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PERSONALIA

Prof. MU Dr. Stanislav Špánik, CSc. – 60-ročný

V septembri 2019 oslávil významné ži-
votné jubileum prednosta Internej 
kliniky Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety a Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety v Bratislave 
prof.  MU Dr.  Stanislav Špánik, CSc., po-
predný predstaviteľ slovenskej onkoló-
gie a vysokoškolský pedagóg.

Stanislav Špánik sa narodil 4. septem-
bra 1959 v Bratislave. Štúdium medicíny 
začal v  roku 1978  na Lekárskej fakulte 
hygienickej Univerzity Karlovej v Prahe, 
ktoré napokon ukončil v  roku 1984  na 
Lekárskej fakulte UK (LF UK) v Bratislave. 
V roku 1987 získal špecializáciu z inter-
nej medicíny I. stupňa, v roku 1991 špe-
cializáciu z hematológie a transfúzioló-
gie a v roku 1994 špecializáciu z klinickej 
onkológie. V roku 1995 obhájil na LF UK 
v Bratislave dizertačnú prácu vo vednom 
odbore vnútorné lekárstvo s  názvom 
„Liečba mykotických infekcií pacientov 
s nádorovými chorobami“ a získal titul 
kandidáta lekárskych vied (CSc.). V roku 
1996  obhájil na Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce (FZaSP) Trnavskej uni-
verzity habilitačnú prácu s názvom „Epi-
demiológia, etiológia, rizikové faktory 
a  liečba mykotických infekcií v onkoló-
gii“ v odbore Verejné zdravotníctvo – epi-
demiológia neinfekčných chorôb. V roku 
2002 získal na tejto univerzite titul profe-
sora v odbore Verejné zdravotníctvo.

V roku 1984  začínal svoju profesio-
nálnu kariéru ako sekundárny lekár na 
hematologicko-transfúznom odde-
lení a  chemoterapeutickom oddelení 
Ústavu klinickej onkológie v Bratislave, 
od roku 1990 pôsobil na internom od-
delení, neskôr na Internej klinike Národ-
ného onkologického ústavu. Od roku 
1996  pôsobí na Onkologickom ústave 
sv. Alžbety, najskôr ako primár, neskôr 
vo funkcii prednostu Internej onkologic-
kej kliniky OÚSA.

Prof. Špánik má za sebou bohatú pub-
likačnú, prednáškovú a  vedecko-vý-
skumnú činnosť. Absolvoval viacero 
študijných pobytov v  USA (Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center v  New 
Yorku a Mayo Clinic v Rochestri). V ob-
lasti vedecko-výskumnej činnosti bol 
spoluriešiteľom 3 výskumných úloh 
v rámci VEGA projektov, 4 EORTC štúdií 
a 85 medzinárodných klinických štúdií. 
Je autorom viacerých kapitol v  mono-
grafiách, zostavovateľ a  spoluautor vy-
sokoškolských učebníc a skrípt zamera-
ných na onkologickú problematiku.

Prof. Špánik je aktívny v pedagogickej 
činnosti. Od roku 2004 pôsobí na Vyso-
kej škole zdravotníctva a sociálnej práce 
(VŠZaSP) sv. Alžbety, kde vyučuje štu-
dijný predmet prevencia a klinika onko-
logických ochorení, a od roku 2008 na 
Fakulte verejného zdravotníctva Sloven-
skej zdravotníckej univerzity (SZU). V ro-
koch 1996–2000 pôsobil aj na FZaSP Tr-
navskej univerzity, kde vyučoval internú 
medicínu a klinickú onkológiu. Od roku 
2008 pôsobí aj na I. onkologickej klinike 
LF UK a  OÚSA vyučujúc onkologickú 
propedeutiku pre slovenských i  zahra-
ničných poslucháčov fakulty.

Je členom Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti, Slovenskej hematologicko-trans-
fúziologickej spoločnosti, členom ESMO 
(European Society of Medical Oncology), 
ASCO (American Society of Clinical On-
cology) a ASH (American Society of He-
matology). Od roku 2019 je prezidentom 
Slovenskej onkologickej spoločnosti.

V rokoch 2012–2016 bol hlavným odbor-
níkom Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky (MZ SR) pre klinickú onkoló-
giu. V apríli 2016 ho vláda SR vymenovala 
do funkcie štátneho tajomníka MZ SR.

Okrem iného je predsedom Správnej 
rady VŠZaSP sv. Alžbety, členom vedec-
kej rady VŠZaSP sv. Alžbety a členom ve-

deckej rady Lekárskej fakulty SZU v Bra-
tislave, členom redakčnej rady časopisu 
MEMO (Magazine of European Medical 
Oncology) a predsedom redakčnej rady 
časopisu Onkológia. Od roku 2019 je aj 
členom redakčnej rady časopisu Českej 
a Slovenskej onkologickej spoločnosti – 
Klinická onkologie.

Pre prof. Špánika je vo voľných chví-
ľach prioritou rodina. S manželkou Beát-
kou, tiež úspešnou a u pacientov obľúbe-
nou lekárkou, má troch dospelých synov 
a  dcéru, ktorá obdarila rodinu vnúča-
tami. Raz do týždňa hráva so synmi sá-
lový futbal, pri ktorom, ako sám hovorí, 
si dokonale vyčistí hlavu. Rád odpočíva 
v prírode a rád cestuje.

Vážený pán profesor, milý Stanko. Pri 
príležitosti Tvojho významného život-
ného jubilea Ti, nielen vo svojom mene, 
ale iste aj v mene všetkých Tvojich spolu-
pracovníkov, kolegov, celej obce sloven-
ských onkológov, prajem veľa úspechov 
v ďalšej tvorivej práci, ale i v osobnom ži-
vote v kruhu širokej rodiny a priateľov.

Ad multos annos 

prof. MU Dr. Dalibor Ondruš, DrSc. 
prednosta I. onkologickej kliniky 

LF UK a OÚSA v Bratislave


