
Zomrel MUDr. Imrich CECONÍK 
 
S ľútosťou oznamujeme, že náš kolega a priateľ MUDr. Imrich Ceconík, dlhoročný aktívny člen výboru 
SSVPL SLS nečakane zomrel vo veku 61 rokov v Hornom Bare dňa 20.8.2007. Svoje spomienky 
môžete vyjadriť aj na  
 
http://www.lekom.sk/forum/viewtopic.php?t=561&sid=e0405c02cad6453ce455d93a21153363 
http://www.aslsr.sk/forum/viewtopic.php?t=1651&sid=5578fe329eada6ef62546248cc9f4da8 
 
 

 
 

MUDr. Imrich Ceconík sa narodil 1.1.1946 v obci Veľké Rovné v okrese Bytča v Žilinskom kraji. Bol zo 7 detí 
najmladší. Keď mal dva roky zomrela mu matka a malý „Imriško“ vyrastal v tomto centre „Slovenskej drotárie“ 
pod dohľadom svojich súrodencov. Mimoriadne silný vzťah vznikol k bratom Jozefovi a Vincentovi. Medicínu 
vyštudoval na LF Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, promoval spolu so svojou už manželkou Katkou v 
r. 1969. Spolu potom prežili bohatý súkromný aj profesionálny život. 
 
Od 1.septembra 1969 nastúpil pracovať do OÚNZ v Prievidzi. Krátku dobu pracoval na Internom oddelení 
nemocnice v Bojniciach. V rámci cirkulácie sa dostal na prax aj do nemocnice v Handlovej, kde pracoval na 
chirurgickom oddelení pod vedením primára MUDr. Reháka, výraznej to osobnosti slovenskej medicíny. Počas 
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pohotovostných služieb pracoval aj na gynekologickom a detskom oddelení tejto nemocnice. V prevažnej časti 
prípadov bol odkázaný iba sám na seba. Bolo to obdobie náročné zo všetkých aspektov. Bolo otázkou či takto 
intenzívne ponímaná koncepcia prípravy mladého lekára má byť pre jeho budúcnosť prínosom alebo ho skôr má 
odradiť. Imricha to neodradilo, po troch mesiacoch tejto náročnej práce sa vrátil opäť do Bojníc aby pokračoval 
v príprave na atestáciu z internej medicíny. Jeho pôsobenie sa tu po čase znovu prerušilo a v rámci cirkulácie 
odišiel na Infekčné oddelenie v Nitrianskom Pravne. Pod vedením primára MUDr.Legierského bol "uvedený" do 
tejto obasti medicínskych problémov. Po ukončení cirkulácie pracoval na Internom oddelení nemocnice v 
Bojniciach, kde dostával školu" primára MUDr.Paulínyiho a jeho zástupcu MUDr. Mederlyho. S odstupom 
rokov bol rád, že sa dostal do ich vplyvu nielen z hľadiska lekárskej ale aj ľudskej profilácie.Na jeseň roku 1973 
urobil atestáciu z vnútroného lekárstva I.stupňa u Doc. MUDr. Holomáňa a Doc. MUDr. Hrnčiara, ktorí spolu s 
prim. MUDr. Sitárom boli aj jeho školiteľmi pred I. atestáciou. Na jar roku 1974 absolvoval prípravu a školenia 
v B.Bystrici a u Doc. MUDr.Hrnčiara urobil odborno - politický pohovor, čím získal spôsobilosť na výkon 
funkcie vtedajšieho obvodného lekára. V marci 1974 dal výpoveď z OÚNZ v Prievidzi. Počas osem mesačnej 
výpovednej lehoty pracoval na Poliklinike v Prievidzi ako obvodný lekár na dvoch zdravotných obvodoch. Osud 
ho zavial nielen na obvod v Bojniciach ale aj na závodnú ambulanciu Uhoľných baní v Cígli. Z tej doby sa 
tradujú slová primára MUDr. Paulinyiho, ktoré povedal mladému lekárovi: "Kolega emigrujte do Ameriky, tam 
Vaše kvality ako praktického lekára ocenia." 1.novembra 1974 nastúpil ako obvodný lekár v Hornom Bare, aj 
napriek tomu , že mal pôvodne pracovať ako internista v Gabčíkove. Pôsobil tu spolu so svojou manželkou 
Katkou, ktorá nastúpila v tom istom zdravotnom stredisku ako obvodná detská lekárka a osud chcel, aby pôsobil 
na tomto mieste 33 rokov.  
Za posledné desaťročia patril k najvýznamnejším osobnostiam, ktoré vtláčali smer odboru všeobecné lekárstvo.  
Keď sa začal formovať kolektív lekárov okolo MUDr. Františka Klimu na založenie odbornej spoločnosti 
všeobecných lekárov bol MUDr. Imrich Ceconík medzi nimi. Zúčasnil sa ustanovujúcej historickej I. 
konferencie všeobecného lekárstva 10.11.1979 v Prievidzi. Keď po roku 1989 došlo k pohybu medzi lekármi, 
bol medzi tými, ktorí oživovali a rozvíjali činnosť Slovenskej lekárskej komory. Dlhé roky bol predsedom jej 
sekcie praktických lekárov a členom Rady SLK. Po možnosti privatizácie svojej praxe sa stal členom 
novovzniknutej Asociácie súkromných lekárov, zastával funkciu predsedu sekcie praktických lekárov ASLSR. 
Nemálo úsilia a času venoval riešeniu problémov lekárskeho stavu. Po privatizácii činnosti vytvoril zo svojej 
ambulancie v Hornom Bare najmodernejšiu ambulanciu praktického lekára na Slovensku vybavenú 
najmodernejšími prístrojmi. Usiloval sa o rehabilitáciu postavenia praktického lekára na Slovensku, uznanie jeho 
nenahraditeľnej funkcie v systéme moderného a vyspelého zdravotného systému a jeho spoločenského a 
ekonomického uznania. Bol "praktikom" v pravom slova zmysle. Angažoval sa v Slovenskej spoločnosti 
všeobecného praktického lekárstva kde mal ako člen výboru na starosti koncepciu odboru, katalogizáciu 
výkonov, oceňovanie kapitácie... pracoval veľmi intenzívne... Po odbornej stránke nezabudnuteľné sú jeho 
prednášky na konferenciách odborných spoločností SLS a Bratislavského spolku slovenských lekárov, ktoré 
vynikali precíznosťou a faktografiou. Bol členom redakčnej rady časopisu Slovenský lekár, a sám bol činný aj 
publikačne. 
Svoju všestrannosť a hlboké vedomosti aplikoval u svojich pacientov. Vynikal v hypertenziológii, lipidológii, 
diabetológii, obezitológii, venoval sa ochoreniam štítnej žľazy ale aj liečbe chronických rán, problematike 
kožných nádorov, ORL a očných ochorení. V širokom okolí ho poznajú pacienti pre vynikajúce výsledky jeho 
rehabilitačnej liečby. Venoval sa aj prevencii v celej jej šírke- napĺňal kardiovaskulárne, onkologické programy, 
očkoval. Bol to skromný ale veľmi pracovitý lekár.  
Bol veľmi zdatný aj technicky, ovládal bohaté prístrojové vybavenie svojej ambulancie. Mimoriadnu zdatnosť, 
napriek svojmu "pokročilému veku", preukazoval v počítačových technológiách, počítačovom spracovaní dát, 
sám si editoval svoju internetovú stránku... Bol tiež jazykovo zdatný. 
Ako skutočný všeobecný lekár pracoval pre svojich pacientov aj na komunálnej úrovni, bol poslancom 
miestneho zastupiteľstva, angažoval sa vedením odboru zdravotníctva v okrese... 
 
Lekár Imrich Ceconík bol veľmi usilovný a šikovný, vnímal pacienta v celku bol vzdelaný a mal bohaté 
skúsenosti. Bol plný entuziazmu a energie a veľmi rád sa podelil o svoje poznatky s inými. 

Aký bol Imrich Ceconík človek a lekár:  
Vracali sme sa zo stretnutia výboru vo Vlkanovej, predbiehal som dve stojace autá, Imrich to pozorne 
sledoval a okamžite mi kázal zastaviť: „ Nevidel si to tretie auto v poli ? Je to havária musíš zastať, 
...Okamžite musíš zastať, sme lekári, musíme im pomôcť... Sme lekári, je niekto zranený, 
nepotrebujete pomoc?...“ Imrich Ceconík bol jednoducho vždy lekár pripravený pomáhať chorým 
ľuďom. 
 
Imrich Ceconík nám všeobecným praktikom zanechal odkaz: 
„Robte to ako ja - milujte svojich pacientov. Naši pacienti nás potrebujú a majú nás radi! Poskytujte im 
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starostlivosť kontinuálne a komplexne. Neriešte ich zdravotné problémy rozosielaním ale venujte sa 
medicíne, dokonale sa oboznamujte so všetkým čo sa týka ich zdravia, vykonávajte svoju prácu ako 
poslanie, liečte svojich pacientov!“ 
 
Zomrel človek, ktorému bolo jeho povolanie koníčkom, Miloval svoje povolanie, svoj obvod, svojich 
pacientov, Takí ľudia by mali žiť dlho. Česť jeho pamiatke!  
 
Lúčime sa s Tebou Imrich... 
 
24.8.2007 Peter Lipták 
 
Kondolencie kolegov: 
 
S hlbokým smútkom som prijal tú správu o smrti kolegu. Ako viem bol dobrým lekárom na svojom 
mieste. Poskytoval svoje skúsenosti a pripomienky. Z týchto som v minulosti čerpal aj vo funkcii 
revízneho lekára DRUZAPE aj vo VšZP. Česť jeho pamiatke a nech zostane príkladom mladším 
kolegom.  
MUDr. Štefan Petík  
 
Táto správa je pre mňa veľmi bolestná, poznal som ho ako vynikajúceho človeka, ktorý všetky sily 
venoval medicíne, nehľadiac na prekážky chcel byť dokonale oboznámený so všetkým, čo 
potreboval pre výkon svojho poslania - pomáhať chorým ľuďom. Česť jeho pamiatke.  
Emil Bista 
 
Dovoľte nám prejaviť úprimnú sústrasť rodine.... za kolegov z odboru FBLR. 
MUDr. Emanuel Lorenz, predseda spoločnosti FBLR pri SLS 
 
Úprimnú sústrasť rodine pána doktora .Koľkokrát sa niekde vyjadroval, toľkokrát to boli slová, 
ktoré vždy mali zmysel. Škoda pre lekársku obec, odišiel dobrý človek, a to je vždy škoda.  
Trojáková Slávka 
 
Zomrel človek, ktorému bolo jeho povolanie aj koníčkom. Miloval svoje povolanie, svoj obvod, 
svojich pacientov. Takí ľudia by mali žiť dlho. Česť jeho pamiatke!  
MUDr. Elena Kupcová 
 
Dovoľujem si aj ja za seba ako aj za slovenských algeziológov vyjadriť ľútosť nad stratou 
schopného kolegu a starostlivého lekára. Bola s ním vždy dobrá spolupráca. Rodine a priateľom 
úprimnú sústrasť!  
Igor Martuliak, predseda Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, SLS 

Takéto správy prichádzajú ako blesk z jasného neba. Pri ich čítaní si uvedomujem malosť človeka a 
pominuteľnosť všetkého. Takmer všetky príspevky aj v tomto diskusnom fóre sú odrazu malicherné 
a človeka premôže len žiaľ nad prečítanou správou. Odišiel veľký lekár, po ktorom ostane prázdno. 
Pozostalej rodine chcem vyjadriť úprimnú sústrasť, pretože taký lekár , aký bol doktor Ceconík, 
bude chýbať nielen v rodine, nielen svojim pacientom, ale aj nám , lekárom. Česť jeho pamiatke.  
MUDr Eva Bérešová, Poprad 
 
Odišiel vynikajúci lekár, človek skromný, pracovitý, čestný. Osobne mi je to veľmi ľúto a 
prejavujem sústrasť rodine zosnulého. Nech Ti je milý Imro slovenská zem ľahká. 
Milan Dragula 
 
Vyslovujem úprimnú sústrasť rodine a priateľom MUDr.Imricha Ceconíka. Odišiel znamenitý lekár a 
vzácny človek, Česť jeho pamiatke. RIP! 
MUDr.Pavol Ušiak 
 
Odišiel spomedzi nás lekár s veľkým srdcom. Celou dušou žil so svojimi pacientmi, svoju energiu 
venoval všeobecnému lekárstvu. Príklad človeka, ako plnohodnotne a zmysluplne prežiť svoj život. 
Imrich zostáva naďalej v myšlienkach i srdciach svojich kolegov, pre ktorých bol príkladom a 
vzorom. Do poslednej chvíle pracoval na zlepšení úrovne všeobecného lekárstva na Slovensku vo 
výbore Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS. Česť jeho pamiatke !  
MUDr. Peter Marko, vedecký sekretár SSVPL SLS 



„Trocha sme sa poznali, občas debatovali. Prosím "nechám v blízkom Blumentale" za neho malú 
modlitbičku. Vašej spoločnosti a rodine prosím vyriaď moje osobne "úprimnú sústrasť". Koľko mal 
rokov ?“ 
Jano Murin 
 
Dovoľujem si vysloviť úprimnú sústrasť k úmrtiu kolegu MUDr.Ceconíka, člena výboru SSVPL, 
vzácne človeka a lekára, v mene celého výboru SGS. Česť jeho pamiatke. 
Ľubomír Jurgoš, prezident Slovenskej Gastroenterologickej spoločnosti SLS 
 
Česť jeho pamiatke !  
Pásztor 
 
Pripájam sa k vyjadreniu úprimnej sústrasti smútiacim pozostalým i najbližším spolupracovníkom 
milého a seriózneho kolegu, ktorého som mal možnosť poznať najmä ako prednášateľa na 
lekárskych konferenciách a seminároch (klinická farmakológia, hepatológia).  
R.I.P.  
Dr. Jozef Glasa 
 
Je mi velmi luto, citajuc tuto spravu. Ked som zacinala v Hornom Bare hned po skonceni skoly, 
stretla som sa s velmi usilovnym a sikovnym lekarom. Bol nim MUDr. Ceconik. Bol lekarom, ktory 
vnimal pacienta v celku, mal skusenosti a chut do prace a vzdelania, co bolo prinosom pre jeho 
pacientov. Som vdacna za to, ze sa podelil so svojimi poznatkami. Dakujem Vam, pan Doktor.  
K. Chylova 
 
Je to veľká strata. Pán doktor ma veľmi zaujal (i v svojom pokročilejšom veku) nezlomným 
entuziazmom a ochotou podeliť sa o svoje poznatky. Tiež je obdivuhodné, že si zriadil svoju vlastnú 
internetovú stránku - jednoducho stále kráčal s dobou. Nám mladším zostane veľkým príkladom. 
Viliam Chromý 
 
Je mi velmi líto brzkého odchodu tak vynikajícího kolegy. Osobně mi utkví v paměti jako urputný 
propagátor všeobecného lékařství a člověk s hlubokým zájmem o medicinu a šíření kvality práce mezi 
praktické lékaře. Velmi si vážím jeho zájmu o rizikové faktory kardiovaskulárních chorob a snahy po 
jejich odhalení. Ve shodě s kolegou Ceconíkem se domnívám, že práce v této oblasti je nejdůležitější 
činností praktických lékařů. S hlubokou úctou  
MUDr Zdeněk Hamouz SPL ČR 

MUDr.Imrich Ceconík bol typom PL, akých by sme mali mať čo najviac. V mene SLS mi dovoľte 
vyjadriť úprimnú sústrasť najbližším, ale aj celej obci všeobecných praktických lekárov k úmrtiu 
osobnosti, akých nemáme na Slovensku veľa. S úctou  
Peter Krištúfek 

Vážená kolegové, milí přátelé, dovolte, abych se připojila s vyjádřením upřímné soustrasti nad úmrtím 
kolegy I. Ceconíka. Vážila jsem si ho jako všeobecného praktického lékaře i jako člověka, bude mi 
vždy, při pobytu na Slovensku, chybět.  
MUDr. Zuzana Miškovská SVL JEP 
 
Milí priatelia, so žiaľom som sa dnes dočítal o odchode dlhoročného známeho a výborného lekára a 
aktívneho kolegu Imra Ceconíka. Naša lekárska a komorová obec v ňom stratila dobrého človeka. 
Odovzdajte prosím prejav mojej sústrasti rodine zosnulého. S úctou  
Robert Roland 

 


