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KRONIKA PSYCHIATRIE

Za profesorom MUDr. Jozefom Pogádym, DrSc.

V našom časopise sme si v prvom čísle tohto roku pripomenuli významné životné jubileum –
80 rokov života a práce – iniciátora vzniku, zakladateľa a prvého šéfredaktora nášho odborného
časopisu – profesora MUDr. Jozefa Pogádyho, DrSc. Dnes – v tom istom roku – sa s ním lúčime.
Po dlhej chorobe od nás navždy odišiel 28. júna 2004.

Profesora Pogádyho vždy charakterizovala neobyčajná životná energia, schopnosť konať, vidieť
a domýšľať veci ďaleko dopredu. Profesor Pogády vždy vkladal do svojej práce poslanie, ktorým
motivoval svojich spolupracovníkov pri dosahovaní náročných cieľov. Jeho životné ciele boli vždy
pravdivé, odrážali potreby vedného odboru, ktorému sa zasvätil, potreby lekárskych vied i spoloč-
nosti. Ciele, ktoré vytyčoval s veľkým časovým predstihom, veľmi často napokon sám dosahoval,
pričom jedinou odmenou mu bol pocit prospešnosti dobrej veci . . .

Prof. MUDr. Jozef Pogády, DrSc., vytvoril neobyčajne bohaté dielo. Je autorom viac ako 300
vedeckých a odborných publikácií, viacerých monografií a nespočetného množstva prednášok doma
i v zahraničí. Z pôsobenia na zahraničných fórach treba vyzdvihnúť činnosť vo WHO a vo WPA,
kde sa aktívne podieľal na riešení zložitých otázok rozvoja psychiatrie v medzinárodných rozmeroch.
Významná je aj jeho zásluha pri vybudovaní Psychiatrickej kliniky Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity, ktorú rozvinul v Psychiatrickej nemocnici Ph. Pinela v Pezinku. Bol
dlhoročným členom Vedeckej rady Trnavskej univerzity a zásadným spôsobom sa pričinil o jej
rozvoj. In memoriam mu Trnavská univerzita 15.12.2004 udelila Zlatú medailu za zásluhy o rozvoj.

Prof. MUDr. Jozef Pogády, DrSc., vychoval desiatky kvalifikovaných odborníkov, stál pri habi-
litácii mnohých docentov a inaugurácii mnohých profesorov. Jeho žiaci dnes zaujímajú významné
postavenia v odbornom živote, nadväzujú na jeho prácu a pokračujú v ním započatom diele.

Vážený pán profesor,

ďakujeme Vám za možnosť stáť pri Vás aspoň časť cesty, ktorú reprezentuje 11 ročníkov nášho

časopisu Psychiatria. Dnes nám neostáva iné, ako úprimne poďakovať za Vašu prácu, rady, Vaše

nasmerovania a vysloviť presvedčenie, že nastúpená cesta ústí do naplnenia Vášho poslania, ktorému

ste zasvätili celý svoj život – v psychiatrii.

Marián Bernadič




