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Významný slovenský psychiater, vedúci redaktor nášho časopisu, 

prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., oslávil v októbri svoje 60. narodeniny. 
Narodil sa 23 . októbra 1946 v Bratislave. Po maturite študoval na Lekár
skej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave . Patril medzi vynikajúcich 
študentov medicíny, rozhľadených a spoločensky sa angažujúcich mladých 
Tudí . V závere 60-tych rokov , v krátkom období uvoľnenia kontrolných a re
presívnych mechanizmov vtedajšieho totalitného systému bol členom tzv. 
študentského parlamentu na lekárskej fakulte. 

Už počas štúdia na lekárskej fakulte prejavil záujem o psychiatriu a za 
pojil sa do študentskej vedeckej činnosti na Psychiatrickej klinike LF UK. 
Svoj hlboký a skutočný záujem o tento odbor prejavil aj po promócii v roku 
1970, keď nastúpil ako sekundárny lekár na Psychiatrickú kliniku LF UK 
v Bratislave a zvolenému odboru a pracovisku ostal verný. Rýchle získal po
trebnú odbornú kvalifikáciu a pracoval postupne ako sekundárny lekár, am
bulantný konziliárny lekár, odborný asistent a od roku 1990 ako zástupca 
prednostu. 

Účasť v študentskom hnutí , ktoré sa usilovalo o návrat demokracie na 
akademickú pôdu sa pre jubilanta v období tzv. normalizácie stala vážnym 
hendikepom. Napriek rozsiahlej prednáškovej a publikačnej činnosti až 
v druhej polovici 80. rokov získal súhlas s postgraduálnym vedeckým štú
diom. V rámci vedeckej prípravy sa venoval problematike diagnostiky závis
losti od alkoholu. V sérii odborných publikácií upozornil na nepriaznivú si
tuáciu v tejto oblasti. Vytvoril origínálnu jednoduchú, dostatočne citlivú 
a spoľahlivú škálu detekcie alkoholizmu. Testovaním metódy na viacerých 
súboroch pacientov a zdravých dobrovoľníkov dokázal, že aj štandardné le
kárske vyšetrenie poskytuje údaje , ktoré sa dajú použiť na spoľahlivú 

a včasnú diagnostiku tejto poruchy. 
V roku 1990 úspešne ukončil vedeckú pripravu a získal titul kandidáta 

lekárskych vied. V roku 1997 sa habilitoval a stal sa docentom psychiatrie 
na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a v roku 2004 úspešne absol
voval inauguračné pokračovanie a stal sa profesorom psychiatrie . Profesor 
Novotný patri už viac ako tri desaťročia medzi odborne a vedecky naj
aktívnejších slovenských psychiatrov. V centre jeho odbornej a výskumnej 
činnosti je problematika alkoholizmu a drogových závíslostí. V roku 1974 
publikoval práce o priznakoch a klasifikácii alkoholických psychóz a prácu 
o použití diazepamu v liečbe alkoholického delíria. Táto práca je dosiaľ cito
vaná v zahraničných publikáciách o liečbe delíria tremens. Od roku 1974 
každoročne publikoval niekoľko origínálnych vedeckých prác aj odborných 
štúdií z oblasti závíslostí od psychoaktívnych látok. Prof. Novotný nepatri 
medzi jednostranne orientovaných psychiatrov. Je moderným biologícky 
orientovaným psychiatrom, ktorý vo svojej liečebnej praxi využíva aj psy-
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choterapiu a v odbornej a publikačnej činnosti sa venoval aj tejto problema
tike. Je členom redakčných rád viacerých psychiatrických odborných časopi

sov a už dva roky úspešne vedie redakčnú radu časopi su Alkoholizmus 
a drogové závislosti. 

Odborná , výskumná a publikačná činnosť profesora Novotného je ne
obyčajne bohatá . Je autorom a spoluautorom viac než tristo publikácií v od
borných časopisoch , ročne prednesie desiatky prednášok na domácich a za
hraničných vedeckých podujatiach. J e riešiteľom mnohých domácich a me
dzinárodných výskumných úloh. Profesor Novotný je spoluautorom via
cerých vedeckých a odborných knižných publikácií. V posledných rokoch or
ganizoval na Slovensku terénne epidemiologické štúdie a je spoluautorom 
knižných publikácií o epidemiológii depresií a epidemiológii úzkostných 
porúch. Časopisecké a knižné publikácie profesora Novotného boli ocenené 
odbornými lekárskymi spoločnosťami. Získal tiež Cenu Slovenského li
terárneho fondu . 

Zvláštnou oblasťou je organizačná činnosť profesora Novotného v od
borných spoločnostiach. Je mnohoročným členom a opakovane podpredse
dom Psychiatrickej spoločnosti SLS, viacero funkčných období viedol sekciu 
tejto spoločnosti , zaoberajúcu sa psychiatrickou problematikou návykových 
látok. Podieľa sa na organizovaní domácich a medZinárodných odborných 
podujatí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Ako člen Kuratória Du
najského sympózia psychiatrov sa zúčastňuje na organizácii medzinárod
ných kongresov. Je čestným členom Psychiatrickej spoločnosti ČLS JEP, 
členom mnohých medzinárodných odborných spoločností. 

Profesor Novotný prednáša študentom Lekárskej fakulty UK aj študen
tom ďalších fakúlt tejto univerzity a iných vysokých škôl. J e spoluautorom 
pregraduálnych a postgraduálnych učebníc , prednášateľom na školiacich 
kurzoch pre lekárov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve . 

Od roku 2001 profesor Novotný vedie Psychiatrickú kliniku LF UK 
a FNsP v Bratislave. V pozícii prednostu kliniky pokračuje v úsilí o moder
nizáciu pracoviska, diferencovanie jeho činností a skÍbenie výskumnej práce 
s pedagogickou a liečebnou činnosťou. Vytvoril oddelenie súdnej psychiatrie, 
ktoré plní dôležité úlohy v pre- aj postgraduálnej pedagogike a v publi
kačnej činnosti . 

Profesor Novotný je vyrovnanou osobnosťou, je priateľský, spoločenský, 

otvorený a vždy ochotný pomôcť. V súkromnom živote je profesor Novotný 
partnerom šarmantnej, múdrej a tolerantnej manželky a hrdým otcom 
dvoch už dospelých a úspešných synov. Domnievame sa, že domáce a pra
covné povinnosti zvládol aj vďaka harmonickému domácemu prostrediu, po
chopeniu a pomoci životnej partnerky. Profesor Novotný má bohaté a dife
rencované záujmy, má rád prírodu a nie celkom úspešne sa snaží venovať 
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svoj ej vášni - vodáctvu a turistike . Vedúce funkcie - funkcia zástupcu pred
nostu kliniky a funkcia prednostu kliniky - a s nimi spojené povinnosti ne
poznačili nepriaznivo správanie sa a povahu profesora Novotného. Na klini
ke , al e aj medzi psychiatrami a inými odborníkmi na Slovensku aj v zahra
ni č í m á profesor Novotný mnoho priateTov, ktorí mu k jeho životnému jubi
leu prajú veTa síl na naplnenie svojich ďalších plánov, pevné zdravie , spo
kojnosť a radosť zo splnenia osobných prianí a životných predsavzatí. 

Redahčná rada 
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