
62
SOUDNÍ LÉKA¤STVÍ 4/2011

Vladimír  Porubsk˘ sa  narodil  dÀa
20.  7.  1921  v Bratislave.  Celé  svoje
‰kolské vzdelanie absolvoval v Bratisla-
ve. Najprv na ºudovej ‰kole na Vazovo-
vej ulici, strednú ‰kolu s maturitou na
Masarykovom ‰tátnom reálnom gymná-
ziu na Grôsslingovej ulici.

·tudovaÈ medicínu ho podnietil je-
ho str˘ko Ján, ktor˘ pracoval v ·tátnej
nemocnici  v Bratislave  ako  správca
a vedel mu priblíÏiÈ prostredie a prácu
lekára v zdravotníctve. ·túdium absol-
voval  úspe‰ne  v ãasoch  Slovenského
‰tátu na Lekárskej fakulte vtedaj‰ej Slo-
venskej Univerzity. V roku 1944 sa ako
medik zúãastnil Slovenského národné-
ho povstania, kedy pracoval v nemoc-

nici v Banskej Bystrici. Promovan˘ bol dÀa 5. júna 1948.
E‰te poãas ‰túdia, po skonãení II. svetovej vojny, sa aktívne zapojil do

práce v Spolku slovensk˘ch medikov, kde sa zoznámil s MUDr. Jozefom
Lukáãim, asistentom na Ústave súdneho lekárstva, ktor˘ mu navrhol pra-
covaÈ na tomto Ústave pod vedením prof. MUDr. Hermana Krseka. Bolo to
pre novopeãeného MUDr. Porubského osudové rozhodnutie, lebo po od-
chode MUDr. Lukáãiho do Ko‰íc zostal na Ústave ako jedin  ̆asistent. V ìal-
‰om priebehu a po oboznámení sa s teóriou a praxou súdneho lekárstva
sa mu toto zameranie, na pomedzí a rozhraní medicíny a práva zapáãilo
a zostal mu potom vern˘ viac ako 50 rokov.

PäÈdesiate roky minulého storoãia boli vtedy v âeskoslovensku pozna-
ãené  dramatick˘mi  udalosÈami,  nástupom  socializmu  a zmenou  celej
‰truktúry a ideológie ‰tátu, v ktorej odbor súdneho lekárstva bol na okra-
ji záujmu a podpory. Súdnolekársku prax, okrem fakultného Ústavu v Bra-
tislave a zaãínajúceho v Ko‰iciach, vykonávali v‰etci lekári a úroveÀ ako
aj v˘sledky ich práce vôbec nepomáhali odbornej a realizovanej apliká-
cii súdneho lekárstva na vtedaj‰ej úrovni. V tomto období sa MUDr. Po-
rubsk˘ zoznámil s in˘m prístupom organizácie súdneho lekárstva v teré-
ne a jeho praktick˘m vyuÏitím. Snaha aplikovaÈ túto organizáciu samo-
statného odboru v rámci zdravotníctva sa stala ìal‰ou náplÀou jeho snáh.
Na podklade zahraniãn˘ch vzorov vypracoval návrh organizácie súd-
nolekárskej sluÏby ako samostatného ‰pecializovaného odboru na Slo-
vensku, ktor˘ predloÏil na viacer˘ch súdnolekárskych fórach ako aj v od-
bornej tlaãi na posúdenie a realizáciu.

Jeho snahou a aktivitou sa dosiahla v súdnom lekárstve akceptácia ním
navrhnut˘ch organizaãn˘ch podkladov na príslu‰n˘ch oficiálnych zdravot-
níckych miestach. Pre organizaãné zabezpeãenie a realizáciu bol MUDr. Po-
rubsk˘ menovan˘ v roku 1955 za prvého experta pre súdne lekárstvo, vte-
daj‰ieho Povereníctva zdravotníctva na Slovenku. Po ìal‰ej odbornej prí-
prave a ‰túdiu v zahraniãí, v Sovietskom zväze, bola v roku 1960 vydaná
prvá Smernica o súdnolekárskej sluÏbe ako legislatívna báza pre organi-
zovanie a uskutoãÀovanie ‰truktúry súdnolekárskych pracovísk na Sloven-
sku. Na podklade tejto Smernice bola zriadená na fakultn˘ch Ústavoch, po-
dobne ako na klinikách, funkcia vedúceho odborného lekára – primára.
V roku 1961 bol MUDr. Porubsk  ̆menovan  ̆do tejto funkcie na Ústave súd-
neho lekárstva Lekárskej fakulty Komenského Univerzity v Bratislave, ktorú
potom zastával aÏ do roku 1990.

Neúnavná práca MUDr. Porubského, uÏ vo funkcii hlavného odborníka
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre súdne lekárstvo, bola
ìalej podkladom aj pre zmenu oficiálnych legislatívnych vyhlá‰ok o kona-
ní pri úmrtí, o obhliadkach m⁄tvych, o podmienkach pre v˘kon pitiev, pre
získanie ‰pecializácie v súdnom lekárstve na báze vtedaj‰ieho Ústavu pre
do‰koºovanie  zdravotníckych  pracovníkov  a iné  potrebné  normy.  Sám
i‰iel príkladom a medzi prv˘mi absolvoval ‰pecializáciu zo súdneho le-
kárstva, ako aj z odboru Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva,
ktorá bola potrebná pre zastávanie funkcie. MUDr. Porubsk˘ neúnavne

predná‰al na ‰pecializaãn˘ch kurzoch, ako aj na celo‰tátnych odborn˘ch
konferenciách a zjazdoch o potrebe zlep‰enia a roz‰írenia práce na v‰et-
k˘ch súdnolekárskych pracoviskách.

Na Slovensku pod jeho vedením vznikali prvé nové súdnolekárske pra-
coviská, mimo Ústavov súdneho lekárstva lekárskych fakúlt, ktoré v zaãiat-
koch svojej práce zabezpeãovali súdnolekársku ãinnosÈ iba v základnom
rozsahu. âinnosÈ mal˘ch pracovísk mala ale veºmi dobrú odozvu zo stra-
ny pracovníkov vy‰etrovania a súdnictva, lebo priblíÏili odbornosÈ v súd-
nom lekárstve aj na také miesta, kde dovtedy neexistovali. Postupom ãasu
tieto pracoviská zlep‰ovali personálne obsadenie, roz‰irovali priestorové
moÏnosti, materiálne vybavenie a preberali na seba tú najdôleÏitej‰iu ãasÈ
súdnolekárskej práce. MUDr. Porubsk  ̆sám pravidelne kontroloval a usmer-
Àoval ãinnosÈ na v‰etk˘ch slovensk˘ch súdnolekárskych pracoviskách.

Okrem tejto ‰pecializovanej odbornej a organizaãnej práce, vykoná-
val naìalej zodpovedné prevádzkové vedenie na vedúcom Ústave súd-
neho lekárstva v Bratislave. Je treba oceniÈ aj vynikajúci vzÈah medzi je-
ho  uãiteºom  prof. MUDr. Hermanom Krsekom  a po  jeho  odchode  do
dôchodku jeho nástupcom prof. MUDr. Milanom Kokavcom, ão mu vzdor
nároãnej práci primára umoÏÀovalo venovaÈ sa súdnemu lekárstvu aj na
celom Slovensku.

MUDr. Porubsk˘ nezanedbával ani vedeckú prácu. Jeho publikovaná
práca o ‰truktúre násiln˘ch smrtí na Slovensku, poukázala na nebezpeãné
narastanie t˘chto úmrtí a bola podkladom pre preventívne opatrenia. Jeho
súdnolekárskym  koníãkom  bolo  laboratórne  vy‰etrovanie  biologick˘ch,
najmä krvn˘ch, stôp a ich skupinová identifikácia. Dlhé roky viedol séro-
logické laboratórium na Ústave a jeho publikácia z tejto oblasti bola oce-
nená Slovenskou súdnolekárskou spoloãnosÈou ako najlep‰ia publikovaná
práca v roku 1982.

Bol od zaãiatku svojej ãinnosti stálym znalcom Krajského súdu v Brati-
slave a v tejto funkcii vypracoval mnoÏstvo vysoko cenen˘ch posudkov zo
súdneho lekárstva najmä v prípadoch násiln˘ch smrtí a v civilno-právnej
oblasti v prípadoch zisÈovania otcovstva na podklade urãovania krvn˘ch,
sérov˘ch a enz˘mov˘ch znakov.

Zastával po dlhé roky v˘znamné funkcie v âeskoslovenskej a potom
Slovenskej súdnolekárskej spoloãnosti, kde sa aktívne podieºal na práci
pri rie‰ení základn˘ch otázok ná‰ho odboru. Obidve spoloãnosti ho me-
novali za svojho âestného ãlena pre ocenenie jeho prínosu pre súdne le-
kárstvo. Celkove mu bolo udelen˘ch 14 medailí a in˘ch odborn˘ch oce-
není. V roku 2010 mu bolo udelené âestné ãlenstvo Spolku slovensk˘ch
lekárov v Bratislave za veºké zásluhy o budovanie Spolku. Na podnet
v˘boru Slovenskej súdnolekárskej spoloãnosti minister zdravotníctva SR
MUDr. Ivan Uhliarik udelil MUDr. Porubskému Cenu ministra zdravotníc-
tva SR za rozvoj súdneho lekárstva na Slovensku. Cenu mu odovzdal ‰tát-
ny tajomník MZ SR dÀa 2. júna 2011 pri príleÏitosti otváracieho cere-
moniálu XX. International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria –
Pannonia v Bratislave.

V mimopracovnom Ïivote sa MUDr. Porubsk˘ venoval ‰portu, uãaroval
mu jachting, na ktorého rozvoji vytrvalo a obetavo pracoval. Dlhé roky
bol ãinn˘ ako medzinárodn˘ rozhodca. Bolo mu udelen˘ch celkovo 29 te-
lov˘chovn˘ch a ‰portov˘ch vyznamenaní, naposledy dÀa 16. apríla 2011
Zlat˘ odznak Slovenského olympijského v˘boru.

MUDr. Porubsk˘ si uÏíva uÏ viac ako 20 rokov zaslúÏen˘ odpoãinok,
v spoloãnosti svojej manÏelky Valérie, vo veºmi dobrej psychickej aj fyzic-
kej kondícii. ZúãastÀuje sa aktívne seminárov ako aj spoloãensk˘ch akcií
organizovan˘ch na bratislavskom súdnolekárskom pracovisku.

VáÏen˘ pán doktor, mil˘ Vladimír, vzácny priateº, na záver si dovoºuje-
me v mene v‰etk˘ch pracovníkov súdneho lekárstva v Bratislave ako aj ãle-
nov slovenskej súdnolekárskej a toxikologickej obce zaÏelaÈ Ti aj do ìal-
‰ích rokov Ïivota pevné zdravie, pohodu a spokojnosÈ.

Ad multos annos!
Jozef ·idlo, Bratislava

MUDr. Vladimír Porubsk˘ 90-roãn˘

                                                                


