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Popredný slovenský lekár - psychiater, primár Psychiatrického oddele
nia Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta - MUDr. Ludvik 
Nábelek, PhD., dlhoročný člen redakčnej rady nášho časopisu, redakčných 
rád časopisov Česká a Slovenská Psychiatrie a Psychiatria pre prax, bývalý 
dlhoročný člen výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS, člen výboru Neuro
psychiatrickej spoločnosti SLS, člen výborov Sekcie alkoholizmu a drogo
vých závislosti a Psychofarmakologickej a Psychoterapeutickej sekcie SLS 
sekcií, tvorivý vedecko-výskumný pracovník a skúsený pedagóg v dobrom 
zdraVÍ a v závideniahodnej psychickej a telesnej kondícii v máji 2014 oslávil 
významné životné jubileum 60. narodeniny. 

Jubilant sa narodil v lekárskej rodine 14. mája 1954 v Martine. Rodina 
má svoje korene v Banskej Bystrici, kde ako lekár pracoval jubilantov starý 
otec. Otec jubilanta bol zakladateľom a prednostom urologického oddelenia 
v Trnave. Matka založila a viedla lôžkové anestéziologicko-resuscitačné od
delenie trnavskej nemocnice. Základné a stredoškolské štúdium absolvoval 
jubilant v Trnave. Po maturite sa v roku 1972 zapísal na štúdium na Le
kárskej fakulte UK v Bratislave, kde promoval v roku 1978. Počas stredo
školského štúdia mal jubilant široké spektrum záujmov a ako sám uviedol, 
lákal ho skôr literárne-humanitný smer. Výber životnej cesty však ovplyvni
lo rodinné prostredie. Rozhodli rodinná tradícia a túžba otca mať syna na
sledovníka - lekára. Už počas štúdia jubilanta zaujala psychiatria. 
V 3. ročníku medicíny začal pracovať na Psychiatrickej klinike v Bratislave 
ako pomocná vedecká sila a napriek istému sklamaniu rodičov svoje rozhod
nutie stať sa psychiatrom nezmenil. 

Po promócii v roku 1978 sa materským pracoviskom dr. Nábelka stala 
Psychiatrická klinika LFUK a Fakultnej nemocnice v Bratislave. Odborný 
rast jubilanta od začiatku jeho profesionálnej kariéry bol rýchly. Pre svoju 
veselú, priateľskú a otvorenú povahu získal medzi kolegami mnoho trvalých 
priateľov. Vďaka hlbokému záujmu o odbor, pracovitosti, dobrým jazykovým 
schopnostiam a systematickému štúdiu sa zakrátko po nástupe na psychia
trickú kliniku stal plnohodnotným členom v tom období najtvorivejšej sku
piny slovenských psychiatrov a klinických psychológov. Už v roku 1978 so 
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spolupracovníkmi publikoval štúdiu o somatických komplikáciách závislosti 
od alkoholu a problematike psychických porúch spojených s užívaním návy
kových látok sa venoval intenzívne aj vo svojej ďalšej vedeckej práci. Súčas
ne s klinickou praxou a špecializačnou prípravou v psychiatrii absolvoval 
prípravu v medicínskej kybernetike. Roku 1981 získal atestáciu z biome
dicínskej kybernetiky. Atestačnú skúšku L stupňa v odbore psychiatria ab
solvoval v roku 1982. 

V roku 1983 sa jubilant rozhodol pre odchod z psychiatrickej kliniky 
a prijal miesto samostatného lekára v NVÚ v Leopoldove. Napriek odchodu 
z Bratislavy na svoje materské pracovisko a kolegov nezabudol a pokračoval 
v priateľských aj pracovných kontaktoch s kolegami z bratislavskej kliniky. 
Na Psychiatrickú kliniku LFUK a FNsP v Bratislave sa vrátil vo februári 
1990. V roku 1990 zavŕšil svoju odbornú kvalifikáciu atestáciou II. stupňa 
z psychiatrie. Pokračoval vo vedecko-výskumnej činnosti, ako externý pe
dagóg pôsobil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. 

Roku 1991 jubilanta - už ako zrelého, skúseného klinického lekára, vý
skumníka a pedagóga - zlákala možnosť žiť a pracovať v Banskej Bystrici. 
Rozhodla o tom rodinná história, ale pravdepodobne aj jubilantova láska 
k prírode a časť jeho záľub - turistika a lyžovanie. V septembri 1991 na
stúpil pracovať ako samostatný lekár na Psychiatrické oddelenie FNsP FDR 
v Banskej Bystrici a už o rok vyhral konkurz na miesto prednostu psychia
trického oddelenia. Získané vedomosti a skúsenosti jubilant využil na zlep
šovanie práce oddelenia, ktoré viedol. Dôsledne dbal o výchovu svojich spo
lupracovníkov, podporoval ich odborný rast, pomáhal im pri príprave pred
nášok a vedecko-odborných publikácií. So spolupracovníkmi pokračoval vo 
vnútornej odbornej diferenciácii lôžkovej aj ambulantnej časti psychiatric
kého oddelenia. Vytvoril a vychoval skupinu stredo- a vysokoškolských pra
covníkov, ktorí sa venujú diagnostike, liečbe a výskumu tzv. nelátkových 
závislosti. V roku 1998 vzniklo, ako súčasť psychiatrického oddelenia, praco
visko parciálnej hospitalizácie - Denný psychiatrický stacionár LÚČ. Pod 
vedením jubilanta sa psychiatrické oddelenie v Banskej Bystrici zaradilo 
medzi najúspešnejšie ambulantné a lôžkové psychiatrické zariadenia na 
Slovensku. Oddelenie pre liečbu patologického hráčstva spÍňalo kritéria vy
soko špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Originálnu metódu liečby 
tejto psychickej poruchy prevzali aj iné slovenské psychiatrické pracoviská. 

N a zlepšovaní starostlivosti o chorých s psychickými poruchami sa pri
már Nábelek podieľal aj ako okresný a krajský odborník Ministerstva zdra
votníctva SR a konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivos
ťou. Viac ako 30 rokov pracuje tiež ako súdny znalec Ministerstva spravodli
vosti SR. 

Vedecko-výskumná činnosť primára Nábelka je pozoruhodná. Od roku 
1978 je pravidelným účastníkom domácich a zahraničných vedeckých konfe
rencií. Len počas posledných desiatich rokov sa zúčastnil na vedeckých po
dujatiach s viac ako 120 prednáškami a postermi. V renomovaných domá
cich a zahraničných odborných časopisoch a v zborníkoch publikoval jubi-
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lant viac ako 80 prác. Témami odborných publikácií primára N ábelka sú 
etiológia a patogenéza psychických porúch, klasifikácia psychických porúch, 
niektoré zriedkavé psychické poruchy, psychiatrická farmakoterapia. Oblas
ťou, ktorej sa jubilant v klinickej praxi aj vo vedeckej práci dlhodobo in
tenzívne venuje je problematika psychických porúch spojených s užívaním 
návykových látok a od polovice 90. rokov aj problematika tzv. nelátkových 
závislostí. Týchto tém sa týkajú viac ako dve tretiny vedecko-odborných ča
sopiseckých publikácií a tiež kapitoly v monografiách a vo vysokoškolských 
učebných textoch. 

Primár Nábelek patrí medzi popredných európskych odborníkov v oblasti 
nelátkových závislostí. V rokoch 2000 a 2006 absolvoval študijné pobyty na 
univerzitných psychiatrických klinikách v Hamburgu a v Montreale. Proble
matikou nelátkových závislostí a patologického hráčstva sa zaoberal aj 
v postgraduálnom vedecko-odbornom štúdiu, ktoré úspešne ukončil v roku 
2007 získaním hodnosti Philosophiae doctor (PhD.). 

Nenápadná, ale záslužná je aj ďalšia práca jubilanta. Primár Nábelek je 
recenzentom radu knižných odborných publikácií. Ako člen výboru viace
rých odborných spoločností SLS sa podieľa na organizovaní vedeckých a od
borných pracovných schôdzí (naposledy zjazdu Psychiatrickej spoločnosti 
SLS v júni 2014). 

Primár Nábelek je skúsený vysokoškolský pedagóg. Pôsobil ako externý 
pedagóg na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, je externým pedagógom na 
Slovenskej zdravotníckej univerzite a na viacerých fakultách Univerzity 
Mateja Bela, je spoluautorom viacerých vysokoškolských učebných textov. 

Jubilant je dobrý rozprávač, dynamický, spoločenský človek. Je dobrý gi
tarista a spevák, pozná množstvo trampských piesní. Pozná azda všetky 
piesne Vysockého, Nohavicu a Kryla. Vie byť dušou spoločenských stretnutí. 
Jeho veselé a priateľské správanie, proklamovaná snaha prijať aj nepriazeň 
života a schopnosť vyrovnať sa s traumami prekrývajú jeho citlivú povahu, 
altruizmus a neschopnosť zmieriť sa s krivdami a nespravodlivosťou. Jubi
lant je často frustrovaný, aj keď vie, že medicína zatiaľ nedisponuje dosta
točne účinnou liečbou niektorých ťažkých psychických porúch. Pociťuje ťaži
vú zodpovednosť za osud svojich pacientov, priznáva strach z traumatických 
zážitkov, ktorými sú pre psychiatra samovraždy a samovražedné pokusy 
chorých. 

Rok 2011 bol pre jubilanta ťažkým rokom. Primár Nábelek vzdoroval 
úmyslom vtedajšieho vedenia fakultnej nemocnice výrazne redukovať lôžko
vú kapacitu psychiatrického oddelenia a presťahovať oddelenie do nevyho
vujúcich priestorov. Nedokázal sa s tým zmieriť. Napokon sa rozhodol od
stúpiť z miesta vedúceho oddelenia a podal výpoveď. Napriek úsiliu primára 
N ábelka došlo k redukcii počtu lôžok oddelenia a k zrušeniu špecializo
vaného oddelenia na liečbu patologického hráčstva, ale jeho boj nebol már
ny. Podarilo sa zabrániť enormnej redukcii lôžok, presťahovaniu psychia
trického oddelenia a trvalej strate pre psychiatrické oddelenie životne dôle
žitého prostredia. 
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Jubilant sa v roku 2011 stal predčasným dôchodcom, ale nerezignoval. 
Pokračuje v odbornej, pedagogickej aj organizačnej práci, prednáškami sa 
zúčastňuje významných psychiatrických konferencií, pracuje ako súdny zna
lec, je aktívny v redakčných radách odborných psychiatrických časopisov. 
Pokračuje v tradíciách svojej rodiny a angažuje sa aj vo verejnom živote. 
Využíva všetky prostriedky: články v populárnych časopisoch, pravidelné 
hovory vo vysielaní lokálneho internetového rádia - aj na popularizáciu 
psychiatrie. Brojí proti snahám o dehumanizáciu a komercionalizáciu me
dicíny. 

Sám priznáva, že má viac času a možností venovať sa manželke, rodine 
a aj svojim záľubám. Stará sa o gI-ročnú matku, pomáha vlastným deťom 
a viac sa venuje milovaným vnúčatám. S manželkou alebo s deťmi cestuje 
"na vlastnú päsť" do vzdialených krajín, ale má aj viac času na pobyt v krás
nej okolitej prírode. 

V júli 2014 jubilant vyhral vypísaný konkurz na obsadenie miesta pred
nostu psychiatrického oddelenia FNsP F. D. Roosevelta. Po trojročnej pre
stávke sa 1. augusta primár Nábelek vrátil- plný elánu a plánov na zlepše
nie práce v prospech chorých - na svoje pôvodné pracovisko. 

Vážený pán primár, milý jubilant. Máme radosť z Tvojho návratu k prá
ci, ktorú si si zvolil ako svoje spoločenské poslanie a službu chorým. Do 
ďalších desaťročí Ti prajeme dobré zdravie a šťastné rodinné zázemie. Praje
me Ti neutíchajúci tvorivý elán, dobrých priateľov a spolupracovníkov a ve
ľa úspechov pri realizácii Tvojich plánov v prospech nášho odboru a cho
rých. 

Ad multos annos! 

Členovia redakčnej rady 
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