
 

                  Tak ako narodenie, i smrť patrí k nášmu životu. Neuvedomujeme si, že vo chvíli, keď 

sa narodíme, začínajú sa nenávratne odrátavať naše hodiny a dni. Smrť je neoblomná 

a nevypočítateľná, väčšinou prichádza vtedy, keď to najmenej čakáme. Niekoho dostihne 

uprostred cesty životom, druhého hneď na jeho začiatku a iného v pokročilej starobe. Všetci 

máme namierené na to isté miesto, aj keď každý v inom čase. Vieme to. A predsa smrť blízkeho 

človeka nás nájde  nepripravených, bolestivo sa nás dotýka, nemôžeme tomu uveriť.  

                S hlbokým zármutkom sa nás dotkla správa, že vo veku nedožitých 64 rokov, krátko 

po polnoci 8. januára 2021, nás navždy opustil náš kolega primár Rádiologického oddelenia 

NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov MUDr. Andrej Havrilla, uznávaný odborník, starostlivý brat              

a manžel, vynikajúci priateľ, dobrý a úprimný človek, ktorý 48 rokov svojho života venoval 

práci v zdravotníctve, pomáhal ľuďom trpiacim chorobami, ale aj sám vzdoroval zákernej 

chorobe, ktorá si zobrala na pomoc COVID 19.   

              V tejto chvíli si bolestne uvedomujeme, že v mnohých srdciach zostane po ňom 

prázdne miesto.  

              Primár MUDr. Andrej Havrilla pracoval v bardejovskej nemocnici od 1. augusta 1982 

ako lekár rádiológ, od roku 1995 ako primár rádiologického oddelenia a ako okresný štátny 

lekár, od roku 1996 ako krajský štátny lekár a od roku 2019 ako krajský odborník MZ SR                           

pre rádiológiu. Pôsobil aj ako poslanec MsZ Bardejov, či poslanec VÚC Prešovského kraja.                  

Bol predsedom SRLK v Bardejove, viceprezidentom RLK v Prešove a členom Prezídia RLK               

v Prešove, ako aj podpredsedom Disciplinárnej komisie SLK v Bratislave. Jeho meno je spojené 

s rozvojom a modernizáciou bardejovskej rádiológie a s neodmysliteľnou organizátorskou 

prácou pri odborných podujatiach regionálneho, republikového i medzinárodného významu.         

              MUDr. Andrej Havrilla bol aj dlhoročným členom Výboru Slovenskej rádiologickej 

spoločnosti SLS a členom Dozornej rady SRS. V rokoch 2015, 2017 a 2019 zorganizoval  

kongresy Slovenskej rádiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, ktoré aj dnes majú 

ohlas nielen v radoch slovenských rádiológov a rádiologických technikov, ale aj v radoch 

významných predstaviteľov Európskej rádiologickej spoločnosti.  

           Výbor  a  Dozorná rada Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS touto cestou vyjadrujú        

primárovi MUDr. Andrejovi Havrillovi poďakovanie za jeho neoceniteľný prínos k činnosti   



Slovenskej rádiologickej spoločnosti a za jeho vždy činorodý a pozitívny prístup, ochotu    

a optimizmus.  

           S hlbokým smútkom si uvedomujeme jeho stratu. Navždy však ostane v našich srdciach.     

          Česť jeho pamiatke! 

 

  

  

  

 


