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VZÁCNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM PROFESORA 
MUDr. KAROLA MATULAYA 

Dňa 11. októbra 1996 oslávil vzácne životné jubileum, deväťdesiate narodeniny, 
profesor MUDr. Karol Matulay. 

Jubilant sa narodil v Rajci, v učitelskej rodine . Po stredoškolských štúdiách, 
ktoré absolvoval v Trenčíne a Bratislave, študoval v' rokoch 1925 - 1930 na Le
kárskej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdií sa angažoval v Spolku českoslo
venských medikov v Bratislave, v rokoch 1929 - 1930 bol jeho predsedom. Po pro
mócii nastúpil na bratislavskú kliniku pre choroby nervové a duševné, pracoval pod 
vedenim profesora Knvého a docenta Krákoru. Pôvodným zámerom profesora Ma
tulaya bolo stať sa neuroclúrurgom, od čoho neskôr upustil. Už od prvých rokov 
praxe absolvoval niekoIko zahraničných študijných ciest. V roku 1939 sa habilitoval 
prácou Priamy postoj u človeka a stal sa prednostom kliniky. Od roku 1942 je pro
fesorom. V roku 1945 bol spolu s niekoIkými ďalšími prednostami zbavený vedelúa 
kliniky. V roku 1946 krátky čas pôsobil ako posudkový lekár v Ú strednej sociálnej 
poisťovni, potom až do roku 1956 v Psychiatrickej liečebni v Pezinku ako jej 
riaditeľ. V rokoch 1956 - 1966 sa vracia k neurológii a pracuje v Nemocnici s poli
klinikou na Bezručovej ulici v Bratislave. V rokoch 1967 - 1981 pôsobil na Le
kárskej fakulte UK v Martine ako vedúci kliniky a katedry psychiatrie. V tom čase 
niekoIko rokov vykonával aj funkciu krajského psychiatra pre Stredoslovenský 
kraj. 

Od roku 1982 žije opäť v Bratislave, ale ani ako dôchodca neprestáva byť odbor
ne činný. Angažuje sa v oblasti včasnej diagnostiky a rehabilitácie mentálne postih
nutých detí. 

PokiaI by sme sa chceli aspoň stručne dotknúť odbornej činnosti profesora 
MUDr. Karola Matulaya, treba spomenúť jeho spoluautorstvo na prvej angiografii 
na Slovensku a zavedenie elektrošokovej liečby v roku 1940. Jeho odborný záujem 
sa v prvých rokoch sústreďoval na diagnostiku a liečbu tumorov mozgu a miechy. 
Ďalšou oblasťou klinického a výskumného záujmu bola epilepsia, a v tejto súvislosti 
najmä elektroencefalografia. V neskorších rokoch, zvlášť počas pôsobelúa v Marti
ne, sa venoval psychickým poruchám a sociálno-psychiatrickej problematike epi
leptikov. 
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Jeho rehabilitačné aktivity psychicky chorých sa začínajú už počas jeho pôsobe
nia na bratislavskej klinike, ďalej sa rozvijajú v Pezinku a Martine, kde istý čas 
viedol detašované pracovisko, výskumne zamerané na rehabilitáciu psychicky cho
rých. 

S problematikou mentálnej retardácie sa stretáva profesor Matulay prvýkrát 
v tridsiatych rokoch ako asistent profesora Krivého. Naplno túto tému rozvija 
počas pôsobenia v Martine, kde sa jeho zásluhou okrem iného uskutočnilo doteraz 6 
konferencií o mentálnej retardácii, z toho štyri s medzinárodnou účasťou. Tejto 
téme ostáva profesor Matulay verný dodnes, ako už bolo spomenuté. 

Profesor MUDr. Karol Matulay sa svojou odbornou činnosťou zapísal do dejín 
slovenskej psychiatrie, ale aj neurológie a slovenskej medicíny vôbec ako jedna 
z kIúčových osobností . Patrí tam nielen svojou odbornosťou, ale aj svojimi vzácny
mi Iudskými kvalitami , zvlášt humálUlosťOU, akceptovalúm etiky, cieľavedomosťou, 
pracovitosfou, húževnatosťou . Tým, čo ho bližšie poznajú, neuniká ani jeho zmysel 
pre jemný intelektuálny humor. 

Zároveú si dovoIujeme aj touto cestou, dodatočne zaželať pánovi profesorovi Ma
tulayovi k jeho život nému jubileu všetko najlepšie, vera zdravia, spokojnosti 
a šťastných chvíl v kruhu najbližších. Želali by sme si, aby svoje rady a skúsenosti 
aj naďalej, tak ako doteraz, odovzdával nám mladším. 

Doc. MUDr. Viliam Frank, CSc. 
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