
Za prof. MUDr. Alojzom JANÍKOM, DrSc. 
(1926 - 2002) 

So zármutkom sme prija li správu o úmrtí popredného českéh o, alc i sloven
ského psychia tra prof. MUDr. Alojza J a níka, DrSc., ktorý zomrel 9. 5. 2002 . 

Profesijná kariéra prof. J a níka sa zača l a v Bra ti slave, kde hneď po pro
mócii vstúpil na pôdu Psychia trickej kliniky do silnej generačnej vlny význam
ných psychi a trov, ako E. Guensberger , J. Pogády, J . Mol čan , M. Turček , i psy
chológ G. Dobrotka. Niekde tu pra mení jeho celoživotná ori entácia na psycho
patológiu a systemati cké spracúvanie klinickej problematiky. Toto si odnáša aj 
do Prahy na Psychiatrickú kliniku ILF (IPVZ ), kde pôsobí od roku 1960 až ta k
mer do konca svojho života (od roku 1914 - 1990 ako prednosta kliniky). Medzi 
množstvom odborných prác vydáva so spolupracovníkmi viace ré monogra fi e 
a učebnice a jeho záujmy majú záber nielen postgra du ál ny, a le aj pregra 
duálny (para lelne viedol Psychiatrickú kliniku 3. LF KU ). 

J eho práce sú z oblasti psychofa rmakológie, sociá lnej psychi a tri e, sexuá l
nych deviácií a dalších , ba nevyhýba sa ani bežnej zd ravotnej osvete. Medzi 
témami si, prirodzene, nachádza miesto i na návykovost: popi suje závis losti od 
niektorých neuroleptík , a ntide presív a ako prvý u nás opísal návyk na triphe
nidyl, svojho času veľmi obľúbené antiparkinsonikum. Veľmi čí ta nou sa stala 
publikácia "Drogy a společnost" (vyda ná i v slovenčine), čita te ľná aj pre š iršiu 
verejnosť. 

Prof. Janík vykonával určitý čas aj funkciu hlavného psychia tra MZ ČSR. 
I tu s dôkladnostou jemu vlastnou prispel k organizácii a ri adeniu odboru psy
chiatri e a má podiel na rozvoji samostatného odboru alkohológie v ČSR. 

Pra kticky niet oblasti , ktorej by sa všestranno st prof. J a níka nebola dotkla. 
Dobre si pamätáme na jeho návštevu rodného kraja v roku 1974, kde pred
nášal na vyžiadanú tému "Klinika, di agnostika a diferenciá lna di agnostika a l
koholických psychóz". Aj v tejto ta kej posplieta nej probl ema tike vedel náj sť 
určité súvislosti , hodné citova nia i dnes. Pre jeho prácu je vôbec cha ra kte ri 
stické, že vo všetkom sa snažil objavovat súvislosti , vedel veci zatriedi ť. Svoj 
odborný formát a osobnostné dominanty nezi štne ponúkal aj mla dším, 
i slovenským psychiatrom , ktorí v Prahe atestovali . 

Prof. MUDr. Alojz Janík, DrSc. sa narodil 5. 2. 1926 v Dobroči , časti 

dnešného Čierneho Balogu, bol rodený Horehronec. J eho otec ta m vtedy pôso
bil ako lesnik a dožil sa úctyhodného veku. J e nám ľúto, že takéhoto veku sa 
nedožil aj on: svoju odbornú múdrost nám mohol ešte roky rozdávať . Bude ná m 
veľmi chýbat. 

Doc. MUDr. S. KUllda, CSc. 
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