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pregraduálnych študentov zo Slovenska, ale
aj zahraničia. Významným bol tiež jeho prí-
spevok k akreditácii postgraduálnej výučby
ortopédie na Lekárskej fakulte UK v Brati-
slave. Bol úspešným školiteľom viacerých
ašpirantov v odbore chirurgia-ortopédia,
predovšetkým s tématikou spondylochirurgie.
Významná bola jeho činnosť v medzinárodnej
organizácii UEMS (Union Europeenne des
Medicins Specialistes – Európska únia me-
dicínskych špecialistov), kde bol národným
delegátom.

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa venoval vývoju
a klinickému odskúšaniu kostných substituentov BiovanH
a BiovanK na báze hydroxyapatitu. Vyvíjal aj vlastný
dynamický typ spinálneho fixátoru, ktorý doviedol až
do klinického skúšania na zvieratách. Bohužiaľ tento
projekt zastavilo jeho predčasné úmrtie. Okrem mnohých
ďalších aktivít bol aj spoluzakladateľom Slovenského
artroplastického registra (vznikol v roku 2003). 

Pán docent Ľuboš Rehák bol ráznym, ale spravodlivým
prednostom. Bol prísnym šéfom, ktorý vždy trval na
tom, aby bol záujem pacienta na prvom mieste. Ako bol
prísny na svojich podriadených, tak bol prísny aj na
seba. Bol všeobecne známy svojou pracovitosťou, denne
operoval a každý deň popoludní ošetroval pacientov na
ambulanciách kliniky. Okrem toho, po skončení práce
na klinike sa venoval svojim pacientom vo svojej sú-
kromnej praxi. O jeho pracovitosti svedčí aj množstvo
publikácií a prednášok. Z nich poslednú, učebnicu orto-
pédie, už bohužiaľ dokončiť nestihol. Vo voľných chvíľach
sa naplno venoval svojej rodine, svojim dvom synom,
mal rád šport predovšetkým tenis a golf.

Prínos docenta Ľuboša Reháka pre slovenskú ortopédiu
a najmä spondylochirurgiu je neoceniteľný. Bude chýbať
pacientom, lekárom a sestrám, svojim študentom a na-
pokon aj širokej laickej i odbornej verejnosti.

Česť jeho pamiatke.

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

Dňa 7. 12. 2016 nás po dlhej a ťažkej cho-
robe opustila významná osobnosť slovenskej
ortopédie doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc.,
mimoriadny profesor Lekárskej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave.

V takýchto chvíľach sa ťažko hľadajú slová,
ale dovoľte spomienku na pána docenta Re-
háka. Docent Ľuboš Rehák bol neprehliad-
nuteľnou osobnosťou modernej slovenskej
ortopédie. Na Lekárskej fakulte UK v Brati-
slave promoval v roku 1983 a následne na-
stúpil na študijný pobyt na I. ortopedickú
kliniku LFUK v Bratislave. Od roku 1987 pracoval na
I. ortopedickej klinike LFUK na Hlbokej ceste v Brati -
slave ako asistent. Od roku 1990 pôsobil na klinike ako
odborný asistent, neskôr zastával funkciu tajomníka
kliniky. V roku 1996 ukončil ašpirantské štúdium a bol
mu udelený vedecko-pedagogický titul CSc. Habilitoval
v roku 2002 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
V roku 2005, po odchode profesora Františka Makaia,
DrSc., do dôchodku bol poverený vedením I. ortopedic-
ko-traumatologickej kliniky a v roku 2007 sa stal jej
prednostom. Titul mimoriadneho profesora mu bol
udelený v roku 2008.

Vo svojej bohatej profesionálnej kariére sa venoval
predovšetkým spondylochirurgii, ale cudzie mu neboli
ani rekonštrukčné výkony v ortopédii, predovšetkým
endoprotetika veľkých kĺbov. Bol zakladateľom prvého
spondylochirurgického oddelenia na Slovensku v rámci
I. ortopedicko-traumatologickej kliniky v Ružinove.
V oblasti spondylochirurgie presiahol slovenský rámec
a bol uznávaným odborníkom rešpektovaným doma
i v zahraničí. Dôkazom toho je vytvorenie Medzinárod-
ného vzdelávacieho centra pre spondylochirurgiu na
I. ortopedicko-traumatologickej klinike v roku 2008.
Bol dlhoročným členom výboru Slovenskej ortopedickej
a traumatologickej spoločnosti, bol aktívnym členom
SLS, EFORT (kde bol dlhoročným národným delegátom),
SICOT, AO spine, AO trauma, BSS.

V rámci pedagogického procesu sa venoval výučbe
ortopédie na LFUK v pregraduálnom i postgraduálnom
vzdelávaní. Bol obľúbeným prednášajúcim, či školiteľom

Opustil nás doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc., MPH,
mimoriadny profesor (14. 3. 1958–7. 12. 2016)


