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OSOBNÍ ZPRÁVY

MUDr. Ján Sokolík, CSc. – 70–roãn˘
MUDr. Ján Sokolík, CSc., v rokoch 1982 aÏ 2010 primár Oãného odd. a neskôr prednosta Oãnej kliniky FN Trenãín, sa v v tomto roku
2013 doÏíva 70. v˘roãia narodenia.

Narodil sa 4. marca 1943 v Partizánskej ªupãi v okrese Liptovsk˘ Mikulá‰. Od
svojich rodiãov získal zmysel pre usilovnosÈ,
presnosÈ a poctivú prácu. Po maturite na
JedenásÈroãnej ‰kole v Martine nasledovali
vysoko‰kolské ‰túdia na Lékáﬁské fakulte
Masarykovy univerzity v Brne, kde promo-
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val v roku 1966 s vyznamenaním. Po ukonãení ‰túdia nastúpil ako sekundárny lekár
na oãnej klinike FNsP v Martine. Po absolvovaní atestácií z oftalmológie pracoval ako
odborn˘ asistent Oãnej kliniky LF UK Martin. Od zaãiatku sa venoval operáciám
predného segmentu oka, diagnostike a lieãbe ochorení sietnice.
V roku 1981 prijal ponuku na úãasÈ
v konkurze na primára oãného oddelenia
v NsP Trenãín a od 1. februára 1982 nastúpil do novej funkcie. V roku 1982 na LFUK
v Bratislave obhájil kandidátsku dizertaãnú
prácu “Diagnostické moÏnosti pri chorobách makulárnej oblasti sietnice“ a získal
vedeck˘ titul CSc. Po transformácii NsP
Trenãín na Fakultnú nemocnicu Trenãín v roku 2006 bol menovan˘ prednostom Oãnej
kliniky FN Trenãín. Tento post zastával aÏ
do svojho odchodu na súkromné pracovisko v roku 2010. Poãas pôsobenia v trenãianskej nemocnici sa v˘razn˘m spôsobom
zaslúÏil o rozvoj oãného oddelenia, neskôr
kliniky. VÏdy sa snaÏil zavádzaÈ moderné
postupy lieãby aj na pracovisku okresného
typu. Ako jeden z prv˘ch na vtedy mimofakultnom pracovisku implantoval umelé vnútrooãné ‰o‰ovky. Za jeho pôsobenia sa za-

ãali robiÈ okrem operácií predného segmentu aj operácie zadného segmentu oka
pars plana vitrektómiou.
Z jeho iniciatívy sa v Trenãíne konali aj
celoslovenské podujatia vÏdy s dobr˘m
ohlasom. V rokoch 2007 aÏ 2011 bol hlavn˘m odborníkom MZ SR pre oftalmológiu.
V roku 2010 ukonãil pracovn˘ pomer
v trenãianskej nemocnici a zaãal pracovaÈ
v súkromnom Oãnom Centre Sokolík s.r.o.
Prajeme mu, aby mu jeho nevyãerpateºná energia a chuÈ do práce vydrÏali e‰te
dlho, a budeme sa snaÏiÈ udrÏaÈ vysoké
pracovné nasadenie, ktoré vÏdy vyÏadoval
a vyÏaduje.
Mil˘ pán primár, ná‰ oslávenec, v‰etko
najlep‰ie do ìal‰ích rokov aj pracovného
Ïivota pevné zdravie a nech sa Ti jednoducho aj ìalej dobre darí.
Kolektív OCS Trenãín
Prácu jubilanta si vysoko váÏi a oceÀuje
i v˘bor Slovenskej oftalmologickej spoloãnosti a pripája sa ku gratulácii
Janko, ad multós felicisiumque annós
Prof. Gerinec prezident Slovenskej oftalmologickej spoloãnosti
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