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Životné jubilem
MUDr. Rudolf Kadlečík, CSc.
Životopis
Narodil sa 24. 1. 1948 v Košiciach do rodiny JUDr. Rudolfa Kadlečíka a Margity, rod. Leššovej.
Po 2 mesiacoch sa rodičia presťahovali do Bratislavy,
kde absolvoval všetky štúdia od základných až po univerzitné. Promoval na LFUK v roku 1972.
Profesionálnu kariéru začal na chirurgickom oddelení
NsP v Skalici okr. Senica ako sekundárny lekár.
Po absolvovaní základnej vojenskej služby v Klatovoch prešiel pracovať do Bratislavy na rádiodiagnostické
oddelenie na I. chirurgickú kliniku LFUK, kde bol vedúcim prof. MUDr. J. M. Bencúr, CSc.
V rokoch 1977 a 1980 absolvoval 1. a 2. atestáciu
z rádiodiagnostiky na doškolovacom ústave SZU u doc.
MUDr. Krajčoviča.
V rokoch 1981 až 1984 pôsobil ako maitre d´assistent
na Centre Hospitalo-Universitaire v Setife v Alžírsku, kde
vyučoval študentov medicíny anatómiu a rádiológiu. Tu sa
zaoberal aj problematikou parazitárneho ochorenia, ktorú
vyvoláva Ecchinococcus granulosus a okolie Setifu bolo
endemickou oblasťou pre túto parazitózu. Svoje poznatky spracoval v ašpirantskej práci „Hrudná ecchinoccoza“,
ktorú obhájil na pôde LF Univerzity J. E. Purkyne v Brne
v roku 1986, kde jeho školiteľom bol prof. MUDr. J. Holý,
DrSc., ktorý bol v tom čase aj prezidentom Československej rádiologickej spoločnosti.
V roku 1987 sa podieľal na centralizácii RDG oddelení
vo FN v Bratislave a po kreovaní Centrálneho rádiologického oddelenia sa stal jeho prvým primárom.
Od roku 1992 prešiel pracovať ako primár na RDG kliniku NÚTaPCH do Podunajských Biskupíc, kde bol prednostom prof. MUDr. J. Bilický, CSc.
V roku 1997 sa stal primárom v novej FN sv. Cyrila
a Metoda na Antolskej ul. v Bratislave.
V roku 2007 odišiel na Afroditin ostrov – Cyprus ako
odborný radiológ – špecialista, kde pracoval v štátnom aj
súkromnom zdravotníckom zariadení v Limassole, Pafose

a Paralimni. Tu pôsobil až do r. 2014. Za svojho pobytu
na Cypre publikoval zaujímavé case reports v odborných
časopisoch v anglickom jazyku.
Od mladých liet pôsobí ako externý, teraz aj interný
učiteľ na LFUK, kde vyučuje medikov radiológiu. Napísal
viac ako 100 odborných publikácii, v slovenskom, francúzskom aj anglickom jazyku. V roku 2002 mu dekan LFUK
prof. MUDr. P. Traubner prepožičal titul hosťujúci docent.
Bol členom francúzskej spoločnosti GREF – groupe radiologique d´enseignets francophones a v roku 2004 zorganizoval Frankofónny radiologický kongres v Bratislave, ktorý bol pod záštitou veľvyslanca Francúzskej republiky. Za
svoju prácu bol ocenený aj pamätnou medailou Rumunskej
radiologickej spoločnosti.
Je ženatý, s manželkou Ing. Zuzanou Kadlečíkovou,
CSc. má syna Kristiána, ekonóma pôsobiaceho vo finančnom sektore.

