
OSOBNÁ SPRÁVA 

Doktor ľudských duší, 

aj tento titul prislúcha nášmu kolegovi MUDr. Ladislavovi Frankovičovi, 
lekárovi psychiatrického oddelenia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so 
sídlom v Bojniciach, ktorý v tomto roku oslávil krásne životné jubileum 65 
rokov. 

Jeho rodné Košice ho zlákali pred viac ako 45 rokmi k štúdiu medicíny. 
Odtiaľ jeho kroky smerovali na psychiatrické oddelenie do Levoče, kde zís
kal prvé praktické skúsenosti v tomto odbore. 

V novembri 1988 nastúpil k nám do bojnickej nemocnice ako primár 
nelôžkového psychiatrického oddelenia, ktoré v tom čase malo iba 20 za
mestnancov a zahŕňalo 4 ambulancie a záchytnú stanicu v Prievidzi. Pobu
dol tu 9 mesiacov a opäť ho oslovila Levoča, ktorá mu v tom čase mohla pos
kytnúť lepšie zázemie pre jeho prax. V 1991 roku sa však vracia a nastupu
je v Bojniciach na post zástupcu primára psychiatrického oddelenia a s pl
ným nasadením tu zotrváva až do odchodu do dôchodku v marci 2009. Počas 
týchto rokov sa venuje nielen publikačnej, ale hlavne prednáškovej činnosti 
v psychiatrickom odbore na celoslovenských i medzinárodných podujatiach, 
napríklad v Maďarsku. 

Odchodom do dôchodku jeho záujem o psychiatriu však neskončí. Obdi
vuhodná je jeho vitalita i dnes. Naďalej vypomáha na skrátený úväzok na 
psychiatrickej ambulancii a vykonáva hlavne konziliárne psychiatrické vy
šetrenia. Pod jeho taktovkou sa u nás zoznamujú závislí pacienti so svojim 
ochorením a jeho nástrahami v rámci racionálnej skupiny. Je ich odborným 
sprievodcom i v čase doliečovania na stacionári v Prievidzi. Ďalej pôsobí ako 
prezident Spolku lekárov v Prievidzi a pravidelne s mesačnými prestávkami 
organizuje v Bojniciach v hoteli Pod zámkom schôdze pre svojich kolegov 
z rôznych oddelení, ktorú poznajú pod názvom Purkyňka. Pravidelne sa zú
častňuje Fillových medzi-spolkových lekárskych dní, na ktorých sa podieľa 
naša - bojnická nemocnica, nemocnica v Žiline a nemocnica v Považskej 
Bystrici. Mnohým z vás iste utkvela jeho tvár v pamäti z pravidelných AT 
konferencií v Bojniciach. 

Jeho úsmev i odborné vedomosti aj dnes, pri príležitosti krásneho život
ného jubilea - 65 rokov - poznajú nielen pacienti, ale aj kolegovia z radu le
károva sestier, priamo na oddelení ako aj v celej bojnickej nemocnici. Práve 
oni pozdvihujú pomyselný pohár na jeho zdravie a želejú mu veľa zdravia 
a rodinnej pohody. Verím, že sa k nám pridáte aj vy. 

Mgr. Nataša KraJčiová 
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