Katedry 
diabetológie, porúch látkovej premeny 
a výživy na Lekárskej fakulte SZU, v roku 
2011 odborným garantom Diabetologickej 
ambulancie Biomedicínskeho centra 
SAV v  Bratislave. Dlhé roky pracoval 
ako krajský odborník pre diabetológiu, 
poruchy látkovej premeny a výživy pre 
Bratislavský samosprávny kraj. Pod jeho 
vedením vyrástlo veľa študentov a dok-
torandov, bol oponentom viacerých di-
zertačných a habilitačných prác.

Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., 
bol členom výborov a členom a čest-
ným členom slovenských, českých, ale 
aj medzinárodných odborných spoloč-

ností (Slovenská diabetologická spoloč-
nosť, Slovenská angiologická spoloč-
nosť, Slovenská internistická spoloč-
nosť, Česká obezitologická spoločnosť, 
Európska spoločnosť pre štúdium dia-
betu – člen pracovnej skupiny pre diabe-
tickú neuropatiu, člen medzinárodného 
organizačného výboru Donau sympó-
zia Európskej spoločnosti pre štúdium 
obezity). 

Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., 
bol editorom, autorom a spoluautorom 
mnohých vedeckých článkov a knižných 
publikácií, spoluautorom vedeckých prác 
v karentovaných časopisoch, autorom 
pozvaných prednášok na medzinárod-
ných a domácich vedeckých konferen-
ciách. Najradšej sa venoval témam súvi-
siacim so srdcom pri diabetes mellitus 
a najmä diabetickej autonómnej neuro-
patii.

Editoval monografiu Manažment 
pacienta so syndrómom diabetickej no-
hy (FAMA 2013), bol hlavným editorom 
a autorom kapitoly v monografii Klinická 
obezitológia (FAMA 2013), ktorá bola 
v  júni 2014 ocenená Cenou spoločnosti 
Servier Slovensko, spol. s r. o., Cenou 
literárneho Fondu za vedeckú a odbornú 
literatúru za rok 2013 v kategórii biolo-
gické a lekárske vedy. Spolupracoval na 
veľkých klinických štúdiách 3. fázy kli-
nického skúšania a bol aj národným ko-
ordinátorom známych štúdií ADVANCE 
a TECOS. 

Jeho práca bola ocenená bronzo-
vou, striebornou a zlatou medailou SLS, 

čestným členstvom Českej obezitolo-
gickej spoločnosti, čestným členstvom 
Obezitologickej sekcie SDS (2018), čest-
ným členstvom SDS (2019) a Sečanského 
cenou Obezitologickej sekcie SDS (2015).

Svoje pútavé životné spomienky, 
medicínske a cestovné aktivity spísal 
v paramedicínskych pamätiach sloven-
ského lekára internistu-diabetológa na 
prelome tisícročí „Po odložení fonendo-
skopu“ (2019).

Odišiel jeden z veľkých predsta-
viteľov slovenskej i českej diabetológie 
a obezitológie. Boris bol človek, ktorý vi-
del veci z nadhľadu, také, ako naozaj sú, 
nemal ani najmenší problém ich správne 
a vecne pomenovať. Bola v ňom vždy tá 
správna zápalná zmes odvahy, humoru, 
skepticizmu a optimizmu. Dokázal po-
môcť, povzbudiť, správne naladiť alebo 
situáciu celkom otočiť tak, aby spoločné 
úsilie viedlo správnym smerom. 

Cítime obrovský smútok a žiaľ, no 
zároveň vďačnosť, že sme mali česť po-
znať skvelého a noblesného človeka.

Večná spomienka zostáva v našich 
srdciach.

Česť jeho pamiatke!
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