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OSOBNA SPRAvA 

Doc. MUDr. STANISLAVKUNDA, CSc., JUBILUJE 

Dlhoročný člen našej redakčnej rady, doc. MUDr. Stanislav Kunda , CSc., 
sa dožíva významného životného jubilea - 70 rokov. Narodil sa 31. 1. 1936 
v Staškove. Po promócii na Fakulte všeobecného lekárstva v Bratislave 
v r. 1959 začal pôsobiť v Rimavskej Sobote. Atestáciu zo psychiatrie I. 
stupňa zložil v r. 1963, atestáciu zo psychiatrie II. stupňa v r . 1968. 
V r. 1972 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu ,,Agresivita u alkoholikov". 
V r. 1996 sa habilitoval prácou "Sociálne aspekty alkoholizmu". 

Na základe konkurzu nastúpil do Banskej Bystrice, kde postupne vytvo
ril nelôžkové psychiatrické pracovisko, v r . 1965 krajskú protialkoholickú 
poradňu , detašované lôžkové oddelenie v Podbrezovej (v r . 1977) s úsekom 
protialkoholickej liečby s "podbrezovským liečebným programom", a napo
kon lôžkové psychiatrické oddelenie v Banskej Bystrici, kde vo funkcii 
primára pôsobil dovedna 28 rokov. Súčasne vykonával aj funkciu krajského 
psychiatra pre Stredoslovenský kraj . V r. 1995 stál pri zrode Centra pre 
liečbu drogových závislostí . Počas tohto plodného obdobia vychoval veľa psy
chiatrov a klinických psychológov. Z nich piati sú v súčasnosti primármi, 
a ďalší vedúcimi pracovníkmi. Jubilant je zakladajúcim členom Linky dôve
ry v krajskom denníku Smer (19667 - 1994). 

Po odchode z Banskej Bystrice v r . 1998 nastúpil do funkcie primára no
vootvoreného psychiatrického oddelenia v Trstenej, kde pôsobí doposiaľ. 

V rámci 40-lôžkového fondu oddelenia je aj špecializovaný úsek 11 lôžok 
protialkoholickej liečby . Jeho víziou je vytvorenie samostatného protidro
gového centra. 

Z uvedených údajov je zrejmé, že jubilant vo svojej odbornej činnosti pre
feroval alkohológiu, resp . addiktológiu. Tejto oblasti sa týka aj väčšina jeho 
výskumnej a publikačnej činnosti. Okrem početných publikácií v našom ča

sopise, v Československej psychiatrii a iných odborných periodikách , je 
spoluautorom monografie "Klinika alkoholizmu" (1988), ktorá patri k zá
kladnej študijnej literatúre v tomto odbore, a je dodnes často citovaná. 

Jubilant je aj vysokoškolským pedagógom. Spočiatku prednášal na via
cerých postgraduálnych a metodických akciách, neskôr na Pedagogickej fa-
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kulte UMB v Banskej Bystrici, na Lekárskej fakulte v Martine. V súčasno
sti prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Právnickej fakulte 
UMB v Banskej Bystrici. 

Okrem odbornej činnosti sa jubilant angažoval aj spoločensky. Vr. 1990 
bol kooptovaný za poslanca SNR. 

Odborná činnosť j ubilanta je teda bohatá. I v súčasnosti si ponecháva 
aktívny prístup k životu a práci. Do budúcich rokov prajeme jubilantovi 
pevné zdravie, optimizmus a pracovné úspechy. 
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Za redakčnú radu 

Doc. MUDr. Karol Turčeh 

Vážení čitatelia a prispievatelia, úprimne Vám ďakujeme 

za priazeň, ktorú ste nám prejavili v roku 2005. 

Želáme Vám šťastné a veselé Vianoce plné lásky, pohody 

a porozumenia. 

V novom roku 2006 Vám želáme všetko dobré, veľa úspechov 

v pracovnom aj súkromnom živote. 

Redakcia 


