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23. októbra 2006 oslávil svoju šesťdesiatku
profesor MUDr. Vladimír Novotný, CSc., vedúci
Katedry psychiatrie LF UK a prednosta Psychia-
trickej kliniky FN v Bratislave. Pracovisku, kto-
ré vedie, je verný už 36 rokov. Na psychiatrickej
klinike pôsobil ako adlatus už počas štúdií a po
absolvovaní lekárskej fakulty v r. 1970 sem
nastúpil ako sekundárny lekár. Postupne prešiel
všetkými klinickými a akademickými postami –
viedol ambulanciu, ordinariát pre alkohológiu, 11
rokov robil primára kliniky, v r. 1997 habilitoval
a v r. 2004 sa stal profesorom. Funkciu prednos-
tu zastáva od r. 2001.

Okruh jeho vedeckých záujmov je skutočne
úctyhodný, je autorom a spoluautorom 185 časopi-
seckých a 5 monografických publikácií. Najväčší
okruh tvoria práce z oblasti psychofarmakológie.
Profesor Novotný sa podieľal na overení efektu
radu originálnych československých psychofar-
mák uvádzaných do praxe (napr. dozulepín, mek-
lopín, lítium). Pôvodné boli aj štúdie o efekte noo-
tropných látok u pacientov s alkoholtoxickým
organickým poškodením CNS. Rad prác (v spolu-
práci s prof. Žuchom) sa zaoberal meraním place-
bo efektu. Významná bola aj multicentrická štúdia
overujúca efekt klozapínu a z poslednej doby pub-
likácia o efekte tianeptínu (dvojito slepá randomi-
zovaná česko-slovenská štúdia publikovaná v Ang-
lii spolu s doc. Faltusom). Ďalšou dôležitou témou
je adiktológia. Spočiatku to boli hlavne práce
o diagnostike a liečbe alkoholických psychóz,
detekcii alkoholizmu, organickom poškodení CNS
u alkoholikov (s prof. Molčanom a prof. Traubne-
rom), neskôr o aktuálnej drogovej scéne na Sloven-
sku. Spolu s doc. Kolibášom napísali monografiu
„Alkoholizmus a drogové závislosti“ a v súčasnosti
je šéfredaktorom rovnomenného časopisu. Profe-
sor Novotný je nielen praktikujúcim súdnym znal-
com, ale aj spoluatorom radu učebníc forenznej
psychiatrie (najmä v spolupráci s doc. Fleische-
rom) a rozsiahleho výskumu páchateľov homicidia.
Stal sa priekopníkom psychiatrickej epidemiológie
na Slovensku a bol zodpovedným riešiteľom a spo-
lautorom monografií EPID - Epidemiológia depre-
sie na Slovensku (2003) a EPIA – Epidemiológia
vybraných úzkostných porúch na Slovensku
(2006). Monografia EPID bola ocenená cenou Slo-
venského literárneho fondu a Cenou E. Guensber-
gera, ktorú udeluje PS SLS. K publikačnej činnos-
ti treba pripočítať aj jeho členstvo v mnohých
redakčných radách, napr. Česká a slovenská psy-

chiatrie, Psychiatrie
pro praxi, Psychiatria
Danubiana, Addiktolo-
gie.

Neprehliadnuteľná
je činnosť a funkcie
prof. Novotného vo ve-
deckých a odborných
spoločnostiach. Od r.
1990 je členom výboru
Psychiatrickej spoloč-
nosti SLS a jeho dlho-
ročným vicepreziden-
tom, dlho viedol sekciu
adiktológie i psycho-
farmakológie. Z med-
zinárodných organizácií je členom ECNP, IBRO,
WFBP, EAP a Danube Psychiatric Association.
Sám si však najviac váži čestné členstvo v Psychi-
atrickej spoločnosti ČLS JEP, ktoré obdržal v r.
2006. Jeho manažerské schopnosti boli často vyu-
žívané pri organizovaní vedeckých konferencií.
Stál pri zrode tradície medzinárodných psycho-
farmakologických sympózií v Smoleniciach. Bol
v organizačných výboroch azda všetkých česko-
slovenských a slovenských psychiatrických zjaz-
dov, psychofarmakologických, ale i psychoterape-
utických konferencií posledných desaťročí. 

Čitateľom, ktorí nepoznajú prof. Novotného
bližšie, by sa z predchádzajúceho textu mohlo
zdať, že ide o typického suchopárneho vedca, bio-
logického a evidence-based-researcher-a, ktorý
sa venuje a vyčerpáva len klinickou výskumnou
činnosťou. Na to má však jubilant priveľa ener-
gie (závistliví a menej výkonní kolegovia ho dia-
gnostikujú ako hypertýma) a množstvo ďalších
kultúrnych a športových záujmov. Je vášnivým
čitateľom svetovej a českej beletrie, literatúry
faktu (najmä histórie 20. storočia) – jeho znalos-
ti majú až encyklopedický charakter. Je znalcom
a zberateľom výtvarného umenia. Je vášnivým
cestovateľom, turistom, a je pyšný na svoju kapi-
tánsku hodnosť medzi vodákmi.  K osobnosti
jubilanta patrí osobitný humor, schopnosť uvo-
ľniť sa a zabaviť. Pohodu a rodinné zázemie pre
jeho mnohorakú aktivitu vytvárajú manželka
Saša, synovia Vladimír a Jakub.

V mene kolegov a priateľov na oboch stranách
rieky Moravy Ti, pán profesor, milý Vladyka, pra-
jeme veľa zdravia, pohody a typickej vitality do
ďalších rokov.

OSOBNÍ ZPRÁVA

Jubileum profesora Vladimíra Novotného
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