
Otto Küchel 

   

náš významný rodák, vedec, univerzitný profesor. Narodil sa v Spišskej Starej Vsi 
22.júna 1924, v rodine známeho a uznávaného staroveského lekára Dr. Alexandra 
Küchela. Po absolvovaní základného vzdelania v Starej Vsi, študoval na gymnáziu 
v Levoči. Vo voľnom čase chodieval s otcom ako šofér tatrovky po návštevách 
pacientov v rámci celého okresu. Takto sa zrodila jeho láska k medicíne. Pri razii 
gestapa počas tragickej noci z 3. na 4. septembra 1944 sa mu spolu so strýkom 
Mikulášom  podarilo ujsť a do prechodu frontu sa skrýval v Kacvíne. Obaja rodičia aj 
mladší brat Tomáš zahynuli. Po vojne absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej 
v Prahe. Od roku 1952 bol klinickým ašpirantom na III. internej klinike Karlovej 
univerzity v Prahe pod vedením akademika Charváta. Toto obdobie ukončil roku 1956 
obhajobou hodnosti kandidáta vied. Ministerstvo školstva ho pridelilo na vtedy 
začínajúcu lekársku fakultu v Košiciach, kde pracoval len krátko. Od roku 1957 pôsobil 
v Laboratóriu pre endokrinológiu a metabolizmus pri III. internej klinike Univerzity 
Karlovej v Prahe. V roku 1961 získal titul univerzitného profesora. Jeho úspešná 
činnosť prispela k jeho menovaniu prodekanom pre výskum, ktorým bol v rokoch 1964-
1967. V roku 1966 získal ročný študijný pobyt v USA. Jeho kvality ako lekára boli 
neskôr ocenené vo funkcii konzultanta Štátneho sanatória v Moskve. V roku 1953 sa 
oženil s Gabrielou Szalay a mali spolu syna Juraja a dcéry Máriu a Zuzanu. 
  Už v strednom veku, po sovietskej invázii v roku 1968 našiel odvahu nechať sľubne sa 
vyvíjajúcu kariéru a emigrovať s celou rodinou. Odišiel do Viedne, kde nečakal dlho, 
pretože sa mu dostalo niekoľko pozvaní na prestížne univerzitné pozície. Prijal 
pozvanie na univerzitu v Montreale v Kanade, kde intenzívne pracoval ako univerzitný 
profesor na výskume hypertenzie a kardiovaskulárnych chorôb a zároveň sa podieľal na 
výchove nových výskumných kádrov. Odtiaľ udržiaval vedecké a organizačné kontakty 



s významnými americkými a svetovými inštitúciami. Jeho mimoriadne jazykové 
schopnosti, keďže komunikoval v siedmich jazykoch, mu umožnili prednášať výsledky 
svojej práce v celom svete. Svoje výskumné príspevky zhrnul v skoro 500 originálnych 
publikáciách a niekoľkých monografiách v mnohých jazykoch. Jeho diela boli poctené 
mnohými cenami a hodnosťami v rôznych krajinách sveta. Bol členom mnohých 
vedeckých organizácií a externým konzultantom viacerých farmaceutických firiem. V 
Kanade dostal najvyššie štátne vyznamenanie „Order national“. Otto Küchel navždy 
odišiel 2.9.2012 v Montreale. 
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