
MUDr. Vladimír Novotný, CSc., päťdesiatročný 

Dňa 23. októbra 1996 oslávil MUDr. Vla
dimír Novotný, CSc., zástupca prednostu Psy
chiatri ckej kliniky F'N a LF' UK v Bratislave 
svoje 50. narodeniny . Narodil sa v Bratislave, 
kde tiež vyštudoval medicínu . O psychiatriu 
mal záujem už počas štúdia na lekárskej fa
kulte a zapojil sa do študentskej vedeckej čin
nosti. Ako vynikajúci študent mal možnosť 
vybrať si atraktívnejšie medicínske odbory, 
zvolil však psychiatriu . Po promócii v roku 
1970 nastúpil pracovať na Psychiatrickú kli
niku v Bl'atislave a zvolenému odbo nl a pra
covisku ostal verný. Rýchle dosiahol odbornú 
kvalifikáciu a pracoval postupne ako se
kundárny lekár , ambulantný konziliárny le
kál' a od roku 1990 ako zástupca prednostu 
kliniky . 

MU O,'. Novotný je vyrovnanou osob
nosťou - je priaterský, spoločenský, otvorený 
a vždy ochotný pomôcť. Má bohaté, diferenco
vané záujmy. Obdivuje výtvarné umenie, 
vyzná sa vo vážnej, ale aj v modernej hudbe, 
je filate listom, zaujíma ho politológia . Má rád 
p,'írodu, jeho povolanie a ďalšie povinnosti 
mu nikdy neumožnili plne sa venovať svojej 
vášni - vodáctvu a turistike. 

Nás, ktorí poznáme dr. Novotného dlhšie, 
zaskočila správa o jeho jubileu . Vrúmame ho 
ako č l oveka mladého, plného mladistvého 
zápalu a aktivity. Prekvaperú však môžu byť 
aj rudia, ktorí poznajú len výsledky práce dr, 
Novotného. Neočakávali, že ide o tak mla
dého č l oveka . Odborná, výskumná, publikčná 
a organizačná činnosť dr. Novotného je ne
obyčajne bohatá. J e autorom 228 prednášok 
na odborných podujatiach, 129 vedeckých 
publikácií v časo pisoch a zbornikoch, spoluau
torom viacerých učebrúc, ri ešiteľom mnohých 
domácich a medzinárodných výskumných 
úloh . J e členom viacerých významných me
dúnárodných odborných spoločností, členom 

Kuratória Dunajského sympózia psychiatrov, 
čl enom redakčných rád viacerých odborných 
časopisov . 

MUDr. Novotný je moderným, biologicky 
orientovaným psychiatrom, patrí medzi naj-
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uznávanejších slovenských psychofarma
kológov, nepatrí však medzi jednostranne 
olientovaných psychiatrov , Vo svojej liečebnej 
praxi využíva psychoterapiu a tejto problema
tike sa venoval aj v niektorých vedeckých 
prácach . 

Problematika alkoholizmu a drogových 
závislostí je v centre jeho odbornej a výskum
nej práce, J e v súčasnosti výskumne a publi
kačne najplodnejším a najznámejším sloven
ským odborrúkom. Napriklad dosiaľ je v za
hrarúčných publikáciách citovaná jeho práca z 
roku 1974 o použití diazepamu pri liečbe al
koholického delíria , Najvýznamnejšie sú jeho 
práce o detekcii a diagnostike závislosti od al
koholu . Táto téma bola logickým vyústerúm 
jeho záujmu o psychiatrické komplikácie al
koholizmu a nespokojnosti s existujúcím sta
vom. Vo výskumnej práci sa neobmedzuje na 
problematiku závislosti od alkoholu. Publiko
val práce o závislosti od prchavých látok, psy
chostimulancií, anxiolytík a v posledných ro
koch sa venuje aj liečbe závislosti od opiodov. 

MUDr. Novotný prednáša študentom 
Univerzity Komenského a aj iných vysokých 
škôl, je spoluautorom pregraduálnych a post
graduálnych učebrúc, prednášateľom na ško
liacich kurzoch pre lekárova ďalších pra
covrúkov v zdravotrúctve, 

Mohli by sme pokračovať vo výpočte 

ďalších oblastí, v ktorých sa jubilant angažu
je. Myslíme si, že už spomenuté aktivity do
statočne charakterizujú dr. Novotného. Jubi
lant je človekom skromným, nehovorí o ne
rahkých prekážkach, ktoré ho brzdili v jeho 
práci, často sa zľahčujúco vyjadruje o výsled
koch svojej práce, Predpokladáme, že aj naše 
pripomenutie jeho zásluh a vlastností sa 
stretne s jeho nevôľou . 

MUDr. Novotnému prajeme veľa sil , aby 
mohol naplniť všetky svoje plány, pevné zdra
vie a radosť zo splnerúa osobných prianí a ži
votných predsavzatí . 

Redakčná rada 


