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Kronika psychiatrie

Profesor MUDr. Jozef Kafka, DrSc., sa dožíva významného

životného jubilea

Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., významný slovenský le-
kár – psychiater, sa v tomto roku dožíva významného ži-
votného jubilea 70 rokov. Zaslúžil sa o budovanie a rozvoj
liečebno-preventívnej starostlivosti v oblasti psychiatrie na
Slovensku. Jeho prínos pre rozvoj psychiatrie v regióne vý-
chodného Slovenska ocenil aj primátor mesta Košice udele-
ním Ceny primátora roku 2004.

Narodil sa 16.12.1934 v Kalništi v okrese Bardejov v uči-
teľskej rodine ako najstarší z piatich detí. Už v rodinnom
prostredí získal vzťah a motiváciu ku vzdelaniu. Gymná-
zium navštevoval v Spišskej Novej Vsi, kde s vyznamena-
ním maturoval roku 1953. Medicínu študoval na Lekárskej
fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, kde promoval
roku 1959. Od začiatku jeho profesného vývoja bola v pop-
redí jeho záujmu psychiatria, a preto nastúpil po ukončení
štúdia na lekárskej fakulte na jej Psychiatrickú kliniku v Ko-
šiciach. Bolo to jeho prvé pracovné miesto a na tomto mieste
zotrval až do odchodu do dôchodku. Pracoval postupne vo
všetkých pracovných zaradeniach – ako sekundárny lekár,
neskôr asistent, odborný asistent, po úspešnej habilitácii
ako docent a po inaugurácii roku 1985 ako univerzitný pro-
fesor. Postupne zastával aj tomu zodpovedajúce funkcie –
až po funkciu prednostu kliniky. Súčasťou jeho pôsobenia
ako lekára a vysokoškolského učiteľa bola nielen liečebno-
preventívna činnosť, ale aj práca pedagogická a vedeckovýs-
kumná. V doktorandskom štúdiu obhájil titul kandidáta le-
kárskych vied a neskôr na Karlovej univerzite v Prahe aj
hodnosť doktora lekárskych vied.

Prof. J. Kafka sa aktívne zapájal aj do organizátorskej
práce. V rokoch 1982–1990 pracoval ako 1. prodekan LF
UPJŠ a po roku 1992 ako člen AS UPJŠ. Viac ako desať
rokov pracoval ako predseda Spolku lekárov v Košiciach, vy-
konával aj funkciu prezidenta Čs. psychiatrickej spoločnosti
J.E. Purkyňu, v rokoch 1980–1990 bol hlavným odborní-
kom MZ SR pre odbor psychiatrie. Okrem členstva v do-
mácich odborných spoločnostiach pracuje ako riadny člen aj
v najvýznamnejšej psychiatrickej spoločnosti vo Francúzsku
– AMP, je členom európskej ECNP.

Cenné skúsenosti a poznatky získal na študijnom pobyte
na poprednom svetovom psychiatrickom pracovisku u prof.
Delaya a prof. Pichota (1969/1970). Dodnes udržiava s prof.
Pichotom a jeho pracoviskom pracovné a priateľské kon-
takty. Často prednáša na medzinárodných odborných po-
dujatiach, významný bol jeho prednáškový pobyt v Lyone,

ale aj účasť na odborných podujatiach s aktívnymi prednáš-
kami v Paríži, Madride, či Viedni. Je organizátorom a spolu-
organizátorom mnohých odborných podujatí doma, na kto-
rých predsedal odborným sekciám, viedol diskusie a samo-
zrejme prednášal výsledky svojich vedeckých a klinických
sledovaní. Pracovné výsledky publikoval vo viac ako 160 ve-
deckých a odborných prácach, z toho mnohé v zahraničí. Je
autorom a spoluautorom 5 monografií a vedeckých publiká-
cií, z ktorých najvýznamnejšie sa týkajú porúch osobnosti.
Spolu s kolektívom spoluautorov pripravil pôvodnú učeb-
nicu psychiatrie pre študentov medicíny, ktorá vyšla roku
1998 už v druhom doplnenom vydaní. Je autorom učebnice
Súdna psychiatria, ktorá vyšla roku 2003. Jej cieľové určenie
je pre študentov práva. V tlači je učebnica psychiatrie pre
študentov ošetrovateľstva.
Prof. Kafka je členom redakčnej rady zahraničných od-

borných psychiatrických časopisov Santé mentale (Kanada)
a Visnik psichičnogo zdorovja (Ukrajina). Už viac ako de-
saťročie – od jeho založenia roku 1993 – pracuje ako člen
redakčnej rady nášho časopisu Psychiatria. Významná je aj
jeho práca v redakcii časopisu Academia – časopis vysokých
škôl SR.
Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., vždy presadzoval mo-

derné princípy psychiatrie, venoval sa rozvoju problematiky
duševnej hygieny. Vo voľnom čase sa zaoberá psychopatoló-
giou, jeho celoživotným koníčkom je umenie a kultúra, pri-
čom sa zameriava najmä na oblasť Slovenska. V súčasnosti
pracuje ako profesor konzultant na Gerontopsychiatrickom
oddelení VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach.
Vážený pán profesor, milý jublant, dovoľte mi, aby som

Vám v mene našej redakčnej rady a v mene všetkých na-
šich čitateľov zavinšoval k vzácnemu životnému jubileu, aby
som Vám zaželal pevné zdravie, veľa tvorivých síl, aby Vaša
práca, ktorú ste vykonali na všetkých postoch svojho pôso-
benia pre svojich pacientov, pre psychiatrickú obec, či pre
prospech Vašich študentov, priniesla mnohonásobnú úrodu.

Ad multos annos !

Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

odborný redaktor


