
MUDr. Pavol Greguška 
 
(* 15.07.1912, Pruské, okres Ilava - † 16.02.1992, Nitra) 
 

MUDr. Pavol Greguška promoval na LF UK v roku 1938. Pochádzal z obce Pruské. 
Zásluhou Dr. Ivana Stodolu vznikol na Slovensku Štátny zdravotný ústav, ktorý plnil 
významné poslanie v zavádzaní metód preventívnej medicíny a jeho činnosťou sa kládli 
základy preventívnych lekárskych odborov na Slovensku – mikrobiológie, epidemiológie 
a hygieny. MUDr. Pavol Greguška  sa orientoval na laboratórnu medicínu. 

 
Významnou udalosťou v rozširovaní výchovy zdravotných a sociálnych pracovníčok 

bolo otvorenie župnej rodinnej školy v Nitre, ktorá sa neskôr stala Štátnou vyššou sociálnou 
a nakoniec dnešnou Strednou zdravotníckou školou. V roku 1946 bola zriadená 10-mesačná 
ošetrovateľská škola. Viedol ju spočiatku taktiež MUDr. Pavol Greguška.  

MUDr. Pavol Greguška je evidovaný ako praktický lekár a laboratórny lekár 
v zoznamoch lekárov po roku 1945. 
 

MUDr. Pavol Greguška bol v roku 1947 prednostom pobočky ŠZSÚ v Nitre 
a riaditeľom Zdravotníckej školy. Na table Ošetrovateľskej školy v Nitre z roku 1949 je pod 
fotografiou nápis: zdravotnícky referent KNV, čo bola pomerne vysoká funkcia. Po uvedení 
do života krajského zriadenia v roku 1949 bol v Nitre vytvorený zdravotný referát v rámci 
Krajského národného výboru, ktorý viedol MUDr. Pavol Greguška. Neskôr odišiel do 
Banskej Bystrice, kde v rokoch 1951 – 1952 pôsobil ako prednosta pobočky Oblastného 
ústavu hygieny Banská Bystrica a v rokoch 1952 – 1953 ako krajský hygienik. Manželku mal 
stomatologičku a mali dve adoptované deti.  
 

Zdá sa, že MUDr. Pavol Greguška bol významný organizátor zdravotníctva 
a laboratórny lekár. Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc. (*l928) spomína, že spolu s prof. 
Kmettym, DrSc. ho navštívili: “Na dr. Gregušku si spomínam. Bol veľký priateľ profesora E. 
Kmettyho. V roku 1963/64 som si kúpil prvé auto a doc. Kmetty ma požiadal, aby sme išli 
navštíviť dr. Gregušku. Boli sme u neho doma (veľké pohostenie) a potom sme išli do vinice 
pod Zobor, kde mal chatku. Poznal sa veľmi dobre s profesorom J. Kukurom a akademikom 
Muchom. Mal som tušenie, že sa venuje súdnemu lekárstvu. Hovorilo sa veľa o sérológii, 
paternitkách a podobne.“ 
 
MUDr. Pavol Greguška bol zakladateľom oddelenia súdneho lekárstva Nemocnice s 
poliklinikou v Nitre v roku 1959. Primárom bol do konca roku 1977. Počas jeho činnosti bolo 
zavedené laboratórne vyšetrenie alkoholu v krvi podľa Widmarka. V ďalšom období počas 
jeho činnosti došlo k rozšíreniu oddelenia o histologické laboratórium. Okrem prednáškovej 
činnosti a boja proti používaniu alkoholu sa zaslúžil o rozvoj súdneho lekárstva v okrese Nitra 
a v celom bývalom Nitrianskom kraji. 

 
 



 
 

 

 
 
  



 
 
 
 

 


