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Známy slovenský lekár, psychiater, adiktológ, člen redakčnej rady nášho 
časopisu - doc. MUDr. Karol Turček, CSc. v tomto roku oslávil cenné ži
votné jubileum 65 rokov. 

Narodil sa 7. marca 1950 v Bratislave v rodine lekára - psychiatra 
dr. Michala Turčeka (zakladateľa časopisu Protialkoholický obzor). Po ab
solvovaní ZDŠ v Bratislave vstúpil na nábor do armády a maturoval na Vo
jenskej škole J. Žižku v roku 1968. V rokoch 1968 - 1975 študoval ako vo
jenský poslucháč na Lekárskej fakulte UK v Hradci Králové. Otcovi nebolo 
dopriate dožiť sa jeho promócie, avšak ešte pred svojím predčasným odcho
dom v mladom veku stihol predpovedať, že ak Karol urobí skúšku z anató
mie, zvládne aj štúdium medicíny. Stalo sa a ešte počas vysokoškolských 
štúdií sa výrazne profiloval jeho záujem o psychiatriu, kedy 3 roky pracoval 
na Katedre psychiatrie a Psychiatrickej klinike u prof. Zapletálka ako po
mocná vedecká sila. 

Ako vojak z povolania po ročnom postgraduálnom školení vo Vojenskej 
nemocnici Košice pracoval jeden rok ako lekár vojenského útvaru v Koši
ciach. Počas týchto dvoch rokov opakovane stáž oval na Psychiatrickej klini
ke v Košiciach a vzdelával sa v odbore pod vedením vtedajšieho prednostu 
kliniky doc. Medveckého. V rokoch 1977 - 1984 pracoval na Psychofyziolo
gickom a psychiatrickom oddelení Ú stavu leteckého zdravotníctva v Prahe 
ako starší lekár, vrátane funkcie zastupovania náčelníka oddelenia (pri
mára). Po úspešnom konkurze potom pracoval ako primár Psychiatrického 
oddelenia v Trebišove, a ako okresný psychiater riadil aj jedinú pedopsy
chiatrickú liečebňu na Slovensku v Hrani s kapacitou 160 lôžok. V júli 1989 
nastúpil do funkcie primára Psychiatrického oddelenia v Nitre. Od júla 
1992 doposiaľ pracuje na Poliklinike Chrenová v Nitre, od októbra 1996 
v súkromnej psychiatrickej ambulancii. 

Málokto vie o ťažkostiach s "nevyhovujúcim pôvodom" (termín azda zná
mejší starším kolegom), ktoré ho sprevádzali od študentských čias až do 
prepustenia z armády v roku 1984. Aspoň čiastočným zadosťučinením bolo, 
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že po spoločenskej premene bol rozkazom ministra obrany ČSFR v roku 
1990 plne rehabilitovaný. 

Svoje vzdelávanie a odborné profilovanie absolvovaním medicíny v pod
state "iba" naštartoval. Atestáciu I. a II. stupňa zo psychiatrie zložil v ro
koch 1979 a 1983 na Katedre psychiatrie ILF Praha. Ešte počas svojho 
pôsobenia v Prahe absolvoval niekoľko odborných stáží na viacerých českos
lovenských pracoviskách, ako aj niekoľko úzko špecializovaných školení. 
V záujme získavania širších odborných skúseností absolvoval aj viacero štu
dijných pobytov na zahraničných psychiatrických pracoviskách (Viedeň, 
Kalksburg, Radnevo, Káhira). Od roku 1983 je znalcom v odbore psychia
tria. V rokoch 1990 - 1992 pracoval na externej vedeckej ašpirantúre, ktorú 
zakončil úspešnou obhajobou na 1. lekárskej fakulte UK v Prahe a v roku 
2004 habilitoval na docenta. 

Skúsenosti a vedomosti si nenechával pre seba, ale ich ďalej sprostred
kovával študentom a mladým lekárom v miestach, kde pôsobil. V rokoch 
1989 - 1992 vyučoval psychiatriu na Strednej zdravotníckej škole v Nitre, 
ďalej v rokoch 1992 - 2003 psychopatológiu a problematiku závislostí na Pe
dagogickej fakulte UKF v Nitre (jeden akademický rok zároveň aj na Trnav
skej univerzite). Bol školiteľom niekoľkých desiatok diplomantov, oponen
tom pri viacerých doktorandských i habilitačných konaniach. Príležitostne 
prednášal aj na Katedre psychiatrie lVZ v Bratislave. Ako primár sa po
dieľal na pregraduálnom vzdelávaní študentov a postgraduálnom školení 
viacerých lekárov a psychológov; piati jeho žiaci sa stali primármi. 

Jubilant je od roku 1986 až doposiaľ je aktívnym členom redakčnej rady 
časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). Popri 
vlastnej klinickej práci sa vždy venoval intenzívne aj odbornej a výskumnej 
a publikačnej činnosti, čoho výsledkom je celkovo viac ako 200 prác - z toho 
4 monografie, 2 záverečné správy z výskumných úloh, vyše 40 vedeckých 
článkov v domácej i zahraničnej odbornej literatúre (Poľsko, Taliansko, ČR), 
predniesol 80 odborných prednášok doma i v zahraničí (Poľsko, Bulharsko, 
Španielsko, Veľká Británia, ČR), ďalších 29 prác je uverejnených v zbor
níkoch z vedeckých konferencií doma a v zahraničí. 

Medicína, psychiatria a snaha pomáhať trpiacim sa stali jeho životným 
štýlom. Prejavilo sa to aj v dlhoročnom darcovstve krvi - už v roku 1987 mu 
bola udelená Janského zlatá plaketa. V roku 2005 do jeho práce zasiahlo on
kologické ochorenie, ktoré neskôr recidivovalo. Vyžiadalo si podstatnú zme
nu pracovného a odpočinkového režimu. Bol nútený opustiť pedagogickú 
činnosť a minimalizovať výskumnú, prednáškovú a publikačnú aktivitu. 

Je ženatý, s manželkou Táňou sa spoznali ešte počas vysokoškolských 
štúdií a obe deti ich obdarili vnúčatami, ktoré sa stali centrom jeho radosti. 
V mladosti bol aktívnym športovcom - "mimochodom" je držiteľom I. danu 
v džude. Má však aj ďalšie koníčky, ktorým sa venuje doposiaľ - je nad
šeným poľovníkom (pochopí iba kto zhliadol úctyhodnú zbierku jeho trofejí), 
skvelým kuchárom (milovníci diviny sa možno dočkajú vydania aspoň nie-
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ktorých jeho receptov), v ostatných rokoch cestuje do známych i menej zná
mych končín sveta, relaxuje pri vážnej hudbe. V poslednom období sa venu
je aj písaniu beletrie, čo iste s napätím a očakávaním vníma každý, kto mal 
príležitosť stráviť s ním v spoločnosti aspoň krátky čas a vypočuť si nezame
niteľný štýl jeho vyprávania najrôznejších životných príhod. 

Vážený pán docent, milý Karol. Tešíme sa z Tvojho jubilea a do ďalších 
rokov Ti prajeme veľa zdravia, rodinnej pohody a elánu pri realizácii všet
kých Tvojich plánov. Ad multos annos! 

Členovia redakčnej rady 
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