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HISTORIE ZDRAVOTNICTVÍ 

V UHERSKÉM HRADIŠTI

První projevy péče o zdraví veřejnosti se objevují ve středověku. Královské 
město Uherské Hradiště pečovalo o své přestárlé, zchudlé a churavé občany v 
rozsahu tehdy obvyklém. Listina z roku 1362 se zmiňuje o špitálu s kaplí svaté 
Alžběty a hřbitovem pro zemřelé chudé. Vybavení bylo špatné a péče o chu-
dobné stále zanedbávána. Proto kancelář zemského podkomořího nařídila 
městu v roce 1582, aby ošetřovanci byli opatřeni náležitým pohodlím, slušným 
oděvem, pokrmy a nápoji. V roce 1727 bylo zvýšeno počet lůžek z osmi na dva-
náct a roku 1797 krajský hejtman rozhodl zřídit další 2 postele. Špitál se začal 
měnit na nemocnici až na počátku 19. stol. 

První nemocnici zřídil Leopold Berchtold v lisovně oleje na svém buchlovském 
panství. Měla 12 lůžek. V roce 1807 otevřel velkou nemocnici o 52 lůžkách na 
svém zámku v Buchlovicích, měla jednoho lékaře, jednoho duchovního, dva 
ošetřovatele a 18 lůžek pro přestárlé. Přijímal nejen místní, ale i pocestné. Ome-
zení měli duševně nemocní a epileptici, a také pohlavně nemocní - ti byli přijati 
pouze při první nákaze. V letech 1875–1899 usilovala městská rada o založení 
zemské nemocnice.

K Uherskému Hradišti také nesporně patří sirnaté lázně Leopoldov na Smra-

ďavce, které jsou součástí Buchlovic. Lázně byly založeny v  roce 1805 taktéž 
proslulým lidumilem Leopoldem Berchtoldem, který pobýval na nedalekém 
zámku v Buchlovicích a v údolí Chřibů na Smraďavce v Loveckém zámečku, kde 
také zemřel. Vanové koupele probíhaly ve vedlejší budově Loveckého zámečku 
pod lékařským dohledem. 

Na konci 17. století začala v Uehrském Hradišti fungovat také Lékárna U zla-

té koruny. Již čtyři století lidé přicházejí do tohoto domu, aby si odnesli lék. 
Dům je od počátku zdoben latinským nápisem „Sanis solamen, aegris iuvamen 
– Zdravým útěchu, nemocným pomoc“. Příběh tohoto domu je příběhem gene-
rací lékárníků v Uherském Hradišti, ve městě, které bylo ještě před sto padesáti 
lety městem německým. A není vůbec divu, že to byl právě Josef Stancl, lékár-
ník od Zlaté koruny, kdo se stal prvním českým starostou města.

Josef Stancl



HISTORIE UHERSKOHRADIŠŤSKÉ 

NEMOCNICE

Za první světové války vznikla v Uherském Hradišti zdravotní stanice pro eva-
kuované z východního bojiště. Kromě patnácti obytných budov a příslušných 
administrativních a provozních objektů měla stanice vlastní nemocnici. Po 
skončení války se město ucházelo o tyto budovy pro plánovanou okresní ne-
mocnici. V březnu 1923 postoupilo ministerstvo vnitra zemi Moravskoslezské 
na deset let zdarma budovy bývalé zdravotní stanice pro vybudování Zemské 
nemocnice. Provoz zahájila nemocnice v Uherském Hradišti 15. ledna 1924. Za 
půl roku přijala tři tisíce pacientů a bylo nutné uvažovat o jejím rozšíření a mo-
dernizaci. Další rozvoj nemocnice však citelně ovlivnila druhá světová válka. Po 
skončení války se nemocnice dále rozvíjela. K významným mezníkům pováleč-
ného období a startu nové éry nemocnice patří vznik dermatologicko-venero-
logické oddělení v roce 1947 a ortopedické oddělení. O pár let později začíná 
pracovat také onkologická poradna, nemocnice zahájila odběr krve od dárců 
a o rok později vznikla také nemocniční lékárna. 

V  současné době je Uherskohradišťská nemocnice po rozsáhlé rekonstrukci 
a modernizaci. Mezi nejnovější oddělení patří oddělení Traumatologie, které 
vzniklo v roce 2011 oddělením od Ortopedie. Další významnou událostí je ote-
vření dlouho očekávané stavby Centrálního objektu Uherskohradišťské nemoc-
nice, který byl slavnostně otevřen v roce 2014. Tato budova se stala centrálním 
objektem chirurgických oborů. 

SPOLEK LÉKAŘŮ ZLÍN – KROMĚŘÍŽ 

– UHERSKÉ HRADIŠTĚ – VSETÍN

Podnět k založení první organizace českých lékařů dal J. E. Purkyně, Bohumil 
Eiselt a Eduard Grégr. První valná hromada se uskutečnila 16. června 1862 v Pra-
ze a jeho prvním předsedou se stal Purkyně. Ve stejném roce začal vycházet 
Časopis lékařů českých. 

Na Moravě byl ustaven první Spolek lékařů v Kroměříži v roce 1875, zakladate-
lem byl MUDr. A. Kusý, sdružoval lékaře a ranhojiče z okresů Kroměříž, Hole-
šov a Přerov. V roce 1888 byla založena Ústřední jednota českých lékařů, jejím 
posláním bylo sdružování v lékařských župách. První lékařská župa na Moravě 
vznikla v Kojetíně jako Hanácká lékařská župa 15. 8. 1896 a po dalších v Olo-
mouci, Brně a Jihlavsko-znojemské byla jako pátá ustavena v Uherském Hradišti 



19. 4. 1897. Zakladatelem Slovácké lékařské župy byl MUDr. Jan Šlechta, lékař 
v Podivíně a jejími členy byli lékaři z okresů Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod a Zlína, později i Vizovic. 

Po únoru 1948 byly spolky rozpuštěny a lékaři dali podnět k založení Českoslo-
venské lékařské společnosti J. E. Purkyně v roce 1949, která sdružuje lékaře dle 
regionálního uspořádání do všeobecných společností a odborné lékaře podle 
jednotlivých specializací do odborných společností. Tehdejší Všeobecná sekce 
v  Gottwaldově sdružovala lékaře v  Hodoníně, Kroměříži, Gottwladově (Zlíně) 
a Uherském Hradišti a pořádala pravidelně každý měsíc vědeckovzdělavatelské 
schůze, ve kterých se jednotlivé okresy střídaly. Později se okres Hodonín osa-
mostatnil a v posledních 7 letech do Spolku lékařů ve Zlíně přistoupili i lékaři 
se Vsetínska. Aktuálně má Spolek lékařů Zlín – Kroměříž – Uherské Hradiště – 
Vsetín 278 členů.  

HISTORIE STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY

Vznik zdravotnické školy je podle dostupných historických pramenů datován 
do roku 1948. Škola spadala nejprve pod ministerstvo školství a od roku 1953 
ministerstvo zdravotnictví. Původní sídlo školy bylo v areálu uherskohra-
dišťské nemocnice, a to až do roku 1987, kdy byla zdravotnická škola v Uher-
ském Hradišti zrušena. Zájemci o studium zdravotnických oborů tak museli 
dojíždět na zdravotnickou školu do Zlína. Po založení školy si mohli zájemci 
o studium vybrat ze dvou oborů – ošetřovatelka/zdravotní sestra a porodní 
asistentka. Po roce 1958 už zůstal jenom obor zdravotní sestra. V roce 1960 
byla sice otevřena jedna třída oboru dětská sestra, ale jinak se dále udržoval 
pouze obor zdravotní sestra. V letech 1973 – 1977 prošla zdravotnická škola 
rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo instalováno ústřední topení, byl zaveden školní 
rozhlas a zřízeny další učebny. 

V roce 1991 došlo ke znovuzřízení zdravotnické školy v Uherském Hradišti. Je-
jím novým sídlem se stala budova Na Morávce, kde sídlí dodnes. V této době 
byla uzavřena smlouva pro zabezpečení odborné praxe žáků během školního 
roku s  hradišťskou nemocnicí a obvodními lékaři. Od samého počátku žáci 
trénovali na soutěže první pomoci. První úspěch se dostavil ve školním roce 
1995/96, kdy žáci obsadili 2. místo v krajském kole. Soutěž v první pomoci má 
u zdravotníků dlouholetou tradici a úspěchy v této soutěži žáci zaznamenávají 
dodnes. Během své existence škola vychovala stovky absolventek a absolventů, 
kteří se vzdělávali v oborech ošetřovatelka, porodní asistentka, zdravotní sestra, 
dětská sestra, všeobecná sestra, sestra pro intenzivní péči, zdravotnický asistent 
a zdravotnické lyceum. Dodnes také trvá spolupráce s Uherskohradišťskou ne-
mocnicí, kde žáci vykonávají odbornou praxi.

OSOBNOSTI

Leopold I. Berchtold z Uherčic

* 19. červenec 1759, Stráž nad Nežárkou + 26. červenec 1809, Smraďavka

Známý moravský šlechtic, lékař, cestovatel, fi lantrop a patří k nejvýznamnějším 
postavám moravských dějin přelomu 18. a 19. stol. Z lékařské oblasti se inten-
zivně zabýval klinickou smrtí. Měl velký zájem na rozšíření sociální a zdravotnic-
ké pomoci. Zpracoval předpisy pro záchrannou službu, nechal zhotovit nástěn-
né tabule, na nichž podal instrukce k  předcházení nemocí nebo negativních 
následků plynoucích z povolání řemeslníků a dělníků. V jeho pokynech se do-
čteme o záchraně tonoucích a ošetření ran po kousnutí psem, stejně jako o  re-
venci moru. V roce 1805 založil sirnaté lázně na Smraďavce a o 2 roky později 
zřídil první nemocnici na Uherskohradišťsku. Za jeho zásluhy v oblasti medicíny 
mu byl udělen titul čestného doktora medicín vídeňské univerzity a roku 1809 



byl jmenován inspektorem vojenských nemocnic hradišťského kraje. A právě 
tato funkce se mu stala osudnou. Při inspekci v nedalekém velehradském laza-
retu se nakazil tyfem od francouzského vojáka, kterého resuscitoval dýcháním z 
úst do úst, jehož byl prvním propagátorem v českých zemích. Na následky této 
nemoci umřel na loveckém zámečku na Smraďavce u Buchlovic. 

Josef Stancl

*25. února 1851, Vysoké Mýto + 24. leden 1924, Uherské Hradiště

Josef Stancl přišel na Moravu z Čech. Patřil do početné rodiny majitele velkoob-
chodu s látkami. Rodiče jej dali studovat na místní reálku, gymnázium studoval 
v Litomyšli. Těžko říct, zda farmacie byla jako volbou. Jisté však je, že to bylo 
povolání odpovídající jeho měšťanskému stavu. Praktikoval nejprve v Pardubi-
cích, které se mu ale moc nelíbily. Tak odpověděl na inzerát hradišťské lékár-
ny. Poté se přihlásil ještě na Karlovu univerzitu v  Praze a po 2 letech získává 
titul magistra farmacie. Nějaký čas ještě cestoval, vydal se na studijní cesty do 
Německa a Švýcarska a po svém návratu se oženil s Antonií se Schullernů, kte-
rá byla mimo jiné dědičkou lékárny, ve které měl Stancl začít pracovat. Josef 
s Antonií měli 6 dětí. Nejstarší Bruno byl jako prvorozený předurčen ke studiu 
farmacie. V jeho stopách se vydal i jeho mladší bratr Josef Jun. Po skončení vál-
ky spolu pracovali v rodinné lékárně bok po boku. Na lékařskou dráhu se vydal 
také syn Josefa Stancla jun, MUDr. Igor Stancl, který se věnuje oblasti dermato-
venerologie (kožní a pohlavní choroby). 

Prof. MUDr. Jan Vignati

* 2.7.1899, Přerov + 26.8.1942, Berlín

Vystudoval gymnazium v Přerově a Valašském Meziříčí a v letech 1919 – 1924 
medicínu na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 1924 – 1930 působil v Zem-
ské nemocnici v Olomouci. Od března 1930 byl jmenován prosektorem Zem-
ské nemocnice v Uherském Hradišti. Ovládal dokonale bakteorologii, serologii 
a další lékařské obory. O jeho erudici svědčí skutečnost, že výsledky jeho vědec-
kých prací za léta 1925-1940 jsou obsaženy v 35 publikacích v jazyce českém, 
anglickém, francouzském a německém. MUDr. Jan Vignati založil v Uherském 
Hradišti Spolek proti rakovině, vedl Vědecký spolek lékařský pro zemi Morav-
skoslezskou, byl členem Societe de biologie v Paříži a řady dalších lékařských 
spolků. Po zapojení do odbojové činnosti v roce 1939 byl zatčen a v roce 1942 
popraven. 

Doc. MUDr. Miloslav Láznička

*4. 2. 1905 v Jihlavě, + 25. 12. 1995 v Uherském Hradišti

Po absolvování gymnázia v Brně – Králově Poli nastoupil na lékařskou fakultu 
v Brně, kde v roce 1931 promoval. Po promoci nastoupil do Městské nemocnice 
v Mor. Ostravě, pak pracoval na Červeném kopci v Brně a dále na vnitřním od-
dělení Zemské nemocnice v Brně. V roce 1940 se stává primářem na interním 
odd. v Uherském Hradišti. V roce 1949 absolvoval několikaměsíční studijní po-
byt v USA. Svou odbornou pozornost zaměřil zejména na hematologii, některé 
infekční nemoce, choroby jater a zabýval se také sledováním následků věznění 
za II. světové války. Tuto tématiku zpracoval ve více než stech přednášek a pub-
likacích. V mládí se věnoval veslování a divadlu a mimo jiné byl spoluzakladate-
lem Slováckého divadla v Uherském Hradišti. 

Josef Stancl

Prof. Mudr. Jan Vignati



prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

*21. listopadu 1931, Bojnice

Čas nejen letí, ale také prověřuje opravdové hodnoty. Rodák z Prievidze po pro-
moci na Lékařské fakultě univerzity Palackého v Olomouci v roce 1957 zamířil 
do Baťovy nemocnice ve Zlíně. Nejen ve Zlíně, ale v celé republice se profesor 
Rybka stále věnuje léčbě nemocných, lékařské výuce a výzkumu. V široké veřej-
nosti je znám především jako diabetolog a podobně, jako je profesor Sylaba za-
kladatelem české diabetologie, je profesor Rybka zakladatelem moderní české 
diabetologie. Skoro milion diabetiků má proto dnes u nás péči odpovídající vy-
spělým světovým standardům. Vrcholem jeho akademické dráhy je jmenování 
profesorem pro obor vnitřního lékařství prezidentem Václavem Havlem v roce 
1992. Profesor Rybka byl a je stále aktivní v řadě odborných internistických 
i diabetologických společností (např. Americké diabetologické společnosti, 
Evropské asociace pro studium diabetu, Mezinárodní diabetologické federace, 
Spolku lékařů Zlín – Kroměříž – Uherské Hradiště a v dalších společnostech). 
Profesor Rybka je autor více než 420 přednášek, 265 odborných statí publiko-
vaných v našich i zahraničních časopisech a 13 monografi í a organizátor řady 
národních a mezinárodních lékařských kongresů.
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HISTORIA ZDRAVOTNÍCTVA V SKALICI

Zdravie patrí odjakživa k najväčším ľudským hodnotám. Vždy sa oň ľudia sna-
žili starať a  aj spoločnosť hľadala formy starostlivosti, ktoré viedli spočiatku 
k mierneniu bolestí, k zabraňovaniu šírenia nákaz a neskôr k snahe ľudí uzdra-
vovať. V Skalici história poskytovania organizovanej zdravotníckej starostlivosti 
a sociálnej pomoci siaha do stredoveku.

Najstaršou ustanovizňou sociálneho charakteru v  tomto meste bol mestský 

starobinec (špitál, exenodóchium) nazývaný Štíbor, založený uhorským 
veľmožom Stiborom zo Stiboríc st., držiteľom mesta. Špitál bol založený pred 
rokom 1414. Bol určený pre 12 odkázaných občanov mesta – žobrákov, tulákov, 
starých a nevládnych ľudí. Cieľom bolo obmedzenie šírenia chorôb v dôsledku 
nízkej úrovne hygieny. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa predpokladá 
až s nástupom funkcie mestského lekára. Zariadenie pod týmto názvom v mes-
te funguje dodnes ako centrum pre dôchodcov a zdravotne postihnutých ľudí, 
kde sú im poskytované rehabilitačné a preventívne služby za účelom udržiava-
nia ich psychickej pohody.

K stredovekému mestu patrili verejné kúpele. Nechýbali ani v Skalici, kde za-
bezpečovali telesnú hygienu obyvateľov. Prvá zmienka o  nich pochádza z  1. 
polovice 17. storočia. Mesto ich prenajímalo kúpeľníkom. Tí boli často zároveň 
felčiarmi (chirurgmi), ránhojičmi. Okrem toho, že kúpali, boli holičmi, púšťali 
žilou, stavali banky, ošetrovali rany, liečili zlomeniny, robili amputácie končatín.



V Skalici, tak ako v ďalších uhorských mestách, bola aj lekáreň. Prvá písomná 
zmienka o nej je z roku1646. Tu je nazvaná „Apotheca“. Ďalšie zmienky v dobo-
vých dokumentoch svedčia o existencii jezuitskej lekárne zriadenej v kolégiu 
koncom 17. a začiatkom 18. storočia a  lekárne milosrdných bratov (inventáre 
z  19. a  z  20. storočia), ktorá bola nemocničná aj verejná. V záznamoch z  18. 
storočia sa dočítame o používaných liečivách na Slovensku.

O  zdravie obyvateľov mesta sa staral mestský lekár – fyzikus. V  Skalici bol 
tento úrad obsadzovaný od 17. storočia. Lekár sa vo svojej činnosti riadil smer-
nicami. Medzi jeho povinnosti, okrem starostlivosti o  zdravie chorých, patrili 
návšteva starobinca, návšteva mestského lazaretu, občasné návštevy lekárne, 
dohľad nad výkonom mestského felčiara a pôrodných báb. Sledoval výskyt 
epidemických chorôb, robil opatrenia zabraňujúce šíreniu nákazy, dohliadal na 
verejnú hygienu a potraviny, ktoré obchodníci predávali. Dozeral aj na zdravie 
dobytka. V prvých desaťročiach 19. storočia začal s očkovaním proti kiahňam. 

Koncom 19. storočia bol v  meste založený chudobinec – mestský lazaret. 
Bola to dobročinná inštitúcia. Podľa stanov z roku 1898 mohli byť jeho klient-
mi opustené deti, choromyselní a debilní ľudia, hluchonemí, slepci, ľudia, ktorí 
nemohli pracovať. Počas prvej svetovej vojny sa tu starali o ľahších pacientov. 
Svojmu účelu prestal slúžiť v roku 1919.

Veľký význam v  zdravotnej starostlivosti a  sociálnej pomoci mali Milosrdní 

bratia – hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha. Každý člen rehole musel absolvo-
vať odbornú zdravotnícku prípravu, aby sa stal kvalifi kovaným ošetrovateľom. 
Mnohí členovia boli doktori medicíny a  chirurgie i  lekárnici. Ich poslaním je 
dodnes duchovná a zdravotnícka starostlivosť o chorých, starých a opustených 
ľudí. Milosrdní bratia prišli do Skalice v roku 1796 a založili tu svoj tretí kláštor 
na Slovensku. V  zrušenom karmelitánskom kláštore po dohode s  mestom 
založili „nemocnicu“ a  otvorili lekáreň. Liečili tu vojakov za napoleonských 



vojen a pomáhali počas epidémií obyvateľom mesta. V období mieru koncom 
19. a  začiatku 20. storočia tu pravidelne ošetrovali 6 až 10 osôb. Počas prvej 
svetovej vojny tu ošetrovali ťažších pacientov.

Ošetrovacie zariadenia v  Skalici však nespĺňali kritériá nemocnice. Nemali 
potrebné materiálno technické vybavenie, laboratórne vybavenie a  dosta-
tok kvalifi kovaného personálu. Stavba nových budov skalickej nemocnice 
a  rekonštrukcia kláštora milosrdných bratov začala po mnohých snahách 20. 
apríla 1941, ktoré začali hneď po vzniku Československej republiky, ktoré boli 
prekazené hospodárskou krízou a blížiacim sa začiatkom II. sv. vojny. Prevádz-
ka nemocnice začala v júni 1944, po bombardovaní Bratislavy, kedy sa Štátna 
nemocnica v  Bratislave dohodla s  rehoľníkmi a  presunula sem aj materiálne 
prostriedky. Už v  roku 1947 bola nutná dostavba ďalších objektov nemocni-
ce, ktorá bola ukončená v roku 1954. Nasledovali ďalšie, ktoré odrážali potreby 
doby. Pribúdali oddelenia, pracoviská a kvalifi kovaný zdravotnícky personál. 
Posledná veľká rekonštrukcia nemocnice bola dokončená v roku 2012.

Ďalším zdravotníckym zariadením po II. svetovej vojne v  Skalici bol Ústav 
národného zdravia, ktorý patril pod štátnu zdravotnú správu na rozdiel od 
nemocnice, ktorá bola súkromným zariadením. Poskytovala sa tu preventív-
na a hygienická starostlivosť, poradňa TBC, poradňa pre matky a dojčatá, pre 
pohlavné choroby, pre prevenciu chrupu, školsko-zdravotná poradňa, detské 
jasle, ubytovanie pre sociálne a zdravotné sestry, vaňové a sprchové kúpele. 

V  súčasnosti je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť okrem nemocnice 
v mnohých súkromných odborných ordináciách. Pôsobia tu ďalšie zariadenia 
poskytujúce okrem zdravotnej starostlivosti aj sociálnu pomoc – Detský domov 
v Skalici, Zariadenie pre seniorov Skalica, Jesénia Skalica zariadenie pre senio-
rov, Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých – Zelený dom. 

Ruka v  ruke s  rozvojom sociálnych a  zdravotníckych ustanovizní sa  rozvíjala 
zdravotnícka osveta. V skalickej tlačiarni vyšla v roku 1771 prvá zo zdravotníc-
kych príručiek na Slovensku poskytujúca rady o zachovaní zdravia Sana consi-
lio medica aneb Zdravá rada lékařská, ktorú zostavil Ján Tonsoris. Zdravotníckej 
osvete sa venoval aj mestský lekár Ján Procopius, skalický rodák. 

S  prudkým rozvojom zdravotníctva a  zdravotnej starostlivosti vznikla potre-
ba kvalifi kovaného personálu poskytujúceho ošetrovateľskú starostlivosť. 



Miestom vzdelávania sestier sa 1.9.1960 stala aj Skalica, kde vznikla Stredná 

zdravotnícka škola. Vzdelávala a vzdeláva stredný zdravotnícky personál v od-
boroch: zdravotná sestra (1960 - 1996) a detská sestra (1960 - 1999), všeobec-
ná sestra (1992 - 2005), zdravotnícky asistent (2001 – dodnes), masér (2012 – 
dodnes) a nižší zdravotnícky personál v odboroch: ošetrovateľka (1971 – 1973) 
a sanitár (1994 – dodnes). Škola získala akreditáciu a od roku 2014 realizuje špe-
cializačný študijný program v špecializačnom odbore starostlivosť o seniorov 
v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent. Od roku 2008 poskytuje kurzy 
prvej pomoci určené pre vodičov, zamestnancov inštitúcií, podnikov a širokú 
verejnosť. Reaguje na potreby trhu práce a podporuje celoživotné vzdelávanie. 
Svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelanie prostredníctvom kvalifi kovaných 
učiteľov, realizovania odbornej klinickej praxe v zdravotníckych zariadeniach, 
v zariadeniach sociálnych služieb v Skalici, v Holíči a v kúpeľoch v Smrdákoch, 
v špecializačnom štúdiu v Nemocnici v Malackách a na Gerontopsychiatrickej 
klinike v Pezinku. Vybraní žiaci majú možnosť absolvovať odbornú stáž v zahra-
ničí (Rakúsko, Anglicko, Česká republika) vďaka grantom z programov podpo-
rovaných Európskou komisiou. Škola počas svojej histórie vychovala množstvo 
kvalitných absolventov, ktorí našli a nachádzajú uplatnenie hneď po skončení 
školy ako sestry, zdravotnícki asistenti, alebo po pokračovaní vo vysokoškol-
skom štúdiu ako lekári, vysokoškolskí i  stredoškolskí učitelia, psychológovia, 
fyzioterapeuti i v iných profesiách.

K 1. septembru 2008 vzniklo v Skalici detašované pracovisko Vysokej školy zdra-
votníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde sa začali pripravovať štu-
denti v odboroch ošetrovateľstvo a sociálna práca. Prvý rok pôsobilo v budove 
Strednej zdravotníckej školy v Skalici. V roku 2008 sa presunulo do zrekonštru-
ovaných priestorov v kláštore milosrdných bratov. Detašované pracovisko má 
označenie Ústav Dr. Pavla Blahu. V ústave pôsobia ako docenti a asistenti lekári 
a sestry zo skalickej nemocnice. 
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OSOBNOSTI

Michal Ascanius
(pseudonym Haško, Hasconius, Panonus, Pannonius)

*Začiatok 17. storočia Banská Bystrica – †22.12.1700 Skalica

Študoval na univerzite v Prahe, medicínu na univerzite v Jene a Bazileji a v Tü-
bingene a fi lozofi u na univerzite v Prahe.

Pôsobil ako rektor žilinskej Akadémie (1622 – 1629). Bol dvorným lekárom 
kniežaťa Juraja Rákociho I., mestským lekárom v Trenčíne a v Skalici (1665 – 
1675). Okrem toho, že bol lekárom bol básnikom a fi lozofom.

Ján Prokopius

*12.1.1732 Skalica – † 13.8.1806 Sobotište

Vyštudoval Evanjelické lýceum v Bratislave a medicínu v Jene.

Pôsobil ako lekár v Skalici v 18. storočí, venoval sa zdravotníckej osvete, preložil 
a doplnil spis švajčiarskeho lekára S. A. Tissota a názvom Zpráva pro lid obecný 
ve vsech bydlící, kterak by zdraví svého chrániti a v nemocech sobě pomáhati měl 
o príčinách, priebehu a liečbe chorôb. V rukopise zostali odborné diela z pato-
lógie, diagnostiky, farmácie

František Madva

*14.9.1786 Skalica – † 20.8.1852 Nitrianske Sučany

Vyštudoval Gymnázium v  Skalici, v  Komárne a  v  Bratislave a  rímskokatolícku 
teológiu v Nitre.

Pôsobil ako kaplán v  Trenčíne (1811 – 1813), v  Predmieri (1813 – 1815) 
a v Nemšovej (1815 – 1818); administrátor farnosti v Trenčianskej Teplej (1818 – 
1822), farár v Nitrianskom Rudne (1825 - 1850).

Veľký význam mal ako ľudový liečiteľ, bylinkár a  priekopník vodoliečby. 
O  bylinky sa zaujímal od mladosti. Na štúdium medicíny nemal dostatok 
fi nančných prostriedkov a  v  tom čase sa jeden lekár staral asi o  40  000 ľudí. 
Bol úspešný pri liečbe epilepsie, hemoridov, zákalu rohovky, vlčej tmy, lám-
ky, niektorých druhov ohluchnutia, nervových ochorení, očných a  pľúcnych 
chorôb. Liečil vlastnými vypestovanými bylinkami. Medzi jeho pacientov patrili 
významné osobnosti, okrem iných aj Ľudovít Štúr. 

František Madva



MUDr Pavel Blaho (pseudonym Pavel Skalický)

*25.3.1867 Skalica – † 29.11.1927 Bratislava

Študoval Gymnázium v Skalici, v Trnave a medicínu na univerzite vo Viedni.

Pôsobil ako praktický lekár v Skalici (1898), sezónny kúpeľný lekár v Luhačo-
viciach (1903 – 1914, 1918), vojenský lekár v mestách Kroměříř (1914 – 1916) 
a  Székesfehervár (1916), povereník Československého národného výboru 
pre politickú administratívu, poľnohospodárstvo a  zásobovanie v  prvej do-
časnej vláde na Slovensku, referent Ministerstva s  plnou mocou pre správu 
Slovenska (1918), prvý predseda Zemedelskej rady (1921). Hneď po vzniku 
Československej republiky uvažoval nad výstavbou novej nemocnice v Skalici. 
Okrem toho, že bol lekárom, bol funkcionárom akademických spolkov (Národ, 
Tatran) novinárom (Založil a vydával spolu s V. Šrobárom časopis Hlas), politi-
kom, podnikateľom. Dal postaviť Spolkový dom v Skalici (dnešný dom kultúry), 
pri ktorom založil aj múzeum, ktorého základom bola jeho zbierka národoume-
leckých predmetov. 

Ľudovít Valach 

*18.3.1893 Skalica – †1.5.1941

Vyštudoval Gymnázium v Skalici, medicínu na univerzite v Budapešti, v Prahe 
a v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v zahraničí.

Pôsobil na Internej klinike prof. K. Hynka, bol prednostom Radioterapeutické-
ho ústavu LF UK v Bratislave. Bol rádiológ, zakladateľ a priekopník rádioterapie, 
venoval sa osvetovej činnosti. Bol predsedom spolku Protirakovinovej spoloč-
nosti. Zomrel ako obeť svojho povolania.

MUDr. Pavol Strauss 
(*Liptovský Mikuláš 1912 – † Nitra 1994)

Stredoškolské roky prežil Pavol Strauss na mikulášskom gymnáziu v ovzduší 
povestného Hodžovho samovzdelávacieho krúžku ako horlivý účastník jeho 
podujatí. Tu sa u neho hudba umocnila básnickým slovom.

Okrem toho, že bol vynikajúcim lekárom, bol kresťanským humanistom, fi lo-
zofom, básnikom katolíckej moderny, spisovateľom, esejistom, prekladateľom.

Po maturite (1931), vďaka príkladu starého otca, zapísal sa na štúdium medi-
cíny. Vysokoškolské štúdiá začal na lekárskej fakulte univerzity vo Viedni. Tu 
zotrval dva semestre. Zavŕšil ich na nemeckej univerzite v Prahe, kde v apríli 
1937 promoval.

V polovici marca 1946 sa stal primárom chirurgického oddelenia Nemocnice 
Milosrdných bratov v Skalici, kde pôsobil desať rokov, istý čas súčasne aj ako jej 
riaditeľ. Vo svojej autobiografi i Človek pre nikoho na skalické roky spomína: „Boli 
to roky radostnej práce, plné študijného a pracovného elánu. Boli to šťastné roky 
budovania novej nemocnice (jej hlavnú budovu začali stavať v decembri 1947), keď 
sa počet nemocničných lôžok zo stoosemdesiatich zväčšil na päťstodvadsať. Boli to 
z chirurgickej i kultúrnej stránky idylické časy. Došlo aj k intrigovaniu a komisionál-
nemu vyšetrovaniu, za čím bolo vždy zatienenie nevraživcami z tajnejších zložiek 
našej spoločnosti, i z tých najmenej cenných elementov zdravotníckych pracovní-
kov. A tak prišlo k výmene stráží. Z úradnej moci som bol preložený od operačného 
stola v Skalici do chirurgickej ambulancie polikliniky v Nitre“.

MuDr. Pavel Blaho

Ľudovít Valach
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