
Vojtech Cmarko 
 
MUDr. Vojtech Cmarko (*12. august 1914, Bojnice - † 19. máj 1990) bol slovenský lekár 
a hygienik, jeden zo zakladateľov hygienickej služby na Slovensku, venoval sa najmä 
problematike znečistenia životného prostredia 

Život a dielo 
V rokoch 1927 až 1935 absolvoval štúdium na reálnom gymnáziu v Prievidzi. Po ukončení 
štúdia na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1941 pracoval ako 
asistent na Ústave farmakológie LF SU v Bratislave. V rokoch 1942 až 1944 bol počas 
základnej prezenčnej služby na východnom fronte. Po vypuknutí SNP sa stal jeho 
účastníkom, pôsobil v bojovej skupine Muráň 4 a posádke Zvolen. 
Po skončení vojny pracoval krátky čas ako sekundárny lekár v nemocnici v Banskej Bystrici 
a v rokoch 1945 až 1952 ako obvodný lekár v Lednických Rovniach. Od roku 1953 do roku 
1959 bol závodným lekárom v Gumárňach Púchov, kde zároveň od roku 1955 zastával 
funkciu okresného hygienika. V roku 1959 bol menovaný do funkcie krajského hygienika 
v Žiline. Po zlúčení krajov bol najskôr poverený, neskôr menovaný do funkcie krajského 
hygienika v Banskej Bystrici, ktorú vykonával od roku 1961 až do roku 1979, kedy odišiel do 
dôchodku.  
Z pozície krajského hygienika pri pocite vysokej zodpovednosti, vedomý si prírodných krás 
stredného Slovenska a súčasne možných dopadov rozvíjajúceho sa cestovného ruchu a 
prudkého procesu industrializácie, venoval svoju pozornosť predovšetkým ochrane a tvorbe 
životného prostredia. Začal skúmať stav znečistenia životného prostredia aktuálnymi 
chemickými škodlivinami, ako fluór, arzén, antimón, pesticídy a ďalšie. Medzi prvými sa 
pokúsil v rozsiahlej štúdii prehodnotiť dopad znečisteného ovzdušia na zdravotný stav 
a chorobnosť detskej a dospelej populácie v okolí veľkej elektrárne. Výsledky publikoval 
v odbornej tlači. Rovnako aj svojich spolupracovníkov viedol k aktívnej činnosti vo výskume 
a v Slovenskej hygienickej spoločnosti. 
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